
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 

دوم مــورخ 1397/11/29 و مجوز شــماره 1541 982/15/4 

مــورخ 98/3/7 و مجــوز شــماره 982/15/60235 مــورخ 

98/3/19 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: صورت های مالی 96 تصویب شد 

آقای حسین دســتنبوی به شــماره ملی 0793265924 به 

عنوان بازرس اصلی و آقای ســیدعلی حسینی به شماره ملی 

1950766039 به ســمت بازرس علی البدل برای یک ســال 

مالی تعیین شــدند - اعضای اصلی هیئت مدیره: سیدمســلم  

صالح کوتاه کد ملی 4170186419 و ســیروس جمشــیدی 

کد ملی 6129852371 و ســعید صاحت میانرزی کد ملی 

2669294261 برای مدت سه سال تعیین شدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505597(

آگهی تغییرات شرکت 
تعاونی مسکن خیراندیشان نوین سازه 

به شماره ثبت 15826 و شناسه ملی 10100579450

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضــاء هیئت مدیره به قــرار ذیل به مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند:

ملــی  کــد  طهرانــی  ذوالفقــاری  محمدحســین  آقــای 
)0043216031( - آقــای محمدعلــی ذوالفقــاری طهرانی 
کــد ملــی )0451512261( - خانم ملیحــه بیدآبادی کد 
ملی )0043737625( ترازنامه و حســاب ســود و زیان سال 
مالی منتهی بــه 96/12/29 مورد تصویب قــرار گرفت آقای 
سیدمحمدحســین کطائیان به شــماره ملی 0082027897 
بــه عنــوان بازرس اصلــی و آقــای علی خیرخــواه کد ملی 
0579509788 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان برای 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505598(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305 

و شناسه ملی 10101043570
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1398/03/07 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: - اعضا هیئت 
مدیره برای مدت یک ســال به شــرح ذیــل تعیین و انتخاب 
گردیدند: آقای مهدی سرتیپی )با کد ملی 1284517527( به 
ســمت رئیس هیئت مدیره. آقای نصرت اله اشتری )با کد ملی 
0421429941( به ســمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره. 
آقای مرتضی صحت طباطبائی )با کد ملی 0037856669( به 
ســمت عضو هیئت مدیره. آقای نصرت اله اشتری )با کد ملی 
0421429941( به ســمت مدیرعامل. روزنامه کثیراانتشار 
کیهان جهت نشر و درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای 
مهــدی اصحابی جادرانی )به شــماره ملی 0450421880( 
به ســمت بازرس اصلــی، خانم تارا احمدی )به شــماره ملی 
0795291361( به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی 1397 به تصویب رسید.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505603(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرپل 
سهامی خاص به شماره ثبت 43093 

و شناسه ملی 10100884575 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1397/11/01 و مجوز شــماره 12242 مورخ 98/1/27 
وزارت کشــور تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: ترازنامه منتهی 
بــه 96/12/29 تصویب شــد اعضای هیئت مدیــره اصلی و 
علی البدل برای مدت 2 ســال به شــرح ذیل انتخاب شدند:- 
آقای احمد توکلی به کد ملی 2180974493 به ســمت عضو 
اصلــی هیئت مدیره- آقای محمد دهقانــی نقندر به کد ملی 
0935235205 به ســمت عضو اصلی هیئــت مدیره- آقای 
احمد امیرآبادی فراهانی به کد ملی 5449879261 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره- آقای ســید رسول سادات نژاد به کد 
ملی 1287795201 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- آقای 
سید احســان خاندوزی به کد ملی 2121575065 به سمت 
عضــو اصلی هیئت  مدیره- آقای محســن جلواتی به کد ملی 
2002519390 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره- آقای فرزاد 
تذری به کد ملی 2180051670 به ســمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره- آقای توحید آتشبار به کد ملی 2909705285 
به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره بازرسین به شرح ذیل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند:- آقای محمدرضا 
میرشمسی به کد ملی4433079456 به سمت بازرس اصلی- 
آقای محمدحسن طریقت منفرد به کد ملی 0044134754  

به سمت بازرس علی البدل.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505595(

آگهی تغییرات موسسه دیده بان شفافیت 
و عدالت به شماره ثبت 36736 

و شناسه ملی 14005217437 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398/3/11 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقــای حمید خدابخــش به شــماره ملی 
0043449964 بــه عنــوان بازرس اصلــی و آقای حیدر پرویز به شــماره 
ملــی 0054531284 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی 
انتخاب گردیدند. آقایان سیدمحمد حسینی به شماره ملی 4432766204، 
علی اکبر واحدی زارچ به شماره ملی 5519805776 و سیدحسین حسینی 
به شــماره ملی 4431886291 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505602(

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 326458 

و شناسه ملی 10103631330

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/3/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی 4432766204 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای علی اکبر واحدی زارچ به شــماره ملی 5519805776 به ســمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدحسین حسینی به شماره ملی 4431886291 

به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته و برات و عقود و 
قراردادهــا با امضاء یکی از امضاءهــای آقایان علی اکبر واحدی زارچ )مدیرعامل( و یا 

سیدمحمد حسینی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505601(

آگهی تغییرات شرکت حجت فناور پژوه
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 326458 

و شناسه ملی 10103631330
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1398/1/31 و نامه شــماره 
982/15/21202 مــورخ 1398/2/22 اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای حمیدرضا نریمانی به شماره ملی 
3341170537 به جای آقای علی یار رمضان خانی به ســمت مدیرعامل شــرکت 
برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت 
تعاونــی با امضای آقــای حمیدرضا نریمانی کد ملــی 3341170537 به عنوان 
مدیرعامل با امضای ثابت و آقای مظفر مظفری زوارکی به کد ملی 5809909922 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار خواهد بود. همچنین اوراق عادی 

شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )505600(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن خیراندیشان 
نوین سازه به شماره ثبت 15826 

و شناسه ملی 10100579450

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 دوم(

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.

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

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

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

)نوبت دوم(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/12/20 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی کد ملی)0043216031( 

بعنوان رئیس هیئت مدیره- خانم ملیحه بیدآبادی کد ملی)0043737625( 

بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره- آقــای محمدعلی ذوالفقاری طهرانی کد 

ملــی )0451512261( بعنوان مدیرعامل انتخــاب گردیدند. کلیه اوراق و 

اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 

اســامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با 

امضا رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء 

هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)505599(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شایق 
سهامی خاص به شماره ثبت 59305 

و شناسه ملی 10101043570
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/11/2 و مجوز 
شــماره 12242 مورخ 98/1/27 وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: آقای احمد توکلی به کد ملی 2180974493 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره آقای محمد دهقانی نقندر به کد ملی 0935235205 
بــه عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقــای احمد امیرآبادی فراهانی 
به کد ملی 5449879261 به عنوان خزانه دار انتخاب شــدند. آقای 
علی اشــرف نوری به کد ملی 5809908888 برای مدت 2 سال به 
عنوان مدیرعامل موسســه انتخاب شــد. امضای کلیه اسناد و اوراق 
بهادار به شــرح زیر است: »کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 
امضای مدیرعامل و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس 

هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.« 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)505596(

آگهی تغییرات موسسه دیده بان شفافیت 
و عدالت به شماره ثبت 36736  

و شناسه ملی 14005217437

12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( سال هفتادو هشتم   شماره 22215   تکشماره 20000 ریال یک شنبه 2 تیر 1398   19 شوال 1440    23 ژوئن 2019

جلیلی خطاب به زنگنه: 
چرا از به رخ  کشیدن 
توانمندی های کشور 
در مقابل دشمن 
برآشفته می شوید؟

۲

قتل جوان سیاه پوست با 34 گلوله
به دست پلیس نژادپرست آمریکا

تشکیل وزارت بازرگانی
فرافکنی به جای حل مشکات مردم

يادداشت میهمان

پاسخ عزتمندانه
 با اقدام قدرتمندانه ! 

خبر ویژه

واشنگتن پست: نه دوستان به آمریکا اعتماد دارند
 نه دشمنانش از او می ترسند

صفحه2صفحه2

ادامه واکنش ها به انهدام پهپاد پیشرفته آمریکا

ارتش آمریکا تحقیر شد
ترامپ، ایران را توئیت باران کرد!

* معاون وزیر نیرو: ســیاب عظیم خوزســتان با 
همکاری سپاه و دولت مدیریت شد.

* بیکاری با مدرک گرایی ریشه کن نمی شود.
* دبیر ســتاد تنظیم بازار: ارز 4200 تومانی فعا 

حذف نمی شود.

* رئیس اتــاق اصنــاف ایران: کمتــر از 20 درصد 
واحدهای صنفی به تولید  اشتغال دارند. 

* وزیــر نیرو: فواد مبارکه اصفهان با اســتفاده از 
 پســاب، معضل تامین آب را به شــکل پایدار حل
کرده است.                                  صفحات4و3

سازمان هواپیمایی:

آسمان ایران امن ترین فضا 
برای پروازهای عبوری است

* در شرایطی که دولتمردان ادعا دارند تشکیل وزارت بازرگانی موجب بهبود وضع مردم طی یک هفته 
می شود، بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام فرافکنی به جای حل مشکات مردم است.

* رئیس جمهور در جلســه اخیر دولت مدعی شــد: اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی 
مردم و وضع بازار بهتر می شود!

* روحانی پیش از این وعده های مکرری نظیر تحول 100روزه اقتصاد، حل مشــکل آب خوردن مردم با 
اجرای برجام و... را داده بود که هیچ کدام محقق نشد.

* ادعای جدید درباره وزارت بازرگانی در حالی مطرح شده که به اعتقاد صاحب نظران آنچه باعث آشفتگی 
قیمت ها و نابسامانی اقتصاد شده، سیاست های  اشتباه ارزی دولت و جوان داان بوده است.

* نقوی حســینی نماینده مجلس: ایجاد زیرساخت ها برای یک وزارتخانه 2سال زمان نیاز دارد، بنابراین 
نمی توان انتظار داشت با تصویب وزارت بازرگانی مشکات روزمره مردم به سرعت حل شود.     صفحه4

* مخالفت مردم و نخبگان 5 کشور عربی با نشست 
صهیونیستی منامه.

* فرزند محمد مرســی: قاتل پــدر من عبد الفتاح 
السیسی است.

* آمریکا سرکرده های داعش را از مقابل طالبان فراری داد.

* حمله نیروهای ارتش رژیم صهیونیســتی به یک 
یتیم خانه فلسطینی در بیت المقدس.

* دیدار و گفت وگوی بارزانی و اردوغان در پشــت 
درهای بسته.

صفحه آخر

علی رغم وعده های قبلی به جونگ اون

ترامپ تحریم های کره شمالی را 
تمدید کرد

سخنگوی دستگاه قضا: 
ساختار جدید 
قوه قضائیه با هدف 
کوچک سازی
تصویب شد

۱۱

موگرینی
 پس از ۱4 ماه
 تعلل اروپا
باز هم وعده داد!

۲
* پلیس نژادپرست آمریکا در جنایتی دیگر،  یک جوان آفریقایی تبار  24 ساله را در ایالت کالیفرنیا  با 34 گلوله کشت.

* این جوان سیاه پوست در حالی هدف تیر اندازی های مکرر قرار گرفت که اصا ساحی به همراه نداشت!
* نمایشنامه کشتار سیاهان توسط پلیس های نژاد پرست و قاتل هر هفته در یک ایالت آمریکا به صحنه می رود.

 صفحه آخر

* در حالی که جمهوری اسامی با واکنش قاطع به 
تجاوز پهپاد آمریکایی آن را ساقط و ارتش این کشور 
را یک بار دیگر تحقیر کرد، از دســت رئیس جمهور 

آمریکا کاری جز توئیت باران ایران برنیامد.
* ترامپ که حتی از اعتبار دادن به گمانه زنی های 
موضعی  حمله  احتمال  درباره  غربی  رســانه های 
به ایران نیز ناتوان بــود  در پیام توئیتری خود در 
ادعایی مضحک نوشــت که همه چیز برای حمله 
موضعی به ایران آماده بــود اما 10 دقیقه پیش از 

حمله دستور توقف آن را دادم .
* توئیت پراکنی های ترامپ در واکنش به ســیلی 
سخت سپاه پاسداران انقاب اسامی واکنش های 
فراوانی حتی در رسانه های آمریکا را  در پی داشت، 
بســیاری درباره چند و چون آن گمانه زنی کردند  
 و تحلیلگران این رســانه ها درباره صحت دستور 

لغو شده وی تشکیک کردند .
* واشنگتن پســت: علی رغم آنکه ارتش آمریکا 
در مقایســه با ایران از تجهیــزات نظامی بهتری 
برخوردار است اما ایران همچنان قادر است حتی 

یک جنگ محدود را هم  سخت و دردناک کند.
* دکتر یحیی ابوزکریا، متفکر الجزایری: در حالی 
که حاکمان عرب در مقابل شــیطان آمریکا ســر 
تعظیم فرود آورده اند، مرد مســلمانی از سرزمین 
فارس به نام سیدعلی خامنه ای در برابر او ایستاد و 

بینی اش را به خاک مالید. 
* روزنامــه رأی الیــوم: هدف قــرار دادن پهپاد 
آمریکایی که از برجســته ترین تسلیحات آمریکا 
به شمار می آید، پنتاگون را در شوک فرو برده است.
صفحه11

ادامه صدرنشینی ایران
 در لیگ ملت های 2019

ملی پوشان والیبال 
از سد استرالیا
 هم گذشتند

۹



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ســاقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا در آب های سرزمینی کشورمان موجب بر 
هم خوردن معادات دشمنان و عقب نشینی آنان شد.

021----2703
* برجامی که قرار بود سایه جنگ را از سر کشور دور کند باعث شد آمریکا با خیال 
راحت سیل کمک های نظامی را به سوی نوکرانش در منطقه خلیج فارس گسیل کند 
و به جبهه  مقاومت و مردم ایران چنگ و دندان نشان دهد، ولی سپاه با نگاهی جهادی 
و عزمی جدی برای مقابله با زورگویان جهان گزینه مقابله با تهدیدات و حمایت از 
جبهه مقاومت را برگزید. این خودباوری مومنانه آخرین فناوری های نظامی آمریکا 

را نیز به زانو درآورده و نتیجه اش را در عقب نشینی ترامپ از مواضعش، می بینیم.
0912---2914

* آمریکایی ها به یاد بیاورند که به زمین نشاندن پهپاد جاسوسی آرکیو 170 چگونه آمریکا را 
تحقیر کرد. این بار شانس آوردند که سپاه پهپاد غول پیکر گلوبال هاوک را سالم شکار نکرد.
0919---3767
* آمریکا نباید توان دفاعی ما را بار دیگر محک بزند زیرا بازار فروش ساح به گاوهای 

شیرده را از دست خواهد داد.
021----0129
* ساقط شدن پهپاد فوق پیشرفته و جاسوسی آمریکا ثابت می کند که احمق هایی 
که به خرید ســاح های آمریکا افتخار می کردند و قدرت نظامی پوشالی شان را به 

رخ دیگر کشورها می کشیدند، الحق که هالوترین انسان روی کره  زمین هستند.
0938---0461
* عربستان سعودی کشورمان را بار دیگر تهدید کرد! باید به حاکمان این گاو شیرده 
ترامپ عرض کنم که شما توان مقابله با یمن را ندارید با چه منطقی ایران اسامی 

مقتدر را تهدید می کنید؟!
خوبرو
* آمریکا خواستار تصویب لوایح FATF در ایران هست و این همان چیزی است 
که مدعیان اصاحات چندین ماه است برای آن تاش می کنند! این تاش دقیقا 
همان چیزی است که آمریکا می خواهد و آن خودتحریمی است. برخی از مدعیان 

اصاحات به چه زبانی باید به همه ما تفهیم کنند که در خط آمریکا هستند؟
0918---9891
* اگر در طی 20 سال گذشته تجربه خودباوری و دستاوردهای نوین در عرصه صنایع 
نظامی را وارد عرصه تولیدات صنعتی کشور می کردیم امروز شاهد ایرانی صنعتی 
بودیم. آمریکا و دیگر کشورها نیز پیشرفت کشورشان از علوم نظامی و ساخت ادوات 
جنگی آغاز شد و از همان تجربه ها در جهت صنعتی شدن کشورشان استفاده کردند.
0902---4610

* سعودی ها با میلیاردها دار پولی که به آمریکا دادند نتوانستند امنیت شان را در 
برابر انصاراه یمن حفظ کنند به همین دلیل باید منتظر شنیدن نقدهای تندی از 
داخل عربستان علیه بن سلمان و در نتیجه دور جدیدی از تصفیه های خونین در 

حاکمیت قبیله ای این کشور باشیم.
کاردان

* دولتی ها بودجه کشور را می بلعند و به گفته خودشان دولت خیلی فربه شده است و 
باید آن را کوچک تر کرد اما در سویی دیگر رئیس دولت طرح تاسیس مجدد وزارتخانه ای 

مستقل به نام بازرگانی برای حل سریع مشکات اقتصادی را مطرح می کند!
021----2533
* تولید خودرو در ایران به جای اینکه ابزاری برای رشد و توسعه در این صنعت باشد 
بیشتر به ابزاری برای بهره برداری های سیاسی و تامین درآمد برای دولت شده است.
025----1983
* ترکیبی که برای طرح ترافیک جدید در نظر گرفته شــده ناشــی از این نگاه 
لیبرالیستی است که هر که توانایی مالی خوبی دارد باید بتواند از خودرو شخصی 

استفاده کند و هر که ندارد باید با حمل و نقل عمومی تردد کند.
021---3152

* با 7 ســر عائله لیســانس و فوق لیســانس بیکار و ازدواج نکرده و با این حقوق 
بازنشســتگی واقعاً درمانده ام. بعد از 30 ســال حضور در سر کاس های درس در 
روستاهای کشور چرا یک فرهنگی بازنشسته امروز باید درمانده باشد؟! لطفاً مسئوان 

امر به معیشت و همسان سازی حقوق ها رسیدگی کنند.
0901---2387
* چرا اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اضافه مالیات دریافتی 
از بازنشستگان سال 96 را بعد از چند سال پرداخت نمی کند؟ پذیرفته نیست دولت 
به هنگام دریافت یک وجه فوری از حقوق کارمندان کسر کند ولی در زمان استرداد 

و عودت دیون چند سال به تأخیر بیندازد.
محمدی

* تمام مستمری بگیران تأمین اجتماعی حقوق و معوقه های خود را دریافت می کنند 
ولی مستمری بگیران ایثارگر سرگردان هستند؟ برای امثال ما نه از عیدی خبری 
هست نه اضافه کردن هر ساله حقوق. از مسئوان امر درخواست می شود مشکات 
ما را هم حل نمایند با این مســتمری 600 هزار تومانی در این بازار گرانی و تورم 

چگونه می توان به رتق و فتق امور زندگی پرداخت؟!
0905---8760
* قرار بود ایستگاه راه آهن تهران به شهر آفتاب منتقل شود که طرحی بسیار ازم 

و ضروری است. آیا این طرح کنار گذاشته شده است؟!
0910---9284

* از رئیس محترم قوه قضائیه درخواست می شود نسبت به بهبود دریافتی های بسیار 
نازل اعضای شورای حل اختاف که زحمات زیادی متحمل می شوند با دولت رایزنی 

و مشکل آنها را رفع نماید.
0911---8495
* بعد از 30 ســال خدمت در جهاد و کشــاورزی با حقوق دو میلیون و 900 هزار 
تومان بازنشسته شده ام. رفیق هم مدرک و هم رتبه بنده در یک وزارتخانه دیگر با 
حقوق 6 میلیون تومان بازنشسته شده است. چرا چنین تفاوت های ناروا وجود دارد؟
0916---2805

* ضرر و خطر کشیدن قلیان برای بدن انسان اگر از خطر کشیدن سیگار بیشتر 
نباشد کمتر نیست. دولتمردان فقط یاد گرفته اند قیمت سیگار را افزایش بدهند. چرا 
قلیان سراها را که بچه 8 ساله را هم به کشیدن قلیان آلوده کرده اند جمع نمی کنند.
0911---8834
* همراه اول پیش فروش ماهانه داخل شبکه را بار اول 510 دقیقه مکالمه به مبلغ 90/000 
ریال به کاربران ارائه کرد پس از مدتی که عده ای به آن معتاد شدند کارکرد را به 720 
دقیقه مکالمه در برابر 110/000 ریال افزایش داد! و پس از مدتی هزینه 900 دقیقه مکالمه 
را 140000 ریال تعیین کرد. چرا میزان مکالمه را در اختیار مشترکین قرار نمی دهند؟
0910---0471
* همراه اول و ایرانسل ابتدا در تبلیغات خود اعام می کنند در برابر شارژ 2 هزار 
تومانــی 20 هزار تومان صحبت کنید. پس از چنــدی آن را به 3-2 برابر افزایش 
می دهنــد. طوری که امروز همراه اول این مبلغ را به 14900 تومان برای یک ماه 
رسانده و ایرانسل به 4 و 3 هزار تومان در برابر 40-30 هزار تومان صحبت کردن؟! 

هیچ نظارتی هم که به کارشان نمی شود؟!
3949---0912 و طاهری و فرخی

*  در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق ها در سال 98 چرا تنها 
152 نماینده به دولت اعتراض کرده اند. آن 138 نماینده دیگر کجا تشریف داشته اند؟

آیا صاح ندانستد اعتراض کنند چرا؟
0915---1713
* با احیای مراکز تربیت معلم دوساله و کاهش زمان تحصیل دانشجویان، به افزایش 

تعداد معلمان برای تدریس به ویژه در روستاها کمک کنید!
0915---7109
* برای دریافت سود سهام عدالت خود و اعضای خانواده مرتب به بانک... مراجعه 
می کنم ولی جواب سرباا می شنوم معلوم نیست بانک مربوطه سنگ اندازی می کند 
یا اشکال به سازمان خصوصی سازی برمی گردد. در سایت سهام عدالت نیز این پیغام 
کلیشه ای مرتب تکرار می شود که سود سهام عدالت  شما در حال ارسال به بانک 

است ولی در عمل ارسالی صورت نمی گیرد چرا؟
فضلعلی

* از سازمان برنامه و بودجه درخواست می شود مشکل تبعیض در پرداخت حقوق 
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه ها را مرتفع نمایند.

حیدری
* زمین رایگان در اختیار ما زنان بدون سرپرست قرار بدهند تا بتوانند سرپناهی 

داشته باشند. چون توان مالی ثبت نام در مسکن مهر را هم نداریم.
0916---2805

واشنگتن پست: نه دوستان به آمریکا اعتماد دارند
 نه دشمنانش از او می ترسند

یک روزنامه آمریکایی نوشت: رویکرد ترامپ در مقابل ایران، سراسر بلوف است.
واشنگتن پست به قلم جنیفر روبین می نویسد: در جدیدترین تحوات در تشدید 
تنش ها بین ایران و آمریکا، تهران اعام کرده ذخایر اورانیوم غنی شــده خود را به 

بیش از محدودیت های تعیین شده در توافق هسته ای 2015 افزایش خواهد داد.
این اتفاق پس از آن رخ داده که ایاات متحده فشارها بر ایران و متحدانش را که 
هنوز به توافق هسته ای 2015 پایبند هستند، تشدید کرده است. ظاهرا تصور دولت 
ترامپ این بوده که از توافق خارج شود، فشارها را علیه ایران افزایش دهد. اما مسئله 
این اســت که حاا که رئیس جمهوری ترامپ به وضوح اعام کرده به دنبال جنگ 

نیست، چه واکنش مناسب دیگری وجود دارد که تحریکی به آغاز جنگ نباشد؟
هیچ  کســی در دولت ترامپ اعتبار ازم برای قانع ســاختن دیگران را ندارد. از 
جمله دایل برای سوء ظن داشتن به رئیس جمهوری ترامپ اظهارات گمراه کننده او 
در گذشته است. نهایتا مشکل اصلی خود ترامپ است که با سابقه مطرح کردن بیش 
از 10 هزار »ادعای دروغین و گمراه کننده«، اعتبار رئیس جمهوری آمریکا و دستگاه 

اطاعاتی این کشور را به کلی از بین برده است. 
به عاوه، اگر ایاات متحده واقعا می خواست که اروپایی ها به دنبال آن از توافق 
هسته ای ایران خارج شوند، نباید آنها را با تحریم های ثانویه تهدید می کرد. واشنگتن 

اکنون دارد هزینه خروج یکجانبه و بدون فکر از برجام را می پردازد.
ترامپ شــاید خود را فرد سرســختی بداند، اما متحدان و دشمنان آمریکا او را 
فردی خیال پرداز می دانند که به سادگی تهمت می زند و تهدیدهایش معنای چندانی 
ندارد. نمونه این مسئله هم تهدیدهای مداوم او علیه مکزیک و تهدید به جنگ با کره 
شمالی است. همانطور که برایان کاتولیس از مرکز پیشرفت آمریکایی می گوید: »در 
دوران ترامپ سخت است بگوییم ایاات متحده توانایی انجام چه کاری را دارد چرا که 
تصمیم ترامپ به خروج از توافق هسته ای ایران حقیقتا آمریکا را به صورت یکجانبه 

خلع ساح و به شیوه ای غیرضروری گزینه های سیاست گذاری آن را محدود کرد.«
کاتولیس در ادامه می گوید: »ما با دو ســناریوی نگران کننده مواجه هستیم. در 
حال حاضر بسیاری از تحلیلگران نگران هستند که رویکرد بی محابای ترامپ در قبال 
ایران، ایاات متحده را به جنگی دیگر در خاورمیانه بکشاند. سناریوی دیگر این است 
کــه دیگر قدرت های جهانی تهدیدهای آمریکا را نادیده بگیرند و راهی جدید برای 

تعامل با ایران بیابند.«
به طور خاصه به لطف ضعف های ترامپ و بی اعتبار بودن او، نه دوستان ایاات 

متحده به این کشور اعتماد دارند و نه دشمنانش از آن می ترسند.
درخواست مذاکره بدون پیش شرط

واکنش ترامپ به سرنگونی پهپاد آمریکا
شبکه دولتی انگلیس که طی یک سال اخیر، احتمال حمله نظامی به ایران را 
برجسته می کرد، اکنون در مواجهه با پاسخ دندان شکن ایران می گوید ترامپ به حمله 

نظامی علیه ایران نیاز ندارد!
وب ســایت بی بی سی فارسی نوشت: ترامپ با شعار محدودسازی حضور نظامی 
آمریکا در خاورمیانه و کاهش هزینه ها در این رابطه به قدرت رسیده است و بیرون 
کشیدن نیروها از افغانستان و سوریه و... هم بی ارتباط با این رویکرد نیست. این نیز 
هست که هر گونه عملیاتی که به دلیل مقابله ایران از کنترل خارج شود و به جنگی 
با انتهایی نامعلوم بدل شــود، نقل و انتقال انرژی و کل اقتصاد جهان را با مشکات 
مواجه می کند که تبعاً بر اقتصاد با رونق آمریکا که در کنار میزان کم ســابقه پایین 
بیکاری نقاط قوت ترامپ در داخل هستند هم، تأثیر می گذارند. همه این ها انتخاب 
مجدد و احتمالی ترامپ را بیش از پیش با عامت سؤال مواجه می کنند که عمًا تا 
حدودی به سود تهران هم هست، تهرانی که مقاومت کنونی را با شعار »نه جنگ و 
نه مذاکره« پیش می برد. طبیعی است که دغدغه انتخاب نشدن در سال 2020، در 
سوق ترامپ به این که اقدام ایران در زدن پهپاد آمریکا را احتمااً اشتباه و غیر عمدی 

توصیف کند تا حمله نظامی باموضوع شود، بی اثر نبوده است.
بی بی سی بدون اعتنا به این واقعیت که زمانی، برجام را برای مخاطبان خود بزک 
می کرده، اکنون خواسته ایران برای پایبندی آمریکا به برجام را »تقریباً محال« می نامد.

