
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/02/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایجاد محیط با 
شناسه ملی 10101318872 - شرکت نوسازی و عمران اکباتان 
با شناسه ملی 10101337982 و شرکت تجهیز محیط با شناسه 
ملــی 10101340144 به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت 

دو   سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران)497958(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه  گستر 
سهامی خاص به شماره ثبت 16423 

و شناسه ملی 10100591316

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1396/06/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس: پل رومی خیابان دکتر علی  شریعتی کوچه عاج پاک14 

طبقه سوم واحد 5 کدپستی 1933813956 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )500112(

آگهی تغییرات شرکت 
گروه توسعه و تدبیر صدرا سهامی خاص 

به شماره ثبت 446455 
و شناسه ملی 14003768372 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- کوهک- خیابان نســیم 16 
شرقی بلوار برادران شهید علی مرادیان پاک 0 مجتمع تجاری طوبی 
اداری C )جنوبی( طبقه 13 واحد 3132 کدپستی 1485715600 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)500103(

آگهی تغییرات شرکت پارس رویال نفیس
 سهامی خاص به شماره ثبت 294386 

و شناسه ملی 10103321263 

موسســه آموزش عالی علمی کاربردی صنعــت آب و برق 
- واحد آموزشــی گیان در نظر دارد بخشــی از حجم فعالیت )غیر 
حاکمیتــی( خود را در امور خدمات مربوط به آموزش، اداری و پشــتیبانی 
)تامین امکانات، فضای آموزشی و امکانات رفاهی( و وصول مطالبات را از 

طریق برگزاری مناقصه واگذار نماید.
کلیه شرکت های متقاضی دارای تجربه می توانند حداکثر تا تاریخ 98/4/2 
جهت خرید اســناد صرفا از طریق ســامانه تدارکات دولت اقدام نمایند و 
حداکثــر ظرف مدت تعیین شــده در دفترچه راهنما )تــا تاریخ 98/4/12( 
مدارک را در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و فیزیک اسناد 
را متقاضیان بومــی می توانند به دبیرخانه واحد آموزشــی گیان واقع در 
رشت، چهارراه پورســینا، خیابان دکتر حشمت، کدپستی 35884-41378 
ارائه نمایند و متقاضیان غیربومی )خارج از استان گیان( می توانند مدارک 
مربوطــه را به دبیرخانه دفتر مرکزی موسســه واقــع در تهران - آیت اله 
کاشانی - شهر زیبا، بلوار تعاون، نبش خیابان شربیانی، پاک 21 کدپستی 
111 43-14877 ارائه نمایند. بدیهی اســت به اســنادی که پس از پایان 
مهلت تعیین شده بارگزاری )در سامانه( و تحویل )به دبیرخانه( شوند ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. ضمنا تاریخ گشایش پاکات روز شنبه مورخ 98/4/15 

ساعت 10 صبح در دفتر مرکزی موسسه واقع در تهران خواهد بود.
اولویت اول با شــرکت های بومی استان گیان )در شرایط برابر( می باشد. 
و در صورت تشــخیص کمیته مناقصه ممکن است به برگزاری مرحله دوم 

منجر شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، درب دوم، 
خیابان شهید امیر بختیاری، کوچه 12 متری حبیبی غربی، پاک 10، 
طبقه همکف، واحد غربی کدپستی 1939648715 تغییر یافت و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )497955(

آگهی تغییرات شرکت شیروگوشت و خامه 
سهامی خاص به شماره ثبت 26244 

و شناسه ملی 10100717092

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/11/03 و تاییدیه شــماره 
972/15/301202 مورخ 1397/12/06 اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: آقای شــهرام باقری کد ملی 0452580651 سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای مجید اردستانی کد ملی 0056075774 سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای 
سیدحســن حســینی رضایی کد ملی 4988614360 به سمت منشی هیئت مدیره 
آقای علیرضا رشــیدی کد ملی 0870954415 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای 
محمــد نویدی کد ملی 0061337293 به ســمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا 
رشیدی کد ملی 0870954415 به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند کلیه قراردادها 
و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار پس از 
تصویب هیأت مدیره با دو امضاء: 1- آقای علیرضا رشیدی مدیرعامل به عنوان دارنده 
امضای ثابت و 2- آقای شــهرام باقری رئیس هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی با مهر شــرکت تعاونــی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رئیس 
هیأت مدیره امضای منشــی هیأت مدیره آقای سیدحسن حسینی رضایی به شماره 
ملی 4988614360 به اتفاق مدیرعامل توأم با مهر شــرکت اعتبار دارد. 3- اوراق 
عادی شــرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای 

سیدحسن حسینی رضایی و مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )497952(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العاده مورخ 1398/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 
1397 مورد تصویب قرار گرفت. سیدحسین مجتبایی فر 
به کد ملی 1370519338- مینا اعلم الهدی به کد ملی 
0049524666 و الهام الســادات مجتبایی فر با کد ملی 
0068368402 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا 
به شناســه ملی 10100617632 به سمت بازرس اصلی 
و علیرضا زینعلی به کد ملی 3932750179 به ســمت 
بــازرس علی البدل شــرکت برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان برای درج 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)497950(

آگهی تغییرات شرکت پوشاتکس 
سهامی خاص به شماره ثبت 30966 

و شناسه ملی 10100764113 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
شــماره  تاییدیــه  و   1397/11/2 مــورخ  فوق العــاده 
972/15/301202 مــورخ 1397/12/6 اداره کل تعاون 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
رشــیدی کد ملی 0870954415 و آقای شهرام باقری 
کد ملــی 0452580651 و آقای مجید اردســتانی کد 
ملی 0056075774 و آقای سیدحسن حسینی رضایی 
کد ملــی 4988614360 و آقای محمد نویدی کد ملی 
0061337293 به ســمت اعضای اصلی هیئت مدیره و 
آقای یاســر افشــاری کد ملی 1159908311 به سمت 
عضــو علی البــدل هیئت مدیره برای مدت ســه ســال 
انتخاب گردیدند. آقای ســیدمهدی میرمغفرتی کد ملی 
0054733960 به ســمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
محرابی کــد ملــی 0451160193 به ســمت بازرس 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)497949(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
درمانگاه هجرتی به شماره ثبت 450680 

و شناسه ملی 14003918558

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/2/7 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
هوشــنگ وحدت واســعی بــه شــماره ملی 
0035378638 به ســمت مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره و آقای ســینا وحدت واســعی به 
شــماره ملی 0080149421 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیــره انتخــاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای 
مدیرعامــل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها
 و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )497957(

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/02/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سید 
حسین مجتبائی فر به کد ملی 1370519338 
به سمت رئیس هیئت مدیره - مینا اعلم الهدی 
به کد ملی 0049524666 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره - الهام الســادات مجتبائی فر با کد 
ملــی 0068368402 به ســمت عضو هیئت 
مدیره و مدیــر عامل انتخــاب گردیدند. کلیه 
چک ها و سفته ها و سایر اســناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور بانکــی و قراردادها و نامه های اداری 
و ملــی با امضاء منفرد رئیــس هیئت مدیره به 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )497951(

آگهی تغییرات شرکت پوشاتکس
 سهامی خاص به شماره ثبت 30966 

و شناسه ملی 10100764113
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان محمد به تاش به کد ملی  0047174455 و 
سید حســنعلی طبری پور به کد ملی 4989460626 به 
عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. آقای محمد رحمدل به کد ملی 
2063173931 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
- آقای امیراسماعیل زارع به کد ملی 4285776391 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد اعرج خدائی 
به کد ملی 1382492294 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی 
و اســناد بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و 
عقود اســامی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 

مدیره با همراه مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )493415(

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس 
تکنولوژی سهامی خاص به شماره ثبت 91046 

و شناسه ملی 10101353819

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی 
محمدی کمرودی به شــماره ملی 2160849634 به عنوان 
بــازرس اصلــی و خانــم لیا لعــل جوهری به شــماره ملی 
0430012098 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدنــد. روزنامه کثیراانتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان منتهی به ســال 1396 به تصویب رسید. آقایان 
هوشنگ وحدت واسعی به شماره ملی 0035378638 و سینا 
وحدت واســعی به شــماره ملی 0080149421 و حسینعلی 
ساده قمصری به شماره ملی 1262587451 به عنوان اعضای 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس )497956(

آگهی تغییرات شرکت کوره های القایی 
دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 199 

و شناسه ملی 10101495849 
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نیوزویک:  
اسرائیل،  امارات، 
عربستان و حتی 
آمریکا می توانند 
عامل حادثه 
نفتکش ها باشند

۲

ولنگاری فرهنگی به وحشی گری رسید
بسیجیان  گیان کجا هستند؟!

صبح دیروز انجام شد

مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام 
درباره ۹ فقره از ۲۷ شکایت به دادگاه رفت

يادداشت میهمان

تحقیر آمریکا، 
مقاومت ملت!

خبر ویژه

قاطعیت هوشمندانه رهبر انقاب
 پروژه ترامپ را به شکست کشاند
صفحه2صفحه2

نماینده رهبر انقاب در وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به کیهان مطرح کرد

سهم ناچیز ایران 
از بازار چند هزار میلیارد داری غذای حال در جهان

 * بمبــاران فرودگاه های عربســتان ادامــه دارد؛
 ائتاف سعودی دست به دامان غرب شد.

* فشــار افکار عمومــی جواب داد؛ عقب نشــینی 
سعودی از اعدام نوجوان 18 ساله.

* گــزارش روزنامــه فرامنطقــه ای »رأی الیوم« از 
نشست زورکی منامه.

* معاون شــورای نظامی سودان: من باید به  قدرت 
برسم، وگرنه سودان ازبین می رود!        صفحه آخر

موسسه اقتصاد و صلح در آمریکا اعام کرد

افغانستان بعد از 18 سال حضور آمریکا 
ناامن ترین کشور جهان

* بازگشت کره ای ها به بازار لوازم خانگی ایران بدون 
پرداخت جریمه!

 * تخفیف ســؤال برانگیز به صرافان برای عضویت 
در بازار متشکل ارزی.

* معاون سازمان مالیات خبر داد؛ ثبت 1/4 میلیون 
اظهارنامه مالیاتی به صورت سیستمی.

* تشکیل وزارت بازرگانی آدرس انحرافی برای فرار 
از حل مشکات بازار.                          صفحه۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تحریم های نفتی آمریکا 
با توسعه پتروپاایشگاه ها بی اثر می شود

رودنی شکسپیر در گفت وگو با کیهان: 
برگزیت 
و آشوب های سیاسی آن
انگلیس را مضحکه
 خاص و عام کرده است

۱۲

بازدید سرزده 
آیت اه رئیسی 
از مرکز ارتباطات 
مردمی قوه قضائیه

۳

* حجت ااســام ســیدرضا تقوی: کل 
بیش  مالی غذای حال در جهان  گردش 
از چند هزار میلیارد دار است و متأسفانه 
سهم ایران از این بازار کمتر از یک درصد 

است .
* هر جای دنیا که نمایشــگاه های غذای 
حال برپا می شود حتی غیرمسلمانان هم 

از آن استقبال بی نظیری می کنند.
* متأسفانه سیاست متمرکزی در کشور ما 

در زمینه غذای حال وجود ندارد. 
* سیاست  گذاری های پراکنده سبب شده 
تا این کار مهم بین دستگاه های مختلف 
از جمله سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی، 
وزارت بهداشــت و درمان و وزارت جهاد 

کشاورزی تقسیم شود.
* سیاست گذاران کشور به مسئله غذای 

حال کامًا بی توجه هستند.
* ورود به بــازار حال می تواند ارز آوری 

زیادی برای کشور داشته باشد.
* تنها 15 کشــور اطراف مــا بازار 370 
میلیونی دارند که استفاده از این ظرفیت ها 

می تواند برای ما بسیار مفید باشد.
* پیشــنهاد می کنیم برای افزایش سهم 
ایران از تجارت غذای حال تجمیع قانون 
صورت گرفته و کل مســئولیت به یک 
دستگاه واگذار شود.                      صفحه۴

پیروزی قاطع
 تیم ملی والیبال
 مقابل روسیه

۹

* انتشار خبر و تصاویر ضرب و شتم بانوی گیانی 
و فرزند خردسالش که در مواجهه با زیر پا گذاشتن 
عفاف و حجاب توسط تعدادی از افراد هنجارشکن 
غیورانه ایستادگی و نهی از منکر کرد، دل های امت 

حزب اه را متأثر کرده است.
* خانــم واحدی بانوی آمر به معروف گیانی: اگر 
زمان به عقب برگردد بــاز همین کار را می کنم، 
امر به معروف وظیفه دینی همه ماست. صفحه11

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

سازمان ملل: مسکن مهر تجربه ای منحصر به  فرد 
صفحه۴و قابل انتقال به سایر کشورهاست

* نهاد ریاســت جمهوری با بیشــترین شــکایات و وزارت نفت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، شــورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسامی، هیئت نظارت بر مطبوعات، 
مرکز اطاعات مالی و مبارزه با پولشــویی، پاایشگاه ستاره خلیج فارس و چند شاکی غیر دولتی از جمله 

شاکیان روزنامه کیهان هستند. 
* به گزارش یک منبع موثق عاوه بر 27 شکایت کنونی، شکایات فراوان دیگری علیه روزنامه کیهان به 
دادگاه ارائه شده که هنوز به مدیر مسئول کیهان اباغ نشده و گفته می شود به علت تراکم شکایت ها، قرار 

است بعد از رسیدگی به 27 شکایتی که در جریان است نوبت به طرح آنها برسد.
* شــریعتمداری در جلسه دیروز پیرامون 9 فقره از 27 شکایتی که علیه کیهان مطرح شده بود تفهیم 
اتهام شد و ادامه رسیدگی به جلسات بعد موکول گردید.                                                  صفحه۲



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* شــور و شوق ملت از جواب قاطع و محکم رهبری به نخست وزیر ژاپن فرستاده 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا ثابت می کند مردم برای عزت و اقتدار کشورشان بیش 

از هر چیز دیگر ارزش قائل هستند.
0937---9654
* رهبر معظم انقاب با نپذیرفتن نامه ترامپ از نخست وزیر ژاپن باعث شدند پیام 
عزتمندانه انقاب اسامی به تمام کشورهای جهان منتقل شود و آزادگان در سراسر 

دنیا جان تازه ای برای مبارزه با شیطان بزرگ بگیرند.
0912---8749
* بار پروردگارا در پیشگاهت سجده شکر بجا می آوریم که رهبری به ما عطا فرمودی 
که نه تنها عزت آفرین برای ایران اسامی، بلکه منادی عزت برای کلیه آزادگان جهان 
است. امید است وکیل الدوله ها و دولت منفعل قطره ای از صابت او را در تعامات 

جهانی مد نظر قرار دهند و عزت ما را پایمال سیاست  های انفعالی خود نکنند!
طباطبایی قمی
* بی عملی اروپایی ها در خصوص برجام یک نوع خارج شدن از این توافق است. 
آمریکا و کشورهای اروپایی متحد یکدیگرند. همه این کشورها بدون پرداخت هزینه 

عماً از برجام خارج شده اند و از برجام فقط یک اشه باقی مانده است.
0902---3107

* پایان این فضاسازی ها و راه انداختن جنگ روانی اخیر از سوی آمریکا در منطقه، 
پیروزی ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.

0911---0049
* ساده اندیشی است که کسی تصور کند اصاح طلبان به دلیل ترس از وقوع جنگ 
در منطقه خواســتار مذاکره با آمریکا بر ســر توان موشکی کشور هستند. سوابق 
مدعیان دروغین اصاحات نشان می دهد اکنون نیز به عنوان عوامل بیگانه در حال 

انجام مأموریت برای دشمن هستند.
0912---5364
* به شرکت کنندگان در جشن تولد ملکه اسام ستیزترین کشور تاریخ می گویم 
لقمه هایی که در سر سفره روباه پیر خوردید نجس بود. قطعاً چنین افرادی عاقبت 

به خیر نخواهند شد!
0916---1925
* اسامی حاضرین در افطاری سفارت شوم و بدشگون انگلیس را منتشر کنید تا 

مردم در انتخابات پیش رو تکلیف خود را با خودفروختگان روشن کنند!
0921---2274
* چگونه می توان بعضی از هنرپیشــه ها و مجریان صدا و سیما و صاحب زندگی 
اشرافی که غرب را برای به دنیا آمدن فرزندشان ترجیح می دهند، را ایرانی دانست؟ 
البته این جماعت به حدی وقیح شده اند که برای پول درآوردن دوباره داخل آمده 

و دم از ایران و ایرانی می زنند.
0913---2106
* وزیر خارجه امارات حد و اندازه خودش را بفهمد و درباره ایران اســامی حرف 
گزاف نزند. اگر این جاهل دارای شعور سیاسی می بود و له شدن اربابش را در زیرپای 
وایت و ملت وایی می دید که چگونه به خفت و ذلت افتاده است به این سخنان 

هجو و مضحک روی نمی آورد؟!
نوربخش
* ایحه های ضد ایرانی مجلس آمریکا به طور متوسط هر هفته یک ایحه بوده است 
اما مجلس ما در پاسخ به این اقدامات خصمانه و ضد حقوق بشری آمریکا منفعانه 
عمل کرده است، امیدوارم در دوره بعدی مجلس، نمایندگانی روی صندلی مجلس 

بنشینند که منشأ اقدامات انقابی عزت آفرین باشند.
031---4883
* شایسته است رسانه ملی هر چند وقت یک بار با دعوت از کارشناسان در شبکه های 
متعدد به بحث حیا و حجاب و غیرت دینی و... بپردازد تا صف افراد ناآگاه از افراد 
مغرض و مأمور شیاطین در این باره جدا شود. وقتی ایجاد امنیت برای همه مردم 
وظیفه نیروهای امنیتی است، کسی که با هنجارشکنی و کشف حجاب، برخاف 
قانون، امنیت روحی روانی جامعه را به خطر می اندازد نباید احساس امنیت کند. در 
اروپا زنان، اجتماعات و تظاهراتی در اعتراض به نبودن امنیت بانوان و در اعتراض 
به تعرض مردان برگزار می کنند. پس از چنین تجربه ای در غرب اگر انسان دارای 

تعقل باشد به ناامنی برای خود دامن نمی زند!
شریف نژاد - مازندران

* از ناجا درخواست می شود با هنجارشکنان و ترویج بی حجابی و بی حیایی با شدت 
برخــورد و از آمران به معــروف و ناهیان از منکر حمایت نماید. از نماینده محترم 
ولی فقیه در استان گیان به خاطر حمایت از خواهر شجاع و ناهی از منکر در شهر 

خمام تشکر می کنم.
0910---2180
* برقی کردن قطار تهران- مشهد همچنان از آرزوهای بر زمین مانده است. متأسفانه 
قرارداد آن )به نقل روزنامه خراسان از قول رئیس سازمان برنامه و بودجه( با چینی ها 
برهم خورده است! با وجود نخبگان و دانشمندان برجسته و توانمند در کشور که طی 
این 40 سال ناممکن ها را ممکن ساخته اند چرا کار به این عزیزان سپرده نمی شود؟ 
فقط مرغ همسایه غاز است؟! طی این مسافت در بیش از 10 ساعت با قطار فدک 
475 هزار تومانی و خانم های سلف ســرویس اتریشی تا کی قرار است تداوم یابد؟! 

حج فقرا هم تبدیل به حج اغنیا شده است؟!
عشقی و طاهری
* در ســال های گذشته بسیاری از بانک ها اقدام به خرید ملک کرده بودند! بانک 
مرکزی و قوه قضاییه باید بررسی کنند که هدف بانک ها از خرید این همه ملک چه 

بوده است و چرا برای فروش ملک ها اقدامی نمی کنند؟
021----7472

* همان طور که حذف طرح زوج و فرد علی رغم مخالفت ناجا به اصرار شورای  شهر 
و شهرداری قرار است از اول تابستان عملیاتی شود بعید نیست طرح حیات شبانه 
را که مخالف آموزه های دینی هم هست اجرا کنند! عملکرد این جماعت تاکنون 

نشان داده که فقط پایبند قانونی هستند که خود می پسندند!
0912---8455
* در بیشتر مناطق شهرداری تهران کار نظافت و رسیدگی به فضای سبز شهر رها 
شــده و تمام انرژی شورای شهر و شــهرداری صرف حذف نام های ارزشی از روی 

خیابان ها و بوستان ها می شود. چرا؟
0914---0023
* اعام شده برداشته شدن طرح زوج و فرد تردد اتومبیل ها در تهران و جایگزینی 
آن با طرح جدید با هدف هوای پاک صورت گرفته است. وقتی شهروندان پولدار هر 
روز می توانند وارد محدوده ترافیکی زوج و فرد بشوند و هزینه آن را بپردازند ادعای 

هوای پاک فریبی بیش نیست. واقعاً شعور مردم را به مسخره گرفته اند.
 0912---9438
* با گذشت 3 ماه از سال 98 پرسنل رسمی و قراردادی شهرداری تهران براساس 
سال 97 حقوق دریافت می کنند و هنوز احکام سال جدید صادر نشده است، صدای 

ما را به گوش مسئولین و شهردار پایتخت برسانید.
جمعی از پرسنل رسمی شهرداری تهران
* چرا با وجود افزایش تعرفه آب، طرح حجم آب مصرفی هر واحد به جای 3 نفر در 
هر واحد به ازای ساکنان هر واحد بر اساس کد ملی مصوبه وزارت نیرو که عادانه 

نیز هست هنوز اجرا نشده است؟!
0935---0701
* انتهای اتوبان یادگار امام، رو به روی پادگان جی وانت های فروش میوه و سبزی 
سدمعبر می کنند، نیت بنده از این موضوع جمع کردن بساط این بندگان خدا نیست 
بلکه اعتراضم به مسئولین منطقه است که چرا مکانی را برای ساماندهی وانت های 

بارفروش درنظر نمی گیرند.
0936---0880
* فضای سبز و درختان بزرگراه شهید لشگری حدفاصل اکباتان تا شیشه مینا در 
اثر بی آبی در حال خشک شدن هستند. چرا شهرداری به آبیاری فضای سبز منطقه 

این قدر بی اعتناست؟
0912---7414
* بی توجهی دولت به برق دزدی در بعضی از مناطق شهر موجب فراگیرشدن این 
کار خاف قانون شده است در حال حاضر در روستای قلعه نو در پاکدشت، روستای 
طالب آبــاد در کهریزک و محمدآباد قرچک ورامین بعضی ها خیلی راحت اقدام به 

برق دزدی می کنند و به بیت المال خسارت می زنند.
0912---2665

قاطعیت هوشمندانه رهبر انقاب
 پروژه ترامپ را به شکست کشاند

پاسخ ایران به سفر نخست وزیر ژاپن، قاطع و هوشمندانه بود و آمریکا را در بهره برداری 
سیاسی از این موضوع ناکام گذاشت.

ســیدداود صالحی سفیر ســابق ایران در اسپانیا و کوبا، در گفت وگو با »دیپلماسی 
ایرانی« اظهار داشت: باید چند نکته بسیار مهم را یادآور شد؛ اول نحوه پاسخ دیپلماتیک 
هوشمندانه  جمهوری اسامی ایران با محوریت دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر 
ژاپن بود. چراکه سخنان رهبری از یک سو هم صریح، قاطع و دربردارنده عزت جمهوری 
اســامی ایران بود و هم از آن سو، پاســخ تهران به گونه ای ارائه شد که اجازه هیچ گونه 
بهره برداری، سوء برداشــت و سوء تعبیری را نداد. اما نکته مهمتر در این خصوص این بود 
که تهران علی رغم اینکه پاســخ »نه« قاطعی را به مذاکرات پیشنهادی آمریکا و شخص 
دونالد ترامپ داد، درهای دیپلماســی را نبست و این نشان می دهد که اکنون تهران در 
یک هوشمندی از یک سو، تاش ها و برنامه های آمریکا به منظور پای میز مذاکره کشاندن 
ایران، آن هم از موضع ضعف را به شکست کشانده است و از طرف دیگر به نحوی شرایط 
را مدیریت کرده که تهران متهم به عنوان بازیگر مخرب در حوزه مذاکره و دیپلماسی در 
سطح جهانی و رسانه ای مطرح نشود. یعنی پاسخ تهران به گونه ای بود که اجازه هیچ گونه 

شانتاژ و جوسازی رسانه ای را به آمریکایی ها نداد.
شما در این مدت شاهد هستید که رسانه های خارجی نتوانستند از متن این سفر 

خوراک رسانه ای مدنظر خود را تهیه کنند.
وی می افزاید: آمریکا و شخص دونالد ترامپ نتوانست از دل نشست و دیدار شینزو 

آبه با مقامات ایران نتایج و بهره برداری خود را داشته باشد. 
جمهوری اسامی ایران از اتهام زنی، ایران هراسی، میانجی گری، به صفر رساندن فروش 
نفت، تحریم، فشار و حتی ادعای تنش نظامی دریغ نمی کند. به خصوص که اکنون شمارش 
معکوس انتخابات ریاست جمهوری ایاات متحده آمریکا هم شروع شده است و دونالد 
ترامپ برای کسب پیروزی مجدد در این انتخابات به یک دستاورد ملموس و قابل دفاع 

در پرونده جمهوری اسامی ایران نیاز دارد.
این دیپلمات پیشین همچنین گفت: شرایط کنونی در تنش آمریکا با جمهوری اسامی 
ایران به گونه ای پیش می رود که آمریکا به این یقین رســیده که در زمینه دیپلماسی و 

مذاکره هیچ گونه نتیجه ای را نمی تواند برای خود حاصل کند.
چاره نگرانی از تحرکات دشمن

شبکه ملی اطاعات و ارتباطات است
وزیر ارتباطات می گوید دشمنان ممکن است اقداماتی علیه فضای مجازی ما انجام 

دهند و اختال هایی ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، آذری جهرمی درباره اقدام های ایران مقابل تهدیدهای دشــمن در 
فضای مجازی گفت: پیش بینی های ازم در مقابل فشارهای احتمالی دشمن در عرصه 

اقتصاد فضای مجازی، اتخاذ شده است.
وی در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پیام البرز در جمع خبرنگاران افزود: 
البته دشمن خیلی وقت است فعالیت های خود را شروع کرده و در این فضا فشارهایی را 
وارد می کند؛ بیش از یک و نیم سال است که »سرویس های ابری« دنیا خدمات دادن به 

شرکت های ایرانی را متوقف کرده اند.
وی اضافه کرد: سکوهای ارائه نرم افزار شرکت های ایرانی را محدود کرده اند، هر چیزی 
برای اعمال محدودیت از دستشان برمی آمده در فضای مجازی علیه ما فروگذار نکرده اند. اما 
با این وجود، نه ما و نه شرکت های استارت آپی ایران پشت در محدودیت های آنها نمانده ایم.

این اظهارات پیش از هر چیز، ضرورت راه اندازی شــبکه ملی اطاعات و ارتباطات 
و پیام رســان ها و موتورهای جستجوگر داخلی و از این قبیل را یادآور می شود و این در 
حالی اســت که متأسفانه برخی دســت ها در دولت، بر اتکا به شبکه ها و پیام رسان های 

خارجی اصرار دارند.
پیک آمریکا دست خالی برگشت

چون دست خالی آمده بود
رئیس جمهور آمریکا جامعه ایران و جمهوری اسامی را نمی شناسد که وعده عدم 

براندازی را به عنوان پیشنهاد برای مذاکره مطرح می کند.
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: بنابر اخبار علنی نخست وزیر ژاپن با دستانی خالی 
تهران را ترک کرد، علتش هم روشن است؛ او با دستانی خالی آمده بود! ظاهرا وی تصور 
کرده بود که پیام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه قصد تغییر رژیم ایران را ندارد سخن 

مهم و صادقانه ای است و ایران از آن استقبال خواهد کرد.
اگر واقع ماجرا این باشد باید از آقای شینزو آبه و مشاورانش تعجب کرد. تمایل قاطعانه 
ایران در هر مذاکره ای لغو تحریم ها یا بی اثر کردن آنهاســت. در موارد دیگر نه می شــود 
روی سخنان و حتی قرارهای ترامپ تکیه کرد و نه جمهوری اسامی در وضعیتی قرار 
دارد که عدم قصد براندازی او مسئوان ایرانی را متقاعد به مذاکره کند. به نظر می رسد 
نه تنها ترامپ بلکه امثال آقای آبه هم شناخت و دریافت درست و همه جانبه ای نسبت به 

جمهوری اسامی و حتی جامعه ایرانی ندارند.
وقتی رئیس جمهور آمریکا اعام می کند هر هفته در ایران شورش است و مردم برای 
خرید یک قرص نان مشکل دارند و تحریم های آمریکا در عقب نشینی از عملکرد تهران در 
منطقه موثر بوده طبیعی است که عدم تمایل برای براندازی را امتیاز مهمی بداند و حتی 

برای اباغ آن به سفر متحد خود به ایران رضایت دهد. باید دید این مقدار از ناآگاهی از 
شرایط کشور ما چگونه به وجود آمده است؟ البته بخشی از اظهارات مقامات آمریکایی 
جنگ روانی است ولی نمی توان از ابی های قدرتمند اسرائیل و عربستان صرف نظر کرد 
و افزون بر آن نباید از القائات مکرر و برنامه ریزی شده گروه هایی مثل گروه رجوی و تمام 
کسانی که نانشان در گرو خصومت آمریکا با ایران است، غفلت نمود. اخیرا در خبرها آمده 
بود که وزارت خارجه آمریکا پس از آگاهی از خاف نمایی عامان یک پروژه به نام مقابله 
با تبلیغات سیاسی جمهوری اسامی بودجه خود به آنان را قطع کرده است. این خبرها 
در کنار روئیدن قارچ گونه شبکه ها، سایت ها و کانال های ضد ایرانی برانداز نشان می دهد 
که تمرکز آمریکا روی فشــار حداکثری به ایران، فرصت طلبان بسیاری را بسیج کرده و 

قطعا آنان مایل نیستند سفره پهن شده برچیده شود.
استریت تایمز: چرا سفر شینزو آبه 

محکوم به شکست بود؟!
یک نشریه سنگاپوری می گوید علت گرفتاری نخست وزیر ژاپن در مخمصه در سفر 

به ایران این بود که معادله باید در واشنگتن حل شود، نه در تهران.
روزنامه اســتریت تایمز مقارن سفر شینزو آبه به تهران نوشت: نخست وزیر ژاپن در 

مخمصه سختی گرفتار آمده، چون در میان دو دشمن قرار گرفت.
ژاپنی ها دنبال تأمین انرژی و امنیت آن هســتند که ایران در تأمین هر دو؛ نقش 
مؤثری دارد. علت مؤثر نیفتادن سفر نخست وزیر ژاپن، به ریشه اصلی تنش موجود میان 
ایران و آمریکا برمی گردد. ریشه اصلی ماجرا تصمیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خروج 
از برجام و وضع تحریم های شدید علیه ایران است. در واقع حتی اقدامات اخیر ایران نیز 

در چارچوب برجام صورت گرفت و نه یک عمل ضد برجامی. 
بنابراین اگر ژاپن باید مذاکره ای انجام می داد، نه در تهران بلکه باید در واشــنگتن 
انجام می شد؛ چرا که این آمریکاست که تعهدات خود در توافق جهانی )برجام( را زیرپا 

گذاشته است.
یاسویوکی ماتسوناگا، استاد مطالعات خارجی دانشگاه توکیو در گفت وگو با استریت 
تایمز گفت: بعید است با توجه به ریشه عمیق اختافات تهران و واشنگتن، ژاپن بتواند 
نقشی اساسی در رفع این تنش بازی کند، چون از یک طرف ژاپن از امضاء کنندگان برجام 
نیست بنابراین مسئولیت یا تعهدی در قبال آن ندارد و از طرف دیگر دایره عملکرد ژاپن 

در این زمینه بسیار محدود است.
کویچیرو تاناکا، استاد دانشگاه »کیو« در ژاپن نیز معتقد است: با توجه به کلیه این 
شرایط باید گفت نخست وزیر ژاپن با تعهدی که به رئیس جمهوری آمریکا برای میانجی گری 
داده است، به نوعی خود را در یک مخمصه سختی قرار داده است، چون اگر ژاپن بخواهد 
به عنوان یک شریک سیاسی و اقتصادی ایران صادقانه برای حفظ برجام بکوشد، بی تردید 
باید تحریم های وضع شده از سوی آمریکا برای خرید نفت ایران را نادیده بگیرد، در این 
صورت خشم آمریکا علیه خود را برمی انگیزد و چنانچه بخواهد علیه ایران موضع بگیرد، 

باید نقش بی طرفی خود را تضعیف کرده و حقیقت )ایران( را نادیده بگیرد.
آصفی: اروپا

از آنچه فکر می کردیم ناتوان تر است
سخنگوی وزارت خارجه در دولت اصاحات تصریح کرد اروپا از آنچه فکر می کردیم 

ناتوان تر است. و غرب، برجام را صرفاً برای ترمز ایران می خواهد.
حمیدرضا آصفی در گفت وگو با خبرگزاری دانشــجو و درباره اظهارات وزیر خارجه 
آلمان در دیدار ظریف مبنی بر اینکه ایران نباید انتظار معجزه از اتحادیه اروپا داشته باشد 
گفت: جمهوری اسامی انتظار معجزه ندارد و اصوا معجزه فقط از عهده پیامبران برمی آید.

روشــن اســت که آنچه ایران مطالبه می کند جبران کم کاری های اروپاست و اگر 
اروپا فکر می کند انجام تعهدات او یک معجزه محسوب می شود باید تنها تاسف به حال 

اروپایی ها خورد.
آصفی با تاکید براینکه ایران در انتظار آن است که اروپا به وظایف عمل نکرده خود 
جامه عمل بپوشاند گفت: اروپایی ها به ما گفتند شما در برجام بمانید و ما نقص هایی که به 
خاطر رفتار غلط آمریکا به وجود آمده را جبران خواهیم کرد. اما نه تنها آن نقص ها را جبران 
نکردند بلکه خودشان هم با آمریکایی ها همراه شدند و عما همه روابط ما با اروپا قفل شد. 
سفیر سابق ایران در فرانسه با بیان اینکه اظهارات هایکو ماس نشان داد اروپا حتی 
ناتوان تر از آن اســت که ما فکر می کردیم گفت: وزیر خارجه آلمان از ایران خواست که 
کماکان در برجام باقی بماند. این سخن نیز دیگر یک درخواست نامعقول است جمهوری 

اسامی وظایف خود را ذیل بند 3۶ برجام تعریف و تدوین می کند.
وی ادامه داد: اگر این ســطح از فعالیت های ایران در چارچوب برجام هم اروپایی ها 
را برآشــفته می کند نشان می دهد که اروپا صرفا برجامی را می خواهد که عامل ترمز و 

بازدارندگی ایران باشد.
 آصفی افزود: فعالیت های ایران تاکنون براســاس بند 3۶ برجام بوده و البته بعد از 
اتمام مهلت ۶0 روزه که به سرعت رو به پایان است اقدامات دیگری را انجام خواهیم داد.

سفیر سابق ایران در فرانسه یادآور شد: اتحادیه اروپا از ابتدای کار یعنی حتی قبل از 
خروج امریکا از برجام روابط بانکی خود با ایران را عادی نکرد. در حالی که آن ها قول داده 
بودند تحریم ها یکباره فرو خواهد ریخت، اما این اتفاق هیچ گاه عملیاتی نشد و براساس 
این روند این بدعهدی اروپا فقط به زمان خروج امریکا از برجام برنمی گردد و قبل از آن 

هم اروپایی ها هیچ اقدام جدی در این خصوص انجام نداده بودند. 
150 هزار فروند موشک حزب اه

زبان دراز نتانیاهو را کوتاه کرده است
یک تحلیلگر ارشد منطقه ای می گوید: وضعیت منطقه به شکل دردناکی خاف میل 

آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش می رود.
عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه رای الیوم در تحلیلی نوشت: چرا نتانیاهو این روزها 
سکوت کرده و زبانش را قورت داده، در حالی که او پرچمدار تهدید و نابودی ایران بود؟ 
آیا از ترس موشــک هایی است که از شمال، جنوب و شرق به جانبش سرازیر می شود؟ 
سرنوشت گنبدهای آهنین چه شد؟ اسطوره پاتریوت چگونه به دلیل موشک های کروز 

یمنی که از کوه های صعده شلیک شد، در هم شکست؟
ســکوت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشانه وضعیت دشواری است که این 
رژیم در آن به سر می برد و اهمیت و نقش منطقه ای آن را به عنوان حامی برخی کشورهای 
عربی کاهش داده است؛ همان طور که رعب و وحشت این رژیم را منعکس می کند، چون 
می داند یکی از اهداف اصلی مورد انتظار در هر گونه پاسخ تافی جویانه نظامی ایران یا 

متحدانش نظیر حزب اه و حماس و جهاد اسامی است.
عطوان با اشاره به اینکه نتانیاهو خوب می داند که حمله موشکی یمن به عمق خاک 
سعودی و اصابت آن به )برج مراقبت( فرودگاه بین المللی أبها پیامی بسیار مهم داشت، 
افــزود: این پیام می گوید فــرودگاه تل آویو در جنگ آتی هدف قرار خواهد گرفت چه با 
موشــک های حزب اه از شمال سرزمین اشغالی، چه با موشک های فلسطین از جنوب 
سرزمین های اشغالی، موضوعی که شوک روانی را ایجاد خواهد کرد که از زمان تاسیس 

رژیم صهیونیستی در هفتاد سال پیش در نوع خود بی سابقه است.
نتانیاهو که در حال حاضر سرپرستی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی را هم عهده دار 
است این روزها جرات ندارد دهانش را باز کرده و شروع به تهدیدهایی کند که در آن مهارت 

داشت، چون پاسخ های تافی جویانه ای را که در انتظارش است، می شناسد.
یکصد و پنجاه هزار موشــک در عمق ارتفاعات سر به فلک کشیده لبنان به سمت 
اســرائیل نشانه رفته است. عاوه بر اینکه اسرائیل می داند گنبدهای آهنینی که آمریکا 
بیش از ده میلیارد دار برای ارتقای آن هزینه کرده است هرگز از آن و شهرک نشینانش 
حفاظت نمی کند. آن هم در برابر خطر موشکی هایی که در برخورد به اهدافشان دقیق تر 
شــده و حامل کاهک های انفجاری هســتند که وزن برخی از آنها به پانصد کیلوگرم 
می رسد. یعنی قدرت ویرانگری بسیار باایی دارد و یکی از آن ها کافی است تا تل آویو را 

در تاریکی محض فرو ببرد.
این روزنامه افزود: از زمان جنگ 200۶ که شکست ارتش اسرائیل از لبنان در تاریخ 
ثبت شد و تانک مرکاوا افتخار صنایع نظامی رژیم صهیونیستی تحقیر شد، نتانیاهو یک 
گلوله هم به سمت جنوب لبنان شلیک نکرده چون می داند چه خطراتی در انتظارش است.

حمایت یک شورای صهیونیستی
از مذاکرات برای تقویت برجام

شورای صهیونیستی »استرالیا- اسرائیل« خواستار بازگرداندن ایران به میز مذاکرات 
هسته ای به واسطه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران شده بود.

در حالی که همواره به دروغ ادعا شده صهیونیست ها مخالف مذاکره ایران و آمریکا 
هستند، »شورای امور استرالیا، اسرائیل و یهود« در آستانه سفر شینزو آبه به تهران بیانیه 
منتشــر کرده و نوشــت باید به ایران سرسخت، یک پیام در مورد برجام فرستاد و برای 

بازگرداندن این کشور به گفت وگو های هسته ای فشار آورد.
»کالین رابنســتاین« مدیر اجرایی شورای امور استرالیا، اسرائیل و یهود موسوم به 
»آیجاک با انتشــار گزارشی در تارنمای این شــورا افزود: اسکات موریسون نخست وزیر 
اســترالیا پس از آنکه در انتخابات قدرت را حفظ کرده با چالش های مختلف داخلی و 

خارجی روبه روست که یکی از مهم ترین مسائل ایران است.
وی در گزارش خود نوشت: دونالد ترامپ پس از پیروزی اسکات موریسون )نخست وزیر( 
در انتخابات استرالیا در اولین تماس تلفنی با وی در مورد ایران و برجام گفت وگو کرد که  
این تماس پس از اعام روز 8 ماه مه ایران در مورد خروج تدریجی از قرارداد برجام بود.

مدیر اجرایی آیجاک در این گزارش افزود: »دولت اســترالیا سال گذشته به زعامت 
اسکات موریسون اعام کرد قرار است در مورد موضع استرالیا در قبال برجام تصمیم گیری 
کند. استرالیا به رغم خروج آمریکا از برجام تصمیم  دارد از این قرارداد هسته ای حمایت 

کند، ضمن اینکه درصدد است با رفتارهای سخت ایران در دیگر جبهه ها مقابله کند.«
»موریسون در این اظهارات خود مقابله در سایر بخش ها با ایران را شامل رفتارهای 
بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و دیگر مناطق و همچنین پرونده موشک های بالستیک 
و تکنولوژی،... رفتارهای تهدید کننده امنیت اسرائیل و حمایت گرانه از گروه های تروریست 
دانســت.« مدیر اجرایی آیجاک افزود: جای تعجبی ندارد، ماریس پین وزیر امور خارجه 
استرالیا به تازگی از اعام موضع جدید ایران در قبال خروج تدریجی از برجام »به شدت 
ابراز نگرانی« کرد. »کالین رابنستاین« مدیر اجرایی آیجاک می نویسد: به عنوان بخشی 
از یک توافق جدید و با توجه به اینکه قرارداد هسته ای ایران نیاز به تقویت دارد، استرالیا 
باید نقش خود را برای حفظ فشار علیه ایران به منظور بازگشت به گفت وگو ها ایفا کند.

1- حضرت امام)ره( در ســال 1365 بعد از اینکه اجازه ماقات به 
مک فارلین فرســتاده رئیس جمهور آمریکا و همچنین اجازه ماقات 
مســئوان ایرانی با او را ندادند،فرمودند»شنیدم رئیس جمهور آمریکا 
گفته اســت که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است، ایران تا آخر 
شما را تحقیر خواهد کرد«. بنیانگذار جمهوری اسامی قبل از پیروزی 
انقاب اسامی نیز در نوفل لوشاتوی فرانسه در دی 57 به ریچارد کاتم 
مامور و جاسوس سازمان ســیا که تحت عنوان استاد روابط بین الملل 
دانشــگاه با امام دیدار کرده بود گفته بودند»کار تر می رود« و کارتر نیز 
با پیروزی انقاب مفتضحانه رفت و دور دوم ریاست جمهوری را ندید!. 
حال اینکه رهبرمعظم انقاب در دیدار نخست وزیر ژاپن فرمودند »ترامپ 
را شایسته مبادله پیام نمی دانم«، اوا تحقق همان سخن حضرت امام 
)ره( است که فرمودند»ایران تا آخر آمریکا را تحقیر خواهد کرد«. ثانیا 
مصاحبه ترامپ با فاکس نیوز بعداز مواضع قاطعانه رهبری و برگشــت 
آبه از تهران و گفت وگوی تلفنی وی با ترامپ،نشان داد آمریکا یک بار 
دیگر»طعم تلخ تحقیر« از ســوی ملت ایران را چشید و به شدت از این 
تحقیر شدن شــوکه و عصبانی و سردرگم شده است. ترامپ در پاسخ 
به سؤالی در باره برنامه اش برای مهار ایران تنها به این جمله اکتفا کرد 
که»خواهید دید«! و از روی ناامیدی اذعان کرد»اگر نتوانیم از پس ایران 
برآییم، دیگر برنخواهیم آمد« و این همان سخن رهبرمعظم انقاب است 
که به آبه شینزو گفتند»آمریکایی ها چهل سال قادر به نابودی جمهوری 
اسامی و تغییر رژیم در ایران نشدند و از این به بعد هم قادر نیستند«. 
ترامپ بعدازاینکه به قادر نبودن خود پی برد، مجبور شد در توئیتش از 
رهبرمعظم انقاب با عنوان »آیه اه خامنه ای«،با احترام یاد کند و نوشت 
»حتی برای فکر کردن به یک توافق خیلی زود است«.وی درحالی که هر 
روز منافقانه از آمادگی برای مذاکره با ایران سخن می گفت جهت سرپوش 
گذاشتن بر تحقیر شدن خود در ادامه توئیتش نوشت»نه آنها آماده اند 
و نه ما«!. با مواضع قاطعانه رهبری،عقب نشینی ترامپ از موضع مذاکره 
غیرصادقانه اش بعداز عقب نشینی قبلی او از موضع القاء دروغین جنگ، 
نشان داد مقاومت جواب می دهد و این موضع صادقانه رهبری در عمل به 
اثبات رسید که »نه جنگ و نه مذاکره«!. ثالثا این سخن رهبری انشااه 
نوید دهنده رفتن ترامپ است، همانگونه که کارتر رفت!. هرچند ترامپ 
بشدت به اهرم فشار بر ایران به عنوان یک برگ برنده برای پیروزی در دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوري آمریکا نیاز دارد،اما همانگونه که این اهرم 
به برگ باخت کارتر دموکرات تبدیل شد، این بار برخاف برخی تحلیل ها 
احتماا به برگ باخت ترامپ جمهوری خواه تبدیل خواهد شد.رابعا نکته 
مهم در دیدار نخســت وزیر ژاپن با رهبری آنگونه که در تصاویر بخوبی 
آشــکار بود اینکه آبه شینزو ابتدا پیام کتبی ترامپ را در دست داشت 
و روی میز جلوی خود گذاشته بود تا احتماا به رهبری بدهد، اما بعداز 
شنیدن سخنان قاطع رهبری نامه را زیر نشیمن گاه سمت راست خود 
قرار داده بود و سپس با خود برد. این حرکت غیردیپلماتیک نشان داد که 
آقای آبه شدیداً مقهور منطق و استدال قوی و مواضع قاطعانه رهبرمعظم 
انقاب شده بود و حرف دیگری برای گفتن نداشت و از سوی دیگر نشان 

داد رهبری حتی حاضر به دریافت پیام ترامپ نیز نشدند.
2- اما چرا رهبر معظم انقاب بــه پیام رئیس جمهور آمریکا هیچ 
اعتمادی و اعتنایی نکردند و فرمودند »ترامپ را شایسته مبادله هیچ 
پیامی نمی دانم و هیچ پاســخی هم نمی دهم«؟ اوا ریشه و چرایی این 
موضع رهبرمعظم انقاب را در مواضــع حکیمانه بنیانگذار جمهوری 
اسامی که در صحیفه امام منعکس شده، باید جست وجو کرد و دانست 
کــه موضع رهبرمعظم انقاب و نظام جمهوری اســامی همان موضع 
حضرت امام خمینی است. حضرت امام ره آمریکا را »جنایتکار تاریخ«، 
»ام الفساد«، »شیطان بزرگ« و »عامل بدبختی ملت و وابستگی کشور 
ایران« و رابطه با آمریکا را »رابطه گرگ و بره«، »رابطه ظالم و مظلوم« و 
»رابطه یک غارت شده با غارتگر« می دانستند و تاکید داشتند »آمریکا 
نمی خواهد منطقه آرام باشد... ایران دستش را پیش آمریکا انشاء اه تا 
ابد دراز نمی کند... ما با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد مگر اینکه آدم 
بشــود«. ثانیا سفر آبه شینزو را باید در جهت افزایش اعمال فشارهاي 
سیاسي آمریکا بر ایران به موازات اعمال فشارهاي تحریمی ارزیابی کرد، 
چراکه سیاست آمریکا »فشار براي مذاکره و مذاکره براي ادامه فشار« 
است و دولت آمریکا هیچ گاه علیرغم مذاکراتش حاضر نشده به هیچ کدام 
از وعده هایش عمل کند و یا تحریم ها را کاهش دهد و براین اساس است 
که رهبرمعظم انقاب فرمودند »از طریق مذاکره با امریکا مشکات ما 
حل نخواهد شد و آقاي آبه بدانید که ما تجربه برجام را تکرار نمي کنیم«.
3-اما نه تنها در عدم صداقت آمریکا شکی وجود ندارد و ملت ایران 
یقین دارد که »صداقت در میان آمریکایی ها بسیار کمیاب است«، بلکه در 
استقال ژاپن هم به دایل متعدد باید تامل کرد از جمله:اوا نخست وزیر 
ژاپن نه تنها حامل پیام لغو تحریمها به عنوان موضوع اصلی ایران و به 
عنوان نشانه حسن نیت واشنگتن نبود بلکه حتی خود وی نیز هیچ سخنی 
از دور زدن تحریمهای آمریکا و برقراری روابط اقتصادی و بانکی و خرید 
نفت ایران نگفت و همان طرح آمریکا تحت عنوان »نفت در برابر غذا« 
را مطــرح کرد و گفت» من به آقای روحانی گفتم قصد داریم در زمینه 
کمک های بشردوســتانه فوری و پزشــکی و درمانی با ایران همکاری 
کنیم«! ثانیا آقای آبه به جای فشار بر تهران برای ماندن در برجام،باید بر 
رئیس جمهور آمریکا فشار می آورد که چرا برجام را نقض کرده و از آن 
خارج شده است.درحالی که تهران نه برجام را نقض کرده و نه از آن خارج 
شده، آقای آبه چرا از آمریکا نخواست به تعهداتش در برجام عمل کند؟ 
و اگر چنین می کرد قطعا نیازی نبود با ادعای کاهش تنش و جلوگیری از 
جنگ به تهران سفر کند. ثالثا در حالی که هیچ قرائنی از احتمال وقوع 
جنگ وجود ندارد و خود آقای آبه نیز به عنوان یک سیاستمدار می داند 
که وجود ندارد، اما وی با بازی در »جنگ روانی و سناریوی دوگانه صلح 
و جنگ«، تاش داشت مسئوان و ملت ایران را بیمناک کند تا به مذاکره 
با آمریکا تن دهند.هرچند آقای روحانی در نشست خبری مشترک با 
نخست وزیر ژاپن گفت که » آقای آبه یک خوشبینی قابل ماحظه ای دارد 
که نتایج امیدوارکننده ای در راه است«، اما خود آقای آبه در این نشست 
خبری اذعان کرد»در برخی مواضع احساسات پیچیده ای تجربه کردم 
و بعضی از حرفهای من که اینجا می گویم ممکن است برای مردم ایران 
گوش نواز نباشد«!. چراکه ملت ایران به دروغین بودن دوگانه جنگ و 
صلح واقفند. رابعا نکته مهم دیگر اینکه با اعمال تحریمهای پتروشیمی 
آمریکا علیه ایران بعداز درخواست ترامپ از آبه برای میانجی گری، انتظار 
بــود آقای آبه به این عدم صداقت رئیس جمهور آمریکا اعتراض کند تا 
زمینه شکست ماموریتش پیشاپیش فراهم نشود! خامسا وی در دیدار 
آقای روحانی اذعان می کند بدون اجازه و هماهنگی با آمریکا نمی تواند 
قدم از قدم بردارد.وی مدعی شد» برای حفظ روابط اقتصادی با تهران و 
خرید نفت از ایران با آمریکا مذاکره کرده ام«!. سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا هم بافاصله اعام کرد »ترامپ و آبه درخصوص ایران بطور کامل 
توافق و هماهنگی دارند«. سادسا ژست بی صداقتی ژاپنی ها در اواسط 
سفر آبه آشکار شد که به ناگهان تغییر جهت دادند و در یک خط خبری 
هماهنگ با غربی ها بویژه خبرگزاری رویترز و بی بی سی، برای تحت شعاع 
قرار دادن شکست سفر آبه ادعا کردند نخست وزیر ژاپن نه حامل پیام 
ترامپ است و نه قصد میانجی گری دارد!. در حالی که عاوه بر فضاسازیهای 
سیاسی-رسانه ای قبلی، خود آبه در دیدار رهبری اذعان کرد »من حامل 
پیام رئیس جمهور آمریکا برای جنابعالی هستم«و شبکه تلویزیونی ان 
اچ کی ژاپن هم سفر آبه را با عنوان »دیدار میانجیگرانه با پیام و اهداف 
مهم « پوشش خبری می داد. این عقب نشینی نشان داد توکیو نمی تواند 

به عنوان میانجی مستقل و صادق عمل کند.
4- خاصه و توصیف کردن اسام در »خیراامور اوسطها و میانه روی و 
تساهل و تسامح«! دم خروس آقای آبه را نیز بیرون زد که چگونه سفر خود 
را با هماهنگی جریان نفوذی و غربگرا و لیبرال داخلی تنظیم کرده بود.
5- با شکســت ماموریت آبه در جهت زمینه سازي براي مذاکرات 
آشکار میان ایران و امریکا، مقامات و رسانه هاي غربي و برخي دنباله هاي 
داخلي آنها به دنبال القا و تغییر محاسباتي برخي مسئوان کشور برای 
تن دادن به »مذاکره مســتقیم محرمانه میان ایران و آمریکا« هستند، 
آن گونه که بي بي سي و برخي رسانه هاي امریکایي ادعا کردند»در این 
شرایط چاره کار برپایي مذاکره مستقیم محرمانه میان ایران و آمریکاست 
که دولت ایران بتوانــد آن را کتمان کند، تا بعدا امکان »مذاکراتي نو« 

صورت بگیرد«!.
6- برخی قرائن این احتمال را پیش می کشــد که آمریکایی ها و 
غربگراهای داخلی تاش دارند بازی مذاکره با چتر القاء جنگ و صلح را 
بدون تغییر اهداف خود از میدان آمریکا–ایران به میدان عربستان –ایران 
منتقل کنند. و آنچه ترامپ نتوانسته بود با مامور کردن ژاپن مستقیما به 
آن برسد، اکنون با بهره گیری از سعودی ها این گاوهای شیرده دنبال کنند!

تحقیر آمریکا، مقاومت ملت!
گفت و شنود

شرط!
گفــت: یک روزنامه  زنجیره ای خبــر داده که برخی از مدعیان 
اصاحــات گفته اند که قصد دارند برای نامزد شــدن در انتخابات 

شرط بگذارند!
گفتم: کدوم اتاق روشن تره؟ اون بیخی!... چه شرطی؟! 
حاا چه کسی از آنها خواسته در انتخابات نامزد بشوند و با 
کارنامه سیاه و سراسر خسارتی که برای مردم به بار آورده اند، 

بار دیگر وارد مجلس بشوند؟!
گفت: اتفاقا این روزنامه زنجیره ای هم نوشته است اصاح طلبان 

در موقعیتی نیستند که برای نامزد شدن شرط و شروط بگذارند.
گفتم: فرماندار شــهری اعام کرده بــود به فردی که 
افراد  باسوادترین، خوش ســابقه ترین و خوش ا خاق ترین 
شهر باشد جایزه گران بهایی خواهد داد. فردای آن روز یک 
آدم تریاکی و بی ســواد که سابقه ده ها تخلف هم داشت به 
فرمانداری مراجعه کرد. نگهبان پرســید؛ برای چه آمده ای 
تو که هیچکدام از شرایط را نداری! یارو گفت؛ از قول من به 
فرماندار بگویید که دور مرا خط بکشد و برای اعطای جایزه 

روی من حساب نکند!

دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
دو شنبه 2۷ خرداد ۱۳۹۸ 
۱۳ شوال ۱۴۴۰ - شماره 222۱۰

یک نشــریه آلمانی با  اشاره 
به اینکــه جنگ با ایران، دیوانگی 
خواهد بود، تأکید کرد: ترامپ فردی 

اف زن است.
هانس  اشتاین، نویسنده آلمانی در 
نشریه دی ولت با طرح این سؤال که آیا 
اتهام مایک پمپئو علیه ایران در وقایع 
اخیر )حمله علیه  تانکرهای نفتی( باعث 
خواهد شد که آمریکا به زودی به جنگ 
علیه »جمهوری اسامی ایران« برود؟ 
نوشت :اگرچه همه چیز ممکن است، اما 
احتماا چنین جنگی در آینده نزدیک 

رخ نخواهد داد.
وی در ادامه این تحلیل به توانایی 
نیروی نظامی در ایران، انگیزه رزمندگان 
ایرانــی و نبود اجمــاع جهانی در این 
حمات علیه ایران  اشاره کرد و نوشت: 
در صورت آغاز جنــگ، آمریکا این بار 
فقط دو متحد خواهد داشــت: اسرائیل 
و کشــورهای عربی حوزه خلیج  فارس. 
در داخل آمریکا نیز آغاز جنگ با ایران 
بافاصله به اعتراضات عظیم جمعی در 
تمامی شــهرهای آمریکا منجر خواهد 
شد و کنگره نیز در برابر رئیس جمهور 
قد علم خواهد کرد. ضمن آنکه حزب اه 
لبنان فرای خاورمیانه )غرب آسیا( نیز 
توانایی انجام عملیات را دارد. باید توجه 
داشت که مساحت ایران حدود سه برابر 

عراق است. نیروی نظامی این کشور نیز 
برخاف عراق در دوران صدام، حرفه ای 
و بسیار باانگیزه بوده و طی سال های اخیر 
تجربه های بسیاری در مبارزات یمن و 

سوریه به دست آورده است.
به گــزارش الف،  اشــتاین تأکید 
می کند: ایــران عراق نیســت و نباید 
آمریکایی ها دچار  اشــتباه محاسباتی 
شوند . او تصریح می کند: جنگ با ایران 
دیوانگی خواهد بود و احتماا به فاجعه ای 
بسیار بزرگ تر و جدی تر از جنگ عراق 
تبدیل خواهد شــد. همچنین، چنین 
جنگی احتماا بــه معنای پایان اتحاد 

غرب خواهد بود.
مایک پمپئــو از تمامی این نکات 
آگاه و مطلع اســت. دونالد ترامپ نیز 
می دانــد که اگر جنگی رخ دهد که در 
آن بســیاری از سربازان آمریکایی جان 
خود را از دست بدهند، او حتی حمایت 
آن بخش اندکی  )یک سوم( از جمعیت 
آمریکا را که ریاست جمهوری وی بر آنها 

تکیه کرده، از دست می دهد.
وی با اشاره به رفتار ترامپ در مقابل 
کره شمالی و عقب نشینی از تهدیدات 
قبلی می نویســد: ترامــپ یک حریف 
سخت نمی باشــد، بلکه فردی اف زن 
است که تنها به تهدید می پردازد و مرد 

عمل نیست.

نشریه آلمانی دی ولت:

جنگ با ایران دیوانگی خواهد بود 
ترامپ فردی اف زن است

یادداشت میهمان

صبح دیروز انجام شد

مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام 
درباره ۹ فقره از ۲۷ شکایت به دادگاه رفت

دیروز حســین  صبــح 
تفهیم  برای  شــریعتمداری 
اتهام درباره 27 شکایت مطرح 
شده علیه کیهان به شعبه دوم 
دادســرای فرهنگ و رسانه 
رفت. شریعتمداری در جلسه 
دیروز پیرامون 9 فقره از 27 
شکایتی که علیه کیهان مطرح 
و  اتهام شد  تفهیم  بود  شده 
ادامه رسیدگی به جلسات بعد 

موکول گردید.
 وی طــی 3 ماه اخیر  بیش 

از 4 بــار برای تفهیم اتهام درباره 
شکایت های متعددی که بیشترین 
آنها از سوی نهاد ریاست جمهوری 
و برخی وزارتخانه ها بوده است به 

دادگاه احضار شده است.
 نهــاد ریاســت جمهوری با 
بیشترین شکایات و وزارت نفت، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
شورای عالی امنیت ملی، مجلس 
شورای اسامی، هیئت نظارت بر 
مطبوعــات، مرکز اطاعات مالی 

و مبارزه با پولشــویی، پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس و چند شاکی 
شــاکیان  جمله  از  غیر دولتــی 

روزنامه کیهان هستند.  
به گزارش یــک منبع موثق 
عاوه بــر 27 شــکایت کنونی، 
شــکایات فراوان دیگــری علیه 
روزنامه کیهان به دادگاه ارائه شده 
که هنوز به مدیر مسئول کیهان 
اباغ نشــده و گفته می شود به 
علت تراکم شکایت ها، قرار است 
بعد از رســیدگی به 27 شکایتی 

که در جریان است نوبت به طرح 
آنها برسد. 

از  برخــی  اســت  گفتنــی 
شــکایت ها به اندازه ای بی پایه و 
اساس و غیر حقوقی است که به 
نظر می رسد با هدف اتاف وقت 
کیهان مطرح شده است. به عنوان 
مثــال در مواردی به درج مطلب 
و گزارشــی در کیهــان اعتراض 
داشته و علیه آن شکایت کرده اند 
که عین همان گزارش در اسناد 

رسمی دولت نیز آمده است!

یــک نشــریه آمریکایی در 
گزارشــی به بررســی حادثه روز 
پنجشنبه برای دو نفتکش در دریای 
عمان پرداخت و نوشت که بازیگران 
متعددی از جمله آمریکا می توانند 

عامل این حمله باشند.
در حالی که آمریکا با انتشار فیلمی 
از یک قایق مدعی شده که ایران پشت 
حادثه روز پنجشنبه برای دو نفتکش در 
دریای عمان بوده اما کارشناسان مستقل 
با زیرسؤال بردن این فیلم، عواملی را که 
امکان دارد این حملــه را انجام داده اند 

بیان کرده اند.
نشریه نیوزویک آمریکا در گزارش 
روز شنبه خود درباره این حادثه نوشت: 
آمریکا فیلم ســیاه و سفید غیرواضحی 
را منتشــر کرده و بنا بر ادعای مقامات 
آمریکایــی ایــن فیلم نشــان می دهد 
که یک قایق گشــتی ایرانــی در حال 
 Kokuka« حرکت در طــول نفتکش
Courageous« یکی از دو نفتکشی 
است که روز پنجشنبه دچار حادثه شده 
بوده است. بنا بر ادعای مقامات آمریکایی، 
سرنشــینان این قایق یکی از مین های 
دریایی که عمل نکرده را خارج می کنند تا 
شواهد دست داشتن آنها در این انفجارها 

را مخفی کنند.
این ویدیو تنها چند ساعت پس از 
این حادثه منتشر شد و »مایک پمپئو« 
وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای گفت 
که برآورد دولت آمریکا این است که ایران 
مسئول حماتی است که در دریای عمان 

روی داده است.
پمپئو مدعی شــد که این ارزیابی 

براساس »اطاعات، ساح مورد استفاده 
و ســطح تخصصی که برای انجام این 
عملیات مورد نیاز است« انجام شده است. 
اما کارشناســان اطاعاتی مستقل 
گفته انــد کــه این ویدئو هیــچ دلیلی 
برای مســئول دانســتن ایران در این 
حمات ندارد. این کارشناسان گفته اند 
که بازیگــران متعدد دیگری در منطقه 
وجود دارند که برای انجام این حمات 

انگیزه دارند.
 »آنتونــی کوردزمــن«، تحلیلگر 
استراتژیک در مرکز استراتژیک مطالعات 
بین الملل به نیوزویــک گفت:  می توان 
ایــن احتمال را داد که گروه داعش این 
حمات را انجام داده تا جنگ میان دو 
دشمن-ایران و آمریکا- را علیه یکدیگر 
شعله ور کند. یا اینکه عربستان سعودی 
یا امارات متحده عربی چنین حادثه ای را 
ایجاد کرده اند تا از آن بتوانند برای افزایش 

فشار بر ایران استفاده کنند.
برخی  اشــاره کرده اند که احتماا 
حمات روز پنجشنبه و حمات ماه پیش 
بــه 4  تانکر نفتی در بندر فجیره امارات 
عملیات »پرچم غلط« باشد که توسط 
اسرائیل که یکی دیگر از دشمنان ایران 
بوده انجام شده است تا ایران مسئول این 

حمله قلمداد شود.
برخــی ناظران نیز گفته اند که این 
حمات ممکن اســت از سوی برخی از 
اعضــای افراطی دولت ترامپ باشــد تا 
بهانه ای برای انجام عملیات نظامی علیه 

ایران پیدا کنند.
اتهام زنــی ترامپ به ایران، نشــانه 

محدودیت کارزار فشار حداکثری است

روزنامه »واشنگتن پست« نیز بامداد 
یکشنبه در یادداشتی به بررسی اتهام زنی 
بی ســند و مدرک اخیر رئیس جمهور 
آمریکا علیه ایران پرداخته و نوشت که 
این ادعاها، »محدود بودن« اســتراتژی 
دولت »دونالد ترامپ« در اعمال کارزار 

فشار حداکثری را نشان می دهد.
منتقدان دولــت ترامپ در آمریکا 
معتقدند که او عامدانه تاش می کند تا 
ایران را به خروج از توافق هسته ای وادار 
کند و می گویند که کارزار فشار حداکثری 
ترامپ نه تنها نتوانسته رفتار ایران را تغییر 
دهد بلکه حتی آنها را از میز مذاکره هم 

دورتر کرده است.
این روزنامه ضمن  اشــاره به وعده 
دولــت آمریکا برای به صفر رســاندن 
صادرات نفت خام ایران، توضیح می دهد: 
»ایــاات متحده نمی توانــد به تنهایی 
تحریم تمام عیاری را علیه ایران اعمال 
کند و کارزار ترامپ برای کاهش صادرات 
نفت ایران، به بهای فشار بر متحدانش نیز 

تمام شده است«.
واشنگتن پست با بیان اینکه عده ای 
نگران هستند که ترامپ یا مشاورانش به 
دنبال راه اندازی تقابل با ایران هســتند، 
اضافه می کند: »بســیاری از کشــورها 
دیدگاهی متفاوت )از دیدگاه واشنگتن( 
دارند، دیپلمات های کشورهای مختلف 
معتقدند کــه تمرکز بیش از حد دولت 
ترامپ بــر تحریم هــای فزاینده )علیه 
ایران( باعث شده در بیرون از خاورمیانه 
)غرب آســیا( دوستان چندانی نداشته 
باشــد که از سیاست وی در قبال ایران 

حمایت کنند.«

تکرار دروغ آمریکایی و احضار 
سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه

اکثــر  حالی کــه  در  همچنیــن 
کارشناســان و شــرکت ژاپنــی مالک 
نفتکش ادعــای ضدایرانی آمریکا را رد 
کرده بودند، وزیــر خارجه انگلیس روز 
یکشنبه برای جلب نظر رئیس جمهوری 
آمریــکا ادعاهای وی علیــه ایران را در 
ارتباط با حادثه آتش گرفتن دو نفتکش 

در دریای عرب تکرار کرد.
جرمی هانت مدعی شد که کشورش 
تقریباً اطمینان دارد که ایران در حمات 
به نفتکش هــا در دریای عمان دخالت 

داشته است.
در پی این اظهارات خاف واقع وزیر 
خارجه انگلیــس در تبعیت کورکورانه 
و عجوانــه از آمریــکا در متهم کردن 
کشــورمان به دست داشتن در حوادث 
اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان، 
دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور 
خارجه در ماقات با سفیر انگلیس، شدیداً 
به این مواضع غیرقابل قبول و ضدایرانی 
دولت انگلیس اعتراض و با اشاره به اتهام 
مطروحه که بدون ارائه کمترین ســند 
و مدرکی و تنها در چارچوب سیاســت 
دنباله روانه لندن از واشنگتن مطرح  شده، 
افزود: در جریان جلسه )بسته( پنجشنبه 
گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز 
هیچ کس به جز انگلیس با این اتهام واهی 
آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از 
نیز  بین المللی شناخته شده  رسانه های 
ادعــای آمریکا و انگلیس را به اســتناد 
اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و 
ملوانان آن رد کردند. بقیه در صفحه11

نیوزویک: 

اسرائیل،  امارات، عربستان و حتی آمریکا می توانند 
عامل حادثه نفتکش ها باشند



اخبار كشور

دهن کجی رامبد جوان 
به شناسنامه و هویت ایرانی!

رامبــد جوان، هزینه زایمان و گرفتن تابعیت کانادایی برای فرزندش را از 
شعارهای وطن دوســتانه تأمین کرد؛ این یعنی دهن کجی به پرچم، هویت و 

شناسنامه ایرانی!
به گزارش خبرنگار کیهان، ســفر رامبد جوان و همسرش نگار جواهریان 
برای زایمان فرزندشــان به کانادا ، همچنان با موج انتقادات مردمی روبروست. 
این اولین بار نیست که هنرپیشه ها برای زایمان به یک کشور غربی می روند؛ 
اقدام مشابه مهناز افشار نیز انتقادات بسیاری را برانگیخته بود. اما آنچه باعث 
انتقاد شدید مردم شده است، دورویی و رفتار متناقض رامبد جوان است. چون 
رامبد جوان ســال ها در برنامه »خندوانه« شعارهایی مبنی بر وطن دوستی و 
عشــق به ایران سر می داد. اما حاا با رفتارش نشان داده که این حرف ها فقط 
شعار بوده و اعتقاد عمیقی به آن نداشته است. چون در غیر این صورت، برای 
گرفتن تابعیت کانادایی بــرای فرزندش صدها میلیون تومان هزینه نمی کرد 
و مثل ســایر هموطنان خود، در داخل کشــور فرزندش را متولد و برای وی 
شناسنامه ایرانی می گرفت. جوان، نشان داد که همه شعارهایش در »خندوانه« 
فقط یک شــغل و بیزینس بوده؛ او با شعارهای وطن دوستانه کاسبی کرده تا 
با آن پول برای فرزند خودش شناســنامه و هویت غیروطنی بگیرد. به همین 
دلیل هم مسافرت جوان و همسرش به کانادا، یک مسئله شخصی و خصوصی 
نیست، بلکه یک دهن کجی آشکار به پرچم، شناسنامه و هویت ایرانی و توهین 

به مردمی است که پای فیلم ها و برنامه وی می نشسته اند.
اما نکته قابل تأمل دیگر، تفاوت واکنش مردم و همصنف های رامبد جوان 
و نگار جواهریان به این ماجراست. در حالی که مردم، ریاکاری و رفتار ضدملی 
ایــن دو بازیگر را به خوبی درک کرده اند، برخی از ســلبریتی ها به حمایت از 
ایــن زوج پرداخته اند. حتی یکی از آنها به مردم هم توهین کرد و ایرانی ها را 
ملت عزا و  گریه توصیف نمود! این نشــان می دهد که مردم ما امروز در درک 
مسائل اجتماعی از خیلی از سلبریتی ها آگاه تر هستند و جلوتر عمل می کنند.
باید منتظر ماند و دید که واکنش صداوسیما به رامبد جوان چیست و باز 
هم هزینه سفر و گرفتن تابعیت خارجی برای فرزندان وی را تأمین می کند یا 
نه؟ و باز هم با ادامه کار او در صداوسیما زمینه اهانت بیشتر به مردم این مرز 

و بوم را فراهم خواهد کرد؟!
واکنش عجیب مدیر دولتی

 به منتقدان ابتذال در نمایش خانگی
معاون نظارت و ارزشیابی ریاست سازمان سینمایی، در یادداشتی عجیب 
با »مخالف« توصیف کردن منتقدان شبکه نمایش خانگی، این منتقدان را به 

توسعه شبکه های ماهواره ای و تارنماهای مستهجن متهم کرد!
ابراهیم داروغه زاده، یادداشــتی در فضای مجازی منتشر کرده که در آن 
نوشــته است: »هزاران ساعت فیلم و ســریال با ضوابط جمهوری اسامی در 
شــبکه نمایش خانگی و از طریق وی او دی منتشــر می شــود و مخالفان با 
سیاه نمایی و برجسته سازی خطاهای اندک این رسانه های دارای مجوز ارشاد، 
ناخواسته به توسعه شبکه های ماهواره ای و سایت های مستهجن بدون مجوز 

کمک می کنند.«
نکته مهم این است که اغلب سریال های در حال انتشار در شبکه نمایش 
خانگی، فاقد ارزش محتوایی بوده و برخی از آنها در جهت محتوای تارنماهای 
مستهجن و شــبکه های ماهواره ای، مروج روابط نامتعارف و فروپاشی خانواده 
هســتند. یعنی برخــی از این محصوات با مجوز وزارت ارشــاد، همان تأثیر 
برنامه های غیرمجاز را بر مخاطبی که به مجوز دولت اعتماد دارند می گذارند. 
اما به غیر از این واقعیت، جای شــگفتی اســت که »داروغــه زاده«، تمایل به 
پاکسازی و اعتای محتوایی شبکه نمایش خانگی را »سیاه نمایی« و »کمک 

به توسعه شبکه های ماهواره ای و سایت های مستهجن« دانسته است. 
محکوم فتنه و حامی کشف حجاب 

در بین داوران یک جایزه ادبی
مؤسسه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بوشهر که مجری برگزاری 
برنامه ســومین دوساانه ملی جایزه ادبی بوشهر است برای داوری آثار جایزه 
ادبی خود از افرادی دعوت کرده که غالبا در حوزه شعر و داستان کم مخاطب 

هستند و نوع ادبیات آنها نه در جامعه ملی و نه در استان محبوبیت ندارد.
به گزارش فارس، چند روزی اســت که بوشهر تحت تأثیر اخباری از قَِبل 
نصب تصاویر سناتورهای پهلوی همچون سناتور علی دشتی از نویسندگان و 
سیاســتمداران حامی انگلیسی در دوران پهلوی و نویسنده کتاب »۲۳ سال« 
در رد نبوت پیامبر عظیم الشــأن اسام که از سوی علما مرتد شناخته شد، و 
نیز تصویر رســول پرویزی رفیق گرمابه و گلستان اسداه علم و جاسوسی که 
در شبکه جاسوسی - مطبوعاتی »بدامن« فعالیت می کرد و همچنین صادق 
چوبک از دوستان نزدیک امیرعباس هویدا روشنفکر بهائی، به سرخط خبرها 
در رسانه ها و خبرگزاری های ملی و استانی تبدیل شده است. این مسئله سبب 
شــد تا با فشار مردمی و رســانه ای بنرها از سطح شهر جمع شود. همچنین 
جبهه مردمی نیروهای انقاب اســامی بوشــهر و جامعه هنرمندان بوشهر و 
نیز تعدادی از فعاان هنری و رســانه ای با انتشار بیانیه و مطالبی این اقدام را 
محکوم کردند. در واکنش، شهردار بوشهر، محمدصادق سعیدی رئیس  سازمان 
فرهنگی ورزشی خود را با »توبیخ کتبی«، »درج در پرونده« و »محدود شدن 

اختیارات« محکوم و تنبیه کرد.
اما اقدام شهرداری بوشهر و مؤسسه فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
به همین جا ختم نشــد. این مؤسســه که مجری برگزاری برنامه ســومین 
دوســاانه ملی جایزه ادبی بوشهر اســت، برای داوری آثار جایزه ادبی خود از 
افرادی دعوت کرده که غالبا در حوزه شعر و داستان کم مخاطب هستند و نوع 

ادبیات آنها نه در جامعه ملی و نه در استان محبوبیت ندارد. 
بــه طور مثال، مطالب صفحه مجازی یکی از داوران، ضدیت این فرد را با 
نظام جمهوری اسامی نشان می دهد. وی در برخی مطالب خود علیه حجاب 
اســامی و حکم قرآنی قصاص نوشته اســت. او حتی از جاسوسان معروف به 
فعال محیط  زیســت نیز بارها در نوشته های خود حمایت کرده است. همسر 
وی که از نویســندگان نزدیک و مرتبط با هوشنگ گلشیری شاعر ضدانقاب 

بود در سال ۹۶ خود کشی کرد.
یکی دیگر از داوران حاشیه دار جایزه ادبی بوشهر در جریان حوادث مرتبط 

با عاشورای 88 بازداشت شده بود اما پس از حدود ۵ ماه آزاد شد.
دیگــر داور این جایزه نیز مدافع تمام قد یداه رؤیایی شــاعر ضدانقاب 
است. کسی که در یکی از آخرین نوشته های خود علیه فقها، فتوای مراجع را 
»فتواهای عصر جاهلیت« لقب می دهد و جمهوری اسامی را »ارتجاع سیاه« 

می خواند.
علی نصیریان:

رفتار آمریکا 
غیرانسانی و مخالف آزادی است

بازیگر پیشکسوت گفت: از تحریم آمریکا علیه ایران حس نفرت دارم.
علی نصیریان بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت وگو با بخش »بدون 
تعارف« خبر ۲0:۳0، در پاســخ به این ســؤال که چرا نمی رود خارج زندگی 
کند اظهار کرد: من دوست ندارم خارج زندگی کنم. البته دو سال رفتم پیش 
بچه هایم آمریکا، خوشــم نیامد؛ برای اینکه آدمــی که کار فرهنگی و هنری 

می کند، ریشه هایش در مملکت خودش است.
وی درباره حسش نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران نیز تصریح کرد: 
از تحریم آمریکا حس نفرت دارم. چطور ممکن است مملکتی که ادعای آزادی 
و آزادی خواهــی می کند، یک ملت دیگر را تحت فشــار قرار می دهد، به این 
دلیل که زور دارد! این ها که می گویند ما مهد آزادی هستیم، این رفتارشان نه 

انسانی و نه عاقانه و نه آزادی خواهانه است.
نصیریان همچنین نقش آفرینی خود در یک فیلم ضدصهیونیستی را بسیار 
جذاب توصیف کرد و گفت: من کاری را که دوســت داشتم کردم و مربوط به 

خودم است.

۱۱ سوال مجمع تشخیص مصلحت 
از رئیس جمهور درباره CFT و پالرمو

در کمیسیون مشــترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مقرر شد سؤاات ۱۱گانه اعضای مجمع به اطاع رئیس جمهور 

برسد.
دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 CFT به ریاست محسن رضایی با موضوع بررسی پیوستن ایران به

و پالرمو تشکیل شد.
در این جلسه سواات و ابهامات اعضای مجمع درباره پیوستن 
ایران به این دو کنوانســیون جمع بندی شد و ضمن دعوت از بانک 
مرکــزی، وزارت اقتصاد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری و وزارت اطاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر 
شــد، سواات ۱۱گانه به اطاع رئیس جمهور برسد و پاسخ رسمی 
دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود.

به گزارش فارس، همچنین کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن 
به نتیجه نهایی برای طرح در صحن مجمع، جلســات خود را ادامه 

خواهد داد.
پنجه کشیدن مدعیان اصاحات بر جایگاه مقدس نماز جمعه

عقده گشایی و حمله مدعیان اصاحات 
به آیت اه خاتمی

سرویس سیاسی- 
دو روز پیش بود که آیت اه سید احمد خاتمی، امام جمعه 
موقت تهران در دیدار با فرمانده و اعضای شورای فرماندهی 
تیپ 83 امام جعفر صادق )ع( با  اشاره به دیدار نخست وزیر 
ژاپن با رهبر معظم انقاب و تحقیر آمریکا گفت: صابت امام 
خامنه ای مدظله العالی در دیدار با نخســت وزیر ژاپن اوج 
عزت تشیع بود ما افتخار می کنیم سرباز این آقا باشیم... ما 
افتخار می کنیم سرباز نائب امام زمان)عج( و آخوند حکومتی 
هستیم چراکه تنها گذاشتن نائب امام زمان، تنها گذاشتن 

امام زمان)عج( است.«
این موضوع بهانه ای شد تا فاضل میبدی، روحانی اصاح طلب 
که کباده مذهب و روحانیت می کشــد و دمخوری و هم پیالگی با 
متهمیــن و محکومین فتنه 88 و همچنین بیان نظریات مضحک 
و حاشیه ســازی مانند اینکه »عزاداری ها یک ســال تعطیل شوند 
بهتر اســت« و »وجود سکواریسم در حوزه هیچ عیبی ندارد« را 
در کارنامه خود دارد، در گفت وگو با روزنامه زنجیره ای »همدلی« 
به سخنان آیت اه خاتمی حمله کرده و جایگاه نماز جمعه را آماج 

تهمت و جفای خود قرار دهد.
قابل تأمل آنکه روزنامه زنجیره ای مدعی اصاحات که گویا منتظر 
عقده گشایی علیه ساحت مقدس نماز جمعه بوده با انتشار تصویری 
از آیت اه خاتمی در تریبون نماز جمعه؛ درحالیکه دست بر پیشانی 
خود نهاده و چشمانش معلوم نیست، در تیتر خود نوشت: »کسی 

که چشمش معطوف به قدرت است، نمی بیند.«!
فاضل میبدی در این گفت وگو اظهار کرده اســت: »اینکه یک 
آخوند وابسته به حکومت باشد یا خودش را به نوعی وامدار حکومت 
بدانــد، با هیچ دلیل و توجیهی نمی تواند اتفاقی مثبت و تأثیرگذار 
باشــد. مگر اینکــه فعالیت هایش در راســتای منافع ملی، احیای 
ارزش های دینی، احقاق حق و کاهش دغدغه های مردم باشد، و اا 
صرف اینکه یک آخوندی به حاکمیت نزدیک باشــد، هیچ ارزشی 

نمی تواند داشته باشد.«
روزنامــه مدعی اصاحات در ادامه بــا افترا و بهتان به آیت اه 
خاتمی، به نقل از فاضل میبدی نوشته است: »در روایات هم به کرات 
توصیه شده اســت که به ارباب و ساطین نزدیک نشوید. درواقع 
نزدیکی به حکومت افراد را به سوی تملق و همچنین چشم پوشی 
روی ایرادها سوق می دهد. خب! چه کسی است که از چنین حالتی 
آن هم از کســی که ملبس به لباس روحانیت است، راضی باشد و 
این موضــوع را موجب هتک حرمت روحانیت نمی داند؟... عده ای 
از روحانیــون عادت و اصرار به ایــن دارند که از نظام فقط تعریف 
و تمجیــد کننــد و به همین دلیل،  هرگونه نقدی را ســیاه نمایی 
می دانند... بااخره حکومت که حکومتی معصوم نیســت. دقیقاً به 
همین دلیل،  حمایت های شبانه روزی و چشم پوشی نسبت به کاستی 
و کم کاری ها، رفتاری اســت که ریشه در تملق دارد. با این توضیح 
که تملق گرایی اصًا و ابداً درشــان روحانیت نیست. پس، شاهدیم 
که برخی از روحانیون با نادیده گرفتن  اشــتباه های نظام،  مرتکب  

اشتباهی بزرگ می شوند.«
فاضــل میبــدی با پنجه کشــیدن بر صورت و ســاحت نماز 
جمعه، گفته اســت: »غالــب امامان جمعه آن اســتقال ازم را 
ندارند و به همین دلیل نمی توانند خودشــان بیاندیشند و آزادانه 
 ســخن بگویند و بالطبــع از مطرح کردن مشــکات مردم غافل 

می شوند.«
شــایان ذکر اســت دلیل اینکه جریان اصاحات هر از گاهی 
با هدف مخدوش ســازی و تخطئه تریبــون نمازجمعه، تیغ انتقاد 
خود را به ســمت امامان جمعه می برند، واهمــه و نگرانی آنان از 
 انتقــادات خطیبان نماز جمعه به عملکــرد دولت و اصاح طلبان 

است.
بسیار جای درنگ دارد این جریان که روزگاری داعیه دار آزادی 
و انتقادکردن بوده اند امروز صریحاً و آشکارا سخنان منتقدان را بر 
نمی تابند و با هجمه به روحانیون انقابی، نماز جمعه و ائمه آن را 

متملق می دانند!
كتاب خاطرات 

»حاج  احمد قدیریان« رونمایی شد
کتاب خاطرات »حــاج  احمد قدیریان« از اعضای حزب 
مؤتلفه اسامی و معاون اجرایی شهید قدوسی در دادستانی 

کل انقاب رونمایی شد.
به گزارش فارس، در مراســم هفتمین سالگرد درگذشت حاج 
احمد قدیریان که با حضور برخی مقامات لشــکری و کشــوری و 
مبارزان پیش از انقاب همچون اسداه بادامچیان، جواد مقصودی، 
حجت ااســام روح اه حســینیان، محســن رفیق دوست، حسن 
غفوری فرد و... در مجموعه فرهنگی شهدای انقاب اسامی )یادمان 
شــهدای هفتم تیر( برگزار شــد، از کتاب »خاطــرات حاج احمد 

قدیریان« رونمایی شد.
گفتنی است، حاج احمد قدیریان، از اعضای حزب موتلفه اسامی 

و معاون اجرایی شهید قدوسی در دادستانی کل انقاب بود. 
کتاب »خاطرات حاج احمد قدیریان« با اضافاتی نسبت به چاپ 
اول، از ســوی موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقاب اسامی 

تجدید چاپ شد.

اخبار ادبی و هنری

حضــرت امام خمینی)ره(: باید جوانــان ما بدانند تا 
معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال 

است از خود بگذرد و در فکر امت باشد.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

امر به عدالت،  احسان و بخشش 
و نهی از فحشا، منکر و ستم

»خداوند به عدل و احســان و بخشش به نزدیکان فرمان 

می دهد، و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند، خداوند به 

شما اندرز می دهد، شاید متذکر شوید.«
نحل- 90

صفحه 3
دو شنبه ۲۷ خرداد ۱39۸
۱3 شوال ۱۴۴0 - شماره ۲۲۲۱0

ارائه  برای  رئیس جمهور گفت: دولــت 
خدمات مطلوب تر به مجاوران و زائران حرم 
حضرت رضا)ع( در حد توان در کنار تولیت 

آستان قدس رضوی است.
حجت ااســام روحانی شنبه شب در دیدار 
با تولیت آستان قدس رضوی که در حرم مطهر 
امام رضا)ع( برگزار شــد گفت: دولت برای ارائه 
خدمــات مطلوب تر به مجــاوران و زائران حرم 
حضرت رضا)ع( در حد توان در کنار تولیت آستان 
قدس رضوی بوده و از هرگونه کمک و توجه در 
این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در کنار آستان 

خواهد بود.
روحانی با بیان اینکه دولت طی ســال های 
گذشــته به حکم وظیفه توجه ویژه ای به مشهد 
مقــدس و به خصوص ســاماندهی بافت اطراف 
حرم داشــته اســت، اظهار داشت: دولت در حد 
تــوان برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران و 

زائران علی ابن موســی الرضا)ع( در کنار آستان 
قدس رضوی است.

تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار 
با  اشــاره به تأکیدات رهبر معظم انقاب، گفت: 

این آستان مقدس در مسیر سیاست های دولت 
و در کنار دستگاه های دولتی و عمومی در جهت 

خدمت به مردم حرکت خواهد کرد.
حجت ااســام احمــد مــروی  اشــتغال را 

اصلی تریــن نیــاز اجتماع عنوان کــرد و افزود: 
آستان رضوی خود را جدای از دولت نمی داند و 
در هماهنگی با هم در جهت تحقق سیاست های 

نظام حرکت خواهیم کرد.
وی گفت: اســتاندار و شهردار در هماهنگی 
کامل در خدمات به زائران، همراه آستان رضوی 
 هستند و امیدواریم در همین راستا حرکت را ادامه 

دهیم.
مروی موضوع تبدیل سرخس به منطقه ویژه 
آزاد را به نفع اســتان و کمک بزرگی به اقتصاد 
منطقه و استان دانســت و با بیان اینکه تولیت 
آستان آماده همکاری در این زمینه است، افزود: 
طرح جامع اطراف حرم و بافت فرسوده نیازمند 

توجه ویژه دولت است.
وی همچنین در دیدار با رئیس جمهور بر لزوم 
هم سانی ساخت و سازهای اطراف حرم با فضای 

معنوی و فرهنگی حرم رضوی تأکید کرد.

روحانی: 

دولت برای ارائه خدمات به زائران در کنار آستان قدس است

آییــن رونمایی از نهج الباغه به خط بریل 
برای نخســتین بار در جهان اسام با حضور 
شماری از مسئوان در کتابخانه مرکزی اصفهان 

برگزار شد. 
برای اتمام این نهج الباغه حدود دو سال تاش 
شده است، همچنین مطالب آن در ۱۷ جلد تقسیم 
شــد که ۱0 جلد نخست شامل ۲۴۱ خطبه و چهار 
جلد ۷۹ نامه و سه جلد آخر ۴۴0 حکمت را شامل 

می شود.
معــاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی با بیان این که نهج الباغه فخر بشریت است، 
گفت: در حوزه تربیت، ذوق، اندیشــه و عمل کتابی 
مانند نهج الباغه در منابع شیعی و سنی وجود ندارد.

عبدالهادی فقهی زاده در این آئین با بیان این که 
نهج الباغه تفسیر دگرگونه از قرآن کریم است، افزود: 
علمای فرقین و آنان که زال انصاف را نوشیدند همه 
معتقدند نهج الباغه آبشخور آموزه های دینی است.

معــاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد 

رونمایی از نهج الباغه به خط بریل

اسامی تصریح کرد: نهج الباغه همانند قرآن کریم 
معجزه بیانی، تربیتی، عقیدتی، اخاقی و انسان سازی 
است و هرگز کســی تا به حال عظمت نهج الباغه 

ندیده است.
وی اضافــه کرد: نهج الباغه تنها می تواند ناظره 
وجود امام علی ابن ابیطالب)ع( باشد و کسی جز امام 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
فراخوانی خطاب به جوانان گفت: تحول و 
پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس 
نو و کارآمد است و من ایمان دارم که اگر شما 
جوانان همت کنید در این عرصه نقش آفرینی 
کنید، می توان به ظهور مجلسی نسبتا جوان 
و با تجربه امید داشت تا ان شاءاه با نگرشی 
نو و چهره هایی نو، حرکت پیشرفت ایران 

اسامی سرعت بگیرد.
محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام، در فراخوانی خطاب به جوانان 
اظهار داشت: جوانان عزیز انقابی و دلسوز ایران، 
همه می دانیم که کشور در وضعیت سختی به سر 
می بــرد و من بدون اغراق معتقدم راه برون رفت 
از این وضعیت اعتماد به جوانان است. حدود دو 
ســال پیش هم نامه ای خطاب به شما نوشتم و 
عرض کردم که جریان انقاب باید با حفظ مبانی، 

در نگرش و شیوه سیاست ورزی متحول شود و 
با گفتمان و از همه مهم تر چهره های نو، حرکت 
در مسیر نواصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند و 
گفتم ما راهی نداریم جز اینکه مسئوان به شما 

جوانان اعتماد کنند.
به گزارش فارس، وی افزود: ممکن اســت با 
خود بگویید که در عمل کسی به جوان ها اعتماد 
نمی کند. من هم این سخن را قبول دارم و معتقدم 
کار خیلی ســختی پیش روی ماست، اما چاره 
چیست؟ وقتی جنگ تمام شد من ۲۷ ساله بودم 
و اکنون احساس می کنم حتی به جوانانی که در 
میانسالی هستند، میدان داده نمی شود. ما یک راه 
بیشتر نداریم و نباید منتظر دستور از باا به پایین 
باشیم. همان گونه که رهبری به مفهوم آتش به 
اختیار  اشاره کردند و در گام دوم به جوان گرایی 

پرداختند و حجت را بر همه  ما تمام کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 

به نظر می رسد امروز دیگر جوانگرایی تبدیل به 
مطالبه عمومی شده و همه باید کمک کنیم تحول 
به دست شما جوانان اتفاق بیفتد. همان گونه که 
در این چهل ســال، هر موفقیت و پیشرفتی که 
داشــتیم، نقش اصلی را جوانان داشــتند. شما 
جوانان نخبه، باانگیزه و مؤمن باید در هر عرصه ای 
که در سرنوشــت کشور تأثیر دارد، بدون دعوت 
حاضر شوید و کار را به دست بگیرید. یکی از این 

فرصت ها انتخابات پیش روست.
قالیباف ابراز داشت: تحول و پیشرفت کشور 
در گرو تشــکیل یک مجلس نو و کارآمد است 
و مــن ایمــان دارم که اگر شــما جوانان همت 
کنید در این عرصه نقش آفرینی کنید، می توان 
به ظهور مجلسی نســبتا جوان و با تجربه امید 
داشت تا ان شاءاه با نگرشی نو و چهره هایی نو، 
حرکت پیشــرفت ایران اسامی سرعت بگیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: اگر شما به میدان نیایید، 

مطالبــه نکنید و توانمندی هــای خود را عرضه 
نکنید، این در بر همان پاشــنه خواهد چرخید 
و مشــخصاً مجلس آینده تفــاوت معناداری با 
گذشــته نخواهد داشت. لذا از همه شما جوانان 
دلســوز انقابی درخواست می کنم، متناسب با 
شاخص هایی که منتشر می شود، افراد توانمند و 
با صاحیت یا خودتان را که برای قبول مسئولیت 
نمایندگی مردم مفید می دانید، از طریق پایگاه 
اینترنتی جهاد دات نت معرفی کنید تا با استفاده 
از همــه ظرفیت ها تاش کنیــم در حد امکان 
شایســته ترین ها در معرض انتخــاب مردم قرار 
بگیرند. عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
گفت: امروز زمان اصاح ریل گذاری در مســیر 
سیاستگذاری کشــور است و ان شاءاه با همت 
و مشــارکت شــما جوانان، مردم عزیز ما طعم 
شــیرین کارآمدی را از ســوی نیروهای انقاب 

خواهند چشید.

فراخوان قالیباف برای نامزدی جوانان در انتخابات مجلس
با همت و مشاركت جوانان

مراسم پنجاه و چهارمین سالگرد شهدای 
مؤتلفه اسامی عصر دیروز با حضور خانواده 
شــهدا، جمعی از اعضای حــزب مؤتلفه 
اسامی و شخصیت های انقابی و سیاسی 

برگزار شد.
در این مراسم محمدحســین صفارهرندی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این 
که در اطراف اولیای خدا جمعی و گروهی بودند 
که تا آخر خط باقی می ماندند و کم نمی آوردند و 
دچار تجدیدنظر و سستی نمی شدند و کنار پیامبر 
اکرم)ص( ما هم امثال امیرالمومنین بودند، گفت: 
در دوره ما این خصوصیت به دوران ما می رســد 
کــه عده ای اطراف امام در قالب های هیئت های 

موتلفه در کنار یک رهبر الهی بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه تکه پرانی ها علیه فعالیت شــهدای موتلفه 
مهم نیست گفت: یکی از  نظریه پردازان جریان 
اصاحات می گویند نســخه متکامــل جریان 
انقاب در ســه عنصر خط امام، اصاح طلبی و 
جنبش سبز نهفته است و مصداقش راس فتنه 

خانه نشین می شود.
وی با تاکید بر اینکه از این بدتر نمی شــود 
انقــاب را لجن مال کرد تصریح کرد: نســخه 
متکامل انقاب می شــود کسانی که وابستگی و 

تذلل و خضوع و خشــوع در برابر شیاطین عالم 
را تئوریزه می کنند و یا در عمل اجرا کردند. این 
چه نسخه تکامل یافته ای است که هیچ شباهتی 

به نسخه اولیه ندارد؟
وی بــا بیان اینکه ولی باید پیوندها بر محور 
ولی خدا باشد گفت: بعضی برای اینکه از کلمه 
زیبای انقاب و دستاوردهای مسلم قیام بزرگ 
مردم ارتزاق کند خود را همچنان منتســب به 
اینجا نگه می دارد ولی تحریف می کند. آن خط 
امام هم که می گوید از باب طایفه می گوید و گرنه 
خط امام)ره( در صحیفه امام)ره( مشخص است.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
خط امامی کســی اســت که هنوز هم از خط 
امــام)ره( تبعیت می کند و خــط امام)ره( خط 
سازش ناپذیری همیشگی مقابل مستبدان عالم و 
در راسش آمریکاست. خط امام)ره(خط نپذیرفتن 
مشــروعیت جریانات منحط و اجــازه ندادن به 
آنهاست. نامه ای که به وزیر کشور وقت می نویسند 
و می فرمایند این جماعت حق ندارند در مصادر 
مختلف اجرایی و مجلس و دولت شرکت کنند. 
کسی که خط امامی است باید وفادار به این آیین 
باشد نه اینکه اسم خط امام)ره( را به عنوان یک 
عبارتی تشــریفاتی باخود حمل کند اما درست 

خاف مکتب امام)ره(عمل کند.

وی ادامــه داد: جنبــش ســبز یعنی تجمع 
همه اراذل اوباشــی از جنس بهایی، ضد انقاب، 
سلطنت طلب و توده ای که کنار هم جمع شدند 
و جنبش سبز را تشکیل دادند. در خارج از کشور 
آن هایی که آیینشان فحشاست مچ بندهای سبز به 
خود و گردن سگ هایشان آویختند و این جنبش، 
سبز بود. آیا این نسخه تکامل یافته انقابی است 

که امام در سال ۴۲ پرچمش را بلند کرد؟ 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
ضمن اشــاره به دیدار رهبر انقاب گفت: سال ها 
قبــل در یکی از دیدارهای مجمع تشــخیص با 
رهبری که آقای هاشمی هم زنده بود و جزئیات 
جلســه هم پخش نشــد، مقام معظم رهبری با 
بزرگی که علم عادی سازی رابطه با آمریکا را سر 
دســت گرفته بود احتجاج کردند. او گفت اان 
وقتش است که به سمت  آمریکا برویم. رهبری 
فرمودند این حرف ها چیســت؟  آن فرد گفت ما 
نامه ای به امام)ره(نوشتیم و پیشنهادهایی کردیم 
که امام)ره( با اکثرشــان موافقت کردند. رهبری 
فرمودنــد با این یکی یعنــی رابطه با آمریکا که 
مخالفت کردند. آن فرد هم البته ســاکت شد و 

چیزی نگفت.
صفارهرندی تاکید کرد: نمی شود بگوییم ما 
شاگرد امامیم و عکس یادگاری با ایشان گرفتیم 

ولــی در بزنگاه های موضع گیری از نگاه امام)ره(
خاف امام عمل کنیم و موضع بگیریم.

حجت ااسام مصطفی پورمحمدی دبیر کل 
جامعه روحانیت مبارز نیز در این مراســم اظهار 
داشت: اگر ملت ما امروز جلوی ترامپ می گوید نه 
و اگر رهبر ما می گوید ترامپ را شایسته مذاکره 
نمی دانم به این دلیل است که فرهنگ شهادت در 
این کشور حاکم است. البته ما مولفه های قدرت 
هــم زیاد داریم ولی مهمتریــن مولفه ما همان 
شــهادت و فلسفه آن است و با این فلسفه است 
که جمهوری اسامی می تواند معادات منطقه ای 

و جهانی را عوض کند. 
وی در بخش دیگری از این ســخنرانی گفت: 
نظام اقتصادی و مدیریتی ما از آنچه در دنیا مرسوم 
است هم عقب است چه رسد به آنکه ما به مفاهیم 
دینی در این زمینه نزدیک شویم. ما چون بینه مان 
در این زمینه ضعیف است وقتی دشمن می خواهد 
حملــه کند به همین بخش دســت می اندازد و 
دیوانسااری نادرست و شلخته ما را در کنار اقتصاد 

آسیب زای مان مورد حمله قرار می دهد.
وی ادامه داد: نیازمند یک تحول اساسی در 
سیاست ها هستیم تا بتوانیم مشکات را حل کنیم 
و اگــر این راه را برویم آن وقت دیگر تهدیدهای 

ترامپ راه به جایی نخواهد برد.

 در مراسم پنجاه و چهارمین سالگرد شهدای مؤتلفه مطرح شد

صفار هرندی: پیوند های سیاسی باید بر محور ولی خدا باشد

رئیس قوه قضاییه صبح دیروز به صورت 
سرزده از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه 

بازدید کرد.
بــه گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه 
ســید ابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن حضور 
در مرکــز مدیریت خطــوط، از نزدیک در جریان 
روند اتصال خطوط تلفنی مردم به کارشناســان 
حقوقــی، میزان تماس های تلفنی، میزان معطلی 
مردم و کیفیت پاسخگویی کارشناسان قرار گرفت 
و دستورات ازم را برای بهبود فرآیندهای موجود 

صادر کرد.

رئیس  قوه قضائیه همچنین برخی از پیام های 
ضبط شــده مردمی و مشکات اعام شده از سوی 

شهروندان را شنید و مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس  مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه نیز در 
حاشیه این بازدید، توضیحاتی درباره فعالیت های 

مرکز ارائه کرد.
همچنین کارشناســان حقوقی و قضات مرکز 
ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جریان این بازدید، 
به ســؤاات آیت اه رئیسی پاسخ دادند و به ارائه 
آماری از فراوانی موضوعات مطرح شده و دغدغه های 

مردم در تماس با مرکز ۱۲۹ پرداختند.

بازدید سرزده آیت اه رئیسی 
از مركز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

علی نمی تواند این شــاهکار اعجاب انگیز هدایتی و 
معجزه بزرگ بیانی را بیافریند.

فقهــی زاده گفت: برخی تشــکیک کردند چون 
نهج الباغه به ظاهر سند ندارد اعتبار روایی ندارد و 
گروه پرشــماری از علما عالمانه گفته و نشان دادند 
اگرچه نهج الباغه سند همراه ندارد ولی در ده ها کتاب 
دیگر همزمان با ســید رضی در منابع عامه و خاصه 
مدارک و اسناد معتبر او موجود و مورد تأیید است.

به گفته وی علمای بزرگ شــیعی و ســنی در 
معجزه گونه ای کتاب بلند علوی صحه گذاشــتند و 
برترین کتاب و بزرگ ترین کتاب روایی در حوزه فقه 
و اندیشه دینی، تربیت، ذوق، اندیشه و عمل کتابی 

مانند نهج الباغه وجود ندارد.
آیت اه ســید یوســف طباطبایی نژاد نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان افزود: 
روشن دان با چاپ نهج الباغه به خط بریل توانستند 
به راحتی مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه و نهج الباغه 

را مطالعه کرده و از آن استفاده کنند..



جدول نرخ سکه و ارز

اقتصادی
صفحه 4

دو شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ 
۱۳ شوال ۱44۰ -شماره ۲۲۲۱۰

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00051,500,000پراید 1111
37,381,00046,200,000پراید 2131
40,213,00046,500,000پراید 3151
127,000,000195,000,000چانگان4
42,743,00054,600,000تیبا صندوق دار5
55,943,00061,000,000ساینا دنده ای6
63,158,00084,000,000پژو 7405
8SLX 67,888,00088,000,000پژو
65,578,00086,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,000105,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کاس 1113
67,283,00088,000,000پژو 206 تیپ 122
79,418,000108,500,000پژو 206 تیپ 135
80,754,000107,500,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00088,000,000سمند ال ایکس
16EF7 91,000,000-سمند
94,500,000-سمند دوگانه سوز کاس 1716
115,000,000-دنا18
--تندر پاس دنده19
96,730,000133,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000420,000,000مزدا213
22H30  75,000,000134,000,000
103,100,000163,000,000استپ وی23
178,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000336,000,000پژو252008
67,440,00086,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,760,000سکه تمام طرح جدید
4,583,000سکه تمام طرح قدیم

2,501,000نیم سکه
1,671,000ربع سکه
1,020,000گرمی

435,600هرگرم طای 18 عیار
نوع ارز

13,400دار
15,292یورو
17,336پوند

2,333لیر ترکیه
3,748درهم امارات

رئیس  اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: قیمت مواد اولیه  تولید 
کفش از ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده اما میزان 

تقاضا از سوی مصرف کنندگان کاهش یافته است.
رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تولید کفش اظهار 
داشت: در شرایط فعلی دسترسی به مواد اولیه سخت شده و این موضوع 
میزان کسب و کار واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است. این در 
حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و تجار با کشورهای دیگر همچون 

روسیه قرارداد همکاری و ارائه محصول به امضا رسانده اند.
رئیس اتحادیه کفاشــان دست دوز با  اشاره به اینکه عمده ماده مصرفی 
تولید کفش، چرم است، ادامه داد: ۲۰ قلم ماده اولیه پرمصرف و تأثیرگذار 
در تولید کفش مورد نیاز است که در تولید نهایی و مصرف به چشم نمی آید، 

اما کیفیت و چگونگی استفاده از آنها بسیار مهم و حائز اهمیت است.
شجری یادآور شد: در گذشته بسیاری از مواد اولیه در بازار داخلی تولید 
و به مصرف می رســید اما در شرایط فعلی که شرایط رقابتی در بازارهای 
جهانی حائز اهمیت است، شرایط به سمتی سوق پیدا کرده که مواد اولیه 

وارداتی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: در بازارهــای جهانی شــرایط به گونه ای اســت که 
تولیدکنندگان باید به ســرعت خود را در زمینه اســتفاده از مواد اولیه و 
دســتگاه های صنعتی در راستای تولید با کیفیت و به  روز، ارتقا دهند که 
متأسفانه تولیدکنندگان داخلی توان فعالیت با توجه به این مؤلفه ها را ندارند.

رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز با بیان اینکه بازار داخلی کفش با رکود 
مواجه اســت، افزود: میزان تقاضای کفش از سوی مشتریان کاهش یافته 
و این در حالی اســت که قیمت مواد اولیه و محصول نهایی در سطح بازار 

داخلی به شدت افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه از فروردین ماه تاکنون قیمت مواد اولیه به خصوص 
چرم با رشــد ۳۰ درصدی روبرو شــده است، اظهار کرد: در بخش بیمه و 
مالیات نیز کمک های دولتی در نظر گرفته نشده و شرایط ارزی نیز آنچنان 
مشــخص نیست که در مجموع می توان گفت دولت در حوزه های مختلف 

باید نظارت و بازرسی های خود را تقویت کند.

رئیس  اتحادیه کفاشان دست دوز:
 قیمت مواد اولیه تولید کفش
۳۰ درصد افزایش یافته است

عضو کمیســیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه توســعه ظرفیت 
پاایشگاهی و پتروپاایشگاه ها ازجمله راهکارهای مقابله با تحریم های 
نفتی محســوب می شود، گفت: تحریم های آمریکا را می توان با رفتن به 

سمت تولید فرآورده های نفتی بی اثر کرد.
غامرضا شرفی در گفت وگو با خبرگزاری فارس درخصوص پتروپاایشگاه ها 
به عنوان ابزاری جهت مقابله با تحریم های نفتی اظهار کرد: افزایش حجم تولید و 
تکمیل زنجیره ارزش یعنی تولید فرآورده های نفتی ازجمله مهم ترین مولفه های 
هســتند که کشــورهای دارای منابع نفتی همچون ایران باید به آن توجه داشته 
باشند. یکی از مهم ترین پیش نیازهای تولید فراورده های نفتی و جلوگیری از خام 

فروشی ساخت پاایشگاه و توسعه پتروپاایشگاه ها در کشور است.
وی ادامه داد: توسعه ظرفیت پاایشگاهی و پتروپاایشگاه ها ازجمله راهکارهای 
مقابله با تحریم های نفتی هم محســوب می شود. تحریم های آمریکا علیه ایران از 
فرایندهای جامدی برخوردار هستند که می توان آنها را با انعطاف و رفتن به سمت 

تولید فرآورده های نفتی بی اثر کرد.
عضو کمیســیون انرژی مجلــس درخصوص راهکارهای پیشــنهادی خود 
برای جذب ســرمایه گذاری جهت توسعه پتروپاایشگاه ها در کشور گفت: توسعه 
پتروپاایشگاه ها نیازمند سرمایه گذاری سنگینی هستند و دولت قطعا باید تسهیاتی 
دراین خصوص پیش بینی کند. تسویه غیرنقدی و یکی دو ساله خوراک، تخفیف های 
مالیاتی، هدایت نقدینگی جامعه به سوی این قبیل پروژه ها، ایجاد کنسرسیوم های 

مالی و... ازجمله این تسهیات هستند.
شرفی افزود: خواب سرمایه  در پروژه های پاایشگاهی و پتروپاایشگاه ها امری 
بدیهی است. سود حاصل از سرمایه گذاری در این بخش معمواً بعد از چند ساله 

محقق می شود. در همین راستا دولت باید تسهیاتی را برای مردم فراهم کند.
وی درباره طرح تنفس خوراک پاایشگاه و پتروپاایشگاه ها بیان کرد: در این 
طرح یک سری مشوق هایی جهت جذب سرمایه گذاری برای توسعه پتروپاایشگاه 

پیش بینی شده است. 
پرداخت اقســاطی هزینه خوراک با تاخیر یکساله و یکسری تسهیات جهت 

اطمینان خاطر سرمایه گذاران از مهم ترین محورهای این طرح هستند.
نماینــده مردم آبادان در مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: با توســعه 
پتروپاایشگاه ها ظرفیت تولید فرآورده های نفتی به لحاظ کیفیت و کمیت افزایش 
پیدا می کند. جریان مالی پایداری برای این موضوع باید وجود داشته باشد. بخشی از 
این جریان مالی در اختیار مردم و بخشی دیگر در اختیار بانک ها است. دستورالعملی 
باید نوشته شــود تا بانک ها ملزم شوند حداقل سه چهارم سرمایه های خود را به 

پروژه های تولیدی همچون پتروپاایشگاه ها اختصاص دهند.
در همین رابطه شبکه خبری الجزیره در گزارشی به گمانه زنی درباره روش های 
فروش نفت ایران در سایه شدیدترین تحریم های آمریکا پرداخت. الجزیره چهار راه 

مخفی برای فروش نفت ایران را به صورت زیر برشمرده است:
۱- فروش نفت در بورس های خارج از ســیطره آمریکا که از دار اســتفاده 

نمی کنند مانند بورس شانگهای )یوان(
۲- تحویل نفت ایران به شخصیت های حقوقی یا شرکت های خصوصی از طریق 
بورس تهران؛به گونه ای که دولت در فرآیند فروش خارجی نفت نقشی نداشته باشد.
۳- انتقال نفت ایران به کشــورهای دیگر و فروش به نام این کشــورها، نه به 

نام ایران.
۴- استفاده از کشتی های ناشناس برای انتقال نفت به مقاصد نامعلوم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
تحریم های نفتی آمریکا با توسعه 

پتروپاایشگاه ها بی اثر می شود

بخشی از مسئوان با فرار روبه جلو، ضمن اتاف 
وقت و عدم تصمیم گیری منطقی برای کنترل بازار، 
فقــدان وزارت بازرگانی را عامل نا بســامانی بازار 

معرفی می کنند.
فروردین ماه سال گذشــته، یکی از بحث بر انگیزترین 
تصمیمات اقتصادی کشور در راستای کنترل و تثبیت قیمت 
اقام اساســی گرفته شد. تصمیمی که به موجب آن، دولت 
برای واردات محصوات اساسی، ارز دولتی را به واردکنندگان 
محصوات اساسی اعطا نمود. در واقع دولت پس از نوسان بازار 
ارز، باهدف کنترل بازار و حذف سوداگری، عرضه و توزیع دار 
را کانالیزه و قیمت رسمی را ۴۲۰۰ اعام نمود. سیاستی که 
البته در همان زمان منتقدین فراوانی داشت و نقش بی بدیلی 

در افزایش قیمت افسارگسیخته اقام مختلف ایفا نمود.
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان و مراکز پژوهشی، 
مشکل اصلی التهابات بازار، تخصیص ارز دولتی برای واردات 
کااهای اساســی است. در همین راستا و بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، اجرای این سیاست، پیامدهای 
منفي بســیاری را در پی داشته است. وجود قیمت های دو 
یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت جویی و فســاد را فراهم 
می کند و به دلیل انحــراف منابع تخصیص یافته )در قالب 
بیش اظهاری و دیگر اظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده یا 
کااي نهایي به صورت رسمي یا قاچاق، احتکار، گران فروشي 
به مصرف کننده نهایي و...(، سود سرشاری را نصیب افرادی 

می کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. 
آدرس غلط مشکات بازار

باوجود نظرات کارشناســی مراکز پژوهشی اما بخشی 
از مســئوان با فــرار روبه جلو، ضمن اتــاف وقت و عدم 

تصمیم گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب گونه 
از علت بروز مشکات بازار به مردم نشان می دهند. 

