
ســازمان قطار شــهری اصفهان در نظــر دارد در چارچوب قانون 
برگزاری مناقصات مصوب مجلس شــورای اســامی مورخ 83/11/17 و 
مطابــق آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، عملیات 
اجرایــی مشــروحه ذیل را از محــل اعتبارات طرح هــای عمرانی و منابع 

شهرداری اصفهان و از طریق مناقصه به پیمانکار ذیصاح واگذار نماید.
موضوع پروژه: عملیات اجرایی کارهای سیویل باقیمانده خط یک

کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور: هگزا

محل اجرای پروژه: شهر اصفهان
مدت اجرا: 18 ماه

برآورد پروژه: برآورد پروژه براساس فهارس بهای پایه سال 1398 حدود 
121/424/538/611 ریال می باشد.

حداقل رتبه پیمانــکار: متقاضیان شــرکت در مناقصــه باید دارای 
گواهینامــه تایید صاحیت ایمنی، گواهینامه صاحیت پیمانکاری معتبر در 
 رشــته راه و ترابری یــا ابنیه با ظرفیت کاری آزاد در پایگاه اطاع رســانی

http://sajar.mporg.ir باشند.
بدین منظــور از تمامــی شــرکت های پیمانکاری واجد شــرایط که دارای 
ســوابق مرتبط و دارای ظرفیت کار آزاد می باشــند، دعــوت بعمل می آید 
 www.isfahanmetro.org جهت تهیه اســناد ارزیابی به نشــانی
و پس از تکمیل اســناد حداکثــر دو هفته پس از تاریخ این آگهی اســناد 
را همراه با مســتندات ازم به مشاور به نشــانی تهران، خیابان کریم خان 
 زنــد، خیابان ســنایی، خیابان شــهید محمد خدری)شــاهین(، پاک 20 

تلفن: 41662000-021 تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
شناسه آگهی: 503429

آگهی مناقصه
نوبت دوم

عملیات اجرایی کارهای سیویل
 باقیمانده خط یک

سازمان قطار شهری اصفهان

تضمین شرکت در فرآیند واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کااردیفشماره فراخوان
محل اعتبارارجاع کار )ریال(

متر3200لوله چدن داکتیل 400 با واشر20980014030000501
عمرانی2/704/000/000

متر1000لوله چدن داکتیل 700 با واشر20980014030000502

شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی

آگهی مناقصه عمومی خرید- نوبت دوم
شماره 2098001403000050 مورخ 98/3/28 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره 54 سال 1398

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضاب 
استان آذربایجان شرقی شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقام به مقدار و مشخصات ذیل به روش مناقصه عمومی:

و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد. بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده 

مناقصه اخذ خواهد شد.
شناسه آگهی: 505450

مجله کیهان ورزشــی، امروز)شنبه اول تیر 1398( در سراسر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشی، با انتشار آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان روی کیوسک 
رفت و با مطالبی تحلیلی به آمد و رفت مربیان خارجی در فوتبال ایران پرداخت.

در شماره 3238 مجله کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:
- ضرورت اعمال قانون برای یک لیگ محترم)چشم انداز(

- پرسپولیس و استقال نباید »مچل« این رفت و آمدها شوند)تکاپو(
- گفت وگویی با امیر مرادی دونده ملی پوش دوومیدانی)نگاه چند بعدی(

- بازیکن سازی در جعبه جادویی!)زیر ذره بین(
- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشته هایی چون والیبال، بسکتبال، 

کشتی، دوومیدانی، شطرنج، وزنه برداری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

دفتــر فروش اماک منطقه جنوب در نظــر دارد تعدادی از اماک تجاری و 
اراضی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شــرایط نقدی و اقساط و 

بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از اماک مورد نظر و کســب اطاع بیشتر 
از نحوه برگزاری مزایده و اخذ برگ شــرایط شرکت در مزایده به متن کامل آگهی 
مزایده منــدرج در روزنامه های محلی عصر مردم روز شــنبه مورخ 1398/04/01 
 و نیــم نــگاه روز یکشــنبه مــورخ 1398/04/09 و همچنیــن آدرس اینترنتــی

WWW.emdadimam.irمراجعه فرمایند.
ضمنا جهت کســب اطاعات بیشــتر متقاضیــان می توانند با شــماره تلفن های 

32308752 و 32352357-071 تماس حاصل نمایند.

فروش فوق العاده اماک و مستغات
) مزایده شماره 39(

مدیر اماک منطقه جنوب- شیبانی

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقایان حسین جعفری با کد ملی 5209435385 به نمایندگی از مؤسسه توسعه انرژی 
پایوران با شناســه ملی 10100362762 به سمت رئیس هیئت مدیره جواد رجب پور 
با کد ملی 0901063800 به نمایندگی از شــرکت مجتمع کشــت و صنعت فردوس 
با شناســه ملی 10101265667 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و مدیرعامل 
عبدالعلی تاجی اشــکفتکی با کد ملی 4621414216 به نمایندگی از شــرکت کفش 
نویــد بهمن با شناســه ملی 10102247860 به ســمت عضو هیئــت مدیره ایوب 
فصاحــت با کد ملی 1219755419 به نمایندگی از شــرکت صنایع معدنی شــهاب 
ســنگ با شناسه ملی 10101278928 به سمت عضو هیئت مدیره عباسعلی قاسمی 
با کد ملی 0839081456 به نمایندگی از شــرکت پیام طبیعت البرز با شناســه ملی 
10260315752 به ســمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
امضاء کلیه قراردادهای شــرکت تا سقف 1000 میلیون ریال )100 میلیون تومان( با 
امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت را تنفیذ نموده و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 
شرکت از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر 
یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شــرکت و ســایر نامه های اداری با امضاء 

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

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات
 شرکت سروش امید پارسیان سهامی خاص 

به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1397/05/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 
6500000 ریال طی گواهی  شــماره 169/97 / ص/ 358 مورخ 
1397/05/06 بانک پاسارگاد شعبه فرخی یزدی پرداخت گردید 

در نتیجه صد در صد سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرانه سپهر گیتی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 346813 

و شناسه ملی 10103952855 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/9/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: روزیتا مقدم با دریافت مبلغ 100000 ریال معادل کلیه سهم الشرکه 
خود از شرکت خارج گردید طیبه صادقی با دریافت مبلغ 50000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه از 100150000 ریال به 
100000000 ریال کاهش یافت و ماده اساسنامه اصاح گردید لیست صاحبان 
سهم الشــرکه پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: رویا مافی غامی کد ملی 
1930685483 دارای 80000000 شیما الماسی کد ملی 0062178644 دارای 

10000000 سارا شجاعی کد ملی 0070840997 دارای 10000000 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور زیست افزا 
محیط با مسئولیت محدود به شماره ثبت 321685

و شناسه ملی 10103606916

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/3/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای 
مرتضی گیتی نما به شماره ملی 0043207049 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی زاهدی به شماره ملی 1284423239 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای 
علی سماعی نژاد به شماره ملی 1288951728 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای 
هیئت مدیره( انتخاب گردیدنــد. 1- کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و اموری که 
تعهد مالی نداشــته باشــند، با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره 
منفرداً معتبر می باشــد. 2- کلیه اوراق رســمی و بهادار از قبیل چک، ســفته، برات، 
قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا آقای 

سامان سماعی نژاد منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی
 زرین دشت سهامی خاص به شماره ثبت 9390 

و شناسه ملی  10100391600 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1397/10/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و سعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و ســفته و برات- قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری با امضای 
مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره 
ملی 0083970886 به ســمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره 

ملی 2721777521 به سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت 102490 

و شناسه ملی 10101464348 

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان قزوین

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد)ریال(موضوعشماره مناقصه

تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فوادی در سایز 10 اینچ با پوشش داخلی و خارجی در شاخه های 12 متری به متراژ 98/11
270815/612/000/000780/600/000 متر مطابق با استاندارد آب شرب و شرایط اسناد مناقصه

8/405/000/000420/250/000خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای تصفیه خانه فاضاب روستای قشاق از توابع شهرستان آبیک طبق شرایط اسناد مناقصه98/12
98/13L1927/52,L1924/52 4/500/000/000225/000/000خرید یک دستگاه جنتکس قابل نصب بر روی شاسی

عملیات اجرایی اصاح خط انتقال از چشمه ها به سمت مخزن ذخیره روستای زرآباد از توابع بخش الموت شرقی شهرستان قزوین98/14
4/386/439/720219/321/986) در این پروژه تهیه کلیه مصالح اعم از لوله، اتصاات و سایر موارد برعهده پیمانکار می باشد(

98/15
 عملیات اصاح شبکه روستای میرخوند علیا از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین به طول 4975 متر با استفاده از لوله پلی اتیلن

به اقطار 110 و90 و63 با فشار کار 10 اتمسفر، اجرای حوضچه های شیر فلکه و کلکتور و کنتور حجمی
)در این پروژه تهیه و خرید کلیه مصالح از جمله لوله، شیرآات و اتصاات برعهده پیمانکار می باشد(

3/697/939/785184/896/989

ساخت مخزن 200 متر مکعبی بتنی روستای ات از توابع بخش الموت غربی شهرستان قزوین همراه با ساخت حوضچه کنتور حجمی.98/16
2/408/257/390120/412/869)در این پروژه هزینه تهیه و خرید کلیه مصالح اعم از لوله ، اتصاات، مصالح و سایر موارد برعهده پیمانکار می باشد(

98/17
 عملیات اجرای شمع های زیر مخزن، احداث مخزن ذخیره بتنی 500 متر مکعبی و اجرای اتصاات وصل به مخزن، همراه با احداث راه دسترسی

به طول 150 متر و تسطیح محوطه مخزن روستای کوهگیر از توابع بخش طارم سفلی شهرستان قزوین.
)در این پروژه تهیه و خرید کلیه مصالح از جمله لوله، شیرآات و اتصاات برعهده پیمانکار می باشد( 

4/537/405/605226/870/280

ساخت مخزن 500 متر مکعبی بتنی روستای شهیدآباد از توابع شهرستان آوج98/18
3/432/387/154171/619/358)در این پروژه تهیه کلیه مصالح اعم از لوله اتصاات و سایر موارد برعهده پیمانکار می باشد(

ساخت مخزن 500 متر مکعبی بتنی روستای قرقسین از توابع شهرستان تاکستان همراه با احداث ایستگاه پمپاژ98/19
4/477/478/195223/873/910)در این پروژه تهیه و خرید مصالح، لوله و شیرآات برعهده پیمانکار می باشد(

عملیات اجرائی حفر چاه عمیق روستای کچله گرد از توابع شهرستان بویین زهرا در زمین های آبرفتی با دستگاه حفاری روتاری به عمق 98/20
2003/455/283/325172/764/167 متر با لوله جدار چاهی آهنی 14 اینچ )در این پروژه تهیه و خرید لوله و کلیه مصالح برعهده پیمانکار می باشد(

شرکت آب و فاضاب روستایی استان قزوین
فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره 98/11 تا 98/20 )نوبت اول(

شرکت آب و فاضاب روستایی استان قزوین درنظر دارد مناقصه های عمومی ذیل را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری مناقصه ها از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خو اهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تضمین شــرکت در مناقصــه: تضمین به صورت یک یــا ترکیبــی از ضمانت نامه های موضوع 
 بندهــای )الــف(، )ب(، )پ(، )ج(،)چ( و)ح( مــاده )4( آیین نامــه تضمیــن معامات دولتی به شــماره
 123402/ت50659هـ مورخ 94/9/22 مصوب هیئت وزیران می باشــد و در ضمن شماره شبای حساب 
سپرده 730100004001118307145947 نزد بانک مرکزی جهت واریز وجه نقد مبلغ تضمین می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه های 98/98،12/11 و 98/13 از سایت: از ساعت 
12:00 روز دوشنبه تاریخ 1398/04/03 تا ساعت 17:30 روز چهارشنبه تاریخ 1398/04/05

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه های شماره 98/14 تا 98/20 از سایت: از ساعت 17:30 
روز سه شنبه تاریخ 1398/04/04 تا ساعت 17:30 روز سه شنبه تاریخ 1398/04/11

مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد مناقصه های 98/12،98/11 و 98/13: تا ساعت 8 صبح روز 
یکشنبه تاریخ 1398/04/16

مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد مناقصه های 98/14 تا 98/20: تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه 
تاریخ 1398/04/23

ســاعت و تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها: روز یکشنبه 98/04/16 ساعت 9 صبح مناقصه 

شــماره 98/11، ساعت 10 صبح مناقصه شماره 98/12، ســاعت 11 صبح مناقصه شماره 98/13 و روز 
یکشنبه 98/04/23 ساعت 9 صبح مناقصه شماره 98/14، ساعت 10 صبح مناقصه شماره 98/15، ساعت 
11 صبح مناقصه شماره 98/16 و روز سه شنبه 98/04/25 ساعت 9 صبح مناقصه شماره 98/17، ساعت 
10 صبح مناقصه شماره 98/18، ساعت 11 صبح مناقصه شماره 98/19 و ساعت 12 مناقصه شماره 98/20 

در محل سالن جلسات شرکت آبفار استان قزوین.
شرایط شرکت در مناقصه های 98/12،98/11 و 98/13: مناقصه گران باید تولیدکننده و یا 
فروشنده کاای مورد نیاز بوده و دارای تجربه و دانش در زمینه موردنظر و همچنین حسن سابقه در کارهای 

قبلی و توان مالی ازم مطابق شرایط خواسته شده در اسناد مناقصه باشند.
شرایط شرکت در مناقصه های 98/14 تا 98/19: مناقصه گران باید دارای گواهینامه صاحیت 
حداقل رتبه 5 در رشــته آب، گواهی تأیید صاحیت ایمنی از  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ســوابق 
کاری مشــابه، حســن ســابقه در کارهای قبلی و توان مالی ازم مطابق شــرایط خواسته شده در اسناد 

مناقصه ها نیز باشند.
شــرایط شرکت در مناقصه 98/20:  مناقصه گران باید دارای گواهینامه صاحیت حداقل رتبه 5 
در رشته کاوش های زمینی و پروانه صاحیت حفاری از وزارت نیرو، گواهی تأیید صاحیت ایمنی از اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سوابق کاری مشابه، حسن سابقه در کارهای قبلی و توان مالی ازم مطابق 

شرایط خواسته شده در اسناد مناقصه ها نیز باشند.
مدت اعتبار پیشنهادات تمامی مناقصه ها از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه بوده 

و محل تأمین اعتبار تمامی مناقصه ها  از اعتبارات عمرانی می باشد.

سال هفتادو هشتم   شماره 22214   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( شنبه اول تیر 1398   18 شوال 1440    22 ژوئن 2019

سپاه پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا را منهدم کرد 

سیلی سخت ایران به آمریکا
سهم عربستان و امارات محفوظ است!

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 5400 شهید استان کردستان:

مبارزان کردستان عاوه بر مبارزه با دشمن خارجی
 در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقاب می جنگیدند

پس از نشست کمیسیون برنامه ریزی استراتژیک ایران- ترکیه

ظریف: مهلت اروپا به پایان رسیده است
مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی از 16تیرماه

يادداشت روز

فجر پنج شنبه، به وقت ایران،
 تغییر معادله

خبر ویژه

فیگارو: هراس از ایران
بین متحدان آمریکا شکاف انداخت

صفحه2صفحه2

 * نشــنال اینترســت: ترامپ بلــوف می زند 

ایران کابوس آمریکا است.

* انگلیــس با فشــار افکار عمومــی، فروش 

تسلیحات به عربستان را متوقف کرد.

* حبــس ابد برای 151 نفر در ترکیه به اتهام 

ارتباط با کودتای نافرجام 1395.

* 240 مجــروح بر اثر درگیری میان پلیس و 

معترضان در پایتخت گرجستان.      صفحه آخر

اصابت موشک کروز انصاراه
به نیروگاه برق سراسری عربستان

* نشســت کمیسیون مشترک برنامه ریزی های اســتراتژیک ایران- ترکیه روز جمعه در اصفهان با 
حضور وزیر خارجه دو کشور برگزار شد.

 *ظریف در جمع خبرنگاران گفت که فرصت ایران به کشورهای اروپایی در ارتباط با عمل به برجام 
به پایان رسیده است و مرحله دوم اقدامات ایران از 1۶ تیرماه آغاز خواهد شد.

* امام جمعه اصفهان خطاب به ظریف: یکی از مشــکات ما این است که رایزن های قوی اقتصادی 
 نداریم و نمی توانیم بازار ایران را برای دیگر کشورها معرفی کنیم، در حالی که در بسیاری از کشورهای 
 موفق دنیا با کمک رایزن های اقتصادی قوی بازار کشورها را شناسایی می کنند و بازار خودشان را نیز
 به آن کشور معرفی می کنند.                                                                                    صفحه۲

* دشــمنان از ابتدا قصد داشــتند از اختافات مذهبی و قومی برای شکست جمهوری اسامی استفاده 
کنند اما عناصر مؤمن و هوشمند در کردستان و همچنین در آذربایجان غربی، این توطئه را خنثی کردند.
* مردم و بویژه نســل جوان باید بدانند برای پایه گذاری و محکم کردن پایه های انقاب و پیشــرفت و 

سربلندی این شجره طیبه و پرافتخار چه تاش هایی انجام شده است.
* مسئوان استان بر کار عمرانی و پیگیری برای جبران عقب ماندگی های استان تاش کنند.          صفحه۳

* 250 میلیارد دار از سرمایه کشور در بخش 

مسکن راکد شده است.

* همدستی برخی مشاوران اماک با مؤجران 

برای فرار مالیاتی.

* رئیس کل بانک مرکزی از واردات 5 میلیارد دار 

کاای اساسی در 3 ماه نخست امسال خبر داد.

* تخلیه 95 درصد اراضی کشاورزی استان های 

سیل زده از سیاب.                  صفحات۱0و4

بازداشت مدیر مالی یک شرکت  وابسته به وزارت نفت 
به اتهام تاش برای خارج کردن میلیون ها یورو از کشور

ملی پوشان والیبال 
در یک قدمی صعود به مرحله نهایی

ایران با برتری 
برابر پرتغال
 در صدر جدول 
باقی ماند

۹

خطیب جمعه تهران: 
آمریکایی ها
 بابت تعرض به
 مرزهای هوایی ایران

هرچه زودتر 
عذرخواهی کنند

۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای  
دولت پاسخ دهد
 در ازای برجام
 چه دریافت کرده

که به دنبال تصویب 
FATF  است؟!
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صفحه۱۱

نکته
این طناب 
پوسیده است!

۲



اخبار كشور

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* با توجه به اینکه کاسبان برجام در مرحله اول امتحان خوبی ندادند و کاه گشادی 
بر سرشان رفت باید یک گروه ویژه رفتار اروپا را پیوسته رصد نمایند که آیا به کلیه 
تعهدات برجامی عمل می کند و مراقب باشــند که نخواهند با یک پفک و آدامس 

کاه دیگری بر سر کشور بگذارند.
ابوالقاسمی
* یک روز می گفتند اگر برجام تصویب شود مشکل آب خوردن مان هم حل می شود و... 
و حاا رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت)98/3/29( اظهار می دارد اگر وزارت بازرگانی 
تصویب شود ظرف یک هفته همه چیز ارزان می شود! خوب حضرات دایل ادغام دو 
وزارت بازرگانی و صنایع را ابتدا مرور کنند بعد حکم صادر کنند. اگر حل نشد خسارت های 
تفکیک را چه کسی باید پرداخت کند؟! مگر کشور موش آزمایشگاهی دولت هاست که 

یک دولت ادغام کند دولت دیگر تفکیک؟ پس کی قرار است کار انجام شود.
عشقی
* به عنوان یک جوان ایرانی از اقتدار نظام و کشورمان در دیدار رهبر معظم انقاب 
و نخست وزیر ژاپن لذت بردم و احساس عزت کردم. کاش دولتمردان هم این شیوه 

مقتدرانه و عزتمندانه در رفتارهای دیپلماسی را یاد می گرفتند و عمل می کردند.
0910---4881
* معاون وزیر دفاع انگلیس با بی شــرمی تمام گفته ایران در سوریه، عراق و یمن 
سبب تنش در منطقه شده است. اگر دولت رفتار منفعانه نداشت و در گذشته سفیر 
این کشور گستاخ را احضار و سپس اخراج کرده بود حال این شغال پیر مرده خور 

برای ما دم درنمی آورد.
0918---0291
* پاسخ های حکیمانه و شجاعانه امام خامنه ای به جنگ روانی چندین ساله ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر کشور ژاپن هر انسان آزاده ای را در هر 

دین و مسلک به تحسین وامی دارد.
0913---4108
* در روز دیدار رهبر معظم انقاب و نخست وزیر ژاپن ژاپنی ها میهمان ما بودند و 
ایرانی ها در میهمان نوازی شهره هستند. همین یک دلیل کافی است برای اینکه به 

آتش کشیدن چند نفتکش در دریای عمان نمی تواند کار ایران باشد.
0912---5364
* اگر هر مسئولی از مسئوان جمهوری اسامی ایران که قدرت نه گفتن به دشمنان 
به ویژه آمریکا را ندارد کنار برود یا توسط مردم کنار گذاشته شود خیلی از موانع 

سر راه برداشته شده و مشکات کشور حل خواهد شد.
0912---5017
* علت و دلیل اشرافی گری امروز خانواده های برخی از مسئوان به زمانی برمی گردد 
که امثال ما دلسوزان نظام پای جنگ رفتیم و خون دادیم ولی پدران این افراد به خارج 
رفتند و سپس با مدرک به کشور برگشتند و با گرفتن مسئولیت در دولت های بعد 
از جنگ سر سفره بیت المال نشستند و حیف و میل کردند و امروز هم با بی عملی و 
سوء مدیریت روی اعصاب ملت راه می روند و هدفشان ایجاد نارضایتی در جامعه است.
0912---7345
* این رژیم سعودی بود که اول انقاب صدام را علیه ایران تجهیز کرد و امروز گاو 
شــیرده برای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده است. اگر کمک های مالی وهابیت 
حاکم در عربســتان نبود آمریکا و اسرائیل نمی توانستند در عراق و سوریه داعش 
جنایتکار را ایجاد بکنند. حضرت امام خمینی)ره( بی جهت نفرمودند اگر از صدام 

بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت.
0902---3107

* یکی از ســایت های صهیونیست ها نوشــته ترس از وقوع انتفاضه سوم منجر به 
افزایش فشار بر رژیم اسرائیل و ارتش آن شده چرا که باید خطرها را در سه جبهه 
نوار محاصره شده غزه، جبهه حزب اه لبنان و جبهه کرانه باختری بتوانند مدیریت و 
کنترل بکنند. این واقعیت ثابت می کند جبهه مقاومت موقعیت برتری دارد. انتفاضه 

سوم قلب تل آویو را نشانه گرفته و کار اسرائیل تمام خواهد شد.
0918---7487
* پهپادهای انصاراه یمن با تعطیل کردن فعالیت دو فرودگاه مهم عربستان پاسخ 
کوبنده ای به تسلیحات میلیارد داری آل سعود داد، اما این تحقیر نظامی عربستان 

توسط یمنی ها به نوعی تحقیر آمریکا بود.
081---8979

* بعضی افراد هستند که وقتی در خیابان با کسی زد و خورد می کنند و زورشان نمی رسد به 
خانه که می آیند تافی آن را بر سر زن و بچه های خودش درمی آورند درست مثل عربستان 
که چون زورش به ایران نرسیده تافی آن را بر سر دو نفتکش در دریای عمان درآورده است.
0912---5635
* بزرگان حوزه و دانشــگاه باید در برابر طرح زیست شبانه و تغییر ذائقه مردم در 

جهت خاف آموزه های دینی، واکنشی از خود نشان دهند.
1155---0937 و 6960---0936
* با آمدن جناب آقای رئیسی به دستگاه قضایی بارقه امید در دل ملت برای بهبود 
وضعیت این دستگاه ایجاد شده است. ان شاءاه با حمایت همه جانبه ملت، در گام های 
بلندی که برای اصاح این دســتگاه و برخورد با دانه درشت ها )از جمله اخراج 60 

قاضی متخلف در همین یکی دو ماه اول( برداشته اند موفق شوند.
شکیبا
*  آن عناصر قانون ستیز که با قانون حجاب خانم ها در اجتماع به خاطر الزام آور بودن 
آن مخالف هستند اگر مریض نیستند پس چرا در مورد کشور هایی مثل فرانسه که 
داشتن حجاب خانم ها در اجتماع را ممنوع اعام کرده اند ساکت هستند و قانون 

الزام آور ضد حجاب در این کشورها را محکوم نمی کنند.
0914---8902
* یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 98/3/28 در رسانه ملی اظهار 
داشــت که مدت زیادی از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس 
شورای اسامی می گذرد ولی متاسفانه رئیس جمهور از اباغ آن برای اجرا امتناع 

می ورزد چرا؟ مگر رئیس جمهور شأنی به جز اجرای قانون دارد؟
علیمردانی
* طرح شکایت های متعدد دولت علیه کیهان و آقای شریعتمداری نشان می دهد 
دست داخل انه زنبور کرده اید و سر و صدای خیلی از دولتی ها درآمده فلذا برای 

ساکت کردن شما و توقف افشاگری روزنامه به تاش افتاده اند.
0911---0049

* خیلی از برنامه ها و طرح های سلیقه ای دولت و شورای شهر تهران مثل جایگزین کردن 
طرح تردد زوج و فرد اتومبیل در تهران حاصلی جز نارضایتی مردم ندارد. بنده سوال 
می کنم پرداخت عوارض ساختمان چه ارتباطی به طرح تردد زوج و فرد اتومبیل دارد.
قطب زاده

* لطفا سازمان برنامه و بودجه تدبیری برای دخل و خرج مستمری بگیران با حقوق 
ثابت چند ساله 600 هزار تومانی نماید! واقعا چرا این قشر نه اضافه حقوق هر ساله 
را دارند و نه از پاداش و عیدی بهره ای می برند؟ با سن دهه 60 و بیکاری و 4 سر 

عائله و بیماری اعصاب و روان چگونه می توان با این مبلغ زندگی کرد؟!
0905---8760
* ما 7 هزار نفر پذیرفته شــده آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال 96 هستیم 
که دولت به بهانه عدم بودجه هیچ یک از ما را جذب نکرده است و همچنان بیکار 
هستیم. مسئولین سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور تکلیف این 

چند هزار نفر را روشن کنند.
0912---9915

* پایانه شرق در کنار بلوار یاسینی چند سالی است که تکمیل شده اما شهرداری برای 
انتقال پایانه شرق از محل قدیم در سه راه تهرانپارس به آن هیچ اقدامی نمی کند. ترافیک 
سنگین و ازدهام جمعیت در ترمینال قدیم شرق تهران با راه اندازی ترمینال جدید رفع 
خواهد شد از مسئولین تقاضامندم برای رفاه حال شهروندان هرچه زودتر اقدام کند.
0910---9891
* داروی والزارتان 80 از ابتدای سال 98 در شهر کاشان پیدا نمی شود از مسئولین 

وزارت بهداشت تقاضای رسیدگی دارم.
031----0883
* لطفا از وزیر راه و شهرسازی سوال کنید وضعیت مسکن مهر مرکز استان مازندران 
کی روشن می شود؟! از سال 87 تا به حال در باتکلیفی به سرمی بریم! زمانی که 

ایشان استاندار بودند مراجعه کردم ولی موفق نشدم سوالم را طرح کنم!
یزدانی - ساری
* چرا تامین اجتماعی نسخه های پزشکی و آزمایش و... را بعد از سه ماه که از تاریخ 
مراجعه به پزشک و آزمایشگاه سپری شده پرداخت می کند؟! برای MRI رفتم و یک 
میلیون هزینه کردم و حال هرچه می گردم و به خاطر کهولت سن نسخه و رسیدم 
را گم کرده ام و تامین اجتماعی نیز از پرداخت آن امتناع می ورزد. از مسئوان امر 
درخواست می شود حداکثر ظرف یک هفته مبلغ نسخه های امثال ما را پرداخت کند.
سوزندی - 76 ساله
* در حالی که دولت نتوانسته برای همه ایرانیان کارت ملی هوشمند صادر کند به 
کلیه بانک های کشور اباغ شده از ارائه خدمات با کارت های ملی قدیمی خودداری 
شود و مردم به زحمت می افتند. این مشکل که به تحریم های آمریکا مربوط نمی شود.
داودی و 0692---0918

تجاوز هواپیمای بدون سرنشین RQ-4C یا »گلوبال هاوک« به آسمان جمهوری اسامی و 
اقدام گسترده به عکس برداری از منطقه شمال هرمز- حد فاصل هرمز تا چابهار- یک موضوع 
است و اقدام پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقاب اسامی در هدف قرار دادن و 
ســاقط کردن این پهپاد متجاوز و »بسیار پیشرفته« و گران قیمت آمریکا یک موضوع مهم 
دیگر اســت که در دو روز گذشته در کانون توجه جهان و تفسیرهای فراوان قرار گرفته اند. 
در این بین در طول روز پنجشنبه توجه جهان به این نقطه دوخته شده بود که دولت آمریکا 
در واکنش به حمله شــجاعانه سپاه به یگان نظامی این کشور که به قول »اولریک فرانک« 
کارشناس نظامی آمریکا- در مصاحبه با رادیو فردا- به حیثیت نظامی آمریکا »لطمه شدید« 

زده، چه خواهد کرد. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:
1- شواهد و قرائن می گویند، آمریکایی ها طی یکی - دو ماه اخیر در حال ارزیابی وضعیت 
نظامی ایران بوده اند. سردار داور نیروی هوا- فضای سپاه می گوید آمریکایی ها چندین بار به 
فضای جمهوری اسامی در خلیج فارس تجاوز کرده بودند و ما به آنان اخطار داده و از طریق 
وزارت امور خارجه ایران نیز اعتراض و هشــدار خود را به متجاوزین رسانده بودیم اما آنان 
اعتنایی نکرده بودند. او می گوید »به همین هواپیمای ساقط شده نیز هشدار داده شده بود 
و در یک مورد که آمریکایی ها هم اعام کردند ما به سمت یکی از هواپیماهای آن »شلیک 
اخطار« کرده بودیم ولی آمریکایی ها جدی نگرفتند تا اینکه روز پنجشــنبه پس از چند بار 

اخطار، این هواپیمای مدرن جاسوسی را مورد هدف قرار داده و ساقط کردیم.«
»گلوبال هاوک« از 14 دقیقه بامداد روز پنجشنبه مشغول گشت زنی در محدوده شمال 
هرمز تا چابهار بوده و تصاویری از تأسیسات اقتصادی و نظامی ایران به مرکز فرماندهی نظامی 
آمریکا در خلیج فارس ارسال کرده و بعد از چهار ساعت ساقط شده و اشه های آن در ناحیه 
»رأس الشیر«- آب های ایران- افتاده است. اینکه آمریکایی ها در ساعات اولیه اصرار داشتند، 
هواپیمایشان در آب های بین المللی مورد حمله قرار گرفته درست نیست کما اینکه خود آنان 

هم کمی بعداین سناریو را کنار گذاشتند.
2- از آنچه گفته شد می توان فهمید آمریکایی ها با شناسایی نقاطی از شمال دریای عمان 
و با استفاده از پایگاه های نظامی مستقر در دو کشور امارات و عربستان در نظر داشته اند، با 
تصویرســازی دروغین جنگ، ایران را وادار به مذاکره ای برای تن دادن آن به محدودسازی 
قدرت دفاعی و فعالیت منطقه ای نماید. در تحلیل داخلی آمریکایی ها آمده بود که ایران، در 
صورتی که در حمله نظامی آمریکا آسیب انسانی نبیند و با خسارت عمده نیز مواجه نگردد، 
برای اجتناب از جنگ پاســخ نخواهد داد و ما می توانیم از آن بعنوان یک اهرم فشار برای 
باورپذیری گفتمان »جنگ- مذاکره« استفاده کرده و کفه »مذاکره گرایان« ایرانی را در مقابل 
»مقاومت گرایان« سنگین کنیم. اصرار »برایان هوک« مسئول پرونده ایران در کاخ سفید بر 
مذاکره حتی پس از زمانی که هواپیمای جاسوسی آنان مورد حمله قرار گرفته بود، به خوبی 
این را نشــان می دهد. او می گوید کاهش تنش با ایران اهمیت دارد. ایران باید با دیپلماسی 

پاسخ دیپلماسی را بدهد.«
کما اینکه سخنان »دونالد ترامپ« در مصاحبه با نشریه »تایم« که دیروز منتشر گردید 
نیز همین را نشان می دهد. او گفت: »من نمی گویم برای باز داشتن ایران از غنی سازی اورانیوم 
در سطح باای 3/67 درصد به گزینه نظامی روی خواهم آورد. من چنین چیزی نمی گویم. 
اصًا نمی خواهم این را بگویم. چنین اقدامی نامناسب خواهد بود« وقتی این سخنان را کنار 
اقدام هواپیمای جاسوسی مدرن گلوبال هاوک در عکس برداری از مناطق نظامی و صنعتی 
ایران می گذاریم و تکرار آن علیرغم هشدار پی درپی نیروی هوایی سپاه را مشاهده می کنیم، 
در می یابیم آن ها خیااتی داشته اند. برخی از نظریه پردازان آمریکایی پیشنهاد کرده بودند 
بدون درگیر شــدن در جنگی پرشدت و یا جنگی محدود و با دست زدن به »عملیاتی کم 
ضرر« و »هشدارآمیز« به ایرانی ها بگوئیم، ردکردن مذاکره می تواند استقبال از جنگ باشد.

3- محافل نظامی ایران  نیز این احتمال را در نظر داشــتند و امکان توسل آمریکا به 
»حمله ای موضعی« که در آن کسی کشته نشود، تأسیسات مهم ایران آسیب نبینند را هم 
در پیش بینی های خود محاســبه کرده بودند. رهبر معظم انقاب اسامی نیز حدود دو ماه 
پیش در آنجا که گفته بودند دشــمن علیه ما جنگ اقتصادی، روانی و نفوذ راه انداخته و از 
همه ابزارهای خود استفاده می کند، اشاره ای هم به امکان توسل آمریکا به درگیری محدود 
نظامی داشته و اضافه کردند البته نظامیان ما آماده اند. در تجزیه و تحلیل نظامی ایران آمده 
بود که اقدام موضعی آمریکا را نباید بدون پاسخ گذاشت چرا که عدم پاسخ ایران می تواند 
آمریکا را به تکرار و توســعه حمات خود وسوسه کند. بنابراین سپاه و ارتش ایران آماده 
شــدند که در صورت هر نوع تجاوز دشمن، پاسخ قاطعی به آن بدهند. اقدام روز پنجشنبه 
سپاه پاسداران در پاسخ به تجاوز هواپیمای جاسوسی آمریکا به آسمان جمهوری اسامی و 
حدود چهار ساعت عکسبرداری از نقاط حساس در جنوب ایران در این راستا صورت گرفت 

و این در حالی بود که آنان انتظار چنین اقدامی را نداشتند.
آنچــه در این ماجرا اتفاق افتاد نه تنها خطای فاحش تحلیلی آمریکایی ها را برما کرد 
بلکه اساساً موضوع دگرگونه شد یعنی در حالی که در تحلیل آمریکایی ها آمده بود که اقدام 
محدود نظامی آمریکا، واکنش نظامی ایران را در پی نخواهد داشت، حاا این اقدام محدود 
نظامی ایران است که- تاکنون- واکنش نظامی آمریکا را در پی نداشته است. کما این که این 
جمع بندی نظامی ایران بود که درست از آب درآمد. در تحلیل نظامی ایران آمده بود که اگر 
آمریکا، واکنش ایران را قطعی ببیند، دست به اقدام نظامی  نمی زند و اینک سکوت نظامی 

آمریکا نشان می دهد، آنان پاسخ دوباره ایران را قطعی می دانند.
4- هواپیمای جاسوسی ساقط شده RQ4C، مدرن ترین و گران ترین هواپیمای نظامی- 
اعم از جنگنده و جاسوسی- است. طول آن از یک بال تا بال دیگر آن حدود 40 متر و تقریبًا 
شبیه یک هواپیمای تجاری است. این سیستم پهپادی از جهت قدرت جمع آوری اطاعات 
حساس و حفظ آن در آمریکا به »جاروبرقی اطاعات« لقب گرفته و انباشته از تکنولوژی های 
برتر تجسسی برای عملیات های نظارت و شناسایی است. قیمت این هواپیما حدود چهاربرابر 
قیمت هواپیمای جنگنده F35 می باشد و در واقع ابرتکنولوژی نظامی آمریکا به حساب می آید. 
ســقوط این هواپیما با شلیک ضدهوایی ایران، ضربه مهم حیثیتی به صنعت نظامی آمریکا 
زد و نشان داد در مواجهه با قدرت نظامی ایران به شدت آسیب پذیر است و حال آن که این 
هواپیمای فوق مدرن جاسوسی، قادر بود در عمق90 کیلومتری آسمان و در یک زمان طوانی 
بین 24 تا 35 ساعت به شکار تصاویر حساس از هرکجا که می خواهد بپردازد. آمریکا در واقع 
شوکه  شد و به هذیان گویی درباره نوع و نام این هواپیما و مأموریت و محل اصابت  موشک 

ایران به آن روی آورد که هرکدام یک رسوایی جداگانه برای آمریکا بود. 
در این صحنه نه تنها ضعف تشــخیص و توان عملیاتی آمریکا نمودار شــد بلکه دقت 
تشخیص و توان عملیاتی ایران نیز آشکار شد. شکار ابر پهپاد آمریکا از سوی نیروی هوایی 
ایران نشان داد که افسانه »تکنولوژی نظامی آمریکا« و »قدرت عملیاتی پنتاگون« تا چه حد 
بی اســاس بوده است. از امروز خریداران ســاح های آمریکایی درباره قدرت ادعایی این 
جنگ افزارها تردید خواهند کرد و ناگزیرند فکر دیگری برای ســامانه دفاعی و نظامی خود 
کنند. از آن طرف قدرت موشــک »نقطه زن« سپاه در یک عملیات واقعی به تصویر کشیده 
شد. کم نبودند کسانی در داخل و خارج که معتقد بودند قدرت نظامی ایران، ادعایی است که 
واقعیت خارجی ندارد و در برابر قدرت تهاجمی آمریکا، چیزی به حساب نمی آمد. بعضی هم 
در خود ایران می گفتند آمریکایی ها می توانند با فشار یک تکمه، همه جنگ افزارهای ما را از 
بین ببرند! برتری قدرت موشکی ایران به مهمترین سامانه نظامی آمریکا خیلی از تحلیل ها 
را تغییر داد و از دیروز بســیاری از همان کسانی که با تردید و حتی تحقیر به قدرت نظامی 
ایــران نگاه می کردند، به حقیقی بودن این قدرت اذعان کرده اند. در این میان بیش از همه، 
آمریکایی ها دریافته اند که با یک »قدرت تهاجمی« مهم که برخوردار از دو عنصر »اراده« و 

»توانایی« است، مواجه هستند.
حاا باید جمع بندی ها تغییر کند این جمله اولریک فرانک را درنظر بگیریم: »اگرچه این 
اولین پهپادی نیست، که ارتش آمریکا از دست داده است اما اولین بار است که مورد هجوم 
قرار گرفته است. صحبت از دست دادن میلیون ها دار است و از دست دادن پرستیژ و وجهه 

خصوصاً وقتی چنین سیستمی در پی حمله سقوط کند.«
5- نوع عملکرد آمریکا پس از ســقوط هواپیمای فوق مدرن گران بهای جاسوسی شان 
توسط سپاه پاسداران انقاب اسامی دیدنی بود. آمریکا ابتدا کتمان کرد که چنین حمله ای 
به هواپیمای جاسوسی او صورت گرفته سپس پذیرفت و در نوع آن به کتمان روی آورد، پس 
از آن پذیرفت که آن چه ســقوط کرده همان هواپیمای فوق مدرن »گلوبال هاوک« است که 

بافاصله از سوی ایران اعام شده است. 
اما آن چه در بحث واکنش پیش آمد از این جالب تر بود در حالی که فرمانده کل ســپاه 
پاسداران، رسماً اعام کرد که سپاه هواپیمای متجاوز جاسوسی آمریکا را در شمال تنگه هرمز 
ساقط کرده است، ترامپ در گفت وگوی تلویزیونی آن را محتمًا ناشی از خطای تصمیم یک 
فرد و نه یک سازمان در ایران معرفی کرد! ترامپ در نهایت برای جمع بندی و تصمیم گیری 
همه رهبران آمریکا را به حضور در کاخ سفید فراخواند از رهبران نظامی تا سیاسی و از حزب 
جمهوری خواه تا حزب دمکرات و از سنا تا مجلس نمایندگان تا اعضای دولت آنان ساعت ها 
به بحث نشســتند و ظاهراً تصمیمی هم گرفتند. این درحالی است که همه می دانند ترامپ 
برای دست زدن به عملیات تافی جویانه علیه ایران نیازی به فراهم آوردن خانم نانسو پلوسی 
و آقای چاک شامر و دیگران نداشت. این بازی ترامپ در واقع نمایش ضعف آمریکا بوده در 
حالی که او می خواســت با فراهم کردن اضاع مختلف آمریکایی که سال هاست- به تعبیر 

حضرت آقا- از شدت خشم به ایران، زنجیر می جوند، نمایش قدرت بدهد.
دنیا متوجه شد وقتی همه مخالفان ایران هم در کاخ سفید جمع می شوند قادر به اقدام عملی 
علیه ایران نیســتند و ایران می تواند همه آنان را به انزوا ببرد. ترامپ اما برای حفظ آبرو گفت 
نتیجه جلسه رهبران آمریکا، تصمیم به حمله به سه نقطه در ایران بوده که او به خاطر ماحظات 
انســانی، ده دقیقه قبل از آغاز عملیات، ارتش را از اجرای آن بازداشته است و »جان بولتون« 
گفت برای پاسخ دادن به ایران به تل آویو می رود و این درحالی است که رژیم اسرائیل بارها از 

آمریکا خواسته بود به تافی اقدامات ضد اسرائیلی، نقاطی از ایران را مورد حمله قرار دهد!
6- ماجرای روز پنج شــنبه می تواند، یک تحول اساسی در وضع منطقه هم پدید آورد 
اینک سعودی ها، امارات و... باید دریافته باشند، آمریکا نمی تواند کمکی به آنها بکند این آنان 

هستند که باید با »واقعیت منطقه« کنار بیایند و سرمایه های خود را هدر ندهند.

فجر پنج شنبه، به وقت ایران،
 تغییر معادله

یادداشت روز

سعداه زارعی

صفحه 2
شنبه اول تیر ۱۳۹۸ 
۱۸ شوال ۱۴۴۰ - شماره 222۱۴

خبر ویژه

گفت و شنود

آدرس ! 
گفت : ضرب شســت سپاه به آمریکا در انهدام پهپاد فوق پیشرفته  
گلوبال هاک- MQ4 - آمریکا و متحدانش را حسابی به جیلیز و ویلیز 

انداخته است.
گفتم : ادعا می کردند که این پهپاد، پیشــرفته ترین پهپاد 
آمریکاست و چون رادار گریز است و ارتفاع پرواز بسیار باایی 
دارد هرگز رهگیری و منهدم نمی شــود ! حیوونکی ها چی فکر 

می کردند چی شد ؟!
گفت : ترامپ بد جــوری به هذیان گویی افتاده. اول توئیت کرد که 
فــان و فان می کنیم ! بعــد که به خودش آمد توئیت کرد که البته از 
جانب ایران  اشتباهی رخ داده ! و در توئیت بعدی، روز حادثه را دوشنبه 

اعام کرد و... هنوز دارد توئیت می کند !
گفتم : برایان هوک، مســئول گروه اقــدام علیه ایران که 
 قبا خیلی رجز می خواند، گفته اســت جواب دیپلماســی را

 با دیپلماسی باید داد !
گفت : بد عهدی ها و جنایات آمریکا دیپلماسی است ؟!

گفتم : گرگی در جنگل با غرور به خرگوش گفت؛ ســلطان 
جنگل کیست ؟ خرگوش از ترس گفت؛ شما قربان ! همین سؤال 
را از آهو و گوسفند و... هم پرسید و همان جواب را شنید و در 
حالی که غرق غرور بود به فیل رســید و گفت؛ سلطان جنگل 
کیســت ؟ فیل خرطومش را دور کمر گرگ پیچید و او را به هوا 
بلند کرد و بر زمیــن کوبید و گرگ در حالی که از درد به خود 
می پیچید گفت؛ خب یک آدرس ازت پرسیدم، نمی دونی بگو 

نمی دونم دیگه چرا میزنی ؟!

نشست کمیسیون برنامه ریزی 
استراتژیک ایران و ترکیه با حضور 
وزرای خارجه دو کشور و هیئت های 
برگزار  بسته  درهای  پشت  همراه 
شد، وزیرخارجه در پایان این دیدار 
در جمع خبرنگاران گفت که فرصت 
در  اروپایی  به کشــورهای  ایران 
ارتباط با عمــل به برجام به پایان 
رسیده است و مرحله دوم اقدامات 
ایران از 16 تیرماه آغاز خواهد شد.

»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه 
کشورمان پنج شــنبه هفته گذشته با 
حضور در استانداری اصفهان در جمع 
مدیران استان حضور یافت و درخصوص 
آخرین تحوات سیاست و روابط خارجی 

کشور سخنرانی کرد.
دیدار با آیت اه »حسین مظاهری« 
نقطه آغاز دیدارهای ظریف در اصفهان 
بود. آیــت اه مظاهــری در این دیدار 
گفت: فشــارها و تهدیدات ابرقدرت ها 
خصوصاً آمریکا در دورۀ حاضر، به سبب 
قدرت جمهوری اسامی در صحنه های 
منطقه ای و جهانی اســت. از این رو، با 
حفظ اتحاد و انســجام میان مسئوان 
و هوشــیاری و برنامه ریزی ازم، نظام 
جمهوری اسامی می تواند این مشکات 

را پشت سر گذارد.
وزیرخارجه کشورمان به دیدار امام 
جمعه اصفهان نیز رفت. آیت اه ســید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار وزیر امور 
خارجه کشورمان اظهار داشت: وزارت 
امور خارجه نقش بســیار مهمی دارد و 
می تواند با اســتفاده از نیروهای ارزشی 
که بیشترین دلبســتگی به جمهوری 
اسامی را دارند به عنوان سفیر، رایزن 
و یا کاردار، زمینه های رشــد و توسعه 
سیاســی، فرهنگی، اقتصادی را فراهم 
نموده و جمهوری اســامی ایران را به 

خوبی به دنیا معرفی نماید.
امــام جمعه اصفهان افزود: یکی از 
مشکات ما این است که رایزن های قوی 
اقتصادی نداریم و نمی توانیم بازار ایران 

را برای دیگر کشورها معرفی کنیم، در 
حالی که در بسیاری از کشورهای موفق 
دنیا با کمک رایزن های اقتصادی قوی 
بازار کشــورها را شناسایی می کنند و 
بازار خودشان را نیز به آن کشور معرفی 
می کنند، در این صورت تعامل اقتصادی 
شــکل می گیرد و بسیاری از مشکات 

مرتفع می شود.
در بخشــی از این دیدار وزیر امور 
خارجه کشورمان به دیدار »شینزو آبه«، 
نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقاب 
 اشــاره و خاطرنشان کرد: این دیدار در 
نوع خود یکی از حساس ترین جلسات 
بود؛ در این دیدار رهبر معظم انقاب با 
نکته سنجی و تیزبینی پاسخی درخور به 
رئیس جمهور آمریکا دادند و نکات بسیار 
خوبی را به نخست وزیر ژاپن فرمودند اما 
بر این مطلب تاکید کردند که این نکات 
را تنها به آبه شینزو می گویند و پیامی 

برای رئیس جمهور آمریکا ندارند.
 دیدار با همتای ترکیه ای در 

اصفهان
»مولود چــاووش اوغلو« وزیر امور 
خارجه ترکیــه با هیئت همراه از عصر 
روز پنج شــنبه هفته گذشته به دعوت 
ظریف برای حضور در نخستین نشست 
برنامه ریزی های  کمیسیون مشــترک 
استراتژیک ایران - ترکیه وارد اصفهان 

شده بود. 
نشســت کمیســیون مشــترک 

برنامه ریزی هــای اســتراتژیک ایران - 
ترکیــه روز جمعه در اصفهان با حضور 
وزیر خارجه دو کشور در اصفهان برگزار 
شد. در این دیدار رایزنی های دیپلماتیک 
میان وزرای امور خارجه دو کشــور در 
ارتباط با موضوعاتی مانند روابط دوجانبه 
از جمله اجرایی کردن توافقات قبلی بین 
دو کشور در زمینه های اقتصادی انجام 
شد و مولود چاووش اوغلو و محمدجواد 
ظریف به بحــث و تبادل نظر پیرامون 

آخرین تحوات منطقه پرداختند.
همچنین در این نشســت ســند 
همکاری های مشــترک ایران و ترکیه 
تحت عنوان »ســند برنامه رایزنی های 
وزارت خارجه های ایران و ترکیه« توسط 

ظریف و چاووش اوغلو امضا شد.
نشست به روایت سخنگو

»سید عباس موسوی« ظهر جمعه 
پس از نشســت مشــترک کمیسیون 
برنامه ریزی استراتژیک ایران - ترکیه در 
جمع خبرنگاران گفت: »این نشست به 
شکل خصوصی و پشت درب های بسته 
برگزار شد و وزرای خارجه دو کشور ایران 
و ترکیه در ارتباطات با برنامه های آینده 

خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.« 
وی افــزود: »ســند همکاری بین 
دو کشــور ایران و ترکیه در زمینه های 
اقتصــادی، سیاســی و بین المللــی با 
عنوان »سند برنامه رایزنی های وزارت 
خارجه های ایران و ترکیه« به امضا رسید 

که این ســند، نقشه راه وزارت خانه های 
امور خارجه دو کشور است.«

ســخنگوی وزارت امور خارجه، با 
بیان اینکه بیشتر مذاکرات این نشست 
جنبه سیاسی داشته است، تاکید کرد: 
»اجرایی کــردن توافقات قبلی بین دو 
کشــور در زمینه های اقتصادی و بحث 
و تبادل نظــر پیرامون آخرین تحوات 
منطقه و مهم ترین مسائل منطقه ای و 
بین المللی از دیگــر مباحث مطرح در 

این نشست بود.«
پایان مهلت اروپا

محمدجواد ظریف ظهر جمعه پس 
از نشست مشترک کمیسیون برنامه ریزی 
اســتراتژیک ایران - ترکیــه در جمع 
خبرنگاران در پاســخ به این سؤال که 
اقدام بعدی ایران در ارتباط با برجام چه 
خواهد بود، اظهار داشت: فرصت دو ماه 
ایران به کشورهای اروپایی در ارتباط با 
عمل به برجام به پایان رسیده است. ما 
اقدام بعدی خود پس از پایان این فرصت 
را به شکل نامه به خانم موگرینی و سران 

کشورهای عضو برجام اعام کردیم.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: مرحله 
دوم اقدامــات ایران درباره برجام از ۱6 
تیرماه آغاز خواهد شد و با جدیت موضوع 

را دنبال می کنیم
وی در ارتباط با نشســت مشترک 
کمیسیون برنامه ریزی استراتژیک ایران 
– ترکیه گفــت: وزرای خارجه ایران و 
ترکیه مطابق توافق رؤسای جمهور دو 
کشــور با یکدیگر دیدار و در ارتباط با 
برنامه ها و راهبردهای مشترک با یکدیگر 
تبادل نظر می کنند. در نشست امروز در 
هتل عباسی اصفهان برنامه های پیش رو 
مورد بررسی و توافق طرفین قرار گرفت 
و ســند همکاری های دو ساله ایران و 

ترکیه امضا شد.
وزیر امــور خارجه گفت: همکاری 
دو کشــور ایران در زمینه ای اقتصادی، 
سیاسی، منطقه ای و بین المللی با قوت 

بیشتر ادامه خواهد یافت.

پس از نشست کمیسیون برنامه ریزی استراتژیک ایران– ترکیه

ظریف: مهلت اروپا به پایان رسیده است
مرحله دوم كاهش تعهدات برجامی از 16تیرماه

نکته

فیگارو: هراس از ایران
بین متحدان آمریکا شکاف انداخت

یک روزنامه فرانسوی تصریح کرد: دیوار جبهه ضدایران ترک برداشته است.
روزنامه فیگارو، نوشت: دیوار جبهه ضد ایران ترک برداشته است. هواداران حمله 
نظامی به ایران به تافی وقوع آتش ســوزی در دو نفتکش نروژی و ژاپنی در دریای 
عمان کم شــده اند. موضع ریاض در قبال ایران بسیار سختگیرانه تر از موضع ابوظبی 
اســت. ژرژ ملبرونو از قول یکی از کارشناسان کشورهای حاشیه خلیج  فارس نوشته 
است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای نخستین بار اختاف نظرشان 

را علنی کردند.
به نوشــته ژرژ ملبرونو، امارات متحده عربی که هوادار سیاست دونالد ترامپ در 
اعمال حداکثر فشار بر جمهوری اسامی ایران است، مخالف درگیری مسلحانه با آن و 
نگران بی ثباتی در خلیج  فارس است. وی از قول یک فرانسوی ساکن دوبی نوشته است 
که نظام اقتصادی امارات متحده عربی بر پایه ثبات خلیج  فارس پی ریزی شده است.

انور قرقاش، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، به فیگارو گفته است این کشور 
سرسختانه در تاش است تا بحران کنونی را رفع کند. وی افزوده است که کشورهای 
منطقه نباید وقوع جنگ را جایز بدانند. ما باید همگی با تدبیر و حکمت اوضاع بحرانی 

کنونی را مطالعه و بررسی کنیم تا راه حلی سیاسی برای آن بیابیم.
فیگارو نوشت: عربستان سعودی در این میان گاهی به نعل می زند گاهی به میخ. 
از یک سو شورای وزرا به ریاست ملک سلمان، پادشاه این کشور، از پاتک سرنوشت ساز 
به تهدیداتی که متوجه ذخایر نفتی است صحبت کرد. از سوی دیگر محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی، که روابط بسیار صمیمانه ای با دونالد ترامپ دارد چند روز 

پیش گفت خواهان جنگ با ایران نیست.
روزنامه دولت هم تلقی روحانی
درباره فرانسه را زیر سؤال برد

ارگان رســمی دولت، رفتار دولت فرانســه در پسابرجام را مورد سرزنش و انتقاد 
قرار داد.