جالب اینکه ترامپ دیروز در مصاحبه با شبکه ان بی سی نیوز، با وجود سرنگونی 
پهپاد پیشرفته آمریکا توسط ایران، خواستار مذاکره شد و گفت آماده مذاکره بدون 

پیش شرط با ایران هستیم. او همچنین گفت خواهان جنگ با ایران نیستیم.
موشک، ساخت ایران 

دوباره به احترام، کاه از سر بردارید
جایگاه توان موشــکی را باید از زبان ژنرال اســرائیلی و در جمع افسران هوایی 

آمریکا شنید.
مشرق به نقل از سید ناصر حسینی پور نوشت: در تاریخ 17 جوای 2015، یکی 
از مقامات نظامی صهیونیســت ها در شهر واشنگتن آمریکا در جمع برخی از فعاان 
حوزه نظامی، افسران نیروی هوایی آمریکا و برخی از محققین در حوزه دفاع موشکی 

و ساح های هسته ای حاضر شده و در حدود یک ساعت به سخنرانی پرداخت.
یوزی رابین از فرماندهان دفاع موشکی ارتش اسرائیل در بخشی از سخنان خود 

به رونمایی از موشک استراتژیک کروز ایرانی برای حمله به اهداف زمینی اشاره کرده 
و می گوید: ایرانی ها یک بار در سال 2012 میادی به برنامه ای برای ساخت موشک 
کروز حمله به اهداف زمینی به نام »مشکات« اشاره کرده اما تصویری از آن را نشان 
ندادند. در نهایت موشک سومار را رونمایی کردند. من به سرعت این موشک ایرانی 
را با کا اچ 55 روســی مقایسه کرده و متوجه شدم که این نه یک کپی چینی، بلکه 
یک کپی ایرانی از موشــک مورد نظر است. احتمااً موتور جتی هم که بر روی این 
موشک نصب شده، از نمونه روسی متفاوت است. این یک دستاورد بزرگ مهندسی 
برای ایرانی ها است. این یک کپی نیست. من از لحاظ تکنیکی به احترام افرادی که 

این کار را انجام دادند کاه از سر برمی دارم و به آنها احترام می گذارم.
یادآور می شــود سامانه پیشرفته ایرانی موسوم به سوم خرداد، بامداد پنج شنبه 

گذشته، پهپاد رادارگریز آمریکایی را شناسایی و سرنگون کرد.
ماله کشی سایت دولتی

به بدعهدی و خدعه اروپا
یک سایت دولتی می گوید به جای اینستکس، درباره FATF مذاکره کنیم.

خبر آن این به قلم کامران ندری نوشت: »تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی 
اعمال می شــود که آمریکا همراهی جامعه جهانی را علیه کشورمان در دست ندارد 
از این رو ازم است ایران نیز همزمان با اقدامات عملی اروپایی ها فضای خود را برای 

بهره گیری از این وضعیت مهیا نماید.
ایران می تواند در تعامات دو جانبه و چند جانبه خود دیوار تحریم علیه اقتصاد 
را فرو بریزد از این رو موقعیت تازه ای را برای خود فراهم آورد. این در حالی است که 
روابط دو جانبه و چند جانبه نیز ذیل پیمان های بین المللی و قواعدی که بر روابط میان 
کشورها حاکم است، معنا می یابد. ایران می تواند با دیگر کشورها قرارداد دو جانبه یا 
چندجانبه منعقد کند اما اگر این ارتباطات در مناسبات جهانی معنا و مفهوم نداشته 

باشند، سودی برای کشور به همراه نخواهد داشت.
ایران هنوز تکلیف خود را در قبال FATF روشن نکرده است. واقعیت اینجاست 
که اگر ایران تصمیم به عدم پذیرش FATF داشته باشد، نمی تواند حتی منفعتی از 
قراردادهای دوجانبه خود ببرد چرا که مناسبات جهانی در این قالب تعریف شده است.

به عبارت دیگر حتی عملی شــدن اینســتکس و راه اندازی این کانال مالی نیز، 
مستلزم پیوستن ایران به اف ای تی اف است.«  پیشنهاد سایت دولتی مغالطه چند ایه 
و غلط اندر غلط است. اواً طلب ما از اروپا در برجام، لغو تحریم های نفتی و مالی و 
بانکی است، نه اینستکس که مبادله غذا و دارو در ازای پول نفت فروخته شده ایران 
به کشورهای غیراروپایی است؛ و البته همین وعده توخالی را هم پس از 5 ماه عملی 
نکرده است، در واقع، اروپا برای فرار از تعهدات برجامی، به مدت 13 ماه دولت روحانی 
را سر دواند و از وعده چرایی خروج آمریکا، وعده راه اندازی کانال اس پی وی و سپس 
اینستکس عقب نشینی کرد و در گام چهارم، همان اینستکس را هم عملی نکرد. بلکه 
برای شانه  خالی کردن از تعهدات، مدعی شد پیش شرط راه اندازی اینستکس، پذیرش 
همه مطالبات FATF از سوی ایران است، و این درحالی بود که در برجام هیچ نامی 

از FATF نبود، در واقع لغو تحریم ها باشرط بود.
با این وصف می توان پرسید اروپایی که 13 ماه است در قول و فعل اعام یا اذعان 
می کند نمی خواهد ونمی تواند مقابل تحریم های آمریکا بایستد، ولو با رفتن ایران زیر 
بار تعهدات FATF، چگونه می تواند مقابل تحریم های آمریکایی بایستد؟! در این میان 
مدیران دولتی بارها اذعان کرده اند هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت تبعیت 
کامل از FATF، مشــکات تحریمی حل شود؛ چراکه موضوع نه به قواعد و حقوق 

بین المللی، بلکه به زورگویی سیاسی و بی اخاقی و بی تعهدی آمریکا باز می گردد.
عضو کارگزاران: مگر قرار نبود

برجام برد-برد باشد؟
یک عضو حزب کارگزاران ضمن حمله به کارکرد دولت در برجام، اصاح طلبان 

را تبرئه کرد.
علی محمد نمازی در روزنامه آرمان نوشت: متاسفانه در سال سوم دولت دوازدهم 
شاهد بازگشت به عقب در عرصه فعالیت های اقتصادی و سیاست خارجی و به خصوص 
پرونده هسته ای و برجام هستیم. تورم نقطه به نقطه 50درصد، رشد اقتصادی منهای 
4درصد، بیش از دوبرابر شدن نقدینگی، رکود، احیای تحریم ها و بازگشت شرکت های 
خارجی و رشد منفی سرمایه گذاری، افت شدید صادرات نفت و متعاقب آن افزایش 
بی سابقه کسری بودجه. آقای رئیس جمهور متوجه ناکامی دولت در تحقق شعارهای 
انتخاباتی، سخت ترشدن اداره امور و نارضایتی رو به افزون مردم و به تبع آن ناخشنودی از 
عملکرد اعضای کابینه می باشد که از قرائن چنین برمی آید که پس از اجبار به استعفای 
وزیر آموزش وپرورش احتمال تغییر بعضی از اعضای دیگر کابینه نیز وجود دارد. اینکه 
مشکات بزرگی در سر راه پیشبرد امور وجود دارد و بر صاحب نظران و توده های مردم 
پوشیده نیست و بر رئیس جمهور ازم است نسبت به رفع موانع اقدام و روند امور را 

تسهیل نماید، اما یافتن راه حل ها در گرو شناخت واقعی مشکل و یا مشکات است. 
وی با انتقاد از عدم مشورت پذیری روحانی، این را یکی از مشکات دولت می داند 
و می نویسد: آقای رئیس جمهور پس از انتخاب باید با مشورت افراد و یا تشکل هایی 
که در پیروزی ایشان نقش اساسی داشتند داناترین و تواناترین افراد با رزومه موفق 
را برای همکاری انتخاب می نمود و به انتقادات و دلسوزی های صاحب نظران و ارباب 
جراید توجه ازم را مبذول می نمود. اما شــواهد حکایت از آن داشــت که در این دو 

بند خیلی کانالیزه شده بودند.
نویســنده درباره برجام تصریح می کند:  اوا مگر قرار نبود که نتیجه این توافق 
برای طرف های توافق برد - برد باشد؟ آیا ایران از نظر انتخاب همکار و طرف قراردادها 
متناســب با جایگاه اعضای 1+5 رفتار نمود؟ ثانیا این همه دولت و شرکت که برای 
انعقاد قرارداد های همکاری اقتصادی به ایران سرازیر شدند چند درصد تفاهم نامه ها به 
توافق و قرارداد منتهی گردید! ثالثا از دیگر لوازم برجام اصاح و ارتقای روابط بین ایران 
و دیگر کشورها بود که نه تنها به خوبی رعایت نگردید، بلکه در مواردی معکوس آن 
اتفاق افتاد. رابعا دولت که شاهد شعارهایی انتخاباتی در مورد برجام و پس از انتخاب 
ترامــپ و مواضعی کــه از ناحیه او و همکارانش درباره خروج از برجام بود، چه اقدام 
مورد نیازی را انجام داد؟ با عنایت به عملکرد موفق دولت و مجلس اصاحات، کارکرد 
همکاران آقای رئیس جمهور نمی تواند نماد توان و گنجایش اصاح طلبان باشــد، اما 
بدون داشــتن استراتژی و برنامه های صحیح، تغییر وزرا و مدیران ارشد دولت امری 

کافی برای خروج از بحران و مشکات اساسی موجود نیست.
اتهامات فتنه گران، سنگین تر از

نشر اکاذیب و تشویش اذهان است
جرم مدعیان تقلب در انتخابات 88، فقط نشر اکاذیب نیست.

روزنامه رســالت در یادداشتی نوشت: چهارمین جلســه رسیدگی به اتهامات 
محمدرضا خاتمی درخصوص ادعای تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 88 برگزار شد. باید منتظر بود، رأی بدوی اتهامات وی صادر شود. براساس آنچه 
که در جراید منتشر شده، اتهام وی، »نشر اکاذیب« و »تشویش اذهان عمومی« است. 
در نشســت چهارم دادگاه، خاتمی 4 ساعت از خود دفاع کرد، اما حرفی برای گفتن 
و سندی برای ادعای خود نتوانست ارائه کند. در سه جلسه گذشته هم واقعاًً حرفی 

برای دفاع که محکمه پسند باشد، نداشت.
ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمی در دادگاه آن قدر مضحک است که وقت 
خواننده این مقال را می گیرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمی در رسانه ها هم 
هست. همین ادعاها در ایام پس از انتخابات 88 توسط برخی مطرح شد و نتوانستند 
هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بدهند. شورای نگهبان در همان سال 88 
برای اتمام حجت و جلوگیری از هرگونه شک و شبهه، امکان دسترسی به صندوق ها 
را برای برخی از معترضین فراهم کرد و در چند استان بازشماری صورت گرفت، اما 
نه تنها ادعای »تقلب« به اثبات نرسید، بلکه »تخلف« هم مشاهده نشد. اتهام محمدرضا 
خاتمی در این دادگاه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. به نظر می رسد جرم 
دیگر او »ایراد تهمت و افترا« و »توهین« به ناظرین و مجریان انتخابات است که این 
عنوان مجرمانه مهم تر از آن دو اتهام وی است.شورای نگهبان در قانون اساسی به عنوان 

یک داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی شناخته می شود.
شــورای نگهبان در ســال 88 برای پیگیری ادعاهای معترضین مهلت قانونی 
رســیدگی به شــکایات را به اذن رهبری 5 روز تمدید کرد و با بازشماری10 درصد 
صندوق ها در 6 استان، نه تنها تقلبی کشف نشد، حتی تخلف هم صورت نگرفته بود 
لــذا با اطمینان، صحت انتخابات را تایید کرد. ده ها هزار نفر از مجریان انتخابات در 
سراسر کشور و به همین میزان از ناظرین انتخابات به عنوان امانتداران مردم در کنار 
صندوق ها حضور داشتند و در روز انتخابات به عنوان حق الناس از آن صیانت کردند. 
ادعای رضا خاتمی مبنی بر جابه جایی 8 میلیون رای هم توهین به آنهاست، هم ایراد 
افترا و تهمت است که دادستان به عنوان مدعی العموم باید از شرافت حقوق ناظرین و 
مجریان دفاع می کرد و این دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقای خاتمی اضافه می کرد.
ادعای تقلب و اعام نتایج انتخابات از سوی یکی از نامزدها قبل از شمارش حتی 
یک رای و هنگامی که مردم پای صندوق های رای بودند، رمز یک آشوب بود و دهها 
کشته و زخمی به جا گذاشت. این دروغ هشت ماه کشور را دچار آشوب کرد. این ادعا 
موجب شد میلیاردها تومان در آشوب ها، خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد 
شود. این ادعا اقتدار ملی و امنیت ملی را توامان هدف قرار داد و می رفت تیر خاص 
به جمهوریت و اســامیت نظام باشد. در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در 
اتاق فکر شورش علیه جمهوریت نظام، شعار »انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه 
است« طراحی شد. در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه 

اسامیت نظام، شعار »حذف اسام« از جمهوری اسامی طراحی شد.
در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه موجودیت 
نظام، تصمیم گرفته شد نمایندگان جنبش سبز به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بروند 
و تقاضای تشدید تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران را مطرح کنند. 
سوخت اصلی موتور فتنه آمریکایی »جنبش سبز«، دروغ، تهمت و افترای تقلب بود.
به نظر می رسد قاضی محترم دادگاه در صدور حکم بدوی باید با در نظر گرفتن 
همه این واقعیت ها حکم کند و جرم را فقط به اتهام نشــر اکاذیب و تشویش اذهان 

عمومی فرونکاهد.

1- وضعیت آمریکا در منطقه همانند بوکسوری است که در گوشه رینگ 
بوکس هدف ضربات پی در پی حریف قرار گرفته و تا می خواهد متوجه شود 
که ضربه را از کدام سو و با چه شدتی خورده، ضربه شدیدتری از سوی دیگر 
می خورد. بعداز عقب نشینی آمریکا از تهدید القاء جنگ و شروط دوازده گانه 
و فرستادن میانجی به تهران و شنیدن پاسخ قاطع و عزتمندانه رهبرمعظم 
انقاب، محور آمریکایی–سعودی در صحنه های دیگری با دریافت ضربات 
ویران کننده از محور مقاومت مجبور به عقب نشینی است. پیروزیهای پی در پی 
محور مقاومت از حمات پهپادی و موشکی یمنی ها به عمق خاک عربستان و 
انهدام پهپاد پیشرفته ام کیو 9 سعودیها تا سرنگونی پیشرفته ترین پهپاد دنیا 
بدست نیروهای مسلح ایران حکایت از پیروزی نهایی و حاکمیت حکومت 

مهدوی دارد.ان شااه!
2- سرنگونی پهپاد گلوبال هاوِک آرکیو چهار که جدیدترین، گران ترین، 
پهپاد  پیشرفته ترین  و  دوربردترین،غول پیکرترین  ســنگین وزن ترین، 
جاسوسی دنیاست بر فراز آبهاي سرزمینی ایران و تنگه هرمز با موشک زمین 
به هواي مدافعان امنیت کشور به رییس جمهور و دیگر مقامات سیاسي و 
اطاعاتي – امنیتی آمریکا پیام روشن و قاطعی داد که اگر جمهوري اسامي 
در دفاع از منافع ملي و براساس سیاست راهبردی خود تصمیم به اقدامي 
بگیرد: یک - لحظه اي درنگ نخواهد کرد و قدرتمندانه و به موقع آن تصمیم را 
عملي خواهد کرد. دو- شجاعانه و با افتخار آن را رسما اعام مي کند.سه- نیاز 
به اقدامات مخفیانه مثل آنچه در دریاي عمان رخ داد، ندارد.چهار- عربستان 
و امارات اگرچه باید هزینه سهم شان در این گونه تحرکات دزدانه آمریکا را 
بپردازند در حد و اندازه اي نیستند که ایران بخواهد خود را درگیر آنها بکند، 
بلکه این اقدامات تهدید کننده امنیت منطقه و خلیج فارس آمریکاست که با 
پاسخ غافلگیرانه و مقتدرانه جمهوري اسامي مواجه خواهد شد.پنج - کشف 
و هدف قرار دادن پهپادی که قدرت فوق العاده رادارگریزی دارد و قیمت آن 
به اندازه قیمت سه فروند جنگنده فوق پیشرفته اف 35 و چهارده فروند 
اف 16 است، نشان از توانمندي بسیار بااي سیستم پدافندي کشور دارد و 
نشان داد که هدف قراردادن دیگر جنگنده هاي آمریکا براي سیستم پدافند 
موشکي ایران بسیار ساده تر است.شش- این پهپاد فوق پیشرفته با پدافند 
موشکي بومی سوم خرداد هدف قرار گرفته، در حالي که سامانه موشکي 15 
خرداد که چند هفته پیش رونمایي شد بسیار پیشرفته تر از سامانه سوم 
خرداد است و خطر مهلک تری براي هر پرنده متجاوزي به آسمان ایران دارد. 
هفت- این سامانه هاي موشکي بخش کوچکی از قدرت موشکي ایران است 
که رونمایي شده و هنوز از شهرکهاي زیرزمیني موشکي استفاده نشده است. 
هشت- منطقه سقوط این پهپاد در ورودی تنگه هرمز نشان داد در صورت 
هرگونه ایجاد تهدید و ناامنی از سوی آمریکا، بستن تنگه هرمز یک شعار 
نیست!. بویژه که یکي از پیامدهاي هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی محدود 
شدن تحرکات هوایی امریکا در منطقه و ممنوع شدن پرواز هواپیماهای این 
کشور بر فراز تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان است. این یعني بستن 
حریم هوایي تنگه هرمز! که نشان مي دهد امکان بسته شدن حریم دریایي 
تنگــه هرمز نیز وجود دارد. نه- ترامپ و جان بولتون و پمپئو درک کردند 
که جمهوری اسامی به »فشار حداکثري« امریکا با »مقاومت حداکثري«، 
»پاسخ حداکثري« خواهد داد. ده - آمریکا مي خواست سامانه دفاعي ایران 
را آزمایش کند که با پاسخ قاطع و به موقع نیروهاي هوافضا، بخوبي آزمایش 
کرد. یازده- وقتي چنین پهپادي فوق ســري که از نظر امریکاییها به هیچ 
عنوان امکان ردیابي و کشــف نداشت، کشف،ردیابي و سرنگون مي شود، 
نشان مي دهد که ایران ساح هاي نه تنها سري، بلکه فوق سري در اختیار 
دارد که آمریکایي ها از آن بي خبرند و مسئوان نظامی سپاه از در اختیار 
داشتن ساح هاي سري براي پاسخگویي به هرگونه تجاوز احتمالي خبر دادند 
و هنوز از در اختیار داشتن ساح هاي فوق سري سخن نگفته اند.! دوازده-
اعزام پیشــرفته ترین و دوربرد ترین پهپاد آمریکا برای جاسوسی از ایران 
نشان می دهد که ماموریتی فوق سری برای کسب اطاعات فوق محرمانه و 
مهمی برعهده داشته است. لذا سرنگونی آن از یکسو برای آمریکا عاوه بر 
شکست سیاسی،یک شکست بسیار سنگین جاسوسی و اطاعاتی – امنیتی 
محسوب می شود و از سوی دیگر برای ایران عاوه بر پیروزی بزرگ سیاسی، 
یک پیروزی بسیار شیرین اطاعاتی- امنیتی و یک پیروزی قدرتمندانه 
نظامی است که نشان داد هدف گیری دقیق و قدرت دفاعی موشکهایی که 
آنها را فتوشاپ تصور می کردند، قدرت هرگونه اندیشیدن و فرصت هرگونه 
اقدامی را از دشــمن سلب می کند. سیزده - سرنگونی پهپاد 220 میلیون 
داری آمریکا پیام روشنی بود که هر دشمنی به مرزهای جمهوری اسامی 
کوچکترین تعدی و تجاوزی کند، برنخواهد گشت. براساس همین منطق بود 
که ترامپ این پیام را دریافت کرده بود که »در برگشت ناو ابراهام لینکلن بعداز 
ورودش به تنگه هرمز هیچ تضمینی وجود ندارد«. چهارده - افزایش قدرت 
بازدارندگي و نمایش توان نظامي ایران، تغییر موازنه قدرت در منطقه و بازبیني 
آمریکا در هرگونه محاسبه  اشتباه در آینده را مي توان از نتایج و پیامدهاي 
مهم هدف قرار دادن پهپاد جاسوسي فوق پیشرفته گلوبال هاوک برشمرد. 
3- ســرنگونی پهپاد آمریکایی آنقدر مقتدرانه بود که رئیس جمهور 
آمریکا با عقب نشینی از اظهارات اولیه اش، باردیگر ترس و هراس خود را 
از هرگونه درگیری با ایران با بیان اینکه »شاید  اشتباه کنم، نمی گویم ایران 
 اشتباه کرده، شاید  اشتباه یک نفر بوده است«، آشکار کرد. در این خصوص 
اوا ترامپ تلویحا مهر تاییدی بر درستی اقدام به موقع نیروهای مسلح ایران 
زد. ثانیا تاش کرد از پیامدهای بیشتر این اقدام بر سرنوشت خود و آمریکا 
جلوگیری کند. ثالثا به لحاظ نظامي در جریان یک حمله ممکن است خطایي 
رخ دهد اما در جریان دفاع آنهم هوایي تصور خطا غیرممکن اســت. رابعا 
این اقدام پس از توجه نکردن پهپاد جاسوسی به هشدارهای مکرر رادیویی 
برای دور شدن از منطقه حاکمیتی ایران رخ داده و این نشان می دهد یک 
تصمیم بزرگ حساب شده بوده که مسئوان نظامي با آگاهی کامل به وظیفه 
خود عمل کردند و تصمیم یک افسر عادي نبوده است.خامسا اگر ترامپ 
ادعا دارد ایراني ها با سرنگون کردن پهپاد آمریکایي  اشتباه بزرگي مرتکب 
شدند، باید بداند آمریکایي ها با نقض حریم هوایی ایران  اشتباه به مراتب 
بزرگ تري مرتکب شدند.سادسا حقیقت این است که ترامپ بدلیل ترس از 
نظام جمهوري اسامي با این هذیان و تناقض گویی ها نمي خواهد آن را به 
حساب نظام بگذارد و به دنبال راهي برای فرار است تا خود را نجات دهد، 
چراکه اگر بپذیرد کار نظام بوده باید اقدامي عملي در دفاع از حیثیت خود 
انجام دهد ولي بدلیل ناتوانی از هرگونه اقدامی مجبور است چنین القاء کند 
که  اشتباه یک افسر عادي بوده است. سابعا این اظهارات ترامپ را باید یک 
عذرخواهي تلویحي نیز تلقي کرد که تاش دارد ایراني ها را بیشتر عصباني 
نکند. ثامنا پمپئو وزیر خارجه ترامپ هم هرچند قبل از ســرنگونی پهپاد 
جاسوسی اش ادعا کرده بود»هرگونه حمله توسط ایران و یا گروههاي وابسته 
به ایران که منجر به کشته شدن یک آمریکایي شود، باعث اقدام متقابل 
نظامي خواهد شد«، اما در مقابل سرنگوني گرانترین و پیشرفته ترین پهپاد 
امریکایي جرات هیچگونه اقدامي را به خود نداد و سکوت اختیار کرد. قطعا 
هــدف قرار دادن این پهپاد، هدف قرار دادن ابهت و قدرت آمریکا بود که 
از هزاران امریکایي با اهمیت تر است. عاوه براینکه پمپئو در این سخن نیز 
صداقت نداشت و گفته اش فقط یک جنگ رواني بیش نبود چراکه همان روز 
چند نظامي آمریکایي در الرقه سوریه کشته شدند اما آمریکایي ها مجبور 
شدند بي سروصدا از آن عبور کنند! این رفتار ترامپ و پمپئو نشان داد این 

آمریکاست که باید رفتارش را در منطقه تغییر دهد و می دهد، نه ایران!
4- آمریکایي ها ادعا داشتند با هر  اشتباهي ممکن است جنگي در منطقه 
رخ دهد، این اتفاق نشان داد که اوا با وجود رخ دادن حتي اتفاقي غیر اشتباه 
و ثانیا با وجود اینکه ترامپ این اتفاق را حادثه  اشتباهي توصیف کرده است، 
امکان وقوع هر جنگي وجود ندارد. با این اقدام واکنش آمریکایي ها محک 
خورد که امکان پاسخ نظامي ندارند و اگر دست به اقدامي بزنند باید منتظر 

پیشامدهاي غیرمنتظره بدتري باشند.
5-هدف قرار گرفتن این پهپــاد امریکایي بر فراز تنگه هرمز را باید 
از یکســو زنده شدن خاطره اسارت ملوانان آمریکایی در سال 94 بدست 
نیروهای ایرانی در خلیج فارس دانســت و از سوی دیگر به نوعی پاسخی 
به حمله موشکي ناو وینسنس آمریکا در سال 67 به هواپیماي مسافربری 
ایرباس ایران در خلیج فارس و گرفتن انتقام خون شهداي مسافر این پرواز 
و مرهمي بر دل خانواده هاي آنها بعداز 31 سال توصیف کرد.لذا همانگونه که 
فرمانده ناو وینسنس به ناحق از دست رئیس جمهور آمریکا مدال شجاعت 
گرفت، مدافعان امنیت ایران به حق باید از دست رئیس جمهور کشورمان 

مدال شجاعت دریافت کنند.
6- و نکته آخر اینکه اقدام قدرتمندانه سپاه در سرنگونی پهپاد فوق 
پیشرفته آمریکا، روی دیگر موضع عزتمندانه رهبرمعظم انقاب بود که نه 
پیام ترامپ را از نخست وزیر ژاپن دریافت کردند و نه پاسخی به آن دادند.
درحقیقت پاسخ رهبرمعظم انقاب به ترامپ در اقدام شجاعانه و مقتدرانه 
سپاه تجلی پیدا کرد و بر این اساس است که واشنگتن پست می گوید »در 
صدای آیت اه خامنه ای رهبر ایران می توان بازتاب این سخن آیت اه خمینی 

را شنید که گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«.  

پاسخ عزتمندانه با اقدام قدرتمندانه ! 
گفت و شنود

غار! 
گفت: در خبرها آمده که مقامات عربســتان و امارات از واکنش 
انفعالی ترامپ در مقابل سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته آمریکا توسط 
سپاه، گایه کرده و آن را برای کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه 

خطرناک دانسته اند.
گفتم: آل سعود و امارات می دانند که ایران همکاری آنها 
با ترامپ را بی پاسخ نمی گذارد و درسی فراموش نشدنی به 

آنها خواهد داد.
گفت: حیوونای زبون بســته تازه متوجه شده اند که چه غلطی 
 کرده انــد و در چه گردابی گرفتار شــده اند که نــه راه پس دارند 

و نه راه پیش!
گفتم: دو نفر برای شکار شیر رفته بودند، تیرشان به خطا 
رفت و شیر به آنها حمله کرد. یکی از آنها رفت باای درخت 
و دیگری وارد یک غار شــد، ولی هر چند دقیقه یک بار از 
غار بیرون می دوید و با حمله شــیر دوباره وارد غار می شد! 
 آنکه باای درخت بود گفت؛ چه مرگته؟ چرا در غار نمی مانی؟ 

و طرف گفت؛ آخه یک شیر هم توی غاره!