این افراد، فقدان وزارت بازرگانی را که طی دهه هشتاد 
با واردات سرسام آور تولید و تولیدکننده را با مشکل مواجه 
کرد؛ عامل نا بسامانی بازار معرفی می کنند. در حقیقت اینان 
به جای پذیرش اشتباه بزرگ خود در ایجاد رانت و گرانی های 
اخیر، توپ را در زمین مجلس انداخته و با پیش دســتی، از 
مجلس ابزار تنظیم بازار )وزارت بازرگانی( را طلب می کند.

فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در ســال های 
فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال های اخیر، 
بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت 
داعیه تشــکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن 
به بازار در سر می پرورانید؟ در حقیقت دستگاههای متولی 
در شــرایط جنگ اقتصادی و درحالی که باید برای سامان 
بخشیدن به بازار، بهترین و کم هزینه ترین راهکار را انتخاب 
نماید، با پافشــاری بر آدرس غلط تشکیل وزارت بازرگانی، 

در حال اتاف وقت است.
ازم است ذکر شود که در صورت تشکیل مجدد وزارت 
بازرگانی، کشــور در یک برهه حداقل شــش ماهه تا یک 
ســاله فاقد متولی تولید و بازرگانــی خواهد بود و طی این 
مدت احتماا وضعیت بازار وخیم تر و نا به سامان تر از وضع 

کنونی خواهد شد. 
معیشت مردم زیر چرخ بی تدبیری دولت

همچنین یک نکته دیگر درخصوص بازار کشــور اینکه 
طی یک ســال اخیر، سیاســت تخصیص رانــت دولتی به 
واردکنندگان، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد. به نحوی که 
شاید بتوان سال ۹۷ را یکی از سخت ترین سال های زندگی 

بســیاری از قشر ضعیف و متوسط کشــور تلقی نمود. در 
حقیقت مردم، بازنده اصلی سیاســت ورزی  اشتباه دولت و 

رئیس جمهور هستند.
سال گذشته، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
بررسی آثار و تبعات تخصیص ارز دولتی پرداخت. طبق این 
گزارش، ارزپاشــی دولت در کانال واردات کااهای اساسی، 
نه تنها موجب تثبیت قیمت این اقام نشد، که باعث افزایش 
قیمت شدید این اقام اساسی گردید. به عنوان نمونه، برخی 
کااها مانند گوشــت دام و گوشت مرغ در حدود 5۰ درصد 

یا بیشتر رشد قیمت داشته اند. 
پیاده شدن سیاســت ارزی دولت برای مدیریت بازار، 
کشور را به بازار کااهای مورد نیاز کشورهای اطراف تبدیل 
نموده است. سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی، دامنه وسیعی از 
اثرات منفی را به دنبال داشــته اســت، به نحوی که پس از 
اعام ارز ۴۲۰۰ تومانی و در اولین گام، طرف تقاضای اقتصاد 
تحریک شــده و نزدیک ۳5 میلیارد دار تقاضا برای خرید 
پدیدار شد. قیمت پایین اقام اساسی در ایران موجب شد تا 
کشورهای همسایه برای تأمین اقامی همچون گوشت قرمز، 
به خرید دام زنده از مرزهای کشــور روی بیاورند. موضوعی 
که باعث شــد بخش قابل توجهی از دام زنده کشور به سایر 
کشورهای همسایه قاچاق شود و نتیجه آن، کمبود دام در 

کشور و رشد تصاعدی قیمت این محصول اساسی شد. 
حذف رانت سوداگران، دوای درد بازار

از سوی دیگر، تجربه حذف ارز ترجیحی واردات نشان 
می دهد که با حــذف این ارز، التهاب بازار فروکش می کند 
که البته علت این امر را باید در کوتاه شــدن دست داان 
از ســفره ای که برایشان پهن شده بود، جست وجو کرد. در 

حقیقت، حذف رانت دولتی به واردات و واردکنندگان سبب 
خروج سرمایه های سرگردان از بازار کااهای مشمول ارز با 
نرخ ترجیحی و به تبع آن، واقعی شدن تقاضا و قیمت اقام 

مختلف خواهد شد.
 این اتفاق در ماه های گذشته برای بسیاری از کااهای 
اساسی که از شــمول قیمت گذاری خارج شدند روی داده 
اســت. به عنوان نمونه »پلی اتیلن ترفتاات بطری« شهریور 
سال گذشته در بازار بورس با سقف قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومان 
بــه قیمت هر کیلوگرم هفت هزار تومان و در بازار آزاد ۲۳ 
هزار تومان فروخته می شد. با توقف تخصیص سقف قیمتی 
رانتی این محصــول، در تاریخ ۲۳ آذر، هر کیلوگرم آن در 
بــورس ۱۱8۰۰ تومان و در بازار آزاد ۱6۱۰۰ تومان معامله 
می شد. برخاف تصور رایج اصاحات صورت گرفته در بورس 
کاا موجب شد قیمت این محصول در بازار آزاد حدود ۳۰ 

درصد معادل هفت هزار تومان باشد.
در نهایت باید گفت که آنچه باعث افزایش افسارگسیخته 
قیمت هــا و کاهش قدرت خرید مردم شــده، میدان یافتن 
داان بازار با اتکا به سیاســت تخصیــص ارز دولتی بوده 
اســت. سیاســتی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی 
از تولیدکننده و مصرف کننده. تنها قشــری که از تداوم این 
سیاست ابراز خوشحالی می کنند، سوداگرانی هستند که با 
چوب بی تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده اند و هر روز 

فربه تر و طماع تر می شوند.
شــایان ذکر است که تا لحظه تنظیم این گزارش طرح 
تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده که 
طبق شنیده ها علت آن افزایش تعداد نمایندگان مخالف با 

تصویب این طرح بوده است.

در حالی که تولیدکنندگان لوازم خانگی کره ای سال گذشته به تحریم 
ایران پیوستند و کشورمان را ترک نمودند، خبرها حاکی از بازگشت دو 

برند کره ای بدون هیچ محدودیتی است.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با  اشاره به اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصوات ال جی و سامسونگ 
در کشور اظهار کرد: در سال های گذشته دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کانی برای 
تامین محصوات لوازم خانگی سامسونگ و ال جی در کشور کردند به این صورت 
که این دو، بخشی از این محصوات را یا بصورت کاما ساخته شده وارد می کردند 
و بخش دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط تولید خود تبدیل 

به محصول نهایی می کردند.
وی افزود: »اما با بدعهدی کره ای ها در ماه های گذشته، ۹۰ درصد تولیدات این 
دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در پیگیری های ما مشخص شد، هم اکنون 
مذاکراتی با کره ای ها صورت گرفته که بر اساس آن مقرر شده از این پس دو شرکت 
سامسونگ و ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند«.

گفتنی است دو برند کره ای لوازم خانگی یعنی سامسونگ و ال جی در سال های 
گذشته نزدیک به 65 درصد از بازار ۳.5 میلیارد داری ایران را در اختیار گرفته اند 
و این اتفاق در حالی رخ داده که موضوع داخلی ســازی  محصوات آنها با تساهل 

قابل توجهی روبه  رو بوده است.
این شرکت ها با برنامه ریزی مدون بازار ایران را در دست گرفته اند و با استفاده 
از تبلیغات و البته ارائه محصوات با کیفیت و متنوع، به ســمت انحصار رفته اند. 
ضعف نظارت و سیاستگذاری دولت هم باعث شده تولید داخلی در مقابل هجمه 

واردات خارجی تضعیف شود.
در این وضعیت، کره ای ها که تا کنون شــخصیت مســتقل سیاسی از خود 
نشان نداده اند، سال گذشــته با پیروی از سیاست های ضدایرانی آمریکا، به صف 
تحریم کنندگان کشورمان پیوستند. از آنجا که حضور این شرکت ها در ایران بیشتر 
به صورت واردات کاا یا نهایتا قطعات منفصله بوده و عما تولیدی در داخل شکل 
نــداده بودند، پس از تحریم، بازار لوازم خانگی کشــور با کمبود و افزایش قیمت 
مواجه گردید. به گزارش نود اقتصادی، »مقایسه قیمت برخی از محصوات لوازم 
خانگی نشــان می دهد طی یکسال اخیر )از ۲۰ خرداد ۹۷ تا ۹8( قیمت ماشین 
لباسشویی ۱۷۲ درصد، قیمت تلویزیون ۱68 درصد، جاروبرقی ۹8 درصد و اتوی 

برقی 8۲ درصد افزایش یافته است.«
در این شرایط که کره ای ها کشور را در شرایط سخت تنها گذاشته و رفته اند، 
نباید در کمال آرامش و بدون پرداخت هزینه به کشــور بازگردند. یک راه دیگر 
برای تنبیه کوتاه مدت آنها نیز خارج کردن انحصار بازار از دســت این شرکت ها و 
سهیم کردن سایر تولیدکنندگان بزرگ است. با این وجود، سال گذشته که گمرک 
ایران به دلیل تخلف، شرکت سامسونگ را ۱.۷ هزار میلیارد تومان و ال جی را سه 
هزار میلیارد تومان جریمه کرد، نعمت زاده وزیر اسبق صمت در نامه ای خواستار 

بخشش جریمه ال جی شد!
اما راهکار بلندمدت، توجه به توان تولید کارخانه های داخل است که به گفته 
عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی، »حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت آنها فعال است«. 
تولید داخل در بســیاری از موارد قدرت رقابت با محصوات خارجی را دارد و در 
مــوارد دارای ضعف هم میتوان با برنامه ریــزی تکنولوژی را وارد نمود، اما از آنجا 
که واردات محصول کامل و نهایتا قطعات منفصله سودآوری کوتاه مدت بیشتری 
دارد، رغبتی به تولید نیست. در اینجا تا دولت وظیفه دارد برای رونق تولید ملی، 
برنامه ریزی نموده و زمینه به کارگیری ظرفیت خالی مانده تولید کشور را احیا نماید.

بازگشت کره ای ها به بازار لوازم 
خانگی ایران بدون پرداخت جریمه!

در شــرایطی که حق عضویت بازار متشکل ارزی 1۰۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، قرار شده صرافان با 

تخفیف 75 درصدی وارد این بازار شوند! 
بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت بخشی به بازیگران 
اصلی بازار ارز به زودی آغاز به کار خواهد کرد. بازیگران اصلی بازار 
متشــکل ارزی، صرافی های مجاز، بانک هــا و صرافی های بانک ها 
می باشند که موظف به معرفی حساب ارزی به بانک مرکزی هستند. 
همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز براساس عرضه 
و تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین 
قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می شود. 
بناســت نرخ های معاماتی در این بــازار آناین برای اطاع مردم 

نمایش داده شود.
صرافی هایــی کــه در این بــازار خریــد و فــروش عمده را 
انجــام می دهند باید یــک درصد بااتــر از نرخ بازار متشــکل، 
نیازهای ُخرد ارزی را براســاس فهرســت مصارف ۲۴گانه پوشش 
دهنــد. این بــازار، امنیتــی به بازیگــران می دهد که براســاس 
 آن، وجــوه بیــن خریــدار و فروشــنده به صــورت ضمانت یافته

 رد و بدل می شود.
سامانه بازار به گونه ای طراحی شده است که پایین ترین قیمت 
فروش را در بااترین ســطح نمایش قرار می دهد و در عین حال، 
بااترین قیمت خرید را در بااترین سطح نمایش می دهد، بر همین 
اساس قیمت ها به صورت آناین در سیستم منطبق می شود و کشف 

نرخ صورت می گیرد.
راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ های کاذب در 
این بازار، تدوین آئین نامه معاماتی از ســوی بازیگران اصلی است؛ 
در آئین نامه به هیئت مدیره بازار متشکل اجازه داده می شود نرخ را 

براساس کلوز آخر وقت روز قبل با نوسان پنج درصد تعیین کند.
پیش از ایده شــکل گیری و راه اندازی بازار متشکل ارزی، نگاه 
تمام بازاری ها به دبی و ســلیمانیه بــود ولی با راه اندازی این بازار، 
بانــک مرکزی بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به 

حداقل ممکن برساند. 
بر همین اســاس، اعضای بازار متشکل ارزی به همراه صراف ها 
عصر جلسه ای مشــترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عامل 

این بانک داشتند.
در همین زمینه، شکسته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی اظهار 
داشت: برای اینکه صراف های ضعیف نیز بتوانند وارد بازار متشکل 
ارزی شوند، تصمیم گرفتیم حق عضویت را از ۱۰۰ میلیون تومان 
بــه ۲5 میلیون تومان کاهش دهیــم. این تصمیم حاصل تصمیم 
رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عامل این بانک، هیئت مدیره بازار 

متشکل ارزی و کانون صراف هاست.
وی از افتتاح حســاب ۷۰ صرافی برای حضور در این بازار خبر 
داد و گفــت: با توجه به اینکه تقریباً تمام امور مربوط به راه اندازی 
بازار طی شــده است، احتمال دارد که از تیرماه رسماً فعالیت بازار 

متشکل ارزی سر گرفته شود.
در حال حاضر این سؤال وجود دارد که آیا اساسا حق عضویت 
۱۰۰ میلیون تومانی منطقی بوده است؟ اگر منطقی بوده پس چرا 
تعدیل شده و اگر نبوده چرا اتخاذ شده است؟ از سوی دیگر، بر چه 
مبنایی ۷5 درصد به صرافان تخفیف داده شده و آیا این تخفیف به 

ضرر سایر بازیگران این بازار نخواهد بود؟

تخفیف سؤال بر انگیز به صرافان برای 
عضویت در بازار متشکل ارزی 

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به ثبت حدود 
1.۴ میلیون اظهارنامه مالیاتی به صورت سیستمی 
گفت:  از مودیان درخواست می شود تسلیم اظهارنامه 

را به ساعت و روزهای پایانی موکول نکنند.
نادر جنتی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با  اشاره به 
آمار تعداد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۹۷ مؤدیان 
اظهار داشت: تا تاریخ ۲5 خرداد اظهارنامه هایی که به صورت 
سیستمی ارسال شده، در مجموع بالغ بر یک میلیون و ۳۹۳ 

هزار و ۷۷۱ مورد بوده است. 
وی به تفکیک اظهارنامه های تســلیمی  اشاره کرد و 
افزود: در این مدت بالغ بر هشــت هزار و 6۴۱ اظهارنامه 
مربوط به اشخاص حقوقی وصول شده است. همچنین در 

بخش  اشــخاص حقیقی، اظهارنامه های مشاغل مربوط به 
گروه اول ۱5 هزار و ۱۳۰ مورد ثبت شد. 

معاون ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه گروه دوم 
مربوط به مشــاغل نیز تاکنون ۳5 هزار و ۴5۹ اظهارنامه 
تســلیم کرده اند، گفت: گروه سوم مشاغل نیز 56۷ هزار و 
۲6۴ اظهارنامه و همچنین گروه سوم مشاغل که مشموان 
تبصره ۱۰۰ قانون مالیات های مســتقیم بوده و برای آنها 
مالیات مقطوع درنظر گرفته شد، تاکنون ۷6۷ هزار و ۲۷۷ 

اظهارنامه ارائه کرده اند. 
جنتــی بیان کرد:  بــه نظام مهندســی، کانون وکا، 
کارشناســان رسمی دادگستری، ســردفتران، دفتریاران، 
صرافان و همه مودیانی که طبق قانون مالیات های مستقیم 

مکلفنــد تا پایان خردادماه اظهار نامه های مالیاتی خود را 
تسلیم نمایند، توصیه و تأکید می شود که با توجه به فرصت 
بسیار کوتاه باقیمانده تا پایان خردادماه سریعاً و ظرف امروز 
و فردا اظهار نامه های خود را به صورت سیستمی و سریع 
و آســان ارسال کرده و به روزهای پایانی خرداد که ممکن 
است به علت تراکم و ازدیاد ورود کاربران به سامانه شرایط 

ارسال را سخت تر کند، موکول نکنند.
وی ادامه داد:  ممکن اســت قطعی احتمالی برق و یا 
قطعی احتمالی سامانه در روزها و لحظات آخر مهلت مقرر 
قانونی باعث شــود که برخی از مُودیان موفق به ارســال 
اظهارنامه خود نشــوند که در این صورت مشمول جریمه 
ســنگین و غیر قابل بخشــش موضوع مــاده ۱۹۲ قانون 

مالیات های مســتقیم خواهند شــد، لذا از تمامی مودیان 
مالیاتی درخواســت می شــود که امروز با ورود به سامانه 
سازمان مالیاتی نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه خود 

اقدام کنند.
به گفته معاون مالیات های مســتقیم ســازمان امور 
مالیاتی، البته مشاغل مشــمول گروه سوم موضوع ماده۲ 
آیین نامه اجرایی ماده ۹5 قانون مالیات های مستقیم که 
مبلغ فروش و خدمات آنها در سال ۹۷ کمتر از 8۲8 میلیون 
تومان اســت می توانند فرم مربوط به تبصره ماده ۱۰۰ را 
که در سامانه تعبیه شده است را انتخاب، تکمیل و ارسال 
و مالیات ســال ۹۷خود را مطابق دستورالعمل سازمان به 

صورت مقطوع پرداخت کنند.

معاون سازمان مالیات خبر داد

ثبت ۱/۴ میلیون اظهارنامه مالیاتی به صورت سیستمی

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی 
با اشــاره به سهم بســیار اندک ایران از بازارچند 
هزار میلیــارد داری غذای حــال تاکید کرد: 
سیاســت گذاران کشــوربه این بازار مهم کاما 

بی توجهند.
حجت ااسام سیدرضا تقوی دیروز در نشست خبری 
خود و در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی کیهان مبنی 
بر اینکه چه اقدام عملی برای افزایش سهم ایران در بازار 
غذای حال صــورت داده اید؟گفت:امروز تجارت غذای 
حال جهانی شده و حتی غیر مسلمانان هم از خوراکی ها 

و نوشیدنی های حال خیلی استقبال می کنند.
وی بــا بیان اینکه هر جای دنیا که نمایشــگاههای 

غــذای حال برپا می شــود غیر مســلمانان اســتقبال 
بی نظیــری از آن می کننــد افــزود: کل گــردش مالی 
غــذای حال در جهان بیــش از ۲ هــزار میلیارد دار 
 اســت و متأســفانه ایران از این بازار بــزرگ جهانی جا 

مانده است. 
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی با بیان 
اینکه ســهم ایران از بازار غذای حال دنیا کمتر از یک 
درصد است ، گفت:متأسفانه سیاست متمرکزی در کشور 

ما در زمینه غذای حال وجود ندارد. 
سیاســت  گذاری های پراکنده سبب شده تا این کار 
مهم بین دستگاههای مختلف از جمله سازمان استاندارد، 
اتــاق بازرگانی، وزارت بهداشــت و درمان و وزارت جهاد 

کشــاورزی تقسیم شود. شــورایی هم در وزارت صمت 
در این باره تأســیس کرده اند که اصًا تشکیل نمی شود 
و سیاســت گذاران کشور به مســئله غذای حال کامًا 

بی توجه هستند.
حجت ااسام تقوی با بیان اینکه ورود به بازار حال 
می تواند ارز آوری زیادی برای کشور داشته باشد، گفت: تنها 
۱5 کشور اطراف ما بازار ۳۷۰ میلیونی دارند که استفاده از 

این ظرفیت ها می تواند برای ما بسیار مفید باشد.
وی پیشنهاد کرد برای افزایش سهم ایران از تجارت 
غذای حال تجمیع قانون صورت گرفته و کل مسئولیت 
به یک دســتگاه واگذار شود. نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار 

کیهان درباره اینکه سرنوشت احیای طرح جهاد سازندگی 
به کجا رسید؟ گفت: طرح تشکیل جهاد سازدگی پس از 
بررسی های فراوان بااخره دو روز پیش آماده شد و نامه 
آن هم برای ارسال خدمت مقام معظم رهبری آماده شده 

و در ادامه باید منتظر دستور ایشان باشیم. 
وی تاکید کرد براساس طرح مذکور جهاد سازندگی 
یک نهاد مردمی خواهد بود که بیشتر به کمکهای مردمی 

تکیه کرد البته با تشکیات دولت هم بی ارتباط نیست.
تقوی همچنین تاکید کرد هنوز اذهان مردم خدمات 
مخلصانه نیروهای جهادی را در اذهان خود دارند و برهمین 
مبنا نیز اان ما شاهد فعالیت ۱۲ تا ۱5هزار گروه جهادی 

خودجوش در کشور هستیم.

نماینده رهبر انقاب در وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به کیهان مطرح کرد

سهم ناچیز ایران 
از بازار چند هزار میلیارد داری غذای حال در جهان

در شــرایطی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه 
و شهرسازی مســکن مهر را »مزخرف« نامیده بود، 
سازمان ملل این طرح را، تجربه ای منحصر به فرد و 

قابل انتقال به مجامع بین المللی دانسته است. 
 در همین زمینه مازیار حســینی، معــاون وزیر راه و 
شهرســازی اظهار کرد دفتر اسکان بشــر در سازمان ملل، 
ساخت مسکن مهر را جزو تجربه های منحصر به فرد و قابل 

انتقال به مجامع بین المللی اعام کرده است.
وی با بیان اینکــه چهار دولت درگیر این برنامه بودند 
مدعی شــد بیشترین کارایی مسکن مهر در دولت  یازدهم 
و دوازدهم بوده اســت. این ادعا در حالی صورت گرفته که 
احداث مسکن مهر در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم نیز 
ادامه یافت ولی با شروع به کار دولت حسن روحانی به دلیل 
مخالفت های مداوم عباس آخوندی با آن تقریبا به حاشــیه 
رفت. معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین اذعان کرد که 
پروژه های مســکن مهر از نظر اسکلت و کیفیت و استحکام 
مسکن، مناسب ارزیابی می شود.این در حالی است که برخی 
از مسئوان دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری 
معاون اول وی در اظهاراتی خاف واقع مدعی شدند بیشترین 

آسیب مردم از خانه های مسکن مهر بوده است!
 به هرحــال معاون وزیر راه در ادامه ســخنانش با بیان 
اینکه تکمیل 5۰۰ هزار مســکن مهر در دستور کار وزارت 
راه و شهرسازی قرار دارد که در حال حاضر این عدد به ۴۲۰ 
هزار واحد رسیده اســت، بیان کرد: در واقع از زمان شروع 

به کار وزیر جدید 8۰ هزار مسکن مهر تحویل شده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، حسینی در گفت وگو با 
روزنامه دولت، مدعی شد: در طرح اقدام ملی تولید و عرضه 
مسکن به دنبال این هستیم تا  اشتباهات مسکن مهر را تکرار 
نکنیم، بر این اســاس اعام کرده ایم در شــهرهای کوچک 
ساختمان های ویایی ساخته می شود و در شهرهای جدید 

احداث ساختمان تا هفت طبقه مدنظر است.
صاحب خانه شدن حدود دو میلیون نفر

گفتنی است، اذعان سازمان ملل به بی نظیر بودن طرح 
مسکن مهر و توصیه آن به اجرای این طرح در سایر کشورها 
به این دلیل است که از ابتدای شروع به کار مسکن مهر در 
ســال ۱۳86 قرار شد دو میلیون و ۲۲۰ هزار واحد ساخته 
شود. به عبارت دیگر با این طرح، حدود دو میلیون نفر صاحب 
خانه شــوند. البته بر اساس آمارها تا روز ۲۲ مردادماه سال 
۱۳۹6 تعداد ۱٬8۳۹٬8۲۹ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح 
شــده است. با این حال، قائم مقام وزارت راه و شهرسازی از 
اتمام این پروژه تا پایان سال خبر داده که احتماا می تواند 

ارقام مدنظر برای این طرح را محقق کند. 
همچنین بــا توجه به اینکه مدیرعامل ســازمان ملی 
زمین و مسکن در اسفند سال گذشته گفته بود: »ساخت و 
تکمیل مسکن مهر در شهر های باای ۲5 هزار نفر با سرعت 
و پیشــرفت فیزیکی بسیار مناسبی در حال ساخت است.« 
می توان امیدوار بود که در ســال جاری عمده این مسکن ها 
به دست مردم خواهد رسید. این در حالی است که یکی از 

مشکات کشور در حوزه اقتصاد، کمبود مسکن و نبود سرپناه 
برای اقشار محروم بود، موضوعی که تاکنون با تغییرات وام و 
تسهیات مختلف حل نشد اما اجرا شدن مسکن مهر، امیدها 

را برای حل مشکل مسکن فقرا افزایش داد. 
رشد تولید صنعت کشور با مسکن مهر

طرح مسکن مهر عاوه بر اینکه توانست حدود دو میلیون 
نفــر را صاحب خانه کند، با توجه به پیشــرو بودن صنعت 
مسکن، صنایع وابســته دیگری اعم از فواد، سیمان و... را 
هم رونق داد و تولید کشور را افزایش داد. بر همین اساس، 
می توان گفت مســکن مهر نه تنها یک طرح مسکنی، بلکه 

یک طرح تولیدی-صنعتی هم به شمار می آید. 
همین اان طبق گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و 
مسکن، 5۰۰ هزار واحد مسکن مهر به صورت نیمه کاره در 
سطح کشــور وجود دارد که باید هرچه سریع تر تکلیف آن 
مشخص شده و به بازار عرضه شود. موضوع عرضه مسکن به 
قدری حیاتی بود که حتی رهبر معظم انقاب هم در دیدار 

اخیر خود را کارگزاران نظام به آن اشاره کردند. 
ایشــان در این باره فرمودند: رشــته  مســکن از جمله 
رشته های کارآفرین در کشور است. یکی از غفلت هایی که 
در این چند سال شد، این بود که به مسکن پرداخته نشد؛ 
خود تولیِد مســکن صنایع زیادی را به کار می اندازد؛ خود 
تولید مســکن صنایع زیادی را به خدمت می گیرد و به کار 

می اندازد؛ یعنی کارآفرین است، تولیدآفرین است. 
توهین های عباس آخوندی

توفیقات مسکن مهر در حالی است که عباس آخوندی 
که از ســال ۹۲ تا ۹۷ تصدی وزارت راه و شهرســازی را بر 
عهده داشــت، از هیچ تخریبی نسبت به طرح مسکن مهر 
دریغ نکرد؛ آخوندی بارها و بارها با استفاده از عناوینی چون 
»مزخرف« و »شــهر برانداز« درباره مسکن مهر عمق کینه 

خود را نسبت به این طرح بیان کرد. 
جالب اینجاســت که در آبان ماه سال ۹5 وی در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در نقد مسکن مهر از ادبیات 
نامناســبی و وایه هایی از جمله »شــلختگی«، »فاجعه«، 

»مزخرف« استفاده می کنید، گفته بود: شلختگی واژه بدی 
است؟ برای پروژه ای چند هزار میلیاردی که بدون یک صفحه 
نقشه شروع شده است و چندصد هزار خانواده را دچار این 

همه گرفتاری کرده است.
آخوندی ادامه داده بود: آیا فکر می کنید این طرح این 
همه مشکل مهندسی را بوجود آورده عاوه بر آن اتاف منابع 
را ایجاد می کند شلختگی واژه بدی است؟ این کمترین واژه ای 
اســت که برای این طرح می توان گفت. اگر بروید لغتنامه 

دهخدا را ببینید مسکن مهر نمونه بارز شلختگی است.
متاسفانه آخوندی با وجود همه انتقاداتی که از مسکن 
مهــر می کــرد، هیچگاه طرح خود را که با عنوان مســکن 
اجتماعــی نام می برد اجرایی نکرد تــا عاوه بر اینکه طرح 
بزرگ مســکن مهر را تعطیل کرده باشد، طرح جایگزینی 

هم ارائه نکرده باشد!
آسیب هایی که توقف مسکن مهر داشت

همان طور که  اشاره شد؛ رویکرد عباس آخوندی در این 
وزارتخانه، در حقیقت چیزی جز عدم توجه به تولید مسکن 
نبود، چنانچه وی در جلسه تودیع خود در سال گذشته اعام 
کرد: افتخار می کنم که حتی یک واحد مسکونی نساخته ام! 
برهمین اساس، عملکرد آخوندی در پنج سال نخست 
دولت روحانی منجر به افزایش شدید قیمت ها و فرو رفتن بازار 
مسکن در رکودی عمیق شد. چنانچه پروانه های ساختمانی 
در دوره وی تقریبــا 6۰ درصد کاهش پیــدا کرد و بر این 
اساس، عرضه مسکن به شکل چشمگیری کاهش یافت. این 
در حالی اســت که برای تامین تقاضای مسکن باید ساانه 
یک تا ۱.5 میلیون واحد ساخته شود رقمی که در پایان دوره 
عباس آخوندی )سال ۹6( به کمتر از 5۰۰ هزار واحد رسید! 
کاهش عرضه مسکن در نهایت به اینجا رسید که قیمت 
هر متر مربع زیر بنای واحد مسکونی از سه میلیون و 6۴8 
هزار تومان در شهریور ۹۲ به هشت میلیون و ۹5 هزار تومان 
افزایــش یافت تا قیمت آن در دوره وزارت آخوندی بیش از 
۲/۲ برابر شــده باشــد! در حقیقت، عملکرد عجیب عباس 
آخوندی در کاهش عرضه مسکن! دلیل اصلی نا به سامانی 

کنونی بازار مســکن است و وضوح این موضوع به حدی بود 
که مازیار حسینی، معاون وزارت راه هم اعام کرد: عاوه بر 
شاخص های اقتصاد کان، سیاست های انقباضی دوره گذشته 
وزارت راه و شهرسازی، مانع ساخت و ساز شدند که درنتیجه 

بازار مسکن به این روز افتاد. 
بازگشت به ریل

هرچند تا ســال گذشته رویکرد دولت تخریب مسکن 
مهر بود اما از زمان تصدی گری محمد اســامی در وزارت 
راه، شــاهد بازگشت به رویه قبلی و تا حدودی بازگشت به 

ریل مسکن مهر هستیم. 
چنانچه از مهر سال گذشته پروژه های مسکن مهر نفس 
راحتی می کشند؛ از یک سو نه دیگر خبری از وزیر مستعفی 
اســت که همواره به این طرح نقد تخریبی داشته باشد و از 
سوی دیگر با ورود وزیر جدید راه و شهرسازی تمرکز ویژه ای 
بر اتمام واحدهای نیمه تمام این طرح صورت گرفته است.

بــه عبارت دیگر، دولت به دلیل ناکامی در تحقق طرح 
خانه ســازی حمایتی در هسته فرســوده شهرها، بی صدا از 
بازآفرینی شــهری عبور کرد و محور اصلی خانه سازی انبوه 
دولتی را در زمین های فرعی واقع در شــهرهای جدید قرار 
داد. اخیرا یک پروژه دولتی ســاخت و ساز مسکن در یکی 
از شهرهای جدید اطراف پایتخت کلنگ زنی شد. این پروژه 
بخشی از یک طرح ۲۰۰ هزار واحدی عرضه مسکن در ۱۷ 

شهر جدید اطراف کان شهرها است. 
بر همین اساس، بســته جدید وزارت راه و شهرسازی 
برای رونق مســکن با عنوان برنامه »اقدام ملی« برای تولید 
و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مســکونی تا ســال ۱۳۹۹ توسط 
محمد اســامی، وزیر راه و شهرسازی پس از پنج ماه ارائه 
شد و مهم ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام 
شــده است. وی در اباغیه جدید خود به مدیران کل راه و 
شهرسازی استان  ها اعام کرده: یکی از سیاست های اصلی 
این وزارتخانه احداث پروژه های آماده سازی زمین، انبوه سازی 
و خدماتی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تعیین شده 
است. وزیر راه و شهرسازی پیش از این در  نشست با اعضای 
کمیسیون عمران مجلس از اطاع رسانی فراخوان مشارکت 
بخش خصوصی برای احداث پروژه های انبوه سازی مسکن 
خبــر داده بود و با توجه به این که زمین بیش از 6۰ درصد 
هزینه مسکن را به خود اختصاص می دهد، در برنامه »اقدام 
ملی« سیاســتگذار تاش کرده تا با واگــذاری زمین های 
دولتی به ســازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش 
دهد. همچنین تمام دســتگاه های دولتی موظف شده اند تا 
زمین های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی قرار دهند.
تا هشت ماه پیش طرح مســکن مهر با بی مهری های 
فراوانی از سوی مقام عالیرتبه سابق وزارت راه مواجه می شد 
به طوری که حتی یک واحد آن را افتتاح نکرد. اما هم اکنون 
این طرح تاییدیه بین المللی را گرفته که نشــان از آن دارد 
»آخر کار« مشــخص شده همه اظهارات وزیر سابق درباره 

این طرح بی اساس بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

سازمان ملل: مسکن مهر تجربه ای منحصربه فرد و قابل انتقال به سایر کشورهاست

تشکیل وزارت بازرگانی آدرس انحرافی برای فرار از حل مشکات بازار
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افقی:
 1- یکــی از تخلفــات رانندگی که منجر بــه ا فزایش آمار 
تصادفات در سال های اخیر شده است 2- انسان یا آدم بدبخت 
از نگاه شیخ اجل سعدی چه کسی است؟ 3- میوه درخت- نام 
دیگر خرگوش- با آن شناخته می شویم- ویتامین انعقاد خون 
4- تکرار یک حرف- بیماری نفس تنگی- نانی که در آبگوشت 
خورد شــده- رود بزرگی در شمال غرب ایران 5- پایتخت 
کشــور آفریقای مرکزی- برآمدگی سوهان- پدر علم تاریخ 
6- احصائیه- یار مهربانی که باید بیشتر به آن توجه کنیم- 
پیمانی که براســاس آن متفقین اروپا را میان خود تقسیم 
کردند 7- نمایش بدون کام- عاجز و درمانده 8- سست و 
بی حال- درجه ای در ورزش کاراته- رشته ای در ورزش های 
نمایشــی رزمی- یکی از دو جفت در طبیعت 9- روزنامه ای 
که آن را مادر روزنامه های نوین لقب داده  اند- پایتخت کشور 
استرالیا 10- زیباترین سیاره منظومه شمسی- شاعر می گوید 
بسیار... باید تا پخته شود خامی- این واژه انگلیسی که معنی 
آرام و بدون دغدغه را می رساند متأسفانه در زبان محاوره ما 
بسیار به کار می رود 11- نام پسر فرهاد اشکانی- شهری در 
کشور سوئیس- اصطاحی در بازی شطرنج 12- نامی برای 
روســتا- استانی در کشور افغانستان- ایه محافظ زمین در 
برابر تابش مستقیم نور خورشید- آخرین توان 13- سرزمین- 
شهر میرزا کوچک خان جنگلی- فرمان کشتی 14- بهشت 
شــداد- نقطه ای که در آن دو ضلع یــک زاویه همدیگر را 
قطع می کنند- نوعی هواپیما 15- اثری از جواهر لعل نهرو 

سیاستمدار و نخست وزیر مبارز و فقید هندوستان.

عمودی:
 1- از پدیده های بانکداری الکترونیکی که با استقبال 
خوب مردم روبه رو شده است- اولین قربانیان فقر 
در جامعه هستند 2- شاهکار شولوخف روسی- نام 
یکی از دختران امام حسین علیه السام- جوی خون 
3- خدعه و نیرنگ- امپراطور مشهور فرانسوی که 
قصد فتح مسکو پایتخت روسیه را داشت ولی ناکام 
ماند- این روزها رو به افزایش گذاشته است 4- از 
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اقوام قرآنی- شــهری که تاج محل در آن بنا شده 
اســت- عامت جمع- عددی که ارشمیدس آن را 
کشف کرد 5- هنر ثبت لحظه ها- یکی از عوامل بروز 
مشکات فراوان در جامعه ما 6- بندری در استان 
بوشــهر- نوعی پارچه نخی- همگنان و همساان 
7- مظلوم ترین کشور جهان- نام یکی از خدایان 
واحد  خلیج فارس-  در  باســتان- جزیره ای  مصر 
بازی تنیس 8- شــهری قدیمی در استان خراسان 
رضــوی- مردار خواری که پلنگ از او می ترســد 
9- مجازات شرعی- مشکل اصلی فارغ التحصیان 
دانشگاهی در سال های اخیر- به جای آوردن آن در 
اجابت است بی شمار خداوند کمترین  نعمات   برابر 

 10- شــهر موانا در ترکیه- نویســنده معروف 
قرن بیســتم آلمان که کتاب کوه جادو را نوشته 
اســت- نوعی برادر و خواهر 11- معامله پایاپای- 
 اولین پایتخت جهان تشــیع- کاشف باسیل سل
 12- بزرگ ترین جزیره ایــران در خلیج فارس- 
امتیازی در مســابقه کاراته- همان نسج هاســت 
13- فیلمــی از ابوالفضل جلیلــی- منطقه ای در 
ســوریه که هنوز گروه های تکفیــری در آن فعال 
هستند- مهم ترین رشته کوه اروپا- کشور دو تکه 
پهناور  آسیا 14- درختچه دارویی- دومین کشور 

جهان 15- اثری از آیت اه شهید مرتضی مطهری.

از آن زمان که کشــورها جنگ و مقابله با 
یکدیگر را برای حفــظ منافع خود برگزیدند از 
تبلیغات، عملیات روانی و قدرت نرم برای خدمت 
به جنگ استفاده کردند و بسیاری از پیروزی ها با 
اتکاء به این ساح نامرئی به دست آمد، به عبارت 
دیگر کشورها به جای تحمل هزینه های سنگین 
تولید ساح ها و تجهیزات نظامی علیه یکدیگر به 
عملیات روانی وجنگ فکری پرداختند تا نگرش و 
افکار مردم را تغییر داده و از آن در جهت اهداف 
تبلیغات و عملیات  نماینــد.  بهره برداری  خود 
روانی مفهوم جدیدی نیست و از زمان تأسیس 
حکومت ها، دولت ها و کشــورها وجود داشته و 
سابقه ای به قدمت تاریخ پیدایش انسان ها دارد.

در قرآن کریم نیز به داســتان هبوط آدم و حوا به 
زمین اشــاره شده در اولین درگیری روی زمین یعنی 
درگیــری فرزندان آدم، پیــش از آغاز اقدام و عملیات 
نظامی )تصمیم قابیل به قتل هابیل( عملیات روانی از 
سوی قابیل انجام یافت؛ تا هابیل را از مسیر خود منحرف 
کند، اما هنگامی که عملیات روانی او مؤثر واقع نشــد، 

به قتل او اقدام کرد.
گستره  مفهومی

واژه تبلیغات از جمله واژگانی اســت که گســتره 
مفهومی وسیعی دارد و گاهی از آن بار ارزشی مثبت و 
گاهی منفی استنباط می شود، برخی از اندیشمندان آن 
را نشر افکار و عقاید و وضع رفتاری خاص می دانند که 
افراد یا گروه هایی با بهره گیری از وسایل ارتباطی سعی 
در شکل دادن و تغییر نگرش افراد دارند و برخی دیگر 
آن را تاش برای ترویج، تکثیر و رســاندن صحیح یک 
مطلب می دانند که بار ارزشی مثبت دارد. در بررسی های 
قرآنی با نگاهی توصیفی، هنجاری به اصول تبلیغات و 
جنگ روانی، شــیوه های ویژه مؤمنان، شیوه های ویژه 
غیرمؤمنان، شیوه های مشترک و راه های پیشگیری و 

مقاوم سازی پرداخته شده است.
از نظر اسام، همه اموری که منع ارزشی و اخاقی 
دارد مذموم و ناپسند است و در جنگ روانی نیز نباید 
از آن شــیوه ها اســتفاده شــود، این روش ها که ویژه 
غیرمؤمنان است نه تنها مورد تأیید اسام نیست بلکه 
اســام با آن مبارزه می کند و می کوشد تا در جامعه از 

چنین روش هایی استفاده نشود.
»داود شجاعی« کارشناس ارشد روابط بین الملل 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان به تبلیغات و عملیات 
روانــی به عنوان یک ابزار مؤثــر و کاربردی قدرت نرم 
اشــاره می کند و می گوید: »توجه به عملیات روانی و 
نقش تبلیغات در تغییر افکار عمومی بدون شــناخت 
مفهوم قدرت و امنیت امکان پذیر نیست، در واقع قدرت 
و امنیــت دو مفهوم محوری روابط بین الملل و اصل و 
اساس تشکیل جناح بندی های سیاسی و نظامی کشورها 
علیه یکدیگر هستند به این ترتیب که هرگاه کشوری 
در محیــط بین المللی احســاس خطر و تهدید کند و 
منافــع و امنیت خود را در خطر ببیند به همه روش ها 
و ابزارها برای حفظ قدرت و منافع خود می اندیشــد از 

جمله تبلیغات و عملیات روانی.«
وی اضافه می کند: »قدرت نرم در دنیای امروز یک 
ابزار اساسی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی محسوب 
می شود و در کنار سایر ابزارها نظیر اقتصاد و دیپلماسی 
قرار می گیرد. بدون تردید، دولت ها در نظام بین الملل به 

نقش و تأثیر تبلیغات در ظهور و بروز جنگ روانی

ـ  گذاریـ  فکریـ تله
 ابزار امپراتوری دروغ

* فریده شریفی بخش نخست

دنبال حفظ بقای خود هستند و دستیابی به این هدف 
زمانی میسر است که امنیت برقرار شود.«

این کارشناس همچنین می گوید: »دشمنان نظام 
و انقاب اسامی از همان آغاز انقاب شکوهمند ایران 
در کنار همه ابزارهــای دیگر، عملیات روانی و جنگ 
روانــی علیه ایــران را آغاز کردند و برای رســیدن به 
منافــع و اهداف خود از هیچ کوششــی دریغ نکردند. 
به کار گرفتن راهکارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
عقیدتی و حتی نظامی از ابزارهای دشمن بوده و هست 
و ماجــرای طبس و حمله نظامی به ایران مثال خوبی 

برای این حقیقت است.«
وی تصریــح می کنــد: »تهدید، تحقیــر، ارعاب، 
جوســازی، ناامید ســاختن و رواج شایعه نیز از جمله 
راهکارهای عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی اســت. در 
واقع در تمام این روش ها آنچه که هدف قرار می گیرد 
اذهــان و افکار عمومی اســت و می خواهند اعتماد و 
اطمینان مــردم به نظام را از میان برده و یا سســت 

سازند.«
در ایران پیش از انقاب، استفاده از عملیات روانی 
در ابعــاد نظامــی و امنیتی در ارتش و ســاواک قابل 
مشــاهده بود، اما با وقوع انقاب اســامی، نقش این 
مؤلفــه افزایش یافت و عملیات روانی دشــمنان علیه 

ایران بافاصله آغاز شد.
کارشناســان معتقدنــد عملیــات روانی و جنگ 
تبلیغاتی، جریانی دوطرفه و دو ســویه است و همانند 
جنگ هــای فیزیکــی دو طرف با یکدیگــر به مقابله 
بر می خیزند، در چنین شــرایطی اگر یکی از طرفین از 
ابزارهای جنگ نرم قدرتمندتری برخوردار باشد می تواند 
بر دیگری مسلط شود و به اهدافی که در جنگ نظامی 

نمی توانست برسد، دست یابد.

تکنیک های جنگ روانی
تکنیک ها و روش های به کار رفته در جنگ روانی و 
تبلیغاتی ممکن است به بیش از 100 روش برسد، اما 
مهم ترین و کاربردی ترین آنها را با » افسانه خسرویانی« 

کارشناس مسائل سیاسی بررسی می کنیم.
وی در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »از 
زمانی که دولت ها و کشــورهای مختلف جهان به این 
نتیجه رســیدند منافعی که از جنگ روانی و عملیات 
روانی به دست می آورند چندین برابر جنگ های فیزیکی 
و نظامی است راهکارها، ابزارها، شیوه ها و تکنیک های 
متعددی بــرای این عملیات ابداع و اختراع کردند که 
بسته به شرایط آن کشور، موقعیت استراتژی، ژئوپلتیکی 
و ژئواستراتژیکی آن کشور این راهکارها تفاوت کرده و 
می کند به طور مثال در زمانی که وسایل ارتباط جمعی 
این همه پیشــرفت نکرده بود ممکن بود کشــورها از 
فرســتادگان دیپلماتیک و ســفیران ویژه برای تبلیغ 
منافع و اهدافشان استفاده می کردند و بیشتر به ابزارهای 
دیپلماتیک متوسل می شدند در حالی که امروزه عین 
دیپلماســی را می توان از طریق وسایل ارتباط جمعی، 
همچون رسانه، اینترنت، ماهواره، رادیو و تلویزیون اعمال 

کرد و به نتایج دلخواه رسید.«
وی اضافه می کنــد: »اما مهم ترین روش هایی که 
امــروزه برای تبلیغات و عملیــات روانی علیه یکدیگر 
به کار برده می شود عبارتند از شایعه پراکنی، برچسب 
زدن، دروغ، تزویــر و ریــا، تهدید و ارعــاب، تفرقه و 
اختاف پراکنی، بزرگ نمایی، ترور شــخصیت، ترویج 
خرافه و یا خشونت و... که البته هر کدام باید در جای 
خود توضیح داده شود به طور مثال در ترویج خشونت 
برخی از رسانه ها با شیوه های روانی و تبلیغاتی آن چنان 
جنگی به راه می اندازند که هیچ لشگر و سپاهی نمی تواند 

اینچنین جنگی به پا کند، یا در شــیوه دروغ این گونه 
عمل می کننــد که تبلیغات روانی بــه راه می اندازند 
و خود را مدافع حقوق بشــر، منادی بشــریت، مدافع 
حقوق انســان ها و حامی آزادی و دموکراسی معرفی 
می کنند اما از این واژه ها و اصطاحات فریبنده خبری 
نیست، در جریان حمله آمریکا به عراق و برای توجیه 
افکار عمومی اینگونه به فریب متوســل شدند و دروغ 
گفتند که صدام دیکتاتور عراق در کشورش ساح های 
کشتار جمعی پنهان کرده و برای نجات مردم عراق و 
منطقه به این کشــور لشکرکشی شده است در حالی 
که کارشناسان و متخصصان نظامی پس از این اشغال 
اذعان کردند که ســاح های کشتار جمعی پیدا نشده 
اســت. یا در حمله به افغانستان مسئله نجات مردم از 
ظلم و ستم و دیکتاتوری طالبان عنوان شد در حالی که 
پس از اشغال معلوم شد که خود اشغالگران با طالبان 
همــکاری می کنند و این دروغ و فریب فقط به خاطر 

اشغال این کشور صورت گرفته بود!«
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین می گوید: 
»تفرقــه و اختاف پراکنــی نیــز یکــی از ابزارها و 
تکنیک های متداول و شایع عملیات روانی است زیرا 
در این حالت، دشمن می کوشــد بین اقوام، نژادها، 
قومیت ها، نخبگان و حاکمیــت اختاف ایجاد کند 
و اتحــاد میان آنها را از میــان ببرد تا بهتر بتواند به 
اهداف خود برسد. البته هر کدام از این تکنیک ها به 
نوع خود مؤثر و کارســاز است اما دشمنان زمانی در 
عملیات روانی پیروز می شوند که مجموعه ای از این 
تکنیک ها را با هم به کار گیرند و در تمام زمینه ها و 
جبهه ها به فعالیت تبلیغاتی و روانی مشغول شوند و 
در این میان نقش رســانه ها و وسایل ارتباط جمعی 
بسیار مهم و تاثیرگذار است چرا که می توانند در زمان 

واحــد چند نوع تکنیک و راهکار را با یکدیگر اعمال 
کنند و به اهداف خود برسند.«

یک افشاگری قابل توجه
یک نویســنده آمریکایی به نام »فلوید مک کی« 
به افشــای نقش تبلیغات روانی آمریکا در جنگ های 
منطقه ای این گونه می پردازد و می گوید:  »وقتی که من 
از پرداخت رشوه به روزنامه نگاران عراقی از سوی یک 
موسسه آمریکایی مطلع شدم بسیار شوکه و شگفت زده 
شــدم چرا که متوجه شــدم یکی از موسسات طرف 
قرارداد با پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( با اعطای رشوه 
به روزنامه نگاران عراقی، به انتشار تبلیغات جهت دار در 
روزنامه های عراق پرداخته تا در روزنامه های خود مقاات 
و مطالبی درحمایت از دولت وقت حاکم )طرفدار آمریکا( 
منتشر کنند، به عاوه با حضور در برنامه های تلویزیونی 

به تبلیغات جهت دار بپردازند.
این نویســنده با عنوان نمودن این افشــاگری 
می گوید: »مشکل اصلی آمریکا در انجام این تبلیغات 
ناشیانه در عراق این است که مقامات آمریکایی تصور 
می کنند شیوه های جنگ روانی و عملیات تبلیغاتی 
در همه کشــورها یکســان نتیجه می دهد در حالی 
که تهدید یا خرید روزنامه نگاران از ســوی صاحبان 
قدرت ممکن است در کشوری نتیجه بخش باشد اما 

در کشــوری دیگر این نتیجه حاصل نشود. چنان  که 
روش هــای تبلیغاتی موفق گذشــته اینک در عراق 
فاقد کارآیی ازم هستند و مردم فریب این تبلیغات 
را نمی خورند، شاید در زمان ریاست جمهوری جرج 
بــوش این تبلیغات کارآیی داشــت اما در شــرایط 
کنونــی این عملیات روانی نتیجه بخش نخواهد بود. 
این نویسنده آمریکایی همچنین به حادثه حمله به 
برج های دوقلو در 11 سپتامبر در آمریکا اشاره می کند 
و می گوید:  »ترس بهترین اسلحه تبلیغات چی هاست، 
ترس از وقوع یک حادثه دیگر مانند 11 ســپتامبر 
باعث می شود که طراحان عملیات روانی بتوانند به 
اهداف خود برســند و با توسل به این ترس و تهدید 
افکار عمومی را در جهت مقاصد خود هدایت نمایند.
یکی از افسران عملیات روانی آمریکا نیز در یک 
افشاگری در مورد اشــغال افغانستان می گوید:  »در 
افغانســتان ما نیازی به پشتیبانی، حمایت و یا حتی 
تهدیــد و خرید روزنامه نگاران نداشــتیم زیرا قدرت 
بدون رقیب در این کشــور بودیم و رسانه های کشور 
خودمــان به اندازه کافی از حضور ما در افغانســتان 

حمایت می کردند.«

* کارشناس ارشد روابط بین الملل: 
دشمنان نظام و انقاب اسامی از 
همان آغاز انقاب، عملیات روانی 

و جنگ تبلیغاتی علیه ایران را آغاز 
کردند و برای رسیدن به منافع و 

اهداف خود از هیچ راهکاری حتی 
حمله نظامی دریغ نکردند که ماجرای 

طبس و حمله نظامی آمریکا به ایران 
نشان دهنده این تاش ها بوده است.

* تهدید، تحقیر، ارعاب، جوسازی، 
شایعه، دروغ، بزرگ نمایی، ناامید 
ساختن، تفرقه و اختاف افکنی از جمله 
راهکارهای عملیات روانی وجنگ 
تبلیغاتی است.

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   1397/8/30
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوات  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوات غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکات و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای ازم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طا سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱۰۱۰۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1397/7/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی 1396 به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی 4172559603 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی 0073137502 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3933510228 و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753410542 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی 0450170586.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۴6۴۵

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال 
منقســم به 75000 سهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده 
و از طریق مطالبات حال شــده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه 
در اساســنامه به شرح فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در 

تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.

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

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. 
موسســه حسابرســی آریــان محاســب پویا به شناســه 
ملــی 10980002869 به ســمت بازرس اصلــی و آقای 
محمــد حیدرپــور کدملــی 4689857733 به ســمت 
 بــازرس علی البدل شــرکت بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
 آقای محمد بیات کد ملی 3933391113 به نمایندگی از 
شرکت یگانه اندیش سرمایه به شناسه ملی 10320170526 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر علی  هاشمی کد 
ملی 6359005166 به نمایندگی از شــرکت یگانه اندیش 
سازه به شناسه ملی 10320125420 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای هادی پارک کد ملی 2992882216 

به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنعتی دان ارتباط گویا به 
شناسه ملی 10103572255 به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای مجتبی مایری کد ملی 0492655936 به ســمت 
مدیرعامل )خارج از اعضا و سهامداران( برای مدت دو سال 

انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات عقود اسامی و قراردادها با امضا مدیرعامل به همراه یکی 
از اعضای هیئت مدیره متفقا »به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از 
اعضا هیئت مدیره متفقا« همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
 سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت 

معتبر می باشد.

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

آگهی تغییرات شرکت یگانه اندیش صنعت سهامی خاص 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/30 تصمیمات به شماره ثبت ۳۱۲۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۱6۳

ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب 
رسید. داود شــاهانی به کد ملی 0452035546 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
سیدمحمد حیدری به کد ملی 4432726253 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و مصطفی رضائی فرخ به کد ملی 0045732736 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل و مریم زحمت کش به کد ملی 2161627384 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و پرویز ســاعدپناه به کد ملی 4699057292 به عنوان عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس رستمی چری به کد ملی 005487711 
به ســمت بازرس اصلی و حمید باغدوست به کد ملی 0039972119 به سمت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص
 به شماره ثبت ۵۰۰۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰6۳۰۰6۳۲ 

 6۱۰۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
بانک  ملت و یا حساب ۰۱۰6۷۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی 

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

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

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

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

ه 
وج

ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان



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

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه اماک

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

خرید و فروش 
ضایعات  و لوازم منزل

قالیشویی
مبل شویی

تیــپ  ســمند  ســواری  ســند 
روغنــی  ســفید  رنــگ   SE XU7
موتــور  شــماره   1391 مــدل 
12491038640 شماره شاسی 
NAACNICM8CF204222 شماره 
پاک ایران 57- 215 س 22 به 
نام مهدی عسگری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
)برگ سبز( موتور سیکلت هیرمن 
مدل 1388 به رنگ مشــکی به 
شــماره انتظامی 2346 همدان 
17 و شماره موتور32111299 
و شــماره تنه 8843721 به نام 
علیرضــا مهــری مفقود شــده از 

درجه اعتبار ساقط است.