روزنامه ایران در یادداشــتی نوشت: سفیر جدید فرانســه استوارنامه خود را به 
رئیس جمهوری کشورمان تقدیم کرد. رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر 
جدید فرانسه در تهران جمله مهمی را بیان کرد که اروپا به ویژه فرانسه و آلمان باید 
درباره آن تأمل کنند: »فرصت اروپا برای جبران بســیار کوتاه اســت. شرایط کنونی 
حساس است و فرانسه همچنان فرصت دارد در کنار دیگر اعضای برجام و در فرصت 

بسیار کوتاهی که وجود دارد، نقش تاریخی خود را برای حفظ این توافق ایفا کند.«
به باور بسیاری از تحلیلگران، برجام که منعقد شد شانس در خانه فرانسه را زد! به 
رغم ایفای نقش پلیس بد در لحظات پایانی مذاکرات برجامی، این فرانسه، آلمان، چین، 

روسیه و انگلیس بودند که شانس باایی برای منافع اقتصادی از قبل برجام داشتند.
 ولــی به رغم این منافع، پس از خروج ترامپ از برجام، فرانســه حتی از فرصت 
خــروج ترامپ بهره نبرد و در نظام بین الملل به گونه ای عمل کرد که رویه ترامپ به 
نتیجه نرسد. اگر اروپا و بطور ویژه فرانسه پس از خروج ترامپ از برجام به جد در برابر 
او می ایستادند، ترامپ از مواضع خود عقب می نشست. در مقابل، ایران به درستی در 
برابر عقبگرد ترامپ به جهانیان اعام کرد که بر پایه منشور، قطعنامه شورای امنیت 
و اصل مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر تعهدات شان با موضوع برخورد می کند. 
ولی ایستادگی اروپا و فرانسه در برابر ترامپ بیشتر به یک شوخی شبیه بود تا حمایت 
از یک تفاهم و قطعنامه شورای امنیت. طنز روزگار اینکه ایران با مواضع اصولی خود 
توانست افراطی ترین بازیگران لغو برجام شامل پمپئو، بولتون و ترامپ را به انفعال و 
تمنای مذاکره و تضمین عدم تغییر رژیم وادارد ولی اروپا همچنان با اینســتکس در 
برابر ترامپ ناتوان است. اگر اروپا از اول محکم در برابر ترامپ می ایستاد، ترامپ عقب 
می نشست و فرصتی طایی در نظام بین الملل برای اروپا و فرانسه به ثمر می نشست تا 
سدی بر یکجانبه گرایی آمریکا ایجاد کنند. ایران توانست، ولی فرانسه نتوانست! اضافه 
بر آن فرانسه اعم از توتال و رنو و پژو بازار ایران را رها کردند. بر این باورم که هشدار 

رئیس جمهوری به اروپا و به ویژه سفیر فرانسه بسیار مهم است.
آقای سفیر اگر اکنون فرانسه اقدامی نکند، نه تنها سهم کوچک فرانسه در نظام 
بین الملل را از دســت می دهد، بلکه فرصت روابط خوب فعلی با ایران- که با خروج 
برخی شرکت ها زیر سؤال رفته- نیز از دست می رود و وزارت خارجه و ملت ایران در 
آینده به دلیل این سابقه نامناسب، جایی برای فرانسه در زمانه پیروزی اراده ایران بر 

آمریکا، برای پاریس قائل نمی شوند.
تحلیــل اخیــر روزنامه ایران در حالی اســت که آقای روحانــی تا همین اواخر 
نگاهی توأم با سوءتفاهم نسبت به دولتمردان فرانسه داشت؛ چنانکه در رشت گفت: 
رئیس جمهور فرانسه به من گفت سال 9۱ تصمیم به جنگ با ایران گرفته بودیم اما 
وقتی شــما رئیس جمهور شدید، دیدیم شرایط عوض شد، ما هم دست نگه داشتیم 

تا ببینیم چه می شود.
روحانی همچنین ۱4 بهمن 94 پس از بازگشت از سفر پاریس گفت: آقای اواند 
رئیس جمهور فرانســه گفت یکی از اهداف ما برای کار با ایران، ایجاد  اشــتغال برای 

جوانان در ایران است.
جنگ زرگری مشاور روحانی

و اطرافیان خاتمی درباره آبرو و اعتبار
اظهارات مشــاور رئیس جمهور به خاتمی، عصبانیت طیفــی از اصاح طلبان را 

برانگیخت.
حســام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور اخیرا در توئیتی با  اشاره غیرمستقیم به 
رئیس دولت اصاحات نوشته است: » تعداد زیادی از جوانان عزیز نو اصاح طلب سودای 
نمایندگی مجلس دارند؛ این حقشــان است. مشــکل از اعتبار ریخته سیاستمداران 
بازنشسته ای است که مردم باید به ندای »تکرار می کنم« آنان پاسخ مثبت و به جوانان 

پرشور رأی بدهند.«

علی تاجرنیا، از نمایندگان اصاح طلب مجلس ششم در واکنش به این اظهارنظر 
گفت: من فکر می کنم که ارزیابی های امروز برخی از اطرافیان آقای روحانی  اشتباه است.

او افزود: متأسفانه در مجموعه اطرافیان آقای رئیس جمهور چهره هایی قرار گرفته اند 
که عمدتا هدف آنها این اســت که در عرصه قدرت باشند. احساس می کنم اینها که 
دچار یک تحلیل اشــتباه شــدند که ممکن است شرایط کشور یک نوع رویگردانی از 
اصاح طلبان ایجاد کرده باشند. از همین رو دنبال فرستادن پالس هایی هستند که یا 
بتوانند در دولت آینده نقشی داشته باشند یا حداقل در یک حاشیه امنی قرار بگیرند.
تاجرنیا ادامه داد: این افراد عمدتا چهره های تاثیرگذاری در سپهر سیاسی ایران 
نیستند و اگر امروز به واسطه شرایط دولت در جایگاهی قرار گرفته اند، نشانه اثرگذاری 
آنها نیست. بنابراین فکر می کنم که خیلی نه نظرات آن ها اهمیتی دارد و نه اصاح طلبان 

باید خودشان را درگیر این مسائل کنند.
وی افزود: آقای روحانی بر ایشــان واجب اســت مراقبت کنند که این دوستان و 

حلقه های نزدیک ایشان اخاق نزاکت سیاسی را رعایت کنند.
در همین حال سایت عصر ایران نوشت: مردی که پست مشاوره و حضور در قوه 
مجریه را به واســطه » تکرار می کنم« دارد از » تکرار« گایه دارد. گویا جناب آشــنا 
فراموش کرده اند که اعتبار ریخته، خرج خود همین آقایان شــد. حضراتی که امروز 
نظاره گر مشکات هستند و کاری از دستشان برنمی آید، در حالی که در ایام انتخابات 

قول داده بودند با کلیدشان قفل ها را باز کنند.
بله، شاید دیگر » تکرار« جواب ندهد اما  اشکال از فرد » تکرار« کننده نیست بلکه 
از افرادی است که قدر این رای و حمایت را ندانستند و امروز زمینه ساز بی اعتبار شدن 

جریان اصاحات و اعتدال شده اند.
شکایت از داستان »تکرار« و اعتباری که خرج شد، گایه درستی است، چرا که خرج 
انسان هایی شد که آنچه نشان می  دادند نبودند و زمینه ساز ناامیدی مردم را فراهم کردند.
امروز خیلی ها نگران هستند. نگران روزهایی دیگر، آنهایی که با شور و شوق در 
اردیبهشت 96 به پای صندوق رای آمدند و نام حسن روحانی را بر روی برگه های رای 
نوشتند و یا 30 ردیف خالی برگه های خود را با لیست امید پر کردند، دیگر حاضر به 

حضور پای صندوق ها نباشند.
ترامپ: دوست دارم زودتر از خاورمیانه خارج شویم

حضور در خاورمیانه اشتباه بود
رئیس جمهور آمریکا گفت حضورمان در خاورمیانه اشــتباه بود و دوســت دارم 

زودتر از آنجا خارج شویم.
دونالد ترامپ در گفت وگو با مجله تایم، تصمیم ایران مبنی بر غنی سازی اورانیوم 
در ســطوح باای 3/67 درصد )در صورت عدم اجرای تعهدات اروپا پس از مهلت 60 
روزه( را یک اشتباه بزرگ خواند، اما در برابر این سوال که آیا در چنین شرایطی بیشتر 
به گزینه نظامی توجه خواهد کرد، گفت: »من چنین چیزی نمی گویم. اصا نمی توانم 
این را بگویم. چنین اقدامی نامناسب خواهد بود. اماآنها در صورت غنی سازی ]در سطوح 

بااتر[ مرتکب اشتباه بزرگی می شوند.«
رئیس جمهور آمریکا وقتی با سوالی درخصوص احتمال رویارویی با ایران مواجه 
شــده، چنین پاسخ گفته است: »خوب ببینید، من در خصوص ایران گفته بودم که 
ایران به ســاح هسته ای دست نمی یابد، این مسأله خیلی مهم است. در افغانستان، 
وقتی من آمدم ۱6 هزار نیرو داشــتیم. اان 9 هزار نیرو داریم. اتفاقات خوبی آنجا در 
حال رخ دادن اســت. نه )نمی خواهم با ایران وارد رویارویی شوم(، من دوست دارم از 
خاورمیانه خارج شویم، ما هرگز نباید در خاورمیانه حضور پیدا می کردیم. هرگز نباید 

آنجا می بودیم و من دوست دارم خارج شویم.«
خبرنگار تایم از ترامپ پرسیده است که نظر به توضیحات او، آمریکا به خاطر ساح 
هســته ای با ایران وارد جنگ می شود، اما به خاطر تنگه هرمز چنین اقدامی صورت 
نمی دهد و ترامپ پاسخ می دهد: »من حتی این را هم نمی خواهم بگویم، البته مطمئنا 
به خاطر ساح هسته ای وارد جنگ می شوم، اما در خصوص مورد دیگر ]تنگه هرمز[ 

آن را به صورت یک عامت سوال باقی می گذارم.«
وی سپس با این سوال مواجه می شود که آیا پیامی از ایران دریافت کرده یا نه؟ 
ترامپ به این سوال پاسخ نمی دهد و به جای آن در خصوص مخالفتش با جنگ عراق 

سخن می گوید.
تایم سوال می کند آیا آمریکا قصد دارد با ایران گفت وگوی مستقیم داشته باشد 
که ترامپ می گوید: »هر زمان که آنها بخواهند من آماده ام. راه درازی مانده تا به آن 
نقطه برسیم، اما من هر زمان آنها آماده باشند، آماده ام...، اما اگر به دو تا دو و نیم سال 
پیش برگردید، فاجعه ای در جریان بود. ایران بیش از هر کسی مشکل ایجاد می کرد.«

رئیس جمهور آمریکا در خصوص حمله به کشــتی ها در دریای عمان می گوید: 
تاکنون بســیار جزئی بوده است. اگر ادبیات ایرانی ها را با زمان امضای توافق )برجام( 
مقایســه کنید، »مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، ما آمریکا را نابود می کنیم...«، من 
دیگر چنین چیزهایی را زیاد نمی شــنوم و چندان هم انتظار ندارم که بشنوم. تفاوت 

زیادی ایجاد شده است.
یادآور می شود ترامپ دیروز نیز پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران مدعی 

شد خواسته به ایران حمله کند اما منصرف شده است؛ چرا که ۱50 نفر می مردند.
این گزافه گویی در حالی است که ترامپ بهتر از هر کس دیگر متوجه شده که در 
صورت ارتکاب کوچک ترین اشتباه در مقابل ایران و در صورت آغاز درگیری نظامی، 

در همان ساعت اول چند هزار نظامی آمریکایی کشته می شوند.
به همین دلیل هم هست که برایان هوک دیروز با زبان عاجزانه گفت: ایران باید 
دیپلماســی را با دیپلماسی پاسخ دهد اما از آن امتناع می ورزد و نیروی نظامی را به 

کار می گیرد.
این اظهارات در حالی است که نه جنگ و تحریم اقتصادی، دیپلماسی است و نه 
ارسال پهپادهای جاسوسی. بنابراین ایران ترجیح می دهد جواب تهدید و ایجاد مضیقه 
را متقابا با قدرت پاسخ دهد. یادآور می شود ترامپ هر چند پاسخ تهدید و درشت گویی 
و پاسکاری خود را آغاز کرد و تصور می شد به سوریه لشکرکشی کند، اما همو این اواخر 
اعام کرد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می کند. همین تصمیم موجب استعفای 
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا شد و آمریکا  از شنبه ماه گذشته فاقد وزیر دفاع است. 
ماتیس معتقد بود موضع ترامپ، موجب تحقیر و تضعیف آمریکا می شود. اما ترامپ 
می گوید 7هزار میلیارد هزینه آمریکا در منطقه بی فایده بود و اکنون او مجبور است 

مخفیانه و چراغ خاموش به عراق سفر کند.

ترامپ تا کنون آل ســعود و امارات را بیش از 500 
میلیارد دار سرکیسه کرده و به قول خودش این گاوهای 
شیرده را دوشیده است. بهانه این باجگیری کان- به 
گفته ترامپ- تامین امنیت آنها بوده است تا آنجا که 
بارها به صراحت و با تحقیر آشکار آل سعود و حاکمان 
امارات گفته بود؛ اگر آمریکا حمایت خود را از عربستان 
و امارات متوقف کند این کشورهای حاشیه خلیج فارس 
حتــی یک هفته هم دوام نیاورده و فرو می پاشــند. 
حمایت از این کشورها در مقابل کدام تهدید؟! ترامپ 
از ایران، یمن، حزب اه و ســایر نیروهای مقاومت به 
عنوان تهدیدی علیه آل سعود، امارات، بحرین و... یاد 
می کند و حاکمان فکسنی مورد  اشاره نیز با این امید 
کــه آمریکا در روزهای حادثه به میدان آمده و از آنها 
دفاع کند به این باج های کان تن داده اند. اما، در عمل 
چه اتفاقی افتاده اســت؟ ائتاف سعودی چهار سال 
است که با حمات گیج کننده انصاراه یمن روبروست 
و این درحالی است که چهار سال قبل سخنگوی ارتش 
آل سعود بر صفحه تلویزیون این کشور ظاهر شد و با 
غرور و تکبری احمقانه گفت: »کار یمن را ظرف 3 روز 
و یــا حداکثر یک هفته تما م خواهیم کرد«! ولی بیش 
از چهار سال است که درگرداب خودساخته جنگ با 
انصاراه دست و پا می زنند و برای خروج محترمانه! از 
این گرداب به این سوی و آن سوی واسطه می فرستند 
و میانجی می تراشــند. این روزها موشک های دوربرد 
و نقطه زن انصاراه و پهپادهای دورپرواز آنها دمار از 
روزگار آل سعود و متحدانش در آورده است. فقط در 
همین یک ماه اخیــر، فرودگاه های بین المللی نجران 
و ابها، مراکز اقتصادی و نفتــی و پادگان های نظامی 
عربستان و امارات مورد حمله قرار گرفته اند، نیروگاه 
برق عربستان تخریب گردیده ... پاسخ آمریکا به این 
حمات چه بوده اســت؟!... هیچ! ترامپ در پاسخ به 
درخواست ائتاف سعودی برای برخورد با عامان انفجار 
نفتکش ها در دریای عمان گفته بود »دریای عمان مهم 
نیست و انفجار کشتی ها هم اهمیت چندانی ندارد«! 
و هنگامی که با گایه ائتاف ســعودی روبرو می شود 
که چرا در مقابل این حمات دســت به اقدامی نزده و 
پاسخی نداده است- بخوانید پس آن باج کان را برای 
چه گرفته است؟!- می گوید؛ عربستان نباید فراموش 
کند که عوامل انفجار برج های دوقلو و اقدام تروریستی 

11سپتامبر، تابعیت سعودی داشته اند! 
چرا ترامــپ علی رغم آنهمه رجز خوانی و باج های 
کانی که از عربستان و امارات برای همین روزها گرفته 
است، از حمایت کشورهای باج دهنده طفره می رود و 
دست روی دست گذاشته است؟! پاسخ یک کلمه بیش 

نیست، »وحشت دارد«.
خدای جل و عا، شیطان را اینگونه وصف می فرماید: 
ا َکَفَر َقاَل إِنِّي  ْیَطاِن إِْذ َقاَل لِْلِنَْساِن اْکُفْر َفَلَمّ » َکَمَثِل الَشّ
بَِريٌء ِمْنَک إِنِّي أََخاُف اَهّ َرَبّ الَْعالَِمیَن-  مانند شیطان 
که به انسان گفت: کافر شو ] و [ پس از آنکه کافر شد 
به او گفت؛ من از تو برائت می جویم، چرا که از ]عقاب[ 
پروردگار عالمیان سخت وحشت دارم«. این حال و روز 
حکومت های وابســته و خود فروخته ای مثل حاکمان 

عربستان و امارات و... است. 
در اولین ســاعات روز پنج شــنبه 30 خرداد ماه، 
پهپاد جاسوســی فوق پیشرفته آمریکا- MQ4- که 
بر فراز آب های ســرزمینی کشورمان ظاهر شده بود 
با پدافند هوایی قدرتمند ســپاه روبرو شده و منهدم 
گشت. انهدام این پهپاد، آمریکا و  متحدان اروپایی و 
منطقه ای آن را با شوک گیج کننده ای روبرو کرد. پهپاد 
غول پیکر و 200 میلیون داری »گلوبال هوک« در ارتفاع 
بسیار باا پرواز می کند و آمریکایی ها ادعا می کردند که 
»رادار گریز« است و شناسایی و رهگیری آن ناممکن 
خواهد بود! انهدام MQ4 نشانه پیشرفت اعجاب آور 
صنایع موشکی سپاه و توان فوق تصور آن در حفاظت 

از مرزهای میهن اسامی است و...
اما در این میان نکته در خور توجه دیگری است که 
نمی توان و نباید از آن غفلت کرد. این پهپاد در ساعت 
14 دقیقه بامداد روز پنج شــنبه از پایگاه »الظفره« 
امارات پرواز کرده و با هدف جاسوسی به فراز آب های 
سرزمینی ایران وارد شده بود. بدیهی است که به امارات 
نباید اجازه داد شانه کثیف خود را از زیر بار خیانتی که 
علیه ایران اسامی مرتکب شده است خالی کند و در 
مقابل پادویی و کاسه لیسی خبیثانه ای که انجام داده 
است تنبیه نشود. به اماراتی ها و سعودی ها باید فهماند 
که طناب ترامپ پوسیده است و حکام فاسد و عیاشی 

را که به آن چنگ زده اند به قعر چاه می فرستد.
حسین شریعتمداری

این طناب 
پوسیده است!



اخبار كشور

سکوت سلبریتی ها 
در برابر حماسه شکار پهپاد آمریکایی!

چهره های مشــهور به اصطاح هنری، باز هم چشــم خود را به روی یک 
موفقیت و حماسه ملی بستند. شکار پیشرفته ترین و دوربردترین پهپاد جاسوسی 
جهان توسط سپاه پاسداران انقاب اسامی، گویای توانمندی و قدرت نظامی و 
امنیتی کشورمان بود. گرفتار شدن این پهپاد گران قیمت در آسمان پاک ایران 
اما گویا برای »سلبریتی ها« چندان هم اتفاق مهمی نیست! چون تا زمان تنظیم 
این خبــر، بازیگران و چهره هایی که درباره هر مســئله ای اظهارنظر می کنند، 

درباره این حماسه و موفقیت ملی سکوت کرده و واکنشی نشان نداده اند!
البته از چهره هایی که از تابعیت ایرانی فرزندان خود شــرم دارند و برای 
زایمان به آمریکا و کانادا و آلمان و... می روند، نباید انتظار خوشحال شدن بابت 
حماســه های ملی را داشت. شاید هم می ترسند با نوشتن درباره سقوط پهپاد 

جاسوسی آمریکا، دیگر نتوانند در آن کشور ویزا و اقامت بگیرند! 
پرکردن جیب در داخل 

و دهن کجی به حجاب در خارج!
برخی از بازیگران زن که با امکانات داخلی و پول بیت المال به شــهرت و 
ثروت می رســند، موقع مسافرت و خوش گذارانی در خارج از کشور به قوانین 
و ارزش های فرهنگی کشــورمان دهن کجی می کننــد، اما هیچ هزینه ای هم 
نمی پردازنــد! بــه گزارش خبرنگار کیهــان، باز هم تصاویــری از یک بازیگر 
زن مشهور شــده به وسیله سریال های صداوســیما منتشر شد که حاکی از 
کشــف حجاب وی در خارج از کشور است. قبا چهره های هنری و بازیگران، 
حتی خارج از کشــور نیز حد و حدودی را رعایت می کردند. اما مدتی اســت 
که برخی از این افراد موقع خروج از کشــور، با وقاحت تمام کشــف حجاب 
می کنند. این مسئله درباره بازیگرانی که از بودجه و امکانات عمومی و دولتی 
ارتزاق می کنند از اهمیت بیشــتری برخوردار است چون آنها نماینده فرهنگ 
ایرانی محســوب می شوند. اما کشــف حجاب یا رفتارهای هنجارشکنانه آنها 
نوعی دهن کجی به این فرهنگ اســت. واقعاً شرم آورست بازیگری که همکار 
صداوسیما محسوب می شود و با بودجه بیت المال به شهرت رسیده، این چنین 
به فرهنگ و ارزش های وطنی خودش توهین می کند. قبل از ستاره اسکندری 
که تصاویری مربوط به کشف حجاب او در خارج برما شد، افراد دیگری چون 
نگار جواهریان، آزاده نامداری و... موقع خوشگذرانی با پول های به دست آمده 
از بیت المال در خارج از کشور، به فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسامی پنجه 
کشیده بودند. متأسفانه این افراد پس از رفتار وقیحانه و ضدفرهنگی خود در 
خارج از کشور، موقع بازگشت به کشور نیز به سادگی به عنوان فعال فرهنگی 
به کار خود ادامه می دهند، این درحالی است که آنها باید درباره حرکت خود 
جواب بدهند و هزینه رفتار خود را بپردازند و حداقل اینکه ممنوع از کار شوند. 
به نظر می رسد که باید ضوابط ویژه ای برای رفتار بازیگران مشهور در سفر به 
خارج از کشور طراحی و اجرا شود. کیهان هفته پیش تأکید کرد اگر با کشف 
حجاب بازیگرنماها برخورد نشــود، رفتارهای هنجارشکنانه تکرار می شود که 

متأسفانه این اتفاق بازهم تجربه شد.
سانسور سریال »گاندو« 

با فشارهای خارج از صداوسیما
قسمت جدید مجموعه تلویزیونی »گاندو« شب گذشته در حالی به روی 

آنتن نرفت که بازپخش قسمت قبلی آن هم با سانسورمواجه شده بود!
به گزارش فارس، مجموعه تلویزیونی »گاندو« به کارگردانی جواد افشــار 
این شب ها از شبکه سه سیما پخش می شود و با توجه به رویکرد این سریال در 
به تصویرکشیدن پرونده های امنیتی واقعی و علی الخصوص بخشهایی مربوط 
به پرونده جاسوســی جیسون رضائیان مورد توجه بسیار مخاطبان واقع شده 
اســت.بنابراین گزارش، اما علی رغم استقبال مخاطبان از این سریال و لحظه 
شماری برای تماشای قسمت جدید، پنجشنبه ۳۰ خردادماه قسمت قبلی این 
اثر به روی آنتن رفت که اتفاقاً آن هم با سانســور بخش هایی همراه شده بود.

باید دید پیگیری های تلویزیون در موضوعات روز جامعه و بررسی آنها با حضور 
مهمانان متفاوت منجر شــده که تیغ تیز نقدناپذیری در نخستین گام گریبان 
»گاندو« را بگیرد یا خیر؟ و آیا پیگیری های تلویزیون در موضوعات روز جامعه 
منجر به فشار از سوی دولت به شبکه سه شده و مخاطبان بخش های جذاب 
و کلیدی از این سریال را از دست می دهند؟ همچنین بررسی عملکرد دولت 
و پرداختن به موضوعات روز جامعه باز هم برای تلویزیون هزینه بر خواهد بود؟

چه کسانی به فیلم های سینمایی 
مجوز ساخت و نمایش می دهند؟

طی مراســمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ، اعضای جدید 
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی احکام خود را از وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسامی دریافت کردند و از اعضای قبلی تقدیر شد.
در این نشست، حسن خجســته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال 
شــورجه، مجید رضاباا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی کریمی 
و حجت ااسام خاموشــی به عنوان اعضای پروانه نمایش فیلم های سینمایی 
معرفی شدند. همچنین منوچهر شاهسواری، فریدون جیرانی، محمود اربابی، 
حسین کرمی، حسن بلخاری، جمال شورجه و مسعود نقاش زاده نیز به عنوان 

اعضای شورای پروانه ساخت فیلم های سینمایی مسئولیت دارند.
نخستین نشست مدافعان فرهنگی حرم

با رونمایی از کتاب »چرا سوریه؟«
 سیدحسن نصراه برگزار می شود

نخستین نشست از سلسله جلسات »مدافعان فرهنگی حرم« با رونمایی از 
کتاب »چرا سوریه؟« نوشته سیدحسین نصراه برگزار می شود. 

واحد بین الملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقاب اســامی قصد دارد 
به منظور مدون سازی و بررسی ظرفیت ها و چالش ها و چگونگی فعالیت های 
فرهنگی در ســوریه اقدام به برگزاری سلســله جلســاتی با عنوان »مدافعان 
فرهنگی حرم« نماید. در توضیح اهداف برگزاری این جلســات آمده است: با 
گذشت بیش از هفت سال از حضور مستشاری ایران در بحران سوریه و تقدیم 
بیش از دو هزار شهید مدافع حرم در راه دفاع و حفاظت از حریم اسام و اهل 
بیت)ع( اکنون دوران اندیشیدن به سوریه پساداعش عمًا آغاز شده است. در 
نگاهی به همکاری گسترده ایران و سوریه در محور مقاومت و ضرورت تقویت 
این فرهنگ و تقویت همکاری های فرهنگی و اجتماعی با سوریه پسابحران و 
نگاهی به تجربه ناکام در همکاری های فرهنگی در بوســنی این نگرانی وجود 
دارد که دشــمنان مقاومت این بار در پوشــش دوستان ظاهر شوند تا بتوانند 
آنچه را که در میدان جنگ از دســت دادند از طریق فعالیت های فرهنگی در 
شرایط صلح پیدا کنند. در حاشیه این مراسم همچنین از کتاب »چرا سوریه؟« 
شرح مزجی سخنرانی های سیدحســن نصراه با حضور مترجم اثر رونمایی 

به عمل خواهد آمد.حضور در این مراسم برای عموم عاقه مندان آزاد است.
ادعای کپی بودن یک فیلم ساخته شده 

با پول های مشکوک
یکی از فیلم هایی که متهم به اســتفاده از منابع مالی مشکوک است، به 
کپی برداری از روی یک رمان نیز متهم شــد. فیلــم »مغزهای کوچک زنگ 
زده« ازجمله آثاری اســت که با منابع مالی آلوده ساخته شده است. چرا که 
نام محمد امامی ، از متهمان به اختاس از صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان 
ســرمایه گذار این فیلم ثبت شده اســت. اما این فیلم با یک اتهام جدید نیز 
رو به رو شده است. اخیرا نویسنده ای ادعا کرده است که بخش هایی از این فیلم 
با کپی برداری عین به عین از روی رمان وی خلق شــده است. البته قبا یک 
منتقد سینما نیز گفته بود که بین فیلم هومن سیدی و یکی از رمان هایی که 
خوانده است شباهت های زیادی دیده می شود، اما مهدی افروزمنش، نویسنده 
ایــن رمان نیز ادعای »کپی برداری« از روی رمان خود را مطرح کرده اســت، 
به طوری که نوشــته است: »دیشب مغزهای زنگ زده را دیدم، قبا شباهت ها 
با رمانم »ســالتو«  را شنیده بودم  اما این بار به چشــم دیدم، خیلی بیشتر از 
شباهت، تا آنجا که بعضی مشخصه های صورت و درگیری  کنار ریل کپی بود 

نه شباهت!«
هومن سیدی، کارگردان »مغزهای کوچک زنگ زده« همان طور که قبا 
درباره استفاده از منابع مالی مشکوک برای ساخت این فیلم سکوت کرده بود، 

در مقابل اتهام کپی برداری بدون اجازه از یک رمان هم ساکت مانده است.

حجت ااسام والمسلمین تقوی:
طرح احیای جهاد سازندگی 

به زودی تقدیم رهبر انقاب می شود
نماینده ولــی فقیه در 
وزارت جهاد کشــاورزی با 
احیای  طــرح  اینکه  بیان 
جهــاد ســازندگی آماده 
مقام معظم  تقدیم  که  شده 
هرگونه  و  کنیــم  رهبری 
رهنمــود فرمودند، مطابق 
آن عمل خواهیم کرد، گفت: 
امیدواریم جهاد سازندگی را 
نهاد سرحال  به عنوان یک 
و  انقاب  اول  مانند  سرپا  و 
در  و اشتغال  تولید  محور  با 

مناطق محروم و روستاها احیا کنیم.
حجت ااســام و المسلمین سید رضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت 
جهاد کشاورزی طی سخنانی، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، به مناسبت 
سالگرد صدور فرمان امام خمینی)رحمه اه علیه( مبنی بر تشکیل نهاد جهاد 
ســازندگی در 27 خرداد 1۳58، اظهار داشت: امیدواریم جهاد سازندگی را به 
عنوان یک نهاد ســرحال و سرپا مانند اول انقاب و با محور تولید و اشتغال در 
مناطق محروم و روســتاها احیا کنیم. وی افزود: طرح احیای جهاد سازندگی 
آماده شــده که تقدیم مقام معظم رهبری کنیم و هر گونه رهنمود فرمودند، 
مطابق آن عمل خواهیم کرد، نیروهای جهادی ســر از پا نشــناخته و شب و 
روز و پنج شــنبه و جمعه هم نمی شناســند و همیشه برای خدمت به مناطق 
محــروم آماده خواهند بود. وی با بیان اینکه در عمده محصوات کشــاورزی 
خودکفا هســتیم و یا در مرز خودکفایی قرار داریم، خاطرنشان کرد: کمتر از 
1۰ درصد میزان تولید کل کشاورزی واردات صورت می گیرد که آن هم عمدتاً 
برای تنظیم بازار و تنظیم قیمت ها اســت. نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 
کشــاورزی مشکل بخش کشاورزی را مشکل تنظیم بازار و قیمت ها دانست و 
گفت: نظارت بر بازار و سیاست گذاری قیمت ها باید با دقت انجام شود، و گرنه 
بخش کشاورزی اقام مورد نیاز معیشت مردم را به اندازه کافی و بلکه به وفور 
تولید می کند و حتی اضافه بر مصرف داخلی هم تولید می شود. حجت ااسام 
و المســلمین تقوی با اشــاره به ارزش تولیدکننده در فرهنگ اسامی، اظهار 
داشت: طبق روایات کسی که در قبر قرار گرفته اما قبل از آن درختی کاشته 
و یا چاه آبی حفر کرده اســت، ثواب این کار برایش نوشته می شود، همچنین 
پیامبر گرامی اسام)صل اه علیه و آله و سلم( وقتی با سعد انصاری مصافحه 
کرد، پرسید چرا پوست دستت درشــت و زخمی است؟ او عرض کرد از بس 
که با این دســت طناب می کشــم و آب از چاه می کشــم و بیل می زنم، این 
گونه شــده. پیامبر به عنوان اشــرف مخلوقات خم شد و بر دست این کارگر و 
تولیدکننده بوســه زد. بنابراین تولیدکننده چنین مقامی در فرهنگ اسامی 
دارد. تولیدکننــده ای که طبق ضوابط کار می کند و جامعه از نتیجه تولید آن 

برخوردار می شود، بنابراین باید موانع راه تولید برداشته شود.
وی همچنین بیان داشــت: طبق فرهنگ اسامی تولید کردن یک صدقه 
جاریه ای است که هر کس محصولی تولید می کند، برایش ثواب صدقه نوشته 
می شــود.  نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره به نامگذاری 
سال جاری از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید، یکی از ارکان 
اقتصادی یک جامعه را تولید دانســت و با برشــمردن آثار و برکات آن، گفت: 
تولید در واقع تداوم وجودی حیات انسان است و با تولید، چرخه حیات انسان 
و جامعه به حرکت درمی آید. اگر کســی کتابی می نویســد و یا بنایی احداث 
می کند، بذر و یا نهالی می کارد و حتی فرزندی به وجود می آورد، چرخ زندگی 
را به حرکت در آورده اســت و اگر تولید متوقف شــود، چرخ حیات و زندگی 
توقف پیدا می کند. حجت ااسام و المســلمین تقوی خاطرنشان کرد: رهبر 
فقید انقاب و مقام معظم رهبری سعی می کردند خودباوری را در ملت رشد 
دهند و بحث ما می توانیم را در ذهن مردم زنده کنند زیرا اگر به تاریخ گذشته 

بنگریم، این ملت توانایی های زیادی داشته است.
امام جمعه قم:

انهدام شبکه جاسوسی
 و سرنگونی پهپاد آمریکا

تجلی اقتدار ایران اسامی بود
قم- خبرنگار کیهان:

امــام جمعه قم گفت: دو اقدام امنیتــی و نظامی اخیر جمهوری 
اسامی ترس و وحشت را بر اردوگاه مستکبران مستولی کرد.

آیت اه علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم که با حضور پرشــور 
مردم وایتمدار این شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: کشف شبکه عظیم 
و پیچیده جاسوسی آمریکا در فضای مجازی ضربه سهمگینی بر نظام و مراکز 
جاسوســی شیطان بزرگ بود که عاوه بر حیرت دستگاه های جاسوسی دنیا، 

اقتدار علمی و فناوری ایران اسامی جلوه گر شد.
وی افزود: شکار پهپاد بسیار پیشرفته و به قول خودشان رادارگریز آمریکا 
در ارتفاع 18 کیلومتری پیروزی بزرگتری بود. مدیر حوزه های علمیه کشــور 
تصریح کرد: این دو پیروزی پی در پی یعنی انهدام شبکه جاسوسی در فضای 
مجازی و ساقط کردن پهپاد پیشرفته آمریکا تجلی اقتدار همه جانبه جمهوری 
اسامی بود که دشــمن را به عقب نشینی مجبور خواهد کرد. خطیب جمعه 
قم اظهار داشــت: البته همگان بدانند ما اهل جنگ و ســتیزه جویی یا هیچ 
کسی نیستیم اما در برابر توطئه و تجاوز ساکت نمی نشینیم و همانطوری که 
فرماندهان نظامــی و در رأس همه رهبر معظم انقاب فرمودند، هر تهاجمی 
را با قدرت پاســخ خواهیم داد البته پاسخ ما سخت و پشیمان کننده خواهد 
بود. وی همچنین به دیدار نخســت وزیر ژاپن با رهبر معظم انقاب اشاره کرد 
و گفت: رفتار رهبری اوج دیپلماسی عزتمندانه و خردمندانه و حفظ استقال 
کشــورمان بود لذا خداوند را باید به خاطر وجود نعمت این رهبر و امام شاکر 

و سپاسگزار بود.
آیت اه اعرافی در بخش دیگــری از خطبه های نماز، با تبریک هفته قوه 
قضائیه و گرامیداشت یاد شهید آیت اه بهشتی و شهدای فاجعه تروریستی 7 
تیر، تأکید کرد: قوه قضائیه در شــأن نظام اسامی باید از درون مبرا از فساد 

باشد و در رسیدگی به امور قضایی از سرعت و دقت ازم برخوردار باشد.
امام جمعه قم افزود: مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از وقوع 

جرم و کاهش حجم پرونده ها از جمله انتظارات مردم از قوه قضائیه است.
وی در ادامه با انتقاد از برخی ناهنجاری ها و بدحجابی ها در ســطح شهر 
قم، اظهار داشــت: این شــهر باید جامع اخاق، دین و منزه از مفاسد اخاقی 
باشــد لذا وجود اندک برخی مفاسد در این شهر پذیرفتنی نیست، بنا بر این 
مردم در وهله اول و سپس مسئولین باید هوشیارانه در برابر مفسده ها بایستند 
و مســئولین فرهنگی و دستگاه های انتظامی و امنیتی نیز به وظایف خود در 
این زمینه عمل کنند. آیت اه اعرافی در پایان از کند شدن روند رسیدگی به 
مشکات مناطق ســیل زده انتقاد کرد و خواستار تسریع در حل مشکات و 

گرفتاری های مردم این مناطق شد.
تشییع پیکر شهید مدافع  حرم در پیشوا 

مردم خداجو و شهیدپرور شهرستان پیشوا، روز پنجشنبه پیکر 
پاک و مطهر شــهید مدافع حرم مرادعلی خــاوری را تا منزل ابدی 

تشییع کرده و به خاک سپردند. 
به گزارش ایرنا، مردم پیشوا پیکر شهید خاوری از شهدای تیپ فاطمیون 

را تا حرم مطهر امامزاده جعفر)ع( تشییع کردند.
شــهید خاوری در 15 آذر سال ۹۴ در استان درعا سوریه به درجه رفیع 
شــهادت نائل آمد. پیکر این شهید سرافراز پس از چهار سال و با تاش گروه 
تفحص شناسایی و به میهن بازگشت. پیکر شهید خاوری پس از اقامه نماز در 

صحن مطهر امامزاده جعفر)ع( به خاک سپرده شد.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: این وصیت نامه ها که این عزیزان )شــهدا( 
می نویسند مطالعه کنید، پنجاه سال عبادت کردید، خدا قبول کند. یک 
روز هم یکی از این وصیت نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و فکر کنید.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

چه کسانی هرگز هدایت نمی شوند؟
»چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش 

به او تذکر داده شد، و از آن روی گرداند، و آنچه را با دستهای 

خود پیش فرستاد فراموش کرد؟ ما بر دل های این ها پرده هایی 

افکنده ایم تا نفهمند، و در گوش هایشان سنگینی قرار داده ایم 

(تا صدای حق را نشــنوند)، از این رو اگر آن ها را به ســوی 

هدایت بخوانی، هرگز هدایت نمی شوند«
کهف- 57
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امام جمعه موقت تهران با اشاره به سرنگونی پهپاد 
آمریکایی »گلوبال هاوک« توســط سپاه در آب های 
سرزمینی ایران، گفت: جبهه مقاومت از عملکرد دیروز 
ســپاه پیام خوبی دریافت کرد و روش مقاومت فعال 
خود را ادامه خواهد داد، به آمریکایی ها می گوییم که 
بابت تعرض به مرزهــای هوایی ایران هرچه زودتر از 
ملت ایران عذرخواهی کنند، البته توسط دولت ایران 
از آنان شکایت خواهد شد و در مجامع بین المللی باید 

پاسخگوی عمل زشت خود باشند.
حاج علی اکبری  محمدجواد  حجت ااسام والمســلمین 
در خطبه هــای نمــاز جمعه تهــران که در مصــای امام 
خمینی)رحمهً اه علیه( برگزار شــد، با اشاره به سرنگونی 
پهپاد آمریکایی »گلوبال هاوک« توســط ســپاه در آب های 
ســرزمینی ایران، اظهار داشــت: ظاهراً دشمنان خواستند 
توانایی هــای مــا را امتحــان کننــد. آمریکایی هــا بعد از 
شکســت های متعددی که در عرصه دیپلماســی و سیاسی 
داشــتند و بعد از اینکه از ســفر نخســت وزیر ژاپن ناامید 
شدند، خواســتند ما را در عرصه نظامــی امتحان کنند که 
کردند. پیام  سرنگونی پهپاد آمریکایی این است که قدرت ما 
اثبات شده است. آمریکایی ها بدانند ما هیچگاه شروع کننده 
جنگی نبوده ایم، بلکه ما اهل مقاومــت و بازدارندگی فعال 
هستیم. همچنین دشــمنان بدانند که اگر جنگی را شروع 

کردند، آنان تمام کننده آن جنگ نخواهند بود.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد: کشــورهای 
منطقه که چشم شــان به آمریکاست، دیدند که سامانه های 
دفاعی آمریکایی در برابر پهپادهای یمنی مقاوم نیســتند، 
اما ســامانه های ایرانی پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون 
کردند. پیشنهادمان به این کشورها این است که سامانه های 
دفاعی شان را از ایران بخرند. ارزان تر هم به آنان خواهیم داد.
به گزارش تســنیم، وی تاکید کــرد: جبهه مقاومت از 
عملکرد دیروز سپاه پیام خوبی دریافت کرد و روش مقاومت 
فعــال خود را ادامه خواهد داد، به آمریکایی ها می گوییم که 
بابــت تعرض به مرزهای هوایی ایــران هرچه زودتر از ملت 
ایران عذرخواهی کنند، البته توســط دولــت ایران از آنان 
شکایت خواهد شــد و در مجامع بین المللی باید پاسخگوی 

عمل زشت خود باشند.
زن مومن با حجابش به صراحت اعام می کند که 

من نه طعمه هستم و نه متاعم
حجت ااسام والمســلمین حاج علی  اکبری در بخش 
دیگری از ســخنانش، بیان داشــت: جامعــه انقابی دارای 
ویژگی ها و اخاق خاص خودش اســت. این ویژگی ها تحت 
عنوان تقوای الهی تعریف می شــود. شایســته است با نگاه 
آسیب شناسانه به محیط اجتماعی و محیط زیست عمومی 
خودمان نگاه کنیم و محورها و موضوعاتی که با تقوای الهی 
مطلوب فاصله دارد، شناســایی و در یک اقدام جمعی برای 

ارتقای سطح تقوای عمومی تاش کنیم.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد: تامین کننده 
حق حضور و نقش آفرینی اجتماعی عفاف و حجاب اســت 
و تجویزهــای ویژه اش زمینه ســاز حضور زنــان در زندگی 
اجتماعی اســت. حجاب، جســم زن را محجوب می کند تا 
حقیقت انســانی او و زیبایی های فکــری و اخاقی او تجلی 
یابد. حجاب تامین کننده حق زیســت انســانی برای بانوان 
است. زن مومن با حجابش به صراحت اعام می کند که من 
نه طعمه هســتم و نه متاعم. معیار زیست انسانی این است 
که حریم خصوصی و عمومی تعریف شود. وی گفت: حجاب 
آتش فشــان هیجانات جنسی را مهار می کند تا پسر و دختر 
امکان رشد عقانی داشته باشند. چنانچه بی حجابی محیط 

اجتماعی را غریزی و حیوانی می کند.
حجت ااسام والمسلمین حاج علی  اکبری تصریح کرد: 
در روزگار مــا و در جامعه انقابی ما، اجرای حکم پرحکمت 
الهی عفاف و حجاب تاکید مضاعفی پیدا می کند. دســتگاه 
استکبار برای شکســتن اراده محکم ملت ایران و رخنه در 
اراده ملی ایرانیان در مسیر تحقق آرمان های بزرگ، وارد نبرد 

خطیب جمعه تهران:

آمریکایی ها بابت تعرض به مرزهای هوایی ایران 
هرچه زودتر عذرخواهی كنند

هویتی با ملت ما شده است و بدین منظور نمادهای هویتی 
را نشــانه رفته و سرمایه گذاری عظیم و شگفت انگیزی برای 
ترویج ولنگاری و بی عفتی در جامعه ما انجام داده است. در 
جنگ شناختی ســیلی از شبهه ها را متوجه این حکم الهی 
کرده است. در جنگ رفتاری نیز مروج رفتارهای مستهجن با 
استفاده از همه فناوری ها شده است. سرمایه هویتی ما حیا و 
نجابت ایرانی است. مردمان جهان، ملت عزیز ایران را عفیف 
و خانواده دوست می شناسند. دشــمن می داند که اگر حیا 
را هدف قرار بدهد، خانواده را تضعیف کرده اســت. خانواده 
نیــز مولفه اصلی قدرت ایرانیان اســت. راهبرد اصلی جبهه 
استکبار در نبرد هویتی، استحاله دینی و ولنگاری فرهنگی 
و بی حیایی و هرزگی جنسی است. امام جمعه موقت تهران 
گفت: دشمن در انجام این راهبرد فوق تخصص دارد؛ یعنی 
اینکه جامعه غربی و آمریکایی سال هاست که با تمام پوست 
و استخوانش از دست رفتن خانواده و جامعه را دیده اند. این 
را نخبگانشان می گویند، چون حریم های خصوصی و عمومی 
در هم آمیخته شد. آنها همچنین به خانواده و جامعه ایرانی، 

حسودی می ورزند.
وی اظهار داشــت: نکته اساســی این است که جامعه 
استکباری و دشمنان، تجربه تاریخی برای رویارویی با تمدن 
اســامی دارند. تمدن چند قرنی مسلمانان را که در اسپانیا 
پرافتخار بود، با همین راهبرد توانستند سرنگون کنند. رهبر 
انقاب ســال ها پیش یادآوری کردند که دشــمن به دنبال 
آندلســی کردن ایران است. آنان به این نتیجه رسیده اند که 
اگر بخواهند ملت ایران را در ســاخت فرهنگ تمدن بشری 
مهار کنند، باید ما را به بی حیایی آلوده کنند. در این میدان 
خطیر و سرنوشت ساز عفاف و حجاب دختران و پسران مان 

را هدف قرار داده اند.
حجت ااسام والمســلمین حاج علی  اکبــری افزود: به 

دختــران عزیزم عرض می کنم کــه در این جهاد مقدس به 
میدان بیایید و به مردان و پســران هــم عرض می کنم که 
غیرتتــان را تقویت کنید. خانواده ها هم مخاطب هســتند. 
خانواده ها چرا برای تامین سعادت دنیا و آخرت فرزندانشان 
کوتاهی می کننــد؟ نخبگان، فرزانگان، شــعرا، هنرمندان، 
اهل قلم، گویندگان شایسته چرا کم کاری می کنند؟ رسانه 
ملــی باید دوباره شــرایط خود را ببینــد. روحانیون و ائمه 
جمعــه هم باید به وظیفه خودشــان عمل کنند. بخش ها و 
دستگاه های مسئول چه در دولت، چه در حاکمیت همه باید 
به عملکرد خود نگاه کنند. آیا آموزش و پرورش وظیفه خود 
را به درستی انجام داده است؟ بخش های تقنینی، قضایی و 
امنیتی نیز مســئولیت هایی دارند که باید به میدان بیایند 
و در برابــر این چالش عاقانه، عالمانه، مجاهدانه، مبتکرانه، 
هنرمندانــه، فعاانه و البته با برنامه و نقش وارد شــویم. در 
شورای عالی انقاب فرهنگی نقشه خوبی طراحی شده است. 
در ســازمان امور اجتماعی نیز بسته خوبی تهیه شده است. 

همه باید به این سند عمل کنند و از مردم کمک بخواهند.
شهید چمران هنگام شهادت

۳۵ هزار تومان پول داشت که هنوز در بانک است
مهدی چمران برادر شــهید مصطفی چمران در سالروز 
شهادت این شهید عالیقدر، طی سخنانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران بیان داشت: شهید چمران آرزو کرده بود که 
از خود چیزی باقی نگذارد، هنگام شهادت یک کاشینکف 
خونین از او به یــادگار ماند که با خاک داغ دهاویه در هم 
آمیخته بود و هم اکنون در موزه سعدآباد موجود است. لباس 
او را هم دوســتان در همانجا تکه تکه کردند و به نیت تبرک 

و تیمن بردند.
به گزارش فارس، وی درباره دارایی های شــهید چمران 
خاطرنشــان کرد: چند هزار جلد کتاب داشت که اکنون در 

کتابخانه بنیاد شــهید چمران نگهداری و استفاده می شود. 
چمران درباره حســاب بانکی برادرش هنگام شهادت، اظهار 
داشت: او نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی بود 
و ماهی 7 هزار تومان بابت آن حقوق می گرفت اما چون چند 
ماهی را در جبهه بود، حســابش دســت نخورده بود، هنگام 
شــهادت ۳5 هزار تومان در بانک ملی شعبه پاستور داشت. 
این پول در حساب بانکی او مانده بود و هنوز هم مانده است، 
ما گذاشــتیم بماند تا درس عبرتی برای خود من و ســایر 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی باشد.
دولت از ظرفیت 40 هزار نفری بســیج اساتید 

استفاده کند
مجتبی زارعی، رئیس ســازمان بسیج اساتید کشور نیز 
طی سخنانی پیش از خطبه ها، اظهار داشت: جنبش استادی 
معتقد اســت آن چیزی که کشــور کم دارد تفکر جهادی 
اســت، شــما باید صرفه جویی کنید، بایــد فرمانداران تان، 
استانداران تان و بخشداران تان به تفکر جهادی مسلط شوند 
نه اینکه یک وزارتخانه جدید تاســیس کنید، شما نباید بار 

مالی ایجاد کنید، شرایط تحریمی را باید در نظر بگیرید.
برجام دیگر ُمرد

وی گفت: پیام شــما به جامعه پیام مناســبی نیست، 
کار با همســایگان را جدی بگیرید برجام دیگر ُمرده است، 
اینقدر از برجام سخن نگویید. زارعی گفت: وزیر نفت حالت 
جهــادی ندارد، چرا بورس نفت را جدی نمی گیرید؟ چرا در 
حالت تحریمی برای عبور از نفت اقدامی نمی کنید؟ ۴۰ سال 
است نفت در اختیار شما کارگزاران و تکنوکرات ها قرار دارد، 
حاا نیروهای جهادی می گویند باید آحاد نیروهای انقابی 
و جهادی را برای دور زدن از تحریم نفت بســیج کنید ولی 

شما اقدامی نمی کنید.
آقای روحانی! 

با نگاه کردن به مردم نمی شود نظرسنجی کرد
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: 
رئیس جمهور محترم! ما می خواهیم شما آقا باشید! از داخل 
ماشین نمی شود صورت مردم را نگاه کرد و نظرسنجی کرد! 
جنبش استادی بسیج با چهل هزار استاد در کنار شماست، 

شما بیایید و از این ظرفیت استفاده کنید.
وی یادآور شــد: دولت محترم! اروپا همکار خوبی بعد از 
آمریکای جنایتکار نیست. شــما باید به توان ملی برگردید. 
به ظرفیت های استان ها برگردید. به فرمانداران و استانداران 
خــود یاد دهیــد هر مزیــت را از درون بجوشــانند. تا کی 
می خواهید دســتتان را جلوی اجنبــی دراز کنید؟ بااخره 

ترامپی پیدا می شود لگد می زند و بدعهدی می کند.
رئیس ســازمان بسیج اساتید کشــور گفت: استان های 
مختلف دارای ظرفیت های مختلف هستند. استان های ما به 
تنهایی می توانند تحریم را دور بزنند، ظرفیت ها وجود دارد، 

استان ها باید بیایند و این ظرفیت ها بارور شود.
دولت درخواســت بسیج مستضعفین برای همکاری در 

کنترل بازار را بی پاسخ گذاشت
زارعی بیان داشــت: بسیج مستضعفین از دولت محترم 
خواســته اســت برای کنترل بازار همکاری کنــد، وزارت 
دادگســتری، مجلس محترم چرا قانــون وضع نمی کنید و 
دســت و بال بسیج مستضعفین را باز نمی کنید؟ چرا وزارت 
دادگســتری به این درخواست مخلصانه بسیج مستضعفین 

پاسخ نداد.
به گزارش فارس، رئیس ســازمان بسیج اساتید کشور 
اظهار داشــت: ما در کنار دولت هســتیم، بســیج اســاتید 
می خواهــد به دولــت و مســئوان کمک کنــد، از دولت 
می خواهیم این دســت را بفشارد نه دســت آمریکایی ها را، 

دستان آمریکایی ها همیشه عهدشکن بوده است.
وی گفت: ما در شرایط قوی ای قرار داریم، ناو هواپیمابر 
آمریکا اگر روزی در یک گوشه ای از جهان حرکت می کرد و 
در گوشه دیگری از جهان یک دولتی سقوط می کرد، امروز 
زمین گیر شده چون جهاد علمی دانشمندان بسیجی چون 

طهرانی مقدم ها این ناوها را زمین گیر می کند.

بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵400 شهید 
استان کردستان که در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ برگزار 
شده بود، صبح پنج شنبه در محل این همایش در 

سنندج منتشر شد.
حضرت آیت اه العظمــی خامنه ای در ایــن دیدار، 
شهدای عزیز کردســتان را متمایز از مناطق دیگر کشور 
برشــمردند و گفتند: مبارزان کردستان در عین مبارزه با 
دشمن خارجی، در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز 
با ضد انقاب در جنگ بودند، بنابراین شــهادت در این 
منطقه با فداکاری بیشتر و با مجاهدت صادقانه توأم بوده 

است.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری، معظم له مزیت دیگر مردم کردســتان را خنثی 
کردن توطئــه اختاف افکنی قومــی و مذهبی خواندند 
و خاطرنشــان کردند: کشــور ما از لحــاظ تنوع قومی 
کم نظیر اســت و اقوام مختلف تحت نــام بزرگ ایران و 
ملت ایران در کنار هم زندگی می کنند، البته دشــمنان 
از ابتدا قصد داشــتند از اختافات مذهبی و قومی برای 
شکست جمهوری اسامی استفاده کنند اما عناصر مؤمن 
و هوشمند در کردستان و همچنین در آذربایجان غربی، 
ایــن توطئه را خنثی، و با خدمت به انقاب، دشــمن را 

مأیوس کردند.
ایشان تکریم شــهیدان و خانواده های آنان را وظیفه 
آحاد مردم و مسئوان دانستند و با تأکید بر تولید آثاری 
که خروجی آنها شناســاندن قدر و عظمت کار شهیدان 
برای کشور باشد، افزودند: مردم و به ویژه نسل جوان باید 
بدانند برای پایه گــذاری و محکم کردن پایه های انقاب 
و پیشــرفت و سربلندی این شجره طیبه و پر افتخار چه 

تاش هایی انجام شده است.
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای همچنین با  اشاره به 
سیاست غلط و معیوب رژیم پهلوی در عقب نگه داشتن 
مناطق کردنشــین، خطاب به مسئوان اســتان بر کار 
عمرانی و تاش و پیگیری برای جبران عقب ماندگی های 

استان تأکید کردند.
در برابر دشمن مقاومت می کنیم

اجاســیه پایانی کنگره ملی 5۴۰ شــهید اســتان 
کردســتان با حضور ســردار ســامی فرمانده کل سپاه 
پاســداران، مسئوان استانی و کشــوری، خانواده معظم 
شــاهد، رزمندگان دوران دفاع مقــدس و مردم ایثارگر 
استان در سالن شش هزار نفری 22 گوان سنندج برگزار 

شد.
سردار حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران در 
کنگره ملی 5۴۰۰ شهید استان کردستان طی سخنانی 
با  اشــاره به اینکه ملت ایران قهرمانانه، آگاهانه و مومنانه 
برای حفظ استقال و عزت و کرامت خود ایستادند، گفت: 
آمریکا راه حل عبور مشــکات اقتصادی ایران را مذاکره 
می دانســتند در حالی که تجربه هایــی از تاریخ داریم که 

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵400 شهید استان کردستان

مبارزان کردستان عاوه بر مبارزه با دشمن خارجی
 در داخل خانه و محیط زندگی خود نیز با ضد انقاب می جنگیدند

نمی توانیم به دولت آمریکا اعتماد کنیم.
ســردار ســامی افزود: ما با مقاومت رشد کردیم، با 
منطق مقاومت قد برافراشته ایم و در اثر مقاومت دشمنان 
را فرسوده کرده ایم و به دلیل مقاومت به استقال، آزادی 
و عزت و اقتدار رســیده ایم و اگر مقاومت نمی کردیم در 
همان سناریوهای اولیه در سال های اول انقاب میدان را 

به دشمن واگذار می کردیم.
وی بیان کرد: پیشوایان انقاب به ما آموختند با الهام 
از قرآن کریم اگر ایســتادگی کنیم نصرت خداوند جاری 
می شود و ما در ایســتادگی از مدار اراده و جاذبه قدرت 
دشــمن عبور می کنیم و اراده ایران بر سرنوشت خویش 

تحکیم خواهد شد.
فرمانده کل ســپاه عنوان کرد: ما در جنگ ایستادیم 
و پیروز شــدیم و در مقابله فرهنگی ملت ایران ایستاده و 
فریب مظاهر شــیک قدرت های بزرگ را نمی خورد و به 

حراست از دستاوردها پرداخته و پیروز می شود. 
ســامی اعام کرد: ایران در برابر رژیم صهیونیستی 
ایستاده و پیروز شد، در برابر تحریم اقتصادی ایستاده ایم 
و در برابــر قدرت های بزرگ مقاومت می کنیم و رشــد 

خواهیم کرد.
وی گفــت: بــرای یک ملــت بزرگ، رهبــر بزرگ، 

ظرفیت های اقتصادی ملی، هوش سرشــار و اراده عظیم 
کافیســت تا یک ملــت را در جنگ جهانــی به پیروزی 
برساند بنابراین منطق ما مبارزه است چرا که مذاکره در 
میدان دشمن بازی با دشمن است و محتوای آن تسلیم 
شــدن و با مذاکره فشار دشمن تشــدید می شود چون 
احســاس می کند ما به میدان آمده ایم، فشــار را تشدید 

می کند و می خواهد ملت ایران را خلع ساح کند.
فرمانده کل ســپاه بیــان کرد: ملتی کــه از قدرت 
بازدارنده خود حراست کند هرگز دشمن توانایی دستیابی 

به امنیت آن را ندارد، پس این ملت ایستاده است.
شهیدان با نثار جانشان امنیت را فراهم کردند

همچنین آیت اه ســیدمحمد حسینی شــاهرودی، 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان در این مراسم طی 
سخنانی گفت: کردستان سرافراز سرزمین مجاهدت های 
خاموش و سرزمین فداکاری های بزرگ که همه می دانید 
چقدر شهید و جانباز داده که حاضر نشدند یک وجب از 
خاک کشــور را به دشمن بدهد و با دشمن بعثی مبارزه 

کرد و آنها را از سرزمین شان فراری دارد.
 وی گفــت: کســانی که فکر می کردند کردســتان 
جایــگاه امنی برای توطئه آنهاســت اکنون می بینند که 
چقدر امنیت در اســتان به دلیل صفا و وایت مداری این 

ملت وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: شهیدان 

با نثار جانشان امنیت را برای مردم فراهم کردند.
۵400 شهید؛ 

سند بیداری مردم کردستان
همچنین سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه 
کردستان در این مراسم گفت: مردم کردستان در راستای 
بیــداری و ایجاد امنیت پایدار چیزی کم نگذاشــته اند و 
سند بیداری آن 5۴۰۰ شهید در استان کردستان است.