دكتر محمدحسین محترم
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تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای سید کاظم موسوی در 
دفتر نمایندگی کیهان در گرگان در غم از دست دادن یکی از نزدیکان 
خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه 

الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

یادداشت میهمان

به  خطاب  جلیلی  ســعید 
زنگنه نوشته است که کارگروه 
نفت دولت ســایه با دعوت از 
متخصصین جلســاتی را برای 
داد  تشــکیل  دولت  به  کمک 
راهکارهای  ارائه  آن  که حاصل 
مشــخص در این زمینه بود که 
و  ارســال  رئیس جمهور  برای 
ایشــان نیز آن را به وزیر نفت 
این جانب  کــه  نمودند  ارجاع 
علی رغم گذشت بیش از 40 روز 

از فرجام آن نامه بی خبرم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیراً 
در پاسخ به توئیتی منتسب به جلیلی 
که نوشته بود »در سال های 91 و 92 
با وجود تحریم ها ماهانه یک تا 1/5 
میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش 
می رفت.« گفته است: »اینجانب در 
تاریــخ 1398/3/19 از جناب آقای 
رئیس جمهــوری کتباً درخواســت 
کرده ام و هم اینک نیز به طور عمومی 
این درخواست را تکرار کرده و اعام 
آمادگــی می کنم که برای روشــن 
شدن میزان اعتبار و صحت ادعاهای 
جناب آقای دکتر جلیلی، جلسه ای 
با حضور اینجانب و ایشان در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی یا هر مرجع 
دیگری گذاشته شود تا پس از شنیدن 
ســخنان دو طرف، مسئوان کشور 

به قضاوت بنشینند.«
سعید جلیلی نیز در واکنش به 
پاسخ زنگنه متنی منتشر کرده است 

که به شرح زیر است:
درباره پاسخ جناب آقای مهندس 
زنگنه وزیر محترم نفت به اظهارات 
اخیر اینجانب نکاتی را به استحضار 
ایشان و ملت شریف ایران می رساند: 

مبنای گفتمان دولت ســایه کمک 
آحاد جامعه به دولت حاضر با تاش 
بــرای »تقویت کارهــای صحیح«، 
»تکمیل کارهای ناقص« و »تصحیح 
کارهای نادرست« است. ضرورت این 
رویکرد به ویژه در مواجهه با دشمن 
خارجی اهمیت مضاعف پیدا می کند.
آنچه در گفت وگوی ویژه خبری 
مستند به آمار رسمی کشور از فروش 
روزانه 1 تا 1/5 میلیون بشکه نفت و 
میعانات در ایّام ســخت تحریم در 
سال های 92-91 گفته شد، پاسخی 
بود به راهبرد فشار حّداکثری آمریکا 
برای صفر کردن فروش نفت ایران و 
تأکید بر این نکته که امروز هم کشور 
می تواند با همان قدرت و بلکه بیشتر 

عمل کند.
خوشــبختانه آقــای زنگنه هم 
این آمــار را تأییــد نموده اند و هم 
اّدعــا نموده اند قابلیت این دولت در 
شرایطی که تحریم ها سخت تر از قبل 
است، برای فروش نفت بیشتر است 
که باز هم موجب خوشحالی است و 
دلیلی بر اینکه می توان با قدرت در 
برابر تحریم های آمریکا مقاومت کرد 
و برای ایشان در انجام این مهم آرزوی 

موفقیت دارم.
بر مبنای همین توانمندی کشور 
و در پاســخ به برخــی نگرانی ها و 
ادعاهای غلط درباره مشکات مربوط 
به فروش نفت، کارگروه نفت دولت 
ســایه با دعوت از متخصصین امر 
از دوره های مختلــف به ویژه دوران 
وزارت آقای زنگنه، جلساتی را برای 
کمک به دولت تشکیل داد که حاصل 
آن ارائه راهکارهای مشخص در این 
زمینــه بود و نتیجــه آن 98/2/16 

برای آقای رئیس جمهور ارسال و از 
ایشان خواسته شد این راهکارها در 
کمیته ای مورد راســتی آزمایی قرار 
گیرد و ایشان نیز آن را در 98/2/17 
به وزیر محترم نفت ارجاع نمودند که 
این جانب علیرغم گذشت بیش از 40 

روز از فرجام آن نامه بی خبرم.
عاوه بر این در تاریخ 97/6/25 
و 97/8/2 گزارش های مشــروحی 
بررســی های تخصصی  که حاصل 
و چندماهــه در موضوعــات بورس 
نفت، ساخت پتروپاایشگاه و هدایت 
نقدینگی داخل به ســرمایه گذاری 
در نفــت، به منظور بی اثر ســاختن 
تحریم ها در عرصه نفت برای آقای 
رئیس جمهور ارســال شــد که آنها 
نیز از ســوی ایشان به وزیر محترم 
نفت ارجاع شــد و چندی بعد پیرو 
گفت وگوی حضوری با وزیر محترم 
نفت در مجمع تشــخیص مصلحت 
مجــدداً در 97/9/25 برای ایشــان 
ارسال شــد که تاکنون بازخوردی 

دریافت نگردیده است.
 آن چه گفته شــد تاش ما در 
کمــک به دولت بــرای عبور موفق 
از فشــارهای حداکثری دشمن در 
زمینه نفت بوده است. ارسال نامه ها با 
ماحظه منافع ملی و رسانه ای نکردن 
آنها شاید گواهی بر صادقانه بودن این 
اقدام و عــدم قصد بهره برداری های 

غلط سیاسی باشد.
برداشت از این اقدامات به تعابیری 
چون »تهاجمات و ضربات«، »کانون 
اصلی انتشــار ادعا علیــه مدیریت 
فعلــی نفــت«، »افسانه ســرایی«، 
بی پشــتوانه«،  »رجزخوانی هــای 
»محاکمه غیابی مســئوان وزارت 

سرویس سیاسی-
خارجی  سیاســت  مسئول 
اتحادیه اروپا درحالی با لفاظی و 
از موضع حق بــه جانب ایران را 
دعوت به خویشتن داری و پایبندی 
فراموش  برجام کرده که گویا  به 
کرده اروپا در شرایطی نیست که 
بخواهد برای ایران نسخه بپیچد، 
زمان به نفع آنها نیســت و برای 
اقدام عملی فقــط 16 روز دیگر 

فرصت دارند. 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا طی یادداشتی 
که در خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر 
شده باز هم به شیوه یک سال گذشته 
با مواضــع شــعاری و بی خاصیت و 
رویکردی مزورانه در قبال برجام نوشت: 
»گزارش های آژانس نشان می دهد که 
ایران به توافق هســته ای پایبند است 
ما باز هــم از ایران می خواهیم که به 
ایــن توافق پایبند و متعهد بماند و از 
اکثریت جامعه بین المللی می خواهیم 
تا به همکاری خود با ما ادامه دهند تا 
بتوانیم ایران را در برجام نگه داریم.ما 
به شدت امیدوار هستیم که ایران بار 
دیگر به برجام متعهد بماند و از برجام 
خارج نشود و بتوانیم ایران را در برجام 

نگه داریم. ما از ایران می خواهیم که 
تمام تعهدات برجامی خود را به صورت 

کامل اجرا کند.«
وی همچنین ضمن دعوت از ایران 
به صبر و خویشتن داری و عدم خروج 
از برجام مدعی شده است: »تمرکز ما 
این است که تمام تاش خود را برای 
نجــات برجام بــه کار بگیریم و برای 
راضی کردن ایران برای بقا در برجام، 
مکانیزم مالی ایــران و اروپا که اجازه 
تجارت مشروع با ایران را می دهد، به 
زودی با تاش های دیپلماتیک فرانسه، 

انگلستان، آلمان اجرایی  شود.«
مواضع شعاری و ادعاهای موگرینی 
در حالی اســت که عملکرد اروپا در 
برجام بخصوص بعد از خروج آمریکا از 
آن، عملکردی منفعانه و سودجویانه و 
تقریبا هیچ بوده است. آنچه از اروپایی ها 
در سیزده ماه گذشته دیده شد، فقط 
وعده و وعید، وقت کشی و توصیه های 
تکراری برای نگه داشتن ایران در برجام 
بود، اروپایی ها بعد از 9 ماه اتاف وقت، 
در نهایت یک بسته بسیار ضعیف و یک 
شوی تبلیغاتی به نام اینستکس ارائه 
کردند که تا کنون از عملی کردن آن 

نیز عاجز بوده اند.
اروپایی ها که تقریبا به هیچ یک 

از تعهــدات خود در مذاکرات و توافق 
هســته ای عمل نکرده اند، چگونه به 
خود اجازه می دهند به جای بازخواست 
طرف عهدشکن و پاسخگویی در قبال 
بی عملی خود، به همه تعهدات خود 
پایبند بوده را همچنان به پایبندی یک 

طرفه به برجام دعوت کنند. 
امــروز 44 روز از مهلت 60 روزه 
ایران به اروپا می گذرد و اروپایی ها بجز 
همراهی با آمریکا و حتی مواضع فراتر از 
آمریکا، هیچ اقدام دیگری انجام نداده اند 
و قطعــا خانم موگرینی می داند و اگر 
نمی داند بداند که جمهوری اسامی 
در ضرب ااجل خود جدی است و بعد 
از 18 تیرماه، بخش دیگری از تعهدات 
برجامــی خود را کاهش خواهد داد و 
ممکن اســت اقداماتی در دستور کار 
ایران قرار گیرد که بــرای اروپایی ها 

شوک آور باشد. 
اکنون توپ در زمین اروپاست و 
آنها در موقعیتی نیستند که بخواهند 
برای ایران نسخه صبر بپیچند، زمان 
به نفع آنها نیست، ایران بار ها هشدار 
داده اســت که اگر اروپا به تعهداتش 
عمل نکند ایران وارد گام دوم خواهد 
شد، خانم موگرینی و دوستانش برای 
اقدام عملی تنها 16 روز فرصت دارند .

جلیلی خطاب به زنگنه: 

چرا از به رخ  كشیدن توانمندی های كشور 
در مقابل دشمن برآشفته می شوید؟

سردار »امیرعلی حاجی زاده« 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی با اشاره به 
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا 
در ســواحل ایران، اظهار داشت: 
اقدام آمریکایی ها بر خاف مقررات 
و عرف بین المللی بــود و ما نیز 
براساس وظیفه قانونی خود عمل 

کردیم.
سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه 
نیروهای مسلح و ملت ایران از جنگ 
اســتقبال نمی کنند اما آمــاده دفاع 
تمام قد از کشور هستند، افزود: امکان 

دارد که این تخلف آمریکایی ها توسط 
یــک ژنرال و یــا چند اپراتــور انجام 
شــده باشــد؛ ما از این موضوع با خبر 
نیســتیم اما این اقدام زیر پا گذاشتن 
مقررات بین المللی هوانوردی توســط 
یک هواپیمای جاسوســی است که با 

پاسخ طبیعی ما رو به رو شد.
وی تصریح کرد: پاسخ ما به تجاوز 
به فضای ایران چنین است و در صورت 
تکرار تجاوز، پاسخ ما نیز تکرار می شود.

ســپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
پاسداران در پاسخ به سؤالی در رابطه 
با احتمال بررســی سیستم های پهپاد 

جاسوســی آمریکا که هفته گذشــته 
ســرنگون شــد، گفت: ما نیــازی به 
مهندســی معکوس و تکنولوژی این 

پهپاد آمریکایی نداریم.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه در 
صورت تکــرار تجاوز دیگر محصوات 
آمریکایی را نیــز برای تکمیل موزه و 
کلکسیون خود استفاده می کنیم، افزود: 
ما کلکســیونی از پهپادهای آمریکایی 
داریم و این هم سند تجاوز هوایی آمریکا 
به آسمان ایران بود که نشان می دهد 
آنها نمی خواهند به مقررات بین المللی 

توجه کنند.

سردار حاجی زاده:

نیازی به مهندسی معکوس نداریم

نفت« و... قابل فهم نیست. چرا باید 
از پاسخی که به آمریکا داده می شود 
و قابلیت های کشــور را در گذشته 
و حال به رخ دشــمن می کشد، وزیر 

محترم نفت برآشفته شود؟!
برای تمام دست اندرکاران مبارزه 
با فشــار حداکثری دشمن از جمله 
وزارت محترم نفت آرزوی موفقیت 
دارم و امیــدوارم حاصل مباحثات 
این گونه که بسیاری از آنها را می توان 
در منظر افکار عمومی نیز انجام داد، 
پیشرفت روزافزون کشور در مقابله با 
دشمنان انقاب اسامی باشد. تجربه 
برجام و ارائه نقدهایی که به آن شد 
گویای آن اســت کــه این جانب و 
همکارانم از چنین مناظراتی استقبال 
می کنیم. از آنجا که یک توئیت مبنای 
پاسخ وزیر محترم نفت قرار گرفته، 
مجــدداً یادآور می شــود در توئیتر 

حساب کاربری ندارم.

موگرینی پس از 14 ماه تعلل اروپا
باز هم وعده داد!



اخبار كشور

علی رغم تأخیر در صدور مجوز کتاب
اولین اثر دفتر پژوهش های کیهان 

درباره برجام منتشر شد
دفتر پژوهش های کیهان اولین اثر خود درباره توافق نامه هسته ای موسوم 

به برجام را با عنوان »توهم یا واقعیت« روانه  بازار کرد.
این کتاب که به قلم دکتر سهراب صاحی استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
به رشــته تحریر درآمده در 500 صفحه از منظر حقوق و روابط بین الملل زوایای 
مختلف برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( و شرایط انعقاد این توافق نامه را مورد 
واکاوی قرار می دهد. کتاب »توهم یا واقعیت« همچنین به شکلی مستند و تاریخی 
به بررســی ادعای پیشگیری از جنگ به واسطه توافق هسته ای برجام می پردازد. 
بررسی نقض عهد طرف های غربی معاهده، بازخوانی کارنامه آمریکا در پایبندی به 
تعهدات بین المللی و مرور اشتباهات راهبردی در فرآیند مذاکرات هسته ای توسط 
نویسنده در این کتاب، اطاعات جامعی در اختیار خواننده می گذارد تا دستیابی 
به یک عبرت تاریخی از رهگذر بررســی برجــام را هموار کند. دفتر پژوهش های 
کیهان قصد داشــت این کتاب را همزمان با ســی و سومین نمایشگاه بین  المللی 
کتاب عرضه کند که پــس از تأخیر در روند کار، مجوز کتاب در آخرین لحظات 
صادر شد و عما شرایط انتشار کتاب »توهم یا واقعیت« جهت حضور در نمایشگاه 
کتاب تهران مهیا نشــد.اکنون عاقه مندان به این کتاب و سایر محصوات دفتر 
پژوهش هــای کیهان می توانند از طریق کتاب فروشــی کیهان در خیابان انقاب 
 و یا شــماره تلفن های 33110709 و 33110201 نســبت به تهیه کتاب اقدام 

نمایند.
یک سریال درباره مدافعان حرم 

تولید می شود
یک ســریال تلویزیونی با موضوع داعش و مدافعان حرم توســط یکی از 

کارگردان های مطرح سینما و تلویزیونی کشورمان تولید خواهد شد.
ســعید کمانی، تهیه کننده تلویزیون به خبرنگار کیهان گفت: این سریال 
در قالــب پروژه ای عظیم و توســط یکی از کارگردان های مطرح و برجســته 
داخل کشــورمان در 60 قسمت تولید خواهد شــد. فعا نمی توانیم نام این 
کارگــردان را اعام کنیــم چون با توجه به اینکه این ســریال علیه رژیم آل 
سعود هم هست و در خارج از کشور ساخته خواهد شد، ممکن است برای این 
کارگردان مشــکات و موانعی به وجود بیاید. وی افزود: کار پژوهش و نگارش 
فیلمنامه توسط این کارگردان حدود دو سال و نیم به طول انجامید و مرحله 
پیش تولید آن به پایان رســیده است. این سریال هم اکنون در مرحله تکمیل 
فیلمنامه و تایید توســط ســیمافیلم قرار دارد و به محــض پایان این مرحله 
کار تصویربرداری آن آغاز خواهد شــد. وی به شرایط دشوار سیما برای تولید 
سریال هایی درباره موضوعات استراتژیک و فرامرزی اشاره کرد و گفت: با اینکه 
این گونه موضوعات در اولویت ســاخت قرار دارند اما به خاطر »فشــار شدید 
دولت« به رسانه ملی، مشکات مالی فراوانی به وجود آمده که ساخت چنین 
آثاری را سخت کرده است. به طوری که تعداد زیادی از پروژه ها درباره مسائل 
منطقه و مدافعان حرم، از جمله ســریالی که خود ما درباره شهید حججی در 
نظر داشتیم، متوقف شده است. متاسفانه خبرگزاری مهر در مصاحبه ای که با 
من داشت، نظر من را اشتباه منعکس کرد به این ترتیب که گویی من گفته ام 
صداوســیما آثاری با این موضوعات را در اولویت ندارد و مخالف ســاخت این 
نوع سریال هاســت. اما من در اینجا اصاح و تاکید می کنم که گفتم به خاطر 

فشار مالی دولت به صداوسیما و کمبود بودجه، این پروژه ها تعطیل می شود.

آیت اه مصباح یزدی در دیدار با شورای مرکزی جبهه پایداری:
برای اجرای عدالت و رفع مشکات كشور 

باید به دنبال »اصلح« باشیم
آیت اه مصباح یزدی گفت: می توان با جرأت گفت که پیشرفت ها 
در کشــور نتیجه انتخاب اصلح بوده است. برای اجرای عدالت و رفع 

مشکات کشور باید به دنبال »اصلح« باشیم.
آیت اه مصباح یزدی در دیدار اعضای شــورای مرکزی جبهه پایداری با 
بیان اینکه انقاب اسامی محصول انتخاب اصلح توسط مردم بوده و استمرار 
آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح در مدیریت کان کشــور اســت، تصریح 

کرد: باید بنایمان بر این باشد که افراد اصلح را بشناسیم.
 وی برخی ســتم خواهی ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ســهم خواهی 
یعنی دنیاطلبی؛ ســهم خواهی چیســت؟! یعنی اگر من می دانم فردی از یک 
گروه دیگر اصلح است، به او رأی ندهم بلکه به هم گروهی خود رأی بدهم. اما 
چرا او را انتخاب نکنم؟! فردا که خودم بخواهم رأی بدهم اگر به او رأی ندهم 

چه حجتی پیش خدا دارم؟ 
رئیس موسســه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره( ادامه داد: فرض کنید 
حتی در بین اصاح طلبان فردی بود که من دانســتم که او اصلح از کاندیدای 
اصولگرا اســت؛ چه حجتی دارم که بــه او رأی ندهم؟! من باید به اصلح رأی 
بدهم. آیت اه مصباح یزدی درباره ائتاف در انتخابات گفت: اگر ائتاف برای 
این باشــد که بنشینند و واقعاً اصلح ها را انتخاب کنند، مفید است. اگر فرض 
کنید یکی دو مورد اختاف شد ـ چون راه دیگری برای تشخیص وجود ندارد 

ـ با اکثریت آراء انتخاب شود. اگر بنا بر این است أهًا و سهًا!
ایشان افزودند: اصل بر این است که با رعایت ادب و احترام، بدون تهمت 
زدن و بدون شایعه ســازی، به صورت دوستانه ســعی کنیم با گروه های دیگر 
بنشینیم و تک تک بررسی کنیم که واقعاً در میان مجموع این مثًا صد نفر از 
گروه های مختلف، چه کســانی بهترند؟ یکی یکی آن ها را با هم مقایسه کنیم 
هرکدام بهترند را همه قبول کنیم. اگر این اســت معنای ائتاف اهًا و سهًا 

خیلی خوب!
عضو شــورای فقهی جبهه پایداری در ادامه گفت: اگر ]در برخی موارد و 
بعدازاین بررســی ها به نتیجه نرسیدیم و[ به ناچار رسیدیم که باید اکثریت را 
پذیرفت بازهم قبول می کنیم، به خاطر مصالحی که در سایر موارد هست. اما 
اگر بنا شد که قولی بدهند اما بعد بزنند زیرش! دیگر برای چه اعتماد کنیم؟!

وی، انقــاب اســامی را محصول اقبال به اصلح ]امام خمینی[ توســط 
مردم دانســت و گفت: استمرار آن نیز محصول انتخاب مجدد اصلح ]آیت اه 

خامنه ای[ در مدیریت کان کشور است.
آیت اه مصباح یزدی ادامه داد: می توان با جرئت گفت که پیشــرفت ها 
در کشــور نتیجه انتخاب اصلح بوده است. برای اجرای عدالت و رفع مشکات 

کشور باید به دنبال »اصلح« باشیم.

اخبار ادبی و هنری

شهید ابراهیم شمس عزت: 
این قلب و نفس شــما جایگاه خداست، نگذارید غیر از خدا 

چیز دیگری در آنجا منزل گزیند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

لزوم اخاص در مبارزه علیه ستمگران
امام علی)ع( خطاب به ابوذر: ای اباذر! همانا تو برای خدا 

به خشم آمدی. پس امید به کسی داشته باش که به خاطر او 

غضبناک شدی، این مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند، و 

تو بر دین خویش از آنان ترسیدی، پس دنیا را که به خاطر 

آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار، و با دین خود که برای 

آن ترسیدی از این مردم بگریز. این دنیاپرستان چه محتاجند 

به آنچه که تو آنان را از آن ترساندی، و چه بی نیازی از آنچه 

آنان تو را منع کردند. و به زودی خواهی یافت که چه کسی 

فردا سود می برد؟
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در نشست هم اندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقاب مطرح شد

مسئوان میدان عمل را به جوانان مؤمن، انقابی و جهادی بسپارند
نشست هم اندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقاب 
به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

عامه و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.
حجت ااسام اکبری اقدم، مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه عامه در نشســت هم اندیشی 
بررســی بیانیــه گام دوم انقــاب، طی ســخنانی در این 
نشســت گفت: همه کشــور، افراد و نهادها مخاطب بیانیه 
گام دوم انقاب هســتند اما ما در دانشگاه عامه به عنوان 

بزرگ ترین دانشگاه علوم انسانی کشور وظیفه سنگین تری 
داریم، همچنانکه دانشــجویان و جوانان به واسطه  تخاطب 
ویــژه، نقش برجســته تری خواهند داشــت...اگرچه نفس 
چنین جلساتی به واســطه دغدغه سازی در جامعه مفید و 
ضروری اســت اما برای تحقق توصیه های رهبر انقاب در 
 محورهــای هفتگانه  مندرج در بیانیــه گام های عملی ازم 

است.
وی تصریح کرد: این بیانیه که خود یک گفتمان راهبردی 

اســت نیاز به گفتمان ســازی دارد و نقش دانشــگاهیان و 
 مخصوصا دانشگاه عامه به خاطر علوم انسانی بودنش پررنگ 

است.
حجت ااســام اکبری اقدم، مســئول نهاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه عامه تاکیــد کرد: 
طبق فرمایــش مقام معظــم رهبری دســتگاهها باید به 
ســراغ نخبگان علمــی دانشــگاهی برونــد و راه حل های 
مــورد نیازشــان را دریافــت کننــد. بر همین اســاس ما 

 بنــا داریم بــه تبیین علمــی و منطقی و تفصیــل بیانیه 
بپردازیم.

وی گفت: در بحث گفتمان ســازی کــه به تعبیر مقام 
معظم رهبری تبدیل شــدن به باور عمومی است، ابتدا کل 
یــک متن و در مرحله دوم پرداختــن به مباحث راهبردی 
داخل بیانیه مهم است و ما بر این اساس بنا داریم هسته ها 
 و کارگروه های علمی با حضور اساتید و دانشجویان نخبه راه 

بیندازیم.«

همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه

رئیس  و مسئوان عالی دستگاه قضا با آرمان های امام راحل)ره(  
تجدید بیعت کردند

رئیس  قوه قضائیه و مســئوان عالی قضایی در 
اولین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در مرقد مطهر 
حضرت امام خمینی)ره(، بــا آرمان های امام راحل 

تجدید میثاق کردند.
به گــزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اه ســید 
ابراهیم رئیســی پس از زیارت حرم حضــرت امام)ره(، در 
جمع خبرنگاران با تبریک هفته قوه قضائیه و بزرگداشــت 
یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی جمهوری اسامی، شهید 
مظلوم آیت اه دکتر بهشتی، گفت: زیارت مرقد امام راحل 
و تجدید میثاق با آرمان های ایشان، فرصت مغتنمی است 
برای آنکه بار دیگر دیدگاه های بلند امام)ره( را درخصوص 
تشــکیل نظام مبتنی بر دین و ارزش های الهی و همچنین 

اجرای عدالت، مرور کنیم.
رئیســی افزود: امام)ره( پرچــم عدالتخواهی و مبارزه 
با ظلم و فســاد را برافراشت و به قصد گسترش معروف ها 
 و نهــی از پلشــتی ها و زشــتی ها وارد میــدان مبــارزه 

شد.
وی بــا تأکیــد بر ضــرورت توجه هر چه بیشــتر به 
دیدگاه های امام راحل به ویژه درخصوص دســتگاه قضایی 

که در ســخنرانی ها و وصیتنامه ایشان نیز ذکر شده است، 
اظهار داشــت: اجرای عدالــت، نفوذناپذیــری و توجه به 
حضــور در محضر خدا در همه لحظات، از جمله مهم ترین 

توصیه های امام)ره( اســت که امروز باید نصب العین همه 
قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد.

رئیــس  قوه قضائیه، توجه به خدا و خواســت مردم را 

محور مکتب سیاسی امام)ره( برشمرد و با بیان اینکه امام 
راحــل الگوی خداباوری و گره گشــایی از کار مردم بودند، 
خاطرنشان کرد: از مهم ترین برنامه های ما در این دوره، رفع 
اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، 
رسیدگی عادانه، صدور احکام متقن و توجه به حقوق عامه 

مردم است.
رئیسی با اشاره به سیره و روش امام در زمینه توجه به 
حق الناس، تاکید کرد: همه مسئوان کشور باید به دیدگاه 
بلند امام)ره( درخصوص حق الناس و حقوق عامه بازگردند 
و به هیچ عنوان اجازه ندهند که حقی از مردم ضایع شود.

وی، مبارزه با تبعیض و فســاد و اجــرای عدالت را از 
محوری ترین برنامه های خود در دوران ریاست قوه قضائیه 

عنوان کرد.
براســاس این گزارش، رئیس  قوه قضائیه و مســئوان 
عالی قضایی پس از زیارت حــرم مطهر امام خمینی)ره(، 
بر ســر مزار شــهید بهشــتی و 72 تن از یاران شهید وی 
و همچنین ســایر شــهدای انقاب اسامی و دفاع مقدس 
حضــور یافته و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی 

 داشتند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فارغ از هر 
تصمیمــی که آمریکا بگیرد، اجــازه تجاوز به حریم 
جمهوری اســامی را نمی دهیم و آماده هستیم که با 
هرگونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسامی ایران 

مقابله کنیم. 
سید عباس موســوی در گفت و گو با تسنیم در اصفهان 
با اشــاره به مواضع ترامپ در مورد ســرنگون شــدن پهپاد 
آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت: 
فارغ از هر تصمیمی که آنهــا بگیرند، اجازه تجاوز به حریم 
جمهوری اسامی را نمی دهیم و آماده هستیم که با هرگونه 

تهدید علیه تمامیت جمهوری اسامی ایران مقابله کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: تصمیمات ما منوط به تصمیمات 
آنها نیســت و با تجاوز چه با تهدید باشــد و یا نباشد مقابله 

خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شرایط اجرایی 
شــدن مرحله دوم تعهدات برجام تصریح کــرد: این امر به 
تعهدات طرف مقابل ما در برجام و تاش های آنها بســتگی 

دارد امــا اگر ببینیم این تاش ها مانند حرف های گذشــته 
باشد، جمهوری اسامی قدم دوم خود را محکم برمی دارد و 

اعام هم کردیم که قدم دوم ما چه چیزی است.
وی افزود: زمانی که ترامپ از برجام خارج شــد، اعضای 
باقی مانــده در برجام از دولت ایــران خواهش کردند که در 
برجام بمانــد و گفتند که آنها به تعهدات خودشــان عمل 
می کنند در صورتی  که در طول یک سال گذشته نتوانستند 

و یا نخواستند به تعهدات خود پای بند باشند.
موسوی خاطرنشان کرد: در صورتی  که آنها در این مدت 
باقی  مانده قدمی محکم و ملموس در جهت اجرای تعهداتی 
که باید انجام می دادند برندارند، اقدام ایران یک اقدام قانونی 
در چارچــوب برجام خواهد بود، مواد 26 و 36 برجام این را 
در نظر گرفته که اگر یک طرف به تعهدات خود عمل نکند 
طرف مقابل می تواند اقداماتی صورت دهد که ما فعًا تصمیم 

گرفتیم در قالب برجام عمل کنیم.
وی یادآور شد: در صورت وعده دادن های دوباره تصمیم 

با نظام و شورای عالی نظارت بر برجام است.