سند موتور آپاچی150 مدل 
132- پــاک  شــماره   95

 * موتــور  شــماره   62114
شــماره   C1B6213544*  
 N2G***150J9514146 تنه
به نــام ایمان ذوقــی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
پراید مدل 1392 رنگ مشــکی 
ج  شــهربانی 446  شــماره  بــه 
79 ایــران 55 و شــماره موتور 
شــماره شاســی  و   4977899
NAS411100D4916244 بــه 
نام حامد نوری حق مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودرو ســواری 
پــاژن مــدل 1378 بــه رنگ 
نقره ای به شماره انتظامی 969 
ق 99 ایران 88 و شماره موتور 
شــماره  و   M24222333Z
شاسی 7800032 به نام امیر 
برزین عظیم مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز پراید صبا مدل 80 
یشمی به شماره پاک 83- 
425 ق 23 و شماره موتور 
شاســی  و   00237485
 S1412280708879
مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

ســند کمپانی وانت تک کابین 
تویوتا هایلوکس به رنگ سفید 
مدل 1992 به شــماره موتور 
0343908 و شــماره شاسی 
0012323 و شــماره انتظامی 
762 ب 43- ایــران 69 بــه 
نام محمد قلی  باستان مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز سواری پراید صبا 
بــه رنگ  GTXIمــدل 1385 
نقره ای متالیک به شماره موتور 
1476594 و شماره شاسی 
 S1 4 1 2 2 8 5 8 1 4 4 3 2
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

شناســنامه مالکیــت وانت تک 
کابیــن تویوتــا هایلوکس مدل 
1992 به رنگ سفید به شماره 
شــماره  و  موتــور 0343908 
شاســی 0012323 و شــماره 
انتظامی 762 ب 43- ایران 69 
به نام محمد قلی  باستان مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیت ســواری پژو 
پــارس رنــگ بــژ متالیــک مدل 
1387 به شــماره انتظامی 646 
د 62 ایــران 74 شــماره موتور 
شــماره  و   12486229065
شاسی 50346886 به مالکیت 
خانم ســعیده دشــمن گیر مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

برگ سبز سمند مشکی مدل 
1382 شماره شــهربانی 68 
ایــران 162 هـــ 38 شــماره 
شاســی 82214772 شماره 
 32908214783 موتــور 
بــه نــام یامین شــریفی آبدر 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

ســند و مدارک کامــل موتور 
بــه   200cc پــرواز  تریــل 
 59577 شــهربانی  شــماره 
ایــران 134 و شــماره موتور 
01962462719 و شــماره 
شاســی 2111168 بــه نام 
محمد عیوضی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت راهور خودرو 
با شــماره پــاک 77 ن 738 
ایران 44 و شــماره شاســی 
 KNEMB752386238029
مفقود گشته و از درجه اعتبار 

ساقط است.

کلیه مدارک »ســند مالکیت 
و برگ کمپانی، و برگ ســبز« 
جی ال ایکــس   405 خــودرو 
مدل 1383 مشــکی متالیک 
شــماره شــهربانی 88 ایران 
موتــور  شــماره   97 ه   384
12483155947 و شــماره 
شاســی 83067243 به نام 
آقــای حمیدرضــا جالیــان با 
وکالت آقای حسین علی اکبری 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

نگهداری از 
سالمند و کودک

استخدام

55953636 - 55900897 شهرری 
36257074 ورامین  
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
09122338176
56344343 اسامشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
دفتر مرکزی

           33118052
33902599       33112291-5
33910862           33942000
 33113519     33112296-9 

مرکز
66007479 - 66064647-9 آزادی 
44982200 کاروانسراسنگ 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
      02633200015مهرشهر-کیانمهر                                    02633200021

غرب

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
یاســمن  اینجانــب  تحصیلــی  مــدرک 
صداقت فرد فرزند محســن به شــماره 
صــادره   1741625173 شناســنامه 
از اهــواز در مقطع کارشناســی رشــته 
مهندسی هسته ای از واحد دانشگاهی 
علوم تحقیقات با شماره مدرک 78244 
و شــماره ســریال 3133494 مفقــود 
گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اسامی واحد علوم 
تحقیقــات بــه نشــانی تهــران، انتهای 
بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، 
بلوار شــهدای حصارک، دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد علوم تحقیقات ارســال 

نماید.

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب رضــا 
ســرادار فرزنــد عبدالحمید به شــماره 
شناســنامه 849 صــادره از شــیراز در 
مقطع کاردانی رشــته حسابداری صادره 
بــا شــماره  آزاد  واحــد دانشــگاهی  از 
و  گردیــده  مفقــود   83850150329
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده خواهشمند 
اســت مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 

واحد عالی شهر ارسال نمایند.

رستوران تبریزی
خیابان شهید رجایی

رو بروی خیابان ستاره 
245 متر

با کلیه لوازم و تجهیزات
آماده به کار

0912-1140008

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

آسانسور باابر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

بدون داربست
پیچ و رولپاک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

تاسیسات لوله کشی
آب، شــوفاژ و فاضاب نصب 
موتورخانــه تعمیــرات )کلــی 

و جزئی(

 56773465
 09124954688 

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

نوادرمان پارمیس
 )شماره ثبت 46082(

 اعزام همیار در اسرع وقت
* شبانه روزی و روزانه*

جهت همیاری سالمند، کودک 
و امور منزل

77201871
09124472238 

با مجوز 
وزارت بهداشت
 با بااترین سابقه

  44033849-50
  22759014-15

عـا طفه

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

66553274 

موسسه حسابداری مشکی
ارائه کلیه خدمات حسابداری 
و حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی
ارزش افــزوده و گزارشــات 
فصلی  و دفاع در اداره دارایی

55420244
09120238095

انجام کلیه امور مالی 
و مالیاتی خود را

 با آسودگی خاطر به ما بسپارید
افزوده عملکرد بســتن حسابها و  )معامات فصلی، اظهارنامه، ارزش 
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی 

تنظیم ایحه دفاعی...(

09124037083
 فقط مکالمات تضمینی
آموزش کلیه زبان ها برای 

مهاجران و تجار
در موسسه، منزل و محل 

کارتان....
88851187-44671244
88851189-55420325

بازاریاب 
برای امور فروش آسانسور

77299266

اعزام مدیرمالی، حسابدار باسابقه
 اظهارنامه تحریــر دفاتر، ارزش افزوده 
دفاع مالیاتی و... قیمت مناسب، تضمینی

33334000 -09394104688

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

44037046

)الوپیک(
ثبت نام سواری بدون 

کمیسیون
انواع وانت و موتورسیکلت

شهر تهران کرج
اصفهان شیراز مشهد

09193169774

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

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی 

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

بهترین خریدار آهن آات
و ضایعات ساختمانی و شرکتی

09124884181
خرید و فروش و تعمیرات

تار، سه تار، ســنتور، ویلن، و کلیه 
لوازم موسیقی حتی شکسته

09122368352-77823203

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

 ظروف و خرده ریز انباری - فوری نیم ساعته 
0912-6092107          88397210-77900684

)تمام نقاط تهران(
سمسـاری

22579321 پاسداران   22820364 نیاوران 
22926306 میرداماد   22687798 قیطریه 
88443165 سهروردی   22025629 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 22646472  غرب 44841975 
جنوب 33314517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  88454810 - 77817779                              
22330334 - 33787847                              

09128381392 - 09193002206 - 09193003206
شبانه روزی

اسامی 5  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:   شیما )یشما(
تاریخ تولد: 98/2/21

تاریخ پذیرش: 98/3/7
نام والدین: ...

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   بیمارستان 15 خرداد ورامین

نام مستعار کودک:   امیر
تاریخ تولد: 98/2/24

تاریخ پذیرش: 98/3/7
نام والدین: ثریا رحمانی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان اکبرآبادی
نام مستعار کودک:   نلیسا

تاریخ تولد: 98/2/9
تاریخ پذیرش: 98/2/25
نام والدین: محبوبه ابهری

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   بیمارستان فیروزآبادی
نام مستعار کودک:   عباد

تاریخ تولد: 98/2/4
تاریخ پذیرش: 98/3/1
نام والدین: بهناز فتحی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان اکبرآبادی
نام مستعار کودک:   رونا

تاریخ تولد: 98/2/17
تاریخ پذیرش: 98/3/29
نام والدین: صغری کونانی

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   بیمارستان اکبرآبادی

آگهی مزایده نوبت اول
مدیریت آموزش و پرورش منطقه 3 تهران در نظر دارد، تاار 
پذیرایــی گل یاس بــه آدرس خیابان ولیعصر، بااتر از تقاطع 
میردامــاد و ولیعصــر، جنب اداره آمــوزش و پرورش منطقه 
3 تهــران بــه متقاضیان واجد شــرایط به صورت اســتیجاری 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت شــرکت در مزایده و 
دریافت شــرایط، ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
به واحد پشتیبانی منطقه به نشانی خیابان ولیعصر)عج( بااتر 

از میرداماد پاک 555 مراجعه نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب  )نوبت اول(
بیمارســتان تامین اجتماعی شــهریار در نظر دارد نســبت به واگذاری 

سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای صاحیت دعوت می شود با در 
دست داشتن معرفی نامه جهت دریافت فرم شرایط مناقصه به دبیرخانه 
بیمارستان به آدرس: شهریار،  شهرک اداری اندیشه، بیمارستان تامین 

اجتماعی شهریار مراجعه نمایند.
تاریخ دریافت شــرایط مناقصه: از تاریخ درج آگهی  تا ســاعت 14 روز 

شنبه 98/4/1
تاریخ تحویل پاکت  های شــرکت در مناقصه: تا ساعت 14 روز یکشنبه 

98/4/9
زمان و مکان بازگشــایی پاکت های مناقصه: روز چهارشنبه 98/4/12 
اداره کل درمان اســتان تهران واقع در تهران، خیابان کارگر شــمالی،  

روبروی پارک اله 
بیمارستان تامین اجتماعی شهریار

جنــاب آقای مهــدی بازرگانی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 1146 
صادره از تهران متولد 1363/5/21 به استحضار می رساند همسر شما 
جنابعالی ســرکار خانم محدثه قاسمی تجن گوکه به این دفترخانه مراجعه 
نموده اســت و با ارائه دادنامه شماره 97099702208002902 مورخ 
1397/12/25 شــعبه 259 دادگاه شــهید باهنر تهــران که به قطعیت 
رسیده است تقاضای ثبت و اجرای طاق را دارد. لذا به شما اخطار می شود 
ظرف مدت یک هفته پس از رویت این اخطار در جراید کثیراانتشار جهت 
انجام و اجرای طاق به آدرس دفترخانه واقع در تهران تهرانپارس فلکه 
چهارم ضلع شرقی مجتمع قضایی باهنر پاک 14 مراجعه و در غیر اینصورت 

طاق طبق دستور مقام محترم قضائی انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/3/27 

مهدی قاسمی  نیت- سردفتر طاق 114
آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کاسه پرونده:89/960/98
وقت رسیدگی: 98/4/23 ساعت 10/30 صبح

خواهان: سمیه پناهی
خوانده: قاسم علیزاده

خواسته: نفقه معوقه
خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
960 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشــار آگهی می شــود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی 
حضور به هم رســاند چنانچه بعدا اباغی به وســیله آگهی ازم شــود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م - الف560      تاریخ انتشار 98/3/27

مدیر دفتر شعبه 960 دادگاه عمومی ری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 شرکت شفابخش کارون 

شماره ثبت 43977 )سهامی خاص(
 شناسه ملی 10420005635

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت شفابخش کارون )سهامی 
خاص( دعوت می گــردد در تاریخ 1398/04/21 )روز جمعه( 
برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 
10:00 صبح در محل شرکت واقع در اهواز کیانپارس خیابان 
17 شرقی جنب مخابرات اســتان خوزستان پاک 5/20045 
کدپستی 6155983367 سالن اجتماعات )طبقه 6( بیمارستان 

آریا حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان در خصوص عملکرد 
هیئت مدیره و بازرسان منتهی به سال 1397 

2- قرائت و تصویب صورت های مالی و ترازنامه ســود و زیان 
شرکت منتهی به سال مالی  1397

3- انتخاب بازرسان شرکت 
4- ســایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه 

می باشد.
رئیس هیئت مدیره دکتر فرامرز پازیار

آگهی فقدان سند مالکیت
نام متقاضی: حسین حاتمی شماره ملی 0076853837

آدرس: تهــران انتهای نواب جنوبی بلوار شــهید چراغی خیابــان غامرضایی )زمزم( 
روبروی پارک زمزم نبش کوچه 7 پاک 389

با تسلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شماره ترتیب 19409- 98/2/18 دفترخانه 
29 شــهرری به شــرح وارده به شماره 4004134- 98/2/18 ششدانگ عرصه و 
اعیان یک دســتگاه آپارتمان مسکونی به شماره 22655 فرعی از 14- اصلی قطعه 
2 مفروز و مجزی شده از 21964 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران به مساحت 
85/26 مترمربــع واقــع در طبقه یک که 2/43 مترمربع آن بالکن اســت ذیل ثبت 
شماره 660366 صفحه 352 دفتر 2935 به نام اهلعلی حاتمی ثبت و به شماره چاپی 
885978 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند قطعی شماره 
36589 مورخ 95/4/1 دفترخانه 656 تهران ششدانگ به آقای حسین حاتمی منتقل 
شده است و برابر اسناد 31214 مورخ 92/11/3 و 36099 مورخ 94/12/19 و 
36590 مورخ 95/4/1 دفترخانه 656 تهران در رهن قرار دارد و سپس به موجب 
شماره 1397168003625132 مورخ 97/11/23 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرری در قید بازداشت می باشد و به علت جابه جایی مفقود گردیده که درخواست 

سند مالکیت المثنی نموده است.
لــذا طبق مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد  و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

م-الف466 تاریخ انتشار 98/3/27

آگهی اباغ وقت رسیدگی به خوانده: فرامرز هارپا
کاسه پرونده: 42/98

وقت رسیدگی: 98/5/8 ساعت 11:30 صبح
خواسته: مطالبه وجه چک

خواهان دادخواستی تقدیم شورای 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 به 
دســتور شــورا به تجویز ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل 
اختاف حسن  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 شود، فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 
روز خواهد بود،  بدیهی است در صورت عدم حضور در جلسه 
دادرسی، شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

م-الف604 تاریخ انتشار 98/3/27
کانتریان رئیس حوزه یک 
شورای حل اختاف بخش فشافویه

پاورقی
Research@kayhan.ir

ازجمله دایل آمریکا برای اعام تصمیم حمله به سوریه این بود که 
ضمن جبران شکســت این کشور در عراق و لبنان و غزه بتوانند ارتباط 
ایران با حزب اه را قطع و با سرنگونی دولت سوریه راه را برای حمله به 
ایران هموار کند. درهرحال روحانی احتمااً این واقعیت را می داند که پاسخ 
محکم نظام جمهوری اسامی به آمریکایی ها و فرانسوی ها که در صورت 
پیاده کردن نیرو در سوریه به صورت گسترده در کل منطقه و حتی فراتر 
از آن موردحمله قرار خواهند گرفت، دلیل اصلی آن ها در عقب نشــینی 
از اشــغال سوریه بود. آنگاه  که اوباما از سر ناچاری مجبور شد حمله به 
ســوریه را موکول به مجوز کنگره و سنا نماید، مقاات زیادی در انتقاد 
از اوباما که عرصه سیاست خارجی کشور را با تصمیمات شتاب زده خود 
متاطم کرده است در آمریکا چاپ شد. بروکس در مجله فارین پالیسی 
نوشــت: »آنچه مشخص است این است که مشکات آمریکا منحصر به 
سوریه نیست و آمریکا در عرصه سیاست خارجی با یک مجموعه مشکات 
روبرو اســت و رئیس جمهور آمریکا نیز از آن آگاه است، اما این حقیقت 

38بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام  

 یادآوری خفت آمریکا در مقابل ایرانیان
  سهراب صاحی 

بعد از دستگیری کماندوهای دریایی آمریکا توسط سپاه، 
تیتر اصلی روزنامه های رژیم صهیونیستی این بود: »روز شکست 
آمریکا در برابر ایران«. این در حالی بود که چند روز قبل از این 
دستگیری، اوباما در یک سخنرانی مدعی شده بود که امروز در 

دنیا هیچ کسی جرأت درگیری با نظامیان ما را ندارد!

صفحه 6
دو شنبه 27 خرداد ۱3۹۸ 
۱3 شوال۱44۰ -شماره 222۱۰

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقاب اسامی

اسام صدر  دوران  از  یادگاری  وین،  قز مساجد   
32

 برنامــه راهبردی آمریکا و فرانســه بــرای حمله 
مستقیم به سوریه با هدف تغییر نظم مبتنی بر اراده 
محور مقاومت در آســتانه اجرایی شــدن بود که با 
نهیب ایران مبنی بر مقابله مســتقیم با این تهدید 
مســکوت ماند. این عقب نشینی آشکار اوباما مقابل 
ایرانیان ســبب شــد تا در آمریکا موجی از تحقیر 
سیاست این کشــور در منطقه غرب آســیا به راه 
بیفتد و کارشناسان سیاسی غربی به طور ضمنی آن 
را بزرگترین شکســت آمریکا مقابل ایران نامیدند.

 بعد از عفو کماندوهای انگلیسی که وارد آب های ایران 
شده بودند، علی  رغم اصرار مسئولین دولت وقت برای 
تحویل آنها به نیروهای انگلیسی مستقر در عراق اما 
فرماندهان سپاه به دلیل نامشروع و غیرقانونی حضور 
انگلیسی ها در عراق اشغال شده، آن ها را پس از تغییر 
لباس نظامی به لباس شخصی، تحویل سفارت انگلیس 
در تهران دادند. حرکتی که باعث شد نفر دوم سفارت 
انگلیس آن را خفت و خواری انگلیس توصیف کند.

اولین مسجد ساخته شــده در قزوین در زمان 
در  »عمربن عبدالعزیــز«  خافــت  و  امویــان 
بنیاد گردیده  کنونی  کبیر  محل مســجد جامع 
اســت. همچنین برخی مســاجد این شهر نیز 
یادگاری از دوره عباســیان است، همانند مسجد 
جامع منســوب بــه »هارون الرشــید« خلیفه 
 عباســی که در حدود ســال 192 ه ق ساخته

 شده است. 

از بزرگ ترین شهرها  ساختار شبکه ای عظیم مســاجد 
تا دورافتاده ترین روســتاها، تقدس مساجد برای مردم و 
تهییج مردم از طریق مراسم مختلف دینی، عرفی و عمومی 
سه کارکرد مهم مسجد در دوره پهلوی بود. به همین دلیل 
رژیم پهلوی می کوشید تا با غربی کردن جامعه پیوندهای 
مذهبی میان مردم و روحانیون را بگســاند و در مقابل 
 نیروهای مذهبی به دنبال حفظ هویت اسامی خود از طریق

 تقویت مساجد و مقابله با اقدامات ضد مذهبی رژیم بودند.

در دوره  معاصر مســاجد به 
تدریج نقش سیاســی از دســت 
رفته  خود را پس از سده ها مجدداً 
بازیافته و تــاش علمای بزرگ 
دوره  قاجاریــه خصوصــاً پس از 
اعام فتــوای تحریــم تنباکو از 
سوی میرزای شــیرزای در دوره  
ناصرالدین شاه را باید نقطه  عطف 
آن دانســت. اوج سیاســی شدن 
مســاجد را بایــد در تاش های 
»آیت اه سید عبداه طباطبایی« 
و »آیت اه سید محمد بهبهانی« 
در ماجرای مشــروطیت مشاهده 
کرد. بــه گفته  منابــع این دوره 
اعم از مخالف و یا موافق، مساجد 
مرکــز بســیاری از حرکت های 
مردمی و تهییج آنها بوده اســت؛ 
در مساجد وعاظ سخنور و پرشور، 
احساسات مذهبی و ملی مردم را 
تحریک کرده و شوری شگرف در 
کشــور ایجاد نمودند. صرف نظر 
از حرکت هــای بعــدی برخی از 
مشــروطه خواهان و اقدامات آنها 
که به استقرار دیکتاتوری رضاخان 
انجامید، نقش مساجد حائز اهمیت 
زیادی می باشد. در جریان جنگ 
جهانــی اول نیز به همین ترتیب 
مساجد در این دوره نقش سیاسی 
خــود را حفظ کرده و بســیاری 
از مخالفیــن روس و انگلیس، در 
مســاجد »فتاوی جهادیه« را به 

اطاع مردم رساندند. 
1( جایگاه و اهمیت مسجد 

در دوره  پهلوی
سلسله  ضددینی  سیاســت 
پهلوی را باید به دو دوره تقسیم 
کــرد، نخســت دوره  ای که رژیم 
می کوشید تا کنترل مساجد را در 
اختیار گرفته و ضمن کاهش نفوذ 
اجتماعی آن قدرت روحانیت را از 
میان بــردارد. این هدف در دوره  
رضاخان تاحدودی از طریق فشار 

و اعمال زور محقق گردید. 
اســت  دوره ای  دوم،  دوره  
کــه علی رغم تبلیغــات رژیم در 
کم اهمیت نشــان دادن مساجد و 
تاش برای غربی کردن جامعه و 
ـ به تبع آن دورکردن آرام مردم 
از مساجدـ  شاهد اقبال عمومی به 
مساجد و ظهور وعاظ و خطبایی 

هســتیم که ضمن داشتن مبانی 
اعتقــادی قوی به دنبال مبارزه با 
رژیم هستند. در این دوره مساجد 
مجدداً به ایفای نقش تاریخی خود 
بازگشــته و به کانونی سیاسی و 
عبــادی برای تنویر افکار عمومی 

تبدیل گردیدند. 
اســناد و مدارک  براســاس 
موجــود قبل از اینکه رضاخان به 
قدرت برسد، برای تثبیت موقعیت 

خود تظاهر زیادی به تدین  کرده 
و در بســیاری از مراسم  مذهبی 
از  شــرکت می نمــود. وی پس 
نشســتن بر اریکه قدرت مشــی 
کامًا ضدمذهبی در پیش گرفت 
و کوشــید تا از یک طرف قدرت 
روحانیت و مرجعیت تشــیع را از 
بین ببرد و از سوی دیگر مساجد 

را از رونق بیندازد. 
در سایه  خفقانی که در دوره  
16 ساله  ســلطنت وی بر کشور 
حکمفرما شــده بــود تاحدودی 

اهــداف وی محقق گردید، اما به 
محض اینکه وی به وسیله  متفقین 
خلع ید شــد و از کشــور تبعید 
گردید، مســاجد مجدداً موقعیت 

خویش را به دست آوردند. 
رضاشاه  ضدمذهبی  اقدامات 
اگرچه منجر به وضع قوانینی شد 
که هدف غایی آن زدودن مذهب 

از زندگی سیاسی و اجتماعی مردم 
بود، اما نتوانست اهداف انگلستان 

را محقق گرداند.
از آنجایی که شــبکه  عظیم 
مســاجد از بزرگ ترین شهرها تا 
روستاها گسترش  دورافتاده ترین 
داشت، لذا کنترل آن برای رژیم 
غیرممکن و بسیار مشکل بود. از 
یک طرف مساجد از چنان تقدسی 
برای مردم برخــوردار بودند که 

اعمال فشــار و خشــونت در آن 
می توانست نتایج بسیار منفی برای 
رژیم به دنبال داشته باشد،از سوی 
دیگر مسجد مکانی بود که در آن 
به هر مناسبتی اعم از انجام مراسم 
و شعائر مذهبی و یا مراسم  عرفی 
و عمومی، مردم در آن جمع شده 
و خطباء می توانســتند به راحتی 
آنها را بسیج و تهییج کنند. به هر 
روی در چنین فضایی از یک سو 
رژیم می کوشید تا با غربی کردن 
جامعه پیوندهــای مذهبی میان 

مردم و روحانیون را بگســاند، از 
سوی دیگر نیز نیروهای مذهبی 
به دنبال حفظ هویت اسامی خود 
از طریق تقویت مساجد و مقابله با 
اقدامات ضد مذهبی رژیم بودند. 
این کشاکش که بیش از چند دهه 
به طول انجامید، سرانجام در سال 
1357 به پیروزی نیروهای مذهبی 

انجامید کــه در این پیروزی باید 
نقش بسیار مهم و جایگاه ویژه ای 

برای مساجد کشور قائل شد. 
از اقدامات رژیم پهلوی برای 
هویت زدایی مســاجد می توان به 
اســتفاده از مســاجد برای اباغ 
مراسم  مربوط به جشن تاجگذاری 
و ... اشاره کرد. با وجود همه این 
اقدامات و تاش های بی وقفه رژیم 
برای نفوذ در مساجد، از آنجایی که 
مذهب در اعماق جان مردم نفوذ 
کرده بود و مساجد هویتی مستقل 
و مشــخص در طــول قرن ها به 
دست آورده بودند، لذا رژیم هرگز 
نتوانست بر مساجد کنترل یابد. 

2( نقش مســاجد استان 
قزویــن در جریــان انقاب 

اسامی
راجع به اولین مساجد ساخته 
شــده در اســتان قزوین اطاع 
دقیقی در دســت نمی باشد، اما 
از آنجایی که این شهر در همان 
سده های اولیه به اسام گروید و 
از محل های اصلی استقرار  یکی 
مجاهدیــن بــود، قطعــاً دارای 
مســاجدی برای انجــام فرائض 
دینی بوده اســت. اولین مسجد 
برخی  براســاس  ساخته شــده 
اخبــار در زمان امویان و خافت 
»عمربن عبدالعزیــز« در محــل 
مقصوره جامع کبیر کنونی بنیاد 
گردیده اســت. از دیگر مساجد 
قدیمی قزوین باید به مسجد جامع 
منسوب به »هارون الرشید« خلیفه 
عباسی اشــاره کرد که در حدود 
ســال 192 ه ق ســاخته شد. تا 
اوایل ســده هفتم تعداد زیادی 
مسجد در قزوین ساخته شد که 
برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: 
مســجد جامع کبیر اصحاب امام 
شافعی، مسجدجامع اصحاب امام 
توث)یاثور(،  مســجد  ابوحنیفه، 
مسجد طیبین، مسجد بنی مراد، 
مســجد ابی عبداه شاج، مسجد 
مســجد  مســعود،  محمدبــن 
بنی مــادا، مســجد حوض النبی، 
ابی العرب،  مسجد  کتاب،  مسجد 
مســجد باب المدینــه، مســجد 
دهک،  مســجد  مدینهً المبارک، 

مسجد سر راه گورستان و ...  

که دوران آمریکا به سرآمده است را نمی خواهد به مردم بگوید«. بروکس 
اقرار کرد حقیقت تلخ این اســت که دیگر در جهان کسی حرف آمریکا 
را گوش نمی کند، حتی کشــورهایی مثل مصر و پاکستان که از آمریکا 
کمــک دریافت می کنند در صورت نیــاز می توانند خزانه های خود را با 
اموال کشورهای دیگر پر کنند. بروکس اقرار دیگری نیز دارد و آن اینکه 
آمریکا در میدان های افغانســتان، عراق و لیبی نشان داد که ابزارهایش 

دیگر برندگی ازم را ندارند.
 همچنین مناســب بود که روحانی به اواند گوشزد کند که فرانسه 
و آلمــان که دو قدرت مرکزی اروپا هســتند بدون اجازه آمریکا قادر به 
انجام کار مهمی نیستند، همان گونه که پس از فروپاشی شوروی با همه 
تاشــی که برای ایجاد ارتشی اروپایی و مستقل از آمریکا صورت دادند 
اما دولت آمریکا این اجازه را به آن ها نداد، ولیکن جمهوری اسامی ایران 
بزرگ ترین شکســت تاریخی در عراق را به آمریکا تحمیل کرد و اواند 
را حداقل به بعضی سوگنامه هایی که آمریکایی ها در وصف شکست این 
کشور از جمهوری اسامی در عراق و منطقه به رشته تحریر درآورده اند 
ارجــاع می داد. یکی از آن ها گالبرایتـ  نویســنده متعصب آمریکاییـ  
است. وی با مطرح کردن هوشمندی جمهوری اسامی ایران در عراق و 
برعکس ناکامی آمریکا در اداره این کشور پس از اشغال و درنتیجه تحمیل 
بزرگ ترین شکست نظامی و سیاسی آمریکا در طول تاریخش، می نویسد:
 »ایران برنده جنگی اســت که جرج دبلیو بوش در آن بازنده شــد. 
نزدیک ترین متحدان ایران در جهان احزاب شــیعه مذهب هستند که به 
خاطر تهاجم آمریکا، اکنون دولت مرکزی عراق را اداره می کنند. سازمان 
بدر، شبه نظامیان شیعه هستند که در صدر مقامات عالی ارتش عراق قرار 

گرفته و به طور کامل پلیــس ملی عراق را کنترل می کنند«. )در این 
رابطه در فصل پنجم بیشتر خواهد آمد(

حتمــاً روحانی نیز این خاطــره را به یاد دارد که آن هنگام که در 
چهارم فروردین 1386)23 مارس 2007( خبر دســتگیری و زندانی 
شدن پانزده کماندوی انگلیسی به دلیل پیشروی حدود 200 متری در 
آب های جمهوری اسامی ایران توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران، 
در رأس اخبار رسانه های جهان قرار گرفت، آمریکایی ها و انگلیسی ها 
با 300 هزار نفر نیرو و تجهیزات کامل عراق را اشــغال کرده بودند و 
در اطراف ایران نیز نیروها و پایگاه های زیادی داشتند اما کماندوهای 
انگلیســی سه شب را در زندان به سر بردند تا آنگاه که معلوم شد برای 
جاسوسی وارد آب های ایران نشده اند، بلکه ورود شناور آن ها به آب های 
جمهوری اســامی به دلیل مشکل فنی بوده است، آزاد شدند. جالب 
این بود که فرماندهان سپاه گروگان ها را به نیروهای انگلیسی مستقر 
در عراق به رغم اصرار مســئولین دولت وقت جمهوری اسامی تحویل 

ندادند زیرا اشــغال و حضور نیروهای انگلیسی و آمریکایی در عراق را 
مطابق حقوق بین الملل نامشروع و غیرقانونی می دانستند و آن ها را پس 
از تغییر لباس نظامی به لباس شخصی، تحویل سفارت انگلیس در تهران 
دادند. این حرکت باعث شد که نفر دوم سفارت انگلیس در ماقات با 
مســئولین ایرانی اذعان نماید، این اقدام باعث شد که جهان خواری و 
خفت آمریکا آن زمان که گروگان های آمریکایی در صفحه دوربین ها 
چشم بسته رژه می رفتند را فراموش و خفت و خواری انگلیس به جای 
آن بنشــیند؛ بنابراین از جناب روحانی انتظار می رفت که این تجارب 
گران قیمت را به اواند در مقابل تهدید او منعکس و گوشــزد می کرد 
که آن هنگام آمریکایی ها و انگلیسی ها که با تجهیزات بسیاری در عراق 
بودند و هنوز مجبور به خروج از این کشور نشده بودند، نتوانستند به هیچ 
تحرک نظامی علیه جمهوری اسامی ایران مبادرت نمایند، همان گونه 
که در اثنای مذاکرات هسته ای همین رفتار از سوی نیروهای ایرانی با 
10 نفر از کماندوهای نیروی دریایی آمریکا که مقداری به دلیل خراب 
شدن شناور وارد آب های جمهوری اسامی شدند، انجام و آن ها دستگیر 
و راهی زندان شدند که به تیتر اول رسانه ای جهان مبدل شد و به رغم به 
حرکت درآمدن ناوهای آمریکایی و فرانسوی، آنگاه که با اولتیماتوم سخت 

فرمانده نیروی دریایی سپاه مواجه شدند، هواپیماها بدون انجام هر اقدام 
نظامی به آشــیانه های خود برگشتند. در همین زمان، یعنی در خال 
مذاکرات هسته ای، آنگاه که بعضی در آمریکا با انعقاد توافق نامه مخالفت 
می کردند، زبیگنیو برژینســکی که خود از سیاستمداران جنگ طلب 
آمریکایی بود به رهبران مخالف انعقاد توافق نامه گفت: »مانع تراشــی 
در مقابل توافق با ایران، بازی سیاسی نیست بلکه بازی با آتش است«.

جناب روحانی به عنوان نماینده مردم ایران باید به اواند گوشــزد 
می کرد، آن زمان که جنگی هشت ساله بر ایران تحمیل شد و قدرت های 
بزرگ آمریکا، شــوروی، فرانسه و انگلیس برخاف حقوق بین الملل و 
اصل بی طرفی از هیچ کوششــی برای حمایت از صدام در جنگ دریغ 
نکردند و دستور آمریکا در کمک دیگران به صدام حسین موجب شد 
که 445 شــرکت غربی در راه اندازی ماشین نظامی صدام برای تجاوز 
به ایران شــرکت داشــته باشند که یک سوم آن شــرکت های آلمانی 
بود. ایتالیا 11 کشــتی جنگی به عراق فروخت. فرانســه در مقایسه با 

ســایر کشورهای غربی بیشترین تسلیحات نظامی را به عراق فروخت 
به طوری که در مقاطعی در جنگ به ویژه در ســال 1361)1982( 40 
درصد از کل صادرات تسلیحات فرانسه به عراق صورت می گرفت. آلن 
فریدمنـ  محقق و نویســنده آمریکاییـ  می گوید: تحویل ســاح به 
عراق هرروزه صورت می گرفت. یکی از پایگاه های ناتو در فرانسه مرکز 
بارگیری تســلیحات توسط آنتونوف های نیروی هوایی عراق شده بود، 
حتی هواپیماهای مســافربری عراق روزانه به این فرودگاه می آمدند و 
موشک های ساخت فرانسه، بمب های خوشه ای، فیوز و تجهیزات رادار 
را با خود به عراق می بردند. سازمان های اطاعاتی فرانسه در سال 1986 
برآورد کردند که اگر فرانسه سه هفته از ارسال کمک به عراق خودداری 
کند آن کشور شکســت خواهد خورد. در چنین وضعیتی، جمهوری 
اسامی ایران توانست از این آزمون سربلند بیرون آید و ضمن تثبیت 
ثبات نظام اســامی، صدور انقاب و الهام آموزی آن بیش از گذشته، 
جهان اســام و بلکه دیگر ملت های مستقل جهان را تحت تأثیر خود 
قرار دهد. اکنون که احساس ایجاد درگیری با جمهوری اسامی ایران، 
نه فقــط مردم عادی غرب که بــدن فرماندهان نظامی آمریکا را نیز به 
لرزه می اندازد و در این راســتا سخن جرج شولتزـ  وزیر خارجه اسبق 
آمریــکا در زمان ریــگان را به اواند یادآوری می نمود که گفته بود در 
بیش از هفت دهه عمر سیاسی اش، هیچ ملتی مانند مردم ایران نتوانسته 
اســت دولت آمریکا را در جهان تحقیر نماید و وی مردی را در آمریکا 
نمی شناسد که جرأت تصمیم گیری و راه اندازی جنگی علیه جمهوری 
اســامی ایران را داشته باشد، تا اواند، این واقعیت را بهتر از گذشته 
درک نماید که اکنون آمریکایی ها بیش از هرزمانی در ایجاد درگیری 

نظامی با جمهوری اسامی ایران ناتوان اند.
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معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی گفت: 
اعمال محدودیت های جدید در مرز ســرخس 
توسط ترکمنستان و تعیین سقف ۱۰ دستگاه 
کامیون برای ورورد به این کشور مشکاتی برای 

رانندگان ایرانی ایجاد کرده است. 
جواد وحدتی فرد افزود: دولت ترکمنستان از مرداد 
ماه پارسال تردد کامیون ها از مرز خود را به ورود ۳۰ 
و خروج ۳۰ دستگاه کامیون محدود کرد که این امر 
موجب کاهش ۵۰ درصدی ترانزیت کاا از طریق مرز 

سرخس طی سال گذشته نسبت به سال ۹۶ شد.
وی اظهار داشت: در ادامه این محدودیت ها دولت 

ترکمنستان ســهمیه خروج ۳۰ دستگاه کامیون از 
مرز خود به ایران را به ۱۰ دستگاه برای کامیون های 
ترکمنســتانی، ۱۰ دستگاه برای ناوگان ایرانی و ۱۰ 
دستگاه برای سایر ملیت ها تغییر داد که این تصمیم 
موجــب افزایش مدت اقامت رانندگان ایرانی در مرز 

ترکمنستان تا چهار شب شده است.
وحدتی فر گفت: با توجه به اهمیت پایانه مرزی 
سرخس برای کشورهای آســیای مرکزی و ویژگی 
منحصر به فرد این پایانه به خاطر دسترسی به ریل، 
پیگیری رفع محدودیت های ایجاد شــده برای این 
پایانه مرزی از ســوی مراجع دیپلماتیک در دستور 

کار قرار گرفته است.

رئیس  کل دادگستری اردبیل گفت: چهار 
عضو از پنج عضو شورای شهر بیله سوار مغان 
توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( دستگیر 

شدند. 
ناصر عتباتی، افزود: با گزارش ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( مبنی بر ســوء جریان مالی، تبانی و 
دریافت رشوه در شورای شهر شهرستان مرزی بیله 
سوار، با بررسی اسناد و مدارک و اقدامات متهمان، 
چهار نفر از اعضای شورای شهر بیله سوار دستگیر 

شدند و تفهیم اتهام آنها صورت گرفت.
او با اشــاره به اینکه قرار بازداشت موقت صادر 
شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، 
اعام کــرد: با همکاری مجموعه هــای انتظامی و 
امنیتی و حضور جدی و متناســب دادســتان ها و 
مقامات قضایــی، این پرونده بــا جدیت پیگیری 

می شود.

فرماندار بندرعباس:
ملخ زنده کیلویی هشت هزار تومان 

از روستائیان خریداری می شود
فرماندار بندرعباس گفت: به منظور تبدیل این تهدید به 
فرصت و برای ارتقاء معیشت روستائیان طبق دستور استاندار 
هرمزگان و هماهنگی انجام شده با جهاد کشاورزی استان، هر 
روستایی می تواند به ازای جمع آوری و تحویل هر کیلوگرم ملخ 

زنده به دهیار روستای خود مبلغ ۸۰ هزار ریال دریافت کند.
عزیزاه کناری در نشست مدیریت بحران بندرعباس که با دستور 
کار مبارزه با ملخ صحرایی تشکیل شد، اظهار داشت: دهیاران نیز در 
پایــان هر روز و پس از جمع آوری و تحویل ملخ های روســتاییان به 

بخشداران به ازای هر کیلو ۹۰ هزار ریال دریافت کنند.
وی ادامه داد: بخشداران مسئول مبارزه با ملخ در بخش مربوطه 
هســتند و دهیاران باید درخصوص خریــد تضمینی ملخ صحرایی 

اطاع رسانی گسترده انجام دهند.
وی ابراز داشــت: همچنین شــوراهای بخش به عنوان نیروهای 
تشویق کننده مردم در زمینه مبارزه با ملخ در خط مقدم قرار گیرند.
ثبت اثر تاریخی »آب انبار امیرالمومنین« شوشتر 

در فهرست آثار ملی

اهواز- خبرنگار کیهان:
اثر تاریخی »آب انبار امیرالمومنین« در شهرستان شوشتر 
از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
اثر مذکور تحث حفاظت و نظارت این ســازمان اســت و هرگونه 
دخــل و تصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت 
آن شود جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازات های قانونی 
خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان 

ممکن خواهد بود.
آب انبار امیرالمومنین مربوط به دوره قاجار در روستای پرچستان 
شوشتر جنب بقعه امیرالمومنین واقع شده است. این آب انبار به صورت 
صخره ای  است و آب مورد استفاده بقعه، بخشی از آب آشامیدنی مردم 

منطقه، زوار و دام ها و احشام را تامین می کند.
حاجی دلیگانی:

فرایند واگذا ری پتروشیمی اصفهان 
نادرست بود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسامی گفت: 
تا زمانی که حکم قطعی قضایی مشــخص نشود، هیچ گونه 
تغییری در سیستم هیئت مدیره و اداره پتروشیمی اصفهان 

نباید اتفاق بیفتد. 
حسینعلی حاجی دلیگانی با  اشاره به حضور در پتروشیمی اصفهان 
و بررسی مشکات این واحد صنعتی، اظهار داشت: پتروشیمی اصفهان 
یکی از واحدهایی است که شرایط آن در واگذاری ها جای بحث دارد 
و در حال حاضر آنچه این مجموعه را تهدید می کند مربوط به همان 
شروع واگذاری توسط سازمان تأمین اجتماعی است که در یک فرآیند 
نادرســت به جاهایی رسیده که منجر به تشــکیل پرونده و اقدامات 

قضایی شده است.
وی افزود: با حضور در پتروشیمی ضمن اعام حمایت از کارگران، 
مهندسان و تکنســین ها به دلیل اینکه پتروشیمی اصفهان به عنوان 
واحدی تأثیرگذار در اقتصاد کشور و تولید مطرح است، یکی از اهداف 
حضور در پتروشیمی اصفهان، حفظ  اشتغال بود و از طرفی هم اکثریت 
هیئت مدیره انسان هایی با انگیزه و سالم هستند که برای حفظ مجموعه 

پتروشیمی حضورشان را مغتنم می شماریم.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسامی 
تأکید کرد: تا زمانی که حکم قطعی قضایی مشخص نشود، هیچ گونه 
تغییری در سیستم هیئت مدیره و اداره پتروشیمی اصفهان نباید اتفاق 

بیافتد زیرا می تواند سم مهلکی باشد.
هدیه قبر رایگان به خبرنگاران

 شهردار بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران گفت: 
یک قطعه زمین در محل گورستان عمومی شهرداری صالح آباد 

به خبرنگاران استان اهدا می شود.
جال الدین محمدی اظهار داشــت: این قطعه زمین در رو به روی 
ســاختمان شهرداری صالح آباد واقع شــده و دارای 7۰۰ تا یک هزار 

متر مربع وسعت است.
وی افــزود: این زمین گنجایش پذیــرش یک هزار و 7۰۰ قبر به 
فاصله 8۰ سانتیمتر را دارد و زمین آن تسطیح و قبرکنی شده است.

محمدی یادآور شد: این زمین در اختیار خبرنگارانی که مورد تایید 
خانه مطبوعات استان ایام هستند به صورت رایگان قرار می گیرد.

وی تاکیــد کرد: در حال حاضر قیمت خرید یک قبر بیش از ۱۰ 
میلیون ریال اســت و شهرداری صالح آباد این قطعه را بدون دریافت 

وجه در اختیار خبرنگاران و خانه مطبوعات قرار داده است.
به گفته محمدی شــهرداری صالح آباد بخشی از هزینه این قطعه 
را از محل عوارض شهرداری پرداخت کرده و برای خرید مابقی زمین 

نیز حدود هشت میلیارد ریال هزینه کرده است.
وی هدف از این اقدام را تقدیر از خبرنگارانی دانست که در طول 

سال بدون وقفه در حال اطاع رسانی اخبار به مردم هستند.
55 میلیارد ریال خسارت سیل 

به کشاورزان گلستان پرداخت شد
سرپرست استانداري استان گلستان گفت: تاکنون براي 
جبران خسارات ناشي از سیل اخیر در بخش کشاورزي استان 
حدود 55 میلیارد ریال به طور باعوض به کشاورزان پرداخت 

شده و مابقي در حال پرداخت است.
میرمحمــد غراوي گفت: مرحله اول عملیات مقابله با ســیل در 
استان گلستان به اتمام رسیده و وارد مرحله دوم شده ایم که تعیین 

خسارت ها است. 
وي خسارات وارده به منازل مسکوني از نظر احداثي و تعمیري را 
سه هزار و 7۰۰ پرونده اعام کرد که به بانک هاي عامل جهت دریافت 

تسهیات معرفي شدند . 
غراوي گفت: در حال حاضر عملیات سفتکاري 4۰ واحد مسکوني 
در این استان به اتمام رسیده است و امیدواریم در دو ماه  آینده شاهد 

افتتاح آنها باشیم. 
وي با ابراز گایه مندي از ساخت و سازهاي انجام شده در حاشیه 
رودخانه و جاده ها که باعث تخریب جاده و شــانه آن شده اند، گفت: 
این گونه افراد باید توجه داشــته باشــند که به هیچ عنوان نسبت به 
ساخت و ســازهاي در حریم راه و رودخانه ها اقدام ننمایند تا شاهد 

عواقب بد تخریب و خسارت نباشیم. 
فرماندار گالیکش هم در این بازدید، خسارات وارده به بخش هاي 
مختلف کشــاورزي، منابــع طبیعي، راه و منازل مســکوني در این 

شهرستان را حدود دو هزار میلیارد ریال اعام کرد. 
حسین مایلي گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال از این خسارات مربوط به 

تخریب و یا خسارت به منازل مسکوني شهرستان است.

قم- خبرنگار کیهان:
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان با اعام نگرانی 
و هشدار نسبت به افزایش مصرف آب در قم گفت: با ادامه روند 
کنونی مصرف ناچار به اســتفاده از منابع زیرزمینی هستیم که 

شوری آب را به دنبال دارد
مجتبی وزین افضل اظهار داشــت: با افزایش ناگهانی دما در روزهای 

پایانی اردیبهشت ماه رشد آب روند صعودی پیدا کرد.
وی با بیان این که میزان مصرف در حال حاضر نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بیش از ۹ درصد رشد داشته است، روند کنونی افزایش را نگران 
کننده دانست و گفت: در سال ۹۶ حداکثر مصرف 48۰۰ لیتر در ثانیه بود 
که این که مقدار در سال گذشته به ۵2۰۰ لیتر در ثانیه رسید و در صورت 
تداوم رشد مصرف انتظار می رود این میزان در سال ۹8 نیز افزایش یابد.

معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضاب استان قم با بیان این که 
از ابتدای ســال تا کنون آب شــیرین در شبکه آب بهداشتی توزیع شده 
است، ابراز داشت: طی این مدت به منظور تحویل آب با کیفیت مناسب 

به شهروندان ، بیشترین برداشت از سرشاخه های دز انجام شده است.
مجتبی وزین افضل اظهار کرد: هر چه میزان مصرف از توان تصفیه خانه 
بــاا رود، باید مابقی آب مورد نیاز شــهر را از طریق چاه های علی آباد و 
داخل شهر تامین کنیم که انتظار می رود در روزهای آینده آب شبکه به 

مرور لب شور شود.
وی بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب و پرهیز از اسراف تاکید کرد.

ترکمنستان محدویت های جدید برای تردد کامیون ها 
در مرز سرخس اعمال کرد

دستگیری 4 عضو شورای شهر 
بیله سوار مغان 

تبریز- خبرنگار کیهان:
با هدف تأمین هرچه بیشــتر ایمنی 
تجهیزات  استانداردســازی  و  مــردم 
مجموعه ای  تبریز،  ائل گلی  شــهربازی 
از دســتگاه های این مکان با هماهنگی 
تحقیقات  و  واستاندارد  قضایی  دستگاه 

صنعتی آذربایجان شرقی، پلمب شد.
ساسان فرشــی  حق رو مدیرکل استاندارد 
و تحقیقات صنعتی آذربایجان شــرقی گفت: 
مسئوان شــهربازی در امر تمدید استاندارد 
تجهیزات اهمال کاری کرده اند. وی هشدار داد 
گواهی استاندارد برخی دستگاه ها می بایست 
تمدید می شــد. فرشــی حق رو تصریح کرد: 
گواهی های استاندارد باید ساانه تمدید شوند.

در همین حــال بهروز مهــدوی فرماندار 
تبریز خبــر پلمب را تأیید کرد و افزود: برای 
جلوگیــری از حوادث احتمالــی، تجهیزات 

شهربازی ائل گلی باید استاندارد باشند.

تجهیزات شهربازی ائل گلی تبریز 
پلمب شد

آب قم شور می شود!

اصفهان- خبرنگار کیهان:
اصفهان  منطقه ای  مدیرعامل شرکت آب 
با اعام ذخیره 6۰ درصدی آب در مخزن سد 

زاینده رود گفت:
بــا توجه به افزایش دبی ورودی، افزایش حجم 
و ارتفاع آب سد زاینده رود پس از ۱2 سال نیروگاه 
برق آبی زاینــده رود با توان حداکثر تولید در مدار 

قرار گرفت.
مسعود میر محمدصادقی اظهار داشت: نیروگاه 

برق آبی سد زاینده رود از هشتم خرداد ماه با توان 
نامی ۵۵ مگا وات ساعت در مدار تولید قرار گرفت.

وی با اشــاره به بارش های اخیر در چلگرد که 
سرچشمه زاینده رود اســت، گفت: 2 هزار و ۱4۰ 
میلی متر بارش داشتیم و این وضعیت بسیار خوبی 

نسبت به سال گذشته است.
وی افزود: در شهر اصفهان تاکنون ۱4۰ میلی متر 
بارش داشتیم که نســبت به سال گذشته که 72 
میلی متر بوده حدود 4۹ درصد رشد داشته است. 

ساری- خبرنگار کیهان:
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۸2 
تعطیات  رانندگی  درصد کشته های حوادث 

عید فطر در مازندران بومی بودند.
وی گفــت: آمارهای اولیه متوفیات ناشــی از 
حوادث رانندگی از ۱4 تا ۱7 خرداد ماه که به مراکز 
پزشکی قانونی استان ارجاع شده اند را یازده کشته 
 اعام کرد که این رقم در مدت مشــابه ســال قبل 

۶ نفر گزارش شده است.
علی عباســی یادآور شد: امکان افزایش در این 
آمار وجود دارد. به این معنی که چنانچه مصدومان 

حوادث رانندگی پس از انتقال به بیمارستان و یا با 
فاصلــه ای چندروزه از حادثه تصادف، براثر عوارض 
ناشی از تصادف جان خود را از دست بدهند به آمار 

روز حادثه اضافه می شوند.
گفتنی است بهار که فصل کشت برنج و بسیاری 
از محصوات جالیزی و برداشــت گندم و... و فصل 
داشــت مرکبات است بسیاری از کشاورزان به طور 
شبانه روزی مسیر خانه تا مزارع را طی می کنند که 
متأسفانه قربانی مسافران خوش گذران می شوند و 
باید برای هجوم مسافران در تعطیات به مازندران 

چاره ای اندیشیده شود.

مازندرانی ها قربانی رانندگان گردشگر

کیش - خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی کیش از افزایش ۱۸6 
درصدی میزان کشف مواد مخدر طی دو 

ماهه اول سال 9۸ خبر داد.
علی اصغر جمالی با اشاره به تشدید اجرای 
طرح های ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی 
نقاط آلوده، افزود: از ابتدای سال جاری مقدار 
82 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که این 
مقدار در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته 

۱8۶ درصد افزایش نشان می دهد.
وی ادامه داد ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخــدر این فرماندهی در راســتای برخورد با 
قاچاقچیــان و توزیع کنندگان مواد مخدر طی 
عملیاتــی، در مدت یاد شــده مقدار 2۹ کیلو 
تریاک و حشــیش از افــرادی را که قصد وارد 
کردن مواد مخدر به جزیره را داشتند کشف و 
متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضائی شدند.

کشفیات مواد مخدر در کیش 
افزایش یافت

اهواز - خبرنگار کیهان:
معاون امــداد و نجات جمعیت هال احمر 
اســتان از جمع آوری اردوگاه های اســکان 
اضطراری در مناطق سیل زده خوزستان خبر 

داد.
صادق سامت با اعام این خبر بیان داشت: از 
ابتدای امدادرسانی در پی سیاب فروردین امسال، 
۹۱ اردوگاه اسکان اضطراری در مناطق آسیب دیده 

خوزستان برپا شد.
وی افــزود: در مجموع ۱۵۶ هــزار و ۵۵۶ نفر 
در اردوگاه های اســکان اضطراری ساکن شده و از 
خدمات جمعیت هال احمر و ســایر دستگاه های 
عضو ستاد مدیریت بحران استان خوزستان بهره مند 

شدند.
معــاون امــداد و نجات جمعیــت هال احمر 
خوزستان گفت: عملیات اسکان اضطراری در مناطق 
سیل زده استان خوزستان، از 4 فروردین امسال آغاز 

و در ۱۰ خردادماه، پایان یافت.

اردوگاه های اسکان سیل زدگان 
خوزستان جمع آوری شد

نیروگاه برق آبی زاینده رود پس از 12 سال در مدار تولید قرار گرفت

رشت- خبرنگار کیهان:
بیــش از 2 میلیون و 27۰ هزار نفر در 
ایام تعطیات عید ســعیدفطر به استان 

گیان سفر کردند.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان گیان با اعام این خبر 
اظهار داشــت: از ۱۳ تا ۱7 خردادماه بمناسبت 
عید سعیدفطر، گیان میزبان 2 میلیون و ۹۱۹ 

هزار و 2۵7 نفر مسافر شب اقامت بود.
شهرود امیرانتخابی در ادامه اضافه کرد: بنا 
بر گزارش ستاد هماهنگی خدمات سفر استان، 
تعداد487 هزار و ۵۳۹ دستگاه خودرو در ایام 
مذکور وارد اســتان گیان شده اند ضمن اینکه 
تعداد مسافران ورودی به استان نیز 2 میلیون 

و 27۵ هزار و ۳۶4 نفر بود.
وی تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و بناهای 
تاریخی تحت پوشــش این اداره کل را بیش از 
۱۵ هزار نفر عنوان کرد و خاطرنشــان ساخت: 
در این میان قلعه رودخان شهرستان فومن با 7 
هزار و 2۵ بازدید کننده رتبه اول و موزه میراث 
روستایی گیان با 4 هزار و ۱۵۹، موزه ماسوله 
با ۳ هزار نفر و موزه حیات وحش با یکهزار نفر 
بازدیــد کننده بترتیب عناوین دوم تا چهارم را 

کسب کردند.

سفر بالغ بر2میلیون نفر 
به گیان

تجهیز  و  توســعه  نوســازی،  مدیرکل 
مدارس استان خراسان رضوی گفت: خیرین 
مدرسه ساز این استان ساخت 9۰۰ میلیارد ریال 

کاس و مدرسه را تعهد کردند.
جاســم حســین پور افزود: این میزان تعهد در 
قالب امضای 2۱2 تفاهم نامه با خیرین مدرسه ساز 

این استان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
مهر ماه امســال 2۳7 پروژه مدرسه سازی با ۹۰۰ 
کاس درس و زیــر بنایی افزون بر ۱۱۰ هزار متر 

مربع در استان به بهره برداری می رسد.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 

خراســان رضوی گفت: از این تعــداد ۱۱4 پروژه 
مدرسه سازی با ۳۱7 کاس و زیربنایی افزون بر ۱۱۰ 
هزار متر مربع توسط خیرین در استان آماده سازی 

و اجرا می شود.
حسین پور با اشاره به اینکه اعتبارات امسال هنوز 
اباغ نشــده است افزود: انتظار داشتیم حداقل ۱۰ 
درصد اعتبارات ملی و استانی در سال جاری افزایش 
یابد اما با توجه به وقوع سیل در برخی استان های 
کشور و وارد آمدن خسارات پیش بینی می شود این 
استان ها اعتبارات بیشتری را برای بازسازی جذب 
کنند بنابراین افزایش اعتبار نوسازی مدارس خراسان 

رضوی در شرایط کنونی دور از انتظار است.

ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
گفت: صادرات ایران به روسیه در حال حاضر 
5۱۱ میلیون دار است که باید تاش کرد این 

رقم به ۱۰ میلیارد دار برسد.
هادی تیزهوش تابــان در هجدهمین اجاس 
شــورای همکاری اتاق های بازرگانی حاشیه دریای 
خزر در بابلسر، افزود: باید به گسترش تجارت بین 

کشورهای حاشیه دریای خزر کمک کرد.
تیزهوش تابان، راه اندازی ســرای تجاری ایران 
در آستاراخان را مهم ترین دستاورد دو کشور عنوان 
کرد و افزود: با احداث این ســرا بسیاری از کارهای 

بازرگانی انجام شد.
در ادامه سفیر جمهوری اسامی ایران در اسپانیا، 
پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و منطقه آزاد تجاری 
را گامی مهم برای توســعه تبــادات منطقه ای و 

بین المللی بیان کرد.
حسن قشقاوی با بیان اینکه در مجلس شورای 
اسامی، کلیات پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و 
منطقه آزاد تجاری تصویب شد افزود: این مسئله گام 
مهمی برای ایران برای توسعه مناسبات در حاشیه 

دریای خزر و اتحادیه اوراسیا را فراهم می کند.
وی گفت: پیوســتن به اوراسیا می تواند سبب 
کاهش تعرفه تجاری باشــد که در گام اول تعرفه 

8۰۰ کاا کاهش می یابد.
ســفیر ایران در اسپانیا با اشاره به ظرفیت های 
تجاری و زیرساخت های استان مازندران گفت: باید 
از ظرفیت های موجود برای توســعه مناســبات با 
کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین ارتباطات 
با کشورهایی نظیر اسپانیا به خوبی بهره گیری کنیم.

صادرات ایران به روسیه را
 باید به 10 میلیارد دار افزایش داد

همدان- خبرنگار کیهان:
شهرک های  و  کوچک  صنایع  مدیرعامل 
صنعتی کشور گفت: در کشور ۸4۰ شهرک و 
ناحیه صنعتی در حال بهره برداری وجود دارد 
که 22 درصد از این واحدها به دایل مختلف 

با رکود مواجه هستند.
محسن صالحی نیا در کارگروه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید استان همدان،  گفت: 2۰ درصد از 
واحدهای صنعتی کشور با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت 

فعالیت می کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: وزارت صنعــت بــاز 
فعال ســازی واحدهای تولیدی را در دســتور کار 

قرار داده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در بخش صنعت و 
معدن همدان ظرفیت مناسبی وجود دارد به طوری 
که ۳۰ شــهرک و ناحیه صنعتی در همدان فعال 
است که 2/۱ درصد از شهرک های صنعتی کشور 

را شامل می شود.
صالحی نیا اشــاره داشت: شهرک های صنعتی 
اســتان ۱/7 درصد از اشتغال کشــور را به خود 
اختصــاص داده اســت همچنین بــاا بودن آمار 
واحدهای در حال ســاخت نسبت به واحدهای در 
حال بهره برداری نشــان می دهد استان در جذب 

سرمایه گذار موفق بوده است.
وی تصریح کرد: برخی از واحدها برای افزایش 
تولید نیاز به نوســازی و ارتقای ظرفیت دارند که 
در این راســتا تســهیاتی با عاملیت ۱۰ بانک به 
واحدها داده می شود از این رو شرکت شهرک های 
صنعتی همدان باید رصد و پایش واحدهای کوچک 

و متوسط را مدنظر قرار دهند.
مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
کشور خاطرنشان کرد: توانمندی و استعداد همدان 
در زمینه معادن و کشــاورزی بااست و آمادگی 

داریم برای توسعه صنایع کمک کنیم.

استان همدان در جذب سرمایه گذار 
موفق عمل کرده است

معاون اجرایی سپاه صاحب اامر)ع( قزوین 
گفت: ســاخت و تعمیر 25۰ واحد مسکونی 
در دلفان لرستان توســط عوامل این سپاه 

آغاز شد.
سرهنگ پاسدار محرمعلی والدی افزود: ساخت 
و تعمیر این تعداد واحد مسکونی پس از هماهنگی 

و جلسات متعدد با بنیاد مسکن انجام شد.
وی با بیان اینکه تعیین واحدها برای ســاخت 
یا تعمیر از ســوی بنیاد مسکن مشخص می شود، 
اظهار داشت: برای هر واحد مسکونی 7۰۰ میلیون 
ریال اعتبار در نظر گرفته  شده که از این میان ۵۰۰ 
میلیــون ریال مربوط به ســاخت و 2۰۰ میلیون 
ریــال نیز در مرحله تکمیل )لوازم خانگی( هزینه 

خواهد شد.
والــدی همچنین گفت: از ایــن اعتبار ۱۵۰ 
میلیون ریال باعوض و بقیه از طریق تســهیات 
بانکی به مالکان اعطا می شــود که قرار شــده در 
صورت نیاز برای تکمیل هر واحد تا ســقف ۱۵۰ 
میلیون ریال از طریق طرح جهاد همبستگی ملی 

کمک های ویژه لحاظ شود.
این مســئول با بیان اینکه ساخت واحدهای 
مسکونی بر اســاس نیاز و نظر مالکان آن صورت 
می گیــرد، اظهار داشــت: منازل مســکونی در 
ابعاد ۶۵، 7۵ و 8۵ متر مربع ســاخته می شــوند 
 و هــر فرد می توانــد در تعیین ابعــاد دلخواه آن 

تصمیم گیری کند.

آغاز ساخت 250 واحد مسکونی 
در مناطق سیل زده لرستان

مدیرکل گمرک خرمشــهر با بیان اینکه 
ترخیص خودروهــای کارکرده خارجی طبق 
قانون از گمرک خرمشهر ممنوع است گفت: 
تاکنون حتی یک مورد ترخیص برای ورود این 
نوع خودروها به منطقه آزاد اروند و سرزمین 

اصلی از این گمرک صورت نگرفته است.
علی سلیمانی اظهار داشت: محموله هایی شامل 
خودروهای کارکرده از مبدا کشور کویت به مقصد 
بندرخرمشهر بارگیری و وارد شده که پس از انجام 
تشریفات ترانزیت این خودروها برای ارسال به خارج 

از کشــور راهی مرزهای پرویزخان، باشماق و مرز 
افغانستان می شوند.

وی افزود: تعدادی خودرو نیز از کشور امارات به 
گمرک و بندر خرمشــهر وارد شد که پس از انجام 
کارهای گمرکی به مقصد کشور ارمنستان ترانزیت 

می شوند.
در چند روز گذشــته خبر واردات خودروهای 
کارکرده و دســت دوم به منطقه آزاد اروند از طریق 
بندر و گمرک خرمشهر بازتاب گسترده ای در فضای 

مجازی داشته است.

ممنوعیت ترخیص خودروهای کارکرده خارجی
 از گمرک خرمشهر

خیران خراسانی 900 میلیارد ریال 
صرف ساخت مدرسه می کنند

افتتاح نخستین واحد »آبگیری بازیافت آب باطله« ایران 
در زرند کرمان

بــا حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نخســتین واحد 
»آبگیری بازیافت آب باطله« ایران در زرند کرمان افتتاح شد. 
این واحد با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال افتتاح شده و با بهره برداری 

از این واحد برای ۵۵ نفر به طور مستقیم  اشتغالزایی شده است.
با بهره برداری از واحد آبگیری بازیافت آب باطله در شرکت کنسانتره 
سنگ آهن فکور صنعت زرند شش و نیم میلیون لیتر آب در سال بازیافت 

می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ســفر خود به استان کرمان 
در نشست با فعاان اقتصادی این استان گفت: وارد کردن هر کاایی اعم 
از خودرو و ســایر در هر بخشــی که در داخل به اندازه نیاز کشــور تولید 

می شود ممنوع است. 
 رضا رحمانی، افزود: از ابتدای ســال جاری وارد کردن ۱42 قلم کاا 
و در ســال گذشته نیز ۱۳۹ قلم کاا را که در کشور تولید می شد ممنوع 

اعام کردیم و این روند ادامه خواهد داشت.
رحمانی در ادامه با بیان دایل افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ماکارونی 
گفــت: افزایش آرد گندم مصرفــی از ۹۰۰ تومان به یکهزار و 8۵۰ تومان 
و همچنیــن افزایش ۳۶ درصدی حقوق نیروی کار و افزایش ۵۰ درصدی 
حمل ونقل از جمله عواملی بودند که سبب افزایش قیمت ماکارونی شد که 
این موضوع مورد توافق ما نبود و از سود تولید کنندگان کم کردیم و بهره وری 

را باا بردیم و این افزایش را از ۱۰۰ درصد به ۶8 درصد کاهش دادیم.

فرماندار شهرســتان آستارا از آغاز اعمال 
معافیت پرداخت نرخ تعادلی 2۰۰ لیتر سوخت 
کامیون های حمل ونقل برون مرزی در جایگاه 
سوخت محدوده گمرک این شهرستان خبر داد. 
به گزارش ایرنا، حســن رستم زاد اظهار داشت: با 
پیگیری های به عمل آمده از سوی فرماندار و شرکت 
پخش فرآورده های نفتی آســتارا، معافیت پرداخت 
نــرخ تعادلی برای 2۰۰ لیتر ســوخت کامیون های 
حمل ونقــل برون مرزی برای نخســتین بار در این 

شهرستان اعمال شد.
وی اضافه کرد: این اقدام از مصوبات وزارت کشور 
بود اما تا فراهم شدن زیرساخت ها، رفع مشکات فنی 
و انجام هماهنگی های ازم، زمان اجرا شدن آن کمی 

به تعویق افتاد.
فرماندار آســتارا ادامــه داد: امیدواریم این اقدام 
جهــت کمک به رقابت هموطنان شــاغل در بخش 
حمل ونقل بین المللی با نــاوگان خارجی موثر واقع 

شود و گامی در حمایت از تولیدات صادراتی باشد.

محمد علیاری رئیس  شرکت پخش فرآورده های 
نفتی آستارا نیز گفت: پیش از این کامیون ها در حین 
خروج از مرز آســتارا به ازای هر لیتر سوخت موجود 
در باک، نرخ تعادلی پرداخت می کردند و اکنون این 
بها فقط برای بیش از 2۰۰ لیتر اعمال می شــود و تا 

2۰۰ لیتر مشمول معافیت است.
وی نرخ تعادلی هر لیتر سوخت را برای کامیون های 
خارجی 4۵ هزار ریال و برای کامیون های داخلی ۳8 

هزار ریال اعام کرد.

معافیت کامیون های برون مرزی از پرداخت نرخ تعادلی 200 لیتر سوخت در آستارا

انتقاد نماینده مجلس
 از نحوه واگذاری »ایران ایرتور«!

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی، ضمن انتقاد 
از نحوه واگذاری شــرکت »ایران ایرتور«، گفت: این شرکت 5۰۰ 
میلیارد تومــان می ارزد، اما 34 میلیارد تومان آن هم به  صورت 

اقساط واگذار می شود! 
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد حجت ااسام نصراه پژمانفر، عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی ضمن اعتراض به نحوه واگذاری 
شرکت هواپیمایی»ایران ایرتور«، اظهار داشت: بخش های مختلفی به  اسم 
خصوصی سازی به  جریان های قدرت و صاحبان نفوذ و ارتباطات واگذار شد و 
نتیجه آن هم این شد که بخش های قابل توجهی بیت المال در ظاهر به بخش 

خصوصی، اما در واقع به صاحبان رانت و قدرت واگذار شد.
وی ادامه داد: از جمله می توان به  نحو واگذاری ابزار مهدی، بخش های 
واگذار شــده نیروگاه ها و بعضــی پروژه های بزرگ که بعضا هم حاکمیتی 
بود، اشاره  کرد. وی با اشــاره به اینکه یکی از واگذاری ها موضوع واگذاری 
شرکت»ایران ایرتور« بود، تصریح کرد: این شرکت با قیمت حدود ۳4 میلیارد 
تومان در یک پرداخت ســه ساله واگذار شد که هنوز که هنوز است، این 

مبلغ از سوی خریداران واریز نشده است.
پژمانفر اضافه کرد: این واگذاری با این قیمت در حالی که طبق گفته 
وزیر وقت راه )تنها برند یک شرکت هواپیمایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان 
ارزش دارد(، صورت گرفته است. نماینده مردم مشهد و کات در مجلس 
شورای اسامی افزود: این در حالی است که شرکت ایران ایرتور دارای پنج 
هواپیمای ام.دی و همچنین دارای اراضی اماک و مستغات بود و تعداد 
زیادی هواپیمای »توپولف« داشت و اموال و دارایی های دیگری داشت که 
همه آنها به ۳4 میلیارد تومان فروخته شد و همان طور که گفتم، پرداخت 
نشــده است. وی ضمن بیان اینکه بنده در قالب شکایت از نحو واگذاری، 
این موضوع را پیگیری کردم، خاطرنشان کرد: پرونده هنوز در دستگاه قضا 
در حال بررســی است، البته در ادامه کار هم نسبت به طوانی شدن روند 
رســیدگی اعتراض خودم را اعام کردم و امیدوارم در دوره ریاست جدید 

قوه قضائیه این موضوع تعیین تکلیف شود.
پژمانفر تاکید کرد: حتما و مصراً پیگیر شکایتم در رابطه با نحوه واگذاری 
شرکت هواپیمایی »ایران ایرتور« هستم و به تعبیر امیرالمومنین »چنانچه 
این دارایی ها در مهریه زنانشــان هم رفته باشــد، ما این اموال و دارایی را 

به بیت المال باز می گردانیم«.
انهدام باندی با عقاید شیطانی

 در ارتفاعات جاده هراز
دادستان عمومی و انقاب شهرستان آمل از انهدام باندی با 
عقاید و باورهای شیطانی در تجمع ارتفاعات جاده هراز خبر داد. 
علی طالبی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در ساری گفت: بر اساس 
اعام نهادهای امنیتی از چند روز گذشته تردد خودروهای شخصی از انواع 

مختلف و از برخی نقاط کشور به منطقه مذکور گزارش شد.
وی اظهــار کرد: این افراد که در فضای مجازی گروهی تحت عنوان 
طبیعت گردی داشــتند، در پوشــش تور طبیعت گــردی این تجمع را 

ساماندهی کرده بودند.
وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع، دادستانی شخصا در 
محل مورد نظر حاضر شد بیان کرد: زمانی که به محل مذکور رسیدیم با 
کمپ ها و چادرهای بسیار بزرگ و مردان و زنانی مواجه شدیم که ظاهر 
بسیار نامناسبی داشتند. طالبی تصریح کرد: همچنین در محل مورد نظر 
لوازمی مرتبط با عقاید و باورهای شیطانی، مقادیر بسیار زیادی مشروبات 
الکلی و انواع موادمخدر، تعدادی سگ از نژادهای گوناگون کشف و چند 
خــودرو نیز در این رابطه توقیف شــد. وی اظهار کرد: این افراد با نصب 
دوربین، تردد خودرو ها را زیر نظر داشــتند و با تشکیل یک تیم امنیتی 

مانع ورود افراد ناشناس به محل تجمع خود می شدند.
دادستان عمومی و انقاب آمل افزود: ۱۰ نفر از افراد اصلی این باند و 
زن و شوهری که لیدر این باند بودند بازداشت شدند و برای انجام تحقیقات 

در اختیار نهادهای امنیتی قرارگرفتند.
طالبی گفت: همه افراد دخیل در این  باند شناسایی شدند و تحقیقات 

تکمیلی در خصوص این پرونده ادامه دارد.
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یکی از فعال ترین بخش های فرهنگی کشــورمان علیه فتنه طی 10 ســال گذشته، 
عرصه مستند بوده است. تعدادی از جوانان که بسیاری از آنها نیز آماتور بودند، در روزهای 
پرآشوب و مملو از غبار بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، از سر دغدغه و تکلیف، 
دوربین به دســت گرفتند و به میان مردم رفتند. آنها رســانه مردم بی رسانه در مناطق 
محروم شــدند. چون در آن روزها، توجه و تمرکز رســانه های داخلی و خارجی بر تهران، 
آن هم مناطق شمال این کان شهر بود. این درحالی است که اکثریت مردم در پیرامون 
زندگی می کردند و رسانه ها آنها را نادیده گرفته بودند. به این ترتیب بود که مستندسازی 
انقاب، مثل روزهای دفاع مقدس، این بار هم در راه دفاع از هدفی مقدس، رشد کرد و پا 
گرفت. بســیاری از آن جوان ها، اان 10 سال بزرگتر و باتجربه تر شده اند. برخی از ایشان 

نیز مستندسازانی حرفه ای شده اند.
واقعیت این است که فتنه هنوز هم ادامه دارد، اما تغییر شکل داده است. دیگر خبری 
از دروغ بزرگ تقلب در انتخابات نیســت. همان هایی که ســال 88 به آن دروغ پر و بال 
می دادنــد، امروز در بخش های مدیریتی و اقتصادی فعالیــت دارند و همان ها هم عامل 
بی عدالتی و فشار معیشتی بر مردم شده اند. با تغییر شکل فتنه، مستندسازی درباره این 
موضوع نیز باید شــکل و شــمایلی به روز پیدا کند. افشاگری علیه جریان نفوذ و جنگ 
اقتصادی، پرداختن به آقازاده های فاسد و سوءاستفاده گر، مسئوانی که فقر را به جامعه 
تحمیل می کنند، ســرمایه دارهایی که از راه حرام حســاب های خــود را جمع کرده اند، 
فتنه گرهای امروز جامعه هستند. عرصه مستندسازی انقابی، امروز باید جنگ و مبارزه با 

این طایفه را در اولویت قرار دهند.
خوشبختانه در زمان حال، مستندسازی سیاسی و اجتماعی در ایران به رشد کیفی و 
کمی قابل توجهی رسیده است. مستندهایی که برخی از آنها حتی از فیلم های سینمایی و 
داستانی نیز جذابیت بیشتری دارند. فیلم هایی که عاوه بر برخورداری از جاذبه های تصویری 
و مماس با ذائقه مخاطب عام، به ثبت وقایع و جلوگیری از تحریف تاریخ هم می پردازند. 
چنین مستندهایی از آنجا مهم به نظر می رسند که در سوی مقابل، دشمن همواره در پی 
وانمود کردن وقایع مطابق با منافع خودش اســت. شبکه های ماهواره ای تازه تأسیس که 
اغلب نیز از انگلیس یا آمریکا پخش می شوند، این هدف سمی و فاسد را دنبال می کنند. 
یعنی بخش مهمی از همت آنها به تاریخ سازی از طریق فیلم های مستند معطوف است.

وقتی واژه »فتنه« به کار گرفته می شود، همه یاد وقایع سال 88 می افتند. اما در فضای 
رسانه، فتنه یعنی ایجاد غبار، ابهام و شبهه در همه چیز، طوری که مردم نتوانند راست و 
دروغ را تشخیص دهند. در این شرایط است که فیلم های مستند به عنوان ابزاری رسانه ای 
که پیوندی نزدیک با سند و واقعیت دارند، کاربرد بیشتری می یابند. فیلم های مستندی 
که باید دقیقا روی محورهایی که دشمن در حال کار کردن هستند متمرکز شوند و دست 

به غبارزدایی و شفاف سازی بزنند. 
یکي از شــاخص های مهم و اساســی در مســتند، ایجاد »هیجان دانستن« است که 
مخاطب را براي به دست آوردن اطاعات بیشتر به پاي مستند مي نشاند. فراموش نشود 
که جادوي تصویر واقعي گاهي حتي مي تواند بیننده را بیش از جلوه هاي ویژه ســینماي 

داستاني مجذوب کند.
اهمیت جریان مســتندهای انقابی از آنجاست که این گونه آثار در شرایط فعلي که 
ســاخت فیلم های ســینمایی و داستانی پر هزینه و زمان بر هستند، می توانند به سرعت 
ساخته شده و پیام های مدنظر را به مخاطب منتقل کنند و به این دلیل، نقش موثري در 
تنویر افکار عمومي روشــن و زدودن غبارهاي رسانه اي که هیاهوي غرب براي آنها ایجاد 
مي کند، دارند. چرا که تصاویر مستند به ویژه براي جامعه امروز ما گاه بیش از یک فیلم 
که ســاخته و پرداخته ذهن یک نویسنده است مي تواند جذب باشد. البته به شرط آنکه 
تصاویر، واقعي و مستند و تحلیل هاي روی تصاویر هم کاما حرفه اي و بر مبناي اصول 

رسانه ای باشند.
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اخیــرا اخبــاری مبنی بر حضــور جمعی از 
هنرمندان در مهمانی های سفارتخانه های اروپایی 
در تهران منتشــر شــد. اغلب این هنرمندان از 
ســلبریتی ها و چهره های شــناخته شده عرصه 
تئاتر وسینما بودند. که در یک مهمانی مجلل به 
ســبک غربی واروپایی شرکت داشتند. آن هم در 
این برهه حساس که مردم با صدها مشکل دست 
به گریبانند ودر حال مقاومت؛ ازیکسو تحریم های 
ناجوانمردانه آمریکا و همدستانش و از سوی دیگر 
بایای طبیعی و ... اینان مدعی هستند که برای 
مردم کار هنری می کننــد و مثا می خواهند از 
درد آنان و جامعه بگویند و خود را پیش قراوان 

فرهنگ و هنر واندیشه می دانند!
در این مهمانی نیز انواع مکوات و مشروبات 
الکلی و موارد دیگر از مخدرات ومنشــئات -شما 
بخوانید نشئه جات- به همراه مقادیر متنابهی خانم 
با سر و وضع آنچنانی یافت می شد. اما مهم ترین 
بخش این میهمانی حضــور مدعوین خارجی از 
سفارتخانه ها یا کنسولگری های کشورهای اروپایی 

مانند انگلستان، هلند و... بود. 
هرچند که ما ســعی کردیم بــا کمی طنز، 
تلخی و هولناکی این اتفاق را کمرنگ نمائیم اما 
با خروارها عســل هم نمی توان این خبر را هضم 
کرد. موضوع تنها گرفتن یک میهمانی نیســت، 
مسئله حضور کارداران یا مسئولین سفارت خانه ها 
یا کنسولگری های کشورهای اروپایی است. سؤال 
اینجاســت که چرا در اکثر یا تقریبا در همه این 
میهمانی ها حضور پر رنگ این افراد که مسئولیت 
سفارتی وکنسولی وکارداری دارند مشهود است؟ 
و سؤال مهم تر اینکه این هنرمندان چه سر و سری 
با این افراد و کشــورهای مطبوع شان دارند؟ چرا 
علی رغم همه مسائلی که ممکن است حضور این 
کارداران و مسئولین سفارتی در این میهمانی ها 
برایشان ایجاد کند آنها همه این مشکات و مسایل 
را به جان می خرند اما در این میهمانی ها شرکت 
می کنند؟ چرا حضور مستمر و تاثیرگذارشان در 

این میهمانی ها برایشان مهم است؟ 
ما سالهاســت که داریم از همین زاویه ضربه 
می خوریم؛ آنچه مقام معظم رهبری مبنی بر خطر 
نفوذ فرهنگی می خوانند. ایشان مکرر در خصوص 
مقابله جدی، مســتمر و تاثیرگذار در برابر نفوذ 

تأکید می کنند، اما کو گوش شنوا؟
به راســتی چرا عرصه همواره برای کارگزاران 
نفوذی فرهنگی باز است؟ بارها در جلسات و پیرو 
آن در نوشــته ها متذکر شده ایم که اتاق های فکر 
وجود دارد و هدایتش نیز به دست این نفوذی ها 
و شــبه روشــنفکران غرب زده ای اســت که از 
درون همین سفارتخانه ها و وابسته های فرهنگی 
هنری اشان هدایت می شود. اما باز کو گوش شنوا 

و چشم بینا و » بصیرت« باا؟
بگذارید برایتان بگویم که اینان چگونه عمل 

می کنند:
 مثا به یک بار همه می بینیم که در یک یا دو 
یا حتی سه فصل هنری بر صحنه های تئاتر اکثر 
موضوع ها در خصوص خیانت است. در فصل بعدی 
موضع عوض شده و روابط ضربدری و چند سویه 
بین زوجین مطرح می شود. در فصل بعد عشق های 
چند ســویه و مثلثی و مربعی و... یا نمایش هایی 
در خصوص مســایل سیاســی علیه انقاب و یا 

همجنسگرایی و دگرباشان جنسی و... اینان حتی 
پا را فراتر می نهند و نمایشنامه هایی از نویسنده های 
مطرح ومشخص دنیا که در زمینه های دگرباشی و 
ضد دین و مذهب، موضوع های جنسی، سبک های 
به اصطاح مدرن و یا شیوه هایی مانند تئاترشقاوت 
وحشت آنتوان آرتور، تئاتر مرگ که موضوع های 
خــاص را مطرح می کند و ... اســتفاده می کنند. 
درســت به همین دایل اســت که می بینید به 
یکباره مثا تب کار کردن روی نمایشــنامه های 
نویســندگانی مشخص چون پینتر، دیوید ممت، 
تادوش کانتو، پازولینی، وودی آلن، تئاتر سادیسمی 
و جنون شهوانی مارکی دوساد و... در می گیرد و 
همه روی یک یا دو نمایشنامه نویس از این دست 
متمرکز می شوند؛ و یا حتی شیوه و سبک خاصی 

به یکباره بین همه رایج می شود و... 
مثا یک مدت بودیسم و کار روی موضوع هایی 
از این دست رایج شده بود و یا برداشت از داستان ها 
و رمان ها و نمایشنامه ها و فیلم هایی خاص که البته 
همه مــوارد در آن محفل ها برنامه ریزی وتعیین 
می گردند. پر واضح است که همه اینها به یک یا 
چند اتاق فکر وابسته است و از آنجا بیرون می آید. 
باید گفت که این روند سال هاســت ادامه دارد و 
متاسفانه ادامه خواهد داشــت. چون هنرمندان 
ارزشی و کارهایشان در موضع ضعف هستند و از 
آنهــا حمایت های ازم و کافی مادی و معنوی به 
عمــل نمی آید. باید گفت؛ تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل.
 این وابســته های فرهنگی هنری، مخفیانه و 
در پس پرده امکانات مورد نیاز و بودجه های این 
نمایش هــا را می پردازند و خط و خطوط فکری و 
هنری ازم را ارائه می دهند و اهداف خاص خود 
را نیز مشــخص کرده و نشــانه گذاری می کنند. 
اینان حمایت های ازم را انجام می دهند و ازهیچ 

هزینه ای امتناع نمی ورزند.
همین کارها هستند که از سوی این وابسته ها 
به کشورهای مطبوع خود فرستاده شده و توسط 
آنان شرایط حضور در جشــنواره های خارجی و 
اروپایی مهیا شــده و به آن فســتیوال ها دعوت 
می شوند و به اشــاره و سفارش آنها جوایزی نیز 
دریافت می نماینــد. بدین ترتیب این هنرمندان 
به اصطاح انسه شده و از دید هنرمندان داخلی 
بعضا آرام آرام به جرگه حرفه ای ها وچهره ای های 

بین المللی می پیوندند. حتی شرایط تحصیلشان 
هم در آن کشــورها و دیگر کشورهای اروپایی به 
سادگی فراهم می شود. و سپس با کارهای مشترک 
در جشنواره تئاتر فجر شرکت داده می شوند و چون 
مسئولین جشنواره نیز از همین دوستان و از همین 
جمعند و با یکدیگر ارتباط داشته و دارند به راحتی 
ابی می کنند و موضوع های مد نظر را در جشنواره 

فجر به صحنه می برند. 
از سویی اینان یعنی بعضی از دوستان مسئول 
در تئاتر و در جشنواره که دستی از نزدیک برآتش 

دارند متون ارزشی و هنرمندان ارزشی را به راحتی 
رد کرده و تقریبا از چرخه حذف می نمایند.

خب با حذف هنرمندان ارزشــی و متعهد و 
اندیشــمند، عرصه هرچه بازتر و خالی تر می ماند 
بــرای ایــن هنرمندانی که در همیــن محافل و 
میهمانی ها در رفت وآمد هســتند و با این کاردار 
و آن سفارتخانه در ارتباطند و به خارج می روند و 
می آیند.حاا اینان تبدیل می گردند به روشنفکران 

و اساتید جامعه فرهنگی و هنری و تئاتری کشور 
و الگویــی برای جوانان و نوجوانان و هنرمندان و 
دانشجویان این رشته های هنری. اینها همچنان 
از ســوی سفارتخانه ها حمایت می شوند و به نوبه 
خود به جذب استعدادها برای آنان می پردازند واین 

چرخه ادامه پیدا می کند. 
برای مسئوان ما، تئاتر اهمیتی بسیار کمتر 
از ســینما دارد. اما کشــورهای غربی خاف این 
را اعتقاد دارند و بــه همین دلیل هم روی تئاتر 
سرمایه گذاری های باایی انجام می دهند تا اهداف 
از پیش تعیین شده ای را پیش ببرند. چون تئاتر 
تاثیر گذار است؛ برای اینکه زنده است و نفس به 
نفس با مخاطب ، برای اینکه در لحظه اســت و 
سینما هرگز این قدرت را ندارد و نخواهد داشت. 
غربی ها قرن هاســت که به این قدرت شــگفت 
انگیز و سحر گونه تئاتر پی برده اند و از آن بهره ها 
می برند؛ اما متاســفانه مسئولین ما هنوز متوجه 
این مهم نشــده اند و هنوزکه هنوز است اندر خم 

یک کوچه اند. 
 با یک حســاب سر انگشــتی می بینید که 
تئاتــر چه تاثیر شــگرفی فقط بــه لحاظ کمی 
می تواند در جامعه داشــته باشد. فرض بفرمائید 
نیمی از نمایش ها ، نمی گویم 80 یا 90 درصد؛ 
اصا 30 درصد از نمایش هایی که اجرا می شود 
در راستای اهداف غربی ها باشد. به دیگر سخن 
از 200 تئاتــری که هر روز روی صحنه می رود 
60 نمایــش؛ حال هر نمایــش اگر فقط به طور 

متوسط 200 تماشــاگر در هرشب داشته باشد 
-توجه بفرمائید نمایش هایی هســتند که بیش 
از 500 تماشــاگر در هر شب دارند- در یک ماه 
می شــود شــش هزار نفر، این را اگر ضربدر 60 
نمایش بکنیم می شــود 360هزار نفر، یعنی در 
ماه این تعداد نفــر از نمایش ها دیدن می کنند. 
البته ما دست پایین را گرفتیم ، این را ضرب در 
تعداد ماه های سال بکنید یعنی 12 ماه می شود 

بیش از چهار میلیون نفر و این آمار کمی نسیت. 
آمار نگران کننده و هراس انگیزی است! این تازه 
فقط یک حســاب سرانگشتی درسطح پایتخت 
است یعنی تهران بزرگ، اگر کل ایران را در نظر 
بگیریم وحشتناک تر هم خواهد شد. می بینید چه 
سرمایه گذاری هایی در خصوص تهاجم فرهنگی، 

هنری، فکری،مذهبی و... انجام می دهند. 
اینها با ارائه ایده ها وموضوع های خاص به این 
هنرمندان مثا روشــنفکر و البته تامین تمامی 
هزینه هایشــان به صورت حمایــت از کارهای 
فرهنگی هنری در راستای ارتباط فرهنگی هنری 
بین کشــورها از طریق کارداران فرهنگی هنری 
اشان اخاقیات ، معنویات ، سنتها و آئین و باورها 
،روابط اجتماعی وروابط بین زوجین، شکســتن 
تابوهای فکری وعقیدتی ومذهبی واخاقی و فردی 
واجتماعی ، ایجاد و تشریح روابط باز و بدون حدود 
، تعریف دیگر گونه از غیرت و مردانگی و زنانگی 
، ریختن قبح روابط چند سویه و ضربدری ، ایجاد 
شک و شبه بین زوجین و خانواده ها و سست کردن 
بنیان خانواده از طریق ایجاد شک و رفتارمتقابل 
تافــی جویانه بین افراد و دوســتان و زوجین و 
فامیل و شکســتن قبح این روابط، سست نمودن 
بنیان های اجتماعی و خانوادگی وفرهنگی و هنری 
و دینی ومذهبی و سنتی و... و پوسیده و خرافی 
جلوه دادن وکهنه و قدیمی انگاشــتن اینها و... با 
این حساب فکر کنم خودتان متوجه شده اید که 
مــا و همه چیزمان را هدف گرفته اند و گرنه یک 

میهمانی چندان محلی ازاعراب ندارد. 
جالب اینجاســت که در اکثر موارد مسئولین 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و زیرمجموعه های 
آن مانند انجمن نمایــش و... ازاین هنرمندان و 
آثارشــان به بهانه فروش باا و سلبریتی بودن و 
جذب مخاطب و.... حمایتهــای مادی و معنوی 
واجرایی و اداری نیز به عمل می آورند! زبانم ال 
چنانچه هنرمند مدنظر یک زن باشــد که دیگر 
حمایت هــا صدردصد میشــوند ، چنانچه به این 
حرفها اعتراض دارید فقط لطف بفرمائید چگونگی 
حمایت از نمایشــی مانند »تو مشــغول مردنت 
بودی« که جناب وزیر و معاونشــان و مسئولین 
دیگر از آن دیدن کردند و یا نمایش خسیس که 

آن ماجرا را ببار آورد ... را مرور بفرمائید.
بنابراین بایدگفت این میهمانی ها به مثابه اتاق 
فکر و محافل نفوذ فرهنگی و محملی برای پرورش 
نفوذی ها و روشــنفکرنماهای هنری و فرهنگی 
است. به دیگر سخن، دست آویزی جهت آشنایی 
با هنرمندان و ایجاد رابطه و البته عملیاتی کردن 
و هدایــت و اجرایی نمــودن ایده ها و طرح هایی 
است که مستقیما در راستای ناتوفرهنگی وتهاجم 
فرهنگــی ، هنری ، فکری ، دینــی ، اخاقی و.. 
بیگانگان و دشــمنان نســبت به ایران اسامی و 
کشــور عزیزمان و ایضا مسموم نمودن و منحرف 

کردن قشر جوان ونوجوان کشورگام بر می دارد.
ســفارتخانه ها با این مهمانی هــا و دعوت از 
هنرمندان ایرانی می خواهند از نزدیک حاصل کار 
خود را ببیننــد و از مطالعات میدانی و محیطی 
واقعی نیز بی بهره نمانند تا بتوانند دیگر ایده ها و 
طرح هایشان را نسبت به زمان و فضای حاکم بر 
جامعه ارائه دهند و این بسیار برایشان حائز اهمیت 
است که جمع های این چنینی را به وجود آورند. 

حضور هنرمندان در سفارتخانه های غربی چه تأثیری بر فرهنگ کشور دارد؟

اتاق فکر بیگانگان یا میهمانی شبانه؟
   سید کمال الدین حسینی ساوجی 

»بازیگران خاق می توانند  قصه 
را بازنویسی کنند.«

این جمله بر گرفته از مقاله ای مشهور 
در باب بازیگری با عنوان ظرافت در برابر 
شور نوشته توماس الساس است. اودر این 

مقاله می گوید :
 “شکسپیر، واژگان هاملت را نوشت، 
اما ایــن واژگان، نه تنهــا هاملت را به 
طور قطع تعریف نمی کنند، بلکه جایی 
گوناگون،  هاملت های  آفرینش  نیزبرای 
حتی هاملت هــای متضاد، بــه روایت 

بازیگران مختلف، باقی می گذارند. همان 
فرایند را در شــیوه ای می توان دید که 
جک لمون همه نقش هایی را که به عهده 
می گیــرد »لمونیزه می کند«، آن هم نه 
به مثابه یک تیپ تکراری، بلکه همچون 
طیفی از شخصیت ها، چیزی در حد یک 

توانایی مؤلفانه.«
تمامی این توصیفات بدان معنا است 
که بازیگری چیزی ورای استعداد ،توانایی 
، تکنیک و تجربه تعریف می شود. یک 
بازیگــر در اصل خالق اســت. آفریننده 
اســت . زایش گر اســت. که اگر غیراز 
این باشــد جان بخشی به نقشی که به 
لحاظ ویژگی های شخصیتی، اجتماعی 

و حتی جغرافیایی فرســنگ ها از او دور 
است تقریباً غیر ممکن می نماید و اگر 
خــارج از محدوده آفرینش گری و صرفا 
در قالبی ماشــینی و در راستای انجام 
وظیفه رخ دهد بــاور پذیر نخواهد بود 
.دقیقا به همین دلیل اســت که چهره 
های شاخص و ماندگار این حوزه درایران 
و جهان هیچگاه به این حرفه به چشــم 
شغل نگاه نکرده اند. همین آفرینند گی 
است که سبب می شود بازیگر در مرتبه 

بااتر هنرپیشه نام گیرد.

اما نکته کلیدی همین جاســت این 
زایندگــی و هنر آفرینی مســتلزم طی 
سلســله مراتبی اســت. به بیان دیگر 
بازیگر با تعمق و تدبیر در درون خویش 
و پاایش و تزکیه روح، توانایی مضاعفی را 
در خود ایجاد می کند تا انسان دیگری را 
در وجود خود پرورانده، ساعاتی از شبانه 
روز، از خود واقعی اش فاصله گرفته و در 
کالبد او زندگی کند . عملی که در شکل 
ایده آلیســتی آن، سخت و دشوار است 
و به همین دلیل اســت که »بن هور« با 
»چالتون هستون« »کورلئونِه پدرخوانده« 
با »مارلون براندو« ، »بارباراِی می خواهم 
زنده بمانم« با »سوزان هیوارد«، »حاج 

کاظــِم آژانس شیشــه ای« بــا »پرویز 
پرستویی« و »قاضی شارِح سربداران«، 
»ابوالفتِح هزار دســتان«، »دایی غفور ِ 
بوی پیراهن یوســف«، »یونس فتوحِی 
میوه ممنوعه«، »بزرگ آقاِی شــهرزاد« 
و »کریم بوســتان برادرجــان« با علی 

نصیریان ماندگار شده اند.
زمانی که چندان هم دور نیست شاید 
تا همین سه دهه قبل، نوآموز این حرفه 
با یک نیزه قدم به صحنه می گذاشــت 
و به ایــن ترتیب مهارت های ازم را به 

تدریج از بــزرگان این هنر می آموخت 
اما امروز حتی اگر چرخه پول های دادو 
ستد شده ناسالم برای گرفتن نقش های 
دهان پرکن را با نگاهی خوشبینانه از این 
پروسه حذف کنیم ، از راه رسیدگان این 
فن توقع دارند با حداقِل دانش و تجربه، 
بار اصلی یک اثر نمایشــی بر دوششان 
گذاشته شود چون اصواً به چیزی غیر 
از نقش اول و نهایت دوم قانع نیستند . 
و جالب تر اینکه در این سوی گود یعنی 
تهیه کنندگان و صاحبان اثر نیز به هزار 
و یک دلیِل از دید خود موجه و گاه غیر 
موجه به این خواسته تن می دهند چون 
ویترین کارشان حتی از محصول نهایی 

که قرار اســت در اختیار مخاطب طلب 
فرهنگ گذاشــته شــود مهم تر است و 
شاید تضمینی برای شروع کارهای بعدی. 
اما مسئله این است که  قائله به همین 
شکل سهل و ممتنع ختم به خیر نمی 
شــود و این افراد به دلیل »خالی بودن 
از بار محتوایی« گاه حواشی شــان بیش 
از متن پررنگ می شــود. حاشــیه هایی 
که آنقدر در شــکل و شــمایل مختلف 
شاهدشان بوده ایم که ضرورتی نیز برای 

بازگوییشان وجود ندارد.

 اینکه چه عواملی سبب شد تا در طی 
سال ها، تلمذ و تزکیه  در »هنرپیشگی« 
به مرور جایش با پیمودن های یک شبِه 
ره صد ســاله عوض شود مقال و مجالی 
جــدا و مفصل را می طلبد  اما در اینجا 
ســوال این اســت حال که نگاه به این 
ســاحت فرهنگی در میان نسل جوان 
امروز تا این حد ســطحی شده است آیا 
باید صورت مساله را پاک کرد و نوظهوران 
این حوزه را از چرخه اصلی تولید حذف 
نمود و یا نه می توان در همین شــرایط 
نامطلوب، موقعیتی را به وجود آورد تا نگاه 
این نسل به »فرایند درست بازیگر شدن« 

به بزرگان این عرصه نزدیک شود .

در طول دو سال گذشته، سیاستی در 
معاونت سیمای جمهوری اسامی ایران 
و مرکز سیمافیلم تعریف و نهادینه شد 
مبنی بر به کارگیــری چهره های جدید 
در جایگاه اهرم های پیــش برنده درام 
در مجموعه هــای تلویزیونی. دلیل این 
سیاســت و انتقادهایی بود که از سوی 
مخاطبان درباره  تکرار شدن بیش از حد 
تعداد محدودی از چهره ها در سریال های 
مختلــف مطرح می شــد کــه حتی به 
غیردلچسب شدن قصه ها ولو قدرتمند 

ضربه می زد. طبیعتــا چنین تصمیمی 
متهورانه می نمود چرا که مستلزم آزمون 
و خطای بزرگی بود و امکان داشــت با 
شکست مطلق مواجه شود. اما از آنجا که 
اندیشــه و تحول نو نیازمند خطر کردن 
است این تصمیم به سازندگان آثار اباغ و 
این مسیر آغاز شد. اما همچنان این خطر 
سطحی نگری و غرور کاذب در میان نسل 
جوان و تعمیم آن به روند تولید و ضربه 
خوردن محصول نهایی وجود داشــت. 
این شد که سیاســتگذاران تلویزیون و 

تولیدکنندگان، سازوکاری را برای محقق 
شدن درست این تصمیم تعریف کردند. 
در این ســاز و کار نخست تاش شد تا 
بیشــتر از چهره هایی استفاده شود که 
سابقه قابل توجهی در تئاتر دارند چون 
تئاتر فی نفســه یک »تربیت حرفه ای« 
برای بازیگر است در درجه بعد قرار دادن 
تعمدی این نسل، تا حد امکان در کنار 
نمایندگانی با اخاق، حرفه ای و بی حاشیه 
از حرفه ای ها بود و وقتی بازیگر جوان که 
در دشوارترین حالت،  هیچ گونه سابقه ای 

ولو کوتاه در این حوزه نداشــت و برای 
نخســتین بار این فضا را تجربه می کرد، 
به شکل ناخودآگاه در یک کاس عملی 
قرار می گرفت و با دیدن مسلک و جنس 
رفتار بازیگر مقابل خود از نســل دیگر 
می آموخت که راه رسیدن به »حرفه ای 
شدن«، »حرفه ای رفتار کردن است«... 

خوشــبختانه این طرح بیش از حد 
تصــور با توفیــق روبه رو شــد و اقبال 
گســترده مخاطبان را نیز در پی داشت 
و تماشــاگران تلویزیون با این چهره ها 

به ســرعت ارتباط برقرار کردند که اگر 
نگاهی گــذرا به مجموعه هــای موفق 
و پربیننده رســانه ملــی در طول یک 
سال و نیم گذشته داشته باشیم به این 
دریافت می رســیم که نســلی از طریق 
این آثار به بینندگان معرفی شــدند که 
به جرات می توان به سکان دار بودنشان 
در آینده سینما و تلویزیون امیدوار بود... 
مجموعه هایی همچون »پایتخت 5« با 
معرفی نیلوفر رجایی فر، »دلدادگان« با 
معرفی سامان صفاری و سانیا سااری، 
»بانوی عمارت« با معرفی حسام منظور، 
مریم مومن و محمدصادق ملک، »مینو« 
با معرفی مهدیه نساج، »لحظه گرگ و 
میش« با معرفی المیرا دهقانی و تعداد 
متعددی از بازیگران جوان، »نون.خ« با 
معرفی هدیه بازوند، ندا قاســمی، صبا 

ایزدپناه و...
البته که در این حرکت نوپا اشتباهاتی 
نیز اتفاق افتاد همچون بازیگر ســریال 
پدر که حضــورش حواشــی را در پی 
داشــت و یا انتخاب به شــدت اشتباه 
بازیگــر نقش اول مجموعــه »از یادها 
رفتــه« که مزید بر علتی شــد بر انبوه 
نواقص ریز و درشــت ایــن مجموعه از 
فیلمنامه مشتت  ملغمه وار گرفته تا عدم 
کارگردانی یکدست و بسیاری از مشکات 
دیگر که از این مبحث خارج اســت. اما 
خوشــبختانه ناکامی های این پروژه در 
مقایسه با توفیقات آن حداقل بود و این 
اتفاق موید آن است که هرگاه در رسانه 
مدیران و سیاستگذاران از محافظه کاری 
بی دلیل فاصله گرفته و با رعایت اصول 
و ارزش های ایرانی -اســامی قدم های 
برداشــته اند ماحصل آن  را  جدیــدی 
همسویی و همدلی مخاطبان و صاحبان 

اندیشه بوده است.

ما در ماه رمضان  امســال جدای از 
انتقادهایی که بر ساختار سریال ها وارد 
بود به ویژه خشــونت و تلخی آزاردهنده 
مجموعه ها، شاهد یک حضور درخشان 
بودیم: یک اســتاد مســلم بازیگری که 
ثابت کرد ماحصل نزدیک به هفتاد سال 
ممارســت، تهذیب، مطالعــه و زندگی 
سالم چگونه می تواند در 85 سالگی یک 
شــخصیت را قدرتمندانه جان ببخشد . 
چنانکــه هم بازی های علی نصیریان در 
»برادرجان« که عموماً برآمده از فضای 
حرفه ای تئاتر بودند اما از چند نسل بعد،  
حضــور چندماهه در کنار او را غنیمتی 
برای »بیشــتر دانستن« عنوان کردند و 
برجســته تر آنکه از او به عنوان اسطوره 
اخاق و تواضع یاد کردند و اگر نســل 
نوپای بازیگری قرار باشد چند دهِه بعد، 
در این نقطه از افتخارآفرینی بایستند باید 
این مســیر طی شده پرفراز و نشیب اما 
پربار را با دقت نظاره نماید و سیری جدا 
از زندگی »ســلبریتی وار افسارگسیخته 
اپیدمی شده امروز« را که معموا جای 
بســیار از ارزش ها در آن خالی است را 

برای خود برگزیند.
از لحظــه اول برخــورد بازیگــر با 
کاراکتر تا لحظه ای که وی روی صحنه 
اســت یک فضای خالی است و کلمات 
تئوریســین ها برای پر کردن این فضای 
خالی مثل وضعیت کهکشان ها در فضای 
ایتناهی اســت. یعنی فضاهای خالی 
و بی توضیح، بســیار بیشتر از کلمات و 
توضیح های ارائه شــده اند. شاید بتوان 
گفت این حفره  با ارزش های انسانی پر 
می شــود. بازیگر بدون در دست داشتن 
نظامی از ارزش های فردی هیچ اســت، 
 حتــی اگر اســتعدادی شــگرف را دارا

 باشد.

سهیا قوسی

سیمای بازیگران نوظهور 
در سیمای ملی



ورزشی

آقای سرپرست برای گفت و گو درخصوص مسائل روز به دیدار الوویچ رفت

سفر به سوئیس آن هم 2 هفته قبل از ترک ورزش
یادبود شهید مدافع حرم حجت ااسام محمدامین کریمیانوزارت ورزش اداره کشتی را به دست چه کسانی سپرده است؟!

برای دفاع از حق، تحصیل در خارج را رها کرد
امروز سومین ســالگرد شهادت روحانی شهید 
مدافع حرم، محمدامین کریمیان است. او یکی دیگر 
از شهدای مدافع حرم دهه هفتادی محسوب می شود 
که در اوج جوانی، به همه خوشی ها و لذت های عالم 
پشــت پا زد و سعادت را در جهاد و شهادت جست. 
آن طور که خانواده اش در مصاحبه ای بیان کرده اند، 
شهید محمد امین کریمیان متولد سال 73 و طلبه 
حوزه علمیه بود که به زبان های عربی و انگلیســی 

تسلط داشت و سال آخر کارشناسی فلسفه را می گذراند و گویا بورسیه تحصیل در 
فلسفه غرب دانشگاه آلمان نیز پذیرفته شده بود، اما با رها کردن همه تعلقات، برای 

دفاع از حرم به سوریه رفت.
 وی پنجمین شــهید مدافع حرم شهرستان بابلسر محســوب می شود که در
27 خرداد 1395 در حلب سوریه بر اثر اصابت دو گلوله به پا و سینه به درجه رفیع 
شهادت رسید. شهید مدافع حرم محمدامین کریمیان در بخشی از وصیت نامه اش 
نوشته بود: »من از این دنیا با همه زیبایی هایش می روم. همه آرزوهایم را رها می کنم 
 اما بــه وایت و حقانیت علی بن ابیطالب و خداوندی خــدا یقه تان را می گیرم اگر
امام خامنه ای را تنها بگذارید. دشمن بداند اگر از سرهایمان کوه ها درست کنند هرگز 
نخواهیم گذاشت روزی نسل های بعدی ما در کتاب تاریخشان بخوانند امام خامنه ای 
)حفظه اه(مثل جدش حسین)ع( تنها ماند. سام مرا به حضرت آقا برسانید و بگویید 

اگر دوباره زنده شوم از تکه تکه شدن در راه ایشان ابایی ندارم.«

حدیث دشت عشق

سید محمدسعید مدنی
معاون باشــگاه استقال در یکی از روزهای هفته گذشته در جمع عده ای 
از هواداران معترض و نگران این تیم که مقابل دفتر این تیم جمع شده بودند، 
»وینفرد شفر« سرمربی برکنار شده تیم استقال را به »دالی« متهم کرد و... 
این آغازی بود برای شــروع یک درگیری و مجادله ای رســانه ای! و این اتفاق 
بــه برکت مدیران نااهلی که از باا تا پایین ایــن ورزش را در ید اختیار خود 
درآورده و با نابلدی و غلط کاری های خود هر روز مسئله و جنجال تازه ای برای 
ورزش ما و رشته های پرمخاطبی چون فوتبال ایجاد می کنند، اصا چیز تازه ای 
نبود، بیش از هر چیز باید بپرســیم اصا این افرادی که گاه و بی گاه از سوی 
مدیران باادستی ورزش برای تیم ها و باشگاه های اصیل و ریشه دار و مردمی 
چون استقال تعیین می شوند، چه کسانی هستند؟ از کجا می آیند، سابقه و 
کارنامه اشان چیست؟ با کدام شناسنامه روی صندلی مدیریت تیم های باهویت 
و دارای شناسنامه ای مثل استقال و... می نشینند که بعد از مدتی عرض اندام 
و خود را مطرح کردن و سوژه رسانه ها قرار دادن، یکشبه هم محو می شوند و با 
به جای گذاشتن خرابی های فیزیکی و روانی و فرهنگی به دنبال کار خودشان 

می روند؟
 آقایانی کــه از ورزش دم می زنید و از خدمت به جامعه ورزش و مردم و 
به ضرب همین شعارها و ادا درآوردن ها صاحب پست و مقام های حساس در 
ورزش شده اید و از نمایندگان این مردم »رأی اعتماد«! گرفته اید، آیا این معامله 

درستی است که با تیم های ریشه دار و مردمی این ورزش انجام می دهید؟
ما نمی گوییم و اصا در این باره هم حرفی نداریم که آیا شــفر دال بوده 
است، یا خیر؟ اما وقتی امثال  باصطاح مدیرانی بی هویت و فاقد شناسنامه ای 
را بر مصدر و مســند اداره باشگاهی مثل استقال می گذارید، اگر دلیل عدم 
شناخت آنان، به جای »مربی«، »دال« را بر کاروبار این تیم ها به کار بگمارید تا 
او هم برای جلب منافع شخصی خود، سوهان بر روح و اعصاب جمعیت هوادار 
بکشد و آنان را ناراضی و نسبت به زمین و آسمان بدبین و معترض کند، نباید 
 هم تعجب کرد؟ یا حتی اگر مربی تحت مدیریت این گونه افراد عوضی آمده، 
به جای مربیگری دنبال کار دال و کار چاق کنی برود، باز هم نباید تعجب کرد؟
 شما فکر می کنید دایل پاره ای از رفتارهای خشن و عصبی مربیانی مثل 
کارلوس کی روش یا همین آقای برانکو و... خاصه کسانی که بیش از هر کس 
به خود احترام می گذارند و برای نام و سابقه کاری خود شخصیت قائل هستند، 
چیســت؟ آنها فوتبال را می شناسند، نه فقط فن و تاکتیک و... فوتبال را بلکه 
فرهنگ فوتبال را، آدم های دور و بر فوتبال را، محیط و روابط و مناسبات رایج 
در فوتبال را... به همین دلیل وقتی خود را در محیطی می بینند که همه چیز 
و همه کس- حتی مدیران- آنها را به بی شخصیتی و کنار آمدن با روابط ناسالم 
و بند و بست های پشت پرده و بازیکن سااری و بی انضباطی و... فرا می خوانند، 
ناگهان برآشــفته شــده و در دفاع از شخصیت کاری و حرفه ای خودشان هم 
که شــده و برای احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی خودشان هم که شده 
ناگهان برآشفته می شوند، بر می آشــوبند... رفتارهای تند و عصبی که گاه بر 
افرادی که از پشــت پرده  ماجراها بی اطاع هستند، برخورنده هم هست- از 

خود بروز می دهند. 
درباره شفر هم از مدیران باشگاه استقال و نه، اصا از مدیران باادستی 
آنها سؤال می کنیم چرا انگ دالی قبل از ورود او به فوتبال پر مسئله و ناسالم 
ایران به شــفر و امثال او نمی چســبید؟چرا شفر که با آن سام و صلوات وارد 
فوتبال می شد، و حتی گاه نام او به عنوان جانشین کی روش اینجا و آنجا مطرح 
می شد، به یکباره از سوی مدیران تیم استقال »دال« لقب می گیرد و برایش 

هم مدارکی- البته از نوع آبکی! آن جور می کنند؟
گیرم شفر دال، راجع به حرف های فرهاد مجیدی که اتفاقا درباره رفتار 
و عملکرد چنین مدیران فاقد هویت و بدون شناسنامه تیم استقال،  سر زبان 
آورده اســت، چه می گویند؟ آیا همه از شفر گرفته تا فرهاد مجیدی و... همه 
مشــکل دارند،  جز مدیران نااهل منصوب مدیران نااهل تر نشســته بر مسند 

ورزش؟! 
 فرهاد مجیدی، بازیکن سابق و مربی فعلی فوتبال ایران که نام و کارنامه اش 

برای همه اهالی فوتبال ایران روشن است می گوید:
.... درباره این آقا همان فردی که شفر را دال خوانده است که اسم بردید 
برای من جای تعجب دارد که چطور اجازه می دهند، فردی که 10 ماه اســت 
به باشگاه استقال آمده و تجربه ای هم ندارد،  مسئولیت تیم بستن و انتخاب 
سرمربی را بر عهده بگیرد؟! چرا مدیران ورزشی ما چنین اجازه ای را می دهند؟ 
هر بار هم که اعتراض ها بیشــتر می شود، خطیر شماره یک می رود و خطیر 

شماره دو می آید!...«
درباره حرف های فرهاد و سؤااتی که مطرح کرده است، عرض می کنیم، 
اینکه چرا اجازه می د هند افراد بی تجربه و کارنابلد مســئولیت، تیم بســتن، 
و انتخاب سرمربی تیمی مثل اســتقال را برعهده بگیرند دلیلی ندارد، جز 
اینکه برای کســانی که این گونه اجازه ها را می دهند و این گونه تصمیمات را 
برای تیم های مردمی می گیرند اصا مردم و تیم های ریشه دار و اصل ورزش 
اهمیتــی ندارند و آنها برخاف فرمایش موا علی)ع( که فرمود مســئولیت 
طعمه نیســت. بلکه امانت اســت ورزش را دقیقا طعمه ای می دانند که آن 
را بین خود و خویشــان خونی و باندی خود قســمت می کنند! و اینکه چرا 
مدیران ورزشــی ما چنین اجازه ای را می دهند؟ پاســخش را عرض کردیم، 
چون غالب این افراد که مسئولیت مهم مدیریتی را در ورزش به عهده دارند 
اصا »ورزشــی« نیســتند و قصد خدمت به ورزش را ندارند، بلکه مامورانی 
هســتند که با اهداف سیاســی از ســوی بزرگترها و روسای خود به ورزش 
آمده اند تا بحث های انتخاباتی و سیاســی و خاصه غیرورزشــی را در حوزه 
ورزش ســامان دهند...! این اســت که به قول فرهاد مجیدی، مدیر کارنابلد 
شــماره یک می رود مدیر کارنابلد شماره دو می آید!... و در اصل ماجرا یعنی 

مدیریت کارنابلدها بر فوتبال و ورزش، تغییری حاصل نمی شود...!