وی اذعان کرد: با اقتدار اعام می کنیم ثمره وحدت 
و همگرایی و ایثار شــهدا در مناطق کردستان از امنیت 
پایدار برخوردار بوده و کردستان از امن ترین مناطق کشور 
است و روحیه همگرایی باعث شده سپاه به عنوان حافظ 
میراث و ارزش های انقاب هم راستای محرومیت زدایی در 
کردستان اعمال کند تا شاید بتواند بخشی از جوانمردی  

کردستانی ها را جبران کند.
فرمانده سپاه کردستان گفت: همانگونه که استحضار 
دارید مردم کردستان در راستای بیداری و ایجاد امنیت 
پایدار چیزی کم نگذاشــته اند و ســند بیــداری 5۴۰۰ 
شهید استان کردستان و 1۰ هزار شهید ُکرد اهل سنت 

استان های اذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است.



براساس آمارها

۶۰ هزار کانتینر باتکلیف در بندر شهیدرجایی وجود دارد
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این که  بیان  بــا  مدیرکل تعزیرات اســتان تهران 
هیچ ســازمانی نمی داند مــردم چه تعــداد اماک 
دارنــد، گفت:  مشــاوران اماک برای فــراری دادن 
 موجــران از پرداخت مالیات، بــرای آنها کد رهگیری 

ثبت نمی کنند. 
محمدعلــی  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اســفنانی  بــا تاکید بــر ضرورت تصویــب و اجــرای قانون 
کــرد:  اظهــار  مســکن  ســرمایه  عایــدی  بــر   مالیــات 
اجــرای این قانون می تواند از دال بازی و ســوداگری در بازار 

مسکن جلوگیری کند. 
افــرادی که بــه دنبال تاطــم در بازار هســتند، با وضع 

سیاست های مالیاتی، عما دچار مشکل می شوند.
وی با اشــاره به ضرورت اجرای قانــون مالیات بر خانه های 
خالــی در کشــور، افــزود: در دنیا برای واحدهای مســکونی 
 و تجــاری خالی از ســکنه مالیات و عوارض وضع می شــود، 
اما متأسفانه در کشور مسئله خالی نگه داشتن خانه به عنوان 

یک کاای سرمایه ای رواج دارد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: در شرایط کنونی 
هیچ ارگان و ســازمانی اطاع ندارد که هر شهروند چه تعداد 

ملک و ساختمان دارد.
 در این شــرایط مشــاوران اماک برای فراری دادن موجر 
از پرداخــت مالیــات، برای آنها کد رهگیــری ثبت نمی کنند 
 و امــروز صدهــا و هزاران خانــه در تهران اجاره داده شــده، 

اما برای این قراردادها کد رهگیری صادر نشده است.
اسفنانی تصریح کرد: باید سیاست های تقنینی درستی وضع 
شود، تا در آینده تمام مالکان، اطاعات اماک خود را در سامانه 

مذکور ثبت کنند.
مدیرکل تعزیرات اســتان تهران گفت: در شــرایط کنونی 
 در کشــورهای خارجــی، به میــزان تعداد امــاک مالکان، 
مالیــات بــر عایدی بــه صورت تناســبی باا رفتــه و گاهی 
 از افــراد تــا 70 یــا 80 درصــد اجــاره بهــای یــک ملک،

 مالیات دریافت می شود.
همچنین معاون ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات 
مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می شود. نادر جنتی 
افزود: براســاس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، مالیات 

مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می شود.
مشــاغل  صاحبــان  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
 خودرویــی اقدام بــه تســلیم اظهارنامه مالیاتــی می کنند،
 ادامه داد: صاحبان این گروه از مشاغل از جمله دارندگان مینی بوس، 
اتوبوس یا کامیون داران نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر 
 پستی برای تسلیم اظهار نامه ندارند و فقط باید مالیات مقطوع

را پرداخت کنند.
معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: دارندگان یک 
دستگاه تاکسی و یک دستگاه وانت بار نیز بطور کلی از پرداخت 

مالیات معاف هستند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران مطرح کرد
همدستی مشاوران اماک با موجران 

برای فرار مالیاتی 

پس از گذشت ماه ها مماشات با مشترکانی که 
از برق ارزان برای اســتخراج بیت کوین استفاده 
می کردند شرکت توانیر اعام کرد: انشعاب برق این 

مشترکان قطع موقت خواهد شد.
به گزارش خبرگــزاری فارس، متولی زاده، مدیرعامل 
توانیر در بخشنامه ای جدید به شرکت های توزیع برق اباغ 
کرد که پس از شناسایی مشترکانی که اقدام به استخراج 
بیت کوین می کنند انشــعاب برق آنها را به صورت موقت 

قطع خواهد کرد.
در این اطاعیه آمده اســت که با توجه به توســعه 
مراکز ارز دیجیتال که بدون ارائه مجوز، نبود تعرفه خاص 
و استانداردهای فنی ازم در مدار قرار گرفته اند و در پیک 
تابستان شرکت های توزیع برق را با مشکل جدی مواجه 
می کنند مقتضی است که با عنایت به آیین نامه تکمیلی 
تعرفه هــای برق مربوط به قطع موقت انشــعاب )موضوع 
مصرف غیرمجاز برق( ترکیبی اتخاذ شــود تا نســبت به 

شناســایی و جمع آوری موقت انشــعابات مزبور تا تعیین 
تکلیف قانونی اقدام ازم صورت گیرد.

سخنگوی صنعت برق هم درخصوص اباغ قطع برق 
ماینر ها یا اســتخراج کنندگان ارز مجازی گفت: در حال 
حاضر هیچ تعرفه قانونی برای این گروه از مصرف کنندگان 

تعریف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، مصطفی رجبی 
مشهدی افزود: در صورتی که برق به صورت غیرمجاز )در 
بخشی به غیر از مورد ذکر شده در پروانه انشعاب( به مصرف 

برسد، شرکت برق موظف به قطع انشعاب مذکور است.
وی ادامه داد: در حقیقت اکنون که هیچ تعرفه قانونی 
برای این گروه از مصرف کنندگان تعریف نشــده و توانیر 
به لحاظ قانونی اجازه ارائه خدمات و واگذاری انشعاب به 
این دسته را ندارد، براساس ماده قانونی مذکور، موظف به 
قطع برق این مصرف کنندگان تازه وارد به شبکه هستیم.

براساس این گزارش، در 1۹ خرداد ماه جاری معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی از ارائه پیشنهاد وزارت نیرو به 
دولت برای محاسبه تعرفه برق استخراج کنندگان بیت کوین 

با تعرفه نرخ صادراتی خبر داده بود.
حائری با بیان اینکه وزارت نیرو پیشنهادی به دولت 
ارائه داده که افرادی که قصد وارد کردن دستگاه های دسته 
دوم به کشور برای استخراج بیت کوین را دارند شناسایی 
شــود، گفته بود: تعرفه برق این مشترکان باید با نرخ های 

مناسبی مثل نرخ برق صادراتی محاسبه شود.
وی اظهــار کــرد: برای هر رمــز بیت کوین 7۲ هزار 

کیلووات ساعت برق مصرف می شود و اگر این رشد مصرف 
ادامه یابد با این شرایط سخت برای ایجاد ظرفیت جدید 
نیروگاهی ناگزیر خواهیم شد به سمت ایجاد تعرفه صادراتی 

برق برای استخراج کنندگان بیت کوین حرکت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخص است که 
چقدر برق توســط این مشترکان استفاده می شود گفت: 
نمی توان آمار دقیقی از این وضعیت ارائه کرد اما اگر این 
روند ادامه یابد مصرف برق استخراج کنندگان بیت کوین 

به دو هزار مگاوات خواهد رسید.
حائری بــا تأکید براینکه به هر حال بــرق در ایران 
بســیار ارزان است و ســرمایه گذاران بیت کوین ایران را 
بهترین مکان برای فعالیت خود می دانند، اضافه کرد: اگر 
کنترل و نظارت برای این مصرف کنندگان نباشد مصرف 
برق این ســرمایه گذاران که اتفاقــاً در برخی گاوداری ها، 
 مســاجد و یا مدارس فعالیت می کنند به ۲۵00 مگاوات 

خواهد رسید.

توانیر:

برق استخراج کنندگان رمزارز به طور موقت قطع می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تا یک ماه آینده کســانی که در بورس کاا 
افزایش  باعث  با سوءاستفاده و واسطه گری، 
آنها  فعالیت  و  می شوند، شناسایی  قیمت ها 

محدود می شود.
به گزارش صدا و ســیما، فرشاد مقیمی درباره 
کسانی که در بورس کاا، اقدام به خرید مواد اولیه 
تولیــد و فروش آنها به قیمت های بااتر می کنند، 
اظهارداشت: مواد پلیمری یکی از مهم ترین کااهای 
عرضه شــده در بورس کاا است که کارگروه های 
ویژه ای در این خصوص تشــکیل شده و بر اساس 
آن، 80 درصــد تقاضای بازار را که در حدود 700 
واحد صنعتی است، هدف گذاری و تعیین کرده اند.

وی افزود: با شناسایی این تقاضا از افزایش قیمت 
برخی مواد پلیمری در ماه های گذشته جلوگیری 
شد و توانستیم کسانی که می خواستند بیشتر از نیاز 
تولید را در بورس کاا خریداری و به قیمت های غیر 

رسمی در بازارهای دیگر بفروشند، محدود کنیم.
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت تصریح 
کرد: این سیاست را برای همه محصوات از جمله 

پتروشیمی و محصوات فلزی در بورس کاا دنبال 
می کنیم و تاش می کنیم این محدودیت برای همه 

کااهای عرضه شده در بورس تسری یابد.

مقیمی درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از واحدهای صنعتــی گفت: این موضوع در قانون 
مالیات بــر ارزش افزوده کــه در مجلس در حال 
بررسی است اصاح خواهد شد و این از خواسته های 
 اصلــی ما اســت تا یکــی از موانع کســب و کار 

حذف شود.
وی درباره وجود برخی از محصوات خوراکی 
خارجی در بازار که مشــابه داخلی آن وجود دارد، 
تصریح کرد: سیاســت کلی این اســت که واردات 
محصواتی که تولید داخل دارند، اگر بتواند کل نیاز 
کشور را تأمین کنند، صورت نگیرد؛ البته اگرچه از 
انجمن های تخصصی این صنعت نیز شکایت زیادی 
در این زمینه نداریم، اما ممکن است این کااها از 

مسیرهای دیگر وارد کشور شده باشد.
 صنعت غذایی در کشور 11 درصد کل صنعت 
و 1۴ درصــد ارزش کل اقتصاد کشــور را به خود 

اختصاص داده است.

معاون وزیر صنعت:

دست داان از بورس کاا کوتاه می شود

آمارهای منتشر شده نشان می دهد، از ۷۸ هزار 
کانتینر موجود در محوطه بندر شهید رجایی حدود 

۶۰ هزار کانتینر به گمرک اظهار نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین آمارهای منتشر 
شــده از موجودی کانتینری در بندر شــهید رجایی نشان 
می دهد، 78 هزار 3۹۴ کانتینــر)TEU( موجود در گمرک 
شهید رجایی شامل  3۵ هزار کانتینر ۲0 فوت و ۲1.۵00 

کانتینر ۴0 فوتی می باشند.
بر این اســاس حدود 18هزارTEU بــه گمرک اظهار 
شــده و در مسیر انجام تشــریفات قانونی قرار دارد. به این 
ترتیب 3000 اظهارنامه برای انجام تشــریفات صادر شده 
کــه ۲۴ درصد حجم کاای موجود را تشــکیل می دهد. از 
سوی دیگر حدود 60 هزار TEU به گمرک اظهار نشده که 
سهم 76 درصدی از کل موجودی کانتینری گمرک به این 

گروه تعلق دارد.
به این ترتیــب، از 78 هزار کانتینر موجود در محوطه 
بندری، بندر شهید رجایی حدود 60 هزار کانتینر به گمرک 
اظهار نشده است. همچنین حدود ۹000 کانتینر در بندر امام 
خمینی، ۵000 کانتینر در بندر بوشــهر، ۴.۵ هزار در بندر 
خرمشهر و ۲.۴ هزار کانتینر در بندر چابهار دپو شده است.
بررسی های انجام شده از سوی گمرک نشان می دهد، 
در حال حاضر و تا اواخر خرداد ماه حدود 101 هزار کانتینر 
در بنادر و مناطق آزاد و ویژه موجود اســت که طبق اعام 
مسئوان این تعداد کانتینر به عنوان میزان رسوب کاا یک 

رکورد قابل توجه به حساب می آید.
بررسی ها نشــان می دهد، نداشتن مجوز ثبت سفارش 
وزارت صنعت، به تنهایی به عنوان دلیل رســوب ۴۵ درصد 
کااهای وارداتی در گمرک مانده اعام شده است. با  توجه 

بــه دپو بیش از 100 هزار کانتینر در بنادر به نظر تنها ۴۵ 
هزار کانتینر به دلیل مشــکات مربوط به ثبت سفارش در 

گمرکات رسوب کرده باشد.
همچنین مشکات بانکی و اسنادی  از جمله مشکل عدم 
انتقال مالکیت به عنوان دلیل ۴0 درصد کااهای رســوبی 
عنوان شده است. از سوی دیگر پنج درصد مشکات نیز به 
پایان یافتن مهلت ثبت سفارش و عدم تمدید آن مربوط است. 
همچنین سایر دایل رسوب کاا در بنادر قبل از اظهار نیز 
سهم 10 درصدی در چالش رسوب کاا را بر عهده داشته اند.

در همیــن زمینه، مهرداد جمــال ارونقی، معاون فنی 
گمرک ایران با اشاره به دایل رسوب کاا در بنادر و مناطق 
ویژه اقتصادی، گفت: باید به این نکته مهم توجه داشت که 
» گمرک « یک سازمان مجری بوده و باعث رسوب کاا در 
این اماکن نیست. » گمرک « کوچکترین نقشی در رسوب 

کاا در بنادر و گمرکات نداشــته است.وی افزود: بهتر است 
بررســی دقیق تری به عمل آورید و ببینید آیا بیش از 1۵ 
درصد کااهایی که در بنادر رسوب کرده اند به گمرک اظهار 
شده اند؟ بهتر است بررسی دقیق تری به عمل آورید و ببینید 
آیا گمرک موانعی در انجام تشریفات گمرکی کااهایی که به 

گمرک اظهار شده است ایجاد کرده است یا نه؟
معاون رئیس کل گمرک ادامه داد: اینکه برخی از کااها 
در بنادر رسوب کرده اند واقعیت دارد، آمار و ارقام بیانگر این 
موضوع هستند؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشید حتی 
رسوب کاا بعد از اظهار کاا به گمرک، به این سازمان ارتباط 
ندارد؛ البته میزان رســوب کاا بعد از اظهار کاا که گمرک 

باید پاسخگو باشد.
ارونقی اضافه کرد: آنچه گمرک درخواست دارد این است 
که درخصوص این کااها به قید فوریت تعیین تکلیف شود.

در شرایطی که جایگاه کارگران با مواد قانونی کنونی 
در معرض خطر قرار دارد، دولت از سال گذشته تاکنون 

آیین نامه قرارداد موقت را اباغ نکرده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، قراردادهای موقت در فضای 
کســب و کار تبدیل به عاملی شــده تا هم کارگران با توجه به 
کاهش امنیت شغلی خود به آن معترض باشند و هم کارفرمایان 
و تولیدکنندگان نتوانند برنامه ریزی بلندمدتی برای نیروی کار 

داشته باشند. 
قراردادهــای موقت هم بر کارگران هزینه تحمیل می کند و 
هم تبدیل به یکی از چالش های پررنگ در فضای کســب و کار 
شده اســت. این هزینه های اضافی عاوه بر اینکه اثرات جبران 
ناپذیری بر تولید ملی دارد ســبب می شــود تا تولید کنندگان 
نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و در نهایت کارگر و کارفرما 

هر دو متضرر می شوند.
در شرایطی که گایه نیروی کار برای افزایش فسخ و قرارداد 
موقت افزایش یافته است، معطلی 1۲ماهه برای  تصویب آیین نامه 
قرارداد موقت از ســوی دولت کافی نیست؟ آیین نامه قرارداد 
موقت کار از تیرماه ســال ۹7 منتظر اباغ دولت است. علیرغم 
اینکه در نامه علی ربیعی، وزیرســابق کار آمده بود که این نامه 
بــا قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد، هنوز هم خبری از 

تصویب نامه نیست.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی 
شوراها درباره فسخ قراردادها گفت: در شرایط فعلی که کارفرمایان 
با  مشکات متعدد روبرو هستند، هنگام عقد قرارداد کارگران را 
تعدیل می کنند. این موضوع به دلیل عدم امنیت شــغلی است. 
از تیر ماه ســال ۹7آیین نامه تبصره ماده 7 قانون کار در دولت 

مانده است.
وی ادامه داد: زمانی که تعریف مشخصی از مشاغل با ماهیت 
دائم وجود داشته باشد،کارفرما دیگر نمی تواند  به راحتی نسبت 

به عدم تمدید قرارداد اقدام کند.
 در حوزه روابط کار بسیاری از مشکات و مسائل غیر ارادی 
است. شرایط حاکم بر جامعه، عدم تأمین مواد اولیه، سودجویی 
واســطه گران و داان، عدم نظارت دولت بر سیستم توزیع در 
بــازار، عدم پایش دولت در توزیع بهینه مواد اولیه به واحدهای 

تولیدی می تواند بر این موضوع دامن بزند. 
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با بیان اینکه مشکات 
تولید به دلیل خودتحریمی اســت گفت: علیرغم شعارهایی که 
داده می شود نظارت دقیقی بر روی تخلف ها وجود ندارد. مشاهده 
می کنیم که در بسیاری موارد سود واردات بیشتر از تولید است. 
بــه طور مثال در بعضی بخش ها به واردات کننده مواد اولیه 
ارز ۴۲00 تعلق گرفته است اما هیچ ارزی به تولید کننده تعلق 

نگرفته است.
توفیقی با بیان اینکه داان و واســطه گران سود بیشتری را 
دریافت می کنند افزود: همه مواردی که مطرح شد باعث کاهش 
قدرت کارفرمایان و به تبع آن بیکاری کارگران و تعدیل و سایر 

مشکات در زمینه بازار کار می شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 7قانون کار می تواند بسیاری 
از مشکات را از بین ببرد گفت: از سال 6۹ که قانون کار تصویب 
شــد، دولت وزارت کار را مکلف کرد تا مشاغل با ماهیت دائم و 

غیر دائم تعیین شود، اما اعام نشده است. 
در جلســات تعیین دستمزد ســال ۹7 در شورای عالی کار 
مصوب شد تا کمیته ای به اسم کمیته روابط کار تشکیل شود و 

ماده 7قانون را بازنگری کند.
 این ماده بازنگری شــد و یک پیشــنهاد  برای تبصره 1این 
ماده به دولت ارائه شد. اما بیش از چندین ماه است که هنوز در 

هیئت وزیران مطرح نشده است که تصویب شود.

تشدید بیکاری کارگران با سهل انگاری 
دولت در آیین نامه قرارداد  کار

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش 
کشاورزی گفت: حدود ۳۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
زیر ســیاب رفت که ۹۵ درصد این اراضی از آب تخلیه 

شده است.
به گزارش صدا و سیما، ســیدمحمد موسوی درباره وضعیت 
اراضی کشاورزی سیل زده اظهارداشت: حدود 316 هزار هکتار از 
اراضی کشــاورزی در سیل زیر آب رفت که ۹۵ درصد این اراضی 

از آب تخلیه شده است.
 از این مقدار، ۲13 هزار هکتار مربوط به اســتان خوزســتان 
بود. این در حالی است که در این استان، حدود ۲۵ درصد تخلیه 
 آب از اراضی کشــاورزی به صورت ثقلی بود و بقیه با کمک پمپ

 تخلیه شد.
مدیــرکل دفتر مدیریــت بحران و کاهــش مخاطرات بخش 
کشاورزی افزود: به جز تخلیه آب اراضی کشاورزی، رسوب گیری 
و برای کشــت دوم آماده شد که تاکنون 86 هزار هکتار از اراضی 

سیل زده آماده کشت دوم هستند.
موســوی تصریح کرد: حدود 16 هزار هکتار زمین کشاورزی 
در اســتان گلستان و همین مقدار در استان خوزستان زیر کشت 
دوم رفتــه؛ ضمن اینکه ۲300 کیلومتر جاده های بین زمین های 

کشاورزی نیز مرمت شده است.
مدیــرکل دفتر مدیریــت بحران و کاهــش مخاطرات بخش 
کشــاورزی گفت: بیــش از ۹8 درصد مشــکل آبیــاری باغات 
لرســتان نیز حل شده و پس از ســیل اسکان موقت یک میلیون 
راس دام، تامیــن 30 هــزار تن علوفه، دفن بهداشــتی 30 هزار 
دام تلــف شــده، دفن یک میلیــون و ۲00 هــزار قطعه مرغ و 
 ضدعفونــی یک میلیــون متر مربع اماکن دامــداری و مرغداری 

انجام شد.
موســوی ادامــه داد: بر اســاس آخرین گــزارش، 13 هزار 
و 700 میلیــارد تومــان کــه ۵۲ درصــد از آن بــه زیر بخش 
زراعت، هشــت درصــد به زیر بخش باغبانــی، 1۴ درصد به دام 
و طیــور و آبزیــان و ۲6 درصــد بــه زیرســاخت ها و امور آب و 
 خاک اختصاص دارد بر اثر ســیل به بخش کشــاورزی خسارت

 وارد شد.
وی افزود: دولت دو هزار و 6۹1 میلیارد تومان کمک باعوض 
بــه بخش کشــاورزی تصویب کرد و پرداخــت ۵0 درصد از این 
مبلغ به خزانه اباغ شــد اما تاکنون به جز اســتان گلســتان و 
 مازندران از طرف خزانه هیچ نقدینگی در اختیار استان های دیگر 

قرار نگرفته است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
تاکنون 116 هزار پرونده بررســی اولیه شده و 7۲ هزار پرونده را 
کمیته های تخصصی شهرســتان ها بازدید و تایید کرده اند که به 

۴۲۵ میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
موســوی گفت: در این دو استان پنج هزار پرونده به مبلغ ۵0 
میلیــارد تومان به مرحله پرداخت رســیده اما به دلیل تخصیص 
۵0 درصــد اعتبار،همان میزان تخصیص یافتــه در اختیار بهره 
بــرداران قــرار گرفتــه و در عین حــال، کمتر از پنــج هکتار از 
 انجیرســتان های استان لرستان زیر رســوب است که آن نیز در 

حال پاکسازی است.

یک مسئول خبر داد
 تخلیه 95 درصد اراضی

 کشاورزی استان های سیل زده از سیاب

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدابیر 
دولت درخصوص تامین کســری بودجه، از 
اساسی در  میلیارد دار کاای  پنج  واردات 

سه ماه نخست امسال خبر داد. 
در  یادداشــتی  در  همتــی  عبدالناصــر 
اینســتاگرام خود نوشت: ارتباط با مردم و فعاان 
اقتصادی، شــفافیت در سیاســت گذاری و اجرا، 
و پاســخگویی درقبال مردم، اجــزای اصلی یک 
حکمرانــی خوب برای بانک هــای مرکزی مدرن 
است. در شــرایط پیچیده ای که اقتصاد کشور با 
آن روبرو بوده اســت، تاش داشــته ام برای برون 
رفت از وضعیت سخت و پیچیده، ولی گذرای این 
روزها، موارد یاد شده را سرلوحه فعالیت های بانک 

مرکزی قراردهم.
وی افزود: تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری 

ثبات نسبی در اقتصاد کشور، که ناامیدی طراحان 
حداکثر فشــار اقتصادی را در پی داشــت، خود، 
محصول همین دیدگاه بوده و لذا طبیعی است که 
همین رویه برای نحوه تأمین کســری بودجه ۹8 
اعمال شــود تاش برای جلوگیری از پولی شدن 
تأمین کسری بودجه و در کنار آن پرهیز از اقداماتی 

که موجب شوک جدید به قیمت ها، در دوره زمانی 
که اثر شوک ارزی بتدریج تخلیه می شود، بخشی 

از این سیاست است.
رئیــس کل بانک مرکزی ادامــه داد: تصمیم 
دولت و مجموعه نظام بر تأمین کســری بودجه از 
سه طریق عمده زیر است: 1- تاش برای استفاده 
از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت ۲ - انتشار 
اوراق دولتی 3-برداشــت از منابع صندوق توسعه 

ملی، متمرکز است. 
به گفته همتی، علیرغــم اینکه بانک مرکزی 
دوره ســختی را طی می کنــد، لیکن درخصوص 
غلبه بر مشــکات، با برنامه های در دست اقدام، 

بسیار امیدوارم. 
وی اضافه کرد: همانگونه که در سه ماه گذشته، 
نزدیــک پنج میلیارد دار بــرای تأمین کااهای 

اساسی و دارو و بیش از شش میلیارد دار از طریق 
نیما و واردات درمقابل صادرات تأمین شده است. 
گفتنی است، ارز ۴۲00 تومانی از مرداد سال 
قبل به واردات کااهای اساســی محدود شد و از 
ابتدای سال جاری، برخی کااهای اساسی هم از 
دریافت این ارز منع شــدند؛ چنانچه کمتر از دو 
مــاه پیش، علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد 
کشــاورزی اعام کــرد: »ارز دولتی با نرخ ۴۲00 
تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و 
چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها 
استفاده خواهد شد.« با این حال، همتی در هفته 
گذشته در حاشیه جلسه دولت بیان کرد: »در مورد 
ارز ۴۲00 همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر 
می شــود، حجم پرداختی ها افزایش یافته و منابع 

کم نشده است.«

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

واردات 5 میلیارد دار کاای اساسی در سه ماه نخست امسال

وزیر نفت به تازگی اظهارات عجیبی درباره زیر 
سؤال بردن شدت تحریم ها در دولت دهم مطرح 
کرده وبه جــای تمرکز بر دور زدن تحریم ها، به 
دنبال چالش با کارشناسان داخلی است که همین 
موضوع ابهاماتی را درباره توانایی او برای مواجهه 

با تحریم ها بوجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اخیرا بیژن زنگنه وزیر 
نفت در قالب مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری خانه ملت 
و همچنین واکنش به توئیت سعید جلیلی عضو شورای 
عالی امنیت ملی، نکات مهمی درباره تحریم های نفتی 
آمریکا در ســال های اخیر و همچنین عملکرد وزارت 

نفت در این زمینه ارائه داده است.
زنگنه مدعی است در دوره قبلی تحریم های نفتی 
)سال های ۹1 و ۹۲(، ۲0 کشور از آسیا، اروپا و آفریقا 
شامل ژاپن، چین، هند، مالزی، آفریقای جنوبی، کره 
جنوبی، سنگاپور، سریانکا، ترکیه، تایوان، بلژیک، چک، 

فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، انگلیس و 
اسپانیا دارای معافیت از سازمان ملل برای واردات نفت 
از ایران بودند و عدد و رقمی برای صادرات نفت ایران 
اعام نکرده بودند، بلکه به این کشورها گفته بودند که 

تغییرات جدی در واردات نفت از ایران ندهید.
این در حالی است که این معافیت ها توسط دولت 
آمریکا به شرط کاهش چشمگیر واردات نفت از ایران 
و به مدت 180 روز )شــش ماه( داده می شد. عاوه بر 
این، 10 کشــور از ۲0 کشور دارای معافیت در ابتدای 
اعمال تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، اروپایی بودند 
ولی تحریم خرید نفت از ایران توســط اتحادیه اروپا از 
اواسط تیرماه ۹1 اجرایی شد. به همین دلیل، کشورهای 
اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را به صفر رســاندند. 
در نتیجه، آخرین تمدید معافیت این کشورها در اواخر 
شهریورماه ۹1 بود و بعد از آن، این معافیت تمدید نشد.
اما یکی از مهم ترین و عجیب ترین اظهارات زنگنه، 

مبنی بر تحریم نبــودن میعانات گازی در دوره قبلی 
تحریم ها بوده است. همانطور که وزیر نفت بهتر می داند 
ایران برای فروش میعانات گازی در دوره قبلی تحریم ها 
با مشکات جدی مواجه شد زیرا هرچند ظاهرا خرید 
این محصول در لیســت تحریم های آمریکا نبود ولی 
عما این تحریم اعمال می شــد و تحریم شدن برخی 
افراد و شرکت هایی که در این زمینه فعال بودند و در 
شهریورماه ۹3 صورت گرفت، از مصادیق این سیاست 
آمریکا بود. در نتیجه، عما میعانات گازی ایران مشتری 
زیادی نداشــت و ایران ناگزیر به ذخیره ســازی ده ها 
میلیون بشکه این محصول بر روی نفتکش های بزرگ 

بر روی آب شد. 
زنگنه با زیر سؤال بردن شدت تحریم های دوره قبلی 
مدعی است که در دوره فعلی، شدیدترین تحریم های 
سازمان یافته تاریخ علیه ملت ایران اعمال می شود. این 
در حالی اســت که در دوره قبلی، در کنار تحریم های 

آمریکا، تحریم های ســازمان ملل و اتحادیه اروپا هم 
وجود داشت و در حال حاضر، صرفا تحریم های آمریکا 
بر علیه ملت ایران اعمال می شود. ضمنا در دوره فعلی 
برخاف دوره قبلی، هر سه فاز پاایشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس راه اندازی شده و کشورمان مشکات 
کمتری در زمینه فروش این محصول علیرغم توسعه 
فازهای متعدد پارس جنوبی در ســال های اخیر دارد. 
عاوه بر این، کشــورمان تجربه دوره قبلی تحریم ها را 
دارد و می تواند از این تجربه ارزشــمند برای دور زدن 

موثرتر تحریم ها استفاده کند.
در مجمــوع، انتظــار می رود وزیــر نفت به جای 
تاش برای تخفیف دادن غیرواقعی تحریم های نفتی 
دوره قبــل و عملکرد مســئوان وقت، بر روی وظیفه 
اصلی این وزارتخانه در شــرایط فعلی یعنی مقابله با 
تحریم های نفتی آمریکا با استفاده از تمامی ابزارهای 

موجود تمرکز نماید.

بهانه های زنگنه برای اثبات سخت تر شدن تحریم های نفتی

یک کارشناس حوزه مسکن گفت: تقارن 
نداشتن عرضه و تقاضا در بازار مسکن باعث 
شده تا ۲۵۰ میلیارد دار سرمایه در بخش 

ساختمان راکد بماند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، آرام رزاقی با 
بیان اینکه بازار مســکن در کشور ما با چالش 
تولید و عرضه مواجه اســت افزود: یکی از این 
چالش ها عدم تولید مســکن برای تمامی اقشار 
جامعه اســت که باعث شــده دو و نیم میلیون 
مسکن در شهر های بزرگ و مناطق با رفاه کان 
شهر ها خالی از سکنه بمانند، اما در بخش هایی 
که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند 

با چهار میلیون کمبود مسکن مواجه باشیم.
رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث شــده 
تا ۲۵0 میلیارد دار ســرمایه کشور در بخش 

ساختمان راکد بماند.

این فعال حوزه مســکن درباره دائل نبود 
تعادل در عرضه و تقاضا گفت: عدم تقارن توسعه 
یافتگی شــهر ها، عدم تقــارن در رفاه، خدمات 
زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی ها 
درشهر های مختلف حتی نقاط یک شهر را عامل 
اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن 
بوده و تنها راه کار این مسئله برنامه ریزی، نظارت 

و کنترل است.
رزاقــی با تاکید بر اینکه نظــارت و کنترل 
نیازمند یــک نظام یکپارچه اطاعاتی اســت، 
افزود: به دلیل اینکه اجزای اقتصادی کشــور به 
هم متصل نیســتند و به صورت قطعات از هم 
گسیخته فعالیت می کنند امکان نظارت جامع و 
کنترل یکپارچه بر بازار مســکن وجود ندارد. به 
همین دلیل بخش زیادی از قرارداد های مسکن 
در بخــش اجاره پایین تــر از قیمت های واقعی 

ثبت می شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که مالکان نمی خواهند 
مالیــات بدهند و اگر هم مالیات بدهند آن را از 
مســتاجر دریافت می کنند به همین دلیل هم 
مالک و هم مستاجر راضی می شوند در نوشتن 
قرارداد ها نرخ ها را کمتر از واقعیت ها ثبت کنند 
در حالیکه اگر یک نظــام جامع نظارتی وجود 

داشته باشد این اتفاق رخ نمی دهد.
کارشناس حوزه مسکن، راهکار کوتاه مدت  
بــرای تعدیل قیمت اجاره بها را تعیین قیمت و 
ضابطه مند کردن نرخ آن دانست و افزود: باید بر 
اساس روش مشخصی، قیمت های مشخصی را 
برای مسکن های اجاره ای درهر منطقه تعیین و 
براساس آن قرارداد های اجاره بها را تنظیم کرد 
تــا درصورت تخطی از این نرخ مصوب بتوان با 
ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.

رزاقی با بیــان اینکه هم اکنون فعاان بازار 
خرید وفروش و اجاره مسکن به صورت قطعات 
از هم گسیخته و جزیره ای عمل می کنند، گفت: 
اگر وزارت راه و شهرســازی با کمک بنگاه های 
مســکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد 
کند که تمامی ساختمان های کشور در آن دارای 
شناسنامه باشند، می توان بر این بازار نظارت کرد 

و مانع تخلفات احتمالی شد.
وی با اشاره به ورود موسسات نیمه دولتی و 
وابسته به دولت همچون بانک ها و صندوق های 
بازنشستگی به حوزه مســکن، افزود: ورود این 
موسسات و بنگاه های اقتصادی به بازار مسکن 
باعث ایجاد رانت و انحصار در این بازار شده و این 
فعاان بانفوذ همواره دربرابر ایجاد سامانه نظارتی 
بر بازار مســکن و شناســنامه دارکردن تمامی 
ساختمان ها و فعاان این حوزه مقاومت می کنند.

کارشناس مسکن:

250 میلیارد دار از سرمایه کشور در بخش مسکن راکد شده است
*رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است هرچند کاهش 
درآمدهای نفتی می تواند برای اقتصاد ایران یک چالش 
باشد، اما می توان از شرایط فعلی به عنوان فرصتی جدید 
برای کاهش حضور دولت در اقتصاد استفاده کرد. مسعود 
خوانساری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات اخیر 
مقام معظم رهبری درباره لزوم کاهش تصدی گری دولت 
در اقتصاد، اظهار کرد: سابقه اقتصاد ما نشان می دهد که 
دولت در آن نقشی دوگانه ایفا کرده است؛ یعنی از یک 
سو به عنوان سیاست گذار حضور داشته و از سوی دیگر 
در تصدی امور اجرایی نیز بسیاری از شرکت های دولتی 
را فعال کرده است.وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین دایل 
این حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، وابستگی ما 

به درآمدهای نفتی بوده است. 
*به گزارش ایســنا به نقل از فارین پالسی، اروپا به دنبال یافتن 
راه جایگزینی برای غلبه بر سلطه مالی آمریکا بر بازارهای مالی 
جهان اســت و آلمان و فرانسه به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای 
اروپا در این مســیر پیشرو هستند اما تاش دولت های اروپایی 
برای یافتن یک راه کار قابل اجرا هنوز به جواب نرســیده است. 
آمریکا از ســال گذشــته به اســتفاده از دار به عنوان ابزاری 
برای وادار کردن کشــورهای دوســت و دشمن خود به پیروی 
از سیاست هایش شدت داده اســت. جان اسمیت؛ مدیر اسبق 
بخش تحریم در وزارت خزانه داری آمریکا که ســال گذشته به 
دلیل اختاف نظر با ترامپ کنار رفت، گفت: نگرانی جدی وجود 
 دارد که تداوم چنین کارهایی باعث دور شدن اروپا از جبهه واحد

 با آمریکا شود. 
* دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه قاچاق 
برنج به داخل کشــور منتفی شده است، بیان کرد: سال 
گذشــته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل 
کشور متوقف و میزان واردات به طور خالص مشخص شد. 
مسیح کشاورز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با 
بیان اینکه اختصاص ارز نیما به واردات به معنای حذف 
شدن برنج از سفره خانوار اســت، اظهار کرد: براساس 
فشــار بانک مرکزی و مجلس، دولت درصدد حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات برنج اســت، 
در حالیکه اختصاص ارز نیما به واردات منجر به افزایش 
صددرصدی قیمت برنج خارجی می شود. وی قیمت هر 
کیلوگرم برنج هندی در مبادی وارداتی را هفت هزار و برنج 
پاکستانی را ۷۲۰۰ تومان اعام کرد و گفت: هر کیلوگرم 
برنج هندی با نرخ هشــت هزار و پاکستانی با نرخ ۸۲۰۰ 

تومانی به مصرف کننده عرضه می شود.
*به گزارش ایســنا به نقل از مرکز آمــار اتحادیه اروپا، قیمت 
مســکن در اتحادیه اروپا که شامل قیمت های نوساز و قدیمی 
می شــود دارای ثبات طوانی بوده و در طول 1۹سال اخیر تنها 
دو بار دچار نوســانات زیادی شــده است. نخستین بار در سال 
۲006 که قیمت مسکن هشت درصد افزایش یافت و دومین بار 
در ســال ۲00۹ که قیمت ها چهار درصد کاهش یافت. در بازه 
زمانی ۲010 تا ۲018 قیمت مسکن در سطح کشورهای عضو 
 اتحادیه اروپا تنها 1۵ درصد و در سطح منطقه یورو تنها 11 درصد

 افزایش یافته است. 

کوتاه اقتصادی
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بدون نقطه کور

وقتی مکالمه درونی تان می گوید؛ شما 
هیچ وقت تکالیف تان را انجام نمی دهید یا 
کارتان سخت است، راهی برای پیدا کردن 
دیدگاهی مثبت تر نسبت به موقعیت پیدا 
کنید. مثًا اگر درگیر نوشــتن یک مقاله 
تحقیقی هستید، به دنبال راه هایی باشید 
که بتوانید برنامه  تان را طوری تغییر دهید که 
وقت بیشتری برای این پروژه داشته باشید، 

تا اینکه اسیر نومیدی شوید.
خیلی ها متصورند که خوشبختی وابسته به 
عوامل بیرونی به ویژه مادیات دارد، اما غافلند از 
اینکه خوشبختی درونی است و رابطه مستقیم با 
مثبت اندیشی و نگرش فرد به مشکات و جوانب 

مختلف زندگی دارد. 
مطالعه زندگی افراد موفق جهان در کسب و 
کار و زندگــی، ما را به یک فرمول صحیح درباره 
موفقیت ایشان می رساند؛ باور اینکه می توانیم و 
تاش بی وقفه. فراموش نکنید که بسیاری از افراد 
موفق روزگاری از تهیه مایحتاج اولیه زندگی نیز 
عاجــز بوده اند. خیلی از آنها با یک تلنگر فکری 
خیزشی شگفت انگیز در زندگی و کارشان داشته 
و هیچ گاه تاش مستمر را کنار نگذاشته اند. این ها 
اغلب سخت کار کرده اند، حتی زمانی که دیگران 
در خواب بوده اند. به هر جهت هیچ موفقیتی آسان 

تأثیر مثبت اندیشی
 در موفقیت های 
فردی و اجتماعی

 بخش دوم

 تغییر نگرش به مشکات ، سکوی پرش از موانع زندگی 
 *یک مشاور: روی افکار خوب متمرکز شوید. برای مثال امروز چندین موفقیت ریز 
و درشت داشته اید، اما یک تلفن مهم را فراموش کرده اید. آخر شب متوجه می شوید 
تماما ذهن تان درگیر تلفن فراموش شده است، در حالی که همین امروز چندتایی هم 
موفقیت داشته اید که اصا آنها را به حساب نمی آورید. راه درست این است که به 
موفقیت ها بیندیشید و در برنامه کاری روز بعد فراموش شده ها را رفع کنید.

به دست نمی آید. برای اینکه شما تک باشید، قدم 
اول مثبت اندیشی است و قدم دوم تاش کردن 

بیش از دیگران. 
خیلی ها را می شناسیم که دائما از دستمزد 
کم و شــرایط سخت شــغلی خود در شکایت 
هستند؛ اما انصافا وقتی به کارنامه کاری و تاش 
آنها می نگریم در می یابیم که تعداد ســاعت کار 
مفید آنها کمترین میزان ممکن است. اگر شغل 
خود را دوست ندارید، هر طور شده باید تغییرش 
دهید و اگر می خواهید در کارتان تک باشید، باید 
هزینــه اش را بپردازید. اُفتادن در صحنه رقابتی 
مثبــت و تاش و تاش و بــاز هم تاش. هیچ 
فرمول دیگری برای تحقق رویاهای شما وجود 
ندارد. اگر شما دنبال تعالی درون و تحول زندگی 
بیرونی خود هستید، هیچ گاه، هیچ فردی، زنگ 
در خانه تان را به صدا در نمی آورد، نجات دهنده 

در آیینه است. 
پاداش الهی به اندازه همت و پشتکار

خداوند متعال در قرآن وعده داده که پاداش 
تــاش هایتان را خواهیــد گرفت و هر کس به 
اندازه تاشی که دارد، قطعا بهره مند خواهد شد.
 به زندگی پیامبران نــگاه کنید، کدام یک 
تــاش روزانه را تعطیل کــرده بودند؟ آیا همه 
آنها با یک برنامه ریزی درست به جوانب مختلف 
زندگی اعم از عبادت و کار نمی پرداختند؟ آیا آنها 
همــواره با امید به خداوند متعال در مورد نتایج 
عملکردشان مثبت اندیش نبوده اند؟ آیا آنها به 
اعجاز عشــق به تک تک مردم و انعکاس مثبت 

این امواج ایمان نداشتند؟ 
حجت ااسام مسعود کمره ای یک کارشناس 

فرهنگی در مورد ضرورت تاش برای زمینه سازی 
موفقیــت می گویــد: »گروهی از یــاران پیامبر 
اســام)ص( هنگامی که این آیه نازل شد: »هر 
کس تقوای الهی را پیشه خود سازد، خداوند، راه 
رهایی )از تنگدستی و گرفتاری( را جلوی پای او 
قرار می دهد، و از جایی که هیچ حساب نمی کند، 
روزی او را می رساند.« )طاق: 2 و 3( دکان ها را 
بستند و به عبادت مشغول شدند و گفتند: »روزی 
ما تضمین شده است.« وقتی به پیامبر اسام )ص( 
خبر رســید، آنان را نزد خود فرا خواند و فرمود: 
»چه چیز شما را به این کار برانگیخت؟« گفتند: 
»یا رســول اّل! خداوند، عهده دار روزی ما شد و 
ما به عبادت روی آوردیم.« در پاسخ شان فرمود: 
»هر کس چنین کند، دعایش مستجاب نخواهد 

شد. در پی کسب و کار باشید«.
وی ادامه می دهد: یکی از معضاتی که منجر 
بــه بیکاری جوانان می شــود، ضعف در همت و 
پشتکار اســت. مشکل اصلی عدم مهارت آموزی 
جوانان در سطح حرفه ای است. اکثر جوانان یا به 
تحصیل پرداخته و مطالبی را تئوری آموخته اند و 
یا کسانی هم که به دایلی خیلی درس نخوانده اند، 
مهارت کمی در رشته ای کسب نموده اند که دلیل 
این امر دو چیز است: یکی عدم کشف استعداد و 

دیگری ضعف پشتکار.
بســیاری جوانان بدون آنکه بفهمند در چه 
رشته ای استعداد دارند؟ در کاری مشغول شده اند 
و چون استعداد آن کار را نداشته  اند، پیشرفت 
چندانی در یادگیری آن به دســت نیاورده اند. 
برخــی دیگر نیز به دلیل ضعف پشــتکار راهِ از 
زیــرکار دررفتن و کــم کاری را برگزیده اند؛ به 
همین دلیل نتوانســته اند مهــارت چندانی در 

کارشان پیدا کنند.
این کارشــناس فرهنگی در ادامه می گوید: 
ُ لُِکِلّ  »آیات  زیادی از قــرآن  نظیر »َقْد َجَعَل اَلّ
َشــيْ ءٍ َقْدرا«)طاق:3 (  اشاره به این دارد  که  هر 
حادثه  ای علتی  دارد و هر موقعیتی  برای  انســان 

 )فــرد یا جامعه (  پیش  آید، معلول  علتی  اســت. 
عمومیــت  قانون  علیت  اقتضــا می کند که برای 
رســیدن به موفقیت باید اسباب  و مسّببات  آن را 

فراهم کرد.«
بدیهی است رسیدن به مقصود تنها با حرکت 
گام بــه گام در پله های ترقی امکان پذیر اســت. 
هیچ کس یک شــبه پله های ترقــی را نپیموده 
اســت. برای رسیدن به مقصود خویش باید کمر 
همت بســت و تاش و کوشش نمود و با کمک 
اهل فن، تجربه خود را بیشــتر کرد و به موفقیت 
رسید. فراموش نکنید هرگونه ترقی و پیشرفت به 
فرموده قرآن منوط به سعی و تاش خود فرد است. 
قرآن می فرماید :»َو اَْن لَْیَس لِْلِنْســاِن إِاَّ ما 
َسعی «؛ بهره  ای  براي  انسان  جز سعي  و کوشش  او 
نیست .)نجم: 39( قرآن  به  قدري  روي  تاثیر تاش ها 
و عملکردهای  انسان  در ساختن  سرنوشت  تاکید  
َ ا  می کنــد که در جایی  دیگر می فرماید: »إَِنّ اَلّ
ُروا ما بِاَنُْفِســِهْم«؛ خداوند  ُر ما بَِقْوٍم َحَتّی یَُغِیّ یَُغِیّ
سرنوشــت  هیچ  قوم  و ملّیتــی را تغییر نمی  دهد 
مگر آنان  آن  چه  را در خودشان  است  تغییر دهند. 
)رعد: 11( بر این اساس، نمی توان برای همه افراد 
قاعده یکسانی معرفی کرد که مثا اگر فان قدر 
تاش کردید دیگر کافی است؛ زیرا هم توان روحی 
و ظرفیت افراد متفاوت است و هم درجه اهمیت 
اهداف. مهم آن است که بعد از حصول اطمینان 
از صحت هدف، اقدامات ازم برای رسیدن به آن 

انجام شود.
مهار افکار منفی با تمرکز بر افکار مثبت 

برای از بین بردن افکار منفی و جایگزین کردن 
آنها با نگرشی مثبت  تر چه باید بکنید؟ حتی اگر 
ذاتا خوش بین نباشید، راه هایی هست که از طریق 
آن بتوانید مهارت های مثبت اندیشــی را در خود 

تقویت کرده و از فواید آن بهره ببرید.
وقتی روزتان خیلی پرمشــغله باشد، خیلی 
راحت ممکن است به مسائل منفی توجه کنید. به 
خاطر کارها و مسئولیت های زیادتان ممکن است، 

احساس خستگی، کافگی و استرس زیادی داشته 
باشید. درنتیجه، افکار منفی به درون مغزتان راه 
باز می کنند. بــا اینکه می دانید مثبت فکرکردن 
برای وضعیت ذهن تان بهتر است، اما اگر بگوییم 
که برای ســامتی تان هم می تواند مفید باشد، 
شاید تعجب کنید. تحقیقات نشان داده است که 
مثبت اندیشی می تواند فواید بسیار زیادی در بر 
داشته باشد؛ از باا بردن اعتماد به نفس و سامت 

روانی  تان گرفته تا ارتقای سامت فیزیکی تان.
طوبی اربابیان یک مشاور در مورد اینکه چطور 
می توانیــم افکار مثبت را جایگزین نگرش منفی 
کنیم، برایمان توضیح می دهد: »روی افکار خوب 
متمرکز شوید. برای مثال امروز چندین موفقیت 
ریز و درشــت داشــته اید، اما یک تلفن مهم را 
فراموش کرده اید. آخر شب متوجه می شوید تماما 
ذهن تان درگیر تلفن فراموش شده است، در حالی 
که همین امروز چند تایی هم موفقیت داشته اید 
که اصا آنها را به حســاب نمی آورید. راه درست 
این است که به موفقیت ها بیندیشید و در برنامه 

کاری روز بعد فراموش شده ها را رفع کنید.«
این مشاور درباره سایر راهکارهای مربوط به 
تقویت مثبت اندیشــی می گوید: »مقصر دانستن 
خــود یکی دیگر از شــایع  ترین نوع تفکر منفی 
است. تصور کنید تصمیم گرفته  اید بر افکار منفی 
که درمورد وضعیت درسی  تان دارید، تمرکز کنید. 
قدم بعدی این است که هر روز زمانی را به ارزیابی 
افکارتان اختصاص دهید، وقتی می بینید که افکار 
انتقــادی درمورد خودتان دارید، یک لحظه صبر 
کرده و بــه آنها خوب فکر کنید. با اینکه ممکن 
اســت به خاطر گرفتن یک نمره بد در امتحان 
ناراحت باشید، آیا سرزنش کردن خودتان دردی 
را درمان می کند؟ آیا راهی برای ایجاد یک تغییر 
مثبت در موقعیت وجــود دارد؟ با اینکه در این 
امتحــان خود کار نکرده اید، حداقل می دانید که 
برای امتحان بعدی چطور باید برای درس خواندن 

زمان بندی کنید.«

مراقب مکالمات منفی  با خودتان باشید 
وقتی مکالمه درونی  تان می گوید؛ شــما هیچ 
وقــت تکالیف تان را انجــام نمی دهید یا کارتان 
ســخت اســت، راهی برای پیدا کردن دیدگاهی 
مثبت  تر نســبت به موقعیت پیدا کنید. مثًا اگر 
درگیر نوشــتن یک مقاله تحقیقی هســتید، به 
دنبال راه هایی باشــید که بتوانیــد برنامه  تان را 
طوری تغییر دهید که وقت بیشــتری برای این 
پروژه داشته باشید، تا اینکه اسیر نومیدی شوید. 
وقتی انجام کاری به نظرتان ســخت می رسد، به 
این فکر کنید که شــاید بتوانید برای انجام آن از 

کسی کمک بگیرید.
علی رضایی یک دانشجو روانشناسی برایمان 
می گوید: »مثبت اندیش بودن این نیست که همه 
واقعیت های منفــی زندگی تان را نادیده بگیرید. 
این است که بتوانید رویکردی فعال  تر به زندگی 

داشته باشید.
مثبت اندیشــی به جای احساس ناامیدی یا 
کافگی، به شــما امکان می دهد بــا فکرکردن 
بــه راه های موثر برای حل مشــکل و پیداکردن 
راهکارهای خاقانه، با چالش های زندگی روبه  رو 
شــوید. شاید آسان نباشد، اما تاثیر مثبتی که بر 
سامت فکری، احساسی و جسمی شما می گذارد، 
ارزشــش را خواهد داشت. نیازمند این است که 

صبور باشید و تمرین کنید.«
باور شما تنها بخشی از واقعیت است

 و نه تمام واقعیت 
دسته دیگری از صاحب نظران علم روانشناسی 

بر تغییر باورهای زندگی فردی تاکید دارند. 
به طور خاصه می توان گفت: باورها واقعیاتی 
هستند که احساس می کنیم حقیقت دارند. آنها 
حقایق جهان پیرامون ما می باشــند. ما باورهای 
خودمــان را قبول داریم، چــون تصور می کنیم، 
می توانیــم آنها را ببینیــم. در صورتی که هرگز 
نمی توانیم آنها را ببینیــم. آنها فقط در ذهن ما 
وجــود دارند. به جای اینکه مثبت بیاندیشــید، 

سعی کنید، باورهایی که باعث به وجود آمدن 
افکار منفی شــده اند را از بین ببرید. زمانی که 
برای مثبت فکرکردن تاش نمی کنید در واقع 

منفی خواهید بود.
سودابه رئیسی راد یک مشاور خانواده توضیح 
می دهد: »منبع اولیه احتمالی یک باور زندگی 
خود را پیــدا کنید. چه اتفاقی افتاد که به این 
باور رســیدید؟ برای مثال بیشتر والدین وقتی 
فرزندانشان مطابق میل آنها رفتار نمی کنند آنها 
را مورد سرزنش قرار می دهند و این کار باعث به 
وجود آمدن این باور می شود:»من خیلی خوب 
نیستم.« فرزندان به حضور فیزیکی والدین خود 
نیــاز دارند. با توجه به این نکته در صورتی که 
والدین ایــن حضور فیزیکی را از فرزندان خود 
دریغ کنند، باعث می شــود این باور در آنها به 
وجود بیاید: »من مهم نیستم.« هنگامی که منبع 
یک باور مشخص شد متوجه می شوید که باور 
شما تفســیری از تجربیات شما است. بنابراین 
تفاسیر دیگری هم برای باور شما می تواند وجود 
داشته باشد. در اینجاست که متوجه می شوید 
باور شما تنها بخشی از واقعیت است و نه تمام 

واقعیت.«
این مشاور ادامه می دهد: »برای مثال وقتی 
از ســوی والدین خود برای انجام ندادن کاری 
سرزنش می شوید، می توان این طور برداشت کرد 
که شما از عهده آن کار بر نمی آیید. همچنین 
می توان این طور تفسیر کرد که پدر و مادر شما 
انتظارات غیرمنطقی از شما دارند. یا ممکن است 
پدرو مادر شما در مورد توانایی شما برای انجام 
کاری  اشتباه کرده باشند. و یا ممکن است شما 
در انجام دادن کار به خصوصی توانایی نداشته 
باشــید. مسلم است که نمی توان نتیجه گرفت 
شما برای کارهای دیگر هم توانایی ندارید. ممکن 
است شما به دلیل کم تجربه بودن نتوانید کاری 
را انجام دهید و این به معنی این نیست که هرگز 

نمی توانید آن کار را انجام دهید.«

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسامی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
به شماره ثبت 

۹۸۹  و شناسه 
ملی ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱ 

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور

 اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان 

تهران مرجع ثبت 
شرکت ها 

و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مــورخ 1396/12/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب و زیان شرکت 
برای ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریــت حامیان کاردیده پارس با شناســه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه 

حسابرســی صالح اندیشان حســابداران رسمی با 
شناســه ملی 10100523660 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام به شماره ثبت ۵7۲۹۸ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳7۸۰
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گهی تلفنی  قبول آ

سند کمپانی خودروی سواری ولکس C30 مدل 93 به شماره موتور 
 151401052157NA6NF2110EC003876 و شماره شاسی GW4G

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند موتورسیکلت سیستم پیشرو تیپ125CC  مدل 1395 رنگ سرمه ای به شماره 
موتور 0125N5P015674 و شماره شناسایی  )N5P***125P9557772 )VIN و 

شماره پاک 66331 ایران 569 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت خودرو دنا سفید مدل 
98 به شــماره شهربانی 359 ط 31 ایران 
23 بــه شــماره شاســی 161215 به نام 
محمدتقی افتخاریان مفقود و اعتبار ندارد.