مســئول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه 
امام علی بن ابی طالب)ع( قم گفت: از بیســتم تیرماه 
سال جاری اعزام کاروان های راهیان نور از این استان 
به مناطق عملیاتی شمال غرب و غرب کشور به مدت 
یک ماه صورت می گیرد و در این رابطه بیش از چهار 
هزار تن از محل جانفشــانی های رزمندگان اســام 

بازدید می کنند. 
سرهنگ پاســدار ابوالفضل قدیری در گفت و گو با ایرنا، 
بیان کرد: براســاس برنامه ریزی های انجام شده، روزانه چهار 
دســتگاه اتوبوس از قم در قالب کاروان هــای راهیان نور به 
مناطق عملیاتی غرب و شــمال غرب کشور اعزام می شود و 
مدت حضور هر کاروان در مناطق یاد شده، چهار روز است.

وی با  اشاره به اینکه ثبت نام برای حضور عاقه مندان در 
این برنامه فرهنگی توسط تمام رده های بسیج استان انجام 
می گیرد، بیان کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه را زنده 
نگاه داشتن نام و یاد شهدا و جانفشانی هایی است که در راه 
دفاع از ارزش های اســامی انجام دادنــد. وی تاکید: انتقال 
فرهنگ ایثار و شــهادت، هدف دیگری است که در جریان 

برگزاری اردوهای راهیان نور دنبال می شود و در این سال ها 
مورد توجه جوانان قرار گرفته است.

قدیری ادامه داد: حضــور در مناطق عملیاتی و یادمان 
شهدا در شهرهای سنندج، بانه و سردشت، همچنین حضور 
در منطقه »دارساوین« یادمان و محل شهادت شهیدان زین 
الدین از جمله برنامه های خاصی اســت کــه زائران راهیان 
نور در آن شــرکت می کنند. قدیری گفت: برگزاری مراسم 
شبی با شــهدا و روایتگری رشادت های رزمندگان اسام در 
دوران دفــاع مقدس از جمله برنامه های ویژه ای اســت که 
 برای زائران راهیان نور شــمال غرب و غرب کشــور صورت 

می پذیرد.
مسئول راهیان نور ســپاه امام علی بن ابی طالب)ع( قم 
ادامــه داد: در برنامه های فرهنگی تدارک دیده شــده برای 
کاروان های راهیان نــور مباحثی همچون تبیین ارزش های 
انقاب اســامی و دوران دفاع مقدس، سخنان رهبر معظم 
انقاب درخصوص بیانیه گام دوم انقاب اســامی و مسائل 
اعتقادی و معنوی براســاس سیره شــهدا، مورد توجه قرار 

گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه:
اعزام راهیان نور از بیستم تیرماه آغاز می شوداجازه تجاوز به حریم ایران را نمی دهیم

اصفهان – خبرنگار کیهان:
وزیر نیرو با اشــاره به پروژه انتقال پساب تصفیه خانه شهر مبارکه 
بــه مجتمع فواد مبارکه گفت: فواد مبارکــه به عنوان یک نماد ملي 
بطور هوشمندانه و به درســتي در تامین آب مورد نیاز خود از پساب 

سرمایه گذاري کرده است که باید براي صنایع کشور الگو باشد.

رضــا اردکانیان در آئین بهره برداری از طرح انتقال پســاب از تصفیه خانه 
فاضاب به شرکت فواد مبارکه، در سخناني با اشاره به اینکه استفاده از پساب 
در صنعت معضل تامین آب را به شکل پایدار حل مي کند گفت:رها نکردن پساب 
در طبیعت، در معرض خطر قرارندادن بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست را از 
فواید استفاده از فاضاب تصفیه شده در صنعت میباشد، و با این حرکت باتوجه 
به شرایطی که داریم کار ما را در آغاز مسیری قرار می دهد که معضل تامین آب 

را به شکل پایدار در کشور حل می کند.
وي  ضمن قدردانی از مدیران فواد مبارکه اصفهان و دست اندرکاران اجرای 
این پروژه مهم و تاثیرگذار اظهار داشت:  ما کشور خشک و نیمه خشکی هستیم 
ولی اگر از آب به نحو صحیحی استفاده کنیم به عنوان یک منبع حیاتی می توانیم 
حتی در شرایط متنوع آب و هوایی و اقلیمی حیات پایدار و مستمری داشته باشیم.
       وزیر نیرو با اعام اینکه درحال حاضر میزان مصرف آب شرب و بهداشتی 
جمعیت کشور حدود 6ونیم میلیارد مترمکعب و میزان پساب تولیدی  4.3میلیارد 
مترمکعب است، گفت: پساب تولیدی به شکل خام برای تغذیه سفره های زیرزمینی 
مفید نیست، این درحالی است که دانش امروز و فناوری های موجود توصیه به 
کیفیتی از تصفیه و رهاســازی برای تغذیه ســفره ها یا مصارف مجاز از پساب 

تصفیه شده می کند.

وی یکی از مطمئن ترین منابع برای صنایع در مناطق خشــک و کم آب را 
به شــکل اولیه فاضاب و بعد از آن فاضاب تصفیه شــده عنوان کرد و افزود: از 
هر طریق به فکر تامین آب باشــیم که برگرفته از عدم وضعیت قطعی در تامین 
آب مورد نیاز شرب و بهداشت است تا زمانی که جمعیت هست مصرف شرب و 
بهداشت هم هست و تولید پساب می کند به طور قطع حجم باایی از پساب را 
خواهیم داشت، لذا برای تامین معیشت مردم، تولید و گردش اقتصادی و توسعه 

کشور صنایع می توانند روی پساب به عنوان مهمترین منبع استفاده کنند.
اردکانیان ادامه داد: یکی از نمودهای تحقق این موضوع مجتمع فواد مبارکه 
است که به درستی و هوشمندانه روی این موضوع سرمایه گذاری کرده است به 
طوری که با آرامش خاطر می توانیم به سرمایه گذاری های ازم در جاهایی که 
شرایط زیست محیطی اجازه می دهد و توسعه صنایع و صنایع تبدیلی روی بیاوریم.
 وی با تاکید براینکه تاشــی که به عمل آمده موجب قدردانی است، گفت: 
وظیفه خود می دانیم که در جهت حل تنگناها و مشکاتی که دارند با مطالعات 
ازم که از ملزومات هر امری است مشکات را حل کنیم به نحوی که این صنعت 

عظیم دغدغه ای از حیث تامین آب مورد نیاز نداشته باشد.

وزیرنیرو:

فواد مبارکه اصفهان با استفاده از پساب، معضل تأ مین آب را به شكل پایدار حل کرده است
وزیر نیرو از توجه به قیمت واقعی آب به عنوان مهمترین فایده استفاده از پساب 
فاضاب یاد کرد و افزود: توجه به قیمت واقعی آب به این معنا نیســت که انتظار 
داشــته باشیم دولت یارانه بدهد و مصرف کننده اصلی آب یعنی بخش کشاورزی 
در شــرایطی که الگوی کشت مناسب نیست قیمت واقعی آب را بپردازد، بلکه به 
این معناست که در مسیری قرار گیریم که محصوات کشاورزی هم از ارزش ازم 
برخوردار باشند و با آب کمتر از همین مقدار بتوانیم محصول خوبی بدست آوریم.
وزیــر نیرو با بیان اینکه امــروز یک متر مکعب آب به بخش صنعت به قیمت 
حدود 800 تومان عرضه می کنیم، اظهارداشت: این در حالی است که قیمت تمام 
شده پساب تصفیه شده هر مترمکعب 14 هزار تومان است. نمی گویم باید آب 14 
هزار تومانی به صنعت گیرد، بلکه این قیمت بابت حفظ بهداشت و محیط زیست 
پرداخت می شود، اما حداقل این کمک را به ما می دهد که درجایی که صنعت را 
با آب 800 تومانی می چرخانیم آیا بهره وری ازم را دارد و این دغدغه را در ذهن 

برنامه ریزان کشور در بخش های مختلف ایجاد می کند.
وی ادامــه داد: وقتــی بدانیم قیمت واقعی آب چقدر اســت بااخره چاره ای 
می اندیشیم که معیشت کشاورز و شرایط سخت آن لحاظ شود، یعنی بجای اینکه 
10 هــزار مترمکعب برای هر هکتار برنــج کاری مصرف کنیم در برخی مناطق تا 
50 هزار مترمکعب از آب برای کشت برنج استفاده می شود که این موضوع آسیب 

پذیری ما را باا و تاب آوری ما را کم می کند.
وزیر نیرو با تصریح براینکه خوشبختانه مجموعه فعالیت ها در راستایی است که 
در مسیر صحیحی رو به جلو هستیم، گفت: سازو کار کمیته های استانی سازگاری 
با کم آبی به این صورت اســت که به این مســائل توجه کرده و همکاری های بین 

بخشی مورد توجه قرار گیرد.

اردکانیان  با تاکید براینکه امروز ازم است هرکدام در سنگرهای انفرادی قرار 
نگیریم و بدانیم مســاله جمعی و مشترک است، افزود: باید بدانیم که کار صنعت 
و کشــاورزی و محیط زیست به هم گره خورده است و ان شا اه با حضور مدیران 
هوشــمند و حمایت دســتگاه های اجرایی بیش از پیش در استفاده صحیح از آب 

بتوانیم بهره وری را در کشور باا ببریم.
وزیر نیرو در پایان بار دیگر از زحمات و پیگیری های همه دست اندرکاران اجرای 
این پروژه قدردانی کرد و گفت: استان اصفهان در سال های اخیر با شرایط سختی از 
حیث موضوع آب مواجه بوده و فشار بیشتری بر دوش مدیران و نمایندگان این استان 
بوده، این درحالی است که صبوری مردم باعث شده خداوند درهای رحمت خود را به 
روی ما بگشاید و با شکرگذاری این نعمت الهی سال های بهتری پیش رو خواهیم داشت.

وي دغدغه هاي صنعتي چون فواد مبارکه را دغدغه دولت و ســایر مسئوان 
دانســت و گفت کار صنعت به کشــاورزي گره خورده و کار همه به محیط زیست 
گره میخورد و ما باید در اســتفاده صحیح از آب که یکي از شــکل هاي آب پساب 
اســت بهره گیري کنیم تا چراغ صنعتي چون فواد مبارکه با جمعیت اشتغالزایي 

باا براي همیشه روشن بماند.
استاندار اصفهان نیز در این مراسم با مثبت ارزیابي کردن پروژه عظیم تصفیه خانه 
فاضاب مبارکه به مجتمع فواد مبارکه در جهت حل مشــکات آبي توســط این 
مجموعه تاکید کرد فاضاب تصفیه شــده یکي از مطمئن ترین منابع براي صنعت 

در مناطق خشک و کم آب است.

دکتر عباس رضایي گفت: برای رســیدن به توسعه پایدار راهی جز استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی وجود ندارد و در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، کسانی 

که چشمشان به دولت است، نمی توانند موفق شوند.
وي با اشاره به اینکه قانون، حدود استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تبصره 
19 را مشخص کرده است افزود: سران سه قوه هم ظرفیتهای دیگری را برای اداره 

امور اقتصادی در شرایط کنونی ترسیم کرده اند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: راههای استفاده از ظرفیتهای قانونی برای رونق 

تولید را هفته آینده در شورای اداری استان به مدیران ارائه خواهم کرد.
وی تصریح کرد: فواد مبارکه اقدامهای خوبی در راســتای استفاده از پساب و 
صرفه جویی در مصرف آب انجام داده اما با توجه به  مصرف 3درصد از برق کشور 

توسط این شرکت، هنوز این اقدامات راضی کننده نیست.
دکتــر رضایی اضافه کرد: فــواد مبارکه باید برای کاهش مصرف برق باید در 

راستای استفاده از پنلهای خورشیدی اقدام کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف بتوانیم در 

راستای بهره مندي و تأمین منابع آب اصفهان بکوشیم. 
همچنین در این مراســم مدیر عامل مجتمع عظیم فواد مبارکه اصفهان در 
ســخناني با ارائه گزارشي پیرامون دستاوردهاي بزرگ این مجموعه و نقش آن در 
توسعه صنعت کشــور گفت: فواد مبارکه طی سه دهه فعالیت خود از مسئولیت 

خود خارج نشده و در این زمینه سرمایه گذاری بسیار کرده ایم.
مهنــدس حمید رضا عظیمیان با اشــاره بــه فعالیت 25 هزار نفر پرســنل 

مبارکه، تصریح کرد: تولیدات این شرکت از سنگ آهن تا ورق رنگی است. فواد 

وي با بیان اینکه سرمایه گذاری دولت در مجتمع فواد در خال جنگ میلیاردها 
دار بوده و ما سهم باایی در تولید کشور داریم، گفت: فواد مبارکه مطلقا به هیچ 
تاجری ورق نمي فروشد و به بخش هاي مختلف تولیدي محصواتش را مي دهد.
مدیر عامل فواد مبارکه تصریح کرد: فواد مبارکه به عنوان دومین شــرکت 
بورسي کشور است و در سال 1500 میلیارد تومان مالیات به دولت پرداخت مي کند 

و در شفافیت کامل به سر می برد.

مهندس عظیمیان تصریح کرد: در این ســه دهه به این علت که با مشکل 
کم آبی روبرو بوده ایم در فواد مبارکه نگاه بخشی نداشته ایم و همواره در کنار 

وزارت نیرو بوده ایم.
 وي افزود: فواد مبارکه در ســال 80 نزدیک به ســه میلیون تن فواد با 
17میلیــون مترمکعب آب تولید کرد که اکنون با همین میزان آب تولید فواد 

به 6.2 میلیون تن رسیده است.
مدیر عامل فواد مبارکه اصفهان گفت: با هماهنگی شرکت آبفا پساب 9 شهر 

* پروژه تصفیه فاضاب و استفاده از پساب آن توسط فواد 
مبارکه  اصفهان بزرگترین طرح هاي زیست محیطي کشور 

محسوب مي شود که مي تواند نمودي مؤثر 
براي سایر نقاط ایران باشد.

* وزیر نیرو با قدرداني از تاش مدیران فواد مبارکه اصفهان 
گفت: وظیفه خود مي دانیم که با مطالعات ازم، تنگناهاي 

این بخش را حل کنیم به طوري که این صنعت عظیم کشور 
دغدغه اي از حیث تامین آب موردنیاز خود نداشته باشد.

* وزیر نیرو، مجتمع فواد مبارکه اصفهان را یکي از آثار و 
برکات جمهوري اسامي ایران دانست و اعام امیدواري کرد با 
تاش شبانه روزي چرخهاي این صنعت عظیم در حرکت باشد 
تا بخش هاي مختلف صنعت از آن بهره مند گردد و ما نیز در 

تامین انرژي و آب مورد نیاز چنین مجموعه هایي 
به درستي عمل کنیم.

*  وزیر نیرو گفت: صنایعي چون فواد میارکه اصفهان مي توانند 
براي تامین معیشت مردم، تولید و گردش اقتصادي و توسعه 

کشور از پساب به عنوان مهم ترین منبع استفاده کنند و تاکید 
کرد: فواد مبارکه اصفهان یکي از نمودهاي تحقیق این موضوع 

است که هوشمندانه و به درستي بر این منبع سرمایه گذاري کرده 
است به نحوي که اکنون مي توانیم سرمایه گذاري هاي ازم را 
بخش هایي که شرایط زیست محیطي اجازه مي دهد انجام دهیم.

به فواد مبارکه منتقل می شود. ما فرایندهای مصرف آب را در کف استانداردها 
آوردیم و بیشتر از فضای سبز چمن به درختان توجه کرده ایم.

وي با اشاره به اینکه از دیگر فعالیت هاي فواد مبارکه تکمیل و بهره برداري 
از سد تنظیمي تونل کوهرنگ سه است، اظهار کرد: با هماهنگي سازمان برنامه 
و بودجه با سرمایه گذاري 480 میلیارد توماني فواد در این طرح موافقت شد 

که تا امروز 64 میلیارد تومان این هزینه را پرداخت کرده ایم. 
مهندس عظیمیان تصریح کرد: فواد مبارکه همچنین 120 میلیارد تومان 

بابت خسارت کم آبي پرداخت کرده است.
مدیــر عامل فواد مبارکه اصفهان همچنین با بیان اینکه آقاي جهانگیري 
معــاون اول رئیــس جمهور چندي پیش تاکید کرد دولــت تا زماني که فواد 
تولیدش متوقف نشــود از آن حمایت مي کند، گفت: در شــرایط تحریم کشور 
فواد مبارکه 1500 میلیارد تومان بابت واردات الکترود گرافیت مورد نیاز فواد 

هزینه کرده است.
مهندس عظیمیان با بیان اینکه فواد مبارکه بدون آب نمي تواند به کارش 
ادامه دهد، درخواســت کرد با طرح انتقال آب از چم آســمان به فواد مبارکه 

که اضافه برداشت آب نیست و تاکنون 50 درصد آن اجرا شده، موافقت شود.
مدیــر عامل مجموعه هاي فواد مبارکه همچنین با تاکید بر اینکه صورت 
وضعیت سد تونل کوهرنگ سه ظرف 24 ساعت پرداخت مي شود، تصریح کرد: 

کوهرنگ سه مشکلي براي تامین اعتبار ندارد. 
مهندس عظیمیان افزود: مشکل وزارت نیرو مشکل ما و مشکل فواد مبارکه 

مشکل وزارت نیرو است و نیاز به همیاري دولت داریم.
نماینده مردم شهرســتان  مبارکه در مجلس در ادامه مراسم بهره برداری از 
عملیات شبکه انتقال پساب از تصفیه خانه فاضاب شهرستان مبارکه به شرکت 
فواد مبارکه، گفت: از اولویت های ما در مجلس شورای اسامی از ابتدا تاکنون 

بحث پروژه های مرتبط با وزارت نیرو ازجمله فاضاب بوده است.
زهرا سعیدی  با اشــاره به پروژه های فاضاب شهرستان، خاطرنشان کرد: 
سعی شد یکی از مباحث عمده برای تکمیل پروژه فاضاب سایر شهرها و آغاز 
پروژه فاضاب شهر طالخونچه اختصاص داده شود که در دو الی سه سال پیش 
هم جلسه ای در وزارت نیرو در خصوص مشکات برخی از پروژه های روستایی 

انجام شد.

ســعیدی با اشاره به بهره مند شدن بسیاری از روستاها از آب شرب، عنوان 
کرد: مردم بعضی روســتاها چندین سال از نعمت آب شرب مطلوب برخوردار 

نبودند، ولی اکنون از آب شرب استفاده می کنند.
وي با تاکید بر اهمیت پروژه احداث شــبکه جمع آوري و تصفیه پسابهاي 
شــهري و نقش آن در سامت جامعه و محیط زیست از اقدامات شرکت فواد 
مبارکــه در این زمینه قدرداني کرد و گفت: همواره یکي از دغدغه هاي ما اجرا 
و تکمیل پروژه هاي جمع آوري پســابهاي شــهري شهرستان مبارکه از جمله 

شهرستان طالخونچه بوده است. 
ســعیدي با بیان اینکه فواد مبارکه اصفهان توانســت با اتخاذ استراتژي و 
اقدامات مناسب به اهداف و نتایج مورد انتظار خود دست یابد تاکید کرد: همه 
باید دست در دست هم دهیم تا با رفع مشکات این صنعت عظیم مسیر توسعه 
خود را اســتمرار دهد چرا که دست آوردهاي بزرگ این صنعت عظیم بر کسي 

پوشیده نیست.
وي اضافه کرد: انصافا فواد مبارکه براي اجراي طرحهاي جمع آوري پساب زحمات 
بسیاري کشید و امیدواریم پروژه جمع آوري و تصفیه پساب شهر طالخونچه با 

همکاري وزارت نیرو و مسئوان منطقه هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
نماینده مردم مبارکه در پایان با بیان اینکه شهرســتان مبارکه با وجود بیش از 
400 کارخانه جزو بااترین آمار بیکاری بوده، اظهار داشت: سعی شده این آمار 
کاهش یابد و از مدیران صنایع خواســتاریم در بحث بومی پذیری اهمیت ویژه 

داشته باشند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان به حجم تولید پساب در اصفهان 
اشاره و گفت: در حال حاضر  172میلیون متر مکعب پساب در اصفهان  تولید 
می شــود که معادل 5 هزار و 450لیتر در ثانیه اســت که از این میزان پساب 
تولیدی معادل  277 میلیون متر مکعب، به شرکت فواد مبارکه انتقال می یابد.

 مهندس هاشم امینی با بیان اینکه شرکت فواد مبارکه با سرمایه گذاری 
در اجرای شــبکه فاضاب منطقه مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با آبفا 
اصفهان موفق به تخصیص پساب این منطقه به این واحد صنعتی شد، افزود: 
در سال 92 سرمایه گذاری 1200 میلیارد ریالی شرکت فواد مبارکه در قالب  
قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا اصفهان و فواد مبارکه صورت گرفت که 
به موجب آن مقرر شد حدود 500 کیلومتر شبکه فاضاب در شهرستان های 

مبارکه و لنجان اجرا شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در اجرای شبکه فاضاب منطقه مبارکه اظهار داشت: سرعت 
اجرای شبکه فاضاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه مبارکه 18 

برابر میانگین 19 سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی سالهای 
73 تا 92 تنها 70 کیلومتر شبکه فاضاب در مبارکه اجرا شد. در حالیکه از سال 
93 تا 97 بیش از 334 کیلومتر شبکه فاضاب در این منطقه اجرا شده است. 

امینــي گفت: این پروژه به لحاظ حجمی و ریالی یکی از پروژه های بســیار 
مهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح استان بوده که بدنبال قرارداد اولیه 
آن اجرای حدود 220 کیلومتر شــبکه فاضاب در مبارکه  و 270 کیلومتر در 
شهرستان لنجان به انضمام احداث یک تصفیه خانه در شهر سده و ورنامخواست 

در بازده زمانی 2 تا 3 سال در دستور کار قرار گرفت. 
وی به اجرای شــبکه فاضاب در شــهرهای دیزیچه، زیبا شهر و طالخونچه 
پرداخــت و تصریح کرد: در قرارداد اولیه بیع متقابل میان شــرکت آبفا و فواد 
مبارکه که در سال 92 منعقد شده بود، اجرای شبکه فاضاب شهرهای زیباشهر، 
دیزیچه و طالخونچه دیده نشده بود که با رایزنی های صورت گرفته در سال 96 
با حضور وزیر نیروی وقت، عملیات اجرای شبکه فاضاب این شهرها نیز آغاز شد.
مهندس هاشم امیني تصریح کرد: به موجب الحاق قرارداد بیع متقابل میان 
فواد مبارکه و آبفا اصفهان، اجرای 167 کیلومتر شــبکه فاضاب در شهرهای 
 دیزیچه و زیباشــهر با ســرمایه گذاری 559 میلیارد ریال در دســتور کار قرار 

گرفت.
به گزارش خبرنگار ما بهره برداري از تصفیه خانه و شبکه فاضاب شهرستان 
مبارکه، ورنامخواســت، لنجان با ظرفیت 4680متر مکعب در روز و با جمعیت 
تحت پوشــش افزون بر 40.000نفر با ســرمایه گذاري شــرکت فواد مبارکه 
اصفهان آغاز شــده بود که این مجموعه عظیم صنعتــي براي اجراي این طرح 
بزرگ بالغ بر 700میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد و همچنین با اعتبار بیش از 
 200میلیارد ریال عملیات احداث تصفیه خانه فاضاب شهر طالخونچه را نیز کلید 

زد.
فوا مبارکه اصفهان با اجراي این پروژه ها و جذب پساب  فاضاب شهرهاي 
دیزیچه، کرکوند، زیباشــهر و شــهر مبارکه با احداث تصفیه خانه آب مورد نیاز 
خود را تامین مي کند چرا که مدیریت این مجموعه اعتقاد دارد فاضاب تصفیه 
 شــده یکــي از مطمئن ترین منابع بــراي صنعت در مناطق خشــک و کم آب 

است.
بنابر همین گزارش فواد مبارکه اصفهان در کاهش مصرف آب، رکورددارترین تولید 
کننده فواد جهان اســت که با ظرفیت تولید سه برابري نسبت به ظرفیت اسمي 
تولید اولیه خود مصرف آب را به یک ســوم تقلیل داده اســت که این حرکت مهم 
 بازچرخاني آب در فواد مبارکه اصفهان گام مهم و مثبتي در بحران کم آبي بوده

 است.
اصفهان- محمدعلي شاه علي 



اقتصادی
صفحه 4

یک شنبه2 تیر ۱۳۹۸ 
۱۹ شوال ۱44۰ -شماره 222۱5

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت  بازارقیمت  کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00050,700,000 پراید 1111
37,381,00045,800,000 پراید 2131
40,213,00045,000,000 پراید 3151
127,000,000186,000,000 چانگان4
42,743,00054,000,000 تیبا صندوق دار5
55,943,00059,800,000 ساینا دنده ای6
63,158,00080,400,000 پژو 7405
8SLX 67,888,00084,700,000 پژو
65,578,00082,200,000 پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,000102,000,000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کاس 1113
67,283,00085,000,000 پژو 206 تیپ 122
79,418,000105,000,000 پژو 206 تیپ 135
80,754,000104,000,000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00086,000,000 سمند ال ایکس
16EF7 89,000,000- سمند
93,000,000- سمند دوگانه سوز کاس 1716
111,000,000- دنا18
-- تندر پاس دنده19
96,730,000127,000,000 پژو 207 دنده ای20
273,000,000412,000,000 مزدا213
22H30  75,000,000131,000,000
103,100,000162,000,000 استپ وی23
169,000,000-   207 اتوماتیک24
114,994,000332,000,000 پژو252008
67,440,00085,000,000 رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,644,000سکه تمام طرح جدید
4,515,000سکه تمام طرح قدیم

2,433,000نیم سکه
1,632,000ربع سکه
1,011,000گرمی

434,000هرگرم طای 18 عیار
نوع ارز

13,045دار
14,936یورو
16,871پوند

2,275لیر ترکیه
3,605درهم امارات

سرویس اقتصادی- 
در شــرایطی که دولتمردان از جمله شــخص 
رئیس جمهور ادعا دارند تشــکیل وزارت بازرگانی 
موجب بهبود وضع مردم طی یک هفته می شــود، 
بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام هزینه های 
زیادی داشته و فرافکنی به جای حل مشکات مردم 

محسوب می شود.
دولت حسن روحانی مدت هاست به بهانه های مختلف 
قصد احیای وزارت بازرگانی را دارد، در حالی که کمتر از 10 
سال پیش این وزارت خانه با وزارت صنایع و معادن ادغام شد 
تا عاوه بر کاهش ساختارهای دولتی، صنعتی سازی تجارت 

را بیش از پیش تسهیل کند.
البته تاش دولت برای احیای این وزارت خانه تاکنون 
موفق نبوده و مجلس شــورای اسامی حتی المقدور مانع 
تفکیک وزارت »صنعت، معدن و تجارت« شده است، با این 
حــال، ظاهرا دولت همچنان اصرار دارد که این وزارت خانه 

باید به دو وزارت خانه تبدیل شود! 
رئیس جمهور درهمین رابطه طی اظهاراتی در جلســه 
هفتــه گذشــته هیئت دولت بــرای چندمین بــار به این 
موضوع اشــاره کرد و مدعی شد: دو سال است که از مجلس 
شورای اسامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی 
هســتیم؛ چرا که وزارت بازرگانی صادرات کشــور را رونق 
داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت 

خواهد کرد.
روحانی درادامه ادعای خود، افزود: اگر وزارت بازرگانی 
تاســیس بشــود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر 

می شود !
تفاوت این اظهارات با تاش های قبلی دولت برای احیای 
وزارت بازرگانی در آنجاست که روحانی در سخنان اخیر خود 
ادعای عجیبی مطرح کرده مبنی بر اینکه با تاسیس وزارت 
بازرگانی، طی یک هفته وضع بازار بهتر می شود! ادعایی که 

معلوم نیست بر چه پایه و اساسی مطرح شده است. 
سلطان وعده ها

از خاطر نبریم که چنین وعده هایی از سوی رئیس جمهور 
مســبوق به سابقه بوده است، روحانی حتی پیش از ریاست 
جمهوری اش وعده تحول 100 روزه داده و گفته بود: »برنامه 
کوتــاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد می توانیم در 
یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم.«

اما نه تنها تحول اقتصادی در 100 روز اتفاق نیفتاد، بلکه 
کارشناسان اقتصادی نسبت به اصل چنین وعده ای به دید 
تردید می نگریستند و اصا آن را اجرایی نمی دانستند؛ جالب 
اینجاست که روحانی در مناظرات سال 96 عما گفته های 

چهار سال قبل خود را تکذیب نمود! 
در نمونــه ای دیگر، روحانی در ســال 95 با آب و تاب 
فراوان درباره ثمرات برجام ،حل مشــکل آب خوردن مردم 
را هم به برجام گره زد و ادعا کرد: »ما وقتی می گوییم باید 
تحریم های ظالمانه رفع شــود بعضی ها چشمان شان زیاد 
نچرخد. تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید 
و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم 

حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند.«
البته در این مورد هم اتفاق خاصی در کشور رخ نداد تا 
برجامی که این قدر روی آن مانور تبلیغاتی می شد و مانند 
یک فتح الفتوح از سوی رسانه های حامی دولت جلوه داده 
می شــد، کارایی چندانی در حوزه اقتصاد نداشته باشد، چه 

برسد به محیط زیست و حتی آب خوردن مردم! 
مشکات مردم با وزارت بازرگانی حل نمی شود

حــاا رئیس جمهور مجددا وعده ای عجیب داده، مبنی 
بر اینکه احیای وزارت بازرگانی طی یک هفته وضع بازار را 
بهبود می بخشد، وعده ای که به نظر می رسد از جنس همان 
وعده های قبلی است و دولت در شرایط کنونی بیش از آنکه 
به قابل دسترس بودن وعده هایش فکر کند، صرفا به دنبال 

خواسته اش هست. 