نمی دانیم »شفر« دال است یا نه
اما حتم داریم که شما مدیر نیستید!

نکته  ورزشی

صفحه 9
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳9۸ 
۱۳ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۱۰

* طی حکمی از سوی سیدحســن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته، 
محسن خمارلو به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب 
شد.خمارلو مدیریت واحد روابط عمومی شرکت توسعه و تجهیز اماکن 
ورزشی را در کارنامه دارد. پس از آن نیز به عنوان معاون مدیرکل روابط 

عمومی وزارت ورزش و جوانان مشغول به فعالیت شد.
*مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بزرگساان پس از ۴ روز به پایان رسید. در مرحله 
اول این مســابقات نیما و نوشاد عالمیان با غلبه بر حریفان توانستند مستقیماً به 
عضویت تیم ملی درآیند.مرحله دوم این مســابقات بــا حضور امین احمدیان از 

تهران، امیرحسین هدایی از تهران، حمیدرضا طاهرخانی از قزوین، میعاد لطفی از 
تهران، محمد علی روئین تن از فارس و متین لطف اله نسبی از کردستان برگزار 
شد، در پایان با احتساب مجموع دو امتیاز به دست آمده در دو مرحله امیرحسین 

هدایی و امین احمدیان موفق شدند پیراهن تیم ملی را بر تن کنند.

خواندنی از ورزش ایران

سرمربی تیم ملی والیبال گفت:امیدوارم ایران جواز حضور در فینال لیگ ملت های 2019 را به دست آورد.
در پایان روز دوم بازی های هفته سوم لیگ ملت های والیبال 2019 در ارومیه که از روز شنبه آغاز شد و تا بامداد یکشنبه 2۶ 
خرداد 139۸ ادامه داشت، تیم ملی ایران توانست با کسب پیروزی سه بر دو مقابل لهستان صدرنشینی خود در این مسابقات را حفظ 
کند. تیم ملی ایران با کسب 7 برد، یک باخت و 21 امتیاز همچنان صدرنشین لیگ ملت ها باقی ماند، روسیه با 7 برد، یک باخت 
و 20 امتیاز دوم است و برزیل هم با کسب 7 برد، یک باخت و 19 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار دارد. پس از نمایش 
قابل قبول ملی پوشان والیبال برابر لهستان، کواکوویچ سرمربی تیم ملی عنوان داشت: در ابتدای بازی در دریافت های اول و توپ های 
برگشتی خوب عمل نکردیم، اما با آنالیزی که داشتیم توانستیم یک بار دیگر به بازی برگردیم. با این حال باز هم برای تیم قهرمان 
جهان احترام بسیار زیادی قائل هستم و آنها کیفیت بسیار باایی دارند و از این برد خوشحالیم. وی ادامه داد: تماشاگران برنده اصلی 
این رقابت بودند. من فکر می کنم آنها از پیروزی ایران لذت بردند! من 7 بازی را بردم و امیدوار هستیم که به فینال برسیم. شما باید 
خیلی به این بازیکنان افتخار کنید. نحوه تمرینات آنها به قدری سخت است که هر روز تحت فشار و سختی هستند. شما باید کامًا 
به این موضوع احترام بگذارید و به این فکر کنید که چقدر آنها هر روز تاش می کنند. او افزود: آنها )بازیکنان تیم ملی(، ایران و این 
مردم را دوست دارند، چون هیچ کس مثل مردم ایران نمی جنگد. شما می توانید من را بُکشید و خواهش می کنم این کار را بکنید. من 

برای این کار آماده هستم، اما حق این بازیکنان را بیشتر در نظر بگیرید، چرا که آنها قهرمان های واقعی ایران هستند.

سرمربی تیم ملی والیبال: امیدوارم ایران به فینال لیگ ملت ها برسد
کنفدراسیون فوتبال آسیا، آمار پرتماشاگرترین تیم های قاره کهن را در لیگ قهرمانان آسیا اعام کرد.

کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( آمار پرتماشاگرترین تیم های این قاره را در لیگ قهرمانان آسیا اعام کرد که بر این اساس، 
گوانگجو اورگرانده چین با مجموع 1.591.2۶3 تماشاگر در رده نخست قرار گرفت. پرسپولیس ایران با 1.۴۸1.۶50 نفر در رده دوم 

و استقال ایران با 1.۴35.001 نفر در رده سوم قرار گرفتند. تیم الهال عربستان هم با 1.3۸1.727 تماشاگر، چهارم آسیاست.
طبق اعام AFC این چهار تیم تنها تیم های آسیایی هستند که تعداد تماشاگرانشان در لیگ قهرمانان آسیا از مرز یک میلیون نفر 
عبور کرده است. AFC همچنین در توصیف تماشاگران این تیم ها نوشت: »ارتش سرخ« دیوانه کننده ترین جو را در ورزشگاه خانگی اش 

می سازد و ورزشگاه آزادی در بازی های استقال، ترسناک ترین جاست.
فارغ از اینکه قرار گرفتن نام دو تیم ایرانی در فهرست پرتماشاگرترین های قاره کهن، قابل پیش بینی و مایه افتخار است، باید 
توجه داشــت که چند سال اســت که تیم های ایرانی از میزبانی تیم های عربستانی محروم هستند و چه بسا اگر این موضوع وجود 
نداشت، اکنون پرسپولیس و استقال، به جای رده دوم و سوم، جایگاه نخست این فهرست را از آن خود می کردند. فاصله تیم نخست 
این رده بندی یعنی گوانگجو با پرســپولیس، 109.۶13 نفر )یک ورزشــگاه آزادی( و با استقال، 15۶.2۶2 نفر )یک و نیم ورزشگاه 
آزادی( است! همین نکته نشان می دهد که دیپلماسی ضعیف فوتبال ایران در آسیا، چه لطمه ای به داشته های فوتبال ایران زده است.

پرسپولیس و استقال، پرتماشاگرترین تیم های غرب آسیا

یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کشــتی آزاد ایران برای حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک پایان 
یافت.

آزادکاران اردونشین که این مرحله از تمرینات خود را از روز 1۶ خردادماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران 
آغاز کرده بودند، ظهر دیروز و با برگزاری تمرین مرور فن به اردوی خود پایان دادند.ملی پوشان که خود را برای حضور در رقابت های 
جهانی کشتی و گزینشی المپیک در کشور قزاقستان آماده می کنند، مرحله دوازدهم اردو آماده سازی را از روز 30 خردادماه زیر نظر 
غامرضا محمدی و همکارانش آغاز خواهند کرد. با نظر کادر فنی تیم ملی کشــتی آزاد قرار است روز 7 تیرماه و در سالن شهدای 
هفتم تیر تهران مسابقات انتخابی در 5 وزن برای مشخص شدن نفرات اعزامی به رقابت های جهانی قزاقستان برگزار شود. کادر فنی در 
مورد نتایج این رقابت ها اعام کرده کسب مقام اول توسط هرکدام از کشتی گیران در این مسابقات به منزله انتخاب نهایی آنها جهت 
حضور در مسابقات جهانی نیست. در نتیجه اسامی نفرات نهایی تیم ملی با توجه به شرایط تمرینی و انضباطی در اردو و تورنمنت های 
پیش رو در 1۶ شهریورماه اعام خواهد شد. آزادکاران در فاصله 3 ماه مانده تا رقابت های جهانی و گزینشی المپیک چندین مرحله 
اردو و حضور در تورنمنت های تدارکاتی را در دستور کار خود دارند. رقابت های جهانی کشتی و گزینشی المپیک روزهای 23 تا 31 
شهریورماه در شهر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود و 10۸ کشتی گیر )آزاد، فرنگی و زنان( در ۶ وزن المپیکی، سهمیه 

حضور در المپیک 2020 توکیو را بدست می آورند.

پایان یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی آزاد
رئیس کاروان اعزامی ایران به المپیک گفت: المپیکی های 2020 ماهیانه ۵0 میلیون ریال حقوق می گیرند.

نصراه ســجادی درخصوص سیســتم پرداخت حقوق به ورزشــکاران المپیکی ایران گفت: با توجه به اینکه ورزشکاران عزیز 
کشورمان از امسال درگیر مسابقات کسب سهمیه برای المپیک 2020 هستند مقرر شد پس از کسب سهمیه توسط هر ورزشکار از 

طرف وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک یک کمک هزینه ماهیانه غیر مستمر و المپیکی به آنها پرداخت شود.
رئیس کاروان اعزامی ایران به بازی های المپیک ادامه داد: مبلغ این کمک هزینه به صورت ماهیانه پنجاه میلیون ریال در نظر 

گرفته شده است که پرداخت ها از تیر ماه امسال تا پایان تیر ماه سال آینده به مدت یک سال انجام خواهد شد.
سجادی تاکید کرد: البته در صورتی که یک ورزشکار در طول امسال یا اوایل سال آینده هم کسب سهمیه را انجام دهد مبلغ این 
کمک هزینه برای یک سال محاسبه و به فدراسیون مربوطه پرداخت خواهد شد تا در اختیار ورزشکاری که کسب سهمیه المپیک 
کرده است قرار گیرد. البته این مبلغ غیر از حقوقی هست که ورزشکاران رشته های مختلف جهت شرکت در اردوی تیم های ملی 
دریافت می کنند. سخنگوی ستاد عالی بازی های المپیک درخصوص انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال المپیک و شرایط حاکم بر این 
تیم گفت: انتخاب تمام مربیان تیم های ملی از جمله فوتبال جز وظایف فدراسیون های مربوطه است که این کار ممکن است از طرق 
مختلف مثل کمیته مربیان یا هیئت رئیسه در فدراسیون های مختلف انجام شود. طبیعی است که ستاد عالی بازی های المپیک و 

آسیایی هیچ دخالتی در این خصوص ندارد و نخواهد داشت.

سجادی: المپیکی های ۲۰۲۰ ماهیانه ۵۰ میلیون ریال حقوق می گیرند

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری شــش دانگ عمارت پاک 2706 فرعی 
از 5302 اصلــی بخش یک زنجان به شــماره دفتــر الکترونیکی 
139720327100011953 به شــماره چاپی 903906 سری الف 
97 به آدرس بلوار اســتقال- کوچه شهید کریم محمدی- پاک 
86 به نام آقای قهرمان قهرمانی فرزند محمدعلی صادره از زنجان 
به شماره شناسنامه 839 صادر و تسلیم شده است، سپس نامبرده با 
ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده اســت که مراتب به اســتناد ماده 120 اصاحی آئین نامه 
قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کــس به نحوی از انحاء ادعایی 
نســبت به ملک مذکور دارد یا معاماتی به نفع آنها انجام شــده 
است از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به 
این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد.
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( زنجان

ابراهیم اکبری- مدیر واحد ثبتی 
حوزه ملک ناحیه دو زنجان

آگهی اباغ اخطاریه بازداشت اموال منقول )حساب بانکی( 
نزد شخص ثالث اباغ شده به بانک پارسیان شعبه سبزوار

بدینوسیله پیرو آگهی اباغ اجراییه کاسه 9800164 مندرج در روزنامه بشارت نو مورخ 1398/3/11 
به آقای مســعود کوثری اباغ می گردد نظر به مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی 
چون مطابق ورقه اجرائیه کاسه 139804006218000150/1 صادره از طرف زهره زارعی، نام پدر: 
اسماعیل، شماره شناسنامه: 448. شماره شناسه ملی: 0793406579، متولد: 1348/5/11، به نشانی: 
ســبزوار- خیابان رضوی- روبه روی وزارت ارشاد علیه مســعود کوثری نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 
1343/4/30 شماره ملی: 0793348978 شماره شناسنامه: 634 به نشانی:  سبزوار- خیابان عظیمیان- 
کوچه طالقانی منزل شــخصی نامبرده باید مبلغ 483.909.167 ریال اصل و مبلغ 12.097.729 ریال 
بابت 5٪ تادیه نماید و امتناع از اداء دین نموده بر طبق نامه وارده شماره 6218001613- 1398/3/18 
معادل مبلغ فوق مدیون دارای هر گونه حســاب نزد شــما اســت لذا اخطار می شود که معادل مبلغ 
تعیین شــده را از اموال مدیون که بدین شــرح اســت به موجب این برگ در نزد شما توقیف می شود 
کــه مطابق ماده 76 آئین نامه به صاحب آن ندهید واا مســئول خســارت وارده بر متعهدله خواهید 
بود هرگاه بدهکار وجه نقد یا مالی نزد شــما ندارد یا کمتر از  میزان بازداشــت شده دارد مطابق ماده 
79 آئین نامه باید در ظرف 5 روز به اجرای اســناد رسمی ســبزوار اطاع دهید و اا مسئول پرداخت 
 وجــه یا تســلیم مال خواهید بــود و اداره ثبت آن وجه را وصول و آن مال را از شــما خواهد گرفت.
)م الف 98/100/2878(  تاریخ انتشار 98/3/27 می باشد.  
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار- علی آب باریکی

شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی کارکنان سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی تهران

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس 
ســاعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان آزادی نبش خیابان 

شادمهر پاک 1 طبقه دوم تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
توجه: در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را 
بــرای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یــک نماینده تام ااختیار واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر ســه رای و هر شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود ازم به ذکر است تائید نماینده تام ااختیار با 
تایید بازرســان و رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر 
ظرف پانزده روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و 
کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء  )نصف+1( رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن 
اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه
- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی 

سال 97/12/29 بودجه سال جاری - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل/ بازرسان
* داوطلبان تصدی ســمت های بازرسی به موجب ماده )9( دســتوالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 

رئیس هیئت مدیرهانتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل،  تحویل دفتر تعاونی نمایند.

شماره ثبت:231333

آگهی اباغ اجرائیه 
قرارداد بانکی کاسه ۱۳9۸۰۴۰۲۱65۲۰۰۰۰۲۳/۱ 

پرونده به شماره بایگانی 9۸۰۰۰۲5
بدین وســیله به آقای رضــا دهقانی بغدادآباد فرزنــد محمد به ش ش 3802 و شــماره ملی 
4469158062 به عنوان وام گیرنده و متعهد پرونده کاســه 9800025 اجرای ثبت مهریز که 
برابر گزارش مامور پســت مورخ 1398/2/18 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی مهریز- 
بغدادآباد- خیابان منتظری- مسجد آل احمد کوچه آرزی و علی دهقانی بغدادآباد فرزند رضا به 
ش ش 137 و شــماره ملی 4469687693 که برابر گزارش مامور پست مورخ 1398/2/18 به 
آدرس مندرج در متن سند به نشانی مهریز- بغدادآباد- شهرک موحدین- نسترن سوم شناخته 
نگردیده اباغ می گردد بانک ملی شــعبه مهریز برای وصول مبلغ 205/673/116 ریال بابت 
اصــل طلب و مبلغ 95/573/154 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریــخ 1398/2/3 و از تاریخ 
1398/2/3 به بعد روزانه مبلغ 183/049 ریال اضافه می گردد علیه شما، رضا دهقانی بغدادآباد 
به عنوان وام گیرنده و متعهد و علی دهقانی بغدادآباد و مصطفی مهدوی زاده به عنوان ضامنین 
پرونده فوق، موضوع قرارداد بانکی شــماره 6602186142005 مورخ 1394/6/12 بانک ملی 
شعبه مهریز درخواست صدور اجرائیه نموده که پرونده کاسه 9800025 در اجرای ثبت مهریز 
تشکیل شده است فلذا با عنایت به اینکه شما، رضا دهقانی بغدادآباد و علی دهقانی بغدادآباد به 
آدرس مندرج در درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناسایی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای 
بستانکار طبق وارده شماره 139805021652000270 مورخ 98/3/13 و وفق منطوق ماده 18 
آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اســناد رسمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه 
آگهی می شود و عملیات اجرایی ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و 
تاریخ انتشار آگهی روز اباغ اجرائیه محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد 
تاریخ انتشار: 98/3/27  شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.  
علیرضا دهقان منشادی- رئیس ثبت مهریز

آگهی اباغ اجرائیه 
قرارداد بانکی کاسه ۱۳9۸۰۴۰۲۱65۲۰۰۰۰۲۱/۱ 

پرونده به شماره بایگانی 9۸۰۰۰۲۳
بدین وســیله بــه آقای علــی دهقانی بغدادآبــاد فرزند رضــا به ش ش 137 و شــماره ملی 
4469687693 به عنوان وام گیرنده و متعهد پرونده کاســه 9800023 اجرای ثبت مهریز که 
برابر گزارش مامور پســت مورخ 1398/2/18 به آدرس مندرج در متن ســند به نشانی مهریز 
بغدادآباد - شهرک موحدین - نسترن سوم و مهدی زارع زاده مهریزی فرزند ابراهیم به ش ش 
5483 و شماره ملی 4469175040 که برابر گزارش مامور پست مورخ 1398/2/18 به آدرس 
مندرج در متن سند به نشانی مهریز - شهرک موحدین کوچه شکوفه 6 شناخته نگردیده اباغ 
می گردد بانک ملی شعبه مهریز برای وصول مبلغ 88/174/749 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
55/446/750 ریال خســارت تاخیر تادیه تا تاریــخ 1398/2/2 و از تاریخ 1398/2/2 به بعد 
روزانه مبلغ 78/476 ریال اضافه می گردد علیه شما، علی دهقانی بغدادآباد به عنوان وام گیرنده 
و متعهد و مهــدی زارع زاده مهریزی و مصطفی مهدی زاده به عنــوان ضامنین پرونده فوق، 
موضوع قرارداد بانکی شماره 6601745715003 مورخ 1393/12/27 بانک ملی شعبه مهریز 
درخواســت صدور اجرائیه نموده که پرونده کاســه 9800023 در اجرای ثبت مهریز تشکیل 
شده اســت فلذا با عنایت به اینکه شــما، علی دهقانی بغدادآباد و مهدی زارع زاده مهریزی به 
آدرس مندرج در درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناسایی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای 
بستانکار طبق وارده شماره 139805021652000269 مورخ 98/3/13 و وفق منطوق ماده 18 
آئین نامه اصاحی اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه 
آگهی می شود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی جریان خواهد یافت و 
تاریخ انتشار آگهی روز اباغ اجرائیه محسوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد 
تاریخ انتشار: 98/3/27  شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
 علیرضا دهقان منشادی- رئیس ثبت مهریز  

آگهی اباغ اجرائیه 
قرارداد بانکی کاسه ۱۳9۷۰۴۰۲۱65۲۰۰۰۱۱۸/۱

 پرونده به شماره بایگانی 9۷۰۰۱۴۷
بدین وسیله به آقای حسن اقتصادی فرزند محمد به ش ش 295 و شماره ملی 4469698202 به عنوان 
ضامن پرونده کاسه 9700147 اجرای ثبت مهریز که برابر گزارش مامور پست مورخ 1397/11/11 به 
آدرس مندرج در متن ســند به نشانی مهریز بغدادآباد- شهرک شهید بهشتی و غامرضا اقتصادی فرزند 
محمد به ش ش 4 و شــماره ملی 4469670881 به عنوان متعهد و وام گیرنده پرونده فوق الذکر که برابر 
گزارش مامور پست مورخ 1397/11/11 به آدرس مندرج در متن سند به نشانی مهریز- استهریج- کوچه 
شــهیدان ابونی و علی دهقان دهنــوی فرزند غامرضا به ش ش 352 و شــماره ملی 4469706329 
که برابر گزارش مامور پســت مورخ 1397/11/13 به آدرس مندرج در متن ســند به نشــانی مهریز- 
استهریج- کوچه شهیدان ابونی شناخته نگردیده اباغ می گردد بانک ملی شعبه مهریز برای وصول مبلغ 
21/185/252 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 4/002/123 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/10/26 
و از تاریخ1397/10/26 به بعد روزانه مبلغ 14/124 ریال اضافه می گردد علیه شــما، غامرضا اقتصادی 
به عنوان وام گیرنده و متعهد و  حســن اقتصادی و علی دهقان دهنوی به عنوان ضامنین پرونده فوق، 
موضوع قرارداد بانکی شماره 6602765962000 مورخ 1394/11/26 بانک ملی شعبه مهریز درخواست 
صدور اجرائیه نموده که پرونده کاســه 9700147 در اجرای ثبت مهریز تشــکیل شــده است فلذا با 
عنایت به اینکه شــما،  حســن اقتصادی و غامرضا اقتصادی و علی دهقان دهنوی به آدرس مندرج در 
درخواســت اجرائیه و متن سند مورد شناسائی قرار نگرفته اید فلذا به تقاضای بستانکار طبق وارده شماره 
139805021652000268 مــورخ 98/03/13 و وفق منطوق مــاده 18 آئین نامه اصاحی اجرای مفاد 
اســناد رســمی ازم ااجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شود و عملیات اجرائی ظرف 
مدت ده روز پس از انتشــار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشــار آگهی روز اباغ اجرائیه محسوب 
و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام 
تاریخ انتشار:98/03/27  خواهد شد. 
علیرضا دهقان  منشادی- رئیس ثبت مهریز

سرویس ورزشی-
گویا مسئوان ورزش فراموش کرده اند که کشتی 
ریشه در این آب و خاک دارد، پهلوانانی چون تختی را 
تحویل جامعه داده، میلیون ها عاقه مند دارد، همواره 
بار مدال آوری ورزش در المپیک را به دوش کشــیده 
و... که ســکانش را به دست یک فرد بیگانه با ورزش 

داده اند. 
بهروز نعمتی صبح دیروز یکشــنبه به عنوان سرپرست 
فدراسیون کشــتی راهی مقر اتحادیه جهانی این رشته در 
سوئیس شد تا به دلیل آنچه گفت وگو با نناد الوویچ عنوان 
شده، درخصوص مســائل روز کشتی بحث و گفت وگو کند! 
ســفر سرپرست فدراسیون کشــتی به سوئیس از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که حدود یک ماه قبــل امیررضا خادم 
نامزد ریاســت فدراسیون کشتی در اطاعیه ای که آن را در 
اختیار برخی رســانه ها از جمله کیهان قرار داد، به مواردی 

درخصوص سرپرست فدراسیون کشتی اشاره کرد.  
دارنده دو مــدال برنز المپیک های بارســلون و آتانتا 
در بخشــی از اطاعیــه انتقادی خود نســبت بــه نعمتی 
آورده بــود: نمی دانم بایــد به حال مظلومیــت ورزش اول 
کشورم،»کشتی«گریســت و یا به خاطر جایگاه واایش در 
نزد مردمم بر خود بالید؟! ورزشی که آنقدر وزین و پر ابهت 
است که حتی شاهدیم افرادی با جایگاهی در حد سخنگویی 
هیئت رئیســه مجلس هم، بــه نیــت ورود و بهره مندی از 
ظرفیت های خــاص و منحصربفرد کشــتی، بــه آن ورود 

می کنند. 
آیا ولع دیده شدن در رسانه ها در پوزیشن حامی ورزش 
آن هم به قیمت بازی با ورزش مدال آور کشور در المپیک؟ 
آن هــم چند ماه مانده به المپیک؟ ورود به جریان انتخابات 
و رقابت اهالی کشــتی و در این بیــن از آب گل آلود ماهی 
گرفتــن؟ دغدغه رفتن به ســوئیس ، ایتالیا و دریافت ویزای 

شینگن طوانی مدت، درست است؟! 

در پاسخ به صحبت های خادم، نعمتی به روزنامه کیهان 
گفت: تمایل ندارم پاســخ صحبت های خــادم را بدهم ولی 
جهت روشــن شدن اذهان به چند مورد کوتاه اشاره می کنم. 
باید خدمت شــما عرض کنم که بنــده به هیچ عنوان قصد 
ماندن در کشتی را ندارم. بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات 
را برگزار می کنیم. موضوع بعــدی اینکه برای انتخابات نیز 
جاده صاف کن کســی نمی شوم و تمام تاشم این است که 
انتخابات را در کمال آرامش و به دور از هرگونه جانبداری از 

نامزد خاصی برگزار کنیم. 
نعمتی در بخش دیگــری از صحبت هایش تاکید کرد: 
بنده تا به امروز نه با کشــتی مسافرت رفتم و نه قصد انجام 
ســفر دارم. جهت اطاع عاقه مندان به کشــتی هم عرض 
کنم که هیچ اقدامی هم برای گرفتن ویزای شینگن طوانی 

مدت انجام نداده ام.
ادعای سرپرست فدراسیون رد شد

اما با گذشت کمتر از یک ماه خاف گفته های سرپرست 
فدراسیون کشتی ثابت شد و ایشــان برای دیدار با الوویچ 
عازم کشــور ســوئیس شــد. در متن کوتاهی که ســایت 
فدراسیون کشــتی درباره این سفر منتشر کرده آمده است 
که نعمتی برای صحبت درباره مسائل روز کشتی به سوئیس 

می رود.
واقعا نعمتی چه تســلطی بر کشتی دارد که می خواهد 
درباره مســائل روز این رشــته ورزشی هم صحبت کند؟ در 
ثانی مگر قرار نیســت تا دو یا ســه هفته دیگر رئیس جدید 
فدراسیون معرفی شــود، پس چه دلیلی دارد که سرپرست 

فدراسیون کشتی راهی کشور سوئیس شود؟!

بهــروز نعمتی فردی محترم و عزیز؛ اما بهتر اســت در 
جایی که تخصص دارد، خدمت کند نه ورزش و کشتی. باید 
مدیری سکان هدایت کشتی را در دست گیرد که باا و پائین 
ورزش را بشناســد نه بهروز نعمتی! مگر سابقه عضویت در 
فراکسیون ورزش مجلس نهم، سندی است مبنی بر تسلط 
ایشــان به ورزش که او حاا به لطف این پشــتوانه خود را 

نزدیک و آشنا به این حوزه می داند؟!
البته در این ماجرا نعمتی مقصر نیست، او معلول است، 
علت اصلی مشــکات در تصمیمات غلط و بعضا سیاســی 
وزیر ورزش و جوانان اســت. آقای سلطانی فر! بر چه اساسی 
سرنوشت ورزش اول ایرانیان را بدست نماینده ای می سپارید 
که شناختی از ورزش ندارد، آیا صرف عضویت در فراکسیون 
ورزش مجلس قبلی و حضور در هیئت رئیســه مجلس فعلی 
کافی است تا نعمتی به عنوان نفر اول کشتی منصوب شود؟!

گویا مسئوان ورزش فراموش کرده اند که کشتی ریشه 
در ایــن آب و خاک دارد، پهلوانانــی چون تختی را تحویل 
جامعه داده، میلیون ها عاقه مند دارد، همواره بار مدال آوری 
ورزش در المپیک را به دوش کشــیده و... که سکانش را به 

دست یک فرد بیگانه با ورزش داده اند. 
انتظار از وزارت ورزش آن اســت کــه به این بازی های 
سیاســی پایان دهد و انتخابات فدراسیون را هرچه سریعتر 
برگزار کند، شاید به این وسیله افرادی که شناختی از ورزش 
ندارنــد کنار بروند و راه برای مدیران شایســته و متخصص 
باز شــود. قطعا در روز انتخابات هر کسی که مطلوب مجمع 
فدراسیون کشتی باشد، مورد احترام عاقه مندان به ورزش 

هم خواهد بود. 
فراموش نمی کنیم که وزارت ورزش قول داده انتخابات 
فدراسیون کشتی را تا اواسط تیرماه برگزار کند - هر چند که 
انتظار می رفت انتخابات زودتر از اینها هم برگزار شود- حاا 
همه منتظرند که ببینند آیا تا دو، سه هفته دیگر رئیس جدید 

معرفی می شود یا بازی دیگری به راه می افتد!

ســند کمپانی )ســند و فاکتور فروش( خودرو ســواری پژو 405 جی ال آی به شماره 
پاک 752 د 91- ایران 22 به رنگ نوک مدادی-روغنی مدل 1384 و شماره موتور 
12484131530 و شــماره شاسی 16221723 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی باشد.
سند کمپانی خودرو سواری سمند ال ایکس به شماره پاک 465 ق 47- ایران 24 به 
رنگ خاکستری- متالیک مدل 1384 و شماره موتور 12484110209 و شماره شاسی 

17609186 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ کمپانی و ســند مالکیت)برگ ســبز( خودرو ســمند 
LXEF7CNG مدل 1394 بشماره انتظامی 755 ص46- 
ایران19، شــماره موتور 147H0159000 و شــماره شاسی 
آقای ســعید بهمنی  بنــام   NAACJ1JW9FF514705

میان کوهی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

شــرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات طراحی، تامین مواد و مصالح، اجرای یک 
واحد اســتخر آب شور بتن مســلح بصورت روباز جهت ته نشینی آب دریا با ظرفیت کلی 2352 
مترمکعب با ابعاد استخر 3/5*21*32 متر مربوطه در جزیره کیش را از طریق مناقصه عمومی 

به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
فیش شرکت در مناقصه:

فیش بانکی دایر بر واریز مبلغ 600/000 ریال به حســاب شــماره 4110-759-2907771-3 
بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش.

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:
شــرکتهای داوطلب حضور در مناقصه از روز دوشنبه 1398/3/27 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه 
مورخ 1398/4/3 با ارائه اصل کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر و فیش بانکی مربوطه به یکی 

از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پاکت پیشنهادات مناقصه:

پاکت دربســته محتوی پیشــنهادات و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی تا 
ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/4/11 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:
روز پنجشنبه مورخ 1398/4/13 پاکت های پیشنهادات مناقصه در دفتر مرکزی شرکت گشوده 

خواهد شد.
محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه:

1- جزیره کیش- شــرکت آب و برق کیش، امور بازرگانــی تلفن: 188 و 44422186 )076(، 
فاکس: 44423818 )076(

2- تهران- شــهرک غرب، میدان صنعت، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورانی پاک 17، 
طبقه 3، واحد6، تلفکس: 021-22076157

امور بازرگانی

آگهی مناقصه 
9۸/۴  KISH WATER & POWER CO.

شرکت آب و برق کیش
)سهامی خاص(

بدین وســیله به شــکوفه حبیبی فرزند مرادعلی کد ملی 3860144741 و 
خسرو رضائی فرزند محمود کد ملی 3873387166 اباغ می شود که بانک 
ملت جهت وصول طلب خود به اســتناد قرارداد بانکی بشماره 942316137 
بمبلغ 123000000 ریال و بانضمام خســارت روزانه علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700660 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 97/5/4 مأمور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته 
نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود 
و چنانچــه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محســوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
تاریخ اباغ: 98/3/27 خواهد یافت. 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جال حدادی

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱۸
 آیین نامه اجرا کاسه 9۷۰۰66۰

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه
 اجرای اسناد رسمی پرونده کاسه 9۷۰۱۳۴۲

بدینوســیله به محمدرضا زارعی نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1353/01/02 شــماره 
ملی:3874464199 شماره شناسنامه:317 به نشانی: همدان 18 متری رسالت عدالت 
پاک 40 اباغ می شــود که بانک ملت جهت وصــول مبلغ 172/000/000 ریال به 
اســتناد قرارداد شــماره 9476758896 مورخ 1394/06/10 علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9701342 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/08/01 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 17 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
تاریخ انتشار: 1398/03/27 عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  
جال حدادی 
 رئیس اداره اجرای  اسناد رسمی همدان

برانکو خواهان فسخ قراردادش شد
سرمربی تیم پرســپولیس به دلیل مشــکات مالی این باشگاه خواهان فسخ 

قراردادش با این باشگاه شد.
عدم اجرای تعهدات مالی باشــگاه پرســپولیس در قبال برانکــو ایوانکوویچ و 
دســتیارانش باعث شد تا سرمربی سرخپوشان نامه ای به باشگاه ارسال کند و در آن 
خواهان فســخ قراردادش شــود. در این نامه برانکو ضمن گایه از بدقولی های مالی 
عنوان کرد که باید مطالبات دســتیارانش نیز همانند او پرداخت شود و این موضوع 
می تواند چالش دیگری را مقابل روی مسئوان باشگاه پرسپولیس قرار دهد. برانکو در 
این نامه عنوان کرده که باشگاه پرسپولیس از نظر مالی دچار مشکات زیادی است 
و نمی تواند به تعهدات مالی خود عمل کند و از آنجا که بخش اعظمی از پول باشگاه 
برای تسویه حساب با او هزینه شده به همین دلیل این مسئله شاید تبعاتی را برای 
برانکو به وجود بیاورد. وی عنوان کرده که چون بازیکنان هم پول نگرفته اند و اگر او 
پولش را بگیرد آن زمان بازیکنان مدعی می شوند پول های آنها به حساب برانکو واریز 
شده و این موضوع شاید او را دچار چالش کند به همین دلیل از مسئوان خواسته 

برای جلوگیری از این اتفاقات قرارداد او فسخ شود.
از آنجایی که برانکو ایوانکوویچ از مشــکات اقتصادی کشورمان آگاهی دارد و 
بارها در این زمینه به مســئوان باشگاه هشدار داده بود که برای پرداخت دستمزد 
او و دســتیارانش در فصل آینده با مشکل ارزی مواجه خواهند بود، در نامه امروز به 

باشگاه با اشاره به این موضوع به نوعی جدایی رسمی اش را از پرسپولیس اعام کرد.
خبرگزاری تسنیم پیش از این خبر از توافق اولیه برانکو با باشگاه ااهلی عربستان 
داده بود، اما واقعیت امر این است که توافق بین طرفین بر سر تمامی جزئیات انجام 
شده و این مربی به اتفاقات دستیارانش به زودی کار خود را در باشگاه عربستانی آغاز 
می کنند. نکته قابل توجه این است که برانکو به این دلیل عربستان را مقصد بعدی 
خود انتخاب کرده که نمی تواند با تیم های این کشور در مسابقات لیگ قهرمانان به 
تهران آمده و به نوعی مقابل هواداران پرسپولیس قرار بگیرد. از این رو این شانس را 
برای خود حفظ کرده که مجدداً روی نیمکت پرسپولیس بنشیند. مسئوان باشگاه 
پرسپولیس در پی این مسئله جلسه فوق العاده ای تشکیل دادند تا تصمیمات ازم را 

در قبال این موضوع اتخاذ کنند.
پرسپولیس بازهم بدون بازی قهرمان سوپرجام شد

تیم فوتبال پرسپولیس با عدم برگزاری دیدار سوپرجام فصل 9۸-97 ایران یک 
قهرمانی دیگر به کارنامه موفق خود اضافه کرد.

جلسه هیئت رئیسه ســازمان لیگ فوتبال ایران برگزار و تصویب شد که دیدار 
سوپرجام فصل 9۸-97 برگزار نشود. بنابراین تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به اینکه 
در جام حذفی و لیگ برتر قهرمان شده است, قهرمان سوپرجام نیز خواهد بود.یکی از 
اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ در گفت و گو با تسنیم این خبر را تأیید کرد. پیش 
از این بحث هایی مبنی بر برگزاری دیدار پرســپولیس با سپاهان )به عنوان تیم دوم 
لیگ برتر( در قالب دیدار ســوپرجام مطرح شده بود. این دومین بار پیاپی است که 
پرســپولیس بدون برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان این جام می شود. این تیم سال 
گذشته نیز با انصراف استقال از حضور در دیدار سوپرجام، قهرمان این جام شده بود.

خواندنی از ورزش ایران

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 13986031700700940 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم فاطمه بدیانی فرزند عبدالرســول بشناسنامه 
705 شــماره ملی 1861144067 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 140 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پاک 5612 اصلی واقع در بخش یک 
بهبهان خریداری از مالک رسمی رحیم باغدار احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مــورد تقاضا بــه منظور اطاع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/27 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/13                               
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت های 
والیبال با نتیجه قاطع 3 بر صفر برابر روسیه به پیروزی رسید تا با 24 امتیاز 

در صدر جدول این رقابت ها باقی بماند.
آخرین بازی هفته سوم لیگ ملت های والیبال روز گذشته )یکشنبه( در گروه 
ایران به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران موفق شد 
با نتیجه 3 بر صفر مقابل تیم قدرتمند روسیه به پیروزی برسد. میاد عبادی پور، 
ســعید معروف، محمد موسوی، پوریا یلی، امیر غفور، علی شفیعی و محمد رضا 
حضرت پور یاران ایگور کواکوویچ بازیکنان ایران در شروع بازی برابر روسیه بودند.

ایران در این بازی با نتایج 25 بر 20، 2۶ بر 2۴ و 25 بر 23 موفق به کسب 
برتری شد.

تیم ملی والیبال کشــورمان با این پیروزی، هفته سوم لیگ ملت ها را بدون 
شکســت پشت سر گذاشــت و با ۸ پیروزی و 2۴ امتیاز قاطعانه در صدر جدول 
رده بندی باقی ماند تا مانع صعود روسیه به صدر جدول شود. ملی پوشان در هفته 
چهارم رقابت ها که به میزبانی اردبیل برگزار می شود با تیم های استرالیا، پرتغال و 

فرانسه بازی خواهد کرد.

پیروزی قاطع تیم ملی والیبال مقابل روسیه
ایران در صدر جدول لیگ ملت ها باقی ماند



سد جان جوان را گرفت
 اراک- خبرنگار کیهان: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی 
از غرق شدن جوان ۲۸ ساله به علت عدم آشنایی به فنون شنا در سد روستایی 
در اراک خبر داد. سرهنگ محمود خلجی اظهار داشت: ماموران پس از حضور 
در محل حادثه)سدبالی( واقع در اطراف روستای ساقی اراک، جسد متوفی را با 
کمک عوامل امدادی از سد خارج و با دستور قضایی به سردخانه انتقال دادند.

کاهبرداری اینترنتی
مهابــاد- ایرنا- فرمانده انتظامی مهاباد گفت: بــا تاش ماموران انتظامی، 

دوکاهبردار اینترنتی در این شهرستان دستگیر شدند. 
ســرهنگ رضا ظهیریان، افزود: پس از شــکایت چندین نفر از شهروندان 
مهابادی مبنی بر برداشــت های غیرمجاز از حساب های بانکی آنها، بعد از یک 
ســری عملیات ســایبری و فنی توسط تیم کارشناســان پلیس فتا، متهمان 
شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی مهاباد اظهار داشت: کاهبرداران در 
مجموع سه میلیارد ریال از ۱۵ حساب مختلف برداشت کرده بودند که پس از 

مراحل اداری به مالباختگان عودت داده شد.
غرق شدن کودک در رودخانه

 شــیروان – ایسنا: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شیروان از غرق شدن 
پســر بچه چهار ســاله در رودخانه قلجق خبر داد.سرهنگ »مسعود وحیدی« 
گفت: پسر بچه چهار ساله به نام محمد طاها به همراه پدرش در کنار رودخانه 
قلجق مشــغول بازی بوده که به داخل رودخانه ســقوط و غرق شد.وی خاطر 
نشــان کرد: با تأیید مرگ این پسر خردسال توسط نیروهای اورژانس، جسد با 

هماهنگی مقام قضائی به پزشکی قانونی شهرستان منتقل شد.
سقوط در آبشار

کرمان – خبرگزاری صدا و سیما : مسئول جمعیت هال احمر ماهان گفت: 
یک جوان در آبشــار سکنج ماهان بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داد.

علی معین الدینی افزود: این جوان ۲۵ ساله در حفره عمیق ایجاد شده  در زیر 
آبشار سکنج غرق شــد و جان باخت.وی اضافه کرد: با تاش نیروهای امداد و 
نجات جســد این جوان به بیرون آب منتقل شــد. علت این حادثه در دســت 

بررسی است.
آتش در برج مسکونی

مشهد – تسنیم: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهرداری مشهد 
گفت: طبقه سوم برج مروارید مشهد دچار حریق شد. 

آتشــباد دوم امیر عزیزی اضافه کرد: همکاران ما پنج دقیقه بعد از تماس 
از چند ایستگاه به محل اعزام و موفق شدند در کوتاه  ترین زمان ممکن اطفای 
حریق را انجام دهند.وی تصریح کرد: کانون حریق در ســونای خشکی واقع در 

طبقه سوم مجتمع بود.
خواستگار ناکام

ســرویس شهرســتانها: معاون اجتماعی پلیس فارس گفت: فردی پس از 
شــنیدن پاسخ منفی از ســوی دختر مورد عاقه اش، وی را به همراه خواهر و 
مادرش به قتل رساند. سرهنگ کاووس محمدی، افزود: پسر جواني که از دختر 
مورد عاقه اش جواب منفي شــنیده بود ، به در منزل این دختر مراجعه و در 

اقدامي جنون آمیز، جواب رد خواستگار را با شلیک گلوله پاسخ داد.
وي با بیان اینکه در این حادثه دلخراش دختر به همراه خواهر و مادرش به 
قتل رســید عنوان کرد: با تاش ماموران پلیس، قاتل متواري در کمتر از چهار 

ساعت دستگیر و به پلیس آگاهي منتقل شد.
شکار شکارچی

مهاباد- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ماموران یگان 
حفاظت این اداره چهار شکارچی متخلف زنده گیری و شکار کبک را در اطراف 

این شهرستان دستگیر کردند. 
فاروق سخنور، افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست مهاباد توانستند 
این شکارچیان را در ارتفاعات »سپی سنگ« این شهرستان شناسایی و دستگیر 
کنند.وی ادامه داد: از این شــکارچیان دو قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز و یک 

قبضه مجاز، سه بال کبک وحشی و سه رشته دام زنده گیری نیز کشف شد.
شناور باری در آتش

بوشــهر – باشــگاه خبرنگاران جوان : فرماندار دیر گفت: یک فروند شناور 
باری متعلق به اهالی محمدعامری بندر دلوار شهرســتان تنگستان در اسکله 
بندر دیر دچار آتش ســوزی شد. کریم علی حسنی ، افزود: این شناور باری به 
دلیل مناســب نبودن شرایط جوی دریا در اسکله بندر دیر پهلو گرفته بود که 

دچار آتش سوزی شد و با اقدام به موقع، حریق مهار شد. 
وی بیــان کرد: با نظارت گمرک و اداره بندر و دریانوردی و تاش و کمک 
نیرو های مردمی بار این شناور نیز تخلیه و از خسارت به کااها جلوگیری شد.

فرماندار دیر یادآورشــد: علت حادثه و میزان خسارت وارده به این شناور 
در دست بررسی است.

نجات جان گردشگران
کرج - ایرنا :معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر استان البرز اعام کرد 
که دو گردشــگر که در ارتفاعات البرز گرفتار شده بودند توسط امدادگران این 
جمعیت نجات یافتند. محمد حسین وطنی، گفت: طی تماس مردمی با سامانه 
نــدای امداد و نجات جمعیت هال احمر مبنــی گرفتاری دو نفر در ارتفاعات 
هفت چشــمه استان البرز تیم کوهســتان هال احمر بافاصله به محل اعزام 
شدند.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این افراد در محدوده صعب العبور گرفتار 
شــده بودند و دسترسی به آنان آسان نبود با استفاده از عملیات راپل این افراد 

نجات یافتند.
دستگیری سارق طاجات 

ســرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی اســتان کردستان ، گفت: با تاش 
بی وقفه و شــبانه روزی ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی دو ســارق مغازه 
طافروشی در شهرستان سنندج دستگیر شدند.  سرتیپ »علی آزادی« افزود: 
در بازرســی از مخفیگاه سارقان دستگیر شده مقدار پنج کیلو و ۱6۲گرم انواع 
طاجات مســروقه کشف شد. کارشناسان ارزش طاهای کشف شده را بالغ بر 

۲3 میلیارد ریال برآورد کردند.

صفحه 10
دو شنبه ۲۷ خرداد 1۳۹۸ 
1۳ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲10

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور
 

مار شاه کبرای 4/5 متری که به صورت 
پنهانی وارد آشپزخانه یک زن هندوستانی 
شده بود ساکنان خانه و مردم محلی را به 

وحشت انداخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این مار 
مرگبار که وارد آشپزخانه این زن شده بود در زیر 

سینک ظرفشویی پنهان شده بود. این زن بافاصله همسرش را در جریان این 
اتفاق قرار داد و آنها از یک مارگیر محلی برای گرفتن مار کمک خواستند. این 

مار شاه کبرا توسط این مارگیر در یک منطقه جنگلی رها شد.

مار کبرا 
در 

آشپزخانه! 

پلیس محلی هند از کشته شدن هفت 
نفر هنگام تمیز کردن فاضاب هتلی در این 

کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، چهار خدمه بهداشــتی 
و ســه نفر از کارکنان هتل »درشــان« در ایالت 
»ُگَجرات« هند پس از استنشــاق گازهای سمی 

بیهوش شده و جان خود را از دست دادند.به گفته پلیس محلی هند، در زمان 
وقوع این حادثه یکی از خدمه هتل وارد مخزن گنداب های هتل شــد و زمانی 
که از مخزن خارج نشــد و به صدای همکاران خود پاســخی نداد، ســه نفر از 
همکارانش برای یافتن او وارد مخزن شــد ند.پس از آنکه هیچ یک از این چهار 
خدمه از مخزن خارج نشدند، سه نفر از کارمندان هتل برای کمک به آنها وارد 
مخزن شــدند که این سه نفر نیز بیهوش شده و سپس جان باخته اند.به گفته 
یک مامور آتش نشــانی این هفت نفر به دلیل فشار باای گازهای داخل مخزن 
جان باخته ا ند. ماموران آتش نشــانی در یک عملیات ســه ساعته اجساد آنها از 

مخزن خارج کردند.

پاکسازی
 فاضاب هتل

 ۷ قربانی گرفت

علت  به  خودکشــي  رویه  بي  افزایش 
آمریکا  پلیس  نیروهاي  میان  افســردگي 

مقامات این کشور را نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، روزنامه 
نیویورک تایمز به افزایش شــمار خودکشــی در 
میان نیروهای پلیس آمریــکا طی روزهای اخیر 
پرداخــت و در این 
باره نوشــت مقامات 
از افزایــش بي رویه 
این حــوادث نگران 
افسر  هســتند.یک 
که  نیویورک  پلیس 
۲9 ســال داشــت، 
بعــد از ظهر جمعه 
نزدیک کانتری »اســتیتن آیلند« که محل خدمت وی بود، خودکشــی کرد. 
این ســومین مورد خودکشی افسران پلیس آمریکا طی ۱0 روز گذشته است.

خودکشی این افسر پلیس در حالی صورت گرفت که نیروی پلیس آمریکا تحت 
تاثیر اخبار خودکشی یک معاون این نیرو و همچنین یک کارآگاه با سابقه آن 
طی ماه کنونی قرار داشــت.این رویدادها باعث شد »جیمز پی. اونیل« کمیسر 
پلیس خواستار بررسی وضعیت سامت روانی این نیروها و کمک به آن دسته 

از نیروهایی که دچار افسردگی شده اند، شود.

افزايش خودکشي 
نيروهاي پليس 

آمريکا

ساکنان شهر »کامیکاتسو« در ژاپن در 
نظر دارند تا سال آینده شهر خود را به شهر 

بدون زباله تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از 
شبکه تلویزیونی فرانس پرس، در شهر کامیکاتسو، 
در غرب ژاپن، زباله ها تفکیک می شوند اما تفکیک 
زباله ها کار ساده ای 
نیست. ساکنان این 
شــهر با کار دشوار 
تفکیــک زباله های 
دسته   4۵ به  خود 
مواجــه  مختلــف 
زیرا هدف  هستند، 
این شهر این است 
که تا ســال ۲0۲0 به شــهر بدون زباله تبدیل شود.موضوع فقط تفکیک زباله 
نیســت، در این شــهر وســیله جمع آوری زباله نیز وجود ندارد و همه ۱۵00 
ساکن این شهر باید خودشان زباله هایشان را به مرکز بازیافت زباله ببرند.هدف 
این شــهر بازیافت همه زباله ها است و ســاکنان قصد دارند تا سال آینده هیچ 
زباله ای را نسوزاند.این کاری طاقت فرسا است زیرا نه فقط زباله ها به ده ها دسته 
طبقه بندی می شــوند، بلکه زباله هایی مانند کیسه های پاستیکی و بطری ها 
باید شســته و خشک شوند تا بازیافت آنها تسهیل شود.در مرکز بازیافت زباله 
این شهر، ده ها جعبه جداگانه برای هر نوع زباله وجود دارد. هر قسمت از یک 
زباله باید جدا و داخل جعبه مخصوص به خود انداخته شود.بخش های زیادی 
از ژاپن ملزم به تفکیک زباله هستند اما آنها طبقه بندی کمی برای زباله ها دارند 
و حجم زیادی از زباله ها سوزانده می شوند.شهر کامیکاتسو نیز همینطور بود تا 
زمانی که در ســال ۲000 اولتیماتوم دریافت کرد. به این شهر دستور داده شد 
یکی از کوره های سوزاندن زباله های خود را به علت اینکه در آن استانداردهای 
سختگیرانه انتشــار گازهای گلخانه ای رعایت نمی شد، تعطیل کند، در نتیجه 
فقط یک کوره ســوزاندن زباله برای این شهر باقی ماند در نتیجه مقامات این 
شــهر به این نتیجه رسیدند که زباله های خود را بازیافت کنند.اکنون این شهر 
به هدف خود نزدیک شــده اســت و تقریبا ۸0 درصد از ۲۸6 تن زباله خود را 
بازیافت می کند و بقیه را می ســوزاند، در حالی که در کل کشور ۲0 درصد از 

زباله ها بازیافت می شوند.

تاش سخت 
برای داشتن 

شهری بدون زباله 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر 
دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات فناوری اطاعات شبکه ترمینال 
جدید فرودگاه آیت ا... جمی آبادان به شماره 2098001010000019 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت ارزیابی کیفی 
فشــرده )چهار پاکته( برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها 
از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
اســت  ازم  و  شــد  خواهــد  انجــام   www.setadiran.ir
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکــور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 
سه شنبه مورخ 1398/4/4

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 16:15 روز دوشنبه مورخ 
1398/4/24

زمان بازگشــایی پاکات ارزیابی کیفی: ســاعت 9 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1398/4/25

اطاعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت هــای الف: آدرس تهران - 
فرودگاه مهرآباد - خ معراج - ساختمان شرکت فرودگاه ها 
و ناوبــری هوایی ایــران - اداره کل تــدارکات و تامین 

تجهیزات - اداره قراردادها. تلفن: 021-61022481

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزيابی کيفی )فشرده( 
خريد تجهيزات فناوری اطاعات شبکه ترمينال جديد فرودگاه آيت ا... جمی آبادان

اداره کل تدارکات و تامين تجهيزات م الف 943

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
اول که رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1398/5/1 در محل شرکت تعاونی واقع در تهران، خیابان 
پاسداران، خیابان شــهید حمید کاظمی )گلستان هشتم(، پاک 32، ساختمان پارس 

کاسیک، طبقه اول، واحد 104 کد پستی 1668633776 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
1- چنانچه حضور عضوی در مجمع مذکور میســر نباشــد، می تواند حق حضور و اعمال رأی خود را به 
شخص دیگری واگذار نماید. جهت تأیید نمایندگی، وکیل و موکل تا یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی 

به آدرس صدرااشاره مراجعه نمایند.
2- متقاضیان کاندیداتوری بازرســی می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 
دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شخصًا با در دست داشتن مدارک عضویت به دفتر شرکت 

مراجعه و کتبًا ثبت نام نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397 و طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
4- تصویب مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های تعاونی

5- تصویب برنامه های آتی شرکت تعاونی

شرکت تعاونی مسکن آرمان اسکان ايرانيان
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول

هيئت مديره

اداره کل نوســازی مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه های )جدول شماره یک( را طبق فهارس بهاء تاسیسات مکانیکی، ابنیه و تاسیسات برقی سال ۱39۸ و 
پروژه خرید کاا )جدول شماره دو و سه( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )SETADIRAN.IR( به مناقصه عمومی بگذارد، که شرکت کنندگان در پروژه های مندرج 

در جدول شماره یک ازم است دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه باشند.

شرایط شرکت در مناقصه عمومی: 
1- مبلــغ تضمین شــرکت در مناقصه؛بــه صورت ضمانتنامــه بانکی )کــه بایســتی ضمانتنامه 
ارائه شــده و پیشــنهاد قیمــت حداقل 3 ماه از تاریخ ارائه، اعتبار داشته باشــد( و یــا واریز وجه نقد به 
شــماره حســاب ۲۱7306۵60700۵ نــزد بانک ملــی شــعبه مهدیه می باشــد. ۲- مهلت دریافت 
 اســناد مناقصه: از تاریــخ 9۸/3/۲7 از ســاعت ۱۲ لغایــت9۸/3/30 تــا ســاعت ۱۲ خواهد بود.

 3- مهلــت ارائه )بارگذاری پاکت ها: از تاریخ 9۸/3/3۱ از ســاعت ۸ لغایت 9۸/4/9 تا ســاعت ۱4 
خواهد بود. 4- محل تســلیم پاکت: »الف« )صرفا پاکت الف حاوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه 
یا فیش واریزی(: دبیرخانه اداره کل نوســازی مدارس اســتان همدان 5- تاریخ بازگشــایی پاکت ها: 
روز سه شــنبه مورخ9۸/4/۱۱ راس ســاعت۸:30 صبح در محل دفتر مدیــرکل خواهد بود. 6- نشانی 
دستگاه مناقصه گزار: همدان- سی متری شکریه- ۱۸ متری توحید- کوچه دوم- واحد امور قراردادها. 