خرید- فروش- مشارکت
در تهران قبرس اروپایی ترکیه 

همراه با اقامت
09121544264

انجام کلیه امور حسابداری و حقوقی 
)ارسال اظهارنامه نوشتن دفاتر و...(     

09127901335

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

ارتفاع نورد کرمانج
پیچ رولپاک شست وشو نما نورپردازی

با بیمه           09120870448
77949079 -22896785

شرکت ارتفاع کاران باروس
)ش.ث 9604( پیچ و رولپاک

نماشویی و... بازدید و مشاوره رایگان
44382036 -09125541715

بهشتی- چهارراه اندیشه
20 متر مغازه با ملکیت

09199189411
09121259459

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه خرید و فروش
کلیه اماک

بنایی 
و خدمات

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند کمپانی و برگ سبز سواری 
پرایــد صبــا GTX به رنگ ســفید 
شــیری معمولی مــدل 1381 به 
شــماره پاک 64- 493 د 24 به 
شــماره موتور 309060 شــماره 
  S1412281774288 شاســی 
پهلــوان  ابوالفضــل  نــام  بــه 
شمسی میبدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و ســند کمپانی خودروی 
سمند 89 به رنگ سفید روغنی به 
شــماره 66 228 م 58 و به شماره 
موتور 12489058018 و به شماره 
 NAAC91CC6AF791370 شاســی
به مالکیت اســداه علی محمدزاده 
مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو پروتون مدل 
85 بــه شــماره انتظامــی 889 
م 71- ایــران 41 بــه شــماره 
موتور 4G15PNE2049به شماره 
 PL1C97LNL7B176432 شاسی
حســن  نــب  ینجا ا م  نــا بــه 
معظمی گودرزی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مجوز تاسیس واحد تزریقات و پانسمان 
در محــل مطــب به شــماره -9-7-1
2189 ت بــه تاریــخ 1391/9/16 
مربــوط بــه درمانــگاه بوســتان واقع 
در شــیراز شهرک گلســتان متعلق به 
اینجانب نازیا رستمی یلمه فرزند فرج 
شــماره شناسنامه 548 متولد 1359 
صــادره از فیروزآباد مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

تربیت مربی
تربیت مربی جهت تدریس زبان آموزی 
قــرآن )همراه با مکالمــه زبان عربی( 

طرح بشارت
تربیت مربی جهت تدریس ترجمه قرآن 
به زبان انگلیســی )همــراه با مکالمه 

زبان انگلیسی(
 -77582027 تمــاس:  شــماره 
77571012   ساعات تماس 8 تا 15

شرکت ارسان گستر امیر
***********

تخریب، گودبرداری، 
خرید ضایعات

»10 سال سابقه کار«
77945391

09121128536

ســند کمپانی خودروی پــژو پارس 
تیــپ ELX-XUM برنگ ســفیدمدل 
بــه شــماره شــهربانی 57 ب   94
733 ایــران 99 و شــماره شاســی 
NAAN81UR5EH657658 و شماره 
موتور  161M0003518متعلق به 
صدیقه ممتازنیا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز موتور هوندا مدل 
95 رنــگ قرمــز بــه شــماره 
شاســی 9549246 و شماره 
موتور 1270091 و شــماره 
شهربانی 89279 ایران 132 
بــه نــام محمدرضا رســتگار 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

خاورشهر       خانه ویایی دوبر
300 متر مربع، دوطبقه مستقل

رهن و اجاره- مشروط به فروش
09121394719

شرق
26500088 رودهن	
77909939	-	77936888 تهران	نو	
76321938 دماوند	
76225850 بومهن	
76323777 جاجرود	
مامازند)پاکدشت(														36048480

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
22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

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

غرب

آسانسور باابر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

بدون داربست
پیچ و رولپاک- نماشویی

 -09122279946
09198954600

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

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

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

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

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

)تمام نقاط تهران(
سمسـاری

قالیشویی خانه به خانه
تحویل به صورت لول

* 48 ساعته* 
نوبنیاد- پاسداران 26101033

هروی- دولت 22977105
شریعتی- میرداماد 26406355

حکیمیه- تهرانپارس 77003113

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

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604  77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

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

»سرانجام، کار درست ما را به جلو می برد«

» زبان قرآن را باید آموخت «

تربیت مربی زبان آموزی قرآن )جهت تدریس(
جهت اجرای این طرح آموزشی و گسترش شعبات از سراسر 

کشور نمایندگی فعال می پذیرد
تلفن تماس: 77571012-77582026 - 77582027

ساعات تماس: 8 تا 12
آدرس: میدان امام حسین)ع(- خیابان دماوند- ایستگاه فرودگاه- خیابان رجبی- 

مسجد خاتم ااوصیاء)عج(- طبقه سوم

شده  سعی  طرح  این  در  نیست.  ایرانیان  ما  رسمی  زبان  عربی،  زبان  که  آنجا  از  بشارت:  طرح  اجمالی  معرفی 
و  بخش  لذت  ای  شیوه  به  آن  مداوم  تکرار  و  قرآن  آیات  زبان.  یادگیری  های  مهارت  آخرین  یادگرفتن  با  که  است 
های  واژه  که  بگیرند.  یاد  مادری  زبان  همانند  را  قرآن  زبان  فراگیران،  که  دهیم  قرار  محیطی  در  را  آموز  قرآن  نوین 
خواندن،  )شنیدن،  است  شده  نهاده  بنا  آموزش  در  ای  پایه  مهارت  چهار  براساس  که  شود.  وی  ذهن  ملکه  قرآن 
و  اعضاء  جمیع  که  آورد  می  فراهم  را  شرایطی  همزمان،  طور  به  آیات  مورد  در  گفتگو  و  تکرار  نوشتن(.  گفتن، 
می  استفاده  حتی¬اامکان  او  توانایی¬های  همه  از  و  شوند  می  وحی  کام  به  معطوف  قرآن،  آموز  زبان  جوارح 
قانون  این  از  قرآن  یادگیری  لذا  باشد.  می  زبان  آن  لغات  زبان  هر  یادگیری  پایه  که  است  اثبات شده  امروزه  گردد، 
مردم  عموم  که  کنیم  کاری  باید  باشیم  داشته  معنا  تمام  به  قرآنی  جامعه  یک  ما  باشد،  قرار  اگر  نیست  مستثناء 
را  قرآن  وقتی  و  کنند  درک  شنیدن  طریق  از  را  قرآن  صدای  مفاهیم  و  معنا  بتوانند  شنوند،  می  را  قرآن  وقتی  ما، 
 مطالعه می کنند، نیازی به ترجمه فارسی آن نداشته باشند. برای رسیدن به این هدف متعالی، کتاب های آموزشی

واژه نامه قرآنی باق طراحی شده است.

مقام معظم رهبری

گواهینامــه موقــت تحصیلی اینجانــب عاطفه 
جمشیدی فرزند علی عسکر به شماره شناسنامه 
در  مرودشــت  از  صــادره   2420241576
مقطع کارشناســی رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهی شیراز با شماره سریال 1803298 
و شــماره دانشــجویی 88532311 مفقــود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد شیراز به نشــانی دانشگاه آزاد اسامی 
شــیراز - کیلومتر 5 شــهر صــدرا - پردیس 

دانشگاه آزاد اسامی شیراز ارسال نمایند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم(
مــدرک فارغ التحصیلــی )گواهینامــه موقــت( اینجانب 
ســیدمیاد ابراهیم نژاد شــیروانی فرزند ســیدرضا به 
شــماره شناســنامه 8776 صــادره از تهــران در مقطع 
کارشناســی ناپیوسته رشته مهندســی عمران صادره از 
دانشگاه آزاد اسامی واحد ابرکوه به شماره 312/32/2 
و با شماره سریال 500091 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبــار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحد ابرکوه به نشــانی: 
یزد- ابرکوه- دانشــگاه آزاد اسامی واحد ابرکوه به کد 

پستی 8931739874 ارسال نمایند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هادی هاشــمی دارای شناسنامه شماره 0491850972 به شرح دادخواست 
به کاسه 34/956/98 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان غامحسین هاشمی بشناســنامه 2 در تاریخ 74/1/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- هادی هاشمی ش ملی 0491850972 پسر متوفی 2- عیدی محمد هاشمی 
ش ملی 0492389381 پسر متوفی 3- فاطمه هاشمی ش ملی 6219215826 
دختر متوفی 4- ربابه هاشــمی میاندشــتی ش ملی 6219658833 دختر متوفی 
5- زهرا هاشمی ش ملی 0492581282 دختر متوفی 6- راضیه کشاورزی ش ملی 
6219639618 همسر متوفی. متوفی به غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. م- الف 223 تاریخ انتشار 98/4/1

رئیس شعبه 956 دادگاه عمومی ری

اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران در نظر دارد: 
یــک بــاب مغازه بــه متراژ حــدودا 300 متر بــا کاربری 
کتابفروشــی و لوازم التحریر واقع در: تجریش- خیابان 
شهید باهنر- دزاشــیب- جنب آتش نشانی را به مدت 
یک سال و قیمت پایه ماهانه 385/000/000 ریال به 
صورت اجاره واگذار نمایــد. متقاضیان می توانند ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد 
مزایده به کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش 
و پرورش منطقه یک تهران واقع در: میدان قدس خیابان 

شهید باهنر- اول دزاشیب مراجعه نمایند.

اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه یــک تهــران در نظر 
دارد: ساختمان آموزشــی مدرسه نظر واقع در: میدان 
قدس- خیابان شــهید باهنــر منظریه 2 را به مدت یک 
ســال تحصیلی و قیمت پایه ماهانــه 900/000/000 
ریال به صورت اجاره جهت راه اندازی مدرسه دخترانه 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت  
اداری روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 جهت دریافت اسناد 
مزایده به کارشناسی تدارکات و پشتیبانی اداره آموزش 
و پرورش منطقه یک تهران واقع در: میدان قدس خیابان 

شهید باهنر- اول دزاشیب مراجعه نمایند.

شرکتی در نظر دارد نسبت به فروش 648000 کیلوگرم 
آهن آات H از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید ظرف مدت 10 روز 
از زمان درج آگهی مزایده، جهت اخذ اســناد شرکت در 
مزایده، بازدید و تکمیل اسناد مزایده و متعاقباً تحویل 
اســناد به مدیریت حقوقی شرکت مراجعه نمایند، کلیه 
هزینه های برگزاری مزایده اعم از درج آگهی و کارشناسی 
بعهده برنده مزایده می باشد، ضمناً هزینه خرید اسناد 
مزایــده 1/000/000 ریــال می باشــد کــه مزایده گر 
می بایست مبلغ مذکور را هنگام مراجعه نقداً به صندوق 
شــرکت پرداخت نماید و متعاقباً نسبت به تحویل گیری 

اسناد مطابق زمان اعامی اقدام نماید.
آدرس تحویل گیری اســناد: تهران- جنت آباد مرکزی- 
نبــش خیابان اقاقیا- پــاک 242 - طبقه پنجم- واحد 
42- مدیریت حقوقی. مزایده گذار در رد و یا قبول یک 

و یا تمامی پیشنهادات مختار است.
امید رستمی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آگهی رعایت حق تقدم شرکت بستاب بنا )سهامی خاص( به شماره ثبت: 100605
بنا به تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/9/17 دایر بر تصویب افزایش 
سرمایه شرکت )در یک یا چند نوبت ظرف مدت 2 سال(، لذا سرمایه شرکت از مبلغ 43.745.350.000 
ریال به مبلغ 40.000.000.000 ریال از طریق 1- مطالبات حال شــده اشــخاص از شرکت 2- واریز 
نقدی یا تواما؛ هر سهم به ارزش اسمی 50.000 ریال افزایش می یابد. لذا هر صاحب سهم به نسبت 
تعداد سهام خود به میزان 1/424 سهم در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت مهلت استفاده 
از حق تقدم شصت روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی می باشد. سهامدارانی که مایل به خرید 
ســهام جدید می باشــند با مراجعه به محل شــرکت واقع در تهران- خیابان خالد اســامبولی- خیابان 
ششم- پاک 15- کدپستی: 1511747163 نسبت به پذیره نویسی و تعهد خرید سهام جدید اقدام 
نموده و سهامدارانی که از شرکت مطالبه ندارند و یا مقدار مطالبه آنان کمتر از حق تقدم سهام جدید 
می باشد، می بایست ضمن پذیره نویسی و تعهد خرید سهام جدید بهای آن را به حساب قرض الحسنه 
پس انداز به شماره 245804047 نزد بانک تجارت شعبه چهارراه پارک کد 032 به نام شرکت بستاب 
بنا )سهامی خاص( واریز نمایند و رسید پرداخت را به دفتر هیئت مدیره تحویل دهند. بدیهی است در 
صورت عدم استفاده از حق تقدم، هیئت مدیره اجازه دارد سهام پذیره نویسی نشده را به هر کس که 
صاح بداند واگذار نماید یا سرمایه را به میزان پرداخت شده در مهلت پذیره نویسی افزایش دهد.
هیئت مدیره

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به چیمن 
شکری زاده- فرهاد علی بابائی 

کاسه پرونده: 59/7/97
وقت رسیدگی: 98/4/26

خواهان: فرزانه جهانگیری بالقاقی
خواندگان: چیمن شکری زاده- فرهاد علی بابائی

خواسته: مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه هفتم کهریزک  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 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 وسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف629       تاریخ انتشار 98/4/1 

مدیر دفتر شعبه هفتم کهریزک دادگاه عمومی کهریزک

خانم نرگس کرمی به شــماره شناسنامه 3979791424 به شرح دادخواست تقدیمی 
به کاســه 132-1-98 از این شــعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حجت اله کرمی به شــماره شناسنامه 9 در تاریخ 98/2/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- نام محسن نام خانوادگی کرمی شماره شناسنامه 0074599348 تاریخ تولد 64/2/1 
صادره تهران نسبت با متوفی پسر. 2- نام بهجت نام خانوادگی کرمی 3979037096 
تاریخ تولد 54/12/5 صادره تویسرکان نسبت با متوفی دختر 3- نام سمیه نام خانوادگی 
کرمی شماره شناسنامه 0074284401 تاریخ تولد 61/6/10 صادره تهران نسبت با 
متوفی دختر 4- نام ابجد نام خانوادگی کرمی شــماره شناسنامه 3979037541 تاریخ 
تولد 56/6/9 صادره تویسرکان نسبت با متوفی پسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی،  
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اا گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/4/1 

شعبه 1 شورای حل اختاف بخش کهریزک

آگهی مزایده نوبت اول
اداره آموزش و پرورش منطقه 3 شهر تهران در نظر دارد تاار پذیرایی گل 
یــاس به آدرس خیابــان ولیعصر، بااتر از تقاطع میردامــاد و ولیعصر، جنب 
اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران به متقاضیان واجد شرایط به صورت 
اســتیجاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی به 
http://setadiran. مدت 6 روز به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به آدرس
ir مراجعه کرده و نسبت به دریافت اسناد مربوط اقدام نمایند و بعد از اتمام 
مهلت قانونی دریافت اســناد، به مدت 10 روز تا تاریخ 1398/4/22 پایان 
وقت اداری نسبت به ارسال )بارگذاری اسناد مزایده( اقدام نمایند. تذکر: 
ازم به ذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از 
طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام می گردد. ولی اصل 
فیش واریزی شرکت در مزایده را به صورت دستی به آدرس: تهران - خیابان 
ولی عصر)عج( بااتر از میرداماد - جنب تاار پذیرایی خانه معلم اداره آموزش 
و پرورش منطقه 3 شــهر تهران - تا پایان وقت اداری مورخ 1398/4/22 

روز شنبه تحویل نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

پاورقی
Research@kayhan.ir
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پشت به انگلیس،رو به آمریکا
  سهراب صاحی 

دیدار مصدق با آورل هریمن از مقامات دولت آمریکا برای 
میانجیگری میان ایران و انگلیس

صفحه 6
 شنبه اول تیر ۱۳۹۸ 
۱۸ شوال۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۱۴

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقاب اسامی
شاه یم  رژ مخالفین  سنگر  مساجد، 
34

ماقات هــای دکتر مصدق با ترومــن، رئیس جمهور 
آمریــکا و ارســال نامــه مودت آمیــز ترومن به 
مصدق به همــراه آلبوم عکس هایی کــه باهم در 
آمریکا گرفتــه بودند، حکایت از دوســتی نزدیک 
آن دو و اعتمــاد دکتر مصدق به آمریکا داشــت.

 دکتر مصدق از یک ســو حمایت مردم و نخبگان 
مذهبی را از دســت داده بود و از ســوی دیگر، 
تمام ســرمایه گذاری وی برای جذب دوســتی 
آمریکا در تقابــل با انگلیس نیز از بین رفته بود و 
زمینه برای اجرای کودتا به وســیله آمریکایی ها 
که طراح آن دولت انگلیس بود، فراهم شــده بود.

مهمتریــن اقدام صــورت گرفته از ســوی روحانیون 
اســتان قزوین در اعتراض به اهانت های رژیم به ساحت 
مرجعیــت، تعطیلی اقامــه نماز جماعت در مســاجد

 بود که انعکاس زیادی در افکار عمومی داشت. 

4ـ  3( حمایــت از قیام 15 
خرداد در مساجد

قیام 15 خــرداد 1342 را باید 
طلیعه  واقعی انقاب اسامی و آغاز 
حرکت انقابــی مردم برای از میان 
برداشتن نظام 2500 ساله استبدادی 
در کشور دانست. راجع به این قیام 
خونین که به کشته شدن بسیاری 
انجامید به  از هموطنان مســلمان 
اختصار باید اشــاره کرد که پس از 
امام خمینی)ره(  سخنرانی  حضرت 
در سیزده خرداد1342، کماندوهای 
رژیم پهلوی شــبانه به منزل ایشان 
در قم ریخته و امام)ره( را به تهران 
منتقل کردند. انتشار خبر دستگیری 
امام)ره( و انتقال ایشان به تهران13 
به یکباره و به صــورت خودجوش 
خیل خروشان مردم در شهرهای قم 
و تهران را به خیابان ها آورده و رژیم 
را تا آســتانه فروپاشی تهدید کرد. 
اســداه علم در این روز به دستور 
محمدرضا پهلوی و همراهی فرماندار 
نظامی تهران بسیاری از مردم را به 

خاک و خون کشیدند. 
در اســتان قزویــن در واکنش 
به شــدت عمل رژیم در برخورد با 
معترضین، در مساجد سخنرانی های 
صریــح و تندی صــورت گرفته و  
تظاهراتی در 18 خرداد برگزار شد. 
اگرچه واکنش رژیم در شــهرهای 
بزرگی مانند تهران بسیار سراسیمه 
و از روی وحشت بود، اما در شهرهای 
کوچک تر به خاطر نظارت بیشــتر 
دستگاه های امنیتی و نظامی، رژیم 
به سرعت توانست از ادامه  اعتراضات 
جلوگیــری کند. بــه همین منظور 
بسیاری از کســانی که در مساجد 
راجــع به قیام 15 خــرداد صحبت 
کرده بودند بافاصله دســتگیر و یا 

تبعید شدند. 
مهمترین اقــدام صورت گرفته 
از سوی روحانیون استان قزوین در 
اعتراض به اهانت های رژیم به ساحت 
مرجعیت، تعطیلی اقامه نماز جماعت 
در مساجد بود که انعکاس زیادی در 
افکار عمومی داشــت. در سندی در 

همین رابطه آمده است. 
»آقایان ائمه جماعت از حضور 
در مساجد قزوین جهت انجام فریضه 

دینی خودداری نموده اند.« 

5 - 3( زنده نگه داشــتن 
از  انتقاد  و  امام خمینی)ره(  یاد 

سیاست های رژیم پهلوی
از جملــه اهــداف مشــخص 
روحانیون و مردم در مساجد استان 
زنده  نگه داشتن نام امام خمینی)ره( 
در شرایط خفقان رژیم پهلوی بود. 
یادآوری مکرر نام امام خمینی)ره( 
به بهانه های مختلف اعم از رجوع به 
استفتائات ایشان و یا پاسخ گویی به 
شبهات اعتقادی از طریق نوشته های 
امام)ره( صورت می گرفت.  در یکی از 
اسناد ساواک در این مورد آمده است: 
» ... تعدادی اعامیه  به امضای 
و جزوه هایــی  آگاه«  »مســلمانان 
تحت عنوان اســتفتائیه های طاب 
و روحانیــون از مراجع تقلید درباره  
کتاب »شــهید جاوید« در پاره ای 
از مســاجد قزوین پخش کردند که 
توســط مأمورین مربوط جمع آوری 
گردیده و فتوکپی آنها به پیوســت 

ایفاد می گردد. ... 
در این اعامیه سخنان سناتورها 
»جمشــید اعلم« و »وحیدی« در 

مــورد ]امام[ خمینی مورد اعتراض 
قرار گرفتــه و از اقدامات مأمورین 
امنیتــی در مدرســه فیضیه قم و 
حرم حضرت معصومه انتقاد شــده 

است ... « 
اقدامات صورت گرفته  از دیگر 
در مســاجد، پخش توضیح المسائل 
امام)ره( در میان مردم بود. اهمیت 
این اقدام هنگامی بیشــتر روشــن 
می شود که بدانیم رژیم شدیدترین 
کنترل ها را برای جلوگیری از انتشار 
این رساله ها اعمال می کرده است. با 
این وجود همواره کسانی بودند که 
با تحمل همه  سختی ها و با به خطر 
انداختن موقعیت اجتماعی و سیاسی 
و حتی جان خود این رساله ها را در 

اختیار عاقه مندان قرار می دادند. 
در مســاجد به جز رساله های 
امام)ره(، کتاب هایی که به وســیله  
روشــنفکران مذهبــی مانند دکتر 

علی شــریعتی و شــهید مرتضی 
مطهری و ... نوشــته شــده بود نیز 
میان انقابیون رد و بدل می شــد. 
واکنش رژیم به این اقدامات مانند 
همیشه اعمال محدودیت ها و در اکثر 
موارد مصادره  کتاب ها و دستگیری 
عاملین پخش آنها بود. به تدریج و با 
جدی تر شدن مبارزه  مردم خصوصاً 
در دهه  پنجاه بسیاری از بیانیه های 
امام خمینی)ره( که در مناسبت های 
مختلف منتشر می شدند، در کمترین 
زمان و غالباً از طریق شبکه  مساجد 
در اختیــار مردم قــرار می گرفت. 
براساس اسناد ساواک تعداد زیادی 
از این بیانه ها در مســاجد تکثیر و 
منتشــر شده و بُردها و شیشه های 
مساجد مردم را در سریع ترین زمان 
ممکــن در جریان آخرین مواضع و 
دیدگاه های امام)ره( قرار می دادند. 

مخالفین  مساجد سنگر   )4
رژیم

تقدس مســجد در میان مردم 
واکنش هــای  از  رژیــم  تــرس  و 
شــدید مردمــی به رغــم ســابقه  

بی حرمتی رضاخان به مســاجد، به 
تدریــج در طــول دوره  پهلوی دوم 
این مکان های مقدس را به سنگری 
علیه رژیــم تبدیل کرد. بســیاری 
از مخالفین رژیم اعــم از نیروهای 
مذهبی و یا حتی غیر مذهبی حساب 
ویژه ای بر روی مســاجد باز کرده و 
می کوشــیدند تا از شبکه  عظیم آن 
برای نیل به مقاصدشــان استفاده 
کنند. رژیم نیز با برگزاری پاره ای از 
مراسم های ملی و سیاسی در مساجد 
و یا اســتفاده از برخــی روحانیون 
وابســته، به دنبال استفاده ی ابزاری 
از مســجد بــود. بی تردید نیروهای 
امــام خمینی)ره(  مذهبی طرفدار 
اکثریت قاطع را در اختیار داشته و 
به نص صریح اسناد ساواک بیشترین 
فعالیت  و سازماندهی را نیز در میان 
توده های مردم برعهده داشتند. ازم 
به یادآوری است که شبکه  ارتباطی 

طرفداران امام)ره( که از نجف تا قم 
و از آنجا به سایر شهرها امتداد پیدا 
می کرد، مرتباً به وسیله  کسانی که 
وظیفه  تحکیم این سنگر را داشتند 
پشــتیبانی می گردید. اسناد نشان 
می دهد که طرفــداران امام)ره( در 
طول دهه  چهــل و پنجاه در صدد 
تثبیت این موقعیت بوده و از طریق 
ارتباط با شــبکه  طرفداران امام)ره( 
از آنها برای ایجاد ارتباط بیشــتر با 
مردم نقاط مختلف کشــور استفاده 
می کرده اند. در راســتای تحقق این 
هدف همواره تعدادی از روحانیون، 
وعــاظ و اندیشــمندان مذهبی از 
شــهرهای تهران و قم به اســتان 
قزوین آمده و به سخنرانی در مساجد 
می پرداختند. در سند زیر به مسافرت 
آیت اه امامی کاشانی به قزوین برای 

سخنرانی اشاره شده است: 
»چــون یــاد شــده ]امامــی 
کاشانی[ به مدت 5 شب در مسجد 
شیخ ااسام این شهرستان سخنرانی 
نمود و پس از انقضای مدت مذکور 
نیز قزوین را ترک نمودند لذا کسب 
اطــاع از نحــوه افــکار و تمایات 
سیاســی و وابســتگی یاد شده به 
گروه های برانداز درحال حاضر جهت 

این ساواک مقدور نیست.«
موقعیــت اقلیمــی قزوین این 
امکان را به مردم و علمای سایر نقاط 
کشور  می داد تا به این منطقه سفر 
کرده و در مســاجد آن به سخنرانی 
و فعالیت  سیاســی بپردازند. قطعاً 
این آمد و شــدها ســبب می شد تا 
مردم قزوین در جریان روند انقاب 
و حرکت امام خمینی)ره( در سایر 
نقاط کشور قرار گیرند. در سند زیر 
به حضــور علمای اهواز در قزوین و 
ارتباط آنها با طبقات مختلف اشاره 

شده است: 
»نامبرده باا ]سیدباقر محمدی[ 
در مســجد جامع قزوین در حضور 
آیت اه انصــاری از علمای اهواز که 
جهت اســتفاده از آبگرم آوج چند 
روزی بــه قزوین آمده بود و عده ای 
از بازاریان ضمن صحبت از مســائل 
مذهبــی در اطــراف اهانت به مقام 
روحانیت سخنرانی و اظهار داشت ... 
اهانت به یک عالم و روحانی اهانت 
به خدا و رسول و امام زمان است...«

درحالی که موضع دکتر مصدق به عنوان رهبر سیاســی جنبش نفت در رابطه 
با آمریکا، تاش برای اســتفاده از اختافات آمریکا و انگلیس بود که به سیاست 
موازنه منفی تعبیر شــده اســت و در ماقات ها و مکتوبات خــود از آمریکایی ها 
به عنوان ملتی آزاده و طرفدار حقوق ملل ســخن می گفت. موضع آیت اه کاشانی 
رهبــر مذهبی جنبش با وی متفاوت بود و به همین ســبب در ماقاتی که اورل 
هریمنـ  نماینده رئیس جمهور آمریکاـ  که در مرداد 1330 وارد ایران شــده بود 
با ایشــان داشت، آیت اه کاشانی ساده و صریح آمریکا را از دخالت در امور ایران 
بر حذر داشــت و اعام کرد: »مردم ایران ابداً خوششــان نمی آید که کشورهای 

دیگر خواه دور و خواه نزدیک در امور داخلی او مداخله کنند.«
دوگانگی موضع آیت اه کاشــانی و دکتر مصدق در سخنان لویی هندرسن ـ 
سفیر جدید آمریکا در ایران ـ نیز بازتاب یافت. هندرسن در این رابطه می نویسد: 
»دکتر مصدق هم از نظر عقاید سیاســی و هم از لحــاظ نفوذ وجهه میان افکار 

عمومی ایرانی ها مناســب ترین شخصیت برای نخست وزیری ایران است. چون او 
در تمام ماقات های خود با ســفیر آمریکا و فرستادگان بانک بین المللی، حسن 
نیت و عاقه خود را به حل کلیه مســائل موجود با آمریکایی ها ابراز داشته است 
ولی همیشه هنگامی که مذاکرات فی مابین به نتیجه گیری نزدیک می شد مداخله 
آیت اه کاشانی نقشه های ســفارت آمریکا را به هم زده و از حل قضیه نفت و یا 
تجدید قــرارداد نظامی آمریکا با ایران جلوگیری کرده اســت.« این گزارش که 
هندرســن آن را به وزارت امور خارجه آمریکا فرســتاده و روزنامه های فرانسوی 
اکســیون و فیگارو در آوریل 1952/ فروردیــن 1331 آن را چاپ کردند، ضمن 
یادآوری نکات مذکور آورده اســت، نگرش آیت اه کاشــانی در قسمتی از جبهه 
ملی نیز نفوذ کرده و باعث شــده که جبهه ملی به دو جناح طرفدار ســازش با 
آمریکا و به تعبیر هندرســن جناح افراطی مخالف سازش تقسیم گردد. بر اساس 
همین شــناخت بود که آمریکایی ها به دکتر مصــدق تأکید کردند درصورتی که 
اطرافیــان تندرو خود را عقب براند بــاز از وی حمایت خواهند کرد وگرنه »باید 
جای خــود را به یک مرد قوی بدهد که هم اکنون در تهران در کمین نشســته 

است.«
درهرحال سیاســت آمریکا در جریان ملی شــدن صنعت نفت ایران بر چند 
پایه اســتوار بــود، در وهله اول آمریکا برای جلوگیری از ســقوط ایران در دامن 

کمونیســم، انجام اصاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی در ایران را ضروری 
می دید و ازاین جهت معتقد بود که انگلیســی ها در مقابل صدور نفت ایران، باید 
درآمد بیشــتری به ایران بپردازند، درعین حال آمریکا راضی به ملی شدن صنعت 
نفت ایران نبود و به همین جهت وقتی که انگلیس علیه ایران به شــورای امنیت 
شــکایت کرد، آمریکا از انگلیس با این استدال که موضوع نفت یک امر داخلی 
نیست بلکه جنبه جهانی دارد، پشــتیبانی کرد.بی تردید ملی شدن صنعت نفت 
ایران برای آمریکا که در عربستان و دیگر مناطق سرمایه گذاری های کانی کرده 
بود مشــکل ایجاد می نمود و به همین جهت برای حل مسئله با انگلیس توصیه 
راه حــل تنصیف )پنجاه، پنجاه( با ایــران داده بودند، اما دکتر مصدق این راه حل 

را نپذیرفت.
ماقات هــای دکتر مصــدق با ترومــن، رئیس جمهور آمریکا و ارســال نامه 
مودت آمیز ترومن به مصدق به همراه آلبوم عکس هایی که باهم در آمریکا گرفته 
بودند، حکایت از دوســتی نزدیک آن دو و اعتماد دکتر مصدق به آمریکا داشت. 
آنگاه که مصدق از حل اختاف با انگلیس کامًا مأیوس شد و در تنگنای اقتصادی 

قــرار گرفت، ضمن نامه ای دیگر بــه رئیس جمهور آمریکا اعام کرد در صورت 
عدم کمک مالی و اقتصادی آمریکا به ایران، این کشــور در مقابل مشــکات 
اقتصادی شدیدی قرار خواهد گرفت که عواقب آن سخت خطرناک است.اما در 
آمریکا اینک ریاســت جمهوری از دمکرات ها به جمهوری خواهان انتقال یافته 
بود که از دیرینه در اســتراتژی خارجی خود نزدیکی بیشــتری با انگلیسی ها 

داشتند.
آیزنهــاور ـ رئیس جمهور جدید آمریکا ـ در پاســخ به تقاضای مســاعدت 
مصدق، عــدم حل اختاف ایران و انگلیس را مانــع جدی برای کمک آمریکا 
به ایران اعام کرد.مصدق می کوشــید که بــه نحوی بین منافع ایران و آمریکا 
پیوند ایجاد نماید اما آمریکایی ها حاضر نشدند انگلیسی ها را به خاطر ایرانی ها 

برنجانند.
دکتر مصدق که نتوانســت از طریق دوستی با آمریکایی ها و همچنین گره 
زدن منافع دو کشــور از کمک آمریکا در مقابله با انگلیس بهره مند شود، سعی 
کرد کــه آمریکا را بترســاند. تدبیر جدید دکتر مصدق در ترســاندن آمریکا، 
بازگذاشــتن دست حزب توده در ایران بود که از ســوی دولت قبلی به عنوان 
گروهی غیرقانونی اعام شــده بود اما این تدبیر نتیجه عکس داد. اقدام مصدق 
باعث شــد که حزب توده که دارای تشــکیات منســجمی در ایران بود، در 
ارکان مختلف دولت خصوصاً ارتش نفوذ فوق العاده ای پیدا کند. کشــف شبکه 
گسترده افسران حزب توده پس از کودتای 28 مرداد نشان داد که اگر کودتای 
آمریکایی در ایران به وقوع نمی پیوست کودتای روسی قطعی بود. باز گذاشتن 
دســت توده ای ها که در وابستگی شان به شــوروی هیچ تردیدی وجود نداشت 
بهانــه خوبی به انگلیس داد که بتواند آمریــکا را در موضوع ایران کامًا همراه 
خود نماید. رئیس جمهور آمریکا نســبت به این وضع یعنی قدرت گرفتن حزب 
توده در ایران هشدار داد و اعام کرد که دولت آمریکا برای جلوگیری از توسعه 
نفوذ کمونیســم در کشورهای آســیا من جمله ایران؛ اقدامات ازم را به عمل 

آورده و هم اکنون تصمیماتی برای انجام این کار اتخاذ شده است.
دســتور دکتر محمد مصدق به اه یار صالح ـ سفیر کبیر ایران در آمریکا ـ 
جهت انجام ماقات و برگرداندن نظر آمریکا نیز ســودی نبخشید. ژنرال بیدل 
اســمیت ـ معاون وزارت خارجه آمریکا ـ برای ماقات با صالح مانع تراشی کرد 
و ســرانجام ســفیر کبیر ایران با جرنگان ـ قائم مقام هنری بایرود دیگر معاون 
وزارت خارجــه آمریکا ـ در ماقات یک ســاعت و نیمه تاش کرد که مراتب 
دوســتی مصدق و دولت ایران را به آمریکا اعام دارد. گرچه جرنگان نســبت 
به صالح، اظهار دوســتی کرد لیکن ســیاق و محتوی مذاکرات آن ها نشان بر 
نارضایتی آمریکا از نفوذ حزب توده در ایران بوده است. اه یار صالح بر این نکته 
نیز تأکید داشــت که از تاریخ آخرین مسافرت وزیر خارجه انگلیس به آمریکا 

روابط این کشور با ایران رو به سردی گراییده است.
در مذاکــرات جرنگان با اه یار صالح  عاوه بر اظهار ناخشــنودی آمریکا از 
فعالیت کمونیست ها در ایران، به مطلب دیگری نیز اقرار کرده بود و آن این که 

جنبش ملی شــدن صنعت نفت در ایران اگر با تمــام و کمال پیش رود برای 
آمریکا که در عربســتان و نقاط دیگر دارای امتیاز نفت اســت، دردسر فراوانی 

ایجاد خواهد کرد یعنی دیگر غیرقابل تحمل شده است.
درهرحــال آمریکایی هــا کــه در آغاز جنبش نفــت، مرتباً ایرانیــان را به 
ایســتادگی در مقابل شرکت نفت انگلیس و احقاق حق خود تشویق می کردند 
آنگاه کــه انگلیس آن ها را در منافع نفت ایران شــریک نمود، ژنرال آیزنهاور ـ 
رئیس جمهور جدید آمریکا ـ نوشت: در صورتی کمک های آمریکا به ایران ادامه 
خواهد داشت که مسئله نفت به سرانجام قابل تحملی برسد که به تعبیر جال 
آل احمــد به معنای خالی کردن زیر پای مصدق بود. بااخره دکتر مصدق که 
بســیار دیر متوجه شده بود که دیگر از پشتیبانی آمریکایی ها برخوردار نیست 
در آخرین فرصت و قبل از کودتا، در نامه ای به هندرســونـ  ســفیر آمریکا در 
ایران- نوشت که حاضر است برای حل مسئله نفت به مشاوره جدی بپردازد و 

مواردی را قبول نماید که برای سیاســت آمریکا قابل تحمل باشد اما دیگر دیر 
شده بود و در برانداختن حکومت دکتر مصدق تسریع و جانشین او را نیز معین 
کرده بود.ازاین رو چند روز قبل از کودتا، هندرسون به منزل دکتر مصدق رفت 
و طی مذاکراتی به ایشان گفت اگر می خواهد دوستی وی با آمریکا ادامه یابد، 
باید فوراً از پســت نخست وزیری استعفا دهد، دکتر مصدق با پیژامه هندرسون 
را از منزل بیرون کرد اما همان گونه که جال نیز یادآوری نموده بود دیگر دیر 
شده بود، اکنون از یک سو حمایت مردم و نخبگان مذهبی را از دست داده بود 
و از سوی دیگر، تمام سرمایه گذاری وی برای جذب دوستی آمریکا در تقابل با 
انگلیس نیز از بین رفته بود و زمینه برای اجرای کودتا به وسیله آمریکایی ها که 

طراح آن دولت انگلیس بود، فراهم شده بود.
در فرآینــد طراحی و اجرای کودتا، انگلیس و آمریکا بر انتخاب سرلشــکر 
زاهــدی به عنوان نخســت وزیر دولت کودتا موافقت کردند و قرار بر این شــد 
کــه انگلیس تمام نیروها و توان خود در ایــران را در اختیار آمریکا قرار دهد. 
شوارتسکف از دیگر طراحان کودتا در چهارم مرداد 1332 وارد ایران شد و در 
اقامت یک هفته ای خود در ایران با شاه و زاهدی، ماقات های طوانی انجام داد 
و سپس عازم کراچی شد. اشرف پهلوی که از ایران تبعید شده بود بدون اجازه 
وارد تهران شــد و در اقامت کوتاه خود، طرح کودتا را به اطاع شــاه رساند و 
همچنین توانست قسمتی از ارتش را علیه دکتر مصدق به فعالیت وادار نماید.

 پس از شوارتسکف، کرمیت روزولت ـ فرمانده کودتا ـ به صورت محرمانه 
وارد تهران شد. در دیدار اول وی با شاه، محمدرضا از ترس گرفتار شدن، با 
کودتا موافقت نکرد. روزولت شــاه را تهدید کرد که در صورت عدم موافقت 
با کودتــا، وی تهران را ترک خواهد کرد و در این صورت شــاه باید منتظر 
یک جنگ داخلی و یا یک کشور کمونیستی باشد. تهدید روزولت باعث شد 
که در ماقات دوم، شــاه با این شــرط که آیزنهاور ـ رئیس جمهور آمریکا ـ 
موفقیت کودتا را تضمین نماید، اعام موافقت نمود.شــاه در کتاب پاسخ به 
تاریخ می نویســد: »پس ازاینکه از حمایت بی دریغ آمریکا و انگلیس مطمئن 
شــدم و بعد از مطرح کردن مسئله با کرمیت روزولت رأساً وارد عمل شدم« 
البتــه وی توضیح نمی دهد که اگر خود، طراحــی و فرماندهی کودتا را در 
دست داشت چگونه قبل از اجرای کودتا به سواحل مازندران و سپس بغداد 

فرار کرد.
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پرونده فوت دوقلوهای بیرمی برای بررسی 
بیشتر به وزارت بهداشت و درمان ارجاع داده 

شد. 
 پــدر و مادری که در شــهر بیرم شهرســتان 
ارســتان  پس از 20 ســال با انجام عمل IVF در 
تاریخ 18خرداد ماه جاری صاحب فرزند شده بودند، 
پیش از آنکه نوزادشــان را در آغوش بگیرند آنها را 

از دست دادند. 
این موضــوع با واکنش های زیاد مردمی همراه 
بود. مجید اکبرزاده، معاون درمان دانشــکده علوم 
پزشکی ارستان قصور و کم کاری پزشکی را علت 
فوت نوزادان ندانست اما امام جمعه بیرم کم کاری 
مسئوان بیمارســتان را علت فوت این دو کودک 

عنوان کرد و خواستار برخورد با این موضوع شد. 
سید حسین زندوی، امام جمعه بیرم در این باره 
گفته است: مسئولین موظف هستند با همه افرادی 
که در این حادثه اخیر سهل انگاری کردند برخورد 

جدی کنند. 
مــادر این دو نوزاد ســاعت 6 صبــح روز  18 
خردادماه که در هفت ماهگی به سر می برد به  علت 
درد شدید به زایشگاه بیرم مراجعه کرد اما به جای 
انتقال وی با بالگرد یا آمبوانس، زمان را از دســت 
دادند و با وخامت اوضاع و با نظر پزشک متخصص 
زنــان و زایمان مجبور به انجام عمل ســزارین در 

ساعت 8 صبح شدند.
بــه گفته پــدر این نــوزادان به دلیــل نارس 
بــودن نوزادان و مجهز نبودن بیمارســتان بیرم به 
بخــش NICU کودکان ســاعت 11:45 دقیقه به 
ار منتقل شــدند آن هم با آمبوانس فرسوده که 
پزشــک متخصصی نیز همــراه آن نبود که تماس 
تلفنی با بیمارســتان های امرد و گراش انجام شد 
اما بیمارستان های مذکور اعام کردند که ظرفیت 

پذیرش ندارند.
در میانــه راه مرگ یکی از کودکان اعام شــد 
اما حوالی ســاعت 13 و30 به ار رســیدیم و در 
حین نصب دستگاه های ان ای سی یو با وجود تاش 

پرستاران بخش، این نوزادم نیز از دست رفت.
وی گفــت: آنچه به عنوان قصور برای ما مطرح 
است کم کاری مسئولین بهداشت و درمان دانشکده 

و ریاست بیمارستان است.
در پی این اتفاقات رئیس بیمارستان بیرم از سوی 
معاون درمان دانشــکده علوم پزشکی ار  از سمت 

ریاست بیمارستان خلع شد.

مردم روستای »َچم مهر« پلدختر با گذشت 
۷۵ روز از سیل ویرانگر  همچنان در زیر چادر 

و در باتکلیفی زندگی می کنند. 
 ســیاب فروردین و طغیان رودخانه کشکان  
روســتاهای حاشیه کشــکان و چم مهر، را در زیر 

گل وای مدفون کرد.
بعد از گذشــت 75 روز از ســیاب ویرانگر12 
فروردین مردم چم مهر که در چادرهای هال احمر 
اسکان داده شده اند هم اکنون در گرمای 40 درجه ای 

شرایط سختی را تجربه و تحمل می کنند.
احمدی تبــار یکی از اهالی چم مهر عنوان کرد: 
مردم بعد از گذشت 75 روز از سیاب ویرانگر هنوز 
در زیر چادر زندگی می کنند و وضعیت باتکیلفی در 
روستا وجود دارد. تکلیف جابه جایی روستا مشخص 

نشده و مردم نمی دانند باید چکار کنند؟
بعد از گذشت حدود 75روز از سیاب ویرانگر 
روستا به طور کامل پاکسازی و شست وشو نشده و 
همین موضوع ســبب بیماریهای پوستی مختلفی 
بین اهالی به ویژه بانوان و کودکان شده است.  وی 
با  اشــاره به اینکه برق این روستا در اوج گرما قطع 
و وصل می شــود افزود: تکلیف جابه جایی روســتا 
مشــخص نیست که همین وضع باتکلیفی سبب 
مهاجرت مردم به روســتاها و شهرهای اطراف از 
جمله دره شهر، پلدختر، خرم آباد و ماژین شده  است.
این سیل زده تصریح کرد: روستای چم مهر قطب 
اقتصادی منطقه بوده ولی در حال حاضر چیزی جز 
ویرانی، آوارگی و بی سرپناهی برای اهالی این روستا 
باقی نمانده و مردم این روســتا که شغل اکثرشان 
کشاورزی بوده عاوه بر کاشانه خود منبع درآمد خود 

را هم از دست داده و بیکار شده اند.
وی با بیان اینکه کمپ مرکزی چم مهر توسط 
مردم جمع آوری شده و مردم چادرها را در حیاط 
منازل خود برپــا کردند گفت: منازلی که تخریب 

نشــدند به سبب اینکه نزدیک یک روز زیر سیاب 
بودند غیرقابل اطمینان هستند و به  دلیل بوی تعفن 

امکان زندگی در آنجا وجود ندارد.
زمین برای جابه جایی روستای چم مهر باا تعیین 
شده و ستاد معین اصفهان کمک های باعوض را 
به حســاب مردم واریز کرده که کار ساخت وساز را 
شروع کنند، ولی در روستای چم مهر پایین به علت 
اینکه قیمت های باایی روی زمین هایی که انتخاب 

شدند گذاشته اند فعًا شروع نشده است.
مرتضی کاییدی فرد بخشدار مرکزی پلدختر نیز 
گفت: طبق صحبت هایی که با مردم چم مهر صورت 
گرفته متقاعد شدند که کسانی که در حریم رودخانه 
هستند به قسمت بااتر در غرب روستا منتقل شوند.

وی افــزود: بنیاد مســکن در حال بررســی و 
کارشناسی زمین های روستاست در صورت تأیید 
کارشناسان با صاحب زمین ها قرارداد خرید بسته 
خواهد شــد و مردم ساخت وساز را شروع خواهند 

کرد .
پل چم مهر پلدختر  افتتاح شد

معــاون هماهنگی و امور عمرانی اســتاندار 
لرســتان گفت: پل چم مهر پلدختر که در سیل 
فروردین ماه امسال تخریب شده بوده، افتتاح شد.

احمد مرادپور در آییــن افتتاح پل چم مهر 
پلدختر اظهار داشــت: پس از افتتاح پل اولین 
خــودرو کمبایــن از روی این پــل رد و باعث 
خوشــحالی مردم منطقه شد. ســیل دوازدهم 
فروردین سال جاری ســبب تخریب کامل سه 
هزار خانه و خسارت به هشت هزار واحد مسکونی 

شهری و روستایی شهرستان پلدختر شد.
همچنین سیل 550 میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی پلدختر آسیب زد و به تعداد زیادی از 
واحدهای تجاری خسارت کلی و جزئی وارد کرد.

مدیر روابط عمومی شــرکت گروه ملی 
صنعتی فواد ایــران گفت: خط تولید کاف 
شــرکت گروه ملی صنعتی فواد ایران پس 
از دوسال توقف روز یکشنبه دوباره آغاز به 

کار کرد. 
 حسین محمدی اظهار داشت: در پی برنامه ریزی 
و سیاست گذاری جدید مجموعه مدیریت گروه ملی 
مبنی بر توجه و تسریع در راه اندازی خطوط بخش 
مهم نورد میلگرد، مفتول و صنایع فلزی کار خود را 

از سر گرفت و وارد مدار تولید شد.
وی ادامه داد: پس از دو سال، خط کاف شرکت 
به مدار تولید بازگشت و از این پس شاهد قرار گرفتن 
محصول مفتول به ویژه در زمینه صادرات در ســبد 

محصوات شرکت گروه ملی خواهیم بود.
این مقام مســئول در گروه فوادی خاطرنشان 
کرد: خــط کاف تولید گروه ملی با ظرفیت تولید 
200 هزار تن در سال، یکی از مهم ترین شاخص های 
موفقیت و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده است.

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس  به  نامه ای  گیان طی  استاندار 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشور، 
خواستار رسیدگی و تصمیم گیری دقیق 
و کارشناســانه درباره انتقال پســماند 

پتروشیمی خوزستان به این استان شد.
مصطفی ســااری طی نامه ای از عیســی 
کانتری رئیس ســازمان محیط زیست کشور 
خواســت تا به موضــوع آایندگــی یا عدم 
آایندگی انتقال پســماند یکــی از واحدهای 
صنایع پتروشیمی در خوزستان به استان های 
گیان و قزوین، رسیدگی و تصمیمات یکسانی 

برای آنها اتخاذ کنند.
وی در این نامه با اشــاره به اینکه مدیرکل 
محیط زیست اســتان گیان طی اطاعیه ای 
اعام کرده بازیافت پسماند مذکور فاقد هرگونه 
آلودگی زیست محیطی بوده و مجوز مربوطه 
قبًا توسط آن اداره کل صادر شده، آورده است: 
در راستای بررسی میدانی و اقناع افکار عمومی، 
گروهی به سرپرســتی معــاون امور عمرانی و 
عضویت مدیران محیط زیست، دانشگاه علوم 
پزشــکی، فعاان اجتماعی و رسانه ها به محل 
واحد بازیافت )شرکت بیلیش( واقع در لوشان 
شهرســتان رودبار اعزام و بررسی ازم انجام و 
مقرر شد در جلســات بعدی نتیجه به اطاع 
عموم رســانیده شــود اما در خال فرآیند و 
اقدامات مذکور به نقل از مدیرکل محیط زیست 
قزوین اعام شــد که ایــن اداره کل از دی ماه 
با اعام به مدیرکل محیط زیســت خوزستان 
خواهــان جلوگیری از انتقــال مواد مذکور به 

شرکت بیلیش در قزوین شده است.
استاندار گیان در ادامه این نامه خطاب به 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
آورده است: دو نظریه متضاد توسط ادارات کل 
تابعه آن سازمان در دو استان راجع به بازیافت 
یک ماده و در دو نقطه که دارای شرایط اقلیمی 
و توپوگرافی یکسان هستند، موجب تشویش 
مجدد افکار عمومی شــده از این رو دســتور 
فرمایید نسبت به رسیدگی دقیق و کارشناسانه 
مبنی بر آایندگی یا عدم آایندگی مورد مذکور 
و تشــخیص آسیب احتمالی به محیط زیست 
و ســامت مردم اقدام و در صورت مضربودن 
نیز مراتب در خصوص هر دو استان به صورت 
یکسان تصمیم گیری و از طریق واحد به آگاهی 

عموم شهروندان رسانیده شود.

با موافقت رهبر معظم انقاب
34 نفر از محکومین تعزیرات 

حکومتی خوزستان مورد عفو قرار گرفتند
مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: با عنایت رهبر معظم 
انقاب 34 محکوم سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان مورد عفو قرار 

گرفتند.
رضا سعیدی در این خصوص اظهار داشت: این عفو به مناسبت فرا رسیدن 
عید سعید فطر بوده و این 34 نفر از محکومین تعزیرات حکومتی استان مشمول 

عفو یا تخفیف مجازات واقع شده اند.
وی افزود: با دســتور ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی این حکم برای 
اعمال به ادارات تعزیرات سراســر استان اباغ شد و اقدامات قانونی برای عفو یا 

تخفیف این 34 متهم در حال اجرا می باشد.

12 هزار کنتور آب در روستاهای همدان 
خراب است

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان گفت: در 

حال حاضر 12 هزار کنتور آب در روستای استان همدان خراب است.
مقدار زیادی از عمر تجهیزات آبفار استان همدان به سر آمده و در حال خاضر 

نیاز به تامین و تجهیز دارند.
وی با اشــاره به اینکه 19 مجتمع آبرسانی در اولویت قرار دارد خاطر نشان 
کرد: تعدادی از مجتمع ها به بهره برداری رســیده، تعدادی اجاره شده و تعدادی 
نیز در حال بهره برداری اســت که با تکمیل آن ها 55 درصد روســتاها تا 522 

مجتمع آبرسانی می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب روستایی همدان افزود: استان همدان جزء 
معدود اســتان هایی اســت که تمام اعتبارات را صرف اصاح، بازسازی و راهبری 

تاسیسات موجود می کند. 
وی با تاکید بر اینکه آب بهداشــتی و با کیفیت در اختیار روســتائیان قرار 
داد گفت: با توجه به بارندگی های چشــمگیر در ابتدای ســال، باور مردم بر این 
 بود که بحران آب در کشــور حل شــده اما بارش های مقطعی مشــکل بی آبی 

را حل نمی کند. 
وی ضمن توصیه به شــهروندان جهت صرفه جویی آب،  افزود: خوشبختانه 
در باران های ســیل آسای اخیر مدیریت و ذخیره سازی مناسبی صورت گرفت و 

خسارات ناشی از سیل در استان بسیار کم تر از حد تصور بود.
البرز تنها تولیدکننده توربین های 

نیروگاهی در کشور است
کرج- خبرنگار کیهان:

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: 
هشــت درصد از واحدهای صنعتی نمونه کشوری در استان 
البرز مستقر هستند و این استان تنها تولیدکننده توربین های 

نیروگاهی، قطب تولید ماکارونی و پله برقی کشور است.
جهانگیر شــاهمرادی اظهار کرد: شش شهرک صنعتی دولتی و 

معادل آن شهرک صنعتی خصوصی در استان مستقر هستند.
وی افزود: این شــهرک ها کاما با محوریت بخش خصوصی اداره 

می شوند.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: 
بیش از 200 واحد صنعتی شناســایی شــده اند که اگر دچار مشکل 
شــوند کشور تاثیر منفی خواهد گرفت که به صورت لحظه ای اوضاع 

تولید این کارخانه ها مانیتور می شود.
شــاهمرادی بیان کرد: این اســتان دومین تولیدکننده داروهای 
فاکتور هفت در دنیاست و هیچ واحد داروسازی غیرفعالی در استان 

البرز وجود ندارد.

ساری- خبرنگار کیهان:
هیچ یک از مدیران استانی و شهرستانی 
برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسامی 

استعفا ندادند.
عنایتــی مدیــرکل دفتر سیاســی و انتخابات 
استانداری مازندران با اعام این خبر افزود: براساس 
قانون، هر یک از مدیران دستگاه های اجرایی استان 
که قصد حضور در انتخابات مجلس را داشته باشند 
می بایســت 6 ماه قبل از ثبت نام یعنی حداکثر تا 
16 خرداد 98 از ســمت خود استعفا می دادند که 
در اســتان مازندران این اتفاق نیفتاد و هیچ یک از 
مدیران برای حضــور در انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسامی که در دوم اسفند 98 برگزار 
می شود استعفا نکرد. گفتنی است مازندران دارای 
9 حوزه انتخابیه و 12 نماینده در مجلس شــورای 

اسامی است.

پس از دو سال وقفه؛

فعالیت خط تولید کاف
 گروه ملی صنعتی فواد از سر گرفته شد

مردم سیل زده »َچم مهر«
 هنوز  در زیر چادر زندگی می کنند

فوت دوقلوهای بیرمی 
و برکناری رئیس بیمارستان

عدم استقبال مدیران مازندران 
از حضور در انتخابات مجلس

انتقاد استاندار 
گیان از انتقال 

پسماند پتروشیمی 
به این استان

تجاری سازی محصول
اردبیل- خبرنگار کیهان: رئیس پارک علم و فناوری اســتان اردبیل از 

تاش های انجام یافته برای تجاری سازی 46 محصول این واحد خبر داد.
حبیب ابراهیم پور افزود: تجاری ســازی این تعداد از محصوات در ارتباط با 

اشتغال و ارزآوری تأثیر مثبت در منطقه خواهد داشت.
وی گفت: نگاه صادرات محور در توســعه شرکت های دانش بنیان در اولویت 

قرار دارد و در حال حاضر 21 شرکت در این حوزه فعال هستند.
ساعات کاری ادارات اردبیل

* فعالیت کاری ادارات اســتان اردبیل تا پایان مرداد ماه یک ساعت زودتر 
آغاز می شــود. معاون توســعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با موافقت 
استاندار و در راستای مدیریت مصرف برق، ساعات کاری ادارات استان از ساعت 

6/30 تا 13/30 تعیین شده است.
یعثوب نژادمحمد افزود: این طرح تا پایان مرداد ماه در سطح استان به مورد 
اجرا گذاشــته شده و ازم است تمامی ادارات استان در پایان وقت اداری نسبت 
به خاموش کردن سیستم های روشنایی، سرمایشی و سایر مصارف اقدام نمایند.

وی گفت: با تأکید بر مدیریت مصرف برق، مراکز خدمات رســانی و درمانی 
طبق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

اعزام گروه جهادی
شهرکرد- خبرنگار کیهان: نخســتین گــروه جهادی سپاه حضرت قمر 
بنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری به مناطق محروم شهرستان کوهرنگ 
اعزام شد. فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( استان در آیین بدرقه این گروه جهادی 
گفت: نخســتین گروه جهادی در طرح تابستانه عازم شهرستان کوهرنگ شد تا 

اقدام به ساخت مسکن برای مددجویان کنند.
افتتاح سه پروژه

قائم شهر- خبرنگار کیهان: همزمان با هفته بزرگداشت جهاد کشاورزی 
از سه پروژه زیربنایی بخش کشاورزی در شهرستان قائم شهر بهره برداری شد.