چنانچه علی ربیعی سخنگوی دولت، در اظهارات اخیر 
خود گفته اســت: دولت اصرار دارد وزارت بازرگانی تشکیل 
شــود چرا که توزیع و قیمت دو مســئله بسیار مهم در امر 
بازرگانی است و من این را می پذیرم که امکان سوءاستفاده 
وجــود دارد در عین حال ما باید نظارت مان را در ارتباط با 
کااهایی که با ارزهای ارزان قیمت وارد می شود بیشتر کنیم. 
در همین زمینه، سیدحســین نقوی حسینی  نماینده 
مجلس شــورای اسامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
بــا بیان اینکه تشــکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت 
مسئله اســت، گفت: ادغام وزارتخانه ها پس از بررسی های 
کارشناســی صورت گرفت و ایجاد زیرساخت های این امر 

حدود دو سال زمان بُرد.
وی افــزود: زمانی که الحاق یا ادغــام وزارتخانه ای در 
مجلس تصویب می شــود دو ســال زمان نیاز است تا شرح 
وظایــف، اختیارات، مســئولیت ها، ســاختار و تکالیف هر 
وزارتخانه در ســطح اســتان ها و شهرستان ها تعریف شود، 
بنابراین نمی توان انتظار داشت با تصویب طرح انتزاع وزارت 
بازرگانی از صنعت مشکات روزمره مردم به سرعت حل شود.
انگشت اتهام به وزرا باید باشد نه وزارتخانه

نکته مهمی که در این میان وجود دارد این اســت که 
وظایف وزارت بازرگانی حدود هشــت سال پیش به وزارت 
صنعت واگذار شد اما وزرای صنعت دولت روحانی که اغلب 
روسای ستاد وی در انتخابات بودند انگار توجهی به وظایف 
خود نداشــتند و حاا کار به جایی رسیده که رئیس جمهور 

می خواهد صورت مسئله را از اساس پاک کند. 
نخستین وزیر صنعت دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده 
بود که به دلیل کهولت سن و حضور در شرکت های گسترده 
پتروشیمی، احتماا نمی توانست به بازرگانی محول شده به 
وزارت صنعت رسیدگی کند و دومین وزیر صنعت دولت تدبیر 
و امید هم محمد شریعتمداری بود که سال گذشته در اقدامی 
عجیب از سوی روحانی، از وزارت صنعت به وزارت کار رفت! 
شــریعتمداری که به دلیل ثبت ســفارش غیرقانونی 
خودروهــای وارداتی )به دلیل هک ســایت( باید جوابگوی 
تخلفات وزارتخانه اش می بود، خیلی ســاده از ســمت خود 
کنــار رفت تا به عنوان وزیر کار، به عمر سیاســی خود در 

دولت ادامه دهد! 
حال باید پرسید با این وزرای صنعت دولت آیا بهتر نبود 
رئیس جمهور انگشت اتهام ناکارآمدی را به سمت وزرای خود 

می گرفت نه ساختار وزارت خانه؟ 
به بیان دیگر، چه اقدامی قرار است وزیر بازرگانی انجام 
دهد که در حیطه اختیارات وزیر صنعت نیست؟ رئیس جمهور 
باید پاسخ دهد که اضافه شدن ساختارهای جدید به دولت 
قرار است چه کارکردی به جز افزایش بوروکراسی و هزینه ها 
داشته باشد و اصا چه مشکلی با این کار حل خواهد شد؟ 
در این جهت، حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ یک از مشــکات 
کشور را حل نخواهد کرد، گفت: اگر 10 تا وزارت بازرگانی هم 
ایجاد شود، باز شاهد بهبود اوضاع نخواهیم بود به این دلیل 
که مشکل ناشی از ساختار و بدنه دولت نیست. تشکیل وزارت 
بازرگانی قطعاً منجر به افزایش هزینه های دولت خواهد شد. 

2 هزار میلیارد هزینه روی دست دولت
همان طور که اشاره شد احیای وزارت بازرگانی هزینه های 
سنگینی روی دست دولت می گذارد، از تاسیس ساختمان ها 
و وسایل و... تا استخدام نیرو و سیاست گذاری ها که هرکدام 
یک پروســه زمان بر محسوب می شود. در کل برآوردی که 
از مجموع هزینه های این اقدام پیش بینی می شــود، بسیار 

زیاد است. 
در این باره، سیدمحمدجواد مویدیان کارشناس اقتصادی 
بیان کرد: اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل 
تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی 
جدید، تشکیل پست های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره 
ساختمان های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه های 
جاری، دست کم به 2000 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

وی افزود: ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون 
ویــژه حمایت از تولید ملی با اســتناد به مغایرت این طرح 
بــا اصل هفتاد و پنجــم )۷5( قانون اساســی و بند )16( 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی 
و افزایش هزینه های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت 

کرده است. 
فارغ از این موضوع، بیم آن وجود دارد که وزارت بازرگانی 
محلی برای افزایش واردات شود و با وجود همه هزینه هایی 
که روی دســت دولت می گــذارد، به جای اینکه کمکی به 
شرایط اقتصادی مردم کند، وضع تولید را هم به هم بریزد. 
چنانچــه اســماعیل بازارچــی، دبیــر انجمن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه با تشــکیل 
وزارت بازرگانی، کشور به خارجی ها سپرده می شود، گفته بود: 
با تشکیل وزارت بازرگانی واردات محصوات خارجی افزایش 
می یابد. در واقع، با این کار کشور را به خارجی ها می  سپاریم. 
اگر بخاطر ارزان بــودن کااهای خارجی واردات قطعات از 
خارج را زیاد کنیم، واحدهای تولیدی داخل تعطیل می شوند 

و این اقدام به اشتغال و تولید ضربه خواهد زد. 
مخالفت مراکز پژوهشی با تفکیک وزارت صنعت

استدال مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به حدی قوی 
است که حتی مراکز پژوهشی موجود در کشور هم با انتقاد 
از رویکرد دولت در این خصوص، دســت به کار شده و طی 
گزارش هایی، مخالفت کارشناسی خویش را در برابر اقدام 

دولت علنی کردند. 
بــه عنوان نمونه، مرکــز پژوهش های مجلس در تیر و 
مرداد 96، با ارائه شش دلیل، تشکیل وزارت بازرگانی را به 
نفع کشــور ندانست که این دایل عبارت بودند از: »تجربه 
کشــورهای موفق در رشد صنعتی به دلیل نگرش یکپارچه 
به صنعــت و تجارت«، »عدم ادغام کامــل وزارتخانه ها در 
سال 1۳90 و وجود حلقه های معیوب فرآیندی و کارکردی 
در ساختار جدید«، »مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی 
با اســناد باادســتی و اهداف برنامه ششم توسعه کشور«، 
»اتفــاق نظر موافقان و مخالفان تفکیــک در عدم ادغام و 
وجود  اشــکاات کارکردی متعدد در آن«، »آثار سوء ایحه 
بر بخش کشاورزی و امکان عقب گرد پیشرفت های سال های 
گذشته« و »عدم تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید 
از سال 1۳90 تاکنون و فقدان رویکرد جدید در ایجاد وزارت 

بازرگانی مستقل.«
همچنین، موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت 
صنعت در خرداد ماه 96 با انتشار گزارشی بر لزوم جلوگیری 
از تشــکیل مجــدد وزارت بازرگانی تاکید کرد و نوشــت: 
»برنامه ریزی، سیاســت گذاری، اجرا، نظارت و کنترل های 
جداگانــه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، عمًا امکان تنظیم 
توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دشــوار 
کرده و منافع ملی کشــور را مجــدداً در معرض چانه زنی 
وزارتخانه های مذکور در ســاختار مدیریت کان اقتصادی 

کشور قرار می دهد.«
در همیــن زمینــه، شــبکه کانون  های تفکــر ایران 
)ایتان( هــم در فروردین ماه 9۸ با احیــای این وزارتخانه 
مخالفت کرد. »تضعیف بخش تولید کشــاورزی با تشکیل 
مجــدد وزارت بازرگانــی«، »افزایش نــرخ ارز در صورت 
تشــکیل وزارت بازرگانــی« و »ایجاد اختافات ناشــی از 
تفکیــک دو وزارتخانه و رها شــدن بــازار« ازجمله تبعات 
 تشــکیل وزارت بازرگانــی از دیدگاه این مرکز پژوهشــی

 بوده است. 
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی هم با ارسال نامه ای به 
رئیس مجلس در اردیبهشت ماه 9۸ مخالفت خود را با تشکیل 
وزارت بازرگانی اعام کرده و بازگشت ساطین را از تبعات 
وجود وزارت بازرگانی دانســت. براساس جزئیات این نامه، 
ظهور »ســلطان گوشت« و »سلطان شکر« محصول وزارت 
بازرگانی در گذشــته اســت و مجلس باید نسبت به چنین 

تصمیمی و عواقب آن پاسخگو باشد. 
وزارت بازرگانی، انحراف از پاسخگویی است

باوجود نظرات کارشناســی مراکز پژوهشی اما بخشی 
از مســئوان با فــرار روبه جلو، ضمن اتــاف وقت و عدم 
تصمیم گیری منطقی برای کنترل بازار، تصویری سراب گونه 

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

را طلب می کند. 
فارغ از تجربه نامطلوب وزارت بازرگانی در ســال های 
فعالیت، باید این سؤال را پرسید که مگر طی سال های اخیر، 
بازار با همین شبکه توزیع، تنظیم نشده است؟ به چه علت 
داعیه تشکیل وزارت بازرگانی را با بهانه سامان بخشیدن به 

بازار در سر می پرورانید؟ 
از سوی دیگر، چطور است که دولت از دو سال پیش به 
دنبال تفکیک وزارت صنعت بود اما حاا بازگشت تحریم ها 
و مســئله نظارت بر ارز 4200 تومانی را بهانه می کند؟ چرا 
وقتی خبری از تحریم ها نبود، دولت به دنبال احیای وزارت 
بازرگانی بود؟ بااخره دلیل اصرار دولت از کدام جهت است؟ 
افزایــش افسارگســیخته قیمت هــا  آنچــه باعــث 
و کاهــش قــدرت خریــد مــردم شــده، میــدان یافتن 
 داان بــازار بــا اتــکا به سیاســت تخصیــص ارز دولتی

 بوده است.
 سیاســتی که نه دردی از تولید دوا کرد و نه دردی از 
تولیدکننــده و مصرف کننده. تنها قشــری که از تداوم این 
سیاست ابراز خوشحالی می کنند، سوداگرانی هستند که با 
چوب بی تدبیری دولت، چشم بازار را کور کرده اند و هر روز 

فربه تر و طماع تر می شوند. 
در حقیقت دستگاه های متولی در شرایط جنگ اقتصادی 
و درحالی که باید برای ســامان بخشیدن به بازار، بهترین و 
کم هزینه ترین راهکار را انتخاب نماید، با پافشاری بر آدرس 
غلط تشــکیل وزارت بازرگانی، در حال اتاف وقت اســت. 
به عبارت دیگر، تصمیــم دولت صرفا فرافکنی برای فرار از 

ساماندهی وضع بازار است.

تشکیل وزارت بازرگانی
فرافکنی به جای حل مشکات مردم

دبیرستاد تنظیم بازار درباره آخرین وضعیت تخصیص ارز۴2۰۰ 
تومانی به کااهای اساسی گفت: در حال حاضر شرایط همان شرایط 
قبل است و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطاع رسانی 

می شود.
عباس قبادی در حاشیه مراسم روز ملی اصناف در پاسخ به اینکه با توجه 
به تصمیمگیری سران سه قوه در رابطه با حذف یا ماندگاری دار چهار هزار 
و 200 تومانی، آیا ستاد تنظیم بازار گزارش خاصی در این رابطه تهیه کرده 
اســت، اظهار کرد: ما به صورت روزانه گزارش قیمت ها و وضعیت بازار را به 
مقامات ارشد نظام اعام می کنیم و البته اثرات تغییرات ارز 4200 تومانی به 

سایر ارزها را به مقامات مسئول کشور تهیه کرده ایم.
معاون وزیر صمت درباره اینکه آیا کااهای اساسی با قیمت ارز چهار هزار 
و 200 تومانی به سفره مردم می رسد یا خیر گفت: بعضی کارشناسان معتقدند 
که برخی کااهای اساســی با قیمت ارز دولتی به دست مردم نمی رسد و بر 
همین اســاس موضوع حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی را مطرح می کنند 
ولی ما معتقدیم برخی کااها از جمله شــکر، برنج و نهاده ها با همان قیمت 

دولتی در بازار عرضه می شود.
وی در پاسخ به اینکه حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی برای چه کااهایی 
محتمل است، افزود: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و اگر قرار 

باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطاع رسانی می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، معاون وزیر صمت درباره اینکه ارز چهار 
هزار و 200 تومانی حذف می شود یا خیر، ادامه داد: ما فعًا اعتقاد داریم که 

نباید تغییرات خاصی رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: البته ما فقط گزارش های کارشناسی را تهیه و خدمت 

مقامات می دهیم، آنها تصمیم می گیرند.
در همین رابطه سخنگوی دولت هم به تازگی گفته است: سیاست دولت 
برای تأمین کااهای اساســی با ارز چهار هزار و 200تومانی تا پایان ســال 
تغییر نمی کند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی با اشاره 
به اینکه این تصمیم در جلسه روز پنجشنبه و با حضور رئیس جمهور و وزرای 
اقتصادی اتخاذ شد، اظهار کرد: خوشبختانه ذخایر کااهای اساسی نسبت به 

سال گذشته، ۷۸ درصد افزایش یافته است.
وی ادامــه داد: 10 میلیارد دار برای واردات کشــاورزی، ســه میلیارد 
دار برای وزارت بهداشــت و درمان جهت تامین دارو، مواد اولیه و تجهیزات 
پزشــکی و دو میلیارد دار آن هم برای اقام صنعتی است که مهم ترین آن 

کاغذ و استیک است.
ربیعی با بیان اینکه این تصمیم تا اصاح ســاختار بودجه که عملکردش 
برای ســال های آینده است ادامه خواهد داشــت، تاکید کرد: تا پایان سال 
9۸ قطعاً سیاســتی که در این زمینه بوده است ادامه پیدا خواهد کرد و این 

تصمیم پابرجاست.

دبیر ستاد تنظیم بازار:
ارز ۴۲۰۰ تومانی فعا حذف نمی شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: کمتر از 2۰ درصد واحدهای صنفی 
در کارهای تولیدی اشتغال دارند.

سعید ممبینی در نشستی اظهار کرد: علیرغم اینکه شکل گیری فعالیت 
تولیدی در اصناف ارزان تر از صنایع بزرگ اســت، به دلیل مشکاتی که در 
زمینه برقراری ارتباط بین صنوف تولیدی و صنایع باادستی وجود دارد، کمتر 

از 20 درصد واحدهای صنفی در کارهای تولیدی اشتغال دارند.
وی با اشاره به حضور 660 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور، تصریح کرد: 
واحدهای صنفی تولیدی محصوات مورد نیاز صنایع بزرگ را تولید می کنند، 
اما به دلیل فقدان ارتباط بین اصناف تولیدی و صنایع، فقدان آموزش کافی 
و مشکاتی که در زمینه تأمین مالی واحدهای صنفی وجود دارد، در برنامه 

رونق تولید اصناف به این مسائل پرداخته شده است.
به گزارش ایســنا،رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اشــاره به ضرورت 
بازنگری در مســائل مربوط به بخش اصناف، اظهار کرد: در حال حاضر بالغ 
بر سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که به نسبت جمعیت کشور 
با هیچ منطقی ســازگار نیست و بیانگر حضور تعداد زیادی صنف در شرایط 
رکود و رشــد منفی اقتصادی است.نایب رئیس مجلس شورای اسامی هم در 
این گردهمایی با  اشــاره به عدم وجود مسئول اقتصاد در کشور، از تخصیص 

ارز دولتی و رانتی به واردات گایه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا مصری با تأکید بر لزوم پذیرش 
مسئولیت در سیاست گذاری اقتصادی کشور و مشخص شدن یک نفر به عنوان 
مسئول اقتصادی اظهار کرد: متاسفانه من بارها این سؤال را از خودم پرسیدم 
که مسئول اقتصادی کشور کیست؟ شاید اگر در حوزه های دیگری همچون 
مسئولیت دانشگاه ها، مدارس و یا موضوعات دیگر این سؤال را بپرسیم، جواب 
مشخص باشد ولی واقعا نمی دانم که برای اقتصاد کشور چه کسی مسئول است.
وی ادامه داد: باید یک نفر به عنوان مسئول اقتصاد کشور که جهت ها را 

مشخص می کند و اختیار داشته و مسئولیت پذیر نیز هست مشخص شود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه ظرفیت تولید در کشــور، ظرفیت باایی 
اســت و به میزان واردات کشور، ظرفیت تولید وجود دارد گفت: متاسفانه تا 
زمانی که ارز برای واردات را تامین می کنیم امکان رقابت بین تولیدکنندگان 
و واردکنندگان وجود ندارد و واردکنندگان با ارز دولتی که با ارز واقعی دارای 

اختاف قیمت بسیاری است، توان رقابت را از تولیدکنندگان می گیرند.
مصــری ارز دولتی تخصیص داده شــده به کااهای اساســی را باعث 
شکل گیری فساد دانست و افزود: یک روز شاهد آن هستیم که سلطان سکه 
ایجاد می شود و یک روز شاهد سلطان خودرو و... در حالی که تولید در کشور 

هیچ سلطانی ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران:
 کمتر از ۲۰ درصد واحدهای صنفی 

به تولید  اشتغال دارند

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران گفت: علی رغم هشــدار خاف واقع سازمان 
مبنی  این کشور  ایراین های  به  آمریکا  هواپیمایی 
بر نا امنی آسمان ایران، پروازهای عبوری ما کاهش 

نیافته است.
سیاوش امیرمکری در گفت وگو با مهر درباره پروازهای 
عبوری از آسمان ایران و هشدار هوانوردی اخیر سازمان های 
هواپیمایی برخی کشورها از جمله آمریکا مبنی بر عدم عبور 
از بخش هایی از آســمان جنوب کشــورمان اظهار داشت: 
اگرچه چنین نوتامی را آمریکایی ها خطاب به شرکت های 
هواپیمایی خود صادر کرده اند، اما طی 24 ساعت گذشته 
و پس از نوتام )اطاعیه هوانوردی( مذکور، هیچ آماری از 
کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران نداشته ایم و طبیعی 
است این نوتام منجر به کاهش پروازهای عبوری هواپیماهای 

دیگر شرکت های هواپیمایی و سایر کشورها نخواهد شد.

وی ادامه داد: تعیین مسیرهای پروازی بر اساس یک 
سیستم نرم افزاری از سوی ایراین ها در دنیا صورت می گیرد 
که این نرم افزار براساس مولفه هایی مانند مسافتی که قرار 
اســت طی شود و امنیت مسیر، نســبت به تعیین مسیر 
اقدام می کند و طبیعتاً، میزان مســافت در انتخاب مسیر 

نقش بسزایی دارد.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
یادآور شد: ایراین ها برای انتخاب مسیرهای پروازی خود، 
»کوتاهی مسیر، مدت زمان انجام پرواز و راحتی و تسهیل 
سفر برای مسافران« و همچنین میزان مصرف سوخت را 
نیز در نظر می گیرند چرا که این موارد، منجر به اقتصادی 

شدن پروازها می شود.
امیرمکــری بــا بیان اینکه مســیرهای کوتــاه برای 
شــرکت های هواپیمایی اولویــت دارد زیرا میزان مصرف 
سوخت هزینه باایی به ایراین ها تحمیل می کند افزود: با 

توجه به اینکه همه این مؤلفه ها در آســمان و فضای ایران 
وجــود دارد، کریدور ایران به عنوان مســیر پروازی برای 

ایراین های دیگر کشورها دارای اهمیت است.
وی تاکید کرد: آســمان ایران اقتصادی ترین کریدور 

منطقه و غیرقابل چشم پوشی است.
معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی کشوری هم در 
واکنش به اعام ممنوعیت پرواز هواپیماهای مسافری در 
بخشــی از آسمان جنوب ایران از سوی برخی شرکت های 
هواپیمایی آمریکایی، هلندی و اســترالیایی )کانتاس(، با 
بیان اینکه اطاعیه خاف واقع هوانوردی آمریکا درخصوص 
آســمان ایران مسبوق به سابقه است، گفت: آسمان ایران 

امن ترین فضا برای پروازهای عبوری است.
مرتضی دهقان افزود: نوتام هایی )اطاعیه هوانوردی( 
که برخی ایراین های آمریکایی صادر کرده اند، صرفاً برای 
اتباع این کشور و هواپیماهای تحت مالکیت و رجیستری 

آنها ارزش دارد.
وی با تأکید بر اینکه آنچه آمریکایی ها درباره عبور از 
آســمان ایران با عنوان Security Notam )اطاعیه امنیتی 
 هوانوردی( صــادر کرده اند، خاف واقع اســت ادامه داد:

 بر خاف ادعای وزارت دفاع آمریکا که سبب شده تا سازمان 
هواپیمایی آمریکا چنین اطاعیه ای درخصوص بخشی از 
آســمان ایران در آب های خلیج فارس و دریای عمان برای 
هواپیماهای مسافری منتشر کند، آسمان ایران بسیار امن 
است و هواپیماهای عبوری از فضای کشورمان هم از نظر 
مقررات بین المللی و هم از نظر ایمنی هوایی بهترین خدمات 

را دریافت می کنند.
این مقام مســئول تأکید کرد: ما به همه شرکت های 
هواپیمایی دنیــا اطمینان می دهیم کــه دغدغه تردد از 
آســمان ایران را نداشته باشند و آسمان ما از امنیت کامل 

برای پروازهای مسافری برخوردار است.

سازمان هواپیمایی:

آسمان ایران امن ترین فضا برای پروازهای عبوری است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
گفت: بیکاری در کشور ریشه کن نمی شود مگر آنکه 
جامعه از مدرک گرایی فاصله بگیرد و افراد از سنین 

پایین  با آموزش های عملی و مهارتی آشنا شوند.
هادی ابوی در گفت وگو با ایســنا، مهارت آموزی را از 
جمله موضوعات حائز اهمیت در تمام کشورهای دنیا دانست 
و افزود: تاکید ما این اســت کــه وزارت علوم بیش از آنکه 
دغدغه تعریف رشته های دانشگاهی و صندلی های دانشگاه ها 
را داشته باشد به فکر تربیت نیروی ماهر برای بازار کار باشد.
وی گفــت: یکی از دایل بیکاری جوانان ما نداشــتن 
مهارت منطبق با نیاز بازار کار است و بسیاری از دانشجویان 
پس از فارغ التحصیلی چون به شکل عملی با محیط کسب و 
کار آشنا نشده اند از یافتن شغل مناسب با رشته و تخصص 

خود باز می مانند.
دبیــرکل کانون عالــی انجمن های صنفــی کارگران 
تاکید کرد: در کشــورهای دیگر روی بحث مهارت آموزی 
سرمایه گذاری می شود و فرد به عنوان یک سرمایه انسانی 
مــورد توجه قرار می گیرد. چون آنها می دانند که اقتصاد و 
تولید و بازارکارشان به نیروی کار ماهر وابسته است و روی 

کارگران، دانشجویان و مدیران خود کار می کنند.
ابوی با بیان اینکه باید از ســنین پایین و حتی دوران 
پیش دبســتانی به کودکان مهارت های شغلی را بیاموزیم، 
اظهــار کرد: نباید دوره های کارآمــوزی عملی را به بعد از 
فارغ التحصیلی موکول کنیــم. افراد باید در حین تحصیل 
یا قبل آن از سطوح ابتدایی و دبیرستان آموزش ببینند تا 
مسیر آینده شغلی خود را ترسیم کنند. بنابراین برای آنکه 

فرد در آینده در انتخاب رشته تحصیلی و شغل موفق شود 
باید عاقمندی های او را شناسایی و بر اساس آموزش های 

مهارتی او را تربیت کنیم.
وی در پاســخ به این پرسش که چرا با فقر مهارتی در 
جامعه مواجه هســتیم؟ گفت: دلیلش این است که سال ها 
بــه جای توجه به مهارت آمــوزی و تربیت نیروهای ماهر، 
مدرک گرایی را رواج داده ایم. دانشــگاه هایی که مثل قارچ 
به یکباره ســردرآوردند تنها برای کسب مدرک بوده است. 
آمارها نشــان می دهد که بیشــترین گرایش به مدرک در 
شــرکت های دولتی دیده می شود و اگر کارمندان دولت را 
در یک پروسه زمانی بررسی کنید همه به یکباره از دیپلم به 
لیسانس و فوق لیسانس رسیدند چون نگاه در این شرکت ها 
این بوده که برای افزایش حقوق و ارتقا باید مدرک تحصیلی 

بااتر ارائه کنند.
این مقام مسئول کارگری در پایان تاکید کرد: مادامی 
که گرایش جامعه، وزارت علوم و حاکمیت به ســمت رواج 
مدرک گرایی باشد نمی توانیم انتظار داشتن نیروهای کار ماهر 
و متخصص را داشــته باشیم. سال ها طول می کشد تا این 
سیستم اصاح شود و این ذهنیت تغییر کند و هر زمان که 
این اتفاق افتاد می توانیم به کاهش بیکاری امیدوار باشیم.