لیست مناقصات ابنیه )جدول شماره یک(

مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه/شماره ستادردیف
تضمین)ریال(

محل تامین اعتبار سررسید 
مدت قرارداداوراق

)ماه(

احداث مدرسه 6 کاسه یسرلو قهاوند ۱
تخریب بازسازی سررسید ۱۵.۸06.۱47.34۱79۱.000.000)۲09۸000۲7۵000034(

۸سرجمع۱399/7/۲۱ و ۱399/۲/۲4

مقاوم سازی مدرسه سعادت علی آباد همدان ۲
تخریب بازسازی- سررسید ۸.7۲7.604.007437.000.000)۲09۸000۲7۵00003۵(

 ۱399/7/۲۱ و ۱399/۲/۲4
فهرست 

3بهاء

مطالعات ژئوتکنیک مدارس سطح استان 3
تخریب بازسازی- سررسید 7.۸74.7۵0.44۲394.000.000)۲09۸000۲7۵000036(

۱399/7/۲۱ و ۱399/۲/۲4
فهرست 

۲بهاء

مقاوم سازی مدرسه ام البنین کوزره قهاوند 4
تخریب بازسازی- سررسید 7.7۱3.۱۸۸.۱633۸6.000.000)۲09۸000۲7۵000037(

۱399/7/۲۱ و ۱399/۲/۲4
فهرست 

3بهاء

لیست مناقصه خرید کاا )جدول شماره دو(
محل اعتبارمبلغ تضمین )ریال(تعدادنوع کاا

ملی گرمایشی )نقدی(۱۵000۱/000/000/000 پرهخرید رادیاتور آلومینیومی با ضریب حرارتی ۱۵7 کیلو کالری )۲09۸000۲7۵00003۸(

لیست مناقصه خرید کاا )جدول شماره سه(

شماره مناقصه نوع کااردیف
محل تامین اعتبار مبلغ تضمین )ریال(تعداددر سامانه ستاد

و سررسید اوراق

خرید وسایل و تجهیزات اداری و آموزشی )مطابق مشخصات ۱
ملی خیری و تخریب بازسازی- ۲09۸000۲7۵0000۲97600۲/000/000/000مندرج در پیوست مناقصه(

سررسید ۱399/7/۲۱

خرید وسایل و تجهیزات اداری و آموزشی )مطابق مشخصات ۲
ملی گرمایشی )نقدی(۲09۸000۲7۵0000303600660/000/000مندرج در پیوست مناقصه(

خرید وسایل و تجهیزات اداری و آموزشی )مطابق مشخصات 3
ملی مناطق محروم- سررسید ۲09۸000۲7۵00003۱۱۲۵03۸0/000/000مندرج در پیوست مناقصه(

۱399/۲/۲4

خریداری سیستم رایانه کامل )مطابق مشخصات مندرج در 4
ملی خیری و تخریب بازسازی- ۲09۸000۲7۵00003۲۵04۵0/000/000پیوست مناقصه(

سررسید ۱399/7/۲۱

خریداری سیستم رایانه کامل )مطابق مشخصات مندرج در ۵
ملی گرمایشی )نقدی(۲09۸000۲7۵000033۱۲۱۱0/000/000پیوست مناقصه(

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز

مدارس استان همدان

دومین جلسه رســیدگی به اتهامات 14 متهم 
پرونده ارزی در شــعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی 
 به جرایــم اخالگران در نظام اقتصــادی برگزار 

شد.
به گزارش میزان، حجت ااسام موحدی راد، دادستان 
زاهدان در این جلسه به ادامه قرائت کیفرخواست متهمان 

پرداخت.
در ادامه جلســه دادگاه قاضی موحد خطاب به متهم 
ردیف اول حمیدرضا رنود گفت: به استناد ماده ۲۸0 قانون 
آیین دادرســی کیفری اتهام شما مشارکت در اخال در 
نظام اقتصادی با متهمین سید علی وزیری، شهرام فرجی، 
علیرضــا بهزادیان، حمیدرضا انصاریان و ســلیمان زاده از 
طریــق قاچاق عمده ارز معــادل 6۵ میلیون یورو به نحو 
سازمان یافته و وصف سردستگی و تشکیل گروه مجرمانه 
و دســتور صدور پیش فاکتور های جعلی و ثبت در سامانه 
تجــارت و ارائه بــه بانک ها و تحصیل مــال به مبلغ 33 
 میلیارد تومان ناشــی از جرم است، هر دفاعی دارید بیان 

کنید.
حمیدرضا رنود با حضور در جایگاه به دفاع از اتهامات 
خود پرداخت که طفره وی از پاســخ به برخی ســؤاات 
از جملــه فراموش کردن اســامی ســهامداران و مدیران 
شرکت های منصوب به خود با واکنش قاضی و درخواست 

وی برای صورتجلسه این شیوه پاسخگویی مواجه شد.

ادامه جلسه دادگاه ســاعت 9 صبح امروز به صورت 
غیرعلنی خواهد بود.

گفتنی اســت، متهمان این پرونده که در دادســرای 
زاهدان تشــکیل و برای دادرســی در دادگاه ویژه جرائم 

اقتصادی به تهران منتقل شــده است، مبالغ هنگفتی ارز 
دولتی گرفته و اقدام به خروج ارز از کشور، قاچاق سازمان 
یافته ارز، کاهبرداری از شبکه بانکی، سوءاستفاده از افراد 

و جعل اسناد می کرده اند.

برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم ارزی

رئیس  سازمان بازرسی کل کشــور گفت: اخیراً 
آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی از سوی رئیس 
 قوه قضائیه تصویب و امضاء شد تا دست بازرسان در 

انجام وظایف محوله بازتر باشد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بازرسی کل کشور، 
قاضی ناصر ســراج دیــروز در دیدار عمومی بــا مدیران و 
کارکنان این ســازمان با  اشــاره به تصویب و اباغ آیین نامه 
اجرایی ســازمان بازرسی از ســوی رئیس  قوه قضائیه طی 
روزهای اخیرگفت: این موضوع بخشــی از مشکات سازمان 

را برطرف خواهد کرد.
سراج ادامه داد: موضوع دیگر در رابطه با ورود سازمان به 
بانک های خصوصی است؛ که قرار شد دستور تعیین تکلیف 

چگونگی ورود به بانک های خصوصی به سازمان اباغ شود.
وی بــا بیان اینکه به دســتور رئیس قــوه قضائیه قرار 
شد شــعب ویژه رسیدگی به پرونده های ســازمان بازرسی 
تشــکیل شود، افزود: سازمان مشــکات زیادی در رابطه با 
شعب دادسرا و دادگاه داشــت و رسیدگی اکثر پرونده های 
ارسالی ســازمان خیلی طوانی می شد. هفته گذشته تقاضا 

کردیم شــعب ویژه ای را برای سازمان اختصاص بدهند که 
اخیــراً رئیس  قوه قضائیه به معاون اول قوه قضائیه دســتور 
دادند شــعب ویژه ای برای سازمان بازرسی اختصاص دهند 
تا پرونده هایی که از بازرســی خارج می شود در شعب ویژه 
رســیدگی شود. اگر این موضوع محقق شود، در پرونده های 
مهم بازرسان ســازمان می توانند از نزدیک با قاضی ارتباط 
بگیرنــد تا اباغ های قضایی یا احکام مقتضی صادر شــود و 
بازرســین ما اجرا کنند. با این اقدام خیلی از مشکات ما در 

این رابطه حل وفصل خواهد شد.

رئیس  شورای شهر تهران گفت: تمایلی به طرح 
زیست شبانه ندارم.

محســن هاشــمی در ارتباط با طرح زیســت شبانه و 
انتقادهای مطرح شــده درباره آن به فــارس گفت: مخالف 
حضور فرزندانم در زیست شــبانه هستم. خودم نیز شب ها 
ساعت ۱0 می خوابم و ۵ صبح بیدار می شوم بنابراین تمایلی 

به این طرح ندارم.
هاشــمی افــزود: در صورتی کــه فرزنــدان جداگانه 
برنامه هایی برای زیست شبانه داشته باشند نگران می شوم و 
به نظرم این مسئله در صورتی که در چارچوب خانواده باشد، 
مشکل زا نیست.وی بیان کرد: در صورتی که در یک خانواده 

نیز پدر به تنهایی در زیســت شبانه باشد، قطعا نگرانی هایی 
برای زنان ایجاد می کند.

زمستان سال گذشته و در صد و بیست و دومین جلسه 
شورای شــهر زیست شبانه در تهران مورد بحث و گفت وگو 
قرار گرفت و کلیات ایحه »الزام شــهرداری به برنامه ریزی 
و بسترسازی و احیای زیســت شبانه« با ۱4 رأی موافق در 

شورای شهر تصویب شد.
اکنون اجرای این طرح با مخالفت های زیادی روبرو شده 
و بسیاری از کارشناسان آن را نوعی فرهنگ غربی و مغایر با 

ارزش های جامعه و خانواده های ایرانی می دانند.
حال باید دید طرحی که از لحاظ رئیس شــورای شــهر 

مناسب نیست چرا تا این اندازه از سوی اعضای شورای شهر 
با جدیت برای اجرا پیگیری می شود و البته یک سؤال مهم 
دیگر و البته تکراری اینکه آیا اعضای شــورای شهر هنوز در 
تشــخیص اولویت های اصلی نیازهای مردم و مشکات شهر 
به جمع بندی درســت نرسیده اند که پرداختن به موضوعات 
کم اهمیت و فانتزی برای آنها تبدیل به موضوع اصلی شده 

است؟
 سردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت نیز 
درباره اجرای این طرح اعام کرد: از طریق معاونت نظارت بر 
اماکن عمومی به همه صنوف اعام کرده ایم که زیست شبانه 
نداریم و صرفاً صنوف تا یک بامداد مجاز به فعالیت هستند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی گفت: کشــاورزانی که در مصرف برق چاه های 
آب طی ایام گرم ســال صرفه جویی کنند، مشمول 
بخشــودگی کامل از پرداخت بهای برق صورتحساب 

مصرفی می شوند. 
اکبر حســن بگلو در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به 
فرارســیدن فصل گرمــا و به تبع آن افزایــش مصرف برق، 
کشــاورزان می توانند برق چاه های خود را در بازه زمانی ۱۵ 
خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت ۱۲ تا ۱6 قطع کنند و حداکثر 

همکاری را با شرکت توزیع برق داشته باشند.
وی ادامه داد: مشــترکان بــه ازای 3۱ روز همکاری در 

کاهش مصرف برق در چهار ســاعت اوج بار از بخشــودگی 
کامل بهای برق صورت حساب مصرفی بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: مشترکانی که کمتر از 3۱ روز در کاهش 
مصرف برق همکاری داشته باشــند، به ازای تعداد روزهای 
همکاری از بخشودگی بهای برق صورتحساب مصرفی بهره 

مند می شوند.
وی اظهار داشت: همچنین شرکت برق برای مشترکانی 
که در این مدت همکاری ازم را با این شــرکت داشــته اند، 
پاداشــی در نظر گرفته اســت که نرخ تعرفه اوج بار و مقدار 
انرژی کاهش یافته جمع می شــوند و به عنــوان پاداش در 

اختیار مشترکان قرار می گیرد.

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی بــرق آذربایجان 
غربــی گفت: حداکثر مقــدار انرژی مجــاز در زمان اوج بار 
 بــرای مصــارف جانبی ۱۵0 کیلــووات ســاعت در هر ماه 

است.
حســن بگلو بیان کرد: استفاده از امپ های ال ای دی و 
کم مصرف به جای امپ های رشــته ای در تامین روشنایی، 
استفاده از سیستم آبیاری جدید، استفاده از الکترو پمپ های 
شــناور و پربــازده به جای الکترو پمپ های شــف و غاف و 
سرویس و بازدید دوره ای از تجهیزات الکتریکی راهکارهای 
مناســب برای کاهش مصرف آب و برق در بخش کشاورزی 

است.

قاضی سراج:

پرونده های سازمان بازرسی در شعب ویژه  رسیدگی می شود

رئیس  شورای شهر تهران:

مخالف حضور فرزندانم در زیست شبانه هستم

کشاورزان کم مصرف برق رایگان دریافت می کنند

آتش سوزی در مراتع شهرستان های دماوند ، البرز 
و اشــنویه به همت کارکنان منابع طبیعی و نیروهای 

مردمی مهار شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند 

اعام کرد: ۲3 هزار هکتار از این مراتع طعمه حریق شد. 
به گزارش ایرنا ، محمود حجتی، گفت: در پی گرم شدن 
هوا و بی احتیاطی از ســوی برخی گردشگران متأسفانه در 
4۸ ساعت گذشته شاهد دو مورد آتش سوزی بودیم که یک 
مورد در مراتع حصار به میزان ســه هکتار و مورد بعدی در 
مراتع اصان به مساحت حدودی ۲0 هکتار به وقوع پیوست.

وی همــکاری و همیــاری دســتگاه های اجرایــی و 
خدمات رســان را در خصــوص مقابله با آتش ســوزی های 

احتمالی بسیار مهم دانست.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
البرز هم گفت که حدود یک هزار متر مربع از مراتع نوجان 

واقع در شهرستان کرج جمعه شب در آتش سوخت. 
ســرهنگ فرامرز نیکــزاد ، با بیان اینکه ســهل انگاری 
گردشــگران عامل آتش ســوزی ها در مراتع و مســتثنیات 
می باشد، اظهار داشــت: این آتش سوزی با کمک نیروهای 
یگان حفاظت خاموش شــد و از گسترش آن به مراتع دیگر 

جلوگیری به عمل آمد.
وی گفت: عوامل یگان حفاظت به صورت شبانه روزی به 
خصوص در ایام تعطیات در مراتع و عرصه های ملی استان 
البرز در حال پایش و گشت زنی هستند تا از بروز و گسترش 

آتش در این عرصه ها جلوگیری کنند.
وی با اشــاره به اینکه عامل اصلی بیشتر آتش سوزی ها 

در عرصه های ملی و مســتثنیات عامل انسانی است، اظهار 
داشت: بر اساس قانون افرادی که به صورت عمد در جنگل ها 
و مراتع اقدام به آتش ســوزی کنند به حبس مجرد از سه تا 
۱0 سال براســاس اینکه قانون گذار تعیین می کند محکوم 
خواهند شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه 
هم گفت: آتش سوزی وسیع در مراتع منطقه »میرحسن« و 
»شیلمه« این شهرستان با اقدام به موقع پس از چند ساعت 
مهار و کنترل شد . مصطفی چترآذر، افزود: این آتش سوزی 
)جمعه( به این اداره اطاع داده شــد و بافاصله اکیپ های 
اطفای حریق این اداره و آتش نشــانی در محل حضور یافته 
و آتش ســوزی مهار شــد. وی اظهار داشت: میزان خسارت 
وارد شده و علت این آتش سوزی توسط کارشناسان در حال 

بررسی است.

مهار آتش سوزی در مراتع دماوند ، البرز و اشنویه

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیل ابتدای امسال 
در برخی از استان  های کشور، یک میلیون تن از محصول گندم کشاورزان 

را از بین برد. 
عباس کشاورز در جریان بازدید از مزارع نمونه گندم و کلزای شهرستان ورامین 
در جمع خبرنگاران گفت: وضعیت مناســب آب و هوای امســال کشور باعث شده 
تا تولید گندم در سراســر کشور بسیار مطلوب باشد و پیش بینی می شود با وجود 
از بین رفتن بیش از یک میلیون تن محصول گندم در ســیل استان های گلستان، 

خوزستان و کرمانشاه، بیش از ۱4/۵ میلیون تن گندم در کشور برداشت شود.
وی اظهار داشــت: دولــت به راحتی می تواند بیــش از ۱۲ میلیون تن از این 

محصول را خریداری کند تا نیاز کشور از طریق تولید داخل رفع شود.
وی با  اشــاره به آغاز فصل برداشــت گندم و تعیین نرخ خرید تضمینی گندم 
به ازا هر کیلوگرم ۱7 هزار ریال از ســوی دولت گفت: وزارت جهاد کشــاورزی در 
راســتای حمایت از تولید داخلی وظیفه دارند تا از کشــاورزان و محصوات آنان 

حمایت و مراقبت کند.
کشــاورز افزود: جریان تغییرات قیمت ها و افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت 
خدمــات و نیازهای کشــاورزی را افزایش داده و بدون مقایســه میزان هزینه در 
تولید ســایر محصوات با تولید گندم، نرخ خرید تضمینی ۱7 هزار ریال نمی تواند 

جوابگوی نیاز کشاورزان باشد.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با  اشــاره به آغاز فصل برداشــت کلزا از اراضی 
کشــاورزی کشــور گفت: تا کنون ۲60 هزار تن محصول کلزا در سراسر کشور به 
صورت تضمینی خریداری شده است. کشاورز گفت: مهم ترین برنامه دولت در سال 
آینده، کشت ۸00 هزار هکتار کلزا درسال زراعی آینده است که کمک و همراهی 

دولت می تواند در تحقق این مهم نقش به سزایی ایفا کند.
وی اظهار داشــت: یکی از خبرهای مسرت بخش برای بخش کشاورزی کشور، 
تولید کامل بذر زمستانه کلزا در داخل است که این مهم نقش به سزایی در افزایش 

سطح زیر کشت و کیفیت محصول کلزا دارد.

طلبه در ه شهری که برای کمک به خاموش کردن 
آتش سوزی رخ داده در اراضی این شهرستان به کمک 
تیم های امدادی رفته بــود، حین اطفای حریق جان 

خود را از دست داد. 
به گزارش ایرنا، تشــییع پیکر طلبه و بســیجی فداکار 
محمدحسین حسین زاده روز ۲۵ خرداد با حضور پرشور مردم 
دره شهر در روستای عباس آباد برگزار شد.مرحوم حسین زاده 
که برای خدمات رسانی و اطفا حریق مزارع روستای عباس آباد 
به کمک اهالی این روســتا آمده بود به دلیل استنشــاق گاز 
دی اکســید کربن و گرمای باای آتش ســوزی بــه رودخانه 
ســیمره پناه برده که به دلیل تنش گرمایی در این رودخانه 
غرق و درگذشــت.همچنین آیت اه اعرافی مدیر حوزه های 
علمیه کشــور نیز با صدور پیامی، درگذشــت طلبه جهادی 
محمدحسین حسین زاده را به حوزه علمیه ایام و خانواده آن 
مرحوم تسلیت گفت.حجت ااسام محمدجواد قنبربیگی امام 
 جمعه دره شهر در پیامی ضمن تسلیت درگذشت این طلبه 

فداکار خواستار پیگیری چگونگی فوت وی شد.

فرمانــدار گیانغرب از کشــف و ضبــط ۲۲ تن 
شیرخشــک صنعتی در مــرز ســومار از توابع این 
شهرستان با هوشیاری ماموران گمرک و ارتش خبر داد. 
کوروش محمودیان در گفت و گو با ایرنا افزود: سودجویان 
قصد داشــتند این میزان شیرخشک را به شکل غیرمجاز، از 
طریق بازارچه مرزی سومار از کشــور خارج کنند.وی اظهار 
کرد: با رصد و هوشــیاری نیروهای گمرک و نیروهای ارتش 
در مرز سومار سودجویان موفق به خروج این محموله کاای 
ممنوع از کشور نشــدند.نماینده عالی دولت در گیانغرب با 
بیان اینکه نیروهای گمرک ســومار پس از کشف این کاای 
قاچاق، نســبت به توقیف کامیون ها و تشــکیل پرونده برای 
متخلفــان اقدام کردند، اضافه کرد کــه پرونده این متخلفان 
برای سیر مراحل قضایی و صدور حکم نهایی به دستگاه قضا 

ارسال شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان 
رضوی گفت: بر اساس اعام نهادهای مالی و نماینده 
موسسه کاسپین در این استان مطالبات سپرده گذاران 
تعاونی های اعتبار منحله تشکیل دهنده این موسسه 
تا ســقف 1۰ میلیارد ریال حسابرسی و تسویه شده 

است. 
علی رســولیان در گفت و گو با ایرنا افــزود: پیش از این 
مطالبات سپرده گذاران موسسه منحله فرشتگان پرداخت شده 
بود و مطالبات سه تعاونی اعتبار الزهرا)س(، پیوند و بدرتوس 
مانده بود که براســاس اعام مســئوان موسســه کاسپین، 
مشــکل این تعاونی ها نیز رفع شده و مطالبات سپرده گذاران 
آنها مطابق فرمول اعام شده پرداخت شده است. وی اظهار 
داشت: به جز موسسه میزان، رسیدگی به امور دیگر موسسات 
مالی و اعتباری در این اســتان که با مشکل مواجه بودند در 
تهران انجام شده و استانداری خراسان رضوی وظیفه پیگیری 
و هماهنگی برخی موارد از قبیل شناســایی دارایی های این 
موسسات منحله را برعهده داشــته که گزارش این اقدامات 
به تهران ارســال شده است. وی گفت: در این راستا استاندار 
خراســان رضوی پیگیری های متعدد انجام داد و با حضور در 
جلســه سران ســه قوا که به همین منظور تشکیل شده بود 

مسائل مربوط به این موسسات را مطرح کرد.

طلبه دره شهری 
حین اطفای حریق درگذشت

جلوگیری از خروج 22 تن 
شیر خشک قاچاق از ایران 

مطالبات سپرده گذاران کاسپین 
تسویه شد

رئیس  مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان گفت: دو برادر 1۲ و 14 ساله 
در روستای احمدآباد رســولیان از توابع منطقه نوق 
رفسنجان بر اثر غرق شدگی در یک استخر کشاورزی 

جان باختند. 
ســید محســن مرتضوی درگفت و گو با ایرنا افزود: این 
دو نوجوان برای شــنا به این اســتخر رفته بودند. با دریافت 
گزارش مردمی مبنی بر شــناور بودن یک جســد بر روی 
آب این اســتخر عوامل اورژانس پایگاه مهدی آباد در صحنه 
حاضر شدند و جســد یک نوجوان ۱۲ ساله را از آب بیرون 
کشیدند اما پیکر وی بی جان بود و متأسفانه نتوانستیم برای 
این شــخص کاری انجام دهیم چون ساعت ها از مرگ وی 
می گذشــت و عائم حیاتی نداشت.وی با اشــاره به اینکه 
مردم اهالی جســد شــناور دیگری بر روی آب این استخر 
مشــاهده کردند با آتش نشــانی تماس گرفتند تصریح کرد: 
در ســاعت ۱7 عصر روز شنبه با حضور عوامل آتش نشانی 
جسد نوجوان ۱4 ساله از آب بیرون کشیده شد که مشخص 
شد این شخص با فردی که صبح شنبه در این استخر غرق 
شده اســت برادر است.مرتضوی بیان کرد: این دو برادر اهل 
استان سیستان و بلوچستان بودند و به همراه خانواده شان در 

رفسنجان زندگی می کردند.

مرگ دو برادر نوجوان در استخر

سیل اخیر یک میلیون تن گندم را از بین برد



صفحه 11اخبار كشور
دو شنبه ۲۷ خرداد 1۳۹۸ 
1۳ شوال 1۴۴۰ -شماره ۲۲۲1۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

نپیوستن به FATF لجبازی با آمریکا
و اشتباه است!

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در سرمقاله شماره دیروز با عنوان »لوایح چهارگانه و استفاده دشمن از لجبازی مسئوان« به قلم مصطفی 
هاشمی طباء کاندیدای اصاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 96 نوشت:»من عدم تصویب این لوایح را به الگوی رفتاری 
مشخص و عجیب برخی مربوط می دانم. آنها فهمیده اند که هرگاه چیزی از ما بخواهند یا توصیه ای به ما کنند، برخی از 
مسئوان ما دقیقا عکس آن عمل می کنند و می خواهند ثابت کنند که حرف غربی ها برای ایران ارزشی ندارد. در مسئله الحاق 
به کنوانسیون های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی نیز همین مسئله به وجود آمده است«.

این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»چندی پیش و در جریان راه اندازی کانال مالی اینستکس، کشورهای اروپایی 
بــه ایران توصیه کردند که هرچه زودتر لوایح چهارگانــه FATF را تصویب کند و نهایت همکاری را با این کارگروه ویژه 
اقدام مالی داشته باشد تا سریع تر تبادل مالی میان اروپا آغاز شود. آمریکایی ها نیز چندی بعد از زبان مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه همین درخواست را مطرح کردند. این کشورها دریافته اند که اگر حرفی به مسئوان ما بزنند و آنها را به انجام 
کاری بخوانند، مسئوان ما به نوعی لج می کنند و در نتیجه آنها با این سخنان یک فضای تبلیغاتی ایجاد می کنند تا ایران 
به این کنوانسیون ها نپیوندد و در نتیجه در روابط اقتصادی خود با دیگر کشورهای جهان دچار مشکل شود. آنها خیرخواه 
ما نیستند، بلکه با شناسایی نقاط ضعف مسئوان ما از این نقاط ضعف علیه جمهوری اسامی استفاده می کنند«.متاسفانه 
مدعیان اصاحات با زیرپاگذاشتن اخاق، به شعور مردم توهین می کنند.این طیف که هیچ مستند فنی و کارشناسی در 
دفاع از پیوستن به FATF ندارد، برای توجیه لوایح خسارت بار مرتبط با FATF مدعی شده است که »چون آمریکا می داند 
هر چه بگوید ما لج می کنیم و برعکس آن عمل می کنیم، تاکید می کند تا به FATF بپیوندیم تا ما لج کنیم و از عضویت 
امتناع کنیم؛این در حالی است که نفع ما در پیوستن به این سازمان است«!یک سؤال:چرا مدعیان اصاحات به مبنای اصلی 

این فرمول عمل نمی کنند و هرچه آمریکا خواست را بر ضد منافع کشورمان نمی دانند؟!
آنها که »اینجا به دنیا آمدن« برایشان کسر شأن است بخوانند!

روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی قابل تامل به ماجرای ســفر رامبد جوان و همسرش به کانادا برای بدنیا آوردن 
فرزندشان و حواشی مربوط به آن پرداخت و نوشت : »جمعی از هموطنان بودند که شرایط پیش آمده برای این نورسیده 
را یک تولد آرمانی خواندند و بر حال خودشــان و احتماا بچه های بعد از این شــان دریغ و افسوس خوردند...اگر دقیق تر 
نگاه کنیم در باطن این سخنان حقیقتی تلخ نهفته است اینکه عده ای از مردم این سرزمین متوهمند که اگر دردانه شان 
خارج از ایران پا به عرصه گیتی بگذارد در آینده براشان تخم دو زرده می گذارد و همین که پاسپورتی غیر پاسپورت ایرانی 
داشته باشد نصف راه عاقبت بخیری را جلو جلو طی کرده است زهی خیال باطل«. در ادامه این مطلب آمده است:»چه بسا 
هموطنانی که بار و بنه شان را جمع کردند و راهی جایی دیگر در زمین وسیع خدا شدند و زندگی شان بهتر شد، خیلیها 
هم بدتر شد. با این بهتر شدن و بدتر شدن کار ندارم بلکه نمی خواهم جلوی کسانی که به دنیا آمدن در ایران را یک جور 

کسر شان می دانند، ساکت بنشینم«.
کانادین های فخرفروشی که از رعایت ابتدایی ترین رفتار انسانی عاجزند

نویسنده این روزنامه در ادامه مشاهدات خود از برنامه بفرمایید شام با حضور ایرانیان مقیم کانادا را تشریح کرد و نوشت 
: »قصد تمسخر کسی را ندارم اما باور کنید در حال صدی نود بزرگوارانی که در برنامه شرکت کردند و تلویحا بابت کانادین 
بودن فخر می فروختند، جز اینکه ترحم کنم و دل بســوزانم عکس العمل دیگری نمی توانســتم داشته باشم. در ظاهر آنها 
برای مایعنی برای من و شمایی که در ایران زندگی می کنیم - دل می سوزاندند و ترحم می کردند، اما در اصل آنها خود از 
رعایت ابتدایی ترین رفتار انسانی عاجز بودند. آنها در یک میهمانی ساده حرمت میهمان و میزبان را عما زیر پا می گذاشتند 
تا یک امتیاز بیشــتر بگیرند. حرمت که ســهل است حتی آداب اولیه معاشرت و مناسبات انسانی را رعایت نمی کردند. از 
رفاقت حرف می زدند اما رفاقت را نمی فهمیدند. می گفتند ما برای پول و برنده شدن و امتیاز در برنامه شرکت نکرده ایم اما 
برای کسب یک نمره تا پای دوئل پیش می رفتند،.. علنا بدطینتی می کردند، اهل مدارا و مماشات نبودند. مطلقا مماشات 
کیلویی چند؟ اهل حال و همنشینی هم نبودند. بیشترشان خود بزرگ بین بودند. خودخواه بودند. علنا دروغ می گفتند... 
بد و غلط حرف می زدند.... فکتهای اشتباهی را به بزرگان ادب و هنر نسبت می دادند. در عین حال فخر فروشی می کردند. 
بحث سیاسی می کردند و برای مایی که در ایران زندگی می کنیم تاسف می خوردند در حالی که ایتشخص هر من المر. 
خط غلط، اما غلط، انشا غلط، آن وقت برای من و شما دل هم می سوزاندند.«این مطلب در پایان افزود:» باور کنید اینها 
مشتی است نمونه خروار از آدم هایی که به هزار مصیبت خود را به ونکور یا تورنتو با اونتاریو کانادا رسانده اند به این امید که 
حال و روزی بهتر داشته باشند و انسانهای موفق تری باشند. اینها همان هایی هستند که روزگاری جهت عاقبت به خیری 
جای وطن کرده و هزار زجر و زحمت دیده اند و آخرش شده اند این. اگر عاقبت به خیری این است و من یکی نمی خواهم 
شما هم اگر خواستید بچه تان را در کانادا به دنیا بیاورید توصیه می کنم ااقل یک شب با نگاه نقادانه ای این برنامه را ببینید. 

شاید از صرافتش افتادیده.«
می خواهند آمریکا را از عقب نشینی به پیشروی برگردانند

روزنامه ایران دیروز گفت وگویی را با یک کارشناس حوزه آسیای میانه و قفقاز منتشر کرد. وی مدعی شده است: »وقتی 
دو نفتکش در آب های خلیج فارس هدف حمله قرار می گیرند و برخی کشورها از جمله آمریکا و انگلیس و جریان های تندرو 
بافاصله ایران را بدون هیچ سندی متهم می سازند، کشورهای بزرگی چون روسیه و حتی اتحادیه اروپا موضعی خاف آن 
می گیرند و می گویند تا وقتی معلوم نشود نمی توانیم اعام موضع کنیم. این مسئله  نشان می دهد برجام یک نوعی عامل 
ثبات در برابر رفتارهای تند است. به همین سبب هم روسیه و چین و هم اتحادیه اروپا به ایران تأکید می کنند در برجام 
بمانید یعنی ماندن در برجام بهانه ای دست آمریکا و متحدانش نمی دهد که یک اجماع جهانی را درست کنند و مانند عراق 
و افغانستان به ایران حمله کنند.«اینکه آمریکا دست از پا خطا نمی کند، به دلیل استحکام پایه های جمهوریت و اسامیت 
نظام و درک ســایه ای از توان دفاعی و اقتدار جمهوری اســامی ایران در عراق و ســوریه و لبنان است نه توافقی یکطرفه 
که امتیازات و تعهدات نقد و آنی را نصیب ایران و وعده های نســیه را از آن دشــمنان کرد و به اهرم فشار و تهدید تبدیل 
شده است. اصل شکوه و اقتدار نظامی و دفاعی ایران موضوع دیگری است که با وجود تحریم ها شکوفا شده است. مدعیان 
اصاحات اما همراه با نقشه آمریکا و اروپا برای نگه داشتن ایران در برجام تقا دارند و گرچه می دانند اخیرا نیز کاهش تعهدات 
برجامی و اتخاذ راهبرد مقاومت عامل عقب نشینی دشمن شد، می خواهند دشمن شکست خورده را به پیشروی برگردانند.

گعده های سیاسی نه اسم گفت وگوی ملی دارد و نه آشتی ملی
روزنامه سازندگی با محمدرضا باهنر گفت وگو کرده و در تیتر صفحه اول خود نوشته است: »آغاز گفت وگوی اصاح طلبان- 
اصولگرایان«باهنر در واکنش به اینکه »در ماه های اخیر جلساتی با نام گفت وگوی ملی منتشر شده که شما از آن با عنوان 
گعده های سیاسی یاد کردید که با حضور برخی اشخاص اصولگرا و اصاح طلب برگزار می شود«، گفت: »... مگر رقیب می تواند 
با رقیب ائتاف کند؟ باید بگویم قطعاً من هیچ زمانی با تیپ شــخصی مثل عارف حزب تشــکیل نمی دهم. بنابراین این 
گفت وگوها نه اسم گفت وگوی ملی دارد و نه آشتی ملی. درمجموع اگر جریانات سیاسی بنشینند، حرف بزنند و جلسه داشته 
باشند می توانند تنش ها را کم کنند. به طور مثال جناح های سیاسی کشور بر سر موضوعاتی همچون ضرورت رونق تولید 
ملی هیچ اختافی ندارند. بنابراین می توان روی موضوعاتی که اختافی نیست به صورت هم آوا به پیشبرد امور کمک کرد.«

شــایان ذکر است مدتی است که مدعیان اصاحات با کلیدواژه گفت وگوی ملی درصدد تعدیل فشارهای اجتماعی و 
سیاســی هســتند که از طرف جامعه و جریانات سیاسی به آنها وارد می شود. مسائلی مانند رفع حصر، استفاده از ظرفیت 
اریجانی در انتخابات، فرار از پاسخگویی و فریب و انحراف افکار عمومی از طریق نزدیک شدن به اصولگرایان، اهدافی است 

که مدعیان اصاحات از رهگذر گفت وگوی ملی آنها را دنبال می کنند. 
لبخند زدن ما از خباثت آنها نمی کاهد

روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود به »پیامدهای پادرمیانی های بین الملل« پرداخته و نوشته است: »محمدجواد 
ظریف در آخرین مصاحبه خود مسئله را کاما ساده و روشن مطرح کرد: »اصا ما نه تمایل به رابطه با آمریکا داریم و نه 
نیازی به آن داریم و نه کاری به کار آنها داریم. تحریم اقتصادی را تروریسم اقتصادی می دانیم.« سخن بسیار ساده و منطقی 
به نظر می رسد، به شرط آنکه رابطه دو کشور معادله ای تک مجهولی باشد؛ »با ما رابطه نداشته باشند، تحریم هم نکنند!«

این ســرمقاله ســپس آورده است: »مسئله عوض شدن رنگ مسئله عرب -اسرائیل پس از چهار جنگ بزرگ و دوران 
۴۰ ساله جنگ های مزمن مطرح است که ظاهراً آنها را خسته کرده و ترجیح می دهند بار آن را بر دوش ایران بیندازند و 
خودشان در سایه همکاری با اسرائیل بیارامند و به جای تحمل هزینه های جانی و مالی، راه توسعه اقتصادی در پیش بگیرند 
و ایران را دشمن اصلی بنامند.«این سرمقاله همچنین نوشته: »اگر مسائل ناشی از اشغال سفارت آمریکا در آغاز انقاب را 
کنار بگذاریم، آمریکا خودش با ایران مستقیماً مسئله ای ندارد. نه اختاف مرزی دارد نه طلبی و نه تهدیدی از جانب ایران 
خاک آمریکا را تهدید می کند. اما مسئله اصلی باقی می ماند و مسئله اصلی این است که آمریکا نزدیک ترین متحد و ضامن 

بقای اسرائیل و متعهد به رفع تهدید از آن است.«
آفتی به نام سطحی نگری و ساده انگاری

ساده انگاری و سطحی نگری به مسایل می تواند آفات بسیاری به همراه داشته باشد که خطا در انتخاب راهبرد یکی 
ازاصلی ترین آنهاست. مسئله رژیم غاصب قدس شریف یک نزاع عبری –عربی نیست. اهداف آنها بسیار بااتر از اینها ترسیم 
شده است. برای نمونه به شخصیت و زندگی شخصی مانند »برنارد لوئیس« باید نگاهی انداخت. لوئیس، یهودی انگلیسی 
تبار و متولد 1961 اســت که مهم ترین نظریات او با عنوان »بالکانیزاســیون« معروف است. این طرح از دهه ها قبل از این 
مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و انگلیس پس از تصعیف امپراتوری عثمانی نمونه ای از آن را توسط خانم »گرترود بل« 
در خاورمیانه به اجرا درآورد که مرزبندی های اکنون کشورهای عربستان، عراق، سوریه، اردن و... به همان روزها برمی گردد.
مطابق نظر لوئیس هرگونه تغییر در مرزهای جغرافیایی ایران به راحتی خواهد توانست کشورهای همسایه آن به خصوص 
عراق، ترکیه و پاکستان را به راحتی بی ثبات ساخته و به پیشرفت طرح او برای بالکانیزه کردن دنیای اسام کمک بزرگی 
کند. از این رو ســرویس های اطاعاتی آمریکا و اســرائیل برای پیش برد طرح لوئیس در ایران عملیات های سنگین و پر 
هزینه ای را انجام داده و می دهند. مطابق خواب و خیال های لوئیس ایران می تواند به هشــت کشور کوچک تقسیم شود. 
بنابراین جهت گیری سیاسی ایران درباره رژیم صهیونیستی تغییری در هدف آنها ندارد بلکه تنها ممکن است روش آنها را 
تغییر دهد.دیگر اینکه نویسنده مدعی شده که چون با آمریکا هم مرز نیستیم خاک یکدیگر را نیز تهدید نمی کنیم! متاسفانه 
نویسنده به مفهوم عمق استراتژیک اصا توجهی ندارد. ما تحقیقا با آمریکایی ها هم مرز هستیم وقتی آنها در مناطقی مانند 
بحرین پایگاه نظامی دارند. اصا به همین خاطر است که آمریکا با صرف هزینه های هنگفت در جای جای جهان پایگاه 
نظامی دارد. اما مهم تر از اینها اصطکاک مرزهای فرهنگی و تمدنی است. هر تمدنی سه دوره شکل گیری و تکوین؛ اوج و 
افول را طی می کند و در دوره افول با تمدن بعدی یا با مظاهر تمدن بعدی در تقابل شدید قرار می گیرد. اکنون تمدن غربی 
که وارد دوره افول خود شده در تقابل با نمودها و قدرت نرم انقاب اسامی است. کشتار وحشیانه در نیجریه آشکارترین 

صحنه تقابل تمدنی روبه افول غرب با قدرت نرم انقاب اسامی ایران بود.
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درمکتب امام

ایران را بسازیم
ناچاریم که به ملت متوجه بشویم براى سازندگى؛ براى اینکه ترمیم کنیم 

این خرابی ها که در طول مدت حکومت جائر پهلوى در مملکت ما حاصل شــده 

است... دانشجوهاى عزیز، متخصصین، مهندسین و بازارى، کشاورز، همه قرهاى 

ملت، داوطلب براى این است که ایراى که به طور مخروبه به دست ما آمده است 

بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگى، موسوم کنیم این جهاد را 

به »جهاد سازندگى« که همه قرهاى ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهى و 

دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهرى و دهاى، همه با هم باید تریک مساعى 

کنند و این ایران را که خراب شده است بسازند.
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دیروز رضا رحمانــی وزیر صمت که به 
همراه مدیران سه شرکت بزرگ خودروسازی 
به جلسه غیرعلنی مجلس آمده  کشورمان 
بود در پاسخ به انتقادهای نمایندگان نسبت 
به قیمت کااها و وضعیت آشفته بازارخودرو 
وعده داد که با راه اندازی سامانه ای به قیمت ها 
سامان دهد و همچنین وی برنامه ای را در هفت 

محور برای رونق تولید به مجلس ارائه کرد. 
دیروز مجلس شورای اســامی کار خود را با 
جلسه غیرعلنی آغاز کرد. در جلسه غیرعلنی دیروز 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشــی 
از وضعیــت بخش صنعت و تولید شــامل صنایع 
خودروسازی، فواد و پتروشیمی حضور یافته است.
پیــش از این اســداه عباســی ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس اعام کرد در جلســه روز 
یکشنبه رئیس اتاق بازرگانی و مدیران عامل بانک ها 

نیز حضور خواهند یافت.
با پایان یافتن جلســه غیرعلنی و آغاز جلسه 
علنی »علی اریجانی« در ســخنانی با  اشــاره به 
جلســه غیرعلنی گفت: »وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت به همراه همکارانش در این جلســه حضور 
یافتند و درباره ابعاد مختلف صنعت، موضوع صنایع 
معدنی و شرایطی که سرمایه گذاران بتوانند در یک 
وضعیت قابل پیش بینی فعالیت خود را انجام دهند، 

توضیحاتی ارائه کردند.«
وی اظهار داشــت: »همچنین در این جلسه 
درباره اینکه وضعیت توزیع کااهای اساســی باید 
ساماندهی شود، بحث و بررسی کردیم و کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس قرار اســت این موضوع را 

دنبال کند.«
سامانه ای برای سامان دادن به قیمت ها

»اسداه عباســی« در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر درخصوص جزئیات جلســه غیرعلنی مجلس 
بــا حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: »در 
جلسه دیروز مشکات بخش های تولیدی فعال، نیمه 
فعال و راکد مورد بررسی قرار گرفت. کارخانجاتی که 
نیمه فعال و راکد هستند مشکل اصلی شان سرمایه 
در گردش و مواد اولیه اســت. مقرر شــد دولت به 
تعهدات خود در زمینه تأمین ســرمایه در گردش 

کارخانجات عمل کند.«
نماینده مردم رودســر ادامه داد: »عاوه بر این 
مقرر شد به ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استان ها 
اختیارات بیشتری داده شود تا بتوانند از کارخانجات 
حمایت بیشتری کنند تا بتوانند با حفظ   اشتغال 

مانع از رشد نرخ بیکاری شوند.«
سخنگوی هیئت رئیســه مجلس با  اشاره به 
بررسی وضعیت شرکت های خودروسازی در جلسه 
غیرعلنی گفت: »نوســانات ارز و عــدم پرداخت 

تسهیات به این شرکت ها از مشکات این شرکت ها 
بوده، برخی از خریدهای این کارخانجات به صورت 
نقــد نبوده و امروز برای پرداخت بدهی خود دچار 
مشکل هســتند. مقرر شد دولت این تسهیات را 
بپردازد و به جای دخالت در صنعت خودروســازی 
آنها را حمایت کند تا صنعت خودروســازی بتواند 
به تعهدات خود در ارتباط با زمان تحویل، کیفیت 

خودرو و قیمت خودروها تجدید نظر کند.«
وی تأکید کرد: »ما نمی توانیم از یک سو بگوییم 
خودروسازی ها دولتی هستند و از سوی دیگر آنها 
را رها کرده و مورد حمایت قرار ندهیم. مقرر شــد 
مشکات صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع 
مورد بررســی قرار گیرد و مجلس و دولت با کمک 

یکدیگر به این صنایع کمک کنند.«
عباســی گفت: »در قانون بودجه ســال 9۸، 
1۴ میلیارد دار بودجه به تأمین کااهای اساسی 
اختصاص یافت. طبق گزارش های وزارت صنعت 6 
درصــد از این اعتبار مربوط به وزارت صنعت بوده 
است، مقرر شد این میزان به صورت کامل و شفاف 

و روشن به این وزارتخانه اختصاص یابد.«
وی اظهار داشــت: »وزیــر صنعت محورهای 
هفتگانه ای را تعیین کرد و مقرر شــد ســامانه ای 
راه اندازی شــود و توزیع کااها از انبار تا توزیع در 

بازار مورد رصد قرار گیرد.«
وی با بیــان اینکه نمایندگان انتقادات زیادی 
نسبت به گرانی کااها داشتند، گفت: »باید مشخص 
شود قیمت تمام شده کاا چقدر است و مردم باید 
چقدر پرداخت کنند، لذا مقرر شــد سازمان های 
مربوط به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
فعال شــوند تا هم تولیدکنندگان بتوانند  اشتغال 
موجود را حفظ کنند و هم کاا با قیمت عادانه به 
دست مصرف کنندگان برسد و دالی ها پایان یابد. 

بازار سیاه کااها دســت واسطه هاست. مقرر شد 
وزارت صنعــت در این بخش ورود کند و نظارت ها 

را افزایش دهد.«
حمله به نفتکش ها؛

 تئاتر آمریکایی-اسرائیلی 
در ابتدای جلسه علنی دیروز »علی اریجانی« 
رئیس مجلس سالروز شهادت چهار شهید موتلفه، 
بخارایــی، صفــار هرنــدی، نیک نــژاد و امانی را 
گرامیداشت و گفت آنان پیشکسوتان و پیشتازان 
مبارزان ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی بودند که 
در ســنین جوانی راه درست زیستن را یافتند و با 
مجاهدت خویش مسیر مبارزات ملت را هموار کردند.

وی افزود: از سخنان هوشمندانه و عزت مندانه 
رهبر انقاب اســامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن 
تشــکر می کنیم که با دقت تام و استدال متین، 
منطق ملت ایران را در مقابل ستم هیوای استعمار، 

آمریکا بیان داشت.
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس شــورای 
اسامی بیانات مهم، دقیق و شجاعانه رهبر معظم 
را قدر دانسته و حمایت می کند، اظهار داشت: همه 
بخش های کشور باید براساس همین صراط استوار 

عمل کنند.
اریجانی با  اشــاره به اقدامات مشکوک علیه 
نفتکش ها در خلیج  فارس گفت: اقدامات مشکوک 
در دریای عمان علیه نفتکش ها، مکمل تحریم های 
اقتصادی است به جهت آنکه از تحریم ها، نتیجه ای 
به دست نیاوردند با توجه به سوابق تاریخی آمریکا 
در ایــن زمینه که در جنــگ جهانی آمریکایی ها 
کشــتی های خود را در نزدیکی هــای ژاپن مورد 
هدف قرار دادند تا توجیــه ازم برای خصومت را 

فراهم کنند.
وی افزود: اما بخش فکاهی ماجرا در اظهارات 

»پومپئو« نهفته است که توصیه کرده ایران در مقابل 
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده 
کند. این حرف از زبان آقای پمپئو واقعاًً شــیرین  

)مضحک( است.
فراخوانی برای دریافت 

راهکارهای اقتصاد بدون نفت
»امیرحســین قاضــی زاده هاشــمی«، عضو 
فراکســیون نمایندگان وایی در حاشــیه جلسه 
دیروز مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: فراکسیون 
»اقدامات پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا« اخیراً 
در مجلس به ریاست بنده تشکیل شده است و ما به 
دنبال آن هستیم که راهکارهایی را جهت جداکردن 
اقتصاد کشور از نفت و کاهش درآمد ارزی حاصل از 

فروش نفت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: فراکســیون مذکور به دنبال آن 
است که نقاطی را که نقطه طعمه ای برای آمریکا و 
دیگر دشمنان است، شناسایی کند تا دیگر دشمنان 
نتوانند از طریق این نقاط به ایران فشار وارد کنند. 
درآمد ارزی ناشی از فروش نفت یکی از موضوعات 
مورد تهدید ماست و دشمنان با محدودسازی فروش 
نفــت و کاهش درآمد نفتی مــا به دنبال تحمیل 
فشــارهای ســنگین اقتصادی به کشور هستند و 
اخیــراً مقام معظم رهبــری فرمودند که مکانیزم 
جایگزینی به جای درآمد نفتی در بودجه عمومی 
کشور در نظر گرفته شود که ما به دنبال یافتن چنین 

راهکارهایی هستیم.
وی افزود: فارغ از بحث تحریم ها، نفت جایگاه 
خود را به مرور از دســت می دهد چرا که شــاهد 
جایگزینــی تکنولوژی هــای برقی بــه جای نفت 
شــده ایم و همچنین ارتقای فناوری های جدید در 
حوزه پنل های خورشــیدی و تبدیل خودروها به 
خودروهای الکتریکی باعث می شــود که به مرور 
قیمت نفت کاهش یابد و پیش بینی می شود که در 

سال 1۴1۴ قیمت نفت بسیار کاهش یابد.
ایــن نماینده مجلس تأکید کرد: شــغل ملی 
ایرانیــان فروش نفت اســت و ما بایــد مواردی را 
جایگزین آن کنیم که مرکز پژوهش های مجلس، 
معاونت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و مرکز 
تحقیقات اســتراتژیک، مطالعاتی را در این زمینه 
تاکنــون انجام داده اند و مجلــس هم به دنبال آن 
است که راهکارهایی را در این زمینه جمع آوری کند.
قاضی زاده هاشمی گفت: ما به آموزشکده ها و 
دیگر مراکز آموزشی فراخوانی زده ایم که اگر طرح 
و پروژه ای در ایــن زمینه یعنی جداکردن اقتصاد 
کشــور از نفت دارند، به ما ارائه دهند تا ما پس از 
بررسی و جمع بندی در این باره، طرح ها و پروژه های 
نهایی را در شورای هماهنگی اقتصادی و سران قوا 

پیگیری کنیم.

انتخابات رئیس و هیئت  رئیسه کمیسیون های مجلس دیروز عصر 
برگزار شد و به جز کمیســیون امنیت ملی تکلیف بقیه کمیسیون ها 

مشخص شد.
انتخابات رئیس و هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس دیروز عصر برگزار شد 
و به جز کمیسیون امنیت ملی تکلیف بقیه کمیسیون ها مشخص شد. انتخابات 
کمیسیون امنیت ملی نیز فردا )سه شنبه( برگزار می شود. اما پیرامون چرایی به 
تعویق  افتادن انتخاب رئیس و هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، دیروز خبرگزاری 
مهر نوشت؛ شنیده ها در مجلس حاکی از آن است که مصطفی کواکبیان به نفع 
حشــمت اه فاحت پیشه برای تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس کنار کشیده است.
همچنین در جلســه ای که ظهر دیروز با حضور نمایندگان فراکسیون های 
مختلف برگزار شد قرار بود تا از میان »مجتبی ذوالنور« و »عاءالدین بروجردی« 
رأی گیری صورت گیرد و یک نفر برای رقابت با فاحت پیشــه انتخاب شود، که 
بروجردی قبل از رأی گیری انصراف خود را به نفع ذوالنور اعام کرد. »محمدجواد 
جمالی« نیز گفته است: »جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای 

انتخابات هیئت رئیسه این کمیسیون به روز سه شنبه موکول شد.«
رقابت ذوالنور و فاحت پیشه 

وی ادامه داد: »با توجه به برگزاری جلسه دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان 
وایی برای انتخاب کاندیدای اصلی ریاست میان ذوالنور و بروجردی پیش از جلسه 
امروز )یکشنبه( کمیسیون امنیت ملی و طوانی شدن این جلسه، اعضای فراکسیون 

امید جلسه کمیسیون امنیت ملی را ترک کردند.«
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیت ملــی مجلس تصریح کــرد: »بر 
این اســاس برگزاری انتخابات هیئت رئیســه این کمیســیون به روز سه شنبه 
هفته جاری )فردا( موکول شــد. همچنین در جلســه دو فراکسیون مستقلین 
و نماینــدگان وایــی، بروجــردی بــا ذوالنور تفاهم کــرد و قرار بر این شــد 
 کــه ذوالنور بــرای تصدی ریاســت کمیســیون امنیت ملی با فاحت پیشــه 

رقابت کند.«
کمیسیون آموزش و تحقیقات

»محمدمهدی زاهدی« که سابقه وزارت علوم دارد دیروز در جریان انتخابات 
هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسامی با رأی اعضا به 
ریاست این کمیسیون انتخاب شد. گفتنی است، زاهدی 1۲ رأی و فاطمه سعیدی 
9 رأی را کسب کردند. براساس این گزارش، »محمود نگهبان سامی« به عنوان 
نایب رئیس اول، »قاسم احمدی اشکی« نایب رئیس دوم، »فریده اواد قباد« دبیر 
اول، »علیرضا سلیمی« دبیر دوم و »میرحمایت میرزاده« نیز به عنوان سخنگوی 
کمیسیون آموزش انتخاب شدند. پیش از این محمدرضا عارف ریاست کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس را برعهده داشت.
کمیسیون اجتماعی 

اعضای هیئت رئیسه کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسامی در سال 
چهارم مجلس دهم انتخاب شدند. در جلسه عصر دیروز کمیسیون اجتماعی، با 
رأی اعضا »عبدالرضا عزیزی« نماینده مردم شیروان و عضو فراکسیون مستقان 

به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.
همچنین با رای اعضاء، علی ساری نماینده مردم اهواز و محمد وحدتی نماینده 
مردم بستان آباد، نواب اول و دوم و ناهید تاج الدین و روح اه بابایی به عنوان دبیران 
اول و دوم کمیسیون اجتماعی انتخاب شدند. جلیل مختار نماینده مردم آبادان 

نیز سخنگوی کمیسیون شد.
کمیسیون اقتصادی

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عصر دیروز برگزار شد 
و با رأی اعضا، »الیاس حضرتی« عضو فراکسیون امید جایگزین »محمدرضا پور 

ابراهیمی« شد.
عامر کعبی نماینده آبادان نیز به عنوان نایب رئیس اول و احمد انارکی محمدی 
نماینده مردم رفســنجان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. حسن حسینی 
شــاهرودی نماینده مردم شاهرود نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد. 
همچنین با رای اعضاء ســید تقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره و علی 
اســماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون 

برگزیده شدند.
کمیسیون بهداشت و درمان 

انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان برای اجاسیه چهارم 
دوره دهــم مجلس نیز عصر دیروز برگــزار و »علی نوبخت« به عنوان رئیس این 
کمیسیون انتخاب شد. همچنین محمدحسین قربانی و مرتضی خاتمی به عنوان 
نواب اول و دوم و منوچهر جمالی و احمد حمزه به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون 
انتخاب شدند. اکبر ترکی نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس 

نیز به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شد.