مدیر جهاد کشــاورزی قائم شهر گفت: برای اجرای این پروژه ها که دو طرح 
کانال پوشش بتنی انتقال آب یا ائنینگ به طول بیش از 4 کیلومتر در روستای 
ابجر و دوک و یک ســردهنه بتنی آب زراعی در  صنم رود قائم شــهر بوده جمعاً 

621 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
مجید جعفری افزود: با بهره برداری این پروژه ها 180 هکتار اراضی شالیزاری 

290 بهره بردار از آب زراعی مطمئن برخوردار شدند.
کنترل و سم پاشی ملخ ها

جاسک- خبرنگار کیهان: معاون فرماندار جاسک گفت: با کار شبانه روزی 
عوامل مدیریت جهاد کشاورزی و همکاری برخی ادارات و دهیاری های مربوطه 

مبارزه با آفت ملخ ها در حال انجام است.
احمــد گمتیلی افزود: ملخ های صحرایی در شهرســتان جاســک در حد 
نگران کننده نیســت و با سم پاشــی و جلوگیری از تولیدمثل و تکثیر آنها قابل 
کنترل است و در حال حاضر در مکان های ردیابی شده این اقدام صورت گرفته 
است و باغداران نگرانی نداشته باشند. وی بیان داشت: باغداران و روستاییان نیز 
در صورت مشاهده ملخ ها پس از سم پاشی می توانند با مدیریت جهاد کشاورزی 

و ستاد بحران قبل از تکثیر این آفت با اقدام به موقع همکاری نمایند.
 افزایش اعتبارات

*فرماندار شهرستان جاسک از افزایش 10 درصدی اعتبارات تملک دارایی 
سال 98 در این شهرستان خبر داد.

محمد رادمهر افزود: 43 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی های 
سرمایه ای استانی و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در حوزه های مختلف 
به ویژه انرژی، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و درمان، راه، عمرانی در جلسه کمیته 
برنامه ریزی شهرستان توزیع شد. وی اظهار کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام از 
اولویت های توزیع اعتبارات شهرستان است که مدیران باید در جهت تخصیص 

اعتبارات و تکمیل پروژه ها تاش کنند.

کارخانه قند فسا
 به حالت نیمه تعطیل درآمد

کارخانه قند فسا در سه  ماه گذشته حقوق کارگران 
خود را نپرداخته و براساس ادعای کارگران کارخانه به 

حالت نیمه تعطیل درآمده و تولیدی ندارد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز، به گفته یکی از 
کارگران قدیمی این کارخانه، کارخانه قند فسا از سال 96-95 
به بخش خصوصی واگذار شــده و پیش از آن متعلق به دولت 
بود. به گفته این کارگر تا پیش از واگذاری به بخش خصوصی 
حمایت بیشتری از کارگر می شد و امنیت شغلی برای کارگران 
فراهم بود اما از دی ماه 95 که به بخش خصوصی واگذار شده، 

هر روز یک مشکل داریم.
براساس گفته های کارگران نظارتی بر فعالیت کارخانه نیست 
و صاحبان کارخانه نیز هر 2 تا 3 ماه دستمزد کارگر را پرداخت 
نمی کنند و  از فروردین امسال با پایان یافتن خردادماه 3 ماه 
می شود که کارگران کارخانه قند فسا حقوقی دریافت نکرده اند.

براساس اظهارات کارگران در یک سال گذشته کارخانه با 
همه ظرفیت خود کار نکرده و از سال 97 تولید نداشته  است. 
صاحبان کارخانه برای اینکه به مسئوان شهرستان و استان 

بگویند، کارخانه فعال است آن را تعطیل اعام نمی کنند. 
وی با بیان اینکه برخی از کارگران تنها راه درآمدشان همین 
راه است، می افزاید: کارگران کارخانه قند فسا نه درآمدی دارند و 
نه راه چاره ای؛ بارها هم اعتراض کردیم و حتی مقابل فرمانداری 

هم تجمع کردیم اما نتیجه نداشته است. 
کارگران از عدم حمایت از سوی نماینده و فرماندار شهرستان 
به شدت گایه دارند چراکه به گفته آنان این 2 مسئول نقش 
مهمی در واگذاری کارخانه به بخش خصوصی داشــتند و در 
ابتدای این امر وعده دادند که اوضاع کارگران بهتر از گذشــته 

می شود.
به گفته کارگر کارخانه قند فســا بسیاری از کارگران سن 
باایی دارند و نزدیک به 20 ســال اســت که در این کارخانه 
سابقه کار دارند و اگر بخواهند با اینجا تسویه کنند، نمی توانند 

شغل دیگری انجام دهند.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان از کشف 
شمش طا و عتیقه در جزیره قشم خبر داد. 

سرهنگ »حسین دهکی« در جمع خبرنگاران 
افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم از ورود مقداری 
شــمش طا و عتیقه توســط قاچاقچیان از طریق 
اســکله مسافربری به جزیره قشــم با خبر شده و 
پیگیری موضوع را به طور ویژه در دســتور کار قرار 

دادند.
وی افزود: مرزبانان جهت بررســی به اســکله 
شهید ذاکری اعزام شدند که هنگام گشت زنی فرد 
مشکوکی را به همراه یک عدد کوله پشتی مشاهده 
و جهت بررسی دقیق تر به پاسگاه مرزی مستقر در 

اسکله هدایت کردند.
فرمانده دریابانی اســتان ادامه داد: مرزبانان در 
بازرسی از کوله پشتی این فرد، 6 قطعه شمش طای 

یک کیلوگرمی و 50 قطعه عتیقه کشف کردند.
سرهنگ حسین دهکی یادآور شد: کارشناسان 
ارزش ریالی شــمش ها و عتیقه های کشف شده را 

بیش از 50 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

خیران یزدی ۲۰ واحد مسکونی 
مددجویان معموان را تعمیر می کنند

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( لرستان گفت: خیران یزدی هزینه تعمیر 20 
واحد مســکونی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را در 

منطقه سیلزده معموان را متقبل شدند.
چنگیز افراســیابی افزود: خیران یزدی با حضور در روســتاهای 
»دمــرود افرینه« و »زورانتل معموان«، هزینه تعمیر 20 واحد را با 

نیازسنجی اولیه پذیرفتند.
وی با بیان اینکه عملیات تعمیر و بازســازی مسکن مددجویان 
این نهاد آغاز شــده است، ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب برای 
انجــام تعمیرات این نهاد پس از تایید بنیاد مســکن اقدام به تعمیر 

ساختمان های آسیب دیده از سیل نموده است.
مدیر مسکن و تامین ســاختمان کمیته امداد به حضور خیران 
یزدی در بخش معموان اشــاره کرد و گفت: این گروه خیر یزدی با 
حضور میدانی و نیازسنجی از نحوه تعمیرات 20 منزل مسکونی اقدام 
به تهیه مصالح ســاختمانی نموده و با نظارت کمیته امداد و عوامل 
اجرایی طی هفته آینده عملیات تعمیر این ساختمان ها آغاز می شود.

جمعــی از نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی 
واگذاری شرکت  لغو  کل کشور خواســتار 
کشت وصنعت دشت مغان و برخورد با تخلفات 

صورت گرفته در این خصوص شدند. 
به گزارش تسنیم جمعی از نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی در نامه ای به رئیس ســازمان 
بازرســی کل کشور خواستار لغو واگذاری شرکت 
کشــت و صنعت دشت مغان و برخورد با تخلفات 
صورت گرفته در این خصوص شدند. در متن این 

نامه خطاب به ســراج آمــده: تخلفات قانونی 
عدیده ای در امر واگذاری بنگاه های دولتی توسط 
سازمان خصوصی سازی انجام گرفته که مهم ترین 
آنهــا واگذاری شــرکت ملی کشــت و صنعت و 

دامپروری مغان می باشد.
واگذاری شــرکت موصوف که بزرگترین بنگاه 
اقتصادی خاورمیانه می باشد، به  دلیل ارزش گذاری 
نازل و غیرواقعی در نوبت اول با مداخله سازمان های 
نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور فسخ شد.
تخلف در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان 
مورد تأیید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته و 
به استناد خاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 
که در صحن علنی مجلس شورای اسامی قرائت 
شــد از مصادیق ورود زیان بــه بیت المال قلمداد 

شده است.
با کمال تأسف سازمان خصوصی سازی با تجری 
و استمرار تخلفات قانونی خود مجدداً بنگاه نامبرده 
را بــرای بار دوم با همــان قیمت و بدون ملحوظ 

داشــتن آیین نامه اجرایی نظام اقســاطی واگذار 
نموده که مراتــب مورد تأیید جناب عالی نیز قرار 
گرفته است، لذا خواهشمند است با عنایت به موارد 
فوق الذکر نتیجه پیگیری های آن سازمان محترم 
درخصــوص قرار واگذاری نوبــت دوم و محاکمه 

متخلفان ذی مدخل در این امر اعام گردد.
بنا بر این گزارش ، این نامه به امضای 6 تن از 
نمایندگان مجلس شورای اسامی از جمله احمد 
علیرضابیگی، اسماعیل سعیدی نمایندگان تبریز، 
اسکو و آذرشهر و نیز محمد دهقان نماینده مردم 
طرقبــه و چناران، صدیف بــدری نماینده مردم 
اردبیل، شکور پورحسین نماینده مردم پارس آباد 
و بیله ســوار و فریدون احمــدی نماینده زنجان 

رسیده است.

ابهر – خبرنگار کیهان: 
اولین و بزرگترین شــرکت تولید کننده و 
تست واگن متروی کشــور با حضور معاون 
به  ابهر  اول رئیس جمهوری در شهرســتان 

بهره برداری رسید. 
بزرگترین خط تولید و تست واگن مترو کشور 
در شــرکت ایریکو به عنوان اولین شرکت تولیدی 
در زمینــه طراحی بدنه، بورژی و ســاخت واگن با 

برند ایرانی، است.
این خط تولید و تست واگن مترو با هدف تکمیل 
محصــوات تولیدی در شــرکت ایریکو با مجموع 
ســرمایه گذاری 450 میلیون یورو که از این میزان 
106 میلیون یورو مربوط به تست واگن مترو است، 
با ظرفیت تولید 230 رام واگن مترو در یک شیفت 
و اشتغالزایی 510 نفر بصورت مستقیم و 3 هزار نفر 

غیرمستقیم افتتاح شد.

بزرگ ترین خط تولید و تست واگن مترو کشور در ابهر
 به بهره برداری رسید

واگن های متروی تولید شده در این شرکت به 
صورت 5 واگنه با برق باا سری، سرعت 80 کیلومتر 
در ساعت و ظرفیت کلی یک هزار و 336 مسافر و 

از این تعداد 192 نفر ظرفیت مسافر نشسته است.
این شرکت به صورت سفارشی برای شهرهای 
اصفهان، شیراز، تبریز، قم و کرج واگن مترو تولید 

خواهد کرد.
توان داخلــی در تولید این محصول 55 درصد 
اســت و ایریکو به واسطه برخورداری از خط تولید 
انعطاف پذیر و برجســته ترین متخصصان داخلی 
صنعت ریلی کشور، در حال حاضر طراحی و تولید 
انواع خودرو ریلی، ریل باس، واگن مترو، واگن های 
بــاری لبه کوتاه و لبه بلند، طراحی و تولید بورژی، 
ساخت قطعات و اجزاء واگن، تعمیرات و نگهداری 

ناوگان و ارائه خدمات مشاوره ای را انجام می دهد.
بهره بــرداری از طــرح هزار هکتــاری اراضی 
کشــاورزی و افتتاح همزمان طرح های آبخیزداری 
شهرســتان خدابنــده، بازدیــد و بهره بــرداری از 
محصوات اکتیو )مجموعه گروه صنعتی گلرنگ( 
و شــرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان از 
دیگر برنامه های معاون اول رئیس جمهوری در سفر 

یک روزه به استان زنجان خواهد بود.

کشف ۶ کیلوگرمواگذاری کشت وصنعت دشت مغان لغو شود
 شمش طا در هرمزگان

آزمون حوزه علمیه اصفهان
 7 تیرماه جاری برگزار می شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان گفت: آزمون کتبی 

ورودی حوزه علمیه این شهر ۷تیرماه برگزار می شود.
حجت ااسام واء کلباسی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، 

طاب پس از پایان تحصیل، تعهد تبلیغ در مناطق را دارند.
وی عنوان کرد: آزمون ورودی در سه مقطع پایه هشتم، دیپلم و 

دانشگاهی برگزار می شود.
وی گفت: حــوزه علمیه اصفهان دارای 43 مدرســه علمیه در 
سطح استان است که حداقل یک هزار نفر ظرفیت پذیرش طاب را 
دارد. 1500 نفر از جوانان در این آزمون ثبت نام و در نهایت بعد از 
گذراندن مصاحبه و مراحل پزشــکی و معاینات نزدیک به 800 نفر 

پذیرش نهایی می شوند.
تکمیل ۵00 واحد مسکن مهر اردبیل 

تا پایان امسال
اردبیل- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تکمیل ۵00 
واحد مسکن مهر نیمه تمام تا پایان سال جاری خبر داد.
محبوب حیدری گفت: در سطح استان 844 واحد مسکونی 
نیمه تمام وجود دارد که بیش از 500 واحد آن تا پایان ســال 

98 تکمیل و به متقاضیان تحویل خواهد شد.
وی گفت: سهمیه استان اردبیل از بابت پروژه مسکن مهر 
حدود 41 هزار و 378 واحد در شــهرهای باای 25 هزار نفر 

جمعیت بوده است.
وی با اشاره به علت عدم تکمیل 844 واحد نیمه تمام گفت: 
به دلیل عدم تعهد پیمانکار، این تعداد از واحدهای مسکونی که 
بیشتر مربوط به پروژه مسکن مهر وحدت اردبیل است به موقع 
مورد بهره برداری قرار نگرفته ولی با دســتور قضایی و انتخاب 

پیمانکار جدید نسبت به تکمیل آن ها اقدام شده است.
وی در ادامه گفت: بازآفرینی 40 محله در اســتان تا سال 
1400 در دســتور کار قرار گرفته و طرح جامع استانی در این 

زمینه نهایی شده است.
وی فرصت شــغلی مستقیم طرح بازآفرینی محات را 3799 و 

غیرمستقیم آن را 5699 اعام کرد.

کارانه بسیاری از کارکنان دانشگاه 
علوم  پزشکی لرستان اندک است

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بسیاری از 
شهرهای کوچک با دانشگاه های تیپ سه رزیدنت زنان دارند. 
اما متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تیپ دو فاقد 

رزیدنت زنان در رشته های مختلف است.
محمدرضا نیکبخت افزود: دانشــگاهی که رزیدنت زنان، ارتوپد، 
مغز و اعصاب و غیره ندارد، چگونه می تواند بیماران را تحویل بگیرد 

و به آنان خدمات ارائه دهد.
وی با تأکید بر لزوم حذف نیروهای ســربار در پیکره دانشــگاه، 
خاطرنشــان کرد: هیچ گونه نیازی به مشاور و معاون ندارم و اعضای 

هیئت رئیسه براساس خردجمعی دانشگاه، انتخاب می شود.
وی افزود: باید مراکز درمانی و بهداشتی براساس نیاز و چشم انداز 
توسعه در مناطق احداث شوند و از این طریق هزینه ها را کاهش و ارائه 
خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان به مراکز درمانی را افزایش دهیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گفت: کارانه بسیاری از همکاران 
علی رغم تاش های رئیس دانشگاه و هیئت رئیسه بسیار کم بوده و 
مدت هاست که به ویژه در روستاها پرداخت نشده که انتظار داریم به 
این موضوع رســیدگی شود و درصدی از اعتبار دانشگاه های دیگر را 

کم کرده و به استان سیل زده لرستان اختصاص داده شود.

کرج- حبرنگار کیهان:
رئیس کمیســیون خدمات شهر شورای 
اسامی شهر کرج از تعلل و غفلت شهرداری 
کرج از جمع آوری زباله های عفونی انتقاد کرد.

فریــده بزنی  بیرانونــد در گفت و گو با خبرنگار 
کیهان اظهــار کرد: روزانه 1500 تن زباله در کرج 
تولید می شــود که صرفه اقتصادی دارد ولی هنوز 
راهــکاری برای دفن یا بازیافت مطلوب آن در نظر 

گرفته نشده است.
وی افزود: ســوزاندن، کمپوست و دفت زباله ها 
یکی از رایج ترین روش هــای زباله برای بازیافت و 
بی خطرســازی می باشد که متاسفانه این اتفاق در 
کرج صــورت نمی پذیرد و شــهرداری ماهانه 14 
میلیون تومان بابت زیان زباله های عفونی پرداخت 

می کند.

تعلل شهرداری کرج از جمع آوری زباله های عفونی
رئیس کمیسیون خدمات شهر شورای اسامی 
شهر کرج بیان کرد: پسماند عفونی از خطرناک ترین 
نوع پسماند برای ســامت شهروندان است که بر 
اســاس آمار ســاانه تعداد زیادی از افراد به خاطر 
تماس با پســماندهای عفونی جان خود را از دست 
می دهند ولی ســاماندهی آن مورد غفلت متولیان 

سامت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: وجود پسماندهای عفونی در شهر 
سامت مردم را به خطر انداخته و آسیب جدی به 
محیط زیست وارد می کند به همین دلیل دانشگاه 
علوم پزشکی باید برای ساماندهی وضعیت موجود 

به طور جدی وارد عمل شود.
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)بدان ای سالک راه خدا!( یکی از راه های علمی برای معالجه بیماری کبر، 
تفکر اســت. انسان باید نسبت به خاتمه کارش فکر کند و عاقبت اندیش باشد. 
حــاا هر فضیلتی داری آیا این فضیلت در این مقطع کار را تمام می کند؟ نه، 
عاقبت اندیش باش. آخر کار چه می شــود. لذا بهترین اقسام بیم و خوف، خوف 
نسبت به سوءخاتمه است. بترس از اینکه نکند عاقبت کارم زشت شود. به تعبیر 
دیگر انســان در رابطه با تمام فضایلی که دارد، باید بیم زوالش را داشته باشد. 
ترس از اینکه نکند زائل شــود، چه ایمانش، چه عمل صالحش و چه فضیلت 
انســانی اش. در مقایسه این دو جهت، کسی که آلودگی به گناه داشته باشد و 
در این رابطه شرمنده باشد و بیم از اینکه نکند من معاقب باشم، بهتر است یا 
اینکه فضیلتی داشته باشد و در رابطه با این فضیلت عجب و کبر داشته باشد؟ 
می گویند: بیم در رابطه با معصیت، فضیلت دارد بر عجب و کبری که در رابطه 

با ایمان، اعتقاد، عمل صالح و فضیلت انسانی باشد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخاق ربانی، آیت اه شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 7، ص 60

قارون از قوم موســی )بنی اسرائیل( بود که قرآن- به عنوان یک شخصیت 
منفی- سرگذشت او را نقل کرده است. قرآن می فرماید: ما آن قدر گنج و مال 
به او دادیم که بر دوش بردن کلید آن گنج ها صاحبان قوت را خسته می کرد. 
او یک ثروتمند بزرگ و در عین حال متکبر و مغرور بود. قوم او به او می گفتند: 
این قدر مغرور و شادمان به ثروت خود مباش، چرا که خداوند مردم پرغرور و 
نشاط را دوست ندارد. از آنچه خدا روزیت کرده است، بکوش تا ثواب آخرت را 
تحصیل کنی؛ در روی زمین فتنه و فساد نکن که خدا مفسدان را دوست ندارد.

قارون در برابر نصیحت های قوم خود مقاومت می کرد و می گفت: انما اوتیته 
علــی  علم عندی من این مال و ثروت فراوان را با علم و تدبیر خود به دســت 
آورده ام. چــون راه جمع آوری مال را بلد بــودم و دیگران بلد نبودند. با همین 
اعتقاد و به منظور فخرفروشی، روزی با زینت و تجمل بسیار از خانه خارج شد. 
عــده ای مردم ظاهربین دنیاطلب گفتنــد: ای کاش همان قدر که به قارون از 
مال دنیا دادند به ما نیز می دادند، ولی در مقابل، صاحبان عقل و تدبیر گفتند: 
وای بر شما! ثواب خدا بسی بهتر و برتر است. سرانجام، خداوند همان گونه که 
قدرتمندتر از او را نابود کرد، او و خانه اش را در زمین فرو برد، در حالی که هیچ 

کس قادر به یاری او نبود.
فخســفنا به و بداره اارض فما کان له من فئهً ینصرونه من دون اه و ما 

کان من المنتصرین
پــس مــا هم او را به خانه به زمین فرو بردیــم و هیچ حزب و گروهی جز 

خدا نتوانست او را یاری کند و هیچ نصرت نیافت. )قصص- آیات 76 تا 82()1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- باها و بادیدگان، فرج اه هدایت نیا گنجی، مرکز اطاع رسانی غدیر 

عاقبتتکبروتفاخرقارونگرایان

پرسش و پاسخ

پرسش: 
آزمایش های الهی که یک ســنت جاویــدان برای حیات فردی و 
اجتماعی انسان به حساب می آید، چه فواید و ثمراتی برای جامعه دارد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سؤال به بحث آزمایش الهی به عنوان یک 
ســنت جاویدان از منظر قرآن کریم پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را 

پی می گیریم.
حکمت آزمایش های الهی

شهید مطهری)ره( در تبیین فلسفه و حکمت آزمایش های الهی برای جامعه 
در کتاب آشنایی با قرآن، جلد سوم، صفحه 51 تا 53 می نویسد:

»در دنیــا بد مطلق وجود ندارد. هیچ بدی نیســت که یک نتیجه خودب 
نداشــته باشد. یکی از چیزهایی که به حســب ظاهر به نظر می رسد بد است 
و در باطن خوب اســت آزمایش های الهی است. وقتی اجتماع آرام است یعنی 
یک امتحان بزرگی پیش نیامده اســت، اینان همه مردم را یکرنگ و مانند هم 
می بیند، همه شبیه همدیگرند. انسان خیال می کند یک مردم یکدست وجود 
دارد و حتی بعضی از افراد خیلی بهتر از دیگران جلوه می کنند و انسان آنها را 
بهتر تشحیص می دهد تا اینکه یک حادثه تندی و به تعبیر قرآن یک امتحانی 
پیش می آید. یک وقت انســان می بیند که گویی مردم غربال می شــوند، یک 
عده یک طرف قرار می گیرند و یک عده طرف دیگر. به اصطاح امروز صف ها از 
هم جدا می شود. از یک نظر خیلی اسباب تاسف است. انسان یک وقت می بیند 
افرادی که هیچ از آنها انتظار نداشــت چغاله از آب درآمدند. ولی از نظر افراد 
دقیق و باریک بین باید گفت خوب شد که صف ها از همدیگر جدا شد. مثا اگر 
پیامبر اکرم)ص( در مکه مبعوث نشده بود و فرضا ما را می بردند در همان جامعه 
مکه، در آنجا افرادی را می دیدیم همه مثل همدیگر، یکسره و همانند و یکسان. 
ابوجهل و ابوسفیان را می دیدیم، عمار یاسر و ابوذر غفاری را هم می دیدیم و از 
نظر ما میان اینها فرقی نبود. اما حادثه شدیدی مثل ظهرو اسام و نزول قرآن 
پیش می آید، یک تکان شدید می دهد، یک وقت می بینیم که اینها از همدیگر 
جدا می شوند، درست مثل دستگا ه های تجزیه شیمیایی که عناصری را که به 
یکدیگر آمیخته اند از همدیگر جدا می کند، هر قسمتش به یک طرف می رود.

امیرالمومنین علی)ع( در یکی از خطبه های نهچ الباغه می فرماید: »لتبلبلن 
بلبله و لتغربلن غربله، و لتساطن سوط القدر، حتی یعود اسفلکم اعاکم و اعاکم 
اسفلکم؛ یعنی شدایدی برای شما پیش خواهد آمد و شما مانند دانه هایی که در 
غربال ریخته باشند و غربال آنها را تکان دهد به طوریکه از همدیگر جدا بشوند، 
غربال خواهید شد؛ و مانند دیگ جوشانی خواهید شد که در اثر حرارت دادن 
زیاد به آن آنچه در ته دیگ اســت باا بیاید و آنچه در بااســت پایین برود.« 
)خطبه16( چه تشبیهی عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثا سیب زمینی 
و پیاز و گوشــت و نخود و لوبیا بریزید، هر کدام در جایی قرار می گیرند و تنها 
چیزی که می بینید در رو قرار گرفته مثا فلفل و زردچوبه اســت که روی آب 
را گرفته. ولی وقتی که به این دیگ حرارت دادید به حدی که محتوای آن به 
جوش آمد، آن وقت می بینید آنچه در این دیگ است باا  پایین می رود، پائین ها 
باا می آیند و بااها پایین می روند. خیلی تشبیه خوبی است. امیرالمومنین)ع( 
می فرماید: در تکان های شــدید و شدایدی که در میان مردم رخ می دهد و در 
امتحاناتی که پیش می آید، مردم مثل دانه هایی که در غربال، غربال بشــوند، 
غربال می شوند و مثل محتوای دیگی می شوند که دراثر حرارت زیاد به جوش 
می آید و باا، پایین و پایین، باا می رود.«                               ادامه دارد...

حکمتآزمایشهایالهیبرایجامعه)2(

تفکروخوفازسوءخاتمه،
راهکاردرمانخودبرتربینی

قال النبی)ص(: لوا ثاثه فی ابن ادم ماطأطأ راسه شیئ: المرض و 
الموت و الفقر وکلهن فیه و انه لمعهن لوثاب«

پیامبر گرامی اسام)ص( فرمود: اگر سه )نقطه ضعف( در آدمی نبود، چیزی 
سر او را فرود نمی آورد )و خم نمی کرد(: بیماری، مرگ و فقر. این هر سه را دارد 

و با این حال گردنکشی و چموشی می کند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراانوار، ج 69، ص 53

امتحانهاییکهسرانسانراخممیکند

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

امدادرسانی جهادی آیت اه خامنه ای 
به سیل زدگان 

)خاطره رهبر انقاب درباره ســیل ایرانشــهر در سال 1357 به هنگام تبعید 
در آن منطقه(

به شــهر برگشــتیم و در کمیته امداد و نجات که تشکیل داده بودیم مستقر 
شدیم. خبر دادند که هشتاد درصد خانه های شهر ویران شده و تمام خانه هایی را 
هم که ویران نشده آب فراگرفته است. بیشتر خانه های ایرانشهر یک طبقه است.

ناگهان به ذهنم رســید که مردم شهر از دیروز ظهر تا کنون غذایی نخورده اند 
و گرســنه اند. نانواها به علت ســیل، نانوایی ها را بسته بودند. آب، هم وارد مغازه ها 
شــده بود و هم وارد انبارها و رفع این مشکل چند روزی طول می کشید، بنابر این 
گرسنگی، شهر را تهدید می کرد. به دوستان گفتم بیایید شعار »شهر گرسنه را نجات 
دهید!« را اجرا کنیم و تاش کنیم از هر راهی که شده برای مردم غذا تهیه کنیم.

دیدم مردم سرگردان و مبهوت در راه ها را کنده اند و حادثه ، آنها را از گرسنگی 
غافل کرده. در کنار راه یک دکان بقالی را دیدم که چون از سطح زمین بلندتر بود، 

از آب گرفتگی نجات یافته بود.
صاحب مغازه جلوی در مغازه ایســتاده بود. به چپ و راســت نگاه می کرد و 
نمی دانســت چه باید بکند. نزد او رفتم و گفتم: در دکان شــما چیزی که مردم 
بتوانند بخورند، یافت می شــود؟ گفت: فقط بیســکویت. گفتم: هر چه داری بده ، 
همه کارتن های بیسکویتش را خریدم که البته زیاد هم نبود و همانجا میان مردم 
آواره توزیع کردم، این فقط یک اقدام مســکن و موضعی بود و عاج یک شــهر 

گرسنه را نمی کرد.
به اداره پســت رفتم و به آقای کفعمی در زاهدان؛ عالم بزرگ معروف استان 
سیستان و بلوچستان ، تلفن زدم و درباره ابعاد فاجعه با او صحبت کردم و گفتم: 
ما به نان و خرما و اگر بشــود پنیر نیز هر چه زودتر و به هر اندازه که بتوانید نیاز 
داریم.از او خواســتم با آقای صدوقی در یزد و با مشهد و تهران نیز تماس بگیرد و 
بــه همه اطاع دهد که ما به غذا نیاز داریم. چند بار با صدای بلند تکرار کردم به 

همه بگویید من با بی صبری منتظر نان و خرمایم.
وقتی گوشی تلفن را گذاشتم دیدم مردم پشت سر من با شگفتی به التماس و 
اهتمام شدید من گوش می دادند و با حالت ستایش و تعجب به یکدیگر نگاه می کردند، 

طبیعی بود که خبر این اقدام من ظرف کمتر از یک ساعت در شهر پخش شود.
اهالی شهر به تاش های من دل سپردند، زیرا از ناتوانی علمایشان و نیز ناتوانی 
مقامات رســمی در امدادرسانی فوری مطلع بودند. علما قدرت نداشتند و مقامات 

رسمی هم اهمیتی نمی دادند و بلکه عاجز از آن بودند.
به مسجد آل الرسول رفتم تا آنجا را آماده کنم که مرکز امدادرسانی باشد. همه 
نگاه ها به مســجد دوخته شــد، دو سه ساعت بیشتر طول نکشید که یک کامیون 
بزرگ پر از نان و خرما و هندوانه و پنیر رسید. بلندگوی مسجد را با تاوت قرآن 
باز کردیم و بعد اعام کردیم که مسجد آل الرسول مرکز کمک به مردم و رساندن 

غذا برای نجات مردم است.
به برادرانم گفتم: به هر کس که می آید غذا بدهید ، اگر گفت کم است بیشتر 
بدهید، اگر دوباره هم آمد به او بدهید و نگویید قبًا گرفته ای، باید بدین وســیله 
نگذاریم مردم حریص شوند. البته مطمئن بودم که برادران سایر شهرها نیز به ما 

کمک خواهند رساند و این چنین ما کار امدادرسانی را آغاز کردیم.
من خودم میان برادران به دقت تقسیم کار کردم. یک تشکیات جدی شکل 
گرفت و من از تجربه ســابق خود در زلزله فردوس در سال 13۴7 استفاده کردم. 
)در شهریور آن سال در فردوس و اطراف آن زلزله نسبتاً شدیدی اتفاق افتاد و من 
و گروهی از برادران برای کمک رسانی به آنجا رفتیم و بیش از دو ماه ماندیم و طی 
آن تجربیات ارزشــمندی در زمینه کمک به مردم و نیز بسیج نیروهای مردمی به 

دست آوردیم ،من از آن ایام خاطرات جالبی دارم(.
در هر حال، کار ما در ایرانشهر پنجاه روز ادامه یافت. به دیدار مردم در خانه ها 
و آلونک ها و چادرها می رفتیم. تعداد افراد خانواده ها را آمار گرفتیم. گاهی ارقامی 
که به ما داده می شــد دقیق نبود ولی حمل بر صحت می کردیم و بررســی مجدد 

نمی کردیم، ما به اعماق احساسات و عواطف مردم نفوذ کرده بودیم.
توزیع را بر اساس آمارهایی که نوشته بودیم قرار دادیم. برگه هایی برای کوپن 
خواروبار تهیه کردیم و هر خانواده طبق برگه کوپن ســهمیه دریافت می کرد، در 
این مدت عاوه  بر مواد غذایی که گاه به گاه توزیع می شــد تعداد بســیاری چراغ، 
پتو، ظرف، فرش و زیرانداز و ســایر لوازم ساده زندگی توزیع کردیم.کسانی بودند 
که کوپن تقلبی درست می کردند و امضای مرا روی آن جعل می کردند ولی امضای 
من با آنکه ظاهراً ساده بود اما رمزی داشت که خود من از آن آگاه بودم. من متوجه 

جعل می شدم اما به روی آنها نمی آوردم.
در آن روزهای امدادرسانی آقای حجتی از سنندج به ایرانشهر آمد، او در سنندج 
بیمار شده بود و مرخصی گرفته بود تا به کرمان برود، آنها هم به او اجازه داده بودند ، 
او از کرمان برای دیدن ما به ایرانشهر آمد؛ آمدنش فرصتی برای تجدید دیدار بود؛ با 
هم شب را تا صبح بیدار ماندیم ، صبح از او دعوت کردم تا به شهر برویم و با ماشین 
من در شــهر بگردیم، خودم پشت فرمان نشستم و او کنار من نشست، وقتی دید 
مردم از زن و مرد و کودک موقعی که اتومبیل ما را می بینند برای ما دست تکان 
می دهند و به ما سام می کنند شگفت زده شد ، با تعجب گفت: به یاد داری در آغاز، 
مردم حتی از ســام دادن به ما دریغ می کردند؟ گفتم: بله، به یاد دارم اما وقتی 
فردی شریک غم و شادی مردم می شود این چنین جایگاهی در دل آنها می یابد.

در پایان 50 روز امدادرســانی و پس از برطرف کردن آثار ســیل تا جایی که 
می توانستیم جشن بزرگی برپا کردیم. و من در آن جشن سخنرانی کردم که هنوز 

متن صدای ضبط شده سخنرانی و تصاویر جشن موجود است.
* کتــاب »خون دلی که لعل شــد« )خاطرات حضــرت آیت اه خامنه ای از 
زندان ها و تبعید دوران مبارزات انقاب اســامی  ، گردآوری محّمدعلی آذرشــب ، 

انتشارات مؤسسه حفظ و نشر آثار آیت اه خامنه ای به نقل از مشرق ، 1/10/ 98

هدیه بدهید اما بدون تکلفات
عن امیرالمومنین)ع( عن رسول اه)ص(: من تکرمه  الرجل اخیه المسلم ان 

یقبل تحفته اویتحفه مما عنده وا یتکلف شیئا.)1(
»امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: از نشانه های 
احترام به برادر مســلمان آن است که هدیه او را قبول کند یا از آن چه دارد به 

او هدیه بدهد و تکلفی به خرج ندهد.«
***

- من تکرمه الرجل اخیه المسلم ان یقبل تحفته؛ ]امیرالمونین)ع( از قول 
پیامبر)ص( می فرماید:[ از جمله گرامی داشت های انسان نسبت به برادر مومنش، 

یکی این است که تحفه او را، هدیه او را قبول کند.
ـ او یتحفــه مما عنده؛ یا از آن چه خــود دارد، به او چیزی تحفه بدهد و 
هدیه بدهد. یعنی این هدیه دادن و هدیه گرفتن در بین مومنین، از چیزهای 

محبوب پیش خدای متعال است.
- وا یتکلف شیئا؛ نکته این جا است: تکلف به خرج ندهد؛ مثل آن چه حاا 
معمول است که به مناسبت های مختلف، تکلف می کنند، خودشان را به زحمت 
می اندازند، به خرج می اندازند تا یک چیز گران  قیمتی را تهیه کنند؛ اگر جایی 
است که چند نفر بنا است هدیه ببرند، این یک چیزی بااتر از آن ها ببرد. این 
تکلفاتی که وجود دارد مطلوب نیست؛ نفس هدیه دادن و هدیه گرفتن مطلوب 
است. وقتی هدیه ای به شما می دهند، شما با خوش رویی آن را قبول کنید؛ خود 
شما هم یک وقتی به دوستانتان هدیه بدهید اما این که حاا متکلف و متجمل 

و مانند این ها ]شوید[ مطلوب نیست. رشوه به نام هدیه
البته این هدیه با چیزهایی که اســمش هدیه است و باطنش رشوه است، 
نبایستی مخلوط بشود. یک وقت هدیه می دهند اما باطنش چیز دیگری است؛ 
هدیه برای این که یک حکمی را خدای نکرده صادر کند، یک نظری را بدهد، 
یــک کاری را برای او انجام بدهد در یک جایی؛ این هدیه نیز، این یک معامله 
حرام اســت که اسمش رشوه اســت. اما خود تحفه و هدیه دادن، هم دادنش 
مطلوب است، هم گرفتنش مطلوب است، مشروط بر این که متکلفانه نباشد. مثا 
سوغاتی می خواهند بیاورند، حاا سوغاتی مثا هدیه ای کوچکی ]باشد[ خوب 
اســت اما یک چیز گران قیمتی ها را می روند با تجمل می خرند، برای عروسی، 
حاا برای ســالگرد وادت و مانند این ها که در بین بعضی  ها معمول شده که 
همه  این ها تکلفات است که این تکلفات، هم اسباب زحمت است، هم ماحظه 

می کنید که شرعا مطلوب نیست.
 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛ 1383/10/29، 
به نقل از کتاب نسیم سحر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بایــد بــه کــودک مســئولیت داد. اینکــه بخواهیــم کارهــای فرزند را 
خودمــان انجــام دهیــم و او را در رفــاه کاذب و دروغین قــرار دهیم، او 
در آینــده نمی توانــد مســئولیت پذیر شــود و کارهایش را انجــام دهد.

***
ویــژه فرزندان خانواده هــای مذهبی را  علت فجــور جوانان به 
می بایست در تسامح و تســاهل افراطی آنان در دوران کودکی و 
نوجوانی از یک سو و رفاه زدگی آنان از  سوی دیگر جست وجو کرد.

اینکه در اسام آمده است کودکان را از سنین خردسالی با اسام و احکام و 
آداب دینی و اجتماعی عادت دهید و ادب نمایید، برای این است که فرزندان 
در زمان بلوغ و مســئولیت بتوانند به راحتی و آسانی آن را انجام دهند.

کودکی که رفاه زده شــود و والدین همه چیز را به آســانی و راحتی در 
اختیار او بگذارند، او گرفتار فسق و فجور خواهد شد؛ زیرا عادت می کند 
که هر چیزی را که دوست دارد به دست آورد و چیزی را از دست ندهد. 

صفحه8
شنبهاولتیر۱۳۹8
۱8شوال۱۴۴۰-شماره222۱۴

یکی از پرسش های خانواده های مذهبی 
این اســت که چرا فرزندانمــان گرفتار 
گمراهی و فســق و فجور می شوند؟ این 
بروز  بیشتر  مرفه  در خانواده های  مشکل 
می کند و والدین نمی توانند رفتار فرزندان 
خــود را در نوجوانی و جوانــی مهار و 
مدیریت کنند. نویسنده در این مطلب با 
مراجعه به آموزه های قرآنی بر آن اســت 
کردن و راحت گیری نسبت  تا نقش مدارا
به فرزندان و تأثیر آن بر رفتارهای آنان را 

مورد بررسی قرار دهد.
***

فرزندان، در مسیر مخالفت خوانی
شــاید بارها در محافل خصوصی و عمومی 
والدینی را دیده باشــید که مادر با چادر و پدر 
با محاسن است ولی فرزندان پسر و دختر آنان 
سوســول و بی چادرند و حتی تــن پوش ها و 
لباس های بدی را پوشیده اند. جالب اینکه والدین 
از پوشش و رفتار فرزندانشان ناراحت و ناراضی 
هستند و فرزندان نیز از پوشش و رفتار والدین 
خود شرمنده هستند و خجالت می کشند؛ چرا 

که آنان را امل و دیروزی می دانند.
درباره چرایی این دگرگونی و گسست نسلی 
مطالب و مقاات بســیاری نوشته و تحقیقات 
میدانی از سوی جامعه شناسان و روان شناسان 
اجتماعی و دیگر گروه ها انجام گرفته است. هر 
کســی در پی علت یابی و چاره جویی است تا 
مشکات گسست نسلی را کاهش داده و بر این 

معضل چیره شود.
یکی از علل و عوامل این گسســت نسلی را 
می  توان در عنصر تربیت خانوادگی جست وجو 
کرد؛ زیرا نسل ها نخســت در خانواده تعلیم و 
تربیت می شوند و سپس عناصر دیگری از جمله 
محیط اجتماعی و نهادهای آموزشی و مانند آن 

نقش مکمل را ایفا می کنند.
مخالفت خوانی فرزندان گاه تنها در اموری 
نیست که از مقتضیات زمانی و مکانی است، بلکه 
فراتر از آن، در اموری است که ارتباط تنگاتنگی 
بــا عقاید و آداب و اخــاق و هنجارها دارد. به 
طور طبیعی هر انســانی می پذیرد که شرایط 
یک نسل با نسلی دیگر متفاوت است و هر فرد 
انسانی می بایست »فرزند زمان« خود باشد. اما 
این فرزند زمان بودن به معنای پشــت پا زدن 

تساهلوراحتگیرینسبتبهفرزندان
عاملفجورجوانان

محمد پورمنصوری
به اصول انسانی نیست؛ زیرا برخی از امور جزو 
اصول انسانی است و نادیده گرفته شدن آن به 

معنای نادیده گرفتن شدن انسانیت است.
به سخن دیگر، برخی از امور است که هویت 
انسانی ما را شکل می دهد؛ اگر این اصول و امور 
نادیده گرفته شــود، انسان به  جانوری تبدیل 
می شود که او را از دایره انسانیت خارج می کند. 
به عنوان نمونه اصول اخاق انسانی که عقل و 
عرف و شریعت آن را پذیرفته و امضا کرده است، 
امتیاز و فصل ممیز انسان از حیوان است. هیچ 
انسانی نمی بایست این اصول را نادیده بگیرد و 

آن را زیرپا گذارد.
اگر گسست نسلی به معنای نادیده گرفتن 
هویت های انسانی باشد، در حقیقت این گسست 
غیر قابل جبرانی اســت که باید به شدت با آن 
مبارزه کرد و به درمان آن به عنوان یک بیماری 

واگیر خطرناک انسان پرداخت.
البته جریان کلی طبیعت انسانی به گونه ای 
اســت که هرگز چنین گسستی به شکل کامل 
رخ نمی دهد؛ زیرا فطرت بشــر به گونه ای است 
که عنصر عقل همــواره با دینداری و اخاق و 
حیا همراه است )اصول کافی، ج 1، کتاب عقل 
و جهل( و انســان ها نیز به سبب همین عناصر 
ذاتــی و درونی هدایت می شــوند که از آن به 
هدایت باطنی و درونی و فطری یاد می شــود.

)روم، آیه 30(
بنابراین، گسســت نســلی هرگز آن اندازه 
حاد و شدید نخواهد بود که بنیان های انسانی 
را بر افکند ولی می تواند به شــکل یک بیماری 

می گیرد، در چارچوب های فرایندی رخ می دهد، 
ضروری است که به عنصر تکرار و عادت توجه 
و تاکید فزاینده ای شود؛ زیرا هر گفتار و رفتاری 
را می بایست به کودک آنچنان تعلیم داد که به 
شکل عادت، او دارد؛ زیرا عادت ،طبیعت ثانوی 
و دومی است که هر انسانی آن را کسب می کند.
به عبارت دیگر، هر انســانی از این قابلیت 
برخوردار است که بر اساس شرایط و مقتضیات 
و امور دیگــر، تغییر یابد و خلق و خوی جدید 
بگیرد. برای کسب هر خلق و خوی جدید ازم 
است تا با تکرار، آن سخن و کار به شکل یک امر 
عادی در آید. در آیات قرآن واژگانی چون انس 
برای ایجاد عادت به رفتاری خاص مورد تاکید 
قرار گرفته است. به عنوان نمونه در آیه 6 سوره 
نساء  از والدین و اولیاء خواسته شده تا کودکان 
و فرزندان را بارها و بارها بیازمایند. آزمون های 
بسیار موجب می شود تا در یک کاری خبره شوند 
و با آن مانوس شــوند به گونه ای که برای آنان 

یک کار عادی و معمولی جلوه کند.
کودکان و فرزندان می بایســت در هر کاری 
چنان خبره شوند که دیگر نیازی به بزرگ ترها 
نداشــته باشــند. همان طوری که واژگان را به 
کودکان می آموزیم و به آنان هنر جمله سازی 
را یــاد می دهیم تا دیگر نیازی به ما برای بیان 
نیازهای خود نداشته باشند و هر آنچه در دل و 
باطن دارند می تواند به زبان بیان کنند؛ باید یاد 
بگیرند که چگونه در رفتارها و کردارهای فردی 
و اجتماعی خود مستقل شوند و به بهترین شکل 

آن را انجام دهند.

می اندیشند و سخن می گویند و رفتار می کنند؟
در پاسخ به این پرســش باید به یک نکته 
کلیدی توجه داشته باشیم که کمتر در خانواده ها 

رعایت می شود و آن اصل تادیب است.
خانواده ها به دلیل محبت شدید به فرزندان، 
و یا عمل به توصیه های تربیتی غربی ها گرفتار 
نوعی تســاهل و تسامح شــده و فرزندان را در 
رفــاه کاذب تربیت می کنند. این گونه اســت 

صبیانکــم الصاه وخدوهم بهــا اذا بلغوا ثمانی 
سنین؛ نماز را به فرزندان خویش تعلیم دهید، 
و چون به هشت سالگی رسیدند، آنان را وادار به 
خواندن این فریضه الهی کنید. )وسائل الشیعه ، 

ج 3، ص 12(.
معاویه بن وهب گوید: ساءلت اباعبداه – ع 
– فی کم یــؤ خذ الصبی بالصاه ؟ فقال : فیما 
بین سبع سنین و ســت سنین؛ از امام صادق 
)ع( پرسیدم: کودک را باید از چه سنی وادار به 
خواندن نماز کرد؟ حضرت فرمودند: بین شش 

تا هفت سالگی.)وسائل الشیعه ج 3 ص 12(
جابر می گوید: ســاءلته )ابــی جعفر-ع- (
عن الصبیان اذا صفوا فی الصلوه المکتوبه قال : 
اتؤخروهم عن الصاه فرقوا بینهم؛ از امام باقر – 
ع – در مورد کودکانی که در نماز جماعت شرکت 
می کنند ســؤال کردم، امام باقر)ع ( فرمودند: 
آنــان را از صفهای جلو به قســمت عقب صف 
نماز جماعت نفرســتید، بلکه آنان را )در میان 
بزرگســاان ( پراکنده سازید. )تهذیب ااحکام 

، شیخ طوسی ، ج 2 ص 380(.
در این روایات که به عنوان نمونه نقل شد، 
ارزش و جایگاه تربیت و ادب کودک بیان شده 
اســت؛ زیرا نماز تنها یک نمونه از مســئولیت 
انسان است که باید انجام دهد. باید همان گونه 
که کودک را برای انجام این مســئولیت آماده 
می کنیم در سایر زمینه ها نیز سخت گیری اصولی 
و بجا و محبت آمیز همراه با تشویق کنیم و نباید 
با تساهل و تسامح امر را واگذار نماییم؛ زیرا اگر 
این گونه سختگیری نکنیم و با تساهل و تسامح 
بخواهیم رفتار کنیم، به آینده کودک و فرزندان 

خودمان آسیب رسانیده ایم.
برخی از مردم عــادت کرده اند وقتی فرزند 
خطایی کرد او را تنبیه نکنند و بگذرند در حالی 
که این رفتار،بزرگترین خطایی است که در حق 
فرزند می شود؛ زیرا او عادت می کند که خطا کند 

و تنبیه نشود.
باید به کودک مسئولیت داد. اینکه بخواهیم 
کارهای فرزند را خودمان انجام دهیم و او را در 
رفاه کاذب و دروغین قــرار دهیم، او در آینده 
نمی تواند مســئولیت پذیر شود و کارهایش را 
انجام دهد. وقتی کودک طعم شکست را نچشیده 
باشد، نمی تواند در برابر آن صبر و مقاومت کند 
و در آینده با هر شکســتی دست به خودکشی 

می زند و یا دچار نومیدی و افسردگی می شود.
کودک باید بیاموزد خود غذایش را بخورد، 
لباســش را بپوشد و پس از خوردن غذا ، ظرف 
غذا را بردارد و در ســنینی آن را بشوید. اما اگر 
این گونه تربیت نشود، در آینده با مشکل مواجه 

خواهد شد.
کودکی که نتواند بر تمایات و خواسته های 
کوچک تســلط یابد و مثــا از آب میوه ای یا 

که وقتی کودک به دوره مســئولیت پذیری و 
نقش اجتماعی می رسد، وا می دهد و نمی تواند 
مســئولیت و نقش اجتماعی خود را به خوبی 

بپذیرد و ایفا کند.
شاید خودتان یکی از کسانی باشید که اجازه 
داده اید دختر خردســال شما با لباس های بدن 
نما و بی روسری در کوچه و خیابان برود و حتی 
مادرانی هستند که دخترانشان را بزک می کنند و 
با موهای افشان به بازار و مهمانی و حتی مجالس 
مذهبی می برند با این اســتدال غلط که هنوز 
خردسال اســت و تکلیف نشده است. فرزندی 
که عادت به پوشش نامناسب کند و بی حجابی 
را تجربه داشــته باشــد، وقتی به سن تمییز و 
بلوغ می رســد، چون عادت ندارد که حجاب را 
مراعــات کند، با آن مخالفــت خواهد کرد و با 
آنکه مادر چادری است دختر حتی با مانتوحاضر 
نیست که در جامعه تردد کند، بلکه می خواهد 
 لباس های آزادتری بپوشــد که مناســب خانه 

است.
والدین در کودکی فرزندان را با نماز و روزه 
آشنا نمی کنند و اجازه می دهند تا اعمال مذهبی 
را به جا نیاورد. کسی که عادت نکرده است در 
زمان مشخصی نمازش را بخواند، نمی تواند پس 

از بلوغ این کار را انجام دهد.
اینکه در اســام آمده اســت کودکان را از 
ســنین خردســالی با اســام و احکام و آداب 
دینی و اجتماعی عــادت دهید و ادب نمایید، 
برای این اســت که فرزنــدان در زمان بلوغ و 
مسئولیت بتوانند به راحتی و آسانی آن را انجام 
دهند. فرزندی که عادت کرده اســت در هنگام 
اذان صبــح و پس از آن تا طلوع آفتاب بخوابد، 
نمی تواند در هنگام بلوغ به این مسئولیت دینی 

خود عمل کند.
در روایات اســت که امامــان)ع( کودکان 
و فرزنــدان خویش را هنــگام نماز صبح بیدار 
می کردند و حتی فرزندان خردسال را بر سجاده 
نماز نشــانده و از آنان می خواستند که صلوات 

بفرستند.
از نظر اســام ادب کــردن و آموزش دادن 
مهم تر از آن است که انسان بخواهد با تسامح و 

تساهل کودک را تربیت و ادب دور کند.
امیرمومنــان علــی)ع( می فرمایــد: علموا 

خوراکی چشــم بپوشــد در آینده نمی تواند از 
تمایات  بزرگتری بگذرد. باید کودک را آموخت 
که از خــواب صبحگاهی بگذرد و نماز را حتی 
به شــکل ساده و ابتدایی آن انجام دهد، عادت 
کند ظرف خود را بشوید. اسباب بازی خود را به 
دیگران بدهد و از خود گذشت داشته باشد. اگر 
کسی اسباب بازی او را شکست، پوزش و معذرت 
خواهی او را بپذیرد تا در آینده بتواند با همسرش 

و اطرافیان نیز همین برخورد را داشته باشد.
کودکــی که رفاه زده شــود و والدین همه 
چیز را به آسانی و راحتی در اختیار او بگذارند، 
او گرفتار فســق و فجور خواهد شد؛ زیرا عادت 
می کند که هر چیزی را که دوست دارد به دست 
آورد و چیزی را از دست ندهد. چنین کسی در 
آینده وقتی با شــهوت جنسی مواجه می شود، 
نمی تواند خودش را مدیریت کند و مهار نماید. 
و لذا به فســق و فجور گرفتار می شود. در آیات 
قرآن بیان شده که بسیاری از مجرمان و فاسقان 
و فاجران کسانی هستند که گرفتار رفاه زدگی 
و  اشــرافیت هستند. اینان چون عادت دارند به 
تمایات غذایی خود به طور کامل پاسخ دهند، 
عادت می کنند در امور دیگر نیز این گونه باشند. 
از این روســت که بسیاری از فاسقان و فاجران 
همین مترفان هستند که گرفتار رفاه زدگی اند.

)اسراء، آیه 16( همین افراد هستند که با دین 
و عقایــد دینی و هر گونه قوانین و هنجاری که 
مانع بر سر شهوات و آزادی های بی بند و بار است، 
مخالفت می کنند و دشمن هنجارهای دینی و 
اخاقی و عرفی هستند و به جنگ آن می روند.
)سبا، آیه 3۴؛ زخرف، آیه 23؛ واقعه، آیه ۴5(

به هر حال، علت فجور جوانان بویژه فرزندان 
خانواده های مذهبی را می بایســت در تسامح و 
تساهل افراطی آنان در دوران کودکی و نوجوانی 
از یک سو و رفاه زدگی آنان از یک سوی دیگر 
جست وجو کرد. کودکی که در رفاه و تساهل و 
تسامح رشد می کند، در زمان مسئولیت پذیری 
از آن می گریــزد و علیــه آن قیام می کند. این 
گونه اســت که فرزندان بسیاری از اهل تدین و 
ایمــان و مذهب گرفتار بی ایمانی و اابالی گری 
و رفتارهای ضد دینی و ضد هنجاری می شوند 
 و گسســت نسلی میان والدین و فرزندان پدید 

می آید.