گفتنی است، اهمیت به مهارت آموزی به معنای تبلیغ 
نرفتن به دانشگاه نباید باشد، بلکه باید در دانشگاه عاوه بر 
تئوری، مهارت های عملی هم آموزش داده شود. ضمنا طول 
مدت تحصیل چه در مدرسه و چه دانشگاه، بسیار طوانی 
است و دانش آموزان ودانشجویان، دائما برخی مطالب را در 

سال های مختلف تکرار می کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

بیکاری با مدرک گرایی ریشه کن نمی شود

معاون وزیر صنعت گفت: قیمت فروش های فوری اعامی 
توسط خودروســازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن۹۷ 
تعیین و از طریق شرکت ها اعام شده است و تعیین قیمت به 

صورت روزانه انجام نمی شود.
عباس تابش در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص شیوه تعیین 
قیمت روزانه خودروها توسط خودروسازان گفت: بر اساس مصوبه مورخ 
29/ 05/ 1۳9۷  شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هرگونه تصمیمگیری 
در مــورد نرخ، ضوابط قیمت گذاری، تعیین ســهمیه مقداری کاا و 
خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف، در اختیار دستگاه ها 
و شــوراهای مختلف قرار گرفته بود، منوط به تأیید در ستاد تنظیم 
بازار است؛ لذا صرفاً خودروهایی که سابقه قیمت گذاری توسط شورای 
رقابت داشته اند، قیمت گذاری آنها در دستور کار ستاد تنظیم بازار 

قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس بدیهی است 
در سایر خودروها که به تشخیص شورای رقابت، مشمول قیمت گذاری 
نبوده اند نیز، کماکان مطابق رویه قبل رأســاً از ناحیه خودروســازان 
قیمت گذاری می شــوند؛ بنابراین در شرایط فعلی قیمت فروش های 
فوری اعامی توسط خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن 
ماه سال 9۷ تعیین و از طریق شرکت اعام می شود و تعیین قیمت 

به صورت روزانه انجام نمی شود.
وی تصریح کرد: عاوه بر این، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان، بر اساس دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو، ضمن 
اخذ اســناد و مدارک مرتبط از شرکت های عرضه کننده خودرو، پس 
از بررسی و احصاء قیمت هر محصول، مراتب را برای تأیید و تصویب 
به کمیته خودرو مستقر در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ارسال می نماید تا هرگونه اتخاذ تصمیم، بر اساس مصوبات 

کمیته مذکور صورت پذیرد.
رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان در 
مورد پیش فروش های ســال گذشته خودروسازان که قیمت خودرو 
در قراردادهــا غیرقطعی بوده و اکنون موعد تحویل آنها فرارســیده، 
خاطرنشــان کرد: ماک قیمت خودرو در این قبیل قراردادها، قیمت 
زمــان تحویل مندرج در قرارداد خواهد بود و قیمت در زمان ثبت نام 

تأثیری در اخذ مابه التفاوت و صدور دعوتنامه نخواهد داشت.
چراغ سبز جهانگیری به بازگشت شورای رقابت

یکــی از موضوعات مهمی که در هفته های گذشــته بازار خودرو 
را تحت تأثیر قرار داد، زمزمه بازگشــت شورای رقابت به قیمتگذاری 

خودرو بوده است.
در همین رابطه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حتماً باید 
قیمت گذاری زیر نظر شــورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع 
ادامه دارد، البته پاسخ آقای جهانگیری هم در این رابطه مثبت است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،  ناصر سراج درخصوص ارسال نامه 
بــه معاون اول رئیس جمهور گفت: مصوبه ای در این رابطه هســت و 
اقداماتــی انجام خواهیم داد تا قیمت گذاری در یک جا صورت گیرد. 
پاسخ آقای جهانگیری هم در این رابطه مثبت است تا ان شاءاه این 
موضوع یک کاسه شده و دال ها حذف شوند. اگر دالها حذف شوند 

قیمت خودرو این قیمت های اعام شده فعلی نخواهد بود.

معاون وزیر صنعت:
تعیین قیمت روزانه فروش های فوری 

خودروسازان ممنوع است

عضو هیئت مدیره کانون سراســری مرغ داران 
گوشتی گفت: فردا دوشنبه، قیمت مرغ در کارگروه 

ستاد تنظیم بازار بررسی و تعیین می شود.
برومنــد چهارآئیــن در گفت و گو با خبرگــزاری مهر 
اظهارداشت: قرار است فردا دوشنبه قیمت مرغ در کارگروه 

ستاد تنظیم بازار بررسی و تعیین شود.
وی بــا بیان اینکه حــدود یک ماه قبــل وزارت جهاد 
کشاورزی برای هرکیلوگرم مرغ زنده قیمت ۸,۸00 تومان و 
مرغ آماده طبخ 12,900 تومان را پیشنهاد داده است، افزود: 

این درحالی است که در طول همین یک ماه قیمت واکسن ها 
و ریز مغذی ها به ترتیب سه و پنج برابر شده است.

 عضو هیئت مدیره کانون سراســری مرغ داران گوشتی
 با  اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی 
برای مرغ تولیدی با نهاده های دولتی )سویا کیلویی 2,450 
تومان و ذرت کیلویی 1۳50 تومان( اســت، گفت: این در 
حالی است که عمده نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان از 
بازار آزاد تأمین می شود و نهاده های با نرخ مصوب به دست 
تولیدکنندگان نمی رســد. ضمن اینکــه هم اکنون قیمت 

هرکیلوگرم سویا در بازار آزاد بین ۳500 تا چهار هزار تومان 
و ذرت بین 1۷50 تا 1۸00 تومان است.

برومند ادامه داد: با این شرایط نرخ اعام شده از سوی 
وزارت جهاد منافع تولیدکنندگان را تأمین نمی کند؛ قیمت 
تمام شده تولید هرکیلوگرم مرغ زنده با احتساب 10 درصد 
ســود 9۷00 تومان اســت. بنابراین نرخ اعام شده در هر 

کیلوگرم یک هزار تومان به زیان تولیدکنندگان است.
وی بــا انتقاد از اینکه بعد از هفــت ماه پیگیری برای 
تعیین قیمت جدید، نرخ پیشنهادی رضایت تولیدکنندگان 

را جلب نمی کند، تصریح کرد: با این شرایط تولیدکنندگان 
تمایلی به تولید نخواهند داشت و در آینده با کمبود عرضه 

مواجه خواهیم شد.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی، 
نرخ هرکیلوگرم مــرغ زنده را در حال حاضر بین ۷200 تا 
۷500 تومان و نرخ اشه را بین 10 هزار و 500 تا 11 هزار 
تومان اعام کرد و افزود: قیمت این کاا هرکیلوگرم حدود 
2500 تومان زیر نرخی است که مصوب شده و تولیدکنندگان 

2,500 تومان در عرضه هرکیلوگرم مرغ زیان می کنند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: ســیاب عظیم 
خوزستان با همکاری سپاه و دولت به گونه ای کم نظیر مدیریت 

شد به طوری که حتی یک نفر هم خسارت جانی نداشتیم. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم تقی زاده خامسی در نشست 
خبری اظهار داشت: ســال آبی 96 - 9۷، خشک  ترین سال آبی در 
مدت 50 سال اخیر بود و سال آبی جاری نیز پرآب ترین سال آبی در 
نیم قرن اخیر بوده که این نشــان می دهد کشور ما دچار تغییر اقلیم 
شده است و نه در سال های کم آب باید ناامید شویم و نه در سال های 
پرآب باید هیجان زده شــویم بلکه باید روی موضوع آب برنامه ریزی 

شده به توافق برسیم و آن را عملیاتی کنیم.
وی درباره مدیریت سیاب خوزستان تصریح کرد: سیاب عظیم 
خوزســتان با همکاری سپاه و دولت به گونه ای کم نظیر مدیریت شد 
به طوری که حتی یک نفر هم خســارت جانی نداشتیم. در سال های 
ترسالی باید آب را ذخیره کرده و به صورت مدیریت شده در سال های 

بعد آن را به مصرف برسانیم.
معــاون وزیر نیرو با بیان اینکه با وجود بارش های خوب امســال 
از نظــر تامین آب وضعیت بهتری داریم، افزود: مشــکات در بخش 
توزیع آب همچنان پابرجا است و موضوع صرفه جویی در مصرف آب 
موضوعی است که همیشه در یک سرزمین خشک و نیمه خشک مثل 

ایران باید مد نظر ما باشد.
تقی زاده خامسی ادامه داد: نمی توانیم در منطقه ای که مشکل آب 
شرب داریم بپذیریم که آب صرف کشت برنج شود. حال آنکه کشت 
برنج مخصوص استان هایی چون گیان و مازندران است و نمی توانیم 
در نقطه ای که مشکل تامین آب شرب داریم میوه های آب  بری چون 

هندوانه را بکاریم.
وی با بیان اینکه 1۳0 میلیارد متر مکعب کسری در مخازن آبی 
کشور داریم، گفت: در سال جاری آبی ما ۷6 میلیارد متر مکعب ورودی 
آب داشــتیم اما به دلیل کمبود حجم مخازن سدها، نتوانستیم همه 
این ورودی را ذخیره کنیم و بخشــی از آن به دریاها ریخت. مجموع 
ظرفیت ذخایر سدهای کشور حدود 50 میلیارد متر مکعب است که ما 
باید برای مدیر سیاب های احتمالی همواره 20 درصد آن را خالی نگه 
داریم. در حال حاضر ۸2 درصد حجم ذخایر سدهای کشور پر است. 
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه در بخش توســعه تصفیه خانه های 
آب و فاضاب، آمار و ارقام خوبی به دست آمده، افزود: در حالیکه در 
ابتدای انقاب اســامی 2۷ واحد تصفیه خانه آب داشتیم اکنون این 

تعداد به 221 واحد رسیده است.
تقی زاده خامســی ادامه داد: در دولت فعلی شش میلیون نفر در 
روســتاها به شبکه آب قابل اطمینان و پایدار دسترسی پیدا کرده اند 
که امســال نیز یک میلیــون و 200 هزار نفر به ایــن تعداد افزوده 
می شــود و برنامه ما این اســت که در این دولت در هر هفته به ۳2 

روستا آبرسانی شود.

معاون وزیر نیرو:
سیاب عظیم خوزستان با همکاری 

سپاه و دولت مدیریت شد

یک مسئول:

قیمت جدید مرغ فردا تعیین می شود
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شــبیه کبک- مشــاهده، دیدن- بــزاق 4- داد و 
فریاد- واحدی در جریان برق- نگاه کن! 5- درد و 
رنج- زخم- وزیر فرعون 6- نگین انگشــتری- نان 
شــب مانده- با پسوند »شناســی« علم بیولوژی 
می شود 7- درنده خویی- از تقسیمات نماز- منسوب 
و متعلق به ملت 8- پیشــوند ســال، روز و شب- 
رستنی- انس- سطح زبر سوهان 9- واحد سنجش 
ســرعت صوت- مکمل دفتر حســابداری- گفتگو 
10- حواری مشهور حضرت عیسی)ع(- جانوری از 
اقوام سمور- موافق 11- سروری یافتن بر همکاران- 
ابزار بتونه کاری- پدربــزرگ 12- پراکندگی- تله  
صیاد- کشور عربی ویران شده 13- اثری از رنگ یا 
چربی- اصاح فرانسوی- پول سابق آلمان- خاک 
سفالگری 14- این پیشرفت علمی ما مایه نگرانی 
صهیونیست ها شده اســت 15- کتابی از زنده یاد 
جال آل احمد- اردوگاه فلســطینی قتل عام شده 

توسط مزدوران اسراییل.

عمودی:
1- پنهان شدن- از ماشــین آات عمرانی- 
گل وای 2- امــروزه منبــع درآمــد اکثر 
 شهرنشــینان ما شده است- ســوره غار
 3- پسوند خوراک- پیشــوا- خطی روی 

شماره 11432 جدو    ل

پوست- صدای ریزش آب 4- متضاد گرفتن- 
عقیده اش  که  آبلیمو- کســی  برای  ظرفی 
زود عوض شــود 5- کار ماندگار- نامی در 
شاهنامه- داغ کردن 6- قاضی ورزشی- پدر 
 عمار- ایســتاننده روســی برای خودروها
 7- محل تجمع گنداب- پرخاشگر- حرفی در 
الفبا 8- گلو درگویش تهرانی- حیرت زدگی- 
بی رونق- بانگ نــدا 9- مکمل کمان- پول 
در جنوب  کشاورزی  قطب  بنگادش-  رایج 
تهــران 10- فتنه و بلــوا- فراگیری- رگ و 
پی گوشت 11- مال و ملک گرو رفته- ازهم 
جداکردن- درختی در شــمال کشــورمان 
12- گازوییل- درخت غوره!- گرفتگی زبان 
13- شالوده- استخوان پوسیده در گور- وصف 
علمی که از سوی خداوند نصیب کسی شود- 
صدای دهن کجی 14- مبهوت و متحیر- دین 
مورد تایید کاخ ســفید 15- آماج- حاصل و 

دستاورد- خبرگزاری دانشجویان.

گاه مثبت اندیشــی را به دســت روی 
تعبیر  رؤیاپردازی ذهنی  و  دست گذاشتن 
کرده اند؛ در حالی کــه زندگی هیچ کدام 
از ما بــدون تصمیم به تغییر و تاش، روند 
صعــودی نخواهد یافت. به راســتی چرا 
زندگی برخی از ما تغییر نمی کند؟ بی شک 
عوامل متعددی دست به دست هم می دهد 
تا زندگی ما تغییر نکند. یکی از مهمترین 
دایل پدیده »امید منفی« است. امید منفی 
نوعی »مثبت اندیشی انفعالی« است. یعنی 
فرد دست روی دست می گذارد و برای تغییر 
امیدوار  او صرفا  برنمی دارد.  قدمی  زندگی 
است فرجی حاصل شــود و معجزه ای رخ 
بدهد. افراد گرفتار در تله امید منفی عموما 
منتظر رســیدن یک فریادرس هستند تا 
زندگی آن ها را تعالی ببخشد. غافل از این که 
بزرگ ترین شخصی که می تواند به ما کمک 

تأثیر مثبت اندیشی 
در موفقیت های فردی و اجتماعی

شبیخون افکار منفی به حس خوشبختی با نفوس بد زدن 
گالیا توانگر  بخش پایانی

*یک روانشناس: مثبت اندیشی نمی گوید؛ هرکاری که انجام می دهی 
حتما نتیجه مثبت می دهد، بلکه می گوید؛ هرجا که قرار داشتی، حتی 

در یک جاده سنگاخ و پردست انداز، به سمت باا نگاه کن و به رشد 
و بهبود فکر کن. همیشه عالی شدن و عالی عمل کردن را انتخاب کن. 

مثبت اندیشی شیِب نگاهِ فرد را نشان می دهد.

و  ندارید  تکاپو  اگر  کند، خودمان هستیم. 
تنها برای رسیدن به خوشبختی رؤیاپردازی 
می کنید، بدانید در تله امید منفی گرفتارید و 
این عامل متحول نشدن زندگی تان است. باز 
هم تاکید می کنم، شما مسئول ایجاد تغییر 

زندگی تان هستید.
بعضی افراد تا اسم موفقیت به میان می آید، آن 
را به پدیده ای به نام شانس ربط می دهند؛ اما حقیقتا 
شانس چیست و از کجا روی شانه فرود خواهد آمد؟ 
شــانس یعنی طرز فکر خودتان! در واقع شانس به 
معنای به یکباره و بی مقدمه از آسمان فرو افتادن 
پول و موقعیت و خوشبختی نیست و چنین چیزی 
وجود خارجی ندارد. ما باید در عصر نوین بپذیریم 
که شانس زمانی جان می  گیرد که ما طرز فکرمان 
را عوض کنیم. اگر واقعا می خواهید خوش شانس 
باشــید، باید درست اندیشیدن را بیاموزید و به آن 
عمل کنید. تمام انسان های موفق و ثروتمند جهان، 
با مثبت اندیشی همراه با عمل، خوش شانس  ترین 

افراد روی زمین شده اند.
مثبت اندیشی شیِب نگاِه فرد را

 نشان می دهد
مثبت اندیشی این نیســت که انتظار داشته 
باشیم همیشــه بهترین اتفاق بیفتد، بلکه یعنی 
بپذیریم هرچه که روی می دهد، برای این لحظه 

ممکن است بهترین باشد. 
مرتضی فاحی یک روانشناس برایمان توضیح 
می دهد: »مثبت اندیشــی نمی گوید همه اتفاقات 
عالم مثبت است و هیچ خبری از منفی ها نیست. 
منفی هــا هم به اندازه مثبت ها در این دنیا ســهم 
دارند، مثبت اندیشــی می گوید؛ هرجا که هستی 
موقع انتخاب و تصمیم گیری، مثبت ها را انتخاب 
کــن. در عین حال منفی هــا را خوب رصد کن و 
مواظب فاصله گرفتن از آنها باش. مثبت اندیشــی 
نمی گوید؛ هرکاری که انجام می دهی حتما نتیجه 
مثبت می دهد، بلکه می گوید؛ هرجا که قرار داشتی، 
حتی در یک جاده ســنگاخ و    پردست انداز، به 
ســمت باا نگاه کن و به رشــد و بهبود فکر کن. 
همیشــه عالی شدن و عالی عمل کردن را انتخاب 
کن. مثبت اندیشی شیِب نگاهِ فرد را نشان می دهد.«

وی در ادامــه می گویــد: »طــی تحقیقــات 
بسیار، روان شناســان به این نتیجه رسیده اند که 

»خوش بینی« مهم ترین ویژگی است که با استفاده 
از آن می توانید موفقیت و خوشبختی شخصی و 
حرفه  ای خود را افزایش دهید. به نظر می رسد که 
افراد خوش بین دارای سه ویژگی رفتاری خاص 
می باشــند که هر سه را از طریق تمرین و تکرار 

کسب نموده اند.
اول این که، افراد خوش بین تحت هر شرایطی 
دنبال نکات مثبت هســتند. آنها بدون توجه به 
مشکات، همواره به دنبال چیزهای خوب و مفید 
هستند و هیچ جای تعجبی هم نیست که ظاهرا 

همیشه آن را پیدا می کنند.
دوم این که، افراد خوش بین در هر شکســت 
یا مشــکلی همواره به دنبال گرفتن درســی با 
ارزش هستند؛ آنها معتقدند: »مشکات به وجود 

نمی آیند تا ما را متوقف سازند، بلکه پیش می آیند 
تا به ما آموزش دهند.« به نظر آنها در هر شکست 
یا مانعی، درسی با ارزش نهفته است و برای آموختن 

این درس مصمم هستند.
سوم این که، افراد خوش بین برای هر مشکلی 
دنبال راه حل می باشند. هنگامی که مشکل به وجود 
می آید به جای ِگله و شــکایت یا مقصر انگاشتن 
دیگران به دنبال راه حل می گردند و از خود سؤااتی 
از این قبیل می پرسند: »راه حل چیست؟ حاا چه 

می توان کرد؟ قدم بعدی چیست؟«
به عاوه، افرادی که بر حسب عادت خوش بین 
و مثبت هســتند به طور مدام به اهدافشــان فکر 
می کنند و درباره آن صحبت می کنند. به جای فکر 
کردن و صحبت کردن در مورد گذشته و جایی که 
از آن آمده اند، به آینده و جایی که قرار است به آن 
بروند فکر کرده و در مورد آن صحبت می  کنند. آنها 

همواره به جلو نگاه می کنند، نه به عقب.

هنگامی که به طور مــدام اهداف و ایده آل های 
خود را مجسم می کنید و به شیوه  ای مثبت با خود 
سخن می گویید، احســاس می کنید که از تمرکز و 
انرژی بیشتری برخوردارید، اعتماد به نفس و خاقیت 
بیشتری دارید و کنترل قدرت فردیتان بیشتر شده 
است. در نهایت این که هر اندازه خوش  بین  تر باشید و 
انگیزه بیشتری داشته باشید، برای آغاز کار مشتاق  تر 

و برای ادامه آن مصمم  تر خواهید بود.«
کلمات مانند دانه هستند

داشــتن باور مثبت مثل آب دادن به یک دانه 
است. در ابتدا چیزی مشخص نمی شود، اما بعد از 
مدتی میوه باور مثبت تان را خواهید چشید. جایگاه 
فعلی شما در زندگی  تان، وابسته به نوع کام شما 
در گذشته است. کلمات مانند دانه هستند. هنگامی 

که شما کلمه  ای را بر زبان می آورید، شما به آن جان 
می  بخشید و اگر به گفتن آن ادامه دهید، در نهایت 
به واقعیت شما تبدیل می شود. همواره زندگی شما 
در جهت کام شما حرکت می کند. خواه بدانید یا 
ندانید شما در حال پیشگویی آینده تان هستید. بر 
زبان آوردن جماتی مانند: من خوشبخت هستم، 
من قوی هســتم، من رویایم را تحقق می  بخشم، 
تنها مثبت اندیشــی صرف نیست. با گفتن چنین 
جماتی، شما در حال پیشگویی پیروزی و موفقیت 

برای آینده  تان هستید.
صدرا بــزرگ منش یک روان درمانگر برایمان 
توضیح می دهد: »متأسفانه برخی از مردم منفی ها 
را پیشگویی می کنند؛ آنها می گویند: من هیچ  وقت 
به موفقیت چشمگیری دست نمی یابم، هیچ  وقت 
تناسب اندام خود را به دست نمی آورم، کسب و کار 

ِکساد است، به احتمال زیاد اخراج می شوم.
 آنها نمی دانند که با این کار در حال پیشگویی 

شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آنها با کام 
منفی شان شکســت، متوسط بودن و کمبود را به 

زندگی خود فرا می خوانند.
زمانی که شما صحبت می کنید، شما در حال 
کاشــت دانه هستید و در نهایت شما محصولی را 
مطابــق با کام خود برداشــت می کنید، مطمئن 
باشید که در حال کاشت دانه  های مناسب هستید. 
به بیان دیگر، شما نمی توانید منفی صحبت کنید 
و در عین حال زندگی مثبتی داشــته باشید. شما 
نمی توانید درباره شکســت صحبت کنید و انتظار 
پیروزی داشته باشید. امکان ندارد درباره کمبود و 
فقر و نداری صحبت کنید و در عین حال فراوانی 
در زندگی شــما جاری  شود. در طول روز از خود 
سؤال کنید: آیا کامی را که بر زبان می آورم، همان 
چیزی است که می خواهم در زندگی من متجلی 
شود؟ زیرا هر آن  چه شما بر زبان می آورید، آن را 

به زندگی خود دعوت می کنید.«

با عمل نیکو از خدا خوشبختی را 
مسئلت کنید

در مســیر مثبت اندیشی و رسیدن به اهداف، 
انعطاف پذیری مانع از تمرکز غیر منطقی بر مسیر 
اشتباه می شود و راه را برای تغییر مسیرهای متعدد 
وســازنده باز می گذارد. راهی که به اسم هدف در 
حال طی کردن آن هســتید احتمال دارد، سرابی 
بیش نباشد. هرگاه یقین کردید مسیر انتخابی شما 
صحیح نیســت، شجاعانه انعطاف به خرج دهید و 
به سرعت از آن بازگردید. راهی که شما را سریع تر 
به مقصد می رساند، لزوما بهترین راه، نیست؛ توجه 
داشته باشید مسیری که گزینش می کنید، در دل 
شما شوق و سرور ایجاد کند. چرا که اگر روحتان 
دریافتی نداشته باشد، دلمردگی اش شما را از ادامه 

مسیر مایوس خواهد ساخت.
نورا همتی یک مشاور برایمان توضیح می دهد: 
»در مســیر موفقیت هر چند بعضی راه ها ظاهرا 

زیباتر و کوتاه تر هستند، اما باید توجه داشته باشید 
که با باورهای شــما، هم جهت باشــند. کسی که 
حقیقِت زندگی را شــناخِت خویش و اُنس با خدا 
می داند، باید اهــداف دیگرش را به گونه ای ترتیب 
دهد که در زیر مجموعه این باور قرار بگیرند. مسیر 
اصلی زندگیتــان را تعیین کنید و اهداف تان را در 
این مســیر چیدمان دهید که در این صورت خیلی 
سریع تر و بهتر به آن ها خواهید رسید، زیرا شما یک 
هدف بزرگ دنبال می کنید و این موجب می شــود 
که شــما تمام بُعدی و سریع تر پیشرفت کنید. این 
باوِر بزرگ شما را جذب خودش می کند و به سمت 

هدف هدایت می شوید.«
وی در ادامه با ذکر مثالی توضیح می دهد: »چوب 
کبریتی را در نظر داشته باشید، اگر ده سال هم زیر 
نور آفتاب قرارش دهید، روشــن نمی شود؛ ولی اگر 
نــور آفتاب را با ذره بین، لحظه ای روی آن متمرکز 
کنید، روشــن خواهد شد. ذره بین چه کاری انجام 
داد؟ نور خورشــید را بر روی چوب کبریت متمرکز 

کرد و باعث سوختن آن شد.
به دنبال مسیری باشید که باعث جلب توجه خدا 
به خود شــوید. راهی که شما را از خود رها کند و 
به خداوند متصل کند. هدف و باور مشخصی داشته 

باشید، تصمیم گیری کنید، با گام های استوار شروع 
کنید و در مسیر منعطف باشید. زمانی که می بینید 
نتیجه نمی گیرید، تمرکز غیر منطقی را رها کنید و 

راهی زیباتر و منطقی تر را انتخاب کنید.«
این مشــاور در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»چیزی که خواهان آن هستید همیشه با باور اصلی 
شما همسو نیست؛ »اگر دعا کنید« ، »اگر سؤال کنید« 
قوانین خداوند در هستی، به شما کمک خواهند کرد 
و به تمام یا قسمتی از خواسته هایتان خواهید رسید.
گاهــی اوقــات اهــداف بی منطــق و غلط ، 
شــما را از اهداف اصلی منحرف می ســازند؛ به 
بیشتر خواســته هایتان خواهید رسید، اما همین 
رسیدن های کوچک و انحرافی باعث رنجش بیشتر 
شما خواهند شد، زیرا این اهداف بی پایه شما را از 

مسیر اصلِی باورها منحرف کرده اند.
هر انسانی در درونش از خداوند خواسته هایی 
دارد، اما اکثر مردم نمی دانند که فقط »ســؤال« 

می کنند، نه »دعا«. آن ها در خواسته هایشان ثبات 
ندارند، با عمل از خداوند مسئلت نمی کنند، کاری 
که پــروردگار می خواهد را انجام نمی دهند، بهای 
خواســته های خود را نمی پردازند و به خواســته 

خود نمی رسند.
خــود را در معرض نور الهی قــرار دهید، اگر 
باعث جلب توجه او شــوید، به خوشبختی متصل 
می گردید. یقین داشــته باشــید اگر فقط و فقط 
دنبال یک مسیر بزرگ باشید، تمامی مسیرهایی 
که به آن هدف ختم   می شــود در دســتان شما 
خواهد بود. شما بعد از رسیدن به قله، تمام کوه را 
مشاهده خواهید کرد. تمام عظمت کوه را زیر پای 

خود خواهید دید.«
زبان غیرکامی افراد موفق
 حاکی از اعتماد به نفس

افراد دارای اعتماد به نفس موفقیت هایشان را در 
یاد نگاه می دارند و شکست هایشان را به فراموشی 
می سپارند. یاد بگیرید که چگونه سرخوردگی های 
خود را کنار بگذاریــد و بر موفقیت هایتان تأکید 
کنید؟ قبل از آن که در جمع برای عموم صحبت 
کنید، با تمرین های ذهنی تا آن جا که می توانید 
خود را در حال عملکرد موفق مجســم کنید و در 
خود اعتماد به نفس ایجاد کنید. زبان غیر کامی 
)زبــان بدن( که حاکی از اعتماد به نفس باشــد، 
همواره و همیشه عملکرد فیزیولوژیکی شما را به 
طــور فوق  العاده ای افزایش می دهند. برای آن که 
همواره اعتماد به نفس داشته باشید، ازم است بین 
آن تجربه  های یاد گرفتنی و اکتسابی که موفقیت 
شما در آنها حتمی اســت و تجربه هایی که ازم 
است درباره آنها ســعی و تاش بیشتری بکنید، 

تعادل برقرار سازید.

* یک روان درمانگر: متأسفانه برخی از مردم منفی ها را پیشگویی 
می کنند؛ آنها می گویند: »من هیچ  وقت به موفقیت چشمگیری دست 

نمی یابم، هیچ  وقت تناسب اندام خود را به دست نمی آورم، کسب و کار 
ِکساد است، به احتمال زیاد اخراج می شوم.« آنها نمی دانند که با این 

کار در حال پیشگویی شکست خود هستند. به عبارت دیگر، آنها با کام 
منفی شان شکست، متوسط بودن و کمبود را به زندگی خود فرا می خوانند.