وزیر صنعت در جلسه غیرعلنی مجلس وعده داد

راه اندازی سامانه ای 
برای سامان دادن به قیمت ها و بازارخودرو

با رای نمایندگان و برای اجاسیه چهارم دوره دهم مجلس

تعیین رؤسای كمیسیون های مختلف مجلس
تکلیف كمیسیون امنیت ملی فردا روشن می شود

سرویس اجتماعی-
انتشار خبر و تصاویر ضرب و شتم بانوی 
گیانی و فرزند خردسالش که در مواجهه با 
زیر پا گذاشتن عفاف و حجاب توسط تعدادی 
از افراد هنجارشکن غیورانه ایستادگی و نهی 
از منکر کرد، دل های امت حزب اه را متأثر 

کرده است.
این روزها انتشــار فیلمی از برخورد وحشیانه 
تعدادی از هنجارشــکنان و اوباش با بانوی مؤمنه 
گیانی و فرزند خردســال وی تنها به این علت که 
در برابر بی حرمتی آنها به عفاف و حجاب اقدام به 
امر به معروف و نهی از منکر نموده بود، واکنش مردم 
مسلمان کشورمان را در پی داشت به ویژه که این 
بار ولنگاری فرهنگی با وحشــی گری و بی رحمی 

همراه شده بود. 
ماجرا چه بود؟

خانــم واحدی، بانوی آمــر به معروف گیانی 
در گفت وگــو با فارس درباره این ماجرا گفت: »روز 
جمعه 17 خردادماه به همراه پسرم راهی مغازه شدم 
و دیــدم در فاصله کمی از من جمعی از بانوان در 
گوشه خیابان و داخل اتومبیل خود مشغول رقص و 
آواز بودند و حجاب خود را از سر برداشته بودند، در 
حال برگشتن از مغازه بودیم که دیدم به ما نزدیک 
شدند و در حالی که حجاب به سر نداشتند و پوشش 
نامناسبی داشتند شــروع به رقصیدن در مأ عام 
کردند. به این فکر کردم که اگر چیزی نگفته از این 
افراد رد شوم نمی توانم با وجدان خود کنار بیایم و 
تذکر لسانی را حداقل وظیفه خود می دانستم و با 
زبان لین به آن ها گفتم این چه کاری است که در 
انظار عمومی انجام می دهید، این کارها برای خانه 

است خیابان جای رقصیدن نیست.«
حمله وحشیانه در پاسخ به تذکر لسانی

خانم واحــدی ادامه داد: »زمانــی که به این 
خانم ها تذکر دادم همه به سمت من هجوم آوردند 
و آن خانم من را به شــدت هل داد و من بر زمین 
افتادم، یک دفعه همه به سمت من حمله کردند و 
شروع به فحاشی و ناسزا گفتن کردند، حتی یک نفر 
دست انداخت تا چادرم را از سرم بکشد و من محکم  
چادر و روسری خودم را نگه داشتم و گفتم: این چه 
کاری است، کار شما خاف عرف و شرع بوده و حاا 

شما مدعی هستید؟«
وی درباره آقایی که در ویدیوی منتشــر شده 
دربرابر وی قرار گرفته اســت، توضیح داد: »این آقا 
برای کمک به بنده نیامده بود، وقتی هنجارشکنان 
من را دوره کرده بودند و مورد ضرب و شــتم قرار 
می دادند، حتی یک آقا دست انداخت تا من را بزند 
در این لحظه بود که پسرم )محمدصالح 11 ساله( 
آمد تا از من دفاع کند و آن مرد را خطاب قرار داد 
و بگــو مگویی با او کرد اما در این لحظه خانمی با 
کفش به شکم و پای پسرم ضربه زد و وی را مورد 
حمله و زد و خورد قرار داد، من برگشتم تا با تلفن 
همراهم به 11۰ زنگ بزنم اما یک نفر در همان حال 
مجدداً به من حمله ور شد و من را به زمین انداخت و 
تلفن همراهم را نیز شکست، اما باز ایستادم و جلوی 
اتومبیل در حال متواری شدن را گرفتم و گفتم باید 
بایســتید تا پلیس بیاید و تکلیف این بی قانونی و 
بی حرمتی مشخص شود که یک آقایی من را کنار 
کشید و هنجارشکنان را فراری داد. من نیز شماره 
پاک را برداشــتم تا بتوانم از آن ها شکایت کنم و 
الحمداه با شکایتی که انجام شد و همکاری نیروی 

انتظامی حکم جلب این افراد صادر شده است.«
عمل به وظیفه برای رضای خدا 
و شادی دل حضرت زهرا )س(

خانم واحدی درباره علت ممارســت با وجود 

اینکه احتمال وجود داشــت که امر به معروف در 
این حالت برای وی خطرساز باشد، گفت: »هر فرد 
مسلمان، آزاده و غیرتمندی که با چنین صحنه هایی 
مواجه شود، حداقل وظیفه اش دادن یک تذکر لسانی 
است، من بار اول که از خیابان رد شدم و این افراد 
را دیدم، گذشتم اما وقتی در حال برگشتن بودم و 
دیدم هنجارشکنی آن ها تشدید شده است نتوانستم 
مقاومت کنم و چیزی نگویم بنابراین با خود گفتم 
خدایــا برای رضای تو و شــادی دل حضرت زهرا 
)س( من این تذکر لسانی را می دهم و با زبان لین 
خواستم تا پوشش خود را رعایت کنند و در خیابان 

هنجارشکنی نکنند.«
شهدای رفتند تا امنیت و عزت ما حفظ شود
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه با تاش های 
نیروی انتظامی چند نفر از این افراد خاطی دستگیر 
شدند و فقط  آن خانمی که بنده را هل داده بود و 
در فیلم هم مشاهده می شود، متواری و تحت پیگرد 
قانونی قرار دارد، تأکید کرد: »برای من گرفتن این 
افراد اهمیت ندارد، آنچه مهم است نفس عملی است 
که با یک آمر به معروف انجام شد، هنجارشکنی و 
بی قانونی و خاف شرع عمل کردن این افراد آن هم 
در مأ عام و بی حجابی و هتک حرمت به راحتی در 
خیابان است که باید با آن برخورد شود، ما برای چه 
این همه شهید دادیم؟  شهدای ما رفتند تا امنیت و 
عزت ما حفظ شود، در وصیت نامه تمام شهدا آمده 
اســت که خواهر من؛ چادرت را برای پاسداشــت 
خون من حفظ کن، اما متأسفانه این هنجارشکنان 
به راحتی به چادر خاکی حضرت زهرا )س( توهین 

کردند نه به من.«
سکوت عجیب برخی مسئوان گیانی

این بانوی آمر به معروف درباره دلیل ســکوت 
برخی از مسئوان گیانی در واکنش به این اتفاق، 
گفت: »مطمئن باشید مسئوان برای دستیابی به 
منافع شخصی خود در رابطه با این مسئله سکوت 
کردند، کسی که هر سمت یا جایگاهی دارد فردای 
قیامت باید در قبال مسئولیتی که داشته پاسخگو 
باشد، اینکه به راحتی درباره این موضوع سکوت کرده 
و به راحتی گذشتند؛ مطمئنا از ریشه مشکل دارند 
و عملکرد چنین مســئوانی موجب شد تا فساد و 

هنجارشکنی در جامعه به اینجا برسد.«
از کار خود پشیمان نیستم

خانم واحدی درباره اینکه آیا از کار خود پشیمان 
نیست، اظهارداشت: »اگر زمان به عقب برگردد باز 
همیــن کار را می کنم، امر به معروف وظیفه دینی 
همه ماســت وقتی ما در مراســمات مذهبی خود 
دعا و مناجات می کنیم و در پیشگاه خداوند اشک 
می ریزیم، زیارت عاشورا می خوانیم و ماه محرم را 
گرامی می داریم باید به این شناخت برسیم که امام 
حسین )ع( برای احیای امر به معروف جهاد کردند 
و خانــواده خود را در این راه فدا کردند، بنابراین ما 
بایــد به جا و به اقتضای زمــان حداقل یک تذکر 

لسانی بدهیم.«
نارضایتی از وضعیت اجرای فریضه

 امر به معروف در استان گیان
وی با بیان اینکه حقیقتــاً از وضعیت اجرای 
فریضه امر به معروف در استان گیان رضایت ندارم، 
افزود: »آمرین به معروف باید از ســوی مسئوان 
حمایت شوند و خود مسئوان نیز در این راستا ورود 
کنند تا شاهد فساد و هنجارشکنی نباشیم، اگر اجازه 
بدهند با آمرین به معروف این چنین برخوردی شود 
در آینــده دیگر افراد جرأت پیدا نمی کنند که این 
فریضه الهی را انجام بدهند، متأسفانه امر به معروف 
در جامعه ما به فراموشی سپرده شده و می طلبد که 
ابتدا مسئوان استانی ورود کرده و حمایت ازم را از 

آمرین به معروف داشته باشند.«
بزرگ مرد کوچکی که 

از مادرش جانانه دفاع کرد
امــا در این ماجرا یک مرد کوچک کار مهمی 
کرد تا نشــان دهد غیرت و دفاع از ناموس سن و 

قد نمی شناسد.
 محمدصالح 11 ســاله که دانش آموز کاس 
چهارم و حافظ قرآن اســت هــم درباره اتفاقی که 
برای وی و مادرش افتاد گفت: »راستش را بخواهید 
از کار مادرم خوشحال بودم چون می دانستم برای 
خــدا این کار را انجام می دهد، اما وقتی دیدم یک 
مردی می خواهد مادرم را بزند نتوانستم تحمل کنم، 
نمی شود یک مردی که نامحرم است به یک خانم 
نامحرم دست بزند و او را کتک بزند، من به حمایت 

از مادرم رفتم تا از آن مرد کتک نخورد.«
گفتنی اســت، بخش هایــی از ویدئو گفت و 
گوی این بانوی محترمه به همراه صحنه های حمله 
هنجارشکنان به وی در کانال کیهان در پیامرسان 

های اجتماعی منتشر شده است.
مسئوان در خوابند

 مردم و بسیجیان وارد میدان شوند
وقوع حوادث ناگواری همچون برخورد زشت و 
قبیح قانون شــکنان با این بانوی مؤمنه و با غیرت 
یک بار دیگر زنگ خطر افزایش وقاحت هنجارشکنان 
در ســایه غفلت و خواب ماندن یا به خواب زدگی 
مســئوان امر و البته بی تفاوتی و سکوت مردم را 

به صدا در آورد.
اینکه در کشــوری اسامی همچون ایران که 
هزاران جوان خون خود را برای دفاع از ارزش ها و 
ناموس و دین مردم فدا کرده و می کنند، عده ای به 
خود اجازه دهند بی محابا قانون، شرع و هنجارهای 
حاکم بر جامعه را برای خوشگذرانی و اابالی گری 
خود بدون ترس از برخورد قاطع و پشیمان کننده 

زیر پا بگذارند، مایه تأسف و نگرانی است.
اینکه چطور کار به اینجا رسیده است از ابعاد 
مختلف قابل بررسی استف اما وقتی به عنوان مثال 
در همین موضوع عفاف و حجاب مسئوان سازمان 
های مختلــف دولتی و غیر دولتی که طبق قانون 
دارای وظیفه هستند، بنا بر عافیت طلبی یا مصلحت 
اندیشــی های خطرناک یا  برای بهره برداری های 
جانبی، در عمل به وظیفه خود کوتاهی می کنند 
و حتی در مواقعی با ژست روشنفکری در راه حفظ 
ارزش ها سنگ اندازی هم می کنند نباید از جری 

شدن هنجارشکنان تعجب کرد.
نتیجه غفلت و کم کاری فرهنگی چیست؟

وقتی نظام آموزشی، سینما، رسانه ها و سایر 
عناصر تأثیرگذار، به دایل مختلف از جمله وادادگی 
یا وابســتگی فکری به غرب، یا سیاســی کاری و 
غفلت از وظایف در تربیت و پرورش جوانان دیندار 
و ارزشــمدار لنگ می زنند، آن هم با وجود هجمه 
هــای عظیم تهاجم فرهنگــی از جمله در فضای 
مجازی، ماهواره و ... و با کمال تأسف مردم دیندار 
و ارزشمدار نیز تمام و کمال و با تمام ظرفیت وارد 
میدان کار فرهنگی و دفاع از ارزش ها نشوند نتیجه 
آن می شــود که زن کشف حجاب کرده رقاص به 
خود اجازه دهد در روز روشن بانوی مؤمنه و ناهی 
از منکر و فرزند وی را زیر مشــت و لگد بگیرد! یا 
فان دختر کشــف حجاب کــرده در مقابل تذکر 
راننده تاکسی مومن و قانونمدار برای رعایت حجاب 
اسامی، به خود اجازه دهد برای تنبیه این راننده 
تصویر و مشخصات وی را در فضای مجازی منتشر 
کند، یا جوانی که در یکی از پارک های شمال تهران 
به دختران کشف حجاب کرده مشغول بازی تذکر 
می دهد با برخورد ناهنجار و خشن آنها روبرو شود، 

یا در حادثه تلخ دیگری که دل هر فرد غیرتمندی را 
به درد می آورد در تجمع علنی و عجیب ضد حجاب 
در دانشگاه تهران یک مردنمای نامرد مخالف حجاب! 
به دخترچادری دانشجو لگدپراکنی کند و یا دختران 
بی حجاب جرأت پیدا کنند به مأموران گشت ارشاد 
پلیس فحاشی و حمله کنند. بله اینها و مصادیق زیاد 
دیگری از این هنجارشکنی های همراه با وقاحت و 
بی باکی که می توان برشــمرد، نتیجه غفلت و کم 
کاری مسئوان و پس از آن مردم در کار فرهنگی 

و دفاع از ارزش ها است.
سیل خروشان مردم و جوانان دیندار 

پایان دهنده هنجارشکنی ها
اما حال کــه از معضــات فرهنگی و ضعف 
ســاختاری نظام آموزشی و ... گفتیم، نباید از این 
موضوع غفلت کنیم که بحمداه وجود حجم عظیم 
مردم و خانواده های انقابی و دیندار در سراسر کشور 
و پرورش جوانان مومن و ارزشی در مجموعه های 
مختلف فرهنگی اعم از دختران و پسران دانشجو 
و دانش آموز بســیجی و پاک سرشت این نوید را 
می دهد که بروز و خودنمایی هنجارشکنان دلیل بر 
ازدیاد آنها نیســت و اگر نسل دیندار و حزب اللهی 
اراده کنند و  ورای از غفلت و نخوت مســئوان امر 
وارد میدان شوند به راحتی با اقدامات خود از جمله 
کار فرهنگی در ابعاد مختلف و همچنین احیای عملی 
و پر حجم فریضه امر به معروف و نهی از منکر می 
توانند ریشه این بی حیایی ها و هنجارشکنی های 

گستاخانه را خشک کنند.
در ماجرای اخیر بانــوی گیانی هم انتظار و 
توقع از جوانان گیانی و بســیجیان و مردم غیور و 
شــهیدپرور این خطه وایی این است که جدی تر 
وارد میدان شوند چراکه زیبنده نیست یک بانوی آمر 
به معروف و فرزندش در روز روشن کتک بخورند و 
صدای کسی در نیاید. البته ممکن است این اتفاق در 
هر کجای دیگر رخ دهد که هوشیاری امت حزب اه 

و جوانان غیور و بسیجی را می طلبد.
حمایت از آمران به معروف 

و ناهیان از منکر وظیفه قانونی مسئوان
از ســوی دیگر حمایــت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر وظیفه قانونی مسئوان جمهوری 
اسامی است. در همین روزهای گذشته رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به تاش برخی افراد در جهت رواج 
بی عفتی و ناهنجاری در جامعه اعام کرد: »دولت، 
نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مسئولیت دارند که 
از امنیت روانی و اخاقی جامعه صیانت کنند و اجازه 
ندهند کوچک ترین بی عفتی و ناهنجاری، جامعه را 
تهدید کند. از طرفی امر به معروف و نهی از منکر 
به موجب موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری 
اسامی، امری عمومی و وظیفه همه مردم است و 
دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و 
قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

حمایت کنند.«
تبعات فراموشی فریضه 

امر به معروف و نهی از منکر
فراموش نکنیم عمل به فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر وظیفه ای مهم و واجبی حیاتی است 

که امام کاظم )ع( درباره اهمیت آن می فرمایند:
»لََتأُمروَن بِالَمعروِف و لََتنَهــوَن َعِن الُمنَکِر ، 
أو لَُیسـَتعَملََن َعلَیُکم ِشراُرُکم فَیدعوا ِخیاُرُکم فا 

یُسَتجاُب لَُهم«.
»باید امــر به معروف و نهــی از منکر کنید، 
وگرنه نابکاران شــما، زمام کارهایتان را به دســت 
می گیرند، آنگاه نیکانتان دعا کنند، ولی دعایشان 
مستجاب نشود«. )تهذیب اأحکام ج6صفحه 176 

حدیث٣٥۲(

ولنگاری فرهنگی به وحشی گری رسید
بسیجیان گیان كجا هستند؟!

بقیه از صفحه2
مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه با تقبیح این اتهامات بی اســاس و اعام 
اعتراض شدید جمهوری اســامی ایران خواستار ادای توضیح طرف انگلیسی و 
تصحیح این موضع شد و افزود: واکنش های مردمی علیه انگلیس ناشی از این گونه 
رویکردهای حمایتگرانه این کشور از ادعاهای بی پایه و اساس مقامات آمریکایی در 
مسائل مختلف ازجمله موضوع فوق است و اتخاذ مواضع واقع گرایانه از سوی دولت 
انگلیس منطبق با واقعیات سیاست های جمهوری اسامی ایران و لزوم تجدیدنظر 

در رویکرد این کشور، را یادآوری می کنیم.
سفیر انگلیس در این دیدار اظهار داشت مراتب را فوراً به لندن منعکس خواهد 
کرد. وی در عین حال خبر احضار خود به وزارت امور خارجه را تکذیب کرد و گفت 

که بنا به خواست خودم به وزارت امور خارجه ایران رفتم. 
اعزام 1۰۰ نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به تنگه هرمز

از سوی دیگر روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی اعام کرد: همزمان با افزایش 
فشارها پس از حمله به  تانکرهای نفت ژاپن و نروژ، انگلیس به دنبال همکاری با 
آمریکا و عربستان و دیگران مصمم است ایران را مقصر این حمات قلمداد کند؛ 

اتهامی واهی که ایران به شدت تکذیب می کند. 
این روزنامه نوشت: همچنین انگلیس برای حفاظت از کشتی ها و سایر منافعش 
در منطقه 1۰۰ نیروی دریایی ســلطنتی به تنگه هرمز اعزام می کند. گشت زنی 

نیروهای ویژه انگلیسی از پایگاه جدید آنها در بحرین هماهنگ می شود.
با این حال جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس شنبه در پیامی تاکید 
کرد لندن باید برای کاهش تنش ها در خلیج  فارس گام بردارد نه اینکه یک درگیری 
نظامی را تحریک کند. او افزود: لفاظی دولت بدون مدارک معتبر درباره حمات به 

این  تانکرها، تنها موجب تشدید تهدید جنگ می شود. 
ولیعهد رژیم سعودی: ایران مسئولیت حادثه انفجار نفتکش ها را قبول کند!

ولیعهد عربستان نیز با تکرار اتهامات همیشگی خود علیه ایران و با اشاره به 
حادثه نفتکش ها در دریای عمان، این حمله را به ایران نســبت داد و مدعی شد: 
ایران احترام نخست وزیر ژاپن در تهران را نگه نداشت و در واکنش به تاش های 

وی، دو فروند نفتکش را که یکی از آنها متعلق به ژاپن بود، مورد حمله قرار داد.
ولیعهد جنجالی سعودی همچنین در ادامه  گریزی هم به توافق چندجانبه 
و بین المللی برجام زد و در این ارتباط ادعا کرد: بعد از حصول توافق هســته ای، 
ایران بودجه بخش نظامی را افزایش داد و حمایت های ایران از گروه های منطقه ای 
بیشتر شد. بن سلمان در این گفت وگو و در حالی که کشورش با حمله به یمن طی 
بیش از چهار سال گذشته، عامل بحران انسانی در این کشور شده، ادعا کرد که 
ایران حامی تروریسم و گسترش ویرانی در منطقه است و امیدواریم ایران، رویکرد 

ستیزه جویانه را متوقف کند.

نیوزویک: 
اسرائیل،  امارات، عربستان و حتی آمریکا می توانند 

عامل حادثه نفتکش ها باشند

اصفهان - خبرنگار کیهان:
قرارداد تولید 15 هزار تن ریل با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور امسال منعقد شده است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اعام این مطلب از آمادگی ذوب آهن گفت: در حال حاضر ۲ هزار تن ریل UIC6۰تولید 
شده و آماده تحویل طبق قرارداد هستیم. منصور یزدی زاده افزود: این محصول پیشتر وارد می شد و امروز در داخل در انواع 

مختلف متناسب با نیاز کشور تولید می شود. 
وی گفت: ذوب آهن در حال حاضر توانایی تامین ریل های مورد نیاز راه آهن و مترو در اغلب نقاط کشور را دارد و با توجه 

به رشد قیمت ارز، نرخ ریل های وارداتی با کیفیت مشابه بیش از محصول داخلی قیمت دارد.
وی با بیان این که ریل های U٣٣ طبق استاندارد تولید شده گفت: این ریل برای خطوط فرعی است که راه آهن در مقطعی 

قرارداد ۴۰ هزار تنی در این باره با ما بست، که ٥۰۰۰ تن تحویل داده ایم.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان همچنین تاکید کرد: به دنبال تولید انبوه ریل هستیم و در حال حاضر فروش ریل اس 
۴9 به مترو اصفهان انجام شده و به زودی تولید می شود و امیدواریم بتوانیم با سایر متروهای کشور نیز همکاری داشته باشیم.

یزدی زاده گفت: با توجه به نیاز کشور و منطقه، امکان تقاضای ۲۰۰ هزار تن ریل در کشور وجود دارد که البته در حال 
حاضر نیاز کشور 1۰۰ هزار تن است.

انعقاد قرارداد تولید 15 هزار تن ریل در کشور



هشدار ناتو 
درباره هزینه سنگین ناوگان فرسوده آواکس برای اروپا

 یک مقام ارشد سازمان نظامی ناتو هشدار داده، 
ناوگان  اگر این سازمان به ســرعت جایگزینی برای 
فرسوده  خود که متشــکل از ۱۴ هواپیمای شناسایی 
آواکس از نوع بوئینگ »ایی - ای۳« است،  پیدا نکند با 

هزینه های قابل توجهی روبرو خواهد شد.
 به گفته »مایکل گشوســمن«، مدیرکل آژانس سازمان 
ناتو تصمیم گیری ســریع درباره جایگزین کردن هواپیماهای 
ســاخت ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ این ناوگان اهمیت دارد در غیر این 

صورت ناتو مجبور می شــود گام های هزینه بری برای حفظ 
پروازهــای آنها بــردارد. به گفته او»این مســئله را باید حل 
کنیم. باید اطمینان حاصل کنیم که مطالعات به سرعت انجام 

می شود. ما به بررسی واقعیت نیاز داریم.«
»مایکل گشوســمن« این را هم گفته که، ناتو می تواند 
مســیر انگلیس و ترکیــه را طی کــرده و هواپیمای راداری 
جدیــد ای -۷ را بخرد. به گفته او، این هواپیما به اندازه ای که 

بتوان قابلیت های جدید به آن افزود بزرگ است.
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مهلت 3 روزه قبایل مسلح یمن به سعودی ها
برای عقب نشینی از مناطق شرقی یمن

شیوخ و بزرگان استان المهره یمن به نیرو های  اشغالگر 
سعودی سه روز مهلت دادند از دو منطقه شرقی یمن یعنی 

»حوف« و »صیرفیت« عقب نشینی کنند.
این هشدار شیوخ و بزرگان استان المهره در حالی است که 
ساکنان این استان نیز برگزاری تجمع ها و تحصن ها را در مخالفت 
با حضور نظامی ســعودی در استان آنان از سرگرفته اند. »طالب 
الحسنی«، گزارشگر المسیره در این باره می گوید، شیوخ، بزرگان 
و رهبران مخالف حضور سعودی و امارات در استان المهره تأکید 

می کنند به گزینه های متعددی متوسل خواهند شد تا این نیرو ها 
را مجبور به خروج از این اســتان کنند و گزینه رویارویی نظامی 

از جمله آنهاست.
اهمیت این دو منطقه از آنجایی اســت که سعودی ها برای 
انتقال امن نفت خود به آنجا نیاز دارند و ســناریویی که سعودی 
در استان المهره در پیش گرفته، به مثابه انتقام ریاض از مخالفان 
اســت. مخالفان تاکنون، نقشــه ســعودی ها را برای عبور دادن 

لوله های نفت این کشور از خاک المهره به شکست کشانده اند. 

کوتاه از سراسر جهان

»ترزا می«، در حالی اوایل خرداد ماه در مقابل دقتر 
نخست وزیری اشک هایش را پاک و استعفایش را اعام 
کرد که هنوز بحران »برگزیت« و ســازکار معین برای 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشخص نشده است. وی 
در نطق استعفای خود با چهره ای غمگین و صدایی لرزان 
اعام کرد درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا نتوانسته 
اجماعی را در مجلس ایجاد کند و برای همین از سمت 
خود کناره گیری می کند. »می« پس از »دیوید کامرون«، 
دومین قربانی بزرگ برگزیت محسوب می شود. پس از 
اینکه برگزیت دومین قربانی خود را گرفت، ســؤاات 
زیادی در رابطه با آینده انگلیس، برگزیت و سازوکار آن 
در ذهن بســیاری از مردم به ویژه مردم انگلیس ایجاد 
شــده، بنابرایت تصمیم گرفتیم با یکی از قدیمی ترین 

کارشناسان مطرح انگلیسی به گفت و گو بنشینیم.
 پروفسور »رودني شکسپیر« فارغ التحصیل دانشگاه 
کمبریج انگلیس، اقتصاددان، اســتاد دانشــگاه، مولف 
کتاب ها و رساله هاي علمي- دانشگاهي در زمینه اقتصاد 
و سیاســت است. وي نخستین کتاب اقتصادي خود را 
در سال ۱۹۷6 منتشر کرد. »شکسپیر« مولف چندین 
رســاله معتبر و مطرح در زمینه تئــوري اقتصادهاي 
دوگانــه و از منتقدین هر دو نوع نظام کاپیتالیســتي 
و سوسیالیستي به شــمار مي رود. کیهان که پیش از 
این بارها با این کارشــناس به گفت و گو نشسته این بار 
»برگزیت« و »اســتعفای نخست وزیر انگلیس: را بهانه 
گفت و گــوی ایمیلی خود با او قرار داده که ماحصل آن 

پیش روی شماست.
 ۱( از آینده برگزیت برایمان بگویید. به خصوص 
حاا که »ترزا می« نخست وزیر این کشور را نیز 

وادار به استعفا کرده است.
با اســتعفای»ترزا می« شــرایط خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا ســخت تر از قبل هم شده است. مخالفت 

زیادی بــا خروج بــدون توافق در پارلمــان انگلیس 
 وجود دارد و این کار ظاهرا غیر ممکن بنظر می رســد. 
راه کارهای پیش رو که انجام آن محتمل است عبارتند 
از برگزاری یک همه پرسی جدید و یا بازگشت به دوران 
قبل از همه پرسی و باقی ماندن در اتحادیه اروپا. همه 

این گزینه ها محتمل است.
 البته این هم احمقانه اســت که بگوییم انگلیس 
مبلغ 3۹ میلیارد پوند را به اتحادیه اروپا به ازای خروج 
از این اتحادیه پرداخت نخواهد کرد.)اشاره به اظهارات 
اخیر بوریس جانســون، محتمل ترین گزینه جانشینی 
تــرزا می( ضمن اینکه این مبلغ به هیچ عنوان جریمه 
نیســت و باید پرداخت شــود چون این مبلغ در واقع 
هزینه هایی است که از سوی اتحادیه برای انگلیس خرج 
شده اســت. باید اذعان کرد که اگر این مبلغ پرداخت 
نشود، اتحادیه اروپا دیگر لحن خود را تغییر خواهد داد 
و مذاکرات اتحادیه و انگلیس برای همکاری های آتی از 

جمله روابط تجاری به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. افرادی که چنین تفکراتی دارند به احتمال فراوان 
شانسی برای نخست وزیری نخواهند داشت و نمایندگانی 
که مخالف برگزیت بدون توافق هستند قطعا در برابر وی 

قرار خواهند گرفت. 
2( گفته می شود یکی از تبعات خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، تقویت احتمال جدایی ایرلند و 
اسکاتلند از بریتانیاست. بر اساس مشاهدات شما 
برگزیت تا چه میزان می تواند مقدمه ای بر جدایی 

ایرلند و اسکاتلند از این کشور باشد؟
دقیقا احتمال بسیار باایی وجود دارد و روند جدایی 
کشــورهایی همچون اسکاتلند و ایرلند از بریتانیا روند 
ســریع تری به خود خواهد گرفت. چراکه این کشورها 
تمایلی به خروج از اتحادیه اروپا نداشته و ندارند. برگزیت 
بدون توافق همچنان موجــب اتصال ایرلند جنوبی و 
ایرلند شمالی خواهد شد. اسکاتلند هم در شرایط کنونی 

بســیار حرف از جدایی می زند و احتماا پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا اصرار آنها بیشتر هم می شود. 

۳( آیا شانسی برای برگزاری رفراندوم دیگر 
برای تغییر نظــر مردم و ماندن در اتحادیه اروپا 
وجود دارد؟ آیا این تصمیم جدید تمسخر مردم 

انگلیس نیست؟
برگزاری رفراندوم دوم بسیار محتمل است. از قبل 
هم مردم دنیا به انگلیس می خندند حتی اگر رفراندوم 
دوم هم برگزار نشــود. وضعیت آشــوب زده سیاسی 
انگلیس، این کشــور را به یک سوژه خنده عالی برای 

دنیا تبدیل کرده است.
۴( تبعات برگزیت برای انگلیس را می توانید 

برای ما بشمارید؟
»برگزیت« تبعات متفاوت و سنگینی برای انگلیس 
در پی خواهد داشت که مهم ترین آنها عبارتند از : ضعف 
اقتصادی، از بین رفتن اقتصاد و ضررهای پیاپی ناشی از 
جایگزینی آمریکا تحت حکومت ترامپ به عنوان شریک 
اقتصادی. ترامپ نشان داده همواره به دنبال توافق های 
تحقیر کننده برای سایر کشورها می گردد و در نهایت نفوذ 
سیاسی خود را که اتحادیه اروپا در آن بسیار تاثیرگذار 

بود از دست خواهد داد. 
5( شما تا چه میزان فروپاشی اتحادیه اروپا را 

محتمل می دانید ؟
حقیقت این اســت که اتحادیه اروپا هیچ راه حلی 
دربرابر مشــکات عدیده اجتماعی مثل افزایش تعداد 
حقوق بگیران پایین، شغل های موقت با در آمدهای پایین 
و توسعه شکاف قشر کم در آمد و پولدار جامعه، ندارد. 
بنابراین تنش ها در اتحادیه اروپا رو به افزایش اســت و 
فروپاشی اتحادیه اروپا بسیار محتمل است البته بدین 
معنا که این اتحادیه به چند گروه کوچک تر متشکل از 

کشورها تبدیل شود.

برگزیت و آشوب های سیاسی آن
انگلیس را مضحکه خاص و عام کرده است

رودنی شکسپیر در گفت و گو با کیهان:

سرویس خارجی-
فرودگاه های  به  تشــدید حمات  دنبال  به 
عربستان از ســوی انصاراه، وزیر اطاع رسانی 
دولــت نجات ملی یمن گفت که وســاطت های 
بین المللی و در راس آن از سوی انگلیس انجام 
گرفته تا عملیات ها علیه فرودگاه ها و تاسیسات 

سعودی و اماراتی متوقف شود.
انصاراه یمن در چند هفته اخیر با اتخاذ »راهبرد 
فرودگاه در برابر فرودگاه«، دور جدید از حمات خود به 
عربستان را شروع کرده است. در این راستا فرودگاه های 
نجران، جیزان، ملک خالــد و ابها بارها مورد حمات 
موشکی و پهپادی انقابیون یمنی قرار گرفته و برخی از 
آنها از کار افتاده اند. سامانه های دفاعی عربستان موسوم 
به پاتریوت که ساخت آمریکاست نیز نتوانسته مانع از 
این حمات شــود. به همین دلیل سعودی ها دست به 
دامان کشورهای غربی برای پایان دادن به این حمات 

شده است. 
به گــزارش فــارس، »ضیف اه الشــامی«، وزیر 

اطاع رســانی دولت نجــات ملی یمن اعــام کرده، 
وســاطت های    بین المللــی و در راس آن از ســوی 
انگلیس انجام گرفته تا حمله به فرودگاه ها و تاسیسات 
عربستان و امارات متوقف شود. این در حالی است که 
مقامات دولت صنعا پس از هدف قرار دادن فرودگاه أبها 
عربستان در پیامی برای مقامات ریاض و ابوظبی تأکید 
کردند که تداوم محاصره یمن توســط ائتاف متجاوز 
عربی فرودگاه های آنها را در تیررس نیروهای یمن قرار 
می دهد. آنها گفتند، بســته بودن فرودگاه صنعا برای 
پنجمین سال متوالی و رد حل و فصل سیاسی و گزینه 
مســالمت آمیز این موضوع را ضروری می کند که ملت 

یمن از خودشان دفاع کنند. 
امــا در ادامه حمات پهپــادی ارتش یمن، یگان 
پهپادی ارتش این کشور شنبه شب نیز از انجام عملیات 
جدید علیه فرودگاه های عربستان خبر داد. به گزارش 
شبکه المســیره یمن، یگان پهپادی ارتش یمن اعام 
کــرد که پهپادهای تهاجمی قاصف کی2 فرودگاه های 
ابها و جیزان عربستان را هدف حمات خود قرار دادند. 

هفتــه پیش نیز تعدادی پهپــاد از نوع قاصف کی2 به 
فرودگاه جیزان در جنوب عربستان حمله کرده و آشیانه 
و ایستگاه های هواپیماهای بدون سرنشین سعودی را 
که در جنگ یمن اســتفاده می شوند، هدف قرار داده 
بود. ماه گذشته میادی نیز ارتش یمن در چهار نوبت، 
فرودگاه جیزان را هدف عملیات پهپادی قرار داده بود. 
در یک نوبت از این حمات آشــیانه، در عملیاتی دیگر 
ســامانه های پاتریوت مستقر در این فرودگاه و در یک 
نوبت دیگر انبارهای تســلیحاتی با موفقیت و دقت باا 

مورد هدف قرار گرفتند.
روزهای دردناک تری در انتظار سعودی

همزمــان با این حمات و التماس های ســعودی 
سرگرد »یحیی سریع«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
به عربستان هشدار داد که منتظر پاسخ های دردناک تر 
باشد. او بامداد یکشنبه )26 خرداد( بعد از انجام حمات 
پهپادی بــه فرودگاه های ابها و جیزان گفت: »پهپادها 
عملیات گسترده و منحصر به فردی علیه فرودگاه های 
ابها و جیزان داشتند«. محمد ناصر البخیتی،  عضو دفتر 

سیاسی انصاراه نیز اعام کرد، زمان درگیری بزرگ تر 
نزدیک اســت و این حق ملت یمن است که دشمن را 
به چالش بکشــند و غرامت خسارت های مادی را که 

وارد کرده بستانند.
ائتاف سعودی روستا را آتش زدند!

عناصر مزدور وابســته به ائتاف سعودی که توان 
نبرد با نیروهای مســلح انقابی یمــن را در میادین 
جنگ ندارند، در تازه ترین جنایت خود در این کشور، 
یک روســتا را در الحدیده واقع در غرب این کشــور 
آتش زدند. شبکه المســیره ضمن انتشار تصاویر این 
 آتش ســوزی گــزارش داد که این روســتا در منطقه 
»بیت الفقیه« استان الحدیده واقع شده و شبه نظامیان 
ائتاف سعودی با حمات هوایی و توپخانه ای آن را به 
آتش کشیدند. المسیره در ادامه اعام کرد که همزمان 
با انجام حمات هوایی و توپخانه ای، شبه نظامیان وابسته 
به ائتاف اقدام به آتش  زدن روســتا و تخریب منازل 
آن کردند تا شدت جنایاتشان در حق ملت یمن را به 

جهانیان نشان دهند. 

انقابیون یمن دست بردار نیستند

 بمباران فرودگاه های عربستان ادامه دارد 
ائتاف سعودی دست به دامان غرب شد

معاون رئیس شــورای نظامی سودان در 
مصاحبه ای با یک روزنامه آمریکایی از میل 
زیادش به قدرت پرده برداشته و گفته اگر 
او بر مســند قدرت ننشیند سودان از بین 
خواهد رفت! این شورا مورد حمایت فرانسه، 

عربستان و امارات است.
»دقلــو حمیدتی« ژنرال ســودانی و معاون 
رئیس شــورای نظامی سودان است و رابطه گرم 
و صمیمی او با آل ســعود بر همگان آشکار است. 
وی تا به حال چندین بار به عربستان سفر کرده 
و در ایــن مدت خود را تابع کامل دســتورات و 
فرمایشات »محمد بن سلمان« و خاندان آل سعود 
نشان داده است. همین امر باعث شده حمیدتی 
تحت حمایت عربستان قرار بگیرد و به خود جرات 
دهد که در لحنی دیکتاتور مآبانه در مصاحبه ای با 
یک روزنامه اعام کند که حکومت آینده سودان 
فقط از آن اوســت و اگر این اتفاق نیفتد سودان 

به ورطه نابودی کشیده خواهد شد!
 وی در مصاحبه بــا روزنامه نیویورک تایمز 

گفته:»اگر من در این پست قرار نگیرم کشور از 
دســت خواهد رفت.« »دقلو« به این اکتفا نکرد 
و در ادامه کشــورهای مخالف این شــورا را به 

»توطئه علیه ســودان« متهم کرد و در ادامه به 
جواب دادن سؤااتی درباره ارتکاب جنایت هایی 
از ســوی نیروهای واکنش سریع که تحت امر او 

قرار دارند،گفت: نتایج تحقیقات در روزهای آینده 
اعام خواهد شد. من از جواب دادن طفره نمی روم 

بلکه فقط منتظر نتایج تحقیقات هستم«.
ژنرالی که 

هیچ آموزش نظامی ندیده است
تحلیلگر روزنامه »نیویــورک تایمز« پس از 
مشاهده این پاسخ نوشته:» معاون رئیس شورای 
نظامی ســودان تاش می کند خود را به قدرت 
تحمیل کنــد و خود را ناجی ســودان می داند 
نــه ویران کننــده آن. این اظهــارات او مغایر با 
ســخنرانی اســت که در برابر تجمع مردمی در 
شــمال خارطوم داشــت و گفت، شــورا آماده 
مذاکره اســت و هیچ طمعی بــه قدرت ندارد«. 
براســاس ســرمقاله نیویورک تایمــز، »محمد 
دقلــو حمیدتی«، معاون رئیس شــورای نظامی 
انتقالی ســودان و رئیس نیروهای واکنش سریع 
دارای مــدرک آمــوزش ابتدایی اســت، چهار 
 همســر دارد و هیچ آموزش نظامی رسمی هم را 

ندیده است.

معاون شورای نظامی سودان: 

من باید به قدرت برسم و گرنه سودان از بین می رود!

 پس از ۱8 ســال حضور نیروهای  اشغالگر در افغانستان 
به بهانه مبارزه با تروریسم، یک نهاد تحقیقاتی آمریکایی اعام 
کرده این کشور به ناآرام ترین، خطرناک ترین و پرخشونت ترین 

کشور جهان تبدیل شده است.
بر اســاس گزارش ساانه »انستیتوی اقتصاد و صلح« در آمریکا، 
که تحت عنوان »گزارش شاخص صلح جهانی 2۰۱۹« منتشر شده، 
افغانســتان اکنون خطرناک  ترین و نا آرام ترین کشور دنیا است. این 
در حالی اســت که حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان، 
وارد نوزدهمین ســال خود شده است. انستیتوی اقتصاد و صلح در 
گزارش قبلی خود، ســوریه را به عنوان خطرناک ترین کشور جهان 

معرفی کرده بود.
 »محب اقبال« یک کارشناس این انستیتو، طی مصاحبه ای اظهار 
داشــته: »افغانستان اکنون به عنوان پرخشونت  ترین کشور و دارنده 
بااترین میزان تلفات جنگی و تروریسم در جهان شناخته می شود.«

به گزارش ایسنا، »استیو کیلِلیا« رئیس اجرایی این انستیتو نیز به 
نشریه »بیزینس اینساید« گفته: »با سقوط خافت گروه تروریستی 
داعش و از بین رفتن قلمرو این گروه در عراق و سوریه، دیگر نمی توان 
داعش را یک نیروی مؤثر جنگی تلقی کرد. با این حال، داعش اگرچه 
به میزان چشمگیری ضعیف شده، اما هنوز کامًا شکست نخورده و 
شبه نظامیانی را در سراسر منطقه و برخی مناطق دنیا دراختیار دارد. 

به گفته وی، فعالیت داعش در افغانستان در حال گسترش است.«
آمریــکا به همراه متحدانش در ســال 2۰۰۱، به بهانه مبارزه با 
تروریسم و ایجاد امنیت در فغانستان، به این کشور لشکر کشیده است. 
اما بر اساس اخبار و گزارش هایی که از این کشور می رسد و گزارش 
انستیتوی اقتصاد و صلح یکی از آنها است، اوضاع امنیتی افغانستان 
متشنج تر شــده و عاوه بر آن، فقر، تولید مواد مخدر و بی اعتمادی 

سیاسی و اجتماعی در این کشور به شدت گسترش یافته است.
گزارش روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم«

از نشست زورکی منامه!
روزنامــه فرا منطقــه ای »رأی الیوم« به نقــل از منابع 
صهیونیستی نوشته، آمریکا کشورهای عربی هم پیمان خود 
را برای شرکت در نشســت منامه به شدت تحت فشار قرار 

داده است.
بر اساس این گزارش، برخی کشــور های عربی پس از فشار های 
شدید و تهدید های گسترده دولت آمریکا، مجبور به پذیرفتن شرکت 
در نشست منامه شده اند. مقامات کاخ سفید به حاکمان این کشورها 
گفته اند شرکت نکردن در این نشست، »پیامدهای بسیار سنگین« برای 
آنها خواهد داشــت. پیش از ایــن اردن و مغرب اعام کرده بودند در 
نشست منامه شرکت نخواهند کرد. اما پس از تهدید آمریکا، نظرشان 

عوض شد و برای شرکت در این نشست، اعام آمادگی کردند. 
قبا آمریکا و بحرین اعام کرده  بودند که نشست اقتصادی بحرین 
به عنوان اولین گام در راستای اجرای طرح »معامله قرن«، قرار است 
طی روزهای 2۵ و 26 ژوئن )۴ و ۵ تیرماه( در منامه برگزار شود. طرح 
موســوم به »معامله قرن« که آمریکا برای پایان دادن به منازعه بین 
فلســطینیان و صهیونیست ها مطرح کرده، به دنبال حذف همیشگی 
حق بازگشــت آوارگان فلســطینی )که طبق آمار، شش میلیون نفر 
هستند( به سرزمین خود و اسکان آنها در »وطن جایگزین« )کشورهای 

دیگر( است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه »رای الیوم« چاپ لندن 
افزود: برخی منابع سیاسی در تل آویو که منابع بلند پایه توصیف شده اند 
فاش کرده اند، »موشه کحلون« وزیر دارایی کابینه »بنیامین نتانیاهو« 
در نشست بحرین شرکت خواهد کرد. به گفته این منابع، کحلون که 
اخیرا وارد حزب حاکم لیکود به ریاســت نتانیاهو شد، ید طوایی در 

برگزاری کنفرانس های اقتصادی دارد.
رژیم صهیونیستی این هفته به طور رسمی، دعوت آمریکا را برای 
مشارکت در کنفرانس)نشست( اقتصادی منامه دریافت خواهد کرد. 

شبکه ۱2 تلویزیون عبری این خبر را تائید کره است.
در مجموع، هر چند صهیونیســت ها از برگزاری نشســت بحرین 
اســتقبال می کنند، ولی کشورهای عربی هم پیمان آمریکا خود را در 
شرایط سختی می بینند؛ آنها از یک طرف، از آمریکا واهمه دارند و از 
طرف دیگر، در صورت شــرکت در نشست منامه، اعتراضات داخلی را 

باید به جان بخرند.
بر اساس گزارش هایی که از منطقه می رسد، اعتراضات علیه نشست 
منامه در حال گسترش یافتن است. دیروز از مغرب خبر رسید که مردم 
این کشــور با برگزاری تظاهراتی، از دولت رباط خواستند در نشست 
منامه شرکت نکند. فلسطینی ها نیز چند روزی است که علیه نشست 

منامه تظاهرات گسترده ای بر پا می کنند.
به اعتقاد کارشناســان، دولت اردن اگر در نشست بحرین شرکت 
کند، باید خود را برای مواجهه با اعتراضات گسترده داخلی آماده کند. 

فلسطینی های زیادی در اردن زندگی می کنند.
سارا نتانیاهو مجرم شناخته شد

محکومیت همسر نخست وزیر اسرائیل 
به 15 هزار دار جریمه

در حالی که پرونده های فســاد » نتانیاهو« نخســت وزیر 
 رژیم صهیونیســتی همچنان باز اســت، دیروز دادگاهی در 
سرزمین های  اشغالی همسر او را در پرونده سوءاستفاده از اموال 

عمومی به پرداخت جریمه مالی محکوم کرد.
پرونده های فســاد نتانیاهو و همســرش در ســرزمین های اشغالی 
همچنان مفتوح و از ســوی دادستانی این رژیم در حال رسیدگی است. 
 دیروز یک شنبه بنا به نوشته آسوشــیتدپرس دادگاهی در قدس اشغالی 
»سارا نتانیاهو« همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل سوءاستفاده 

از اموال دولتی، به پرداخت جریمه حدودا ۱۵۰۰۰ داری محکوم کرد.
بنابر این گزارش، به دنبال توافق وکای »سارا نتانیاهو« با دادستان ها 
در رابطه با پرونده مطرح شــده ضد او درخصوص سوءاستفاده از حدود 
۱۰۰ هزار دار از اموال دولتی، دادگاه او را به پرداخت جریمه ۱۵ هزار 
داری محکوم کرد. همسر بنیامین نتانیاهو سال گذشته توسط دادگاهی 
در سرزمین های اشغالی رسما به فساد و از بین بردن اعتماد عمومی متهم 
شده بود. این اولین باری نیست که سارا نتانیاهو دادگاهی شده است. سال 
2۰۱6   نیز دادگاهی در فلسطین اشغالی او را در پرونده آسیب رساندن 

به یک کارمند محکوم به پرداخت ۴2 هزار دار کرده بود.

موسسه اقتصاد و صلح در آمریکا اعام کرد
افغانستان بعد از 18 سال حضور آمریکا 

ناامن ترین کشور جهان
تونس

المیادین: در پایتخت تونس تظاهراتی در اعتراض به سفر یک هیئت 
صهیونیستی به این کشور برگزار شده و معترضان ضمن محکومیت این 
ســفر، برکناری »رونی طرابلســی«، وزیر گردشگری تونس را خواستار 
شدند. تظاهرکنندگان همچنین، شعارهایی در محکومیت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی سر داده و محاکمه کسانی که در این زمینه 

تاش می کنند را خواستار شدند.
عراق

 العهد: نیروهای حشد الشــعبی و گروه های مقاومت برای مبارزه با 
تروریســم و دفاع از عراق به مناسبت سالروز صدور فتوای جهاد کفایی 
 و تأســیس حشد الشعبی، با مرجعیت تجدید میثاق کردند و در منطقه

بین الحرمین در کربای معــا رژه رفتند. نیروهای مقاومت بار دیگر با 
آیت اه »ســید علی سیستانی« مرجع عالی شیعیان عراق تجدید عهد 
و اعــام کردند که در هر لحظه برای مبارزه با تروریســم و حمایت از 

مقدسات آمادگی کامل دارند.
ترکیه

رویترز: بنا بر اعام دو منبع آگاه در پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا(، 
روابط میان واشــنگتن و آنکارا ادامه خواهــد یافت، حتی اگر ترکیه بر 
تصمیم خود برای خرید ســامانه های موشکی »اس-۴۰۰« از روسیه و 
حذف برنامه خرید جنگنده های »اف-3۵ « از آمریکا اصرار داشته باشد. 
واشنگتن مدعی است، خرید اس ۴۰۰ با ساختار دفاعی غرب همخوانی 

نداشته و تهدیدی برای جنگنده های اف-3۵ خواهد بود. 
آلمان

رویترز: نظرســنجی ها نشان می دهد که میزان حمایت آلمانی ها از 
حزب »سوسیال دموکرات« این کشور که یک هم پیمان ائتاف حاکم 
تحت رهبری »آنگا مرکل« اســت، شدیداً کاهش یافته و این وضعیت 
ممکن است فشارها را بر این حزب به منظور ترک دولت و قرار گرفتن 
در جبهه مخالفان، افزایش دهد؛ اتفاقی که به نوبه خود می تواند جایگاه 

مرکل را در صدر اعظمی متزلزل سازد.
آمریکا

اسپوتنیک: »دونالد ترامپ« گزارش روزنامه »نیویورک تایمز« مبنی 
بر افزایش حمات سایبری آمریکا علیه روسیه را تکذیب و این روزنامه 
را هم به ارتکاب »اقدام خیانت آمیز« علیه کشــور متهم کرد. ترامپ در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: باورتان می شود که روزنامه شکست خورده 
نیویورک تایمز داستانی ساخته و گفته که آمریکا حمات سایبری خود 
را به میزان چشــمگیری علیه روسیه افزایش داده است. این یک اقدام 
خیانت آمیز از جانب نشریه ای است که زمانی بزرگ بود و اکنون درمانده 

برای انتشار هر داستانی است.

به دنبال تشدید فشــارهای افکار عمومی 
جهان علیه رژیم ســعودی درخصوص تصمیم 
این رژیم برای اعدام کوچک ترین زندانی سیاسی 
عربستان با شمشیر، ریاض تسلیم شد و گفت از 
اعدام این نوجوان شیعه عقب نشینی کرده است. 
حــدود ۱۰ روز پیش شــبکه ســی ان ان برای 
نخســتین بار اعام کرد دادستانی سعودی به دنبال 
اعدام »مرتجی قریریص« نوجوان شــیعه عربستان 
اســت. وی که در زمان دستگیری تنها ۱3 سال سن 
داشته)اولین تجربه دستگیری را در ۱۰ سالگی داشته( 
به عنوان کم سن و سال ترین زندانی عربستان مشهور 

شد. به دنبال این خبر موجی از فشار های بین المللی 
و مردمی بر عربستان وارد شد و ظاهرا ریاض مجبور 

به عقب نشینی شده است. 
آن طور که خبرگزاری فارس نوشته، یک مسئول 
ســعودی که خواســتار عدم افشــای نامش شده از 
عقب نشــینی حاکمان عربســتان از اعدام »مرتجی 
قریریص« خبر داده اســت. وی به خبرگزاری رویترز 
گفته این زندانی شــیعه در سال 2۰۱۴ دستگیر و به 
۱2 ســال زندان محکوم شد، چهار سال آن به دلیل 
پایین بودن ســن او تعلیقی است و همچنین امکان 

تجدیدنظر نیز وجود دارد.

این مقام ســعودی با تأکید بــر اینکه »مرتجی 
قریریص« هرگز اعدام نخواهد شــد گفته او در سال 
2۰22 آزاد می شــود. ایــن تصمیــم در حالی اعام 
می شــود که در آخرین واکنش ها به حکم اعدام این 
زندانی کوچک، دولت اتریش روز چهارشنبه گذشته 
هشدار داده بود قصد دارد مرکز »گفت و گوی دینی« 
وابسته به عربســتان را در واکنش به اعدام احتمالی 

قریریص تعطیل کند.
سازمان عفو بین الملل در ماه گذشته میادی در 
بیانیه ای اعام کرد این نوجوان شیعه در زندان انفرادی 
نگهداری می شــود و بارها تحت شــکنجه و ضرب و 

شتم قرار گرفته اســت. حاکمان سعودی این بیانیه 
را رد کرده و مدعی شــدند که در عربستان »زندانی 
سیاسی« وجود ندارد! برخی از اتهاماتی که علیه این 
نوجوان مطرح شده اند عبارتند از: نشستن ترک موتور 
برادرش هنگامی که او کوکتل مولوتوف به سمت مرکز 
پلیس العوامیه پرتاب کرده بود، ارتکاب خشــونت در 
جریان اعتراضات، کمک به ساخت کوکتل مولوتوف، 
تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و شرکت در تشییع 
جنازه برادرش در ســال 2۰۱۱ کــه به ضرب گلوله 
نیروهای امنیتی ســعودی کشته شده بود. همه این 
اتهامات برای زمانی است که او فقط یازده سال داشت!

فشار افکار عمومی جواب داد:                   عقب نشینی سعودی ها از اعدام نوجوان 18 ساله

لیبی در ماه سوم جنگ
مهاجمان خسته و حامیان حفتر نا  امید

یک پایگاه خبری منطقه خلیج فارس طی گزارشی از شرایط 
جنگ داخلی درلیبی، اعام کرد که نیروهای وفادار به »خلیفه 
حفتر« از وضعیت موجود خسته شده و حامیان خارجی حفتر نیز 

امید خود را به وی از دست داده اند.
روز پنجشــنبه ۱۵ فروردین بود که ژنرال شورشی خلیفه حفتر طی 
یک فایل صوتی، فرمان حمله به شهر طرابلس و تصرف آن را صادر کرده 
بود. در روزهای پس از این فرمان، نیروهای وفادار به حفتر مناطقی را در 
حومه طرابلس تحت کنترل گرفتند و گمان می رفت که این نیروها به زودی 
کار »دولت وفاق ملی« به نخست وزیری »فائز السراج« در طرابلس را هم 
یکسره بکنند. اما به مرور زمان، ماشین جنگی حفتر از حرکت ایستاد و 

نبرد طرابلس به یک جنگ فرسایشی تبدیل شد. 
به گزارش فارس، پایگاه خبری »الخلیج اوناین« ضمن انعکاس این 
وضعیت فرسایشی در لیبی، گزارش داد که در حال حاضر نیروهای حفتر 

دچار اختافات و تصفیه های داخلی هم شده اند.
الخلیج اونان نوشت: نبردی که ژنرال خلیفه حفتر دو ماه پیش با کمک 
عربستان، امارات و مصر و با تایید فرانسه برای تسلط بر طرابلس آغاز کرده 
بود، )اکنون( به یک کابوس برای آنها تبدیل شده، مهاجمان را خسته کرده 
و گردانندگان)خارجی( این نبرد را هم به دردســر انداخته است. الخلیج 
اوناین علت این وضعیت را طوانی شدن نبرد، دست نیافتن مهاجمان به 

اهداف خود و مخالفت جامعه بین المللی با اقدام حفتر اعام کرده است.
الخلیج اوناین افزود، حفترکه پیش از این، فرماندهی نیروهای شرق 
لیبی را بر عهده داشته، ابتدا امیدوار بود فورا بر پایتخت مسلط شود و دولت 
السراج را سرنگون کند. اما اکنون او با اختافات داخلی بین نظامان تحت 
فرمان خود مواجه است. به عقیده ناظران، این وضعیت می تواند منجر به 

شکست کامل نیروهای حفتر شود.
» خالد السعید« استاد روابط بین الملل در دانشگاه طرابلس، در گفت و گو 
با الخلیج اوناین اظهار داشت، حفتر در تشکیل ارتش خود، از افراد قبایل 

و عناصر رژیم قذافی استفاده کرده است.
السعید افزود: گردان هایی که بر اساس اصول قبیله ای تشکیل شده اند، 
عرف و منافع قبیله ای بر آنها حاکم است و این افراد مثل نظامیان دیگر، 
از عقیده رزمی یکپارچه برخوردار نیستند و گه گاه نیزتشکیات شان با 
هم درگیر می شوند. با ادامه جنگ و نبود نشانه  ای حاکی از نزدیک شدن 
حفتر به اهداف خود، حاا صفوف ارتش او متزلزل شده و نیروهای تحت 

فرمان وی به جان یکدیگر افتاده اند.
الســعید تاکید کرد: ادامه نبرد طرابلس برای مدت زمانی طوانی تر، 
منجر به گسترش دامنه درگیری و از هم پاشیدگی صفوف ارتش)حفتر( 
و در نهایت شکســت آن می شــود.  السعید سپس، به نگرانی کشورهای 
خارجی حامی حفتر از فروپاشی نیروهای وی  اشاره و اعام کرد، رهبران 
مصر به خاطر این نگرانی، به سناریوی مداخله نظامی مستقیم )در لیبی( 
نیــز فکر می کنند ومــی خواهند اتفاقی که ســال ۱۹۷۷ در دوره »انور 
السادات«)رئیس جمهور اسبق مصر( رخ داده است، را دوباره تکرار کنند. 
مصر به خاطر این نگرانی، نیروهای حفتر را به ساح های پیشرفته، از جمله 
موشــک های »سام- ۷ « نیز مجهز کرده است. دیگر کشورهای خارجی 
حامی حفتر هم مثل مصر، نگران وضعیت متزلزل وی و نیروهایش هستند.
 حملــه نیروهــای طرفدار حفتر بــه طرابلس تا کنــون جان حدود

6۰۰ نفر را گرفته است.