خطرناک اقوام و امتی را نابود ســازد؛ چنانکه 
امت های بسیاری در طول تاریخ با آنکه بر اصول 
و عقاید انبیاء و پیامبــران تربیت یافته بودند، 
ولی گسست نسلی رخ داد و موجب تباهی آنان 
شد. قرآن گزارش های بسیاری را از حرکت های 
تباه ســاز امت ها و ملت ها بیان کرده است که 
می تواند عبرتی برای جوامع امروزی و هشداری 

برای آنان باشد.
چرایی مخالفت خوانی فرزندان

در پاســخ به چرایــی مخالفــت خوانی و 
مخالفت گرایی فرزندان از والدین می توان علل و 
عواملی چند را به عنوان متغیر در نظر گرفت و به 
تحلیل و تبیین آن پرداخت و سپس توصیه هایی 

را بر پایه آن ارائه کرد.
یکی از مهم ترین علل در گسســت نســلی 
مسئله تربیت خانوادگی اسام بر تادیب و ادب 
کردن فرزندان از روزهای نخست زندگی تاکید 
دارد. ادب کردن به معنای آموزش درست زندگی 
است، به این معنا که به کودک آموخته می شود 

که چگونه بیاندیشد و رفتار کند.
از آنجایی که هر خلق و خویی که انســان 

از آنجایی که انســان ها موجودات تقلیدگر 
هســتند، از این توانمنــدی برخوردارند که با 
شنیدن و دیدن، کارهای دیگران را تقلید کنند 
و زندگی خود را بسازند و بهبود بخشند و راه های 
جدیدی را نیز با تقلید از انسان و حیوان و گیاه و 
مانند آن بیاموزند و تجربه نمایند. فرزندان ما نیز 
به ما نگاه می کنند و با تقلید از ما می آموزند. از 
این روست که گفتار و رفتار ما نقش اساسی را 
در تربیت فرزندان ما ایفا می کند. اینکه خداوند 
از ما خواسته است پیش از آنکه خانواده و جامعه 
را به سمت خیر و کمال هدایت کنیم، اجتناب از 
گناه و زشتی داشته باشیم)تحریم، آیه 6(، از آن 
روست که با تغییر خودمان این امکان را فراهم 
می آوریم که فرزندانمان را تربیت کنیم و آنان 
را به کمال برسانیم؛ زیرا کودکان و فرزندانمان 

می نگرند و تقلید می کنند.
تادیب؛ اصل فراموش شده در خانواده

البته ممکن اســت گفته شود ما در خانواده 
درست رفتار می کنیم و همواره می کوشیم که 
پندار و گفتار و رفتار نیک داشــته باشــیم، اما 
چرا فرزندانمان چنین نیســتند و بر خاف ما 
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ایران با برتری برابر پرتغال در صدر جدول باقی ماند
یادبود شهید مدافع حرم علی امراییملی پوشان والیبال در یک قدمی صعود به مرحله نهایی

دلباخته
امروز چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم علی امرایی است. وی متولد سال 1363 بود 
و از ســال 88 به نیروی قدس سپاه پیوست. این 
شهید که با نام جهادی »حسین ذاکر« در سوریه 
فعالیت می کرد، اول تیر ســال 94 در منطقه درعا 

در سوریه به شهادت رسید. 
مادرش در مصاحبه ای گفته بود: فرزند من علی، عاشــق امام حسین)ع( 
بود عاشــق وایت بود، عاشق حرمین شــریفین بود و در این راه یک لحظه 
ســر از پا نمی شناخت. علی کســی بود که در داخل مملکت برای صیانت از 
ارزش های انقاب اســامی آرام و قرار نداشت و هر جا که امام خامنه ای امری 
را می فرمودند در جهت بر آورده کردن خواسته حضرت آقا تاش می کردند و 

به طور کلی دربست در اختیار وایت بود.« 
شــهید مدافع حرم علی امرایی در وصیت نامه اش نوشته بود:  »به سوریه 
رفتم تا بــه حضرت زینب)س( ثابت کنم که »کلنا عباســک یا زینب«حمد 
 و ســپاس پــروردگار هر دو عالم و ســجده شــکر به درگاهــش که مدیون 
حســین بن علی)ع( هستم و تمام زندگیم را از از او دارم چون خواست تا این 
گونــه او را زیارت کنم، همانند خوابی که دیدم که امام حســین)ع( از ضریح 
بیرون آمد و گفت تو هم مال این دنیا نیستی و در آخر هم من روسیاه را خرید 

پس گریه و زاری معنا ندارد چون به وصال عشقم رسیدم.« 

حدیث دشت عشق

سید سعید مدنی
در صحنه ورزشــی کشور با رشــته های مطرح و جذاب و پرطرفداری مثل 
فوتبال با جریانات و دیدگاه های مختلفی روبه رو هســتیم که در یک نگاه کلی 
می توان آنها را از حیث »هدف« به دو دســته تقســیم بندی کرد. اگر بخواهیم 
مشخصات کلی و آن چه که صف این دو گروه را از یکدیگر جدا می کند و حتی 
آنها را مقابل هم قرار می دهد بازگو نمائیم، به زبان ساده و خاصه این  می شود: 
دیــدگاه و جریانی که ورزش را در خدمت منافع ملی و برآوردن انتظارات مردم 
می خواهد و برای این هدف خواهان فراهم آمدن ابزار ازم مثل ایجاد سازمان و 
ساختار کار آمد، مدیریت جهادی و ایق به کارگیری اصول و ارزش های کارآمد 
مثل شایسته سااری، قانونمداری و... خاصه ایجاد تشکیاتی سر و سامان یافته 
در ورزش هســتند که هر کس به حق، ســرجای خودش نشسته و هر چیزی 

منظم، برجای خود قرار گرفته است.
جریان بعدی، اما، جریانی است که ورزش را جز برای تامین منافع شخصی 
 و اهداف باندی و جناحی نمی خواهد، و برای تحقق این هدف به لطائف الحیل از 
ســر و ســامان یافتن آن جلوگیری می کنــد، به بی نظمی ها و آشــفتگی  ها و 
هنجارشکنی و روابط ناسالم و مناسبات قانون شکنانه آن دامن می زند، با ساح و 
ابزار مختلفی که به ویژه در رسانه  ها دارد، در مقابل هر فرد و ارگان و تشکیاتی 
که قصد نظم و نســق بخشــیدن به ورزش در رشته هایی مثل فوتبال دارند، به 
شــدت و با همه توان مقاومت و ایستادگی می کند، و مدیرانی که برای اصاح 
ورزش می خواهند اصولی و متعهدانه کار کنند، و زشتی ها و پلشتی ها و مفاسد 
را از چهره ورزش بزدایند، بمباران تبلیغاتی می کند، او را مسخره می کند، افکار 

عمومی را علیه او تهییج و تحریک می کند و...
در یک ارزیابی کلی باید متاســفانه به این نکته اعتراف کرد که تا حاا هم 
این گروه دوم، به دایل مختلف از جمله وادادگی و همدستی بعضی از مدیران 
ارشــد حوزه و فرهنگ و رســانه، جدی  نگرفتن کارکردهای چندگانه ورزش از 
سوی سیاستگزاران و برنامه ریزان کان مملکت و... بااخره غفلت و عدم انسجام 
و اتحاد گروه اول، در راه ســر و شکل دادن ورزش آن گونه که دلخواه و مطلوب 
اوســت، بهتر و دقیق تر و منسجم تر عمل کرده اســت و با نفوذ در جایگاه های 
مختلف ورزش مانع از ســر و ســامان گرفتن ورزش در رشته هایی مثل فوتبال 

شده است. 
حاصل عملکرد این جریان هم که طی بیست سال اخیر، با حمایت بی امان 
رسانه های تاثیرگذار فراگیری مثل تلویزیون، در صحنه ورزش مید انداری کرده 
و با تفرقه اندازی و نفرت پراکنی و جنجال آفرینی و حاشیه سازی و هنجارشکنی 
و مدیر سوزی و... آرامش و راحتی را از ورزش گرفته و فضای آن را- به ویژه در 
فوتبال- به فضایی پر از شک و شبهه و سوء تفاهم و بداخاقی و حرمت شکنی 
و... تبدیل کرده است، این شده که حاا از زبان رئیس محترم فدراسیون فوتبال 
می شنویم که »شاید لیگ فصل آینده )98-99( برگزار نشود!« و استدال ایشان 
هم مثل استدال خیلی از کارشناسان منطقی هم هست، وقتی از لیگ، تیم ها 
و تماشاگران و فوتبال، لذت مشروع نبرد، بداخاقی و فرهنگ سوزی در آن سکه 
رایج باشد و فقط مشتی فرصت طلب و چسبیده و از قبل هیاهوی به راه افتاده به 
اسم لیگ و فوتبال و... به منافع نامشروع برسد و... نبودش بهتر از بودش است! 

هفته گذشــته ســازمان لیگ اطاعیه ای درخصوص برگزاری مســابقات 
باشگاهی صادر کرد. این اطاعیه بعد از نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال 
ایران با حضور مهدی تاج تهیه و در رسانه ها منتشر شد. اطاعیه ای در سه بند 
که با مطالعه آن مشخص می شود هدف آن ایجاد فضای سالم و ایمن و محترمانه 

در ورزشگاه ها برای برگزاری منظم و استاندارد لیگ است. 
عاقمندان به ورزش و فوتبال حتماً از کم و کیف این اطاعیه و محتویات 
آن آگاه هستند، ما نیز هفته گذشته در همین صفحه آن را آوردیم و اینجا قصد 
پرداختن به جزئیات را نداریم، فقط باید به این نکته  اشاره کرد که آنچه در این 
اطاعیه آمده و قرار اســت با همکاری دســتگاه های ذیربط اجرایی هم بشود، 
چیزیست که تقریباً در همه کشورهای دنیا اجرا می شود و در بعضی از کشورهای 

صاحب فوتبال بیش از 60، 70 سال است که مفاد آن رعایت هم می شود! 
اینکه چرا در فوتبال ما این اصول بدیهی اجرا نشده است، دلیل اصلی آن را 
باید در آنچه که در آغاز مطلب آمد، جست وجو کرد، منافع گروهی فرصت طلب 
و زیاده خواه که مانع نظم و نسق و سامان یافتن کار و بار فوتبال بوده، مانع اصلی 

این اتفاق است! 
متأسفانه فوتبال ما و تماشاگران کم توقع آن از این بابت سال هاست در رنج 
و عذاب روحی و فیزیکی هستند، چنانکه اتفاقاتی که همین دو سه هفته پیش 
در مسابقات پایانی لیگ و فینال جام حذفی افتاد، سخت جسم و جان طرفداران 
فوتبال را آزار داد و... از سوی دیگر اخیراً در صحبت مسئوان فوتبال و شخص 
رئیس فدراسیون فوتبال می شنویم که قرار است »پیوستی« به قرارداد تک تک 
بازیکنان حاضر در لیگ الصاق شود که در آن رعایت نکات اخاقی و انضباطی از 
نحوه رفتار و کردار آنان در زمین؛ داور، بازیکن حریف و... گرفته تا دیگر مسائل 

تأکید شده است و... 
بــه گمان ما اگر مســئوان فوتبال ما به محتویــات همین دو مورد یعنی 
اطاعیه ســازمان لیگ و پیوســت قرارداد بازیکنان با جدیت و قاطعیت عمل 
کنند، به درصد عمده ای از مشــکات اخاقی و نابه هنجاری هایی که در فضای 
فوتبال، ورزشگاه ها، رسانه های ورزشی و... خاطر عاقمندان واقعی به فوتبال را 
آزار می دهد، پایان می دهد. ضمن اینکه اگر موارد دیگری مثل تعیین صاحیت 
مدیران باشــگاه ها، اصاح ساز و کار کمیته های انضباطی و اخاقی و... عمًا در 
دستور کار فدراسیون قرار گیرد، حتماً و بدون تردید وضعیت آزاردهنده فوتبال 
و فضــای غیراخاقی حاکم بر آن بهبود خواهد یافــت و حداقل خیلی بهتر از 

وضعیت فعلی می شود.
سخن را با  اشاره به این نکته کوتاه کنیم که برای عملی شدن این اقدامات 
اصاحی، همه کســانی که در این باره مسئولیتی برعهده دارند، باید صادقانه و 
خادمانه گام به میدان بگذارند و حامی و یاور فدراســیون فوتبال باشــند، آنها 
بایــد قبل از آنکــه به فکر خود و جایگاه خود آن هم بــا رفتارهای به اصطاح 
عوامفریبانه- پوپولیستی- باشند، باید به فکر منافع ملی و ورزش مملکت باشند، 
مثًا اســتانداران، نمایندگان مجلس شهرها و استان هایی در لیگ برتر نماینده 
دارند، به جای اینکه مســئوان فوتبال را تحت فشار قرار دهند تا به خاطر تیم 
شهر و استان آنها از قوانین تخطی کنند، در اجرای آن کوتاه بیایند، استانداردها 
را نادیده بگیرند، تاش کنند و به مقامات و مراجع دولتی و اجرایی فشار بیاورند 
که وضعیت تیم ها و مدیریت تیم ها و شرایط و امکانات ورزشگاه هایشان استاندارد 

شود و...

ضرورت اعمال قانون
برای یک لیگ محترم

نکته  ورزشی

صفحه 9
 شنبه اول تیر ۱۳9۸ 
۱۸ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۱۴

خداحافظی تورس از فوتبال
مهاجم اسپانیایی پس از 18 سال دوران حرفه ای در جهان فوتبال تصمیم 

گرفت بازنشسته شود.
فرناندو تورس دیروز اعام کرد برای همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی 
می کند. مهاجم اســپانیایی با منتشر کردن ویدئویی از بهترین لحظات دوران 
ورزشــی اش به این موضوع اشاره کرد.وی گفت: اکنون زمان پایان دوران بازی 
ام فرا رســیده است. بیست و سوم ژوئن در یک نشست خبری حاضر خواهم 
شد تا توضیحات بیشتری بدهم.تورس سابقه بازی در تیم های اتلتیکو مادرید، 
لیورپول و چلسی را داشت. او در سال ۲018 از تیم مادریدی جدا شد و برای 
ســاگان توسو ژاپن بازی کرد. مهاجم اســپانیایی با تیم ملی در سال ۲010 

قهرمان جهان شد و توانست فاتح یورو ۲008 و ۲01۲ شود.
واکنش قطر به تهدید فیفا

قطر به گزارش رسانه های جهانی مبنی بر نشست فوری فیفا درباره انتقال 
میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ به کشور دیگری واکنش نشان داد.

نماینــده کمیته ســازماندهی جام جهانی ۲0۲۲ در واکنش به انتشــار 
گســترده اخبار انتقال احتمالی میزبانی این رقابت ها از قطر به کشور دیگری 
پس از بازداشت میشل پاتینی، رئیس پیشین اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( اعام 
کرد به همراه فیفا همچنان مهیای میزبانی از جام جهانی ۲0۲۲ می شود. چند 
روز پیش شبکه تلویزیونی TNTSPORT اعام کرد فیفا با هدف بررسی موضوع 
انتقال محل میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ از قطر به کشور دیگری نشست فوری 
برگزار خواهد کرد و اکنون نیز در حال بررســی گزینه ای است که آمادگی و 
توانمندی ازم را برای این کار داشــته باشد. نماینده کمیته سازماندهی جام 
جهانی ۲0۲۲ به خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت: قطر و فیفا همچنان آماده 
جام جهانی ۲0۲۲ می شــوند. تا پایان سال ۲019 چهار ورزشگاه دیگر آماده 
خواهند شد و 3 ســال دیگر را نیز پیش رو داریم. تمام مجموعه های ورزشی 

رقابت ها تا پایان سال آینده مهیای بهره برداری می شوند.

مصدومیت سهراب مرادی جدی نیست 
مربی تیم ملی وزنه برداری اعام کرد مصدومیت سهراب مرادی 

جدی نیست و با استراحت بهبود می یابد.
ســهراب مرادی وزنه بردار دســته 96 کیلوگرم ایران که در تمرین تیم 
ملی زیر وزنه ۲00 کیلوگرم دچار مصدومیت از ناحیه کتف شد به بیمارستان 

منتقل شد تا وضعیت او بررسی شود.
اکبر خورشیدی فر مربی تیم ملی که همراه سهراب مرادی به بیمارستان 
رفته بود درباره وضعیت این وزنه بردار بیان کرد: پزشک متخصص، سهراب 
مرادی را معاینه کرد و گفت خدا را شکر آسیب دیدگی جدی نیست از این 

رو با چند روز استراحت بهبود پیدا می کند.
خورشــیدی فر در پاســخ به این پرســش که قرار بود از این وزنه بردار 
MRI گرفته شــود و این اتفاق رخ داد، گفت: بله و پارگی نبود و با استراحت 

بهبود می یابد.
ســهراب مرادی برای مسابقات جهانی ۲019 که ۲۵ شهریور در تایلند 
برگزار خواهد شد، آماده می شود و او چند ماه پیش نیز درگیر مصدومیت از 

ناحیه کمر شد که در آلمان این مصدومیت را برطرف کرد.
کسب یک نقره و یک برنز

توسط ژیمناست های ایرانی در آسیا

نمایندگان ژیمناستیک کشــورمان به مدال نقره خرک حلقه و 
برنز دارحلقه رقابت های قهرمانی آسیا دست پیدا کردند.

مسابقات فینال رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در حالی ظهر 
امروز جمعه به میزبانی مغولســتان برگزار شد که سعیدرضا کیخا در وسیله 
خرک حلقه با امتیاز ۵67/14 پس از نماینده اردن در رده دوم ایستاد و نایب 

قهرمان آسیا شد. ورزشکار چینی هم در رده سوم قرار گرفت.
همچنین مهدی احمد کهنی در فینال وسیله دارحلقه با امتیاز ۵33/14 
در رده ســوم آسیا ایســتاد و صاحب مدال برنز شد. نمایندگان چین و کره 

شمالی نیز به ترتیب اول و دوم شدند.
 هشتمین دوره رقابت های ژیمناســتیک هنری قهرمانی آسیا با حضور

80 ورزشکار در اوان باتور مغولستان در حال برگزاری است.

ســخنگوی سازمان تیم های ملی فدراســیون دوومیدانی گفت: هیچ توافقی با رئیس  فدراسیون برای دادن بخشی از 
پاداشم نداشته ام و اجازه نمی دهم از پاداشم کم شود.

بعد از آنکه موضوع پرداخت پاداش مربیان دوومیدانی به تعدادی از مســئوان  فدراســیون خبرســاز شــد، کیهانی 
رئیس فدراســیون در گفت و گویی اظهار داشت: بخشی از پاداش رئیس فدراسیون،غیاثی و صیامی دبیر فدراسیون به سایر 
مربیان و همچنین کارمندان تعلق پیدا می کند. اما حاا تیمور غیاثی ســخنگوی سازمان تیم های ملی در گفت و گویی با 

خبرگزاری تسنیم عنوان داشته توافقی با کیهانی نداشته و کار را به دادگاه می کشاند!
غیاثی اظهار داشت: می خواهند کاهم را بردارند! از طرف وزارت ورزش به کیهانی اولتیماتوم داده اند که نمی تواند به 

پاداش شخصی افراد دست بزند. این پاداش برای من مثل بقیه مصوب و برایش حکم هم صادر شده است.
وی افزود: کیهانی به من گفت که می خواهد از پاداشم کم کند، اما اجازه نداده و نمی دهم این کار را انجام دهد. این 
پاداش حق قانونی ام است. سال ها به ورزش ایران خدمت کرده ام و سامتی ام را داده ام. حتی ۵ بار جراحی کرده و عمرم را 
پای دوومیدانی ایران گذاشته ام. کیهانی به من گفت »من رئیسم و هر کاری ازم باشد، می کنم« که من هم گفتم اجازه 

نمی دهم از پاداشم کم شود.
غیاثی عنوان کرد: اگر در حکم وزارت ورزش نوشــته می شــد که رئیس فدراسیون باید همه پاداش ها را تقسیم کند، 
این کار می توانست صورت بگیرد، اما چنین چیزی نیست. من اجازه کم کردن پاداشم را نمی دهم و حتی کار را به دادگاه 

می کشانم.

اختاف در دوومیدانی بر سر تقسیم پاداش ها!
اردوی تیم ملی فوتبال در اواخر تیرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از روزهای فیفا دی و در تیرماه تشــکیل می شــود. کادر فنی تیم ملی برای اشراف 
بیش تر روی بازیکنان تیم ملی و اســتفاده از ســایر بازیکنان مســتعد که تاکنون به تیم ملی دعوت نشده اند یا کم تر مورد 

استفاده قرار گرفتند، قصد تشکیل اردو از تاریخ 19 تا ۲4 تیرماه دارد.
اردوی تیم ملی به جهت برگزاری در روزهای غیر رســمی فیفا بدون حضور بازیکنان لژیونر برگزار می شــود که نیمی 
از بازیکنان تیم ملی در اردوهای گذشته بودند. با این حال همه بازیکنان شاغل در لیگ برتر شانس حضور در تیم ملی را 

خواهند داشت.
همان طور که گفته شــد این اردو در روزهای غیر رســمی فیفا برگزار می شود و طبیعتاً خبری از بازی دوستانه رسمی 
نیست و اگر شرایط فراهم شود، تیم ملی دیدار دوستانه ای با تیم ملی امید برگزار می کند که در حال محک زدن بیش از 

۵0 بازیکن و آماده کردن تیم جدیدی برای حضور در انتخابی المپیک است.
از سوی دیگر، اردوی فعلی تیم ملی با وجود اباغ قبلی سازمان لیگ کوتاه تر شده و دیگر خبری از برگزاری 11 روز اردو 
نیست چرا که ویلموتس اعتقاد دارد نباید خللی به دوران بدنسازی و آماده سازی تیم ها برای حضور در لیگ برتر وارد شود.
پیش از این و سه سال قبل، کارلوس کی روش در صدد برگزاری اردویی 11 روزه در اتریش بود که در آن مقطع زمانی، 
برانکو برگزاری آن اردو را زیر ســؤال برد و نامعتبر دانســت تا جنگی به درازای بیش از سه سال را میان دو مربی خارجی 

شاهد باشیم.

تشکیل اردوی بعدی تیم ملی فوتبال بدون حضور لژیونرها

سرپرست فدراسیون کشتی گفت:  اگر در شرایط کنونی به میزان بدهی های فدراسیون کشتی نپردازیم بهتر است.
 بهروز نعمتی سرپرست فدراسیون کشتی در تازه ترین صحبت های خود در گفت و گویی با خبرگزاری فارس درباره رقم های 
متفاوتی که در خصوص بدهی میلیاردی فدراسیون کشتی مطرح می شود عنوان کرد: برخی از این بدهی ها حتی به زمان مرحوم 
خطیب هم برمی گردد اجازه بدهید برای اینکه چالش بیشتری ایجاد نشود عدد را اعام نکنم اما در روز مجمع جمع بندی بازرس 

فدراسیون را اعام خواهیم کرد. پرداختن به بدهی ها در شرایط کنونی مشکلی از کشتی دوا نمی کند. 
وی افزود: در دیداری که با رئیس اتحادیه جهانی کشتی داشتم، مواردی که مربوط به بدهی های ارزی می شد تا حدود زیادی 
حل شد و قرار شد به صورت اقساطی پرداخت شود حدود  180 هزار فرانک هم اختاف حساب داشتیم که آن نیز حل شد. اجازه 

دهید میزان بدهی های فدراسیون توسط بازرس در روز مجمع اعام شود.
درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی، گفت: طبق توافقی که با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشتیم، گفت: فکر 

می کنم نیمه اول تیرماه مجمع انتخابات   فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد. 

سرپرست کشتی: به بدهی های فدراسیون نپردازیم، بهتر است
رئیس فدراسیون فوتبال می گوید نباید اجازه داد کسی در کیان فوتبال دخالت کند.

مهدی تاج عصر پنجشنبه در همایش تجلیل از برترین های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی استان اصفهان اظهار داشت: 
فوتبال همواره بزرگ ترین همایش های انســانی را دارد. هیچ سازمان و نهادی در کشور مانند فوتبال همایش انسانی برگزار 
نمی کند. ساانه صدها هزار نفر به ورزشگاه ها می آیند و یا بیش از 40 میلیون یک فوتبال را تماشا می کنند و عملکرد ما و 

شما را می بینند.
رئیس فدراســیون فوتبال با اشاره به توجه و حساسیت مردم و مسئوان نسبت به فوتبال و موضوعات آن اظهار کرد: در 
هفته گذشته سه بار به مجلس رفتم و چهارشنبه هم در رادیو با یکی از نمایندگان مجلس صحبت داشتم، چراکه اعتقاد دارم 
نباید گذاشت کسی در کیان فوتبال دخالت کند و استقال فوتبال باید حفظ شود و باید سعی شود این چیزی که از فوتبال به 
دست امروزی ها رسیده به نسل آینده برسد و فوتبال، فوتبال بماند و این اتفاق هم خواهد افتاد. به نظر می رسد این قسمت از 
صحبت های تاج پاسخی به تعدادی از نمایندگان مجلس بود که طی هفته گذشته انتقاداتی را متوجه فدراسیون فوتبال کردند.

تاج: نباید اجازه داد کسی در کیان فوتبال دخالت کند

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد براتلو دارای شــماره ملی 5389350707 به شــرح دادخواســت به 
کاســه یک ســیار از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان شیرین آقا براتلو به شــماره شناسنامه 163 در تاریخ 
1398/1/6 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- خدیجــه خانــم دمرچلی فرزند یعقوبعلی به شــماره ملــی 5389341481 
متولد 1310 همســر متوفی 2- وجیهه براتلو فرزند شــیرین آقا به شماره ملی 
5389577086 متولد 1345 )دختر متوفی( 3- محمد براتلو فرزند شیرین آقا به 
شماره شناسنامه 1372 متولد 1350 )پسر متوفی( 4- نجیبه براتلو فرزند شیرین 

آقا شماره شناسنامه 1373 متولد 1351 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
حسینی - قاضی شورای حل اختاف آوج

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

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 98/397 مــورخ 98/3/11 هیئت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای احمدرضا بنی عامریان فرزند محمد بشــماره شناسنامه 228 صادره از اسدآباد 
در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 179/36 مترمربع در قســمتی از پاک 1555 اصلی واقع 
در اســدآباد شهرک ولیعصر پشت مخابرات خریداری باواسطه از مالک رسمی آقای سیدجمال فاطمی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
 صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/16 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/1  
کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد م الف221

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر به اینکه عملیات تحدید حدود پاک 5771 واقع در بخش یک بهبهان بعمل 
نیامده و برابر سند رسمی/قولنامه عادی یک قسمت مفروزی به آقای نوراله اقسام 
فرزند حســین انتقال داده شــده که باســتناد ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و آیین نامه مذکور، تحدید حدود اختصاصی 
ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16/04 متر مربع در قسمتی از پاک فوق 
در تاریخ 98/4/22 راس ســاعت 8 صبح بعمل خواهد آمد. لذا از مالکین مجاور و 
متقاضی دعوت می شــود تا در وقت مقرر در محل حضور بهمرســانند. عدم حضور 
مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید حدود نخواهد شد. اعتراض معترضین بر حدود 
و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی می بایســت توسط معترضین 
ظرف یکماه از تاریخ تســلیم به واحد ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 
تاریخ انتشار: 98/4/1 قضایی صورت پذیرد. 
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: ۱۳97۰۴۰۲67۸۱۰۰۰5۳۲/۱
بدینوســیله به آقایان علی حســین صادقی پور نام پدر: حســین تاریخ تولد: 1326/9/18 شــماره 
ملی: 3930337460 شــماره شناســنامه: 858 )متعهد( و خداکرم زندی نام پدر: تراب تاریخ تولد: 
1312/1/13 شــماره ملی: 3933437431 شماره شناســنامه: 7 و سعید رنجبر نام پدر: محمدعلی 
تاریخ تولد: 1345/12/24 شماره ملی: 3933114594 شماره شناسنامه: 4 و عابدین زمانی نام پدر: 
محمدمراد تاریخ تولد: 1353/5/1 شــماره ملی: 3931742091 شماره شناسنامه: 620 )ضامنین( 
پرونده کاسه 9700569 که برابر گزارش اداره پست مایر در آدرس متن سند و اعامی شناخته 
نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی شــماره 547048702 مورخ 1389/12/22 بین 
شــما و بانک کشاورزی شــعبه مرکزی مایر مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
18/180/556 ریال بابت ســود و مبلغ 321/472/650 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه جمعا مبلغ 
509/653/206 ریال و خســارت روزنامه به مبلغ 93/151 ریال تا یوم الوصول بانضمام 5٪ حقوق 
دولتی بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رســمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار چاپ و درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مدیر اجرایی ثبت مایرم الف59

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرایی کاســه 9400565 ششــدانگ یک قطعه زمین جای خانه قطعه سوم تفکیکی)که بنا به اعام 
کارشناس رسمی دادگستری به منزل مسکونی تبدیل شده است( تحت پاک باقیمانده 17236 فرعی از 5758 فرعی از 
یک اصلی بخش 14 مراغه به مســاحت 166/91 مترمربع واقع در میاندوآب کوی آزادگان 16 متری فرهنگ کد پســتی 
5971648855 که ســند مالکیت آن ذیل ثبت 27770 صفحه 131 دفتر جلد 146 به نام آقای تورج شــاه محمدی فرزند 
حکمعلی صادر و تســلیم شده است محدود اســت به حدود اربعه ذیل: شماا به طول 18/65 متر پی دیوار و محل ورود 
اســت به شــارع 16 متر احداثی شــرقا به طول 8/95 متر پی به پی قطعه 4 تفکیکی جنوبا به طول 2/20 متر پی به پی 
قطعــه 111 تفکیکی دوم به طول 10 متر پی به پی قطعه 110 تفکیکی ســوم به طول 6/45 متر پی به پی قطعه 109 
تفکیکی غربا به طول 8/95 متر پی به پی  قطعه دوم تفکیکی. که در قبال مطالبات خانم شــیوا بیگلرزاده ملکی فرزند 
مصطفی توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری میاندوآب به مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون ریال 
ارزیابی گردیده است. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 98/4/25 در محل اجرای ثبت میاندوآب واقع در 
میاندوآب خیابان شــهدای شرقی ساختمان اداره ثبت اسناد و اماک طبقه دوم اتاق اجرائیات از طریق مزایده به فروش 
می رســد. مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نیز از برنده مزایده وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 98/4/1
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندوآب- قنبر محمدوند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه عملیات تحدید حدود پاک 5771 واقع در بخش یک بهبهان 
بعمل نیامده و برابر سند رسمی/قولنامه عادی یک قسمت مفروزی به آقای 
نوراله اقســام فرزند حسین انتقال داده شده که باستناد ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و آیین نامه مذکور، تحدید 
حدود اختصاصی ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 16/13 متر مربع 
در قســمتی از پاک فوق در تاریخ 98/4/22 راس ســاعت 8 صبح بعمل 
خواهد آمد. لذا از مالکین مجاور و متقاضی دعوت می شــود تا در وقت مقرر 
در محل حضور بهمرسانند. عدم حضور مالکین مجاور مانع از عملیات تحدید 
حدود نخواهد شــد. اعتــراض معترضین بر حدود و حقــوق ارتفاقی پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی می بایســت توســط معترضین ظرف یکماه از 
 تاریخ تســلیم به واحد ثبتی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصاح قضایی 
تاریخ انتشار: 98/4/1 صورت پذیرد. 
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

به فروشنده آقا و خانم و صندوق دار خانم با 
تجربه فروشندگی کفش و کیف نیازمندیم.

محل کار فردوسی
چرم اورانوس 09121029807

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی ازم ااجرا

بدین وســیله به خانم مریــم گودرزی فرد فرزنــد غامرضا متولد 
1349/05/16 کــد ملی 3731975009 ش ش 199 به نشــانی: 
اراک، بیمارســتان ولیعصر اباغ می شــود که بانک اقتصاد نوین 
شعبه امام اراک به استناد چک 303/952972-93/03/27 جهت 
وصول مبلــغ 225/000/000 ریال موضوع ازم ااجرا به انضمام 
حقوق دولتی متعلقه علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و 
پرونده به کاسه 9700096 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام 
اســت و چون طبق گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شــده در 
اجرائیه شناخته نشده اید و بستانکار نمی توانند شما را معرفی نماید 
و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به استناد تقاضای بستانکار 
به شماره وارده 1793-98/02/30 و ماده 18 آئین نامه اجراء مفاد 
اجرائیه مورد اشاره یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار کیهان آگهی 
می شــود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که 
روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی 
خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری 

منتشر نخواهد شد.
رئیس اجرای ثبت اراک- منصوری م الف۷5۳

استراماچونی: دوست ندارم قولی بدهم که نتوانم انجام دهم
ســرمربی ایتالیایی اســتقال گفت: من دوســت ندارم قولی بدهم که نتوانم انجام دهم اما قول 
می دهم که سطح کیفی باشگاه را بهتر کنم.آندره آ استراماچونی عصر پنج شنبه هفته گذشته در ابتدای 
صحبت هایش در مراســم معارفه خود اظهار کرد: تشــکر ویژه دارم از مدیریت و هیأت مدیره باشگاه.
مفتخر هســتم که در اینجا حضور دارم و مسئولیت مهمی به عنوان سرمربی استقال دارم.او افزود: از 
آقای ســفیر تشــکر می کنم. یکی از دایلی که این پیشنهاد را قبول کردم، رابطه خوب ایران و ایتالیا 
بوده اســت. من می دانم ســختی هایی در ایران تجربه خواهم کرد. فوتبال ایران و ایتالیا تفاوت هایی 
 دارد و طبیعی اســت که هواداران و باشــگاه از من بخواهند که اســتایل فوتبال ایتالیا را در استقال 

پیاده کنم.
ســرمربی استقال گفت: تشکر آخرم از هواداران استقال است و آن ها یکی از دایل اصلی بودند 
که پیشــنهاد اســتقال را قبول کردم.وی در پاسخ به این سوال که آیا در جریان است که هواداران از 
او توقع قهرمانی دارند؟ بیان کرد: من می دانم که اســتقال 6 سال است که موفقیتی در لیگ نداشته 
و کار ما هم ســخت است. ما می دانیم تیم های بهتری از ما وجود دارند. ما کارهای زیادی برای انجام 
دادن داریم. یکســری از بازیکنان خارجی ما رفتند و یکســری بازیکن جدید به اســتقال آمدند. من 
دوست ندارم که قولی بدهم که نتوانم انجام دهم اما قول می دهم که سطح کیفی باشگاه را بهتر کنم 
تا اســتقال روز به روز بهتر شود.اســتراماچونی درباره اهداف بزرگش در استقال اظهار کرد: در هر 
تورنمنت همه می خواهند پیروز شــوند و ما هم می خواهیم قدم به قدم جلو برویم و بهتر شــویم تا به 
اهداف مان برســیم.او افزود: باید به این نکته توجه داشت که همان طور که حمله مهم است، دفاع هم 
مهم اســت. در تیم های دیگری که بودم تهاجمی بازی می کردم ولی ما اول باید از بازیکنان شــناخت 

پیدا کنیم و سپس سبک بازی تیم را انتخاب می کنیم.

آخرین اخبار از نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران
*مهیار زحمتکش بازیکن سابق تیم ملوان بندرانزلی و علیرضا مصطفایی که در رده بازیکنان زیر 
۲3 ســال تیم دسته دومی چوکای تالش حضور داشتند، با تأیید سرمربی و پس از توافق با باشگاه، با 
امضای قرارداد رسمی به تیم ماشین ســازی تبریز پیوستند.تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با هدایت 
رســول خطیبی، پیش از این ضمن تمدید قرارداد احمدرضا زنده روح و فرید بهزادی کریمی، ســامان 

نریمان جهان، شاهین ثاقبی و کاخابر کاکاشویلی را به خدمت گرفته است.
*مالکان باشــگاه نساجی سرانجام سرمربی تیمشان را برای فصل آینده مشخص کردند. بر همین 
اســاس رضا مهاجری، سرمربی فصل پیش ماشین ســازی تبریز تیم فوتبال نساجی را در فصل آینده 

هدایت می کند.تمرینات این تیم از سوم تیرماه و در ورزشگاه شهید وطنی برگزار می شود.
*مسیح زاهدی مدافع ۲8 ســاله فصل گذشته ماشین سازی با عقد قراردادی به تراکتور پیوست.
زاهــدی یکــی از مدافعان فیکس و قابل اتکای ماشین ســازی تبریز در فصل گذشــته بود که با نظر 

مصطفی دنیزلی جذب تراکتور شد.
*امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقال درباره تمدید قرارداد بازیکن های مهم این تیم گفت: هنوز 
یک ماه باقی مانده است و فرصت برای این کار داریم. همچنین ما ۵ بازیکن جدید جذب کرده ایم که 
اکنون در ایفمارک در حال گذراندن تست های پزشکی هستند و تا یک شنبه از آن ها رونمایی خواهد 
شد. هم چنین به زودی قرارداد روزبه چشمی، حسین حسینی و وریا غفوری تمدید می شود و آن ها به 
جمع ما اضافه خواهند شد. چشمی ایران نیست و قرار است پس از بازگشت به ایران با او مذاکره کنیم.
* باشــگاه نفت مســجد ســلیمان در حال انجام مذاکره با مهدی تارتار هستند و در حال حاضر 
این مربی، جدی ترین گزینه نفتی ها برای فصل جدید اســت.باید منتظر ماند و دید که روند مذاکرات 

مسئوان نفت مسجد سلیمان با تارتار به کجا خواهد رسید.

موافقت مدیران پرسپولیس با انتقال علیپور به بلژیک
مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس گفت: بر سر انتقال به بلژیک به توافق رسیدیم و امیدوارم هر چه 

زودتر این انتقال انجام شود.
علی علیپور در مــورد صحبت هایی مبنی بر جدایی اش از پرســپولیس گفت: طبق صحبت های 
قبلی که انجام دادم دوســت دارم از انتقال من ســود خوبی به باشــگاه پرسپولیس برسد.مهاجم تیم 
فوتبال پرســپولیس خاطرنشــان کرد: با عرب در این مورد صحبت کردیم و پیشــنهاد من از بلژیک 
برای باشــگاه بهتر از پیشنهاد اسپانیا اســت. امیدوارم مراحل بعدی انتقالم زودتر انجام شود و بتوانم 
در اروپا فوتبال خود را دنبال کنم.علیپور خاطرنشــان کرد: من در چند وقت اخیر ســرگردان هستم 
و امیدوارم هر چه زودتر به نتیجه ای در این باره برســیم. ما و باشــگاه به نظراتی رســیدیم و منتظر 
جمع بندی در این باره هســتیم.وی در خصوص اینکه خودش دوســت دارد به کدام باشــگاه منتقل 
شــود، تصریح کرد: با توجه به مشــورت هایی که گرفتم ترجیح می دهم به بلژیک بروم چون هم سود 
بیشــتری به باشگاه پرسپولیس می رسد و هم شرایط برای خودم بهتر است. مهاجم پرسپولیس گفت: 
رقم اســپانیا کمتر بود که طبق صحبت هایی که داشــتیم با انتقال به بلژیک موافقت شــد. امیدوارم 
 هر چه ســریعتر این مســاله حل شــود تا هم باشگاه به ســودی که می خواهد برسد و هم من بتوانم 

پیشرفت کنم. 
با توجه به اینکه قرارداد علیپور ســال آینده با پرســپولیس به اتمام می رســد و اگر ســرخ ها 
می خواهنــد از ســتاره ای که به فوتبال ایران معرفی کرده اند، ســود ببرند بایــد در این مقطع او را 
بفروشــند. همچنین فروش علیپور در کنار پول پیش پرداخت به برانکو ایوانکوویچ پرسپولیسی ها را 
در موقعیت ویژه ای قرار می دهد و باعث می شود آن ها با دست بازتری به بازار نقل و انتقاات ورود 

کنند و بتوانند بازیکنان بیشتری را بخرند.

اخبار کوتاه از فوتبال اخبار کوتاه از فوتبال اخبار کوتاه از فوتبال

سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر پرتغال نه تنها 
در صدر جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال باقی ماند 

بلکه در یک قدمی صعود به مرحله نهایی قرار گرفت.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در هفته چهارم 
لیگ ملت های والیبال که از روز گذشته )جمعه( به میزبانی اردبیل 
آغاز شــد، به مصاف پرتغال رفت و موفق شد با نتیجه 3 بر یک 
به پیروزی برســد. میاد عبادی پور، سعید معروف، پوریا فیاضی، 
علی اصغر مجرد، پوریا یلی، علی شفیعی و محمدرضا حضرت پور 

بازیکنان اولیه ایگور کواکوویچ برای شروع بازی بودند.
ست نخست؛ 25 بر 2۳ به سود پرتغال

نخستین امتیاز ست اول با برخورد سرویس پرتغالی ها به تور 
برای ایران به ثبت رسید. ایران از ابتدا با کنترل بازی تیم برتر بود 
و موفق شد در حمله، دفاع و دریافت از حریف پیشی بگیرد. ملی 
پوشــان نخستین تایم استراحت فنی را در حالی با نتیجه 8 بر ۵ 
نزد کواکوویچ رفتند که علی اصغر مجرد جایگزین موســوی در 
این ست، امتیاز 8 را با یک دفاع بی نقص برای ایران به دست آورد.

در ادامه شاگردان سیلوا با کاهش اشتباهات شان و عملکرد 
بهتر در دفاع موفق شــدند بازی را در امتیاز 14 برابر کنند و در 
نهایت دومین تایم اســتراحت فنی با نتیجه 16 بر 1۵ به سود 
پرتغالی ها به پایان رسید. با شروع بازی تیم ملی پرتغال تا امتیاز 
19 یک امتیاز برتــری خود را حفظ کرد تا اینکه عبادی پور با 
یک دفاع زیبا امتیاز ۲0 و برتری ایران را کسب کرد اما بار دیگر 
حریف بازی را در امتیاز ۲0 به تساوی کشاند. پرتغال حتی کار 
را با نتیجه ۲۲ بر ۲0 به سود خود کرد و در نهایت هم با نتیجه 

۲۵ بر ۲3 به پیروزی رسید.
ست دوم؛ 2۷ بر 25 به سود ایران

پرتغالی نخستین امتیاز ست دوم را به نام خود ثبت کردند. 
شــاگردان ســیلوا پس از برتری در ست نخســت آمار حمله، 
ســرویس و درصد اشتباهات شــان را کاهش دادند و با افزایش 

اشــتباه بازیکنان ایران موفق شــدند با نتیجه 8 بر 4 نخستین 
تایم اســتراحت فنی را با پیروزی پشت ســر بگذارند. با شروع 
بازی پرتغال 10 بر 7 برتری اش را حفظ کرد تا این که دفاع های 
دیدنی مجرد و سرویس های خوب عبادی پور 3 اختاف امتیاز 
بازی را به عدد یک کاهش داد تا ســیلوا مجبور به گرفتن تایم 

استراحت برای پرتغال شود.
درخشش مجرد ادامه داشت و او موفق شد با کسب امتیاز 
11 بازی را به تســاوی بکشاند. تیم ملی تا اواسط ست دوم در 
حمله و سرویس ناکام بود اما تیم برتر در دریافت و دفاع بود. در 
ادامه شاگردان ایگور کواکویچ اجازه برتری بیشتر به پرتغالی ها 
را ندادند و با سرویس تماشی فیاضی ایران 1۵ بر 13 پیش افتاد. 
دومین تایم اســتراحت فنی با نتیجه 16 بر 1۵ به ســود ایران 
همراه شد. ملی پوشان بار دیگر موفق شدند در حمله موفق عمل 

کنند تا آمار برتری حمله در اختیار تیم ملی قرار گیرد و ۲1 بر 
18 از رقیب پیش بیافتند. در نهایت این ســِت پایاپای با نتیجه 

۲7 بر ۲۵ به سود ایران تمام شد.
ست سوم؛ 25 بر 1۷ به سود ایران

امتیاز نخست ست سوم برای پرتغالی ها ثبت شد. شاگردان 
سیلوا در شروع بازی با ایجاد پنج اختاف امتیاز 6 بر یک پیش 
افتادند. رفته رفته یاران ایگور کواکوویچ موفق شدند اختاف را 
کم کنند تا بازی 7 بر 4 به سود پرتغال پیش برود. پس از کسب 
امتیاز 4 برای ایران ســیلوا تقاضای ویدئو چک داد که نتیجه ای 
نداشت و همین باعث اعتراض کاپیتان پرتغال به داور شد که با 
کارت زرد جریمه شد و با تکرار اعتراض کارت قرمز دریافت کرد 

و منجر به کسب امتیاز پنجم برای ایران شد.
نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه 8 بر ۵ به سود پرتغال 

پایان یافت. شاگردان ایگور موفق شدند بازی را در امتیاز 1۲ برابر 
کنند و امتیاز 13 توسط مجرد برای تیم ملی به دست آمد و یک 
امتیاز زیبا و تماشــایی سرویس نیز توسط او کسب شد تا ایران 
بار دیگر با درخش مجرد 14 بر 1۲ از حریف پیش بیفتد. دومین 
تایم استراحت فنی با نتیجه 16 بر 13 با برتری شاگردان ایگور 
کواکوویچ همراه شد. برتری ایران تا پایان این ست ادامه یافت 

و با نتیجه ۲۵ بر 17 به اتمام رسید.
ست چهارم؛ 25 بر 1۸ به سود ایران

شاگردان سیلوا در پرتغال مانند ست قبل امتیاز نخست را 
کسب کردند اما این بار ملی پوشان ایران اجازه پیشتازی را به آنها 
ندادند و با امتیاز ۵ بر 3 از حریف پیش افتادند. نخســتین تایم 
استراحت فنی با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران همراه شد. شاگردان 
ایگور کواکوویچ که خیال باخت در این بازی را نداشــتند روند 
برتــری خود را حفظ کردند و با نتیجه 13 بر 10 همچنان تیم 
برتر زمین بودند. دومین تایم اســتراحت فنی نیز با نتیجه 16 
بر 1۲ به ســود ایران همراه شد. اختاف امتیاز ایران با پرتغال 
تا انتهای این ســت حفظ و با نتیجه تمام شد. تیم ملی والیبال 
ایران با کســب این پیروزی به نهمین بــرد خود در رقابت های 
لیگ ملت ها رسید تا همچنان صدرنشین جدول رده بندی باقی 
بماند. ملی پوشــان امروز در دومین بازی هفته چهارم از ساعت 
18:30 برابر استرالیا قرار خواهند گرفت تا به احتمال بسیار در 
صورت پیروزی، صعود خود به مرحله نهایی مسابقات را مسجل 
کنند. آخرین بازی ایران در این هفته روز یکشنبه برابر فرانسه 

برگزار می شود. 
ایران، ایتالیا، چین، آلمان، برزیــل، آرژانتین، ژاپن، کانادا، 
لهستان، روسیه، پرتغال، استرالیا، فرانسه، صربستان، بلغارستان 
و آمریکا 16 تیم حاضر در رقابت ها هستند که پس از پایان دور 
مقدماتی مســابقات، پنج تیم برتر به همراه تیم آمریکا میزبان 
مرحلــه نهایی رقابت ها از 19 تا ۲3 تیرماه برای تکلیف قهرمان 

جدال خواهند داشت. 



دستگیر ی قاتل
رشت – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری قاتان 
یک مرد 32ســاله در کمتر از 24 ســاعت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ 
عیســی روشــن قلب گفت: پلیس در پی کشف جســدی در کمربندی شهر 
آستانه اشــرفیه در بررسی موفق شــدند یکی از متهمان را شناسایی و او را در 
مخفیگاهش در یکی از شــهرهای همجوار دستگیر کنند.وی اضافه کرد: متهم 
در بازجویــی به همدســتی فردی دیگر اعتراف و بیان داشــت که انگیزه قتل 

اختاف مالی بوده است.
مرگ 3 نفر درتصادف 

زاهــدان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیســتان و 
بلوچستان از تصادف رخ به رخ یک دستگاه وانت تویوتا با سواری پراید در محور 
نیکشهر – ایرانشهر خبر داد.سرهنگ یداه ستوده گفت: در این سانحه سه نفر از 
سرنشینان پراید کشته و دو نفر مجروح و دو نفر از سرنشینان تویوتا هم مجروح 

شدند.وی علت این حادثه را تجاوز به چپ وانت تویوتا اعام کرد.
سقوط در کانال آب

همدان – خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشکی قانونی همدان از غرق شدن یک 
کودک 3/5 ساله نهاوندی در داخل کانال آب خبر داد.علی احسان صالح گفت: 
در این حادثه کودک که به همراه دوســتش در کوچه بازی می کرد بدلیل باز 

بودن کانال آب به داخل کانال سقوط کرد و جان سپرد.
تصادف مرگبار

ســاری – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه مازنــدران از برخورد خودروی 
ســمند با یدک کش در حال حمل خودروی تصادفی در محور هراز خبر داد.
سرهنگ علیرضا قدمی گفت: در این حادثه راننده سمند در دم کشته و هفت 
نفر از افراد حاضر در صحنه امدادرســانی به شدت مجروح شدند.وی علت این 

حادثه را انحراف مسیر خودروی سمند اعام کرد.
قاچاق شیر خشک

زاهدان- ایرنا: فرمانده انتظامی ایرانشــهر در جنوب سیستان و بلوچستان 
گفت: دوتن شــیر خشــک قاچاق در بازرسی از یک دســتگاه اتوبوس در این 
شهرستان کشف شد. سرهنگ محمود سعادتی اظهار داشت: مأموران ایست و 
بازرسی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( بزمان هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
محور بم- بزمان به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر 
متوقف که در بازرسی از آن دوتن شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز حمل 
کشــف کردند. فرمانده انتظامی ایرانشهر با  اشاره به اینکه ارزش شیر خشک ها 
2۰۰ میلیون ریال برآورد شــده، گفت: خودرو توقیف و فرد متخلف با تشکیل 

پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
دستگیری جاعل 

گرگان – ایرنا جانشــین فرمانده انتظامی گلستان گفت: گروه جاعل 2 نفره 
که اقدام به صدور بیش از 2 میلیارد ریال اوراق بیمه جعلی در این استان کرده 
بودند شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ مسعود فروزان اظهار داشت: در پی 
رســیدگی به پرونده فروش اوراق بیمه با قیمــت ارزانتر در یکی از دفاتر بیمه 
استان، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی 
قرار گرفت.وی گفت: با اقدامات اطاعاتی و شــگردهای خاص پلیســی، متهم 
شناسایی و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شد.وی افزود: متهم در بازجویی به ۱4۷ فقره جعل بیمه نامه به مبلغ 2 میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون ریال با همدستی فردی دیگر اعتراف کرد.به گفته وی همدست 

این فرد نیز دستگیر و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.
اعدام متجاوز به عنف

بندرعباس – فارس: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم 
اعدام ســه متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس خبر داد. علی صالحی ، 
افزود: این ســه متجاوز به عنف، پــس از ربایش یک زن در بندرعباس به طرز 

وحشیانه ای به وی تعرض کرده بودند.
بخشش از اعدام

خرم آباد – ایرنا: بخشــدار فیروزآباد سلسله گفت: جوان الشتری با گذشت 
اولیای دم و رافت اسامی از حکم قصاص رهایی یافت. حشمت نورعلی ، اظهار 
داشت: با تاش خیرین و گذشت خانواده مقتول پس از ۱۰ سال حبس و قطعی 
شدن حکم اعدام، در آخرین دقایق ، قاتل جوان از اعدام رهایی و زندگی دوباره 
یافت.وی گفت : خانواده های قاتل و مقتول هردو از ســاکنین روستای چشمه 

طای قایی هستند. 
کشف بنزین قاچاق

سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در 2 مورد 
جداگانه در شهرســتان های سروآباد و مریوان در مجموع ۱3۸ هزار لیتر بنزین 
بدون مجوز کشف شد. سرتیپ علی آزادی گفت: در یکی از محموله های کشف 
شــده در شهرستان سروآباد طی بازرســی از خودروهای عبوری ۹۰ هزار لیتر 
بنزین قاچاق در شهرستان سروآباد کشف شد.وی اظهار داشت: مأموران یگان 
امداد ســروآباد در ایست و بازرسی شهید کریمی این شهرستان به سه دستگاه 
کامیون کشنده حامل سوخت مشکوک شده و با هماهنگی مراجع قضایی و در 
یک عملیات موفق، آنها را متوقف کردند.آزادی با بیان اینکه در بازرسی از این 
کامیون ها ۹۰ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را یک 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، افزود: در این رابطه ســه نفر هم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی کردســتان همچنین خبر از کشف 4۸ هزار لیتر بنزین قاچاق 
در شهرستان مریوان داد و گفت: با  اشراف اطاعاتی مأموران پلیس آگاهی و با 
بهره گیری از ســامانه کنترل و نظارت بر محموله های جاده ای در یک عملیات 
پلیسی 2 دستگاه خودروی کشنده تانکردار شناسایی و متوقف شدند.وی اضافه 
کرد: با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضائی در بررسی از این خودروها 4۸ 
هزار لیتر بنزین فاقد مجوز کشــف شد و 2 متهم در این رابطه دستگیر و برای 

رسیدگی بیشتر تحویل مراجع قضایی شدند.
قاچاق اتوبرقی

کرمانشاه – فارس: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف 6۰۰ دستگاه 
اتوبرقی قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال در شهر نودشه از توابع شهرستان پاوه 
خبر داد. سرتیپ علی اکبر جاویدان ، اظهار داشت: پس از اطاع ماموران انتظامی 
پاوه درخصوص تردد یک دستگاه خودروی پاترول به سمت شهر نودشه، تیمی 
از ماموران به سرپرستی رئیس پلیس پیشگیری شهرستان پاوه به منطقه اعزام 
شــدند.وی ادامه داد: ماموران انتظامی موفق به ردیابی مســیر تردد خودروی 
پاترول شــده و پس از مشاهده آن دســتور توقف را صادر کرده ولی راننده با 
بی توجهی به سمت تونل های روستای هجیج اقدام به فرار کرد.وی تصریح کرد: 
پس از مدتی تعقیب و گریز، در نهایت خودروی حامل بار قاچاق متوقف و راننده 

آن نیز دستگیر شد.
قتل دو زن 

آبادان – ایرنا: فرمانده انتظامی آبادان با تائید قتل دو زن جوان در روستای 
تنگه یک این شهرستان گفت: قاتل توسط عوامل نیروی انتظامی دستگیر شد. 
سرهنگ سیدمحسن تقی زاده عامل این جنایت را جوانی 3۹ ساله معرفی کرد 
و گفت: قاتل در حالی که چاقویی در دست داشت هنگام خروج از خانه ای که در 
آن مرتکب قتل شده بود توسط ماموران انتظامی دستگیر شد.وی اضافه کرد: در 
این جنایت دختری ۱6 ساله با روسری خفه شده و زنی 2۷ ساله با ضربه چاقو 
به ناحیه گردن به قتل رســید.فرمانده انتظامی آبادان افزود: قاتل در بازجویی 

انگیزه خود از این جنایت را اختاف خانوادگی عنوان کرد.

صفحه 10
 شنبه اول تیر 1۳۹۸ 
1۸ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲1۴

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

اتوبوس  در حادثه سقوط یک دستگاه 
مســافربری به دره ای در هند ۴۴ تن جان 

خود را از دست دادند.
به گــزارش ایســنا، مقامات هنــدی اعام 
کردند: در ســانحه رانندگی که روز پنج شنبه در 
ایالــت »هیماچال پرادش« اتفاق افتاد ســقوط 

یک دســتگاه اتوبوس به دره ای ۱5۰متری به کشته شــدن دستکم 44 تن و 
مصدومیت 26 تن دیگر منجر شد. حال مصدومان این حادثه که بسیاری از آنها 
زنان و کودکانی هستند که در مسیر بازگشت از محل کار و مدرسه بودند وخیم 
گزارش شده اســت. به گزارش روزنامه گاردین، هر ساله به طور میانگین ۱5۰ 

هزار نفر در هند بر اثر سوانح جاده ای کشته می شوند.

۴۴ کشته 
بر اثر 

سقوط اتوبوس 

دختر نوجوانی که به همراه دوســتش 
در خیابان قدم می زد، هنگام عبور از کنار 
زباله هــای در حال ســوختن از حادثه ای 

خطرناک جان سالم به در برد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، یک 
دختــر نوجوان ایرلندی که به همراه دوســتش 

از کنــار زباله های در حال ســوختن در خیابان عبور می کــرد، بر اثر برخورد 
ترکش های فلزی اســپری خوشبو کننده هوا که در اثر سوختن در آتش منفجر 
و پرتاب شده بود، از ناحیه لب و دهان به شدت دچارآسیب شد. این دختر در 
حالی که از ناحیه دهان دچار آســیب شدید و خونریزی شده بود بافاصله به 
یک مرکز پزشــکی محلی منتقل و تحت درمان قرار گرفت. مادر نیکول گفت: 
»پزشکان با انجام ۱۰ بخیه توانستند پارگی لب دخترم را ترمیم کنند. پزشکان 
بر این باور بودند که دخترم مورد حمله قرار گرفته و اصًا باور نمی کردند انفجار 
قوطی اســپری چنین شکافی را در لب های او ایجاد کرده باشد.« به گفته مادر 
این دختر، ســوزاندن زباله ها در کنار خیابان در این شهر امری متداول است و 

هیچ کس اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد.

انفجار
 اسپری 

خوشبو کننده هوا

دو کودک چینی که با جاری شدن سیل 
در معرض مرگ قرار گرفته بودند، با فداکاری 

یک مرد روستایی نجات پیدا کردند.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، دو 
کودک که با جاری شدن سیل در خیابانی در یکی 
از روستا های گانژو واقع در استان جیانگژی چین 

به طرز وحشــتناکی در معرض مرگ قرار گرفته بودند، در آخرین لحظات و با 
فداکاری یک مرد روستایی نجات پیداکردند.»لی ییجون« بعد از وقوع سیل و 
شــنیدن صدای فریاد های دو کودک گرفتار شده در سیل به سرعت به کمک 
آنها شتافت و توانســت در آخرین لحظه با گرفتن کودکان از آب ، جان آنها را 
نجات دهد. در ویدئویی که توسط دوربین های مداربسته ضبط شده است این 
عملیات نجات به زیبایی به تصویر کشــیده شده است.در این تصاویر مشخص 
اســت در حالی که جریان شدید آب در حال بردن یک کودک است این مرد با 
دیدن او وارد عمل شده و موفق به نجات کودک می شود و مجدداً دو دقیقه بعد 
دوباره خود را به وســط جاده رسانده و جان کودک دیگر را نیز نجات می دهد. 
این مرد فداکار روستایی در گفت وگو با رسانه های محلی چین گفت: اقدامی را 

انجام داده است که هر فردی در مواقع اضطراری باید انجام دهد. 

فداکاری 
برای نجات 

جان ۲ کودک

یک  ســاخت  به  موفق  دانشــمندان 
ماهی رباتیک شدند که با استفاده از خون 

مصنوعی داخل آب حرکت می کند.
بــه گــزارش فارس بــه نقــل از دیلی میل، 
دانشمندان دانشگاه کرنل و دانشگاه پنسیلوانیا در 
تازه ترین اقدامات خود موفق به ساخت یک ماهی 

رباتیک شدند که با استفاده از خون مصنوعی الکترولیتیک  داخل آب حرکت 
می کند. روبات ها می توانند فعالیت های مختلف را انجام دهند و دانشمندان در 
تاش هســتند تا با استفاده از هوش مصنوعی و علم رباتیک و خون مصنوعی 
الکترولیتیک، زمینه اســتفاده از آنها را در هواپیماها، اتومبیل ها و دستگاه های 

بیشتری گسترش دهند.

ماهی رباتیک 
با 

جریان خون

منطقه  در  کبریت سازی  کارخانه  انفجار 
بینجای در اندونزی بیش از 30 کشته بر جا 

گذاشت.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما، رئیس 
آژانس کاهش بایای اندونزی از وجود سه کودک 
در میــان قربانیان این حادثه خبــر داد و افزود: 

متأسفانه در این حادثه آتش ســوزی در کارخانه، هیچ کس زنده نمانده است.
به گفته یکی از شــاهدان عینی، همراه با شــنیده شدن صدای مهیب انفجار، 
شــعله های دود و آتش نیز از کارخانه به هوا برخاســت. بررسی ها برای یافتن 
علت این انفجار و تشــخیص هویت قربانیان در این کارخانه کبریت سازی آغاز 

شده است.