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمــع عمومی عــادی بطور 
 1397/8/29 مورخ  فوق العاده 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
به شــماره  امیر خرم فر  آقای 
بــه   0036932582 ملــی 
ســمت رئیس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل و خانم مهتاب 
طبقچی صفــت ســیاب بــه 
شــماره ملی 0051181861 
به ســمت نایب رئیس هیئت 
آقای نیک پی خرم فر  مدیره و 
به شماره ملی 0020690967 
به ســمت عضو هیئت مدیره 
بــرای مدت 2 ســال انتخاب 
شــدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهــادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چــک، ســفته، بروات، 
اســامی  عقود  و  قراردادهــا 
با امضــاء مدیرعامــل منفردا 
همــراه با مهر شــرکت دارای 
آقــای   - می باشــد.  اعتبــار 
ســعید عظیم زاده به شــماره 
ســمت  بــه   0065022386
بــازرس اصلی، خانــم مژگان 
فریدونی واشجردی به شماره 
ملی 0012885886 به سمت 
بازرس علی البدل برای یکسال 

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

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

مهندسی مهرآب 
)سهامی خاص( به 
شماره ثبت 6۰۲ 
و شناسه ملی 

۱۰۱۰۱۳۱66۴۲

 سازمان ثبت 
اسناد و اماک 
کشور 
اداره کل ثبت 
اسناد و اماک 
استان تهران 
مرجع ثبت 
شرکت ها 
و موسسات 
غیرتجاری شهریار 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱۰۴ ۳۳77 ۴۳۹7 متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6۸۴۵
و یا حساب ۰۱۰67۱۳۵۹۵۰۰۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

۶/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷2/۵00روزانهکیهان فارسی
۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/200/0004/۶00/0002/300/00010/۵۶0/000۵/280/0002/۶40/000روزانهکیهان عربی
2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی
2/۷۹0/0001/3۹0/000۶۹۵/0004/1۶0/0002/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/000۶۹۷/00034۹/0002/080/0001/040/000۵20/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها
ــــــــ3۵0/000ــــــــ342/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

ثبــت و امضا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر 
جهت اطــاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و ارائه رایانه، تولید 
و ارائه دســتگاه های جانبی، تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشــتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطاعاتی تولید 
داخل، خدمات شــبکه های اطاع رســانی طراحی و توسعه بازی های 
رایانه ای و ســرگرمی اداره ســالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و 
جشــن ها و یا کنفرانس ها فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشــبکه ای 
دالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای ازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- محله ســازمان برنامه شمالی- بزرگراه عامه جعفری- خیابان 
یکم غربی- پاک 26- ســاختمان کوه نــور- طبقه چهارم- واحد 25 
کد پســتی 1483894551 سرمایه شخصیت حقوقی: 10،000،000 
ریال می باشــد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای 

ســیدعلیرضا سادات شریف به شماره ملی 0018157386 و به سمت 
نایــب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فاطمه ســیاحی به 
شــماره ملی 0078403898 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقای مهدی بزئی به شــماره ملی 0810091038 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقای حجت اله برامکی یزدی به 
شــماره ملی 0944623859 و به ســمت مدیرعامل و به سمت عضو 
هیئت مدیــره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی 
و نامه های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شــرکت و اســناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک، ســفته، بــروات، قراردادها و 
عقود اســامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
موسســه معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

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

تاسیس موسسه غیرتجاری روشنای هنر فاطر در تاریخ ۱۳۹7/۱۲/۸ 
به شماره ثبت ۴66۵۹ به  شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۸۴7۳۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری 
طهرانــی با کد ملــی 0043216031 به ســمت رئیس 
هیئــت مدیره و آقای عبدالحســین بیدآبادی با کد ملی 
0043821121 به سمت مدیرعامل و  عضو هیئت مدیره 
و آقای مهرداد ســنگلجی با کد ملــی 1281757608 
نماینده شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا به شناسه 
ملــی 10102591792 به ســمت نائــب رئیس هیئت 
مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل: چک و سفته و بروات، قراردادها، عقود اسامی و به 
طور کلی هرگونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد 
نماید به امضاء دو نفر ردیف های اول و دوم اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت و اوراق عادی و مراســات 
اداری به امضاء هر یــک از ردیف های اول و دوم اعضای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پرورش  داده ها 
سهامی خاص به شماره ثبت 6۹7۹۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴7۲۹۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسامی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸7۲7 

و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰ 



دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  مـتفرقـهقبول آ

گمشده
پیدا شده

 405 پــژو  ســواری  ســبز  بــرگ 
جی ال ایکس به رنگ نوک مدادی- 
متالیک مدل 1379 به شماره موتور 
22527815022 و شماره شاسی 
78315574 و بــه شــماره پــاک 
54-592 ق 19 بــه نــام علیرضــا 
پورابوالحســنی مفقــود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات 
خودرو ســاینا بــه شــماره پاک 
648 و 51- ایــران 14 به رنگ 
سفید مدل 1396 و شماره موتور 
M15/8512954 و شماره شاسی  
 NAS831100H5751609
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

کلیــه اوراق اســناد مالکیــت، ســند 
کارخانه، شناســنامه مالکیــت، کارت و 
بیمه نامه سواری ساینا مدل 1395 به 
شــماره انتظامی 873 ه 43 ایران 99 
شماره موتور M158320498 و شماره 
 NAS831100G5704485 شاســی 
به مالکیت مرتضــی قندی زاده مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

ســعید  آقــای  دانشــجویی  کارت 
عمرزهی فرزند عبدالرحمان با شماره 
دانشجویی 96211081172022 
 3710419247 ملــی  کــد  و 
دانشــجوی رشــته معمــاری مقطــع 
کارشناسی از دانشگاه شهید باهنر 
یک واحد زاهدان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گردید.

بدین وسیله اعام می گردد قبض 
انبــار به شــماره 1603257 در 
شــرکت  وارده  کاای  خصــوص 
ســیتیکو اســکن ایــران مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 
یابنده درخواســت  از  می باشــد 
می گردد مراتب را به شماره تلفن 

66402105 اطاع دهند.

برگ ســبز و ســند کمپانی  خودروی 
کامیونت یخچال دار ایســوزو به رنگ 
ســفید روغنی مدل 1395 به شماره 
پاک 36N861 ایران 55 و به شماره 
موتور 2g8696 و به شــماره شاسی 
NAGNKR77EGT000961 به مالکیت 
فرزاد ایمان زاده مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی و شناســنامه مالکیت 
)بــرگ ســبز( خودرو ســواری پراید 
مدل 1388 به رنگ نقره ای متالیک 
به شماره انتظامی 445 ب 46 ایران 
18 و شــماره موتــور 3224201 و 
  S1412288378296 شماره شاسی
به نام ابراهیم سلطانی پورمند مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

یــک فقــره چک بیــن بانکی به شــماره 
 97/11/14 مــورخ   576/141235
ریــال   302/100/000 مبلــغ  بــه 
عهده در وجه شــرکت مدیــران خودرو 
به شناســه ملــی 246 بابت قــرارداد 
4746/10561 بــه نام فاطمه احمدی 
به کد ملــی 5809971059 صادره از 
بانک مسکن شعبه بنی هاشم کد 2671 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 نوبت اول

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد 
داداشــی فرزنــد احمــد بــه شــماره 
شناســنامه 62 صــادره از ســاری در 
مقطــع کارشناســی رشــته کامپیوتر 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد ساری 
با شماره 8/8551/ف مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار  است. از یابنده 
تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد  ساری به 
نشانی: ساری- کیلومتر 7 جاده دریا- 
مجتمع دانشــگاه آزاد اســامی واحد 

ساری- فارغ التحصیلی ارسال نماید.

مفقودی
بــرگ ســبز ســواری ســمند 
ال ایکس مدل 1390 به شماره 
 12490123896 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAC91CC3BF874871
و شــماره پــاک 315 و 99 
ایران 63 به نام آقای ســعید 
احمدی فرزند عوض به شماره 
مفقود  ملی 5149986100 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

مفقودی
نــاوگان  هوشــمند  کارت 
هوشــمند  شــماره  بــه 
3299092 و شماره پاک 
475 ع 19 ایــران 63 به 
نام رسول اسپرجان فرزند 
ابوالقاســم به شماره ملی 
مفقــود   5149693677
گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

آگهی فقدان اسناد فروش
فرزنــد  رســتمانی  نصرت الــه  اینجانــب 
کریــم شــماره شناســنامه 19 و کــد ملــی 
2249294976 صــادره از کردکوی مالک 
خودرو سواری پراید مدل 1381 به شماره 
انتظامی 242د14 ایران 69 شماره شاسی 
موتــور  شــماره  و   S1412281857320
391796 بــه علــت فقدان اســناد فروش 
)ســند کمپانی( و شناســنامه مالکیت )برگ 
سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده ام. لذا چنانچه هر کسی ادعایی در 
مورد خودروی مذکور را دارد ظرف مدت ده 
)10( روز به دفتر حقوقی شــرکت واقع در 
تهران جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

* صنایع برودتی انجماد*
09125387044

کارت بازرگانــی اینجانب مســیب 
ره  شــما بــه  کوچــی  یــی  رضا
2471787126 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

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

)تمام نقاط تهران(
سمسـاری

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

آگهی مفقودی
مــدرک گواهینامه موقت/ دانشــنامه 
فارغ التحصیلی اینجانب فرزانه باقرزاده 
فرزند جعفر به شــماره شناسنامه 344 
صــادره از کــرج در مقطــع کارشناســی 
پیوسته رشته شــیمی محض صادره از 
واحد دانشــگاهی یزد مفقــود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 
تقاضــا می شــود مدرک را به دانشــگاه 

آزاد یزد ارسال نماید.

برگ کمپانی و کارت موتور سیکلت 
دینو 125cc به شــماره شهربانی 
129- 62362 و شــماره موتور 
 0125NBY695155 و شــماره 
 NBY***125A9403458 شاسی
به رنگ زرد متعلق به شــرفعلی 
عزیزی، مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه)نوبت دوم(

به اطاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی باغداران شهرستان 
نکا می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم راس ساعت 15 روز 
یکشنبه مورخ 98/4/22 در محل نکا به آدرس نکا- روستای طوسکا مسجد 
روســتای طوسکا برگزار می شود لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست 
داشــتن کارت ملی راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند و یا وکیل/ 
نماینده خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع 
در محل دفتر شرکت به آدرس نکا جاده نیروگاه حاضر تا پس از احراز هویت 

برگه ورود به جلسه دریافت کنند. 
* دســتور جلســه: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره در سال مالی 97، 2- ارائه 
گزارش عملکرد بازرس در سال مالی 97، 3- طرح و تصویب بیان مالی سال 
98، 4- تصویب بودجه پیشنهادی سالی 98، 5- تصمیم گیری در خصوص خرید 
زمین بمنظور ایجــاد مرکز فروش میوه 6- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش 
سرمایه از طریق خرید سهام جدید توسط اعضاء 7- طرح و تصویب سهم نابرابر 
اعضاء در تامین سرمایه تعاونی 8- ارائه گزارش ورود و خروج اعضاء و تغییرات 

سرمایه 9- انتخاب بازرس

رئیس هیئت مدیره تعاونی باغداران نکا

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

شرکت حمل و نقل تابش رو
انواع کامیون و کامیونت

از تهران به شهرستانها، خاورهای 6 متری پتودار و ضربه گیر 
تک، جفت، تریلر 

09386892055 -09126892055
 55309500 -55309400
55303100   - 55306000

آگهی فقدان سند مالکیت
احترامــا نظــر به اینکه آقای حمید رضا باغبــان بهار به آدرس 
شهرری خیابان ضمدی خیابان قدمی پاک 200 با تسلیم یک 
برگ استشــهادیه 25402 مورخه 98/3/12 اعام می نماید 
ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین به مساحت 94/5 
مترمربع به شماره 1876 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی 
شده از شماره 556 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 
تهران به شــماره چاپی 917361 به نام متقاضی فوق ثبت و 
سند صادر شده است که به علت مفقود شدن تقاضای صدور 
المثنی شــده اســت که در قید رهن و بازداشت نیست طبق 
تبصــره ماده 120 آئین نامه قانــون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
کرده است یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
10 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت تســلیم نماید در غیر 
این صورت طبق مقررات نسبت به صدور سند المثنی اقدام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار 98/4/2    م-الف630

سیدمهدی امعی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

آگهی فقدان سند مالکیت
نــام متقاضی: آقای سیدمحســن قادری به ش.ش179 صادره از شــفت شــماره ملی 
0043483267 به موجب وکالتنامه های شماره 101586 مورخ 95/10/5 و 101591 
مــورخ 95/10/6 دفترخانــه 61 تهران و 79292 مــورخ 97/2/10 دفترخانه 236 
تهران از طرف مالک خانم شــبنم عالی داعی به ش.ش 953 صادره از تهران شــماره 

ملی 0055089216
آدرس: تهران شهرری خیابان ظهیرااسام پاک 222 واحد 3

با تســلیم دو برگ استشــهادیه مصدق به شــماره ترتیب 48673 مورخ 98/3/13 
دفترخانه 236 تهران به شرح وارده به شماره 4009277 مورخ 98/3/18 دوسوم 
مساحت 2910/5 مترمربع مشاع از 2 سهم 10000 مترمربع از 875000 مترمربع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 927 مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی و 
بانضمام یکباب خانه و محوطه آن به شماره 143 فرعی از 163 فرعی مفروز از پاک اصلی 
مذکــور واقع در دولت آباد قیصریه بخش 12 تهران ذیل ثبت 409497 صفحه 387 
دفتر 1399 به نام حسن یونسی ثبت و به شماره چاپی 265525 سند مالکیت صادر 
و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند قطعی 63587 مورخ 86/5/29 دفتر 174 
تهران تمامی مورد ثبت به نام شبنم عالی داعی منتقل شده است و به علت سهل انگاری 

مفقود گردیده که درخواست سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 98/4/2       م-الف 638

سیدمهدی امعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما نظر به آقای حمیدرضا باغبان بهار به آدرس شهرری سه 
راه پل سیمان جنب تاار مهتاب پاک 444 با تسلیم یک برگ 
استشهادیه شماره 25404 مورخه 98/3/11 اعام می دارد 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت 94/5 مترمربع به شماره 43903 فرعی از 123 
اصلی مفــروز از 1741 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 
12 تهران ذیل ثبت به شماره چاپی 410250 به نام متقاضی 
فوق الذکر ثبت و سند صادر شده است سپس به علت مفقود 
شــدن تقاضای سند المثنی شده اســت و طبق گواهی اماک 
در قید رهن و بازداشــت و طبق تبصــره ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به آن 
اعتراضی دارد ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نماید در غیر این صورت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 98/4/2      م-الف 631

سیدمهدی امعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860301053000794- 1398/3/26 هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین روستایی فرزند محمدابراهیم 
به شماره شناسنامه 759 صادره از مایر در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 873/75 مترمربع پاک 11 فرعی از 177 
اصلی واقع در رستم آباد خریداری از مالک رسمی آقای حسین روستایی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/2   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/16

م - الف 640

محمدحسین طاهر طلوع دل
 رئیس ثبت اسناد و اماک

آگهی دعوت سهامداران شرکت شفابخشان خاتم 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 381 رودهن

 و شناسه ملی 10103378545 جهت تشکیل 
مجمع عمومی عادی

بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه که ساعت 11 صبح مورخ 1398/4/14 
در محل دفتر قانونی شــرکت به آدرس: اســتان تهران، شهرستان 
دماوند، بخش رودهن، شــهر رودهن، خیابان چشــمه، خیابان شهید 
رجائــی، درمانــگاه شــبانه روزی خاتم، کدپســتی: 3973149933 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- انتخــاب اعضاء هیئت مدیره 2- انتخاب بازرســین 3- تصویب 
تراز و حســاب ســود و زیان سالیانه و تعیین پاداش هیئت مدیره و 

حقوق بازرسین 4- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

رئیس هیئت مدیره

احتراماً بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران )تابان( به شماره ثبت: 92752 
دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی )نوبت اول( که رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98/04/26 در محل سالن تفاهم )مسجد 

موسی بن جعفر»ع«( واقع در تهران- بلوار کشاورز خیابان شهید کبکانیان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در 
مجمع عمومی به یک نماینده تام ااختیار واگذار کنند، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رأی و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد 
بود. ازم به ذکر است تأیید نماینده تام ااختیار با آقای محمد اصغری بازرس تعاونی و آقای تیمور پورحیدری عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف یک هفته از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدرک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و 

اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تأیید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت نسبت به عملکرد سال 1397
2- طرح و تصویب صورتهای مالی و عملکرد حساب سود و زیان 1397 و بودجه سال 1398

3- گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه
4- تصویب پرداخت پاداش هیئت مدیره؛ مدیرعامل و حق الزحمه بازرس

5- تعیین خط مشی و برنامه جهت فعالیتهای آینده تعاونی
6- انتخاب هیئت مدیره شرکت به مدت سه سال

7- انتخاب بازرس شرکت به مدت یکسال
8- انتخاب روزنامه اصلی

9- تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.
داوطلبان تصدی ســمتهای هیئت مدیره و بازرســی به موجب ماده )9( دســتورالعمل موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار آگهی دعوت فرم 

داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول 1398/04/26

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 13986031700700812 هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی آقای امین منوری فرزند مجید به شناســنامه 7120 شــماره ملی 
1861699281 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروز 
و مجزی شــده از پاک 5618 اصلــی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی 
اســماعیل خاکساریان احدی از ورثه ابراهیم احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی مورد 
تقاضا به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/4/2 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19 
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 13986031700700813 هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضی آقای امین منوری فرزند مجید به شناســنامه 7120 شماره ملی 1861699281 
صادره از بهبهان در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 171 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
پاک 5618 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی اسماعیل خاکساریان احدی 
از ورثه ابراهیم احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/3/19                 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/4/2
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

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

برابر رای شماره 13986031700700941 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای محمد طیبان نژاد فرزند اله مراد بشناسنامه 
32 شــماره ملی 1861528477  صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 175/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پاک 5655 اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رسمی بهروز خورده بین احدی از ورثه نجف احراز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/4/2 

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 13986031700700816 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستا ن  
بهبهــان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای حســین محمدی  بهبهانی زاده 
فرزند ســیف اله به شناسنامه 28940 شماره ملی 1860284671 صادره از بهبهان در 
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 174/56 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پاک 5612 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی جابر نصریان 
احراز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی  که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/19  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/2

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

adabhonar@kayhan.ir
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صفحه ۶
یک شنبه ۲ تیر 13۹۸ 
1۹ شوال 1۴۴۰ - شماره ۲۲۲1۵

یکــی از تلویزیون هــای ماهواره ای 
ضدایرانی فارســی زبان که با پول دربار 
وهابی سعودی راه اندازی و اداره می شود، 
مدت هاســت که برنامه های شعرخوانی 
شاعران هتاک نسبت به انقاب و اسام 

عزیز را نمایش می دهد.
این شبکه می کوشد وانمود کند:

یک: کلیت جامعه ادبی کشــور در 
برابر دین الهی اســام و انقاب و نظام 

جمهوری اسامی قرار دارد.
دو: فضای غالب در ادبیات کشور در 

تقابل با دین و انقاب است.
سه: عاقه مندان و مشتاقان نسبت 
به ادبیات ایران، شــعر معاندانه را هدف 

استقبال قرار داده اند.
چهار: شاعران و نویسندگان انقابی 
و متعهــد به آرمان های الهی در انزوا به 

سر می برند.
باید گفت:

برنامه های شعرخوانی هدف نظر، از 
سوی برخی انجمن های ادبی مخالف دین 
و انقاب که دارای مجوز هم هســتند؛ 

به ویژه در شهر تهران، برپا می شود.
در ایــن محافل، شــاعران معاند در 
حضور تماشــاگران اغلب میانســال و 
کهن سال،  اشــعاری طنز و جدی را با 
چنیــن محورهای مضمونی و محتوایی 

می خوانند و یا بازخوانی می کنند:
یک: وطن دوســتی و مدح ایران و 

ایرانی،
دو: افتخار به تاریخ ایران باستان،

سه: معرفی پادشاهانی چون کوروش 
و داریوش و مردان افسانه ای مانند رستم 
و... به عنــوان نمونــه »ایرانی« اصیل و 

قهرمان قابل تقلید،
چهار: به ســخره گرفتــن مبانی و 
آموزه های اسامی و به ویژه فقه شیعی،

پنــج: بی اعتنایــی بــه تاریــخ و 
دستاوردهای انقاب اسامی،

شــش: بی اعتنایــی بــه تاریــخ و 
دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس،

هفــت: بزرگ نمایــی مشــکات و 
معضات فرهنگی و اجتماعی وسیاسی،

هشــت: بزرگ نمایی کشمکش های 
سیاسی و دعواهای جناحی،

نه: برجسته سازی موانع و مشکات و 
کمبودهای اقتصادی،

ده: عبــور از مرزهــای اخاقــی و 

پرده دری های وقیحانه،
یازده: چشم پوشی بر جنایات استکبار 
و صهیونیسم بین الملل و گروهک های 

ضد انقاب،
دوازده: ارائــه تصویــر تحریف آمیِز 
درخشان و پیشرفته و روشنفکرانه از نظام 

منحط و سیاه پهلوی های اول و دوم،
ســیزده: نفی ســنت به عنوان نماد 
قشــری گری و معرفی ان در کنار دین 
به عنوان عامل عقب افتادگی و انحطاط 

فکری،
 اما به اصطاح شاعرانی که در محافل 
یاد شــده شعرخوانی می کنند و خود و 
آثارشــان را در معرض قضاوت دیگران 

می گذارند، چه کسانی هستند؟
این عناصر اغلب مشــهور نیستند و 
برخی از آنان دارای ســابقه محکومیت 

کیفری هستند.
به عنوان مثال یکی از این شاعران، 
پس از ورشکســتگی در عالم ســینما، 
به انکار مســلمات دینی نشست و قلم 
خــود را در تعارض و تقابل با دین الهی 
اسام و انقاب و جمهوری اسامی بکار 
گرفت. این فرد که دچار اعتیاد به مواد 
مخدر اســت، با بهره از زبان هجو، هیچ 
قید دینی و اخاقی را متصور نیســت و 
کاما با پرده دری می سراید و می خواند!

حاضران و تماشاگران این محافل نیز 
دارای ویژگی هایی هستند. این افراد – 
زن و مرد – بدون داشتن کوچک ترین 
نسبتی با دین، اغلب بر آمده و نماینده 
طبقه مرفه و بــی درد جامعه با گرایش 
سلطنت طلبی هستند. خود را دوستدار 
ادبیات فارسی معرفی می کنند اما نسبت 
به محتوای دینی و الهی ادبیات فارسی، 

ناآگاه یا دارای موضع منفی هستند. 
باید گفــت، وجود چنین محافلی و 
چنین گردانندگان و حاضرانی، نشــانه 
خوبی نیست. گویای این است که دشمن 
همچنان سرگرم نبردی فرهنگی است 

و امید دارد با مهندســی افکار عمومی، 
ادبیــات منهای دیــن را رواج دهد و با 
ساح شعر، ســاختمان »باور و هویت 
ملی و دینی« ایرانیان را فرو ریزد و سبک 

فکری و زندگی غربی را تحمیل کند.
دشــمن تصور می کند بــا ادبیات 
می تــوان مخاطــب را ِســحر نمود و 
خواســته های نامشــروع را پی گرفت. 
بی شــک ملتی که از هنر تنها »نشاط و 
سرگرمی صرف« را مطالبه می کند و در 
میان امواج تمنیات نفسانی خود غوطه ور 
است و دســت و پا می زند، توان فهم و 
تحلیل رخدادهای ضدایرانی و ضددینی 

و استکباری را ندارد. 
دشــمن خوب می داند که مخاطب 
مستغرق در اقیانوس هوس و بی خبری، 
در قالب عروسکی خیمه  شب بازی است 

که با اشاره مستکبران، این سو و آن سو 
می شود. 

نیســت  پس جای شــگفت زدگی 
معاندانه،  نمایش شــعرخوانی های  اگر 
تبدیل به پای ثابت شبکه یا شبکه های 

ماهواره ای می شود.
 اما در حاشــیه محافل هدف نظر، 
وقوع رخــدادی دور از ذهن نیســت: 
»شناسایی عناصر مستعد و عوامل نفوذ 

فرهنگی!«
عنصری که پشت تریبون شعرخوانی 
قــرار می گیــرد و با صدای رســا علیه 
دین و انقــاب و نظام می گوید؛ گاهی 
بــا دعوت افراد نــاآگاه و بی بصیرت در 
دایره تصمیم سازی برای عرصه فرهنگ 
کشور  آشکار می شود. مثا به عنوان عضو 
شورای شــعر و ترانه در یک دستگاهی 
برگزیده و فعال می گردد. نمونه چنین 
افرادی کم نیســت. شاعری وجود دارد 
که آشکارا از شاعران ملحد و دین ستیز 
و ضدانقاب حمایــت می کند و با این 
حال؛ مدت هاست در زمره اعضای یک 

شورا قرار دارد.

حال جای این پرســش است که در 
برابر تحرکات معاندان در عرصه شعر باید 
چــه کرد؟ آیا امیدی به وجود و کارایی 
ساح و تمهیدی بایسته هست یا خیر؟

پــس از پیروزی انقاب اســامی، 
ادبیات فارسی جان تازه ای یافت. ادبیاتی 
کــه در دوران پهلــوی اول و دوم دچار 
اعوجاجات شبه روشــنفکری شــرقی و 
غربی شد و با ادعای ضرورت دگرگونی، 
هدف مضامین نفسانی قرار گرفته بود، 
بــا مضامین تعالی بخش رو به رو شــد و 
لحــن دینی را بازگرفت! در دوران دفاع 
مقدس، در افقی حماســی ترسیم شد 
و تــا امروز همچنان موضــع انقابی و 
به پلشتی های  ستیزندگی خود نسبت 
فردی و اجتماعی و فجایع ضدبشری را 
پاس داشته است. چگونه؟ به وسیله قلم 

شاعران متعهد انقابی!
انقابــی  و  متعهــد  رســانه های 
بایــد از ادبیات اصیل فارســی بگویند 
اصلــی  سخن ســازان  و  شــاعران  و 
 ایــن عرصــه را برکشــند یا بیشــتر

برکشند.
سازمان بســیج هنرمندان تا امروز 
در مســیر انسجام بخشــی به شاعران 
انقابی خوب عمل کرده است اما تعامل 
این ســازمان با رسانه ها، باید گسترش 

شتاب زده به خود گیرد.
یادمان بماند که ما در میانه صحنه 
نبرد فرهنگی هستیم. محافل ادبی معاند 
بــا مجوز و بی مجوز، چه بخواهیم و چه 
نخواهیم؛ نظام دینی را به دیکتاتوری و 
سرکوب اندیشه و آرا محکوم می کنند. 
پس بهتر است، برای تنگ کردن عرصه 
رخ نمایی و جوان دهــی ضدفرهنگی، 
مجوز انجمن هــای ادبی معاندان را لغو 
کنیم، معاندان را به انزوا برانیم و شاعران 

متعهد را برکشیم!
چگونه برکشیم؟

انقابی  ادبی  انجمن هــای  تقویت 
مانند انجمن قلم ایران، کمک به انتشار 
آثار ادیبان و اهالی قلم متعهد، ساخت 
و تهیه برنامه های ادبــی تلویزیونی با 
طــرد معاندان و دگرگونی در ســطح 
مدیران فرهنگسراها برای ندادن عرصه 
رخ نمایی به معاندان و... زمینه هایی برای 
برکشیدن یا بیشتر برکشیدن قلم های 

مومن و انقابی است!