آتش سوزی 
فاجعه بار 

در اندونزی

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد 126 
دســتگاه انواع خودرو با راننده مورد نیاز خود را به شــرح جدول ذیل از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای به خدمت بگیرد. 
لــذا از کلیــه پیمانــکاران دارای مجــوز از مراجع ذیصاح و واجد شــرایط 
 براســاس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی 

بــه مــدت 5 روز بــا واریــز مبلــغ 400000 ریال به حســاب ســپهر 
0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شــرکت توزیع برق استان 
همــدان بابت خرید اســناد  مناقصه اقدام و جهت دریافت اســناد مناقصه به 
 آدرس  ســایت های ذیــل مراجعه نمایند و پیشــنهاد مالی خــود را به آدرس 

همدان خیابان مهدیه دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

شرح خودروردیف
محل خدمت 

شهرستان مورد 
استفاده

تعداد مورد 
نیاز/ دستگاه

مبلغ ضمانت نامه 
بانکی معتبر ریال

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

جلسه بازگشایی 
توضیحاتپاکت الف، ب و ج

۱
انواع خودرو )سواری- وانت- مینی بوس 
و پیکاب( حوزه ستادی- امور۱- امور2- 

مایر- نهاوند- تویسرکان- اسدآباد- 
بهار- کبودرآهنگ- رزن و فامنین

۹۸/4/23 ساعت ۹۸/4/2۰۱۰ ساعت ۱26۱/۸۷۰/55۸/۰۰۰۱2کل استان
سایر اطاعات 

و جزئیات 
در اسناد مناقصه 
مندرج می باشد

بــه پیشــنهادات فاقد امضاء مشــروط، مخــدوش و پیشــنهاداتی که بعد 
از انقضــاء مدت فراخــوان واصل شــود مطلقــا ترتیب اثــر داده نخواهد 
شــد. بــه پیشــنهادات فاقــد ضمانت نامــه بانکــی معتبــر،  ضمانت نامه 
 مخــدوش، کمتــر از مبلــغ مقــرر،  چــک شــخصی و شــرکتی و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 اسناد در سایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت کسب اطاعات بیشتر 
با تلفن 38274632-081 تماس حاصل فرمایید.

http://www.edch.ir :سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
http://tender.tavanir.org.ir :سایت معامات شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir :سایت پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ۹۸/۲1

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت مدیر مالی یکی 
از شــرکت های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت 

خبر داد.
به گزارش میزان، غامحســین اســماعیلی درخصوص 
جزئیات بازداشــت مدیرمالی متخلف یکی از شــرکت های 
زیرمجموعــه وزارت نفت پیش از خروج از کشــور توســط 

وزارت اطاعات در حالی که بــا همکاری یک صرافی قصد 
داشــت میلیون ها یورو را از کشــور خارج کند، گفت: متهم 
ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت های زیر مجموعه 
و وابســته بــه وزارت نفت بوده و فــرد دوم صرافی بوده که 
بخشی از پول های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت 

زیر مجموعه به حساب وی واریز شده است.

اســماعیلی افزود: رقمی که در گزارش وزارت اطاعات 
به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعام شده 25 
میلیون یورو بوده که به حســاب صراف واریز شده و آخرین 
گزارشی که به ما داده شده 2۱ میلیون یورو در این حساب 
موجود بوده اســت و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این 

دو رقم اختاف حساب وجود دارد.

بازداشت مدیرمالی یک شرکت  وابسته به وزارت نفت
به اتهام تاش برای خروج میلیون ها یورو از کشور

رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان آخرین 
جزئیات پرونده های مفاســد اقتصــادی در کرمان 
بانــک ملی، فرار بزرگ  از جزئیات پرونده اختاس 
مالیاتی، اخال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی 
و پرونده بزرگ بدهکاران بانکــی معروف به پرونده 

جهانگیری را تشریح کرد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، یداله موحد با  
اشاره به اینکه پرونده پیشگیری از اختاس بانک ملی سال 
گذشته مطرح شد گفت: بنا بود توسط یک باند و یک شبکه 
با سندسازی مبلغ کانی پول از بانک خارج شود که با ورود 

به موقع از این اختاس جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه قرار بود این پول توســط یک شرکت 
صرفا کاغذی برداشته شــود و چک های برداشتی نیز صادر 

شده بود افزود: با رصد اطاعاتی اداره اطاعات و هماهنگی 
قضایی ۱4 متهم از اســتان های مختلف دســتگیر و تحت 

تعقیب کیفری قرار گرفتند.
موحد با  اشــاره به اینکه متهمین خارج از شبکه بانکی 
بودنــد که با نفوذ قصد اختاس را داشــتند گفت: متهمین 
اصلی پرونده 3 نفر هســتند که در بازداشــت موقت به سر 

می برند.
وی با بیــان اینکه پرونده دیگری مربــوط به اداره کل 
مالیاتی اســتان مطرح شــد که ۷ نفر از کارکنان باعث فرار 
مالیاتی 23 میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان شدند عنوان کرد: 
پرونده ۱۰ متهم دارد که ۷ نفر از کارکنان اداره کل مالیاتی 

استان هستند.
وی بــا بیان اینکه پرونده دیگری بــا موضوع اخال در 

نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی در شعبه دهم بازپرسی 
کرمان مطرح است گفت: براساس این پرونده یک باند را اداره 
 کل اطاعات اســتان و اطاعات سپاه ثاراه استان پیگیری 

کردند.
موحد با  اشــاره به اینکه این بانــد 4۱6 میلیون دار از 
سیســتم بانکی استان ارز دریافت کردند و هیچ کاایی وارد 
کشور نکردند افزود: ۱۷ نفر تحت تعقیب و بازداشت هستند، 
ردیابی اموال آنها انجام شــده است و برخورد قانونی صورت 

خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با  اشاره به اینکه 
پرونــده بزرگ بدهکاران بانکی معروف به پرونده جهانگیری 
نیز تشــکیل و متهمین دستگیر شدند گفت: این پرونده در 

تهران در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پلیس با تمام 
قدرت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت 

می کند.
سردار حســین رحیمی در گفت وگو با تسنیم، درباره 
گایه منــدی برخی از آمران به معــروف و ناهیان از منکر 
مبنی بر عــدم حمایت کافی پلیس از آنها، گفت: آمران به 
معروف و ناهیان از منکر با تمام قدرت و قوت مورد حمایت 

پلیس قرار می گیرند.
وی با اشاره به جلســه برگزار شده با حضور پلیس در 
جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر، افزود: پلیس از کار 
دینی، اسامی و اخاقی آمران به معروف و ناهیان از منکر 

حمایت می کند.
راه اندازی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ری

ســردار رحیمی از راه اندازی ســتاد فرماندهی نیروی 
انتظامی در شهرســتان ری ، خبر داد و گفت: این ستاد با 
اهــدف افزایش ضریب امنیتی و خدمات رســانی به مردم 

منطقه راه اندازی می شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در دیدار با آیت اه ری شهری، تولیت حرم عبدالعظیم 
حســنی)ع(، اظهار داشت: فرماندهی شهرستان ری باید از 
نظر وســعت و جایگاه فراتر از سرکانتری باشد تا خدمات 

تأثیرگذار و قابل توجهی را به مردم منطقه ارائه دهد.
رحیمی اظهار داشــت: این ســتاد باید از سرکانتری 
یازده گانه تهران قوی تر دیده شود زیرا این مرکز در جنوب 

پایتخت بخش وسیعی را تحت پوشش خود دارد.
وی افزود: شهرستان ری با وجود اینکه پس از تهران، 
بزرگ ترین و مهم ترین شهرستان استان محسوب می شود، 
اما نیروی انتظامی سال های متمادی در قالب سرکانتری 
در این منطقه حضور داشته است و در حد توان و عده خود 
پاسخگوی نیازهای مردم این شهرستان بوده و مردم انتظار 
داشتند تا با ارتقای ساختار نیروی انتظامی، خدمات رسانی 

به نحو بهتر و شایسته تری انجام شود.

رئیس پلیــس پایتخت با اشــاره به اینکه ســاختار و 
سازمان این ســتاد در حال انجام است، ادامه داد: ساختار 
فرماندهــی انتظامــی مســتقل و تحت نظــر فرماندهی 
 انتظامــی تهران بــزرگ در ایــن شهرســتان راه اندازی 

می شود.
رحیمی با بیان اینکه شهرســتان ری فاقد پلیس های 
تخصصی و از جمله پلیس فتا اســت، گفت: در این شــهر 
پایگاه های مبارزه با مواد مخدر، آگاهی، راهور و پیشگیری 
فعال بوده که با راه اندازی فرماندهی انتظامی شهرستان ری 
این پایگاه ها به پلیس های تخصص تبدیل خواهند شــد و 
به طــور حتم بازدهی بهتر و مطلوب تری را در حوزه امنیت 
و آرامش برای مردم به همراه خواهد داشــت، همچنین با 
راه اندازی فرماندهی انتظامی شهرستان ری هر یک از پایگاه 
آگاهی، کانتری، مبارزه با مواد مخدر، پلیس فتا به پلیس 
ارتقــا خواهند یافت که این تبدیــل وضعیت به نفع مردم 

منطقه خواهد بود.

رسیدگی به پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی در کرمان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ:

آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت قاطع پلیس هستند

طرح جدیــد ترافیکــی پایتخت از امــروز با 
عنوان»طرح کاهش آلودگی هوا« در محدوده زوج و 

فرد سابق اجرا می شود.  
مدیر واحد ســاماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک 
شــهرداری تهران در مــورد جزئیات و چگونگی محاســبه 
عوارض تــردد در محدوده زوج وفرد ســابق یا همان طرح 
کاهش آلودگی هوای جدید به ایســنا گفت: در طرح جدید 
تعــداد ورود و خروج به محدوده  در یک روز در محاســبه 
عوارض تردد مهم نیســت و اگر دوربین ها وسیله  نقلیه ای را 
چندبار در یک روز مشاهده کنند، اولین ورود و آخرین خروج 
ماک محاسبه خواهد بود و براساس داشتن نوع معاینه  فنی 
برتر یا عادی میزان پرداخت به ازای هرروز تردد در محدوده  
کنترل آلودگی هوا یا همان زوج و فرد سابق اعام می شود.

عمار سعیدیان فر اظهار داشت: اگر وسیله نقلیه ای یک 
بار در روز و یا  چند بار در یک روز توسط دوربین ها مشاهده 
شــود، در صورتی که ورودش بعد از ساعت ۱۰ و خروج قبل 
از ساعت ۱6 باشد، چنانچه دارای معاینه فنی برتر باشد مبلغ 

۷245 تومان برای وی محاسبه شده و در صورتی که همین 
فرد با همین شرایط فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ ۹66۰ 

تومان برای وی محاسبه می شود.
 سعیدیان فر افزود: در صورتی که ورود وسیله نقلیه ای 
به طرح قبل از ساعت ۱۰ و خروجش قبل از ساعت ۱6 باشد 
در صورتی که دارای معاینه فنی برتر باشد، مبلغ ۱۰ هزار و 
35۰ تومان و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر باشد مبلغ 

۱3 هزار و ۸۰۰ تومان برای وی محاسبه می شود. 
وی بیان داشــت: در صورتی که وسیله نقلیه ای ورودش 
قبل از ســاعت ۱۰ و خروجش بعد از ســاعت ۱6 باشد در 
صورت داشتن معاینه فنی برتر مبلغ ۱5 هزار و 525 تومان 
برای وی محاسبه شده و در صورتی که فاقد معاینه فنی برتر 
باشد مبلغ 2۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای وی محاسبه خواهد 
شــد. مدیر واحد ســاماندهی طرح های ترافیک شهرداری 
تهــران با اعام اینکه طرح کنترل آلودگی هوا یا همان زوج 
و فرد ســابق از ساعت 6:3۰ الی ۱۹ اجرایی می شود، افزود: 
هر خودرو با پــاک تهــران 2۰ روز و خودروهای با پاک 

شهرستان ۱5 روز برای تردد رایگان در محدوده طرح کنترل 
آلودگی هوا در هر فصل مجاز هستند.

گفتنی است، اســتفاده از تردد رایگان به محدوده این 
طرح منوط به ثبت نام در سامانه »تهران من« می باشد.

مهلت یک ماه برای ثبت نام 
معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از شهروندان 
خواست با توجه به اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا 

در سامانه »تهران من« ثبت نام کنند.
محسن پورســیدآقایی با بیان اینکه در پی اجرای طرح 
محدوده کنترل آلودگی هوا به جای طرح زوج و فرد سابق، 
شــهروندان باید برای محاســبه عــوارض و روزهای رایگان 
در ســامانه »تهران من« ثبت نام کنند، گفــت: با توجه به 
هماهنگی های انجام شــده با پلیس، فرصت یک ماهه ای به 
شــهروندان داده شده تا نســبت به پرداخت عوارض اقدام 
کنند؛ یعنی اگر کسانی که وارد این محدوده می شوند حساب 
شــهروندی خود را شارژ نکرده باشند، یک ماه فرصت دارند 
که این هزینه را که به شــهرداری بدهکار هستند، پرداخت 

کنند و در غیر این صورت بعد از یک ماه، اطاعات خودروی 
این افراد در اختیار پلیس قرار داده می شــود تا نســبت به 

جریمه آنها اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان می توانند تا پایان تیرماه 
در ســامانه ثبت نام کنند، افزود:2۰ روز تردد رایگان در نظر 

گرفته شده برای هرفصل قابل انتقال به فصل دیگر نیست.
سایت »تهران من« در هیچ زمانی بسته نخواهد شد

همچنین به گــزارش معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران، ثبت نام در سامانه »تهران من« محدودیت 
زمانی ندارد و پس از اول تیرماه نیز امکان ثبت نام در سایت 
وجود خواهد داشت. دارندگان خودروهایی که قصد تردد در 
محدوده های ترافیکی شهر را دارند در طول تیرماه و پس از 
آن هم می توانند در سامانه مذکور ثبت نام کنند و سایت در 

هیچ زمانی برای مراجعه کنندگان بسته نخواهد شد.
هم چنین ســاکنان محدوده ها نیز برای ثبت مشخصات 
خود محدودیت زمانی ندارند و در هر زمانی می توانند پس از 

ثبت سکونت، از تخفیف 5۰ درصدی بهره مند شوند.

اجرای طرح جدید ترافیکی پایتخت از امروز آغاز شد

جزئیات و میزان عوارض تردد در محدوده »طرح کاهش آلودگی هوا«

سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران از حریق مرگبــار در یک محل 

نگهداری از خودروهای کاسیک خبر داد.
ســید جال ملکی به ایســنا گفت: دیروز با اعام خبر 
وقوع حریق در یک منزل مســکونی و پس از حضور عوامل 
آتش نشــانی مشخص شــد که زیرزمین محل آتش سوزی، 
محــل نگهداری و تعمیــر خودروهای کاســیک و لوکس 
قدیمــی بوده که هنــگام وقوع حریق مالک و دو پســرش 
در حــال انجام تعمیرات جزئی روی یکــی از این خودروها 
 بودنــد که ناگهــان حریق رخ داد و به ســرعت زیرزمین را 

در برگرفت. 
در این حین دو نفر از زیرزمین خارج شدند اما مالک در 

زیرزمین محبوس شد.
ملکی با بیان اینکه پس از اطفای حریق، آتش نشــانان 
عملیات خود برای جســت وجو و نجــات مالک آغاز کردند، 
افزود: عوامل آتش نشانی پیکر بی جان این مرد را از زیرزمین 
خارج کردند که بررسی عائم حیاتی اش نشان داد که جان 

خود را از دست داده است.
وی با اشــاره به اینکه ۹ دســتگاه خودروی کاسیک 
قدیمی در زیرزمین این ســاختمان قرار داشت، گفت: تمام 
خودروها کامًا شــعله ور شده بودند و آتش در حال سرایت 
به طبقه باا بود که با حضور آتش نشــانان از گســترش آن 
جلوگیــری و دقایقی بعد نیز شــعله های آتش به طور کامل 

مهار و اطفا شد.

مرگ یک تن و نابودی ۹ خودروی کاسیک بر اثرحریق

سرپرســت پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی البرز اعام کرد 
که اعضای باند انتشــار فیلم های خشن در فضای مجازی توسط ماموران 

انتظامی این استان شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ عباس شاهی در گفت و گو با ایرنا افزود: درپی انتشار فیلمی در فضای 
مجازی اینستاگرام در زمینه درگیری خشن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس اطاعات استان البرز قرار گرفت.وی اضافه کرد: با پیگیری های ویژه پلیسی 
مشــخص شــد که اعضای این باند با ایجاد درگیری با هدف زورگیری از اقدامات 
مجرمانه خود فیلم تهیه و درفضای مجازی منتشر می کردند.شاهی خاطرنشان کرد 
که با کار اطاعاتی پلیس، یکی از اعضای این باند دســتگیر که در اعترافات خود 
اذعان داشــت که طعمه های خود را شناســایی و اقدام به زورگیری کرده و سپس 
فیلم تهیه می کردیم.وی گفت: یکی از شــگرد زورگیری اعضای این باند تهدید با 
قمه، چاقو و ادوات دیگر بوده و هنگامی که قربانیان درمقابل آنها مقاومت می کردند 

از شیوه اینکه شما در مقابل دوربین مخفی هستید، استفاده می کردند و درصورت 
عدم مقاومت وسایل شخصی را به سرقت می بردند.سرپرست پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان البرز افزود: با اعترافات این متهم دیگر اعضای این باند 
نیز دستگیر و در مجموع هفت نفر در شهرستان ساوجباغ به دام قانون افتادند.وی 
بیان داشت که با ساخت و انتشار این فیلم ها به ادعای خود 5۰۰ هزار فالوور جذب 
کرده بودند.رئیس پلیس فتا اســتان البرز نیز چندی پیش به این گونه افراد که در 
فضای مجازی موجب برهم زدن آرامش مردم می شوند هشدار داد.سرهنگ محمد 
اقبالی با  اشــاره به اینکه افزایش فالوور )دنبال کننده( یکی از شــگردهای مجرمان 

مجازی است گفت: کاربران قبل از فالو شدن باید از عواقب آن مطلع شوند.
وی اضافه کرد: افراد ســودجو با استفاده از ترفند انتشار برنامه های خاص و به 
تفکر خود جذاب تاش می کننــد کاربران خود را افزایش و با خود همراه کنند تا 

بتوانند به اهداف مجرمانه خود دست یابند.

دادستان عمومی و انقاب مرکز گیان گفت: زن 
از خیابان های شهر رشت  هنجارشــکن که دریکی 
بدون حجاب اقــدام به اعمال منافی عفت در خیابان 
کرده بود ، توسط نیروی انتظامی دستگیر و به دادسرا 

معرفی شد. 
به گزارش ایرنا حجت ااسام علی مصطفوی نیا، در جمع 
خبرنگاران افزود: این زن که با وجود تذکر مردم برای رعایت 
شئونات، به اقدامات هنجارشکنانه خود اصرار می ورزید، پس 
از ورود نیروی انتظامی نیز از دســتور پلیس ســرباز زد.وی 
ادامــه داد: با ادامــه این رفتار مجرمانه از ســوی او، نیروی 
انتظامی این فرد را دستگیر و به مرجع قضایی معرفی کرد. 

دادستان عمومی و انقاب مرکز گیان اضافه کرد: این 
شخص در حال حاضر با دستور مقام قضایی در بازداشت به 
سر می برد و پرونده برای رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع 
شــده و با تکمیل تحقیقات و شناسایی ســایر متهمان در 

اختیار مرجع انتظامی است.
طی چند روز گذشــته فایل ویدئویــی از رفتار خارج از 
شــئونات یک زن که گفته می شــود اهل استان گیان نیز 
نبوده، در یکی از خیابان های شــهر رشت در فضای مجازی 
به اشــتراک گذاشــته شــد که بازتاب های زیادی داشت. 
حرکت های غیرطبیعی این زن، ترافیک زیادی در آن منطقه 
ایجــاد کرد که در نهایت، با حضور مأموران نیروی انتظامی، 

او دستگیر شد.

دادستان مرکز گیان :
بازداشت زن هنجارشکن 

در رشت 

پدر یک خانواده و دختر بچه پنج ســاله اش در 
نزدیکی سد چم آسمان واقع در بخش باغبهادران از 

توابع شهرستان لنجان در زاینده رود غرق شدند. 
در این حادثه که عصر روز پنجشــنبه اتفاق افتاد تاش 
نیروهای امدادی در عملیات احیا برای نجات پدر این خانواده 
نتیجه نداد و عملیات جســتجو برای پیدا کردن دختر بچه 
همچنان ادامــه دارد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهــان در گفت و گو با ایرنا تصریح کــرد: با توجه به وقوع 
۱2 مورد غرق شــدگی در زاینده رود و کانال های منشــعب 
از ایــن رودخانه از ابتدای ســال جاری تاکنــون، مدیریت 
بحــران اســتانداری اصفهان درباره شــنا در این رودخانه و 
کانال های منشــعب از آن هشــدارهای ازم را داده اســت.
منصور شیشــه فروش افزود: به علت شــدت جریان و پایدار 
نبودن جریان آب مدیریت بحران استانداری اصفهان در این 
هشــدارها از ساکنان و گردشــگران مناطق و محدوده های 
شهری و روســتایی خواسته است از شــنا در زاینده رود و 

کانال های منشعب از آن، خودداری کنند.

زاینده رود 
جان پدر و دخترش را گرفت 

واژگونی قایق گردشگران در سواحل شهرستان ُگمیشان واقع در غرب 
استان گلستان و کرانه شرقی دریای خزر یک کشته برجای گذاشت. 

مدیر جمعیت هال احمر شهرستان های بندرترکمن و گمیشان در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: این حادثه مقارن غروب روز پنجشنبه در ساحل چارقلی گمیشان 
رخ داد که بر اثر آن یک فروند قایق حامل ۱۰ نفر گردشــگر اهل کاله و بجنورد 
حین گشــت زنی در دریا دچار نقص فنی و واژگون شــد که بــر اثر آن یک نفر از 

مجموع ۱۰ سرنشین جان خود را از دست داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر گلســتان از پیدا شدن پیکر بی جان 
سرنشین مفقود شده حادثه واژگونی قایق گردشگری در سواحل شهرستان ُگمیشان 
واقع در غرب این استان گلستان خبر داد. سیدرحیم میرکریمی دیروز )جمعه( در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: با تاش عوامل هال احمر دریابانی و نیروهای محلی 
پیکر بی جان آخرین سرنشین قایق واژگون شده پیش از ظهر روز جمعه از آب های 
ساحلی گمیشــان در کرانه شــرقی دریای خزر خارج و به پزشکی قانونی منتقل 

شد.متوفی جوانی 24 ساله است.۹ سرنشین دیگر این قایق نجات یافتند. 

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری از سقوط یک پاراگایدر سوار اصفهانی در 

شهرستان سامان خبر داد. 
به گــزارش ایرنا ، ورزشــکار 32 ســاله اصفهانی که از 
ضلع شــمالی ســایت پروازی گردنه رخ پــرواز کرده بود به 
علت نامشــخص در ســوله های اطراف زمین های شهرستان 
ســامان ســقوط و فوت کرد. هنوز علت اصلی ســقوط این 
ورزشــکار مشخص نشده اســت و اطاعات تکمیلی پس از 
 بررســی و اعام نظرکارشناسان اطاع رســانی خواهد شد.
روابط عمومی این اداره کل مدعی شده است: این ورزشکار به 
همراه تیم اصفهان و بدون دریافت مجوز از مسئوان استان 

اقدام به پرواز کرده بود.

گازگرفتگی در یکی از معادن ذغال سنگ منطقه 
سوادکوه منجر به مرگ دو معدن کار شد. 

این معدن مربوط به بخش خصوصی بوده و هر دو قربانی 
گازگرفتگی معدن افراد بومی منطقه سوادکوه بودند.

تیم هایی از هال احمر و اورژانس استان به محل اعزام 
شدند 

این حادثه ساعت ۹ و 3۰ دقیقه صبح روز پنجشنبه در 
منطقه آزادمهر سوادکوه رخ داده است.

سقوط پاراگایدرسوار 
در اصفهان

گازگرفتگی
 در معدن سوادکوه

 2 کشته برجای گذشت

رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
از دســتگیری زنی خبر دارد که به بهانه خرید ارز و 
وعده سرمایه گذاری 60 میلیارد ریال از مال باختگان 

کاهبرداری کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مرتضی نثاری 
با بیان جزئیان این خبر اظهار داشت: خانمی با ادعای اینکه 
از کارکنان هواپیمایی است توانسته است از ۱۸ تن به مبلغ 
6۰ میلیارد ریال به بهانه خرید ارز و سرمایه گذاری در واردات 

خودروهای خارجی کاهبرداری کند.
وی افزود: با تحقیقات پلیســی مشخص شد که متهم 
ســرمایه مال باختــگان را به ازای خرید ســکه و ارز به یک 
صرافی منتقل می کرده که کارآگاهان موفق شــدند متهم را 
با دستور قضائی در مخفیگاهش بازداشت و در بازرسی از آن 

محل مقداری سکه و ارز کشف کنند.

دستگیری 
کاهبردار 6 میلیاردی

معاون مبارزه با قاچــاق کاا و ارز پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از کشــف یک هزار و ۲۴0 دستگاه کولر 

گازی قاچاق خبر داد.
به گزارش تسنیم، ســرهنگ رحمت اله درویشی گفت: 
در اقدام مشــترک معاونت مبارزه با قاچاق کا و ارز پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ و ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان تهران، یک هزار و 24۰ دســتگاه کولر گازی کشف 
شد.درویشی افزود: این کولرها در قالب ۱۰ دستگاه کامیون 
در یکی از انبارهای محدوده جنوبی شهر تهران کشف شده 
اســت.به گفته وی، ارزش ریالی اموال مکشــوفه حدود 4۰ 
میلیارد ریال برآورد شده و اقدامات برای سیر مراحل قانونی 

در حال انجام است.

کشف 1240 دستگاه 
کولر گازی قاچاق

واژگونی قایق گردشگران در گمیشان یک کشته برجای گذاشت

دستگیری اعضای باند انتشار فیلم های خشن در البرز
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سرویس سیاسی–
روزنامه آرمان روز پنجشنبه در یادداشت سرمقاله خود با عنوان »چرا دولت اصرار می کند؟« 
به موضوع تاش دولت برای تصویب لوایح FATF پرداخت و نوشت: » کشور یا دولت باید بداند 
چه امکانات و امتیازاتی در این راستا ارائه می دهد و چه امکانات و امتیازاتی دریافت می کند. باید 
دید که آیا دولت با این نگاهی که هرازگاه  اشاره ای به تصویب قوانین مربوط به FATF دارد، در 
راستای نظم جهانی است یا خیر؟ اگر در راستای نظم جهانی است، باید پاسخ دهد چه امکاناتی 
را از عرصه جهانی دریافت کرده است. آخرین مورد که باید بررسی شود برجام است. یک توافق 
بین المللی صورت می پذیرد و در شورای امنیت و سازمان ملل مورد تصویب قرار می گیرد، با خروج 
یک کشور، کشورهای دیگر هم پیمان این تفاهم نامه ها قرارداد بین المللی چه رویکردی نسبت به 
آن دولت اتخاذ کردند؟ اروپا مرتبا بیان می کند که ایران نباید از برجام خارج شود! آیا این یک 
توافقنامه یکطرفه است که ایران نباید خارج شود یا در این توافقنامه تعهدات طرفین دیده شده؟ 
چطور است که بر این اساس آمریکا خودش را جدا کرده، زمان ُکشی می کند و به مفادی که در 

آن توافقنامه ذکر شده بی توجه است؟ «
این روزنامه در ادامه نوشت: »اینکه اروپایی ها بیان می کنند که ایران باید با قبول عضویت، 
اطاعات کشور را -که بعضا نکته خاصی هم در آن نیست- ارائه دهد اما باید سؤال کرد در قبال 
آن چه چیزی دریافت خواهد کرد؟... نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته 
شــده، این اســت که اگر ایران تابع FATF بشود، برقراری رابطه با بخش وسیعی از نظام مالی 

بین المللی دشوار است«.
 FATF اصرار بیش از حد دولت برای پیوستن به

چه دلیلی دارد؟
این روزنامه در ادامه نوشت: اصاح نظام بانکی را نه مجلس تصویب کرده و نه دولت ایحه 
آن را به مجلس داده، اما چنین اصاحی از پیش زمینه های مهم اســت. در صورت پیوستن به 
FATF با اطاعاتی که از ما به دســت می آورند، علیه دولت و کشور زمینه سازی خواهند کرد و 
حتی ممکن است تحریم هایی در قالب های دیگری شکل بگیرد... در نهایت باید پرسید که اصرار 
بیش از حد چه دلیلی دارد؟ اگر به این سؤال ها پاسخ داده نشود کسانی خواهند گفت که دولت 
به جای اینکه کارهای ازم را انجام دهد، کارهایی که بر عهده دارد، به جای اینکه به ناکارآمدی ها 
توجه کند و کارهای ناتمام را انجام دهد، حاا می خواهد گامی بردارد که به کشور فشار خواهند 
آورد. برجام نمونه ای روشن از چنین فشاری است و در این میان اتحادیه اروپا چه قدمی برداشته 
است؟ اینستکس ثبت شده اما هنوز نه به دار است و نه به بار و منت هم می گذارند! درصورتی که 
منافع آنها از برجام تامین می شود ولی قدمی برای ایجاد تعادل برنمی دارند. این است که در وهله 

اول باید به اشکاات درونی خودمان رسیدگی کنیم.«
دغدغه منافع ملی یا ادامه فرافکنی 

درباره سوءمدیریت اقتصادی؟ 
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی با تیتر »شعار مهم نیست؛منافع ملی برای ما اهمیت 
دارد« به اظهارات روحانی در جلسه هیئت دولت درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در قبال لوایح FATF پرداخت و از قول رئیس جمهو نوشت: »به خاطر بحث های جزئی و منافع 
بسیار ناچیز، منافع بسیار کان را از دست می دهیم؛ این معامله خسارت بار است که ارزنی را بگیرید 
و کوهی را از دست بدهید؛ امروز داریم ارزن می گیریم و کوه منافع ملی را از دست می دهیم...
فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ دولت کارآمد 
است؛ چراکه به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده 
و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند، اما درعین حال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها 
و بخش ها باید در این زمینه تاش کنند... منافع ملی برای ما اهمیت دارد؛ شعار مهم نیست؛ ما 
باید منافع ملی و زندگی مردم را تضمین کنیم تا در آینده تاریخ نسبت به ما درست قضاوت کند. 
گفتنی اســت آقای رئیس جمهور و رســانه های حامی دولت بهتر از هرکس می دانند که 
مشکل روابط بانکی زیر سر تحریم هاست و نه عدم تصویب دو ایحه FATF که ااقل 4 سال 
است موضوع آن مطرح است. در واقع وعده آقای روحانی و شبکه رسانه ای حامی دولت این بود 
که مشــکات مالی و بانکی با برجام حل می شود اما بدعهدی آمریکایی ها و سرهم بندی برجام 
باعث شد این خواسته عملی نگردد. در همین حال در حالی که اروپایی ها به صراحت می گویند 
نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند، این چه منطقی است که آقای رئیس جمهور وعده حل 
مشکل، با تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF را می دهد و عماًًً بهانه دست اروپایی ها برای 

فرار از پاسخگویی می دهد؟!
با رای مردم چه کردید 

که آنها را از آمدن دیگران می ترسانید؟
روزنامه آرمان در مطلب دیگری با عنوان »اصاح طلبان برسر دوراهي حضور« نوشت: » هر 
انتخاباتی شرایط خاص خود را دارد اما برخورد برخی اصاح طلبان با مقوله انتخابات این گونه نیست 
و ترجیح همیشگی آنها حضور در پای صندوق های رأی و به دست آوردن بخشی از قدرت است. 
سیدحســین مرعشی، در این خصوص به ایلنا گفت که اصاح طلبان راهی جز شرکت و حضور 
فعال در انتخابات در حد مقدوراتشــان ندارند. با این وجود تنها دلیلی که سخنگوی کارگزاران 
برای اثبات ایده خود مطرح کرد، به مسئله عملکرد بد رقیب! در دوره های گذشته بازمی گشت.« 
اینکــه عملکرد رقیب بد بــوده، خود یک بحث مجزا می طلبد اما در جریان اصاحات که پیروز 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسامی و شوراهای شهر و روستا بوده، چه تناسبی 
میان وعده ها و عملکرد وجود دارد؟ اگر وضع به همین منوال کنونی پیش برود چه بر سر سرمایه 
مردمی اصاحات خواهد آمد و چه کسی می تواند پاسخگوی سرمایه مردمی از دست رفته باشد؟«
این روزنامه در ادامه نوشــت: » تکرار این پیروزی های قاطع به طور حتم با راهبرد تکراری 
ممکن نخواهد بود و مردم تنها از ترس رقیب دیگر حاضر به اعتماد به کسانی که نمی شناسند و 

کارنامه ای روشن ندارند، نخواهند شد.«
گفتنی است اصاح طلبان هیچ برنامه ای برای اداره کشور ندارند، به همین خاطر همواره با 
ترفند »رقیب هراسی« برای رسیدن به قدرت دست و پا می زنند و پس از رسیدن به قدرت نیز 
برای فرار از پاسخگویی درباره کارنامه خود باز هم به آن متوسل می شوند. ترفندی که بسیاری 
از فعاان این جریان نیز از نخ نما شــدن و بی نتیجه بودن آن اذعان دارند. طی روزهای گذشته 
مصطفی تاج زاده از فعاان سیاسی اصاح طلب و از مجرمان امنیتی فتنه 88 در گفت و گو با روزنامه 
شرق با توصیه به جریان متبوع خود مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب هراسی، 
نتیجه ندارد تصریح کرده بود: »در مقطع کنونی، روش های جاری سیاســت ورزی پاســخ گوی 
نیازهای زمانه نیست و به راهبرد جدید و برقراری مناسبات تازه  نیاز داریم. اگر رویکرد خود را در 
عرصه سیاست اصاح نکنیم، درگیر مشکاتی جدی خواهیم شد؛ برای مثال، جناح اصاحات 
باید قبول کند شرکت در انتخابات با رویکرد رقیب هراسی دیگر نتیجه پذیرفته شده ای به ارمغان 

نمی آورد. بسیاری از مردم دیگر برای رأی نیاوردن فان فرد، به نامزد رقیب او رأی نمی دهند.«
ترس مدعیان اصاحات از تضعیف پایگاه اجتماعی 

و شکست در انتخابات
روزنامه سازندگی، مصاحبه حسین مرعشی سخنگوی حزب سازندگی با یک خبرگزاری را 
منتشر کرده و به نقل از او نوشته است: »اصاح طلبان راهی جز شرکت و حضور فعال در انتخابات 
ندارند و... مرجع و محور همه مسائل انتخاباتی در جریان اصاحات، شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبان بوده و این شورا نماد جبهه تازه تأسیس اصاح طلبان ایران اسامی و بااترین رکن 

آن هم هست.«
مرعشی گفته است: »ما نمی توانیم کشور را به راحتی به جبهه پایداری بسپاریم...کسانیکه 
اصاح طلبان را تشویق به شرکت نکردن در انتخابات می کنند... باید بدانند اگر این سیاست اعمال 

شود آنها باید حاکمیت مطلق جبهه پایداری در مجلس را بپذیرند.«
سازندگی در یادداشت دیگری با تیتر »از دست دادن موقعیت ها« به قلم مدیر مسئول خود 
آورده اســت: »...تا وقتی این گونه تصمیم گرفته شود و گوش شنوایی به انتقادات وجود نداشته 
باشد، شاهد نارضایتی عمومی مردم از عملکرد نمایندگان امید در مجلس خواهیم بود... واقعیت 

این است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند بازهم اصولگرایان روی کار می آیند«.
شایان ذکر است مدعیان اصاحات در یک سال گذشته تاکنون بارها علیه عملکرد ضعیف 
فراکســیون امید مجلس، شورای شهر پنجم و همچنین دولت دوازدهم گفته و نوشته اند؛ زیرا 
آنها نیک می دانند که عملکردشان در دولت و مجلس و شوراهای شهر که آبستن همه مشکات 
و معضات کشور بوده، باعث شده پایگاه رأی اصاح طلبان ریزش کند. از همین روی است که 
آنها یا با انتخابات مشروط و یا با سناریوی نخ نمای »اگر ما نیاییم آنها می آیند« درصدد آنند آب  

رفته را به جوی برگردانند.
عذرخواهی روزنامه اصاح طلب از امام جمعه تهران 

واکنش های گسترده به انتشار مطلب توهین آمیز در روزنامه اصاح طلب و نه چندان مطرح 
»همدلی« علیه آیت اه ســید احمد خاتمی از ائمه جمعه تهران و عضو هیأت رئیســه مجلس 
خبرگان رهبری، موجب شد مدیر مسئول این روزنامه در شماره روز پنجشنبه از این شخصیت 

برجسته علمی عذرخواهی کند. 
ولی اه شــجاع پوریان، مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه 
نوشت: »نقل قول حجت ااسام فاضل میبدی را صرف تقارن با یک عکسی که از روی بدسلیقگی 
و اشتباه انتخاب شده، نمی توان به یک شخص خاص آن هم شخصیت محترم و برجسته ای چون 
آیت اه سیداحمدخاتمی ربط داد! البته این موضوع نافی مسئولیت عوامل روزنامه نبوده و به رغم 
اینکه در روز انتشار این شماره اینجانب در دفتر روزنامه حضور نداشته ام، اما مراتب عذرخواهی و 
پوزش خود را از این شخصیت برجسته و انقابی و مدافع محکم انقاب و عاقه مندان به ایشان 
اعام می دارم و اعتقاد راسخ دارم تفاوت و تنوع در اندیشه، مرام و تفکر در درون گفتمان اسام 
و انقاب نباید به میدانی برای تخریب بزرگان و سرمایه های معنوی نظام و انقاب تبدیل شود 
و ضمن دلجویی از ایشــان، فرآیندهای ازم جهت جلوگیری از تکرار این گونه  اشــتباهات را در 

روزنامه تشریح کرده ایم.«
گفتنی است، روزنامه همدلی، ۲۶ خرداد ماه در صفحه نخست خود با انتشار عکسی و انتخاب 
تیتر مغرضانه ای، به آیت اه سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران توهین کرده بود که با 
واکنش تند نهادها و تشــکل ها از جمله مدیریت حوزه علمیه اســتان تهران و برخی چهره های 
فرهنگی و سیاسی مانند حجت ااسام نصراه پژمانفر، عضو کیمسیون فرهنگی مجلس، رو به رو 
شد که خواستار برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با این گونه اقدامات هتاکانه و جلوگیری 

از بروز رفتارهای خارج از چارچوب اسامی و اخاق رسانه ای شده بودند.

درمکتب امام

سست تر از انه عنکبوت
مســلانان از هياهو وطبل هاى توخاى و تبليغاِت ظامانه نهراسند كه كاخ ها 

و قدرت هاى نظامى و سياى استكبار جهان، هانند انه عنكبوت سست و در 

حال فرو ريختنند. مسلانان جهان بايد به فكر تربيت و كنرل و اصاح ران خود 

فروخته بعض كشورها باشند و آنان را با نصيحت يا تهديد از اين خواب گراى كه 

هم خودشان و هم منافع ملت هاى اسامى را به باد فنا مى دهد، بيدار مايند.
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سرویس سیاسی-
ضرب شست ســپاه در سرنگون کردن پهپاد 
جاسوسی آمریکا، سیلی ســختی به ترامپ زد. 
اکنون سهم امارات و عربستان- نوچه ها و گاو های 
شیرده ترامپ- با توجه به نقش آنها در این اقدام 

ضدایرانی، محفوظ است. 
در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه ۳۰ خرداد یک 
فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی که در حال تعرض به حریم 
هوایی کشورمان بود، توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه 

پاسداران انقاب اسامی سرنگون شد. 
در پی سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در مقابل 
منطقه کوه مبارک اســتان هرمزگان، روابط عمومی کل 
ســپاه پاسداران انقاب اسامی در اطاعیه ای به تشریح 

جزئیاتی از این اقدام پرداخت.
در بخشی از این اطاعیه آمده است: پهپاد جاسوسی 
»گلوبال هاوک« در ساعت 14 دقیقه بامداد پنج شنبه از 
یکی از پایگاه هــای نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج 
 فارس با مختصات معلوم به هوا برخاسته و برخاف قوانین 
هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را خاموش 
نموده و در نهایت پنهان کاری، از تنگه هرمز به سمت چابهار 

ادامه مسیر می دهد.
این اطاعیه افزوده است: این هواپیمای بدون سرنشین 
در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه 
هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسامی ایران، 

مشغول جمع آوری اطاعات و جاسوسی می شود. 
در ادامه اطاعیه روابط عمومی کل سپاه تصریح شده 
است: در ساعت 4 و پنج دقیقه بامداد پنج شنبه در حالی 
که هواپیمای متجاوز وارد فضای سرزمینی کشورمان  شده 
بود، توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه مورد هدف قرار 

گرفت و سرنگون گردید.
غول 200 میلیون داری،آهن پاره شد

پهپاد گلوبال هــاوک )Global Hawk( محصول 
 RQ-4 شرکت نورثروپ-گرومن آمریکا با نام اختصاری
اســت که به منظــور اجرای عملیات های جاسوســی و 
شناسایی توســط نیروی هوایی و دریایی آمریکا به کار 

گرفته می شود.
بر اســاس اطاعات منتشــر شــده توسط شرکت 
ســازنده »گلوبال هاوک« از جملــه ویژگی های بارز این 
پهپاد، مداومت پروازی زیاد )بیش از ۳۲ ســاعت بدون 
سوختگیری( در ارتفاع پروازی زیاد )۶۰ هزارپا معادل با 
18 کیلومتر از سطح زمین( برای انجام مأموریت اصلی خود 
یعنی تصویربرداری و نقشه برداری آناین مناطق وسیع به 
وسیله دوربین ها و سنسورهای مختلف است به طوری که 

سپاه پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آمریکا را منهدم کرد 

سیلی سخت ایران به آمریکا
سهم عربستان و امارات محفوظ است!

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

دولت پاسخ دهد در ازای برجام چه دریافت کرده
که به دنبال تصویب FATF  است؟!

بامداد  ســاعات  نخستین  در   *
پنجشــنبه 30 خرداد یک فروند 
پهپــاد جاسوســی آمریکایی-

حال  در  کــه  هاوک«-  »گلوبال 
کشورمان  هوایی  حریم  به  تعرض 
بود، در منطقه کوه مبارک استان 
هرمزگان توســط پدافند نیروی 
انقاب  پاسداران  سپاه  هوافضای 

اسامی سرنگون شد. 
* قیمت هــر فروند از این پهپاد، 
بیش از 220 میلیون دار اســت 
از گران ترین پهپادهای  و یکــی 

آمریکایی محسوب می شود.

برای  * قطعات پهپاد ساقط شده 
رسانه ها به نمایش گذاشته شد.

* رویتــرز: بازارهــای بــورس 
کشورهای عربی به ویژه عربستان 
کاهش جدی  با  امارات  و  سعودی 

ارزش مواجه شد. 
* به دنبال ســرنگون شدن پهپاد 
متجاوز آمریکایی، قیمت های جهانی 

نفت روند افزایشی به خود گرفت. 
اســتاد  فرانک«  »اولریکــه   *
کاربردهای  متخصص  و  آکسفورد 
پهپاد  سرنگونی  پهپادها:  نظامی 
از  را  آمریکا  وجهه  گلوبال هاوک، 

بین برد.

* سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاســداران: پهپاد جاسوسی رژیم تروریستی آمریکا از الظفره 
 امارات در نزدیکی ابوظبی بلند شــده بود و با پنهان کاری و عبور از تنگه هرمز به مسیر خود ادامه داد. در مجموع

۴ بار در ساعت های2:05 بامداد 2 بار و 3:55 دقیقه 2 بار دیگر اخطار دادیم که عین ۴ بار هم توجهی نشد. 
* دونالد ترامپ که در نخستین واکنش خود به انهدام پهپاد آمریکایی در توییتی گستاخانه نوشته بود:»ایران اشتباه 

بسیار بزرگی انجام داد«! در دومین واکنش، از موضع پیشین خود عقب نشینی کرد.

به  قادر اســت محوطــه ای 
مساحت 1۰۰ هزار کیلومتر 
مربع را در یک روز اســکن و 
نقشه برداری کند و اطاعات 
خود را با استفاده از تجهیزات 
ارتباطی با سرعت ۵۰ مگابایت 

بر ثانیه ارسال کند.
برد  فــارس،  به گزارش 
پهپــاد حدود  این  عملیاتی 
1۲ هزار و ۳۰۰ ناتیکال مایل 
)بیــش از ۲۲ هزار کیلومتر( 
است و قادر به اجرای مأموریت 
در تمام شرایط آب و هوایی 

خواهد بود.
گلوبال هاوک را می توان 
از جمله تسلیحات گران قیمت 
ارتش آمریکا برشمرد چراکه 

قیمت هر فروند از این پهپاد با احتساب هزینه های عملیاتی 
و نگهــداری آن، به بیش از ۲۲۰ میلیون دار می رســد 
و از ایــن حیث یکی از گران تریــن پهپادهای آمریکایی 

محسوب می شود.
بر همین اســاس سپاه پاسداران، غول ۲۲۰ میلیون 

داری آمریکا را تبدیل به آهن پاره کرد.
شکار نوبرانه با سامانه بومی 

نکته قابل توجه اینجاست که پهپاد »گلوبال هاوک« 
آمریکا با آتش سامانه پدافند موشکی »سوم خرداد« نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی مورد هدف قرار 

گرفته و ساقط شد.
ســامانه پدافندی ســوم خرداد، یک سامانه پدافند 
موشکی بومی با قابلیت تحرک باا است که در سال 1۳۹۳ 

توسط نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.
این سامانه پدافندی میان برد برای انهدام انواع اهداف 
هوایی در ارتفاع متوســط است که از قابلیت درگیری با 
اهداف تا ارتفاع ۲۷ کیلومتری برخوردار اســت. سامانه 
پدافندی »ســوم خرداد« قابلیت انهدام اهداف را در برد 
۷۵ کیلومتری دارد و می تواند به طور همزمان با 4 هدف 

درگیر شود.
مقابله با هواپیماهای تاکتیکی و استراتژیک، بالگرد، 
موشک های کروز و پهپاد از جمله مأموریت های این سامانه 
است که می تواند در شرایط جنگ الکترونیک نیز به خوبی 

اهداف خود را سرنگون کند.
به گزارش مشــرق، پهپاد گران قیمت و پیشــرفته 
آمریکایی »گلوبال هاوک« از جمله جدیدترین پلتفرم های 
اضافه شده به ســازمان رزم نیروهای مسلح آمریکا بوده 
اســت و تعداد کمی از آن نیز تا به امروز ســاخته شده 
است. براســاس اطاعات موجود و آمارهای رسمی تنها 
یگان به کار گیرنده این پهپاد اســکادران VUP-1۹ در 
پایگاه Jacksonville در ایالت فلوریدای آمریکاســت 
که فقط ۲ فروند از این پهپاد را در اختیار داشــته است؛ 
بدین معنا که سپاه، یکی از ۲ پهپاد عملیاتی در این رده 

را شکار کرده است.
اعتراف واشنگتن

ارتش آمریکا با صدور بیانیه ای سرنگونی یک فروند 
پهپاد جاسوســی این کشور را تأیید کرد، اما مدعی شد 

که وارد حریم هوایی جمهوری اسامی ایران نشده بود.
»بیل اوربان« ســخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش 
آمریکا در این باره گفت:هیچ یک از هواپیماهای آمریکایی 
روز چهارشــنبه در حریم هوایی ایــران عملیات انجام 

نداده است.
ادعای واشنگتن در حالی است که سپاه پاسداران پیش 
از تاکید کرده بود که پهپاد جاسوســی »گلوبال هاوک« 
آمریکا بعد از تجاوز به حریم سرزمینی جمهوری اسامی 
ایران در منطقه رو به روی کوه مبارک اســتان هرمزگان، 
هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقاب 

اسامی قرار گرفت و سرنگون شد.
نمایش قطعات پهپاد شکار شده

نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
روز جمعه در یک نشســت خبری با حضور خبرنگاران، 
قطعاتی از پهپاد ساقط شده آمریکایی در روز گذشته را 

به نمایش گذاشت. 
در بنری که در محل نمایش قطعات پهپاد ساقط شده 
آمریکایی نصب شد، مدل این پهپاد MQ-4C اعام شد. 
سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در 
حاشــیه نمایش قطعات پهپاد ساقط شده آمریکایی در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: همراه با پهپاد آمریکایی 
یک هواپیمای p8 آمریکایی نیز بود که این هواپیما ۳۵ 

نفر سرنشین داشت.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه اظهار داشت:برخی 
قطعات اشــه این پهپاد در آب های سواحل کوه مبارک 
پخش شده بود و برخی قطعات سنگین نیز غرق شده است.

وی افزود: این هواپیما نیز به مرزهای هوایی ما تعرض 
کرده بود و ما می توانستیم آن را مورد هدف قرار بدهیم، 
اما این کار را نکردیم؛ چراکه هدف ما از سرنگونی پهپاد 

آمریکایی اخطار به نیروهای تروریست آمریکایی بود.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کرد:پهپاد 
جاسوسی رژیم تروریستی آمریکا در اولین ساعات پنج شنبه 
به پرواز درآمد و بدون توجه به اخطارهای پدافند هوایی 
ارتش و با زیرپا گذاشتن اصول و مقررات پرواز به سمت 
مرزهای ما آمد. این پهپــاد از الظفره امارات در نزدیکی 
ابوظبی بلند شــده است و با پنهان کاری و عبور از تنگه 

هرمز به مسیر خود ادامه داد.
این فرمانده ارشــد سپاه پاسداران ادامه داد: قرارگاه 
پدافند هوایــی ارتش 1۰ دقیقه قبل از شــلیک یعنی 
۳:۵۵ بامداد دوبار اخطار می دهد و با توجه به اینکه وارد 
فضای کشور شد توسط یگان مستقر که متعلق به پدافند 
هوافضای سپاه بود مورد اصابت قرار می گیرد و در مجموع 
4 بار در ساعت های۲:۰۵ بامداد ۲ بار و ۳:۵۵ دقیقه ۲ بار 

دیگر اخطار دادیم که عین 4 بار هم توجهی نشد.
فرمانده هوافضای ســپاه در پایان افزود: آمریکا یکی 
از پیشــرفته ترین و گران ترین ابزار جاسوسی خود را از 
دست داده است، آمریکا هم 
اجــازه نخواهد داد  هیچگاه 
هواپیمایی جاسوســی پشت 
مرزهایش پروازی داشته باشد. 
این زیاده خواهی آنهاست که 
در هرحالی مدعی هســتند، 
همراه پهپاد بدون سرنشین؛ 
یک هواپیمای جاسوســی با 
۳۵ خدمــه نیــز در منطقه 
حضور داشت، ما چرا به آنها 
شلیک نکردیم؟ آنها با اخطار 

ما منطقه را ترک کردند.
حق پاسخ محفوظ است

همان طــور که ســردار 
حاجــی زاده  اشــاره کردند، 
از  آمریکا  جاسوســی  پهپاد 
پایگاه هوایــی الظفره امارات 
متحده عربی- در فاصلــه ۳۲ کیلومتری ابوظبی- بلند 
شده است. در حقیقت امارات- در نقش نوچه ترامپ- در 

این تجاوزگری شریک بوده است.
از ســوی دیگر، همزمان با تعرض پهپاد جاسوسی 
آمریکا به حریم هوایی جمهوری اســامی ایران، »برایان 
هــوک« نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا 
در یک نشســت خبری در ریاض-پایتخت عربســتان- 
بدون  اشــاره به اقدامات خصمانه کشورش، با بیان اینکه 
»دیپلماسی ما به ایران اجازه پاسخ نظامی نمی دهد« در 
اظهارنظری گستاخانه گفت: ایران باید به دیپلماسی ما با 

دیپلماسی پاسخ دهد نه با اقدام نظامی.
به گــزارش خبرگزاری ها، »هــوک« صبح جمعه- 
ساعاتی پس از ســرنگونی پهپاد آمریکایی- با خالد بن 
ســلمان، معاون وزیر دفاع عربســتان در ریاض دیدار و 
ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسامی ایران مطرح 
کرد. معاون وزیر دفاع عربســتان ســعودی-گاو شیرده 
ترامــپ- نیز در این دیدار دربــاره تاش های مربوط به 
مقابله با آنچه »تهدیدات ایران علیه امنیت و ثبات منطقه« 

خواند، گفت وگو کرد.
وزارت امور خارجه بحرین نیز در بیانیه ای گستاخانه، 
اقدام دفاعی ایران در ســرنگون کردن یک فروند پهپاد 
متجاوز به حریم ایران را محکوم و آن را »اقدام خصمانه« 

توصیف کرد.
ضرب شست سپاه در سرنگون کردن پهپاد جاسوسی 
آمریکا، سیلی سختی به ترامپ زد. اکنون سهم امارات و 
عربستان-نوچه ها و گاو های شیرده ترامپ- محفوظ است. 
ازم به ذکر است که برایان هوک در روزهای گذشته 
در اظهاراتی مضحک مدعی شــده بود که دستاوردهای 

کشورمان در عرصه موشکی و نظامی فتوشاپ است!
مرزها خط قرمز ماست

سرلشکر حسین سامی فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقاب اســامی پنج شنبه هفته گذشته در کنگره ملی 
۵4۰۰ شــهید استان کردستان، با  اشاره به ساقط کردن 
پهپاد جاسوسی آمریکا، اظهار داشت: نیروی هوافضای سپاه 
یک فروند هواپیمای جاسوسی دشمن را که از مرزهای ما 

عبور کرده و در حال تعرض به امنیت ملی ما بود، شجاعانه 
ســرنگون کرد. این منش و روش و قاعده ملت ایران در 

برخورد با دشمنان است.
ســامی افزود: سرنگون کردن هواپیمای جاسوسی 
آمریکا، حامل یک پیام آشکار، واضح، قاطع، سریع، صریح 
و دقیق بود و آن اینکه مدافعان مرزهای میهن اســامی 
ایــران در مقابــل تعرض هر بیگانه ای به این ســرزمین 
عکس العمل های قاطع، تمام کننده و قطعی خواهند داشت. 
مرزها خط قرمز ماست و هر دشمنی به آن تعرض کند، بر 
نخواهد گشت و نابود خواهد شد. تنها راه دشمنان احترام 

به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران است.
وی در ادامه گفت: اعام می کنیم، بنای جنگ با هیچ 
کشوری نداریم، اما برای جنگ کاماً آماده ایم و حادثه امروز 

نشانه روشنی از این پیام دقیق بود.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در 
حاشیه اجاس مقامات عالی امنیتی 1۲۰ کشور جهان 
در روسیه در گفت وگو با خبرنگاران در واکنش به تجاوز 

پهپاد جاسوســی آمریکا اعام کرد: مرزهای هوایی ایران 
خط قرمز است و فرقی ندارد که هواپیمای کدام کشور از 
آن عبور کرده است به متجاوز همواره پاسخ سخت داده 

و خواهیم داد.
پاسخ به دست درازی آمریکا

محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه در واکنش به 
ساقط کردن پهپاد جاسوسی آمریکا در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: ایاات متحده علیه ایران تروریسم 
اقتصادی به راه انداخته، علیه ما اقدامات پنهانی انجام داده 
و اکنون به قلمرو ما دست درازی کرده است. ما به دنبال 
جنگ نیستیم ولی غیورانه از آسمان، زمین و آب های خود 
دفاع خواهیم کرد. ما این تجاوزگری جدید را به ملل متحد 
خواهیم برد و نشان خواهیم داد که ایاات متحده درباره 

آب های بین المللی دروغ می گوید.
ظریف همچنین در پیامی دیگر نوشت: پهپاد آمریکایی 
ســاعت ۰۰:14 در وضعیت پنهــان کار از امارات متحده 
عربــی پرواز و حریم هوایی ایران را نقض کرد. اپن پهپاد 
 N»4۳›۵۹°۲۵( ساعت ۰4:4۵ در مختصات جغرافیایی
E»۲۵›۰۲°۵۷( در نزدیکی کوه مبارک هدف قرار گرفت. 
ما بخش هایی از پهپاد نظامی آمریکا را از آب های سرزمینی 
خود یعنی در همان جایی که ]این هواپیما[ سرنگون شده، 

از آب بیرون کشیده ایم.
وزیــر امور خارجه کشــورمان به همــراه این پیام، 

تصاویری را منتشــر کرد که 
نشــان می دهد پهپاد آمریکا 
داخل حریم سرزمینی ایران 

هدف قرار گرفته است.
موسوی،  عباس  ســید 
سخنگوی وزارت امور خارجه 
تعرض  ضمن محکوم کردن 
یــک فروند پهپــاد متجاوز 
آمریکایی به فضای سرزمینی 
بــه هرگونه  ایران، نســبت 
تجاوز به قلمرو کشور و نقض 

حریم های آن هشدار داد.
ســقوط بورس آل سعود 

و امارات
در  رویترز  خبرگــزاری 
گزارشــی اعام کــرد: پس 
از ســقوط پهپاد آمریکایی، 

بازارهای بورس کشورهای عربی به ویژه آل سعود با کاهش 
جدی ارزش مواجه شد. 

بر اســاس این گزارش، تقریباً همه سهام های بانکی 
عربستان سعودی با کاهش شدید مواجه شدند. ارزش سهام 
بانک بازرگانی ملی که بزرگ ترین بانک عربستان محسوب 
می شــود ۲ درصد کاهش یافت. همچنین ارزش سهام 
صنایع پایه این کشور نیز با افت یک درصدی مواجه شد.

ارزش ســهام دیگر کشورهای عربی از جمله امارات 
نیز کاهش یافت به طوری که شاخص ابوظبی کاهش ۰/۲ 
درصدی داشت. و ارزش بزرگ ترین بانک این کشور نیز 

کاهش ۰/8 درصدی را تجربه کرد.
افزایش قیمت نفت

به دنبال سرنگون شدن یک پهپاد متجاوز آمریکایی 
از ســوی ایران، قیمت های جهانی نفت روند افزایشی به 

خود گرفت. 
در همین رابطه، پایگاه اویل پرایس در گزارشی نوشت: 
قیمت نفت بعد از سرنگون کردن پهپاد آمریکایی از سوی 
ایران در نزدیکی تنگه هرمز قدم در مسیر افزایش گذاشته 
است. براساس جدیدترین داده ها، قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدیت با افزایش ۵/4۷ درصدی به قیمت ۵۶/۹۲ دار 
بر هر بشــکه رسید و نفت خام برنت نیز با افزایش 4/۰۹ 

درصدی به ۶4/۳۵ دار در هر بشکه رسید.
احضار سفیر سوئیس

در پی ورود غیرقانونی یک فروند پهپاد آمریکایی به 
حریم هوایی جمهوری اسامی ایران که با برخورد سریع 
نیروی ضدهوایی سپاه پاسداران انقاب اسامی سرنگون 
شد، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه 
در تماس فوری با سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ 
منافع آمریکا، اعتراض شدید جمهوری اسامی ایران به 
دولت آمریکا به خاطر تعرض به حریم هوایی کشورمان را 
به وی اباغ کرده و در صفحه اینستاگرامش نوشت: مدارک 
انکارناپذیری مبنی بر حضور این پهپاد در فضای جمهوری 
اسامی ایران وجود دارد و حتی قطعاتی از اشه این پهپاد 

در آب های سرزمینی ایران به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری ها، سفیر سوئیس در تهران به 

وزارت امور خارجه فراخوانده و یادداشت رسمی اعتراض 
به تجاوز پهپاد آمریکایی به وی ارائه شد.

محسن بهاروند دســتیار وزیر و مدیرکل آمریکای 
وزارت امور خارجه کشورمان در ماقات با سفیر سوئیس 
با ارائه یادداشت رسمی به تجاوز هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکایی به قلمرو هوایی کشورمان اعتراض کرد و دولت 
آمریکا  را مسئول عواقب این گونه اقدامات تحریک آمیز 

خواند.
سفیر سوئیس در این دیدار گفت که مراتب را بافاصله 

به واشنگتن منتقل خواهد کرد.
نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل

»مجید تخت روانچی« ســفیر دائم ایران در سازمان 
ملل در نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
متحد از اقدام آمریکا در نقض حریم سرزمینی ایران شکایت 
کرد و آن را نقض فاحش قوانین بین الملل و منشور ملل 

متحد توصیف کرد.
تخت روانچی، با  اشاره به این نامه گفت: تأکید کردیم 

که به این هواپیما و این پهپاد اخطارهای رادیویی ازم داده 
شد از قبل و به تمام این اخطارهای رادیویی بی توجهی شد.

»کیوان خسروی« سخنگوی شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسامی ایران بر دفاع ایران از حریم هوایی خود 
تأکید کرد و گفت تهران از آمریکا به دلیل تجاوز نظامی، 

به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.
عقب نشینی و گاف ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش 
خود به منهدم شدن پهپاد آمریکایی در توییتی گستاخانه 

نوشت: »ایران اشتباه بسیار بزرگی انجام داد«!
ترامپ در دومین واکنش خود به ســرنگونی پهپاد 
جاسوســی این کشــور در حریم هوایی ایران، از موضع 

پیشین خود عقب نشینی کرد.
وی گفت: این حادثه ممکن است یک اشتباه فردی 
بوده باشد. برایم باور اینکه این اقدام عمدی بوده، سخت 
است. نمی گویم آن کشــور )ایران( این اشتباه را مرتکب 
شده است، بلکه یکی از افراد تحت فرماندهی اشتباه کرده 
اســت. احساسم این است. شاید اشتباه کنم، یا شاید هم 

)احساسم( درست باشد.
ترامــپ در پیامی توئیتری تهدیدآمیز خود در عصر 
جمعه، زمان انهدام پهپاد آمریکایی را »دوشنبه« عنوان 
کرد؛ وی مدعی شــد: دوشنبه آنها یک فروند هواپیمای 

بدون سرنشین را در آب های بین المللی ساقط کردند. 
وی در حالی مدعی توقف حمله به سه سایت ایرانی 
در لحظات آخر شــد، که زمان انهدام پهپاد آمریکایی در 
آب های سرزمینی ایران را »دوشنبه« عنوان کرد که حاکی 
از ناقص بودن اطاعات وی به عنوان رئیس جمهوری ایاات 
متحده است. اشتباه ترامپ در حالی بوده که تنها یک روز 
از انهدام این پهپاد گذشته و رئیس جمهوری آمریکا این 
یادداشت توئیتری را پس از برگزاری نشست با سران کنگره 

و مشاوران امنیتی خود منتشر کرده است.
شبکه خبری سی بی اس در گزارشی نوشت: »نانسی 
پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه 
در یک نشست خبری خواستار اتخاذ رویکردی محتاطانه 

در قبال ایران شد.
پلوسی در ادامه گفت: من فکر نمی کنم رئیس جمهور 
ترامپ قصد داشته باشد با ایران وارد جنگ شود؛ هیچ کس 

در آمریکا تمایلی به جنگ ]با ایران[ ندارد.
سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا نیز بعد از جلسه با 
رئیس جمهور این کشور درباره ساقط شدن پهپاد آمریکایی 
در جنوب ایران، گفتند که ترامپ خواستار جنگ نیست.

ازم به ذکر اســت که آمریکا در ماه های گذشته با 
اف زنی، ایران را به تقابل نظامی تهدید کرد ولی وقتی 
نشانه ای از عقب نشینی ندید، 
به تمنای مذاکره روی آورد و 
شماره ای را در اختیار سفارت 
سوئیس )حافظ منافع آمریکا 
در تهران( قرار داد تا به منظور 
تمــاس تلفنــی احتمالی به 
داده  ایــران تحویل  مقامات 
شود و پس از آن ملتمسانه، 
واسطه ها را به ایران فرستاد. 

بر  ترامپ صــدای مرگ 
آمریکا را شنید

در روزهای گذشته ترامپ 
مدعی شده بود که ایرانی ها در 
زمان امضای توافق هسته ای 
برجام در دوران »باراک اوباما« 
رئیس جمهور ســابق آمریکا 
شــعار »مرگ بر آمریکا« سر 

می دادند، در حالی که اان این کار را انجام نمی دهند.
یکی از فعالین فضای مجازی با  اشــاره به این ادعای 
ترامپ و سرنگونی پهپاد جاسوسی این کشور در مطلبی 
نوشــت:»آقای ترامپ! صدای مرگ بر آمریکا را شنیدی 

یا باز هم...؟!«
»اولریکه فرانک« دکترای روابط بین الملل از دانشگاه 
آکســفورد و متخصص کاربردهای نظامــی پهپادها در 
مصاحبه با رادیوفردا وابسته به سازمان مرکزی جاسوسی 
آمریکا )سیا(، با دردناک خواندن سرنگونی پهپاد آمریکایی 
گلوبال هاوک، گفت که تصور این بود که این پهپاد هدف 
قرار نخواهد گرفت اما آمریکا وجهه خود را از دست داد.

وبگاه صهیونیســتی »تایمز  اســرائیل« در گزارشی 
نوشت: شماری از مقامات اسرائیل درباره اینکه آمریکا به 
سرنگونی پهپاد این کشور در آب های خلیج  فارس توسط 

ایران واکنش نشان ندهد، ابراز نگرانی کردند.
اسپوتنیک در گزارشی نوشت: گلوبال هاوک نه قابل 
ردیابي اســت و نه قابل سرنگونی؛ ایرانی ها موشک فوق 
افســانه ای در اختیار دارند که افسانه های آمریکایی ها را 

می تواند به باد دهد.
توقف عبور پروازها

سازمان هوانوردی فدرال آمریکا بامداد جمعه با صدور 
بخشنامه ای عبور هواپیماها و پروازهای خطوط هوایی این 
کشور از بخش هایی از حریم هوایی ایران را متوقف کرد.

این بخشنامه اضطراری شامل مسیر هوایی عبوری 
بر فراز تنگه هرمز و دریای عمان که توســط جمهوری 
اسامی ایران کنترل می شود بوده و از شرکت های هوایی 
آمریکا خواسته شده تا ضمن عبور نکردن از حریم هوایی 
جنوب ایران، مسیر جایگزینی برای پروازها خود پیدا کنند.

منابع خبری اعام کردند که خطوط هوایی هلندی 
KLM،  از تــردد در بخش هایی از خطوط هوایی ایران 

خودداری می کند.
خطوط هوایی انگلیســی »بریتیش  ایرویز« نیز روز 
جمعه اعام کرد که در پیروی از سازمان هوانوردی فدرال 
آمریکا )FAA(، از پرواز در بخش هایی از حریم هوایی ایران 
خودداری می کند و تاش می کند تا برای پروازهای خود 

مسیرهای جایگزین پیدا کند. همچنین خطوط هوایی 
لوفت هانزای آلمان نیز اعام کرد که مسیر پروازهای خود 

بر فراز تنگه هرمز را تغییر می دهد.
واکنش های جهانی

»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 
در واکنش به ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا توسط 
سپاه پاسداران، ضمن هشدار به آمریکا درباره پیامدهای 
بحرانی شدن شرایط در ارتباط با ایران گفت که واشنگتن 

عمدا به تنش با ایران دامن می زند.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه نیز روز جمعه 
با بیان اینکه تنش زایی نظامی در منطقه به نفع هیچکس 
نیست، در اظهارنظری گستاخانه خواستار اجرای حداکثر 
پادمان برای ممانعت از دستیابی ایران به ساح اتمی شد.

همچنین »آنگا مــرکل« صدر اعظم آلمان پس از 
نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت که اتحادیه 
اروپا خواستار مذاکرات دیپلماتیک درخصوص وضعیت 

متشنج در منطقه است.

FATF تعلیق ایران از لیســت سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار 
دیگر تمدید کرد.

»کارگروه ویژه اقدام مالی« )FATF( که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی 
و تأمین مالی تروریســم در جهان عنوان می کند دیروز جمعه اعام کرد تصمیم 

گرفته تعلیق »اقدامات تقابلی« علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
در بیانیه  این گروه آمده اســت: »ژوئن سال ۲۰1۶ کارگروه ویژه اقدام مالی 
ژوئن از تعهد سیاسی ایران در سطوح باا برای رفع کمبودهای راهبردی خود در 
زمینه مبارزه با پولشویی/ تأمین مالی تروریسم )AML/CFT( استقبال کرد. با 
توجه به ملزم شدن ایران به این تعهد سیاسی و گام های مرتبطی که این کشور 
برداشته است FATF در فوریه ۲۰1۹ تصمیم به تمدید این اقدامات تقابلی گرفت.«

در این بیانیه آمده اســت: »از نوامبــر ۲۰1۷، ایران اقدام به ایجاد یک نظام 
اعام نقدینگی کرده است. این کشور آگوست سال ۲۰18 اقدام به اجرای برخی 
از متمم های الحاقی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود کرده و در ژانویه 
 FATF .۲۰1۹ هم متمم های قانون مبارزه با پولشــویی را به اجرا درآورده است
از پیشــرفت های صورت گرفته در این اقدامات قانونی آگاه است. لوایح مربوط به 
معاهده های تأمین مالی تروریســم و پالرمو در پارلمان به تصویب رســیده  اند اما 
هنوز اجرا نشده اند. FATF همانند هر کشوری دیگر فقط قوانینی که کامل اجرا 

می شوند را در نظر می گیرد.«
طبق این بیانیه،FATF در جلســه هفته جاری خود تصمیم گرفته تعلیق 
اقدامــات تقابلی را تمدید کند و البته از تمامی اعضــا و حوزه های قضایی خود 
خواسته نظارت های خود بر شعبات و مؤسسات مالی مستقر در ایران را تشدید کند.
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: »FATF ضمن اذعان به پیشــرفت های 
حاصل شده در ایران با تصویب قانون ضد پولشویی، مراتب تأسف خود را از بابت 
مغفول ماندن برنامه اقدام، ابراز می دارد.FATF انتظار دارد ایران به ســرعت در 
مسیر اصاح حرکت کرده و اطمینان حاصل کند که با تکمیل اصاحات ازم در 

زمینه CFT تمامی موارد باقی مانده را برطرف می کند.«
این کارگروه تهدید کرده در صورتی که ایران تا اکتبر ۲۰1۹ معاهده های پالرمو 
و تأمین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب نکند، FATF اقدامات 

جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
مهلت چند باره برای افتادن در تله!

شایان ذکر است که به زعم کارشناسان و تحلیلگران سیاسی، کار ویژه اصلی 
گروه اف.ای.تی.اف که گردانندگان اصلی آن از طراحان کارزار فشار حداکثری علیه 
ایران هستند، اجرای لیست تحریمی آمریکا و مقابله با اقتصاد مقاومتی جمهوری 
اسامی است. چندی پیش فایننشنال تایمز در گزارشی نوشت: »ایران با پذیرش 
قواعد مالی بین الملل FTAF از اقتصاد مقاومتی یعنی عدم وابستگی به غرب -که 

موردنظر رهبر این کشور است- خارج می شود.«
با این حال، کارشناســان بسیاری نسبت به تبعات پذیرش تعهدات دولت به 
اف.ای.تی.اف هشــدار داده اند چه آنکه با اجــرای توصیه های  ای اف تی اف و ارائه 
اطاعات تراکنش های مالی کشور به طرف خارجی آنهم در جنگ اقتصادی، زمینه 
برای تحریم های گسترده و شدیدتر علیه افراد و شرکت های وابسته به نهادهای 

تحریمی میسر می شود.
اکثر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصمیم گیری درباره پیوستن 
ایران به این دو کنوانسیون مدنظر اف.ای.تی.اف به آنها واگذار شده، معتقدند اجرای 

این تعهدات موجب گرا دادن راهکارهای دور زدن تحریم ها به آمریکا می شود.
قابل تأمل آنکه اروپایی ها در صدد بازی با کارت »لیست سیاه« هستند چه 
 )FATF( آنکه اعام می کنند در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف ای تی اف
کشورمان را در لیست سیاه قرار می دهند و عمًاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات 
مالی و بانکی و پولی از ســوی بانک های جهانی با بانک های ایرانی ناممکن شده 
و ایران در یک تحریم تمام عیار بانکی جهانی قرار خواهد گرفت، اما اکنون برای 

چهارمین بار است که مهلت ایران برای تصویب لوایح مزبور را تمدید می کنند.
البته گفتنی اســت دولت تلگرام و برجام که از ابتدا تاکنون همه مشــکات 
کشــور را به زلف برجام گره زده است، در آخرین بهانه جویی ها، مشکاتی مانند 
اجرا نشدن قرارداد ایرباس، فروش نفت، مبادات بانکی و... را نیز به FATF ربط 
داده است. روحانی سه روز پیش در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه »روابط 
بانکی بدون تصویب دو ایحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، 
به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم«، تآکید کرد: »اگر به مشکل بانکی خوردیم 

مردم نگویند دولت ناکارآمد بود!«
رئیسFATF مارشال بیلینگزلی که همزمان معاون وزیر خزانه داری آمریکا 
هم هست، چندی پیش در پاسخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا که »ما چگونه 
باید فشــارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل 
کنیم که آنها نتوانند شکاف هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟« گفته بود: 
»باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی لوایح 
مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند!« وی در جلســه استماع کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم اعتراف کرده بود که »برای مقابله با ایران 
همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.« پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق 
مدیریت مبارزه با تروریســم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا گفته بود: 
»برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور 

کامل در FATF نیاز است.«
در شرایطی که مدعیان اصاحات مدعی اند با عدم تصویب لوایح FATF دست 
به خودتحریمی زده ایم! کارگروه اقدام مالی FATF چندی پیش در گزارشی 8۰ 
صفحه ای، اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای 
دور زدن تحریم را ذیل به اصطاح هدف خود برای مقابله با   اشــاعه تســلیحات 
کشتار جمعی تعریف کرده است! این یعنی درست برعکس ادعای واهی مدعیان 
اصاحات، FATF مســیرهای دور زدن تحریم ها را مســدود و کشــور را دچار 

خودتحریمی می کند.

مهلت چند باره برای افتادن در تله!
FATF برای چهارمین بار تعلیق ایران

 از لیست سیاه را تمدید کرد

اردبیل- خبرنگار کیهان:
دومین اجاس گردشــگری سامت کشورهای عضو اکو در اردبیل 

برگزار شد.
در این اجاس که به مدت ســه روز و با هدف معرفی توانمندی های ایران و 
اســتان اردبیل در زمینه اقتصادی و گردشگری و با محوریت گردشگری سامت 

و توریسم درمانی برگزار شد 1۵۰ نفر میهمان خارجی و داخلی حضور داشتند.
محند رضا کرباســی دبیرکل کمیته ایرانی اکو برپایی این اجاس را فرصتی 
برای معرفی توانمندی های ایران و اســتان اردبیل در حوزه گردشگری سامت و 

توریسم درمانی و سایر فعالیت های مرتبط با گردشگری اعام کرد.
وی گفت: هشت هیئت خارجی از کشورهای عضو اکو در این اجاس حضور 

داشتند و موارد مهم بین المللی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: در پایان اجاس بیانیه آن برای پیگیری موارد طرح شده قرائت شد.

در ایــن اجاس ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ساانه در حدود ۳۰۰ هزار گردشگر برای مسائل درمانی به کشور 
مسافرت می کنند و از این بابت درآمدی در حدود یک میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیون 

ریال عاید کشور می شود.
وی گفت: عمده گردشــگران سامت را اتباع کشــورهای همسایه از قبیل 

پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان و عراق تشکیل می دهند.
وی افزود: تاش می شــود ایران به مرکز گردشگری سامت منطقه تبدیل 
بشود تا به این ترتیب خدمات مطلوب به کشورهای مسلمان و همسایه ارائه شود.
همچنین اکبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز در مراسم گفت: جذب سرمایه گذار 

برای احداث دهکده سامت مورد توجه مسئوان استان است.
وی افزود: برای احداث دو بیمارســتان خصوصی، یک دهکده سامت و سه 

مجتمع بزرگ آب درمانی و پزشکی از سرمایه گذاران دعوت شده است.
نمایشــگاه توانمندی های گردشگری استان، از دیگر برنامه های این اجاس 

سه روزه بود.

برگزاری اجاس گردشگری سامت 
کشورهای عضو اکو در اردبیل



نشنال اینترست: ترامپ بلوف می زند 
ایران کابوس آمریکا است

یک نشــریه آمریکایی طی گزارشی در باره تحوات 
جاری منطقه خلیج فارس، رئیس جمهور این کشور را فردی 
بلوف زن توصیف کرد و نوشــت که ایران کابوس »دونالد 

ترامپ« است. 
»نشنال اینترســت« با یادآوری تهدیدات اوائل ماه گذشــته 
میادی ترامپ مبنی بر اینکه اگر ایران تهدیدی را متوجه آمریکا 
یا متحدان این کشــور کند، »پاسخ شــدیدی« را دریافت خواهد 
کرد، نوشــت که رئیس جمهور آمریکا بلوف زده است، چرا که در 

عمل، کاما منفعل بوده و هیچ کاری را نمی تواند بکند.  این نشریه 
نوشت، واقعیت این اســت که ایران به یک کابوس برای ترامپ و 
سیاست خارجی دولت آمریکا تبدیل شده است. به نوشته نشنال 
اینترست، ایران در همان روزی که اعام کرد قصد دارد با عبور از 
سقف های مشخص شده در »برجام« میزان ذخائر اورانیوم خود را 
افزایش دهد، هشــدار داد که می تواند جلوی صدور نفت از طریق 
تنگه هرمز را بگیرد. این نشریه یاد آور شد که تهران، دولت ترامپ 
را با بزرگترین چالش در دو سال و نیم گذشته رو به رو کرده است.

صفحه آخر

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول و سردبیر: حسین شریعتمداری

تلفن: 35200 و 33110251-9
سامانه پیام کوتاه: 30002323

پست تصویری: 33111120-33114228
Kayhan@Kayhan.ir :پست الکترونیکی

www.kayhan.ir :صفحات وب
کد پستی: 1144831599

صندوق پستی: 11155/3631
تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

اذان ظهر: 13/06، اذان مغرب: 20/45، نیمه شب شرعی: 0/13، اذان صبح )فردا(: 4/02، طلوع آفتاب )فردا(: 5/49          شنبه اول تیر 139۸  1۸ شوال 1440   22 ژوئن 2019  شماره 22214

حبس ابد برای 151 نفر در ترکیه 
به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام 1395

دادگاهــی در ترکیه ۱۵۱ نفر را بــه اتهام ارتباط 
داشتن با کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶)۱39۵(، به حبس 

ابد محکوم کرد. 
دادگاهی در ترکیه 151 نفر از شــهروندان این کشور را 
به اتهام تاش برای براندازی نظام قانونی این کشــور و نقش 
داشتن در کودتای15 جوای 2۰1۶ )25 تیر 1395(، به حبس 
ابد محکوم کــرد. 128 نفر از این افراد عاوه بر حبس ابد، به 
اعمال شاقه هم محکوم شدند. دولت ترکیه سه شنبه گذشته 

هم دســتور بازداشت 128 نفر از پرسنل نظامی این کشور را 
در ارتباط با کودتا صادر کرده بود.

 آنکارا »ســازمان گولن« بــه رهبری »فتح اه گولن« را 
عامل کودتای 15 جوای 2۰1۶ اعام کرده و این ســازمان 
را تروریســتی می داند. در اتفاقــات کودتای مذکور هم 25۰ 
نفر کشــته و بیش از     2۰۰۰ نفر مجروح شــده اند. تاکنون 
هزاران نفر به جرم ارتباط داشتن با کودتا، دستگیر و یا از کار 

برکنار شده اند.

انصــاراه یمــن در جدیدترین عملیات 
با موشــک کروز نیروگاه مهم و حیاتی برق 
واقــع در جنوب  »الشــقیق« در »جیزان« 

عربستان را هدف قرار داد.
انصاراه یمن از زمانی که اعام کرده 3۰۰ نقطه 
حیاتی متجاوزان را مورد حمله قرارخواهد داد، مواضع 
حیاتی عربستان را بارها با حمات موشکی و پهپادی 
مورد هدف قرارداده اســت. فرودگاه ها و پایگاه های 
استان های جنوبی عربستان بیش از 1۰ بار تاکنون 
مورد حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته است. اکنون 
نیروگاه برق عربستان در جنوب این کشور نیز مورد 

حمله قرار گرفته است. 
به گزارش فارس، انصاراه یمن بامداد پنجشنبه 
اعام کرد یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
با موشک کروز نیروگاه برق »الشقیق«، در »جیزان«، 
واقع در جنوب عربســتان را هدف قرار داده اســت. 
یحیی سریع سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح یمن 
با اعام این خبر گفت، موشک شلیک شده به هدف 
مورد نظر اصابت کرد. وی تصریح کرد، این حمله در 
پاســخ به تجاوزگری های ائتاف سعودی و محاصره 

مردم یمن انجام شده است. یحیی سریع تصریح کرد: 
»در صورتی که دشمنی ها و حمات سعودی ها ادامه 
یابد به اذن خدا غافلگیری های بزرگی با حساسیت 

بیشتر برای نظام سعودی در راه است.«
بر اساس گزارش پایگاه »الخبر الیمنی«، الشقیق 
از بزرگترین نیروگاه های برق در عربســتان به شمار 
می رود و هزینه ساخت آن بالغ بر 12 میلیارد ریال 
سعودی بوده است. شرکت »صنایع سنگین هیوندا« 
)وابســته به کره جنوبی( ســاخت این نیروگاه را از 
ســال 2۰13 آغاز و تا سال 2۰18 به پایان رسانده 
اســت. نیروگاه الشقیق با تولید 2۶۴۰ مگاوات برق، 
۷۰ درصــد از نیازهای مصرفی اســتان های جنوبی 
عربســتان یعنی »جیزان، نجران و عسیر« را تأمین 
می کند. بر اساس گزارش روزنامه سعودی »الوطن«، 
ایــن نیروگاه به بااترین میــزان بهره وری در میان 
ایســتگاه های برق عربستان دست پیدا کرده است. 
پیش تر شــبکه »العربیه« به نقل از »علی بن صالح 
البراک« رئیس اجرایی شــرکت برق سعودی اعام 
کرده بود، نیروگاه الشقیق عاوه بر تغذیه استان های 
جنوبی عربســتان، بخشی از شــبکه اصلی برق این 

کشور است.
از سوی دیگر سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز 
پنجشنبه از حمله شدید پهپادی به فرودگاه جیزان 
عربســتان خبر داد و در هشداری شدید به ریاض، 
تهدید کرد، اگر تجاوز ســعودی به یمن ادامه یابد، 
صنعا، اهدافی فراتر از فرودگاه های جنوبی عربستان 
را هدف قرار می گیرد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
گفت: »آشیانه فرودگاه جیزان و پهپادهای آن هدف 
چندین فروند پهپاد قاصف کی2 قرار گرفته و اهداف 
به  دقت محقق شــد... حمات ما به عسیر،  نجران و 
جیزان محدود نخواهد ماند و دشــمن سعودی باید 
بفهمد که در صورت تشــدید وضعیت، ما مساحت 
بازدارندگی را افزایش خواهیم داد.« او با بیان اینکه 
نیروی پهپادی یمن با پهپاد قاصف کی2، عملیات های 
وسیعی علیه آشیانه پهپادها و دیگر اهداف نظامی در 
فرودگاه جیزان انجام داده و تمام اهداف محقق شده و 
تردد هوایی در این فرودگاه متوقف شده، تأکید کرد، 
»یمن امروز فناوری هایی پیشرفته در اختیار دارد که 
سامانه های پدافندی آمریکایی و غیرآمریکایی موجود 
در عربستان، نمی تواند با آن مقابله کند.. برخی از این 

فناوری ها را در کنفرانسی خبری اعام خواهیم کرد.«
این مقام یمنی افزود: »موشــک های بالستیک، 
کروزهای هوشمند و انواع پهپاد های یمن، امکان زدن 
هر هدفی در طول و عرض جغرافیایی عربســتان را 
دارد و حمات ما به مناطق عســیر، جیزان و نجران 
محدود نخواهد ماند.« سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
یادآوری کرد که کشورش توان تولید مداوم موشک و 
پهپاد را دارد به طوری که یمن نه فقط برای چند ماه 
بلکه برای چند سال قادر بر ایستادگی باشد. او افزود 
که یمن در مقابل تجاوز، محاصره و ظلم دشمن،  حق 

دفاع از خود را دارد.
دقایقی پس از انتشــار این خبر، ائتاف سعودی 
مدعی شــد یک پهپــاد یمنی را که قصد داشــته 
فرودگاه جیزان را هدف قرار دهد، ساقط کرده است 
اما تصاویر راداری از پرواز هواپیماها نشــان می دهد 
پروازهای اطراف فرودگاه جیزان در حال دور شدن 
از این فرودگاه هســتند. این تصاویر همچنین نشان 
می دهد تا کیلومترها دورتر از فرودگاه جیزان، هیچ 
هواپیمایی در حال پرواز نیســت و تمام هواپیماها 

زمین گیر شده  است.

اصابت موشک کروز انصاراه
به نیروگاه برق سراسری عربستان

انگلیس با فشار افکار عمومی 
فروش تسلیحات به عربستان را متوقف کرد

عمومی،  افکار  فشار  تحت  انگلیس  دولت 
صدور مجوز برای صادرات ساح به عربستان 

را تعلیق کرد.
انگلیس و آمریکا به عنوان دو تامین کننده بزرگ 
ســاح به عربستان و امارات در جنگ یمن به شمار 
می روند. تشدید جنایت های متجاوزان به یمن باعث 
شده است تا فشارها بر انگلیس و آمریکا برای تعلیق 
صدور ســاح به این کشورها پایان یابد. به گزارش 
فــارس، دادگاهی در انگلیس با صدور حکمی اعام 
کرد، فروش تسلیحات انگلیس به عربستان به منظور 
استفاده در »جنگ ظالمانه« علیه یمن، غیرقانونی 
است. بنا بر گزارش روزنامه »ایندیپندنت«، تعدادی 
از فعاان حقوق بشــر که دادخواستی را در دادگاه 
انگلیس علیه دولت این کشور درخصوص مشارکت 
در جنگ یمن به واسطه فروش تسلیحات به ائتاف 
ســعودی مطرح کرده بودند، روز پنج شنبه در این 
دعوای حقوقی پیروز شــدند. بر اساس این گزارش، 
مجوزهای صادرات جدید به عربستان و شرکایش به 

حالت تعلیق درآمده است.
بنا بر گزارش ایندیپندنت، کمپین مقابله با تجارت 
ســاح )CAAT( این دعوای حقوقی را علیه دولت 
مطرح کرده بود که جنگنده ها و بمب های انگلیسی 
که به ائتاف ســعودی فروخته شــده، برای کشتار 
غیرنظامیان و نقض قوانین بین المللی مورد استفاده 
قرار گرفته است. دیوان عالی پیشتر حکمی را به نفع 

دولت انگلیس صادر کرده بود و استدال مطرح شده 
در این حکم نیز این بود که »این ائتاف )به رهبری 
سعودی( عمداً غیرنظامیان را هدف نگرفته است« و 
تحقیقات درباره رویدادهای گزارش شده در این جنگ 
ادامه دارد. این کمپین در سال 2۰1۷، حکم دیوان 
عالی را به چالش کشیده و شواهد جدیدی از تجاوز 
ســعودی علیه یمن به دادگاه اســتیناف ارائه کرده 
است که شامل شواهدی محرمانه بود که اوایل سال 
جاری میادی در جلسات دادرسی محرمانه ارائه شد.

روز پنجشــنبه، دادگاه استیناف انگلیس به این 
نتیجه رســیده که صدور مجوز تجارت بین المللی 
برای صادرات تســلیحات به عربستان »غیرمنطقی 
و در نتیجه غیرقانونی« است. طبق گزارش گاردین، 
انگلیس نــه تنها بمب هایی را که بر ســر یمنی ها 
ریخته می شــود، تامین کرده و می کند، بلکه خدمه 
و مستشاران نظامی که سبب تداوم جنگ شده اند، 
نیز در اختیار ائتاف ســعودی قرار داده است. اخیرا 
اعام شــد که ۶3۰۰ نیروی انگلیسی در پایگاه های 
نظامی عربستان وظیفه حراست از جنگنده های این 

کشور را دارند. 
8۰ درصد مردم 

مخالف سیاست های دولت
براساس نتایج یک نظرسنجی، از هر پنج انگلیسی 
تقریبــا چهار نفــر )۷9 درصد ( بر ایــن باورند که 

کشورشان در مسیری اشتباه گام برمی دارد.

روزنامه ایندیپندنت نوشــت، اکثر انگلیسی ها 
معتقدند کشورشان مسیری اشتباه را طی می کند. 
این روزنامه در پایگاه اینترنتی خود افزود، براساس 
نتایج یک نظرســنجی، از هر پنج انگلیسی تقریبا 
چهار نفر )۷9 درصد ( بر این باورند که کشورشان 
در مسیری اشــتباه گام برمــی دارد. از زمان آغاز 
این بررســی ماهانه که به سال 2۰11 بازمی گردد 
بدبینی شهروندان انگلیسی درباره آینده این کشور 
به بااترین سطح رسیده است و دیدگاه های مثبت 
آنها از ژانویه ســال 2۰18، کاهشــی 1۴ درصدی 

داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر بخش 
تحقیقات موسسه نظرســنجی :ایپسوس موریک« 
اعام کرد، بی ثباتی سیاســی کنونی در انگلیس که 
به دنبال بحران برگزیت گریبانگیر این کشــور شده 
اســت احتماا عامل تعیین کننده مهمی در نگرش 
منفی شــهروندان انگلیسی درباره آینده کشورشان 
اســت. انگلیس پس از فرانســه و آفریقای جنوبی 
سومین کشور از میان 28 کشور مورد بررسی است 
که میزان خوشبینی شهروندان این کشور نسبت به 
آینده کشورشان بالغ بر نصف متوسط جهانی است که 
۴2 درصد تخمین زده شده است. انگلیسی ها نسبت 
به هر کشــور دیگری درباره افزایش افراط گرایی در 
این کشور نگران هستند و 22 درصد شهروندان این 
کشور این مسئله را از جمله سه موضوع اصلی مورد 

نگرانی خود اعام می کنند.
در همین حال، نگرانی شــهروندان انگلیســی 
درباره تغییرات جوی نیز به بااترین ســطح رسیده 
است و یک چهارم بالغ بر 25 درصد آنها این پدیده 
را یکی از ســه نگرانی اصلــی خود عنوان می کنند. 
شهروندان انگلیســی به لحاظ نگرانی درباره پدیده 
گرم شــدن زمین پس از کانــادا، چین و آلمان در 
جایگاه چهارم قرار می گیرند. مدیر بخش تحقیقات 
موسسه »ایپسوس موری« می گوید، بدبینی درباره 
مســیر حرکت انگلیس همچنان رو به افزایش است 
و از ماه مه ســال 2۰11 میزان بدبینی در انگلیس 
هرگز تا این سطح که اکنون در اواسط سال 2۰19 

شاهد هستیم نبوده است.
وی افزود بحران سیاســی کنونی و بن بســت 
برگزیــت در انگلیــس احتمــاا عوامــل مهــم 
تعیین کننده ای در نگرش منفی انگلیسی ها نسبت 
به این کشــور هستند اما بررسی ها نشان می دهد 
عوامل دیگری نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. 
وی گفت مسائل مربوط به جرم و جنایت، خدمات 
درمانــی و فقر همچنان از موضوعات مورد نگرانی 
انگلیسی ها محسوب می شــوند اما نگرانی درباره 
تغییرات آب و هوایی در صدر این نگرانی ها قرار دارد 
و چنانچه این روند ادامه داشته باشد باید منتظر آن 
باشــیم که تغییرات جوی نقش مهمی را در آینده 

انتخابات عمومی انگلیس ایفا کند.

240 مجروح بر اثر درگیری میان پلیس و معترضان 
در پایتخت گرجستان

منابع رسمی از زخمی شدن ۲4۰ نفر بر اثر درگیری بین 
تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس گرجستان خبر دادند.

اعتراضات و زد و خورد های خشونت بار میان تظاهرکنندگان و 
نیروهای پلیس، پنجشنبه شب در خیابان های تفلیس اتفاق افتاد، 

بیش از 2۴۰ نفر از طرفین زخمی شدند. 
 این آشــوب ها پس از آن رخ داد که » ســرگئی گاوریلوف « 
نماینده مجلس دومای روسیه اجازه یافت تا روز پنجشنبه ریاست 
یک جلسه را در پارلمان گرجستان بر عهده بگیرد، گفته شده که این 
نماینده روس از استقال مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت 
می کند. این در حالی اســت که گرجستان، روسیه را متهم می کند 
که این مناطق را اشــغال کرده است. هیئت پارلمانی روسیه در پی 

این تظاهرات اعتراض آمیز ،گرجستان را ترک کرد.
در تظاهرات روز پنج شنبه معترضان به دولت هم با پیوستن به 
این تظاهرات از دولت و رئیس پارلمان خواستند تا استعفا کنند. اگر 
چه شــرکت کنندگان در این تظاهرات متفرق شدند، اما شماری از 
معترضان وارد دفتر حزب حاکم شده و این محل را تخریب کردند. 
بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، »گریگول واشادزه« رئیس جنبش 
اتحاد ملی و رئیس مخالفان گرجســتان،  از هوادارانش خواسته به 

اعتراض ها در مرکز تفلیس پایتخت این کشور ادامه دهند.
در ارتباط با تحریم به خاطر خرید »اس- 4۰۰«

اردوغان: آمریکا گام اشتباه بردارد 
مقابله به مثل  می کنیم

رئیس جمهور ترکیه با رد احتمال تحریم شــدن به دلیل 
خرید سامانه های پدافند موشکی »اس-4۰۰«،  گفت که در 
صورت اعمال تحریم  از جانب آمریکا، آنکارا مقابله به مثل 

می کند.
»رجــب طیب اردوغان« پنجشــنبه طی یک نشســت خبری با 
رسانه های خارجی، با تاکید بر اینکه قرارداد خرید سامانه های پدافندی 
اس-۴۰۰، یک قرارداد امضا شده است و دیگر قابل فسخ نیست، هشدار 
داد اگر ترکیه از سوی واشنگتن تحریم شود، آنکارا نیز به آن با تحریم های 

متقابل، پاسخ خواهد داد.
دسامبر سال گذشــته )2۰1۷( ترکیه اعام کرد قرارداد خرید دو 
ســامانه اس-۴۰۰ از روســیه را به ارزش دو میلیارد دار نهایی کرده 
است. آمریکا اما به ترکیه پیشنهاد داد که اگر سامانه های اس-۴۰۰ را 
از روسیه خریداری نکند، می تواند جنگنده های »اف-«35 که پول آنها 
را نیــز پرداخت کرده ، تحویل بگیرد. پس از آن، وزارت خارجه آمریکا 
تهدید کرد که واشنگتن هر کشوری که از روسیه سامانه پدافند موشکی 

اس-۴۰۰ خریداری کند، را تحریم خواهد کرد.
اردوغان درباره احتمال کنارگذاشــته شدن ترکیه از برنامه تولید 
مشــترک جنگنده هــای اف-35 و لغو قرارداد خریــد این جنگنده ها 
توســط آمریکا نیز تاکید کرد: اگر آمریکا کار اشتباهی انجام دهد، به 
دیوان بین المللی شــکایت می کنیم تا سرمایه گذاری ترکیه در برنامه 

اف-35 را جبران کند. 
همچنین، »اسماعیل دمیر« رئیس صنایع دفاعی ترکیه تاکید کرد 
که به دلیل قراردادی که آنکارا با واشــنگتن درخصوص مشــارکت و 
سرمایه گذاری در برنامه تولید مشترک جنگنده های اف-35 دارد، آمریکا 

نمی تواند یکجانبه این کشور را از برنامه مذکور حذف کند.
وزارت دفاع آمریکا اخیرا طی نامه ای به دولت ترکیه هشدار داد که 
به دلیل خرید سامانه های پدافند موشکی اس-۴۰۰ از روسیه، احتمال 

کنار گذاشته شدن از برنامه تولید مشترک اف-35 وجود دارد.
خشم سناتورهای آمریکایی

از استعفای ناگهانی سرپرست پنتاگون
اعام کناره گیری ناگهانی »پاتریک شاناهان« از سرپرستی 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( و عدم اطاع سناتورها از علل 
پشت پرده این استعفا، خشم سناتورهای آمریکایی را برانگیخت.
 »پاتریک شاناهان« هفته گذشته به طور ناگهانی از سرپرستی وزارت 
دفاع آمریکا استعفا داده بود. ترامپ روز سه شنبه با انتشار توئیتی اعام 
کرد که وی قصد دارد کناره گیری کند، چرا که می خواهد بیشتردر کنار 
خانواده اش باشد! از زمان انتصاب »جیمز ماتیس« به عنوان وزیر دفاع 
در دسامبر)آذرماه( گذشــته تاکنون و بروز اختافات در دولت ترامپ 
ناشی از تصمیم ناگهانی وی برای خروج نیرو های نظامی خود از سوریه 
تاکنون، پنتاگون فاقد وزیر دائمی بوده اســت. خبرگزاری فرانســه در 
گزارشی با  اشاره به این تغییر و تحوات در وزارت دفاع آمریکا نوشت: 
اختاف ها در کاخ سفید مانع از انتخاب فردی برای تکیه زدن بر کرسی 

وزارت دفاع آمریکا می شود. 
کناره گیری پاتریک شــاناهان از سرپرستی وزارت دفاع آمریکا باز 
هم تعیین وزیر دفاع دائمی برای پنتاگون را با اما و اگر رو به رو کرد و 
از طرفی اعام این کناره گیری باعث خشم سناتورهای آمریکایی شده 
که در جریان بســیاری از جزئیات مربوط به سوابق و گذشته شاناهان 
قرار نگرفته اند و این در حالی بوده که او پیشتر برای انتصاب به عنوان 

معاون وزیر دفاع، فرآیند تأیید در سنا را طی کرده بود.
به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه هیل، کناره گیری شاناهان از وزارت 
دفاع آمریکا همزمان با انتشــار گزارش هایی در رســانه های آمریکایی 
مبنی بر اینکه او چندین ســال پیــش پرونده هایی را از بابت اختاف 
با همسر ســابقش نزد اف بی ای داشته و یکی از این پرونده ها مربوط 
به ضرب و شــتم شدید میان او و همسرش بوده رخ داده است.سناتور 
ریچارد بلومنتال یک عضو کمیته خدمات مســلح سنای آمریکا گفت: 
من احساس می کنم که این بار احتمااً یک پنهانکاری عمدی صورت 
گرفته است و باید بازرس کل وزارت دفاع آمریکا در این مورد تحقیق 
کند و یک تحقیقات جامع باید نســبت به کل این روند صورت بگیرد 

چرا که احتمااً نقض قوانین کیفری رخ داده است.
ســناتور جک رید دموکرات ارشــد کمیته خدمات مسلح سنا نیز 
گفت که در زمان فرآیند تأیید پاتریک شــاناهان به عنوان معاون وزیر 
دفاع از اینکه او یک طاق پرمناقشه را تجربه کرده بود باخبر شده اما 
جزئیاتی که اخیراً در مورد پرونده اختافات او با همســر سابق منتشر 

شده کامًا جدید است.
براســاس گزارش دو رسانه آمریکایی شــامل یو اس دی تودی و 
واشــنگتن پست شــاناهان در اوت 2۰1۰ با همسر سابقش کیمبرلی 
جوردین سون دعوای شدیدی در نیمه شب پیدا کرده که در نهایت به 

درگیری فیزیکی شدید میان آنها کشیده شد.

رئیس اقلیم کردستان با نخست وزیر عراق 
در بغداد دیدار و با وی در ارتباط با مســائل 

فی ما بین گفت و گو کرد.
»نیچروان بارزانی« صبح دیروز وارد بغداد شد 
و با » عادل عبدالمهدی« دیدار و گفت و گو کرد. در 
پی انتخاب بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان 
عراق در هفتم خرداد گذشــته، این نخستین سفر 
وی به بغداد اســت. بارزانی عاوه بر نخست وزیر، با 
رئیس جمهــور و رئیس پارلمان عــراق نیز دیدار و 

گفت و گو کرده است.
به گزارش ایســنا، دفتر »محمد الحلبوســی« 
رئیس پارلمــان عراق، در بیانیــه ای اعام کرد که 
الحلبوســی در دیــدار با بارزانی، بر لزوم توســعه 
روابط میان اقلیم کردســتان و دولت فدرال و حل 
تمامی مشــکات حل و فصل نشده میان دو طرف 
به صوت عمیق و شفاف، با روحیه برادری و شراکت 

ملی تاکید کرد.
دو طرف همچنین، درخصــوص قانون نفت و 
گاز، انتخابات شــورای اســتان ها و دادگاه فدرال 

گفت و گو کردند.

از ســوی دیگــر، رئیس اقلیم کردســتان نیز 
پیشــنهادی درخصوص طرح هایش برای توســعه 
رابطه با دولت فدرال و تدوین مکانیزم های مشترکی 
برای حل مسائل و مشکات میان طرفین خبر داد 
و نســبت به برقراری روابط مستحکم با بغداد، که 

مبتنی بر منافع مشترک باشد، تاکید کرد.
بارزانــی پــس از دیدار بــا مقامــات عراقی، 
عصــر دیــروز بــا هدف دیــدار با »رجــب طیب 
وارد ترکیــه،  رئیس جمهــوری   اردوغــان«، 

اسامبول شد.

انفجار بمب در بغداد
بر اثر انفجاری در حســینیه »اامام المنتظر« 
منطقه »البلدیات« شــرق بغداد، 1۰ تن کشــته و 

بیش از 2۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبر گزاری جمهوری اســامی، یک 
افســر بلندپایه پلیس عــراق گفت ظهر دیروز یک 
عامل انتحاری بمب همراه خود را میان نمازگزاران 

این حسینیه منفجر کرد.
هر چند تا عصر دیروز هیچ گروهی مســئولیت 
ایــن انفجار را به عهده نگرفته اســت، ولی معموا 
عناصر گروه تروریســتی داعش دســت به چنین 

حماتی می زنند.
آخرین انفجار شهر بغداد، 19 اردیبهشت در یک 
بازار شرق بغداد روی داده بود که بر اثر آن، هشت 

نفر کشته و 15 تن دیگر زخمی شده اند.
اواخر ســال 2۰1۷ بود که »حیــدر عبادی « 
نخســت وزیر وقت عــراق، از نابــودی کامل گروه 
تروریستی داعش در این کشور خبر داده بود. البته 
پس از آن اعام شده اســت که هسته های پنهان 

داعش همچنان در عراق فعال هستند.

دیدار نیچروان بارزانی با نخست وزیر عراق در بغداد

رئیس جمهور چین برای اولین بار طی ۱4 سال 
گذشته و در سفری رسمی، به پیونگ یانگ رفت 
و با استقبال بسیار گرم مقامات کره شمالی رو 
به رو شــد. رهبران دو کشور در این دیدار، بر 
گســترش روابط و اتخاذ موا ضع مشترک در 

تحوات بین المللی تاکید کردند.
بعد از شکست دو دور مذاکرات بین »کیم جونگ 
اون« رهبر کره شمالی، و » دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، مناسبات میان چین و پیونگ یانگ گرم تر شده 
و سفر روز پنجشنبه »شی جین پینگ« رئیس جمهور 
چین، به پیونگ یانگ، بهترین نشانه این گرمی روابط 
است. رئیس جمهور چین در این سفر، با استقبال بسیار 

گرم رهبر و دیگر مقامات کره شمالی رو به رو شد. 
به نوشته روزنامه »گاردین«، چین قصد دارد طی 
قراردادی تجاری، صدها هزار تن برنج به کره شــمالی 
صادر کند. همچنین روزنامه »رودونگ سینمون« که 
تریبون حزب حاکم پیونگ یانگ است نوشت شی به 
کیم پیشــنهاد کرده است چین به عنوان پلی برای پر 
کردن فاصله میان روابط کره شــمالی و آمریکا ایفای 

نقش کند. »شی جین پینگ« پیش از آغاز سفرش، با 
بزرگداشت  دوستی »غیرقابل جایگزینی« میان چین و 
کره شمالی، از یک »برنامه بزرگ« برای ثبات پایدار در 
ناحیه شرق آسیا خبر داد.وی افزود پکن نقشی فعال در 
»تقویت ارتباطات و هماهنگی ها با کره شمالی و سایر 

طرف های مرتبط« در گفت وگوهای هسته ای خواهد 
داشت. دیدار رئیس جمهور چین با کیم در حالی صورت 
گرفت که قرار است شی جین پینگ هفته آینده نیز 

به آمریکا سفر کند.
رهبــران چیــن و کره شــمالی روز پنجشــنبه 

مذاکرات رسمی خود را انجام دادند و در این نشست 
رئیس جمهور چین گفت که پکن برای برطرف شدن 
نگرانی های امنیتی کره شــمالی کمک خواهد کرد. 
رهبر کره شــمالی نیز در اظهاراتی تاکید کرد که در 
تاش های مربوط به حل و فصل مسئله شبه جزیره 
کره، صبر و خویشــتنداری از خود نشان خواهد داد. 
البته نشست روز پنجشنبه، پنجمین دیدار رهبران دو 
کشور از سال گذشته تاکنون به شمار می رود. آخرین 
دیدار رهبران دو کشــور، با سفر رهبر کره شمالی به 
پکن صورت گرفته اســت.در دیدار روز پنجشــنبه، 
رئیس جمهور چین بار دیگر بر حمایت سیاسی پکن 
از حل و فصل سیاسی مسئله شبه جزیره کره تاکید 
کرده و وعده داده اســت تا نقش مثبت و سازنده ای 
در دستیابی به خلع ساح شبه جزیره کره ایفا کند. 
رهبر کره شمالی نیز در این دیدار گفت: پیونگ یانگ 
علیرغم دریافت نکردن پاســخ های مثبت )از جانب 
آمریکا(، همچنان صبور خواهد بود. کره شمالی پیش 
از این تاکید کرده بود هرگز ساح های هسته ای خود 

را کنار نمی گذارد.

استقبال گرم از رئیس جمهور چین در پیونگ یانگ

تاکید بشاراسد و فرستاده ویژه پوتین
بر ریشه کنی کامل تروریسم در سوریه

در دیدار فرســتاده ویژه روسیه و رئیس جمهور سوریه 
در دمشق، طرفین بر ریشه کنی کامل تروریست ها از خاک 

سوریه تاکید کردند.
دیروز »آلکســندر اورنتیف« فرستاده ویژه »وادیمیر پوتین« 
در امور سوریه، به همراه »سرگئی ورشینین«، معاون وزیر خارجه 

روسیه، با »بشار اسد« در دمشق دیدار کردند.
فارس به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد که 
»بشاراسد« در کاخ ریاست جمهوری این دو مقام روس را به حضور 
پذیرفت.بر اســاس بیانیه کاخ ریاست جمهوری سوریه، طرفین در 
این دیدار، در مورد آخرین تحوات سوریه و اقدام مشترک دمشق 
و مســکو در رابطه با این تحوات و در رأس آن، مقابله با تروریسم 

در مناطق آلوده به تروریست ها رایزنی کردند. 
فرستاده ویژه پوتین طی این دیدار، از تاش های مستمر دولت 
سوریه برای بازگرداندن امنیت و ثبات به همه خاک سوریه حمایت 
کرد. طرفین در مورد تاش مسکو و دمشق برای آغاز فرآیند سیاسی 

همزمان با مقابله با تروریسم نیز گفت وگو کردند.
اورنتیف همچنین تأکید کرد که ریشــه کن کردن تروریسم و 
بازگشــت زندگی طبیعی به سوریه، نه تنها به نفع این کشور، بلکه 

به نفع همه کشورهای منطقه است.
در حال حاضر، تنها شهری که همچنان در اشغال تروریست ها قرار 
دارد، »ادلب« است. عناصر گروه تروریستی »جبهه النصره« استان 

ادلب و بخش هایی از استان »حماه« را همچنان در اشغال دارند.
مخالفت با حضور غیر قانونی

شــماری از سران قبایل، عشــایر و نخبه های ملی سوریه برای 
دومین بار در شهر حلب گرد هم جمع شدند و نشست برگزار کردند.

در بیانیه پایانی این نشست، بر »رد حضور غیر قانونی)نیروهای( 
خارجی در خاک سوریه و مخالفت با مداخله آشکار ترکیه در امور 

داخلی سوریه« تأکید شد.
سران قبایل و نخبگان ملی در این بیانیه همچنین تاکید کردند 
تمامیت ارضی و اســتقال ســوریه باید حفظ شــود و آنها تمامی 
طرح هایی که به تمامیت ارضی این کشور ضربه می زند را رد می کنند. 
در این بیانیه همچنین بر لزوم لغو همه »تحریم های اقتصادی 

ظالمانه یکجانبه« علیه ملت سوریه تأکید شد.ه است
شــرکت کنندگان در این نشســت با بیان اینکه ملت ســوریه 
خودش باید سرنوشت خود را رقم بزند، تحمیل هر گونه قیمومیت 

را رد کردند.
عشایر سوریه همچنین اعام کردند که »جمهوری عربی سوریه، 
میهن تمامی فرزندان آن است و با آنان، با مساوات برخورد می کند.

در بیانیه مذکور تصریح شد که باید برای بازگرداندن حاکمیت 
دولت سوریه به منطقه شرق و بازسازی آن، تاش صورت گیرد.

عشــایر ســوریه همچنین از جامعه بین الملل خواستند که به 
بازگشت آوارگان به سوریه کمک کنند.

این در حالی است که دیپلمات های سعودی وآمریکایی اخیرا با 
سفر به مناطق شرقی و شمال شرقی سوریه، تاش کردند که این 

منطقه را از حاکمیت دولت سوریه دور نگه دارند. 
برگزاری راهپیمایی بازگشت در غزه

با شعار »فلسطین فروشی نیست«
هزاران نفر در نوار غزه با شــرکت در شصت و سومین 
راهپیمایی بازگشت، علیه نشست صهیونیستی منامه شعار 
دادند و به ارتجاع عرب گوشزد کردند که سرزمین فلسطین 

فروشی نیست.
شصت و ســومین راهپیمایی مردم فلسطین در نوارغزه دیروز 
در حالی برگزار شد که شعارهای تظاهرکنندگان متوجه کشورهای 
عربی شــرکت کننده در نشســت منامه نیز بود. این نشست که در 
ظاهر اقتصادی است، قرار است که زمینه ساز پذیرش طرح آمریکایی 

»معامله قرن« بشود.
 بنابر اعام منابع فلسطینی، همزمان با آغاز برگزاری راهپیمایی 
بازگشت، نظامیان صهیونیستی به روی راهپیمایان آتش گشودند و 

در همان ساعات اولیه، هفت فلسطینی را مجروح کردند. 
هدف از برگزاری این راهپیمایی ها، یاد آوری آرمان مهم و اصلی 
فلســطینیان یعنی بازگشت همه آوارگان به سرزمین آبا و اجدادی 

خود است.
دیروز همچنین، اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 

حماس خواستار لغو نشست منامه شد.
 »احمد المدلل« از رهبران جنبش جهاد اسامی فلسطین، هم به 
»فلسطین الیوم« گفت، پیامی که راهپیمایی بازگشت امروز)دیروز( 
دارد، این حقیقت است که تمام توطئه ها علیه فلسطین، چه توسط 
ترامپ صورت گیرد، چه نتانیاهو و چه رژیم های عربی، هرگزعملی 

نخواهد شد.
وی افزود، نشست منامه  هرگز موفق نخواهد شد و ملت فلسطین 

هرگز برای کتمان ذره ای از حقوق خود، رشوه قبول نخواهد کرد.
از اردن نیز خبر رسید که هزاران نفر از مردم این کشور دیروز در 
امان علیه نشست منامه و علیه شرکت دولت اردن در این نشست، 

تظاهرات کردند.