به هر سؤال، هزاران جواب می بینم تو را همیشه به عهد شباب می بینم 
هنوز نیم جهان را به خواب می بینم هنوز عطر تو در شیشه های سربسته است 
چه عطر تازه که در این کتاب می بینم گذشت عمر شریفت ز چارده صد سال 
چه جوششی ست که در این شراب می بینم ِمی طهور به دل های تشنه ریخته ای 
فدایی تو هزاران شهاب می بینم تو مثل ماه شب چارده درخشانی 
که ظلم را همه در اضطراب می بینم فریب کرمک شب تاب را نخواهم خورد 
چو بولهب همه اش در عذاب می بینم کسی که شیوه ی دینداری اش ابوجهلی است 
چه فتنه ها که به زیر نقاب می بینم خوارجند و کشیدند تیغ بر موا 
چقدر قصر ستم را خراب می بینم چه وعده های فتوحی که می رسد ما را 
چه نورها که در این انقاب می بینم چه کاخ های سفیدی که می شوند سیاه 
ز سوی حق طلبانش جواب می بینم صای نصر من اه می وزد از قدس 
چه ها به بارگه بوتراب می بینم عجب قیامت کبری به راه افتاده ست 
تو را شفیع به روز حساب می بینم قیامتی تو و سرمشق عشق و عاطفه ای 
پس از غروب اگر آفتاب می بینم  اشاره ای ست ز انگشت تابناک، حسن 
تو را همیشه به عهد شباب می بینم پس از غروب اگر آفتاب می بینم 

نشانی
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری

می رسی درست رو به روی یادمان کربای پنج
انتهای بولوار حاج حیدر تراب

کوچه  شهید فاطمی نسب:
خانه  من است

حیرت آور است؛ نیست؟
اینکه این همه شهید

بر سر تمام کوچه های شهر ایستاده اند
تا نشانی مسیر خانه های ما شوند

اینکه این همه شهید رفته اند
تا بهانه ترانه های ما شوند

رضا یزدانی

در استیکر پیام رسان ها، هستند شکلک هایی که برخی از آنها تناسبی با فرهنگ 
ما نداشــته و حتی در بخش نمادها یا symbols، در تعارض هســتند. منظور 
شــکل های گل و بلبلی یا عائم و ابزارها نیست. به عنوان مثال یک تصویر، در 
مذاهب هندو، مانوی و بودایی، نماد احترام و تکریم است، در حالی که ما برای 
اکرام و احترام، دست روی سینه یا چشم  خود می گذاریم. یا در فرهنگ جاهلی قبل 
از انقاب، خصوصا در فیلم فارسی)سینما(، یک شکل ، مفهوم فحش و فضیحت 
داشت، ولی در فرهنگ غربی به معنای موفقیت و مثبت بودن چیزی است، که 
به اختصار می گویند )OK( ولی ما بدون توجه به ســابقۀ آن در جامعۀ قبل از 
انقاب و بی اعتنا به غربی بودنش و بدون آنکه چیزی از فلســفۀ روان شــناختی 
و زیبایی شناســِی هنری غربی ها در ابداع این تصویر نمادین و تصاویر مشابۀ آن 
بدانیم، از آنها اســتفاده می کنیم. همان گونه کــه لغات و اصطاحات بیگانه را 
قاطی زبان فارسی می کنیم. گرچه هنوز نخبگان علمی، ادبی و هنری دانشگاهی 
و حوزوی برای مفاهیم فرهنگی و دینی جامعه، از این قبیل نمادهای تصویری 
ابداع نکرده اند، با این حال مجاز نیستیم، بدون دانستن فلسفه های ذکر شده و 
عدم اطمینان از مغایرت و تعارض آن با فرهنگ بومی، آنها را در ارتباطات خود 
و نیز در تولید محتوا به کار بگیریم. از ســوی دیگر گرچه استفاده از شکل ها و 
عائم و نمادهای غیرمعارض و موجه، برای خاصه نویسی و خاصه گویی مفید 
است، اما کثرت استعمال آنها، سبب کسادی یا حذف »کلمه« و »کام« فارسی 
در دو حوزۀ زبان کتبی و شفائی می شود. سالها پیش شاهد کم رنگ شدن بهره 
از کلمۀ »اه« بودیم. با توجه به این که واژۀ »اه« دارای قداست است و نبایست 
بدون طهارت آن را مّس کنیم، ولی ما از روی تنبلی ، به جای کتابت کامِل کلمۀ 
»اه«، آن را به صورت )ا...( می نوشتیم. حاج آقا قرائتی می گفتند: »افراط در این 
کار، به مرور سبب حذف کلمۀ »اه«، در نوشته های ما می شود. آن را باید کامل 

بنویسیم و رعایِت قداستش را هم بکنیم.«
کلمه یا نماد پارسی، کاای فرهنگی ماست و نباید آن را با بار بنجل بیگانه 

طاق بزنیم.
منصور ایمانی

سید عین الحسن از هند

فداییتوهزارانشهابمیبینم باربنجلبیگانه

حواشی محافل ادبی!
پژمان کریمی
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کســی که اعتماد به خــدا دارد، 
برای تأمیــن نیازمندی های خود 
به هر دری نمی زنــد، آبروی خود 
را نمی بــرد و تملق هر کســی را 
او توکلش بر خداست.  نمی گوید. 
خدا هم به بنده اش فرموده با حفظ 
آبرویت کار کن. انسان متوکل، خود 
را به ذلت نمی کشد؛ اگر روزی اش 
نرسید، با توکل بر خدا صبر می کند.

همه پیامبران با آن که در مقام توکل 
قرار داشتند ولی این بدان معنا نبود 
که دســت از کار بردارند. حضرت 
شعیب)ع( می فرماید که من آنچه 
در استطاعت و توان خودم است، 
برای اصاح امور انجام می دهم و با 
این حال دست از توکل به خدا نیز 
بر نمی دارم؛ زیرا هیچ تضادی میان 
ســعی و تاش انسان از سویی و 
توکل و حتی تفویض امور به خدا از 

سوی دیگر وجود ندارد.

توکل و تفویض،  اعتماد به خدا
یکی از آموزه های اسامی، اعتماد و اطمینان به خدا 
در کارهاست. انسان ها به سبب فقر ذاتی خود)فاطر، آیه 
۱۵؛ یوسف، آیه ۶۷( هیچ قدرت و توانایی بر انجام کاری 
ندارند، مگر آنکه حول و قوتی از ســوی خداوند باشد. 
پس سخن از دانایی و توانایی ذاتی انسان تنها خیال و 
توهمی بیش نیست. وقتی ذات خود محتاج به خداوند 
غنی بالذات اســت، دیگر چیزی را نمی توان در آدمی 
یافت که خاستگاهی غیر از خدا داشته باشد. بنابراین، 
توکل به خدا و تفویض کارها به او از ســوی انسانی که 
این گونه است و این را نیز می داند، یک امر طبیعی است.

خداوند در آیات بسیاری به مومنان گوشزد می کند 
که در زندگی می بایســت توکل داشته و تنها به خدا 
اعتماد کنند؛ )آل عمران، آیــات ۱۲۲ و ۱۶۰؛ مائده، 
آیــات ۱۱ و ۲۳؛ اعراف، آیه ۸۹؛ انفال، آیه ۲( چرا که 
همه موجودات غیر از خدا، هیچ کار هســتی هستند و 
هر چه از وجود بهره ای می برد از ناحیه خداوندی است. 
توحید محض )انعام، آیــه ۱۰۲، رعد، آیه ۳۰( به این 
معناست که همه هستی محتاج به او هستند و او تنها 
مالک و رب)فاتحه، آیات ۲ و ۳؛ انفال، آیه ۲(، خالق و 
حاکم و مسلط بر هر چیزی است )انعام، آیه ۱۰۲؛ هود، 
آیات ۵۶ و ۱۲۳( و همچنین قدرت و رزاقیت )عنکبوت، 
آیــات ۵۹ و ۶۰( و کفایت خداوند در امور)آل عمران ، 
آیه ۱۷۳؛ نســاء، آیات ۸۱ و ۱۳۲ و ۱۷۱(، علم خدا به 
احوال و اعمال بندگان )هود، آیه ۱۲۳؛ فرقان، آیه ۵۸؛ 
غافر، آیه ۴۴( و نظارت خداوند بر کارها )شعراء، آیات 
۲۱۷ تا ۲۱۹( و وایت خداوندی)آل عمران، ایه ۱۲۲؛ 
توبه، آیه ۵۱( و مانند آن اثبات کننده این معناست که 
جز خداوند هیچ کسی در هستی کاره ای نیست و همه 
چیز تحت مشیت الهی و حاکمیت اوست.)اعراف، آیه 

۸۹؛ آل عمران، آیه ۱۶۰(
 ضرورت تاش انسان

در ضمن امدادهای غیبی الهی
اگر گفته می شود انســان باید اهل توحید محض 
باشد و همه چیز را از ناحیه خدا بداند و از او بخواهد و 
در همه امور زندگی خود به خداوند اعتماد و اطمینان 
کرده و اهل توکل و تفویض باشد، آیا به معنای آن است 
که دســت از کار بکشد و خود را به تکاهل و تکاسل و 

تنبلی بزند و کاری انجام ندهد؟
در پاســخ باید گفت که تــوکل و تفویض هرگز به 
معنای دســت از کار کشیدن و تنبلی نیست. در آیات 
قرآن همواره توکل همراه با کارهایی از ســوی انسان 
مطرح شده است. به عنوان نمونه خداوند به پیامبر)ص( 
می فرمایــد که در کارهای مربــوط به جامعه از جمله 

در دنیا بد مطلق وجود ندارد. هیچ بدی نیست که یک 
نتیجه خوب نداشته باشد. یکی از چیزهایی که به حسب 
ظاهر به نظر می رســد بد اســت و در باطن خوب اســت 
آزمایش های الهی اســت. وقتی اجتماع آرام اســت یعنی 
یک امتحان بزرگی پیش نیامده است، انسان 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 تشخیص می دهد تا اینکه یک حادثه تندی و به تعبیر 
قرآن یک امتحانی پیش می آید. یک وقت انسان 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 تأسف است. 
انسان یک وقت می بیند افرادی که هیچ از آنها انتظار نداشت 
چغالــه از آب درآمدند. ولی از نظر افراد دقیق و باریک بین 

باید گفت خوب شد که صف ها از همدیگر جدا شد.
مثًا اگر پیامبر اکرم)ص( در مکه مبعوث نشده بود و 
فرضاً 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 ظهور 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 دستگاه های تجزیه شیمیایی که 
عناصری را که به یکدیگر آمیخته اند از همدیگر جدا می کند، 

هر قسمتش به یک طرف می رود.
امیرالمؤمنین علی)ع( در یکی از خطبه های نهج الباغه 
، و لتساطن سوط  می فرماید: »لتبلبلن بلبلْهً و لتغربلن غربلْهً
القدر، حتی یعود اسفلکم اعاکم و اعاکم اسفلکم؛ یعنی 
شدایدی برای شما پیش خواهد آمد و شما مانند دانه هایی 
کــه در غربال ریخته باشــند 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 است باا بیاید و آنچه در بااست پایین 

برود.« )خطبه ۱۶(
چه تشــبیه عجیبی است! شما اگر در یک دیگ مثًا 
سیب زمینی و پیاز و گوشت و نخود و لوبیا بریزید، هر کدام 
در جایی قرار می گیرند و تنها چیزی که می بینید در رو قرار 
گرفته مثاً فلفل و زردچوبه است 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 
و پائین می رود، پائین ها باا می آیند و بااها پایین می روند. 
خیلی تشبیه خوبی است. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: در 
تکان های شدید و شدایدی که در میان مردم رخ می دهد 
و در امتحاناتــی که پیش می آید، مردم مثل دانه هایی که 
در غربال، غربال بشــوند، غربال می شوند و مثل محتوای 
دیگی می شــوند که در اثر حرارت زیاد به جوش می آید و 

باا، پایین و پایین، باا می رود.
 * آشــنایی با قرآن، مرتضی مطهــری، ص ۵۱-۵۳

حکمت آزمایش های الهی 
برای جامعه

یکی از مباحث کلیدی در آموزه های اعتقادی اسام، موضوعات توکل و تفویض است. این موضوعات در حقیقت 
مراتبی از اعتقاد عملی در توحید فعل است. مومنان واقعی به سبب معرفت برتر خود، به توحید در فعل همانند توحید 
در ذات، صفات، عبادت و مانند آن اعتقاد دارند و این را در عمل نشــان می دهند. این گونه اســت که امور خود را به 

خداوند تفویض و واگذار کرده و با توکل و اعتماد به خداوند، بی هیچ خوف و حزن در کمال آرامش زندگی می کنند.
اما از آنجایی که دنیا دارااسباب است و انسان نیز مسئولیت هایی دارد، مومنان هرگز با توکل و تفویض، شانه از 
بار مسئولیت خالی نمی کنند. اینجاست که در کنار توکل، تفویض و بهره مندی از امدادهای غیبی الهی، خود نیز در 

همان مسیر صراط مستقیم کار و تاش و سعی و مجاهدت می کنند.
در مطلب پیش رو نسبت توکل و تفویض و امدادهای غیبی با تاش و مجاهدت انسان مومن موحد بیان شده است.

رابطه توکل و تاش
  سیدمرتضی طهماسبی

مســائل فرهنگی ، نظامی، اجتماعی و سیاسی و مانند 
آن با مردم مشــورت کرده و سپس خود عزم ارادی و 
عملــی در انجام آن چیزی که تصمیم گرفته داشــته 
باشد و حرکت کرده و کارها را با توکل انجام دهد.)آل 

عمران، آیه ۱۵۹(
اصــوا امدادهای غیبی به این معنا نیســت که ما 
دست از کار بشوییم و از انجام وظایف و مسئولیت های 
خود شانه خالی کنیم. لذا در زمان جهاد و مجاهدت که 
امدادهای غیبی به مومنان می رسد و فرشتگان به یاری 
مومنان می آیند، ازم اســت که مومنان نیز مجاهدت 
فزون تری داشته باشند و در همان حال توکل نمایند.)آل 
عمران، آیات ۱۲۲و ۱۷۲ و ۱۷۳؛ انفال، آیات ۴۷ و ۴۸(
خداوند دنیا را دارااســباب قرار داده و هر چیزی 
در زمین دارای اسبابی است و خداوند برای رسیدن یا 
تحقق هر چیزی سببی قرار داده است.)کهف، آیه ۸۴( 

در روایات نیز آمده اســت: ابی اه ان یجری اامور اا 
باســبابها؛ خداوند ابا دارد که امور جز از طریق اسباب 

آن جاری شود.) بحار اانوار، ج ۲، ص ۹۰(
پس تا زمانی که انســان در دنیاست می بایست از 
اسباب بهره گیرد. از این روست که ذوالقرنین نیز تابع 
اسباب بوده و از اسباب برای رسیدن به مقاصد خود بهره 
می برده است. )کهف، آیات ۸۵ و ۸۹ و ۹۲( بنابراین در 
هر مقام و منزلتی از توحید و قرب الهی باشیم می بایست 
از اسباب بهره گیریم و تا در دنیا نفس می کشیم نباید 

بگوییم همه کارها از راه غیب و بدون اسباب باید حل 
بشود. همچنین دنیا برای انسان همانند کشتزار است 
کــه باید اینجا بــکارد و در آخرت درو کند. پس عمل 
در دنیا بســیار مهم است و انسان نتیجه سعی خود را 

می بیند.)نجم، آیات ۳۹ و ۴۰؛ تکویر،  آیه ۱۴(
با نگاهی به برخی از داســتان های قرآنی به وضوح 
این معنا تبیین شده که توکل می بایست همراه با عمل 
باشد؛ زیرا دنیا دار عمل است. با آنکه خداوند به حضرت 
مریم)س( از راه های غیب نعمت های فراوانی می دهد به 
طــوری که حضرت زکریا)ع( هرگاه به محراب عبادت 
آن حضرت می رفــت در برابرش روزی خاص می دید 
که خداوند برای او فرســتاده بود،)آل عمران، آیه ۳۷( 
و همچنین از طریق غیب بچه دار می شود و فرشته به 
شکل انسانی کامل برای او تمثل می یابد،)مریم، آیه ۱۷( 

و حتی درخت خشــکیده را برای او بارور می کند تا از 
خرمای تازه آن بخورد، ولی به او فرمان می دهد که برای 
کندن و خوردن خرما می بایست یک حرکتی نیز داشته 
باشد و درخت را بتکاند تا خرمای تازه بر او بریزد. )مریم، 
آیه ۲۳( در حالی که خداوند همان طوری که به امداد 
غیبی و معجزه ای این درخت خشــکیده را بارور کرده 
بود می توانست همان خرما را در دامن او بریزد، ولی از 
او می خواهد تا حرکتی داشته باشد و درخت را بتکاند.

همچنین در داستان مادر موسی)ع( این معنا مورد 
تاکید است؛ خداوند به مادرش فرمان می دهد که او را 
بــه دریا بینداز تا ایــن دریا به فرمان تکوین الهی او را 
به ساحل نجات بیاورد و دوباره در اختیار تو قرار دهد 
و چشــمت را به جمالش از اشک شوق و شادی خنک 
و روشن ســازد. اما در همان حال،  مادر موسی)ع( به 
دخترش یعنی خواهر حضرت موسی)ع( فرمان می دهد 
که دنبال گهواره موسی )ع( برود و با احتیاط و از دور 
نظاره گر باشــد که چه می شــود و تاش و کوششی 
داشته باشد.)قصص، آیه ۱۱( بنابراین،  توکل به معنای 
این نیســت که ما دســت از تاش و کوشش برداریم، 
بلکه حتی اگر معجزه و امدادهای غیبی در کار باشــد، 

ما باید وظایف و مســئولیت خــود را انجام دهیم و بر 
اساس سنت و قوانین تکوینی الهی در دنیا کار و تاش 

و سعی داشته باشیم.
همه پیامبران با آنکه در مقام توکل قرار داشــتند 
ولی این بدان معنا نبود که دست از کار بردارند. حضرت 
شعیب)ع( می فرماید که من آنچه در استطاعت و توان 
خودم اســت، برای اصاح امور انجام می دهم و با این 
حال دست از توکل به خدا نیز بر نمی دارم)هود، آیات 
۸۴ و ۸۸(؛ زیرا هیچ تضادی میان سعی و تاش انسان 
از ســویی و توکل و حتی تفویض امور به خدا از سوی 
دیگر وجود ندارد. انسان باید توجه داشته باشد که سعی 
و تــاش او از نیرو و قوه ای برمی خیزد که خداوند به 
او داده و هر لحظه اگر این ارتباط قطع شود و حول و 
قوه از انسان سلب گردد، انسان کاری نمی تواند بکند؛ 
همچنین اگر حول و قوه ای باشــد تاثیرگذاری اسباب 
نیز به دست خداوند است و این خداوند است که تاثیر 
را در اســباب قرار می دهد و یا از آن سلب می کند. اگر 
پرنده ای که بر باد ســوار است و در حال پرواز است و 
خداوند او را در آن حالت به حکمت ســنت الهی نگه 
داشته، از او سلب امساک نماید، چه کسی می تواند او 

را در هوا نگه دارد؟ بی گمان خداوند است که پرنده را 
در پرواز نگه می دارد)ملک، آیه ۱۹( پس هر چیزی که 
در دنیا تحقق می یابد و یا از میان می رود تحت مشیت 

و اراده الهی و قدرت و علم و حکمت او قرار دارد.
البته باید توجه داشت که توکل باید دائمی باشد نه 
اینکه در آغاز توکل کند و یا در میانه کار و یا آخر کار 
که به ظاهر به نتیجه رسیده است دست از توکل بردارد. 
خداوند در آیاتی از جمله آیات ۴۲ و ۹۹ سوره نحل و 
آیه ۵۹ ســوره عنکبوت و آیات ۱۱ و ۱۲ سوره ابراهیم 
بر اســتمرار توکل اصرار دارد؛ زیرا اگر این گونه نباشد 
توکل تحقق نیافته است. کسی که واقعا اهل توکل به 
خداســت دارای استقامت در کار و صبر در امور همراه 
با توکل از آغاز تا انجام اســت.)ابراهیم، آیه ۱۲؛ نحل، 

آیات ۴۱ و ۴۲(
به هر حال، از نظر قرآن نه تنها بهره مندی از اسباب 
هیچ منافاتی با اصل توکل ندارد، بلکه ازم اســت که 
همواره توکل همراه با تاش و سعی آدمی و بهره مندی 
از اسباب باشد. البته تفاوتی میان اسباب ظاهری و عادی 
و یا باطنی و غیر عادی چون معجزه و عنایت خاص و 
امدادهای غیبی الهی نیست.)آل عمران، آیه ۱۵۹؛ انفال، 

آیات ۶۲ و ۶۴؛ یوسف، آیه ۶۷(
باید بفهمیم که همه کارها حقیقتاً دســت اوســت؛ 
هر چند ما در اثر کم سویی چشممان اسباب نزدیک را 
می بینیم؛ ولی دســت او را در پشت پرده نمی بینیم. از 
اینجا متوجه می شویم توکل، منافاتی با کار کردن ندارد. 
کار تکلیف است؛ توکل اعتقاد قلبی است. من اعتمادم بر 
خداست؛ اما کار می کنم، چون او چنین تکلیف کرده است.

پس اعتقاد قلبی و توکل بر خدا یک باب و تکلیف 
من نسبت به کار و تاش، باب دیگری است. اما بسیاری 
از مردم این دو را با هم خلط می کنند و گمان می کنند 
اگر کســی توکل داشته باشد نباید در پی کار و تاش 

 توکل و تفویض هرگز به معنای دست 
از کار کشیدن و تنبلی نیست. در آیات 
قرآن همواره توکل همراه با کارهایی 
از سوی انسان مطرح شده است. به 
عنوان نمونــه خداوند به پیامبر)ص( 
می فرمایــد که در کارهــای مربوط 
به جامعه از جمله مســائل فرهنگی، 
نظامی، اجتماعی و سیاسی و مانند آن 
با مردم مشــورت کرده و سپس خود 
عزم ارادی و عملی در انجام آن چیزی 
که تصمیم گرفته داشته باشد و حرکت 

کرده و کارها را با توکل انجام دهد.

باشــد. البته کسی که اعتماد به خدا دارد، برای تأمین 
نیازمندی های خود به هر دری نمی زند، آبروی خود را 
نمی برد و تملق هر کســی را نمی گوید. او توکلش بر 
خداســت. خدا هم به بنده اش فرموده با حفظ آبرویت 
کار کن. انســان متوکل، خود را به ذلت نمی کشد؛ اگر 

روزی اش نرسید، با توکل بر خدا صبر می کند.

مفاهیم ارزشی و دینی در هر جامعه ای هرگاه به 
درستی معنا و تفسیر نشود، بار ارزشی و مثبت خود 
را چه بسا از دست داده و فرهنگ آن هیچ گاه در 
روابط میان انسان ها نهادینه نمی شود. نصیحت از 
جمله مفاهیم ارزشمند قرآنی است که در آموزه های 
وحیانی بر آن تاکید فراوان شده است، و تفسیر 
وارونه آن در جامعه موجب گردیده که فرهنگ آن 
در روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
جلوه کمرنگی داشــته باشد. نوشتار حاضر که از 
مجله فرهنگ کوثر شماره 41 اخذ شده در مقام 
تبیین این واژه قرآنی اســت تا فرهنگ نصیحت 
در تار و پود جامعه اســامی به لطف الهی جلوه 

پررنگ تری پیدا کند.
***

از روایات فراوانی که کلمه »نصیحًه« و مشتقات آن 
در آنها آمده است، استفاده می شود که نصیحت غالبا به 
معنای اصلی اش یعنی خلوص و صفا به کار رفته اســت. 
نصــح در لغت به معنای خلص و صفا اســت. اخلص له 

المودهً یعنی خالص و مصفا شد و محبت را برای محبوب 
خالص کرد. نصح همچنین به معنای وعظ به کار می رود. 
گرچه پند و موعظه از آثار بارز خلوص و نصیحت است. 
نصح العسل یعنی عسل تصفیه شد. وقتی که عسل تصفیه 
می شــود، با میل و حاوت بیشــتری خورده می شود. 
نصیحت نیز چه در عمل ظاهر شــود و چه در گفتار، به 
گونه ای است که شخص نصیحت شونده با میل و رغبت 

آن را می پذیرد و حاوت آن را می چشد. 
خلوص و صفای باطن اســت کــه ناصح را خیرخواه 
می گرداند یــا وادار به محبت و اطاعــت و یا موعظه و 
ارشاد می کند. حقیقت نصیحت همان خلوص،  اشتیاق، 
عاقه، محبت و صمیمیت قلبی و روحی ناصح است که 
به صورت های گوناگون بر دست و زبان او جاری می شود. 
عامه مجلسی می نویسد: »مناصحهً الوایهً خلوص 
المحبْهً  عن الغش و العمل بمقتضاها«؛ مناصحه وایت 
یعنی خالص و پاک بودن دوســتی از دغلکاری و عمل 
کردن براســاس آن محبت. نیز می نویسد: »النصیحهً ای 
خلوص المحبهً ه و لحججه ولسایرالمؤمنین «؛ نصیحت 
یعنی محبت خالصانه نســبت به خداوند و حجت هایش 

نسبت به عموم مؤمنین. )بحاراانوار، ج ۷۴، ص ۲۵۲(
عامه مجلسی می نویســد: نصیحت کلمه ای است 
که از هرگونه خیرخواهی برای نصیحت شــونده به آن 

تعبیر می شود. 
و اصل نصح در لغت به معنای خلوص اســت.معنای 
نصیحــت خدا، درســتی اعتقــاد در یگانگی و اخاص 
نیت در عبادت او اســت. نصیحــت کتاب خدا، تصدیق 
 آن و عمل به دســتورات آن است. نصیحت رسول خدا 
صلی اه علیه وآله، تصدیق نبوت و رسالت او و اطاعت از 
امر و نهی اوست. نصیحت ائمه علیهم السام، این است که 
ایشان را در حق اطاعت کند و نصیحت عموم مسلمانان، 
راهنمایی و ارشــاد آنان به مصالحشان است. )همان، ج 

۶۷، ص ۲۷۲( 

بنابراین نصیحت یا خیرخواهی و صمیمیت یک مفهوم 
عام اســت که مصادیقــی دارد. اما همین مفهوم عام به 
حسب موارد و کاربرد معنای خاصی پیدا می کند و معنا 
و مصداق آن با شواهد و قرائن مشخص و معین می گردد. 
نصیحــت از جانب خداونــد و اولیاء برای دیگران به 
معنای موعظه، هدایت و مانند آن اســت که آن هم بر 
اســاس خلوص محبت است و به معنای اطاعت و انقیاد 
نیست. خداوند به حضرت عیسی علیه السام می فرماید: 
یا عیسی هذه نصیحتی ایاک و موعظتی لک فخذها منی 

و انی رب العالمین «
ای عیســی! این نصیحت و پند من به تو اســت. آن 
را از من بپذیــر که مــن پروردگارجهانیانم. )کافی، ج 
 ۸، ص ۱۳۶( حضــرت صالح)ع( به قوم خود می فرماید:

»... و نصحت لکم و لکن اتحبون الناصحین«؛ برای شما 
خیرخواهی کردم اما شما خیرخواهان را دوست ندارید. 

)اعراف- ۷۹(
نصیحت از جانب مقام پایین تر برای اولیای الهی، به 
معنای موعظه و ارشاد نیست. بلکه شامل مفاهیمی مثل 

اطاعت، فداکاری و احســان می شود که این حاات نیز 
ریشه در خلوص محبت دارد. 

»قل ان کنتم تحبون اه فاتبعونی یحببکم اه...«؛ بگو: 
اگر خدا را دوست دارید، مرا پیروی کنید تا خدا هم شما 

را دوست بدارد. )ال عمران- ۳۱( 
حضرت علی)ع( در عهدنامه مالک اشــتر می فرماید: 
»فول من جنودک انصحهم فی نفســک ه و لرسوله و 
امامک.«؛ ازمیان لشــکریانت کسی را سرپرست گردان 
کــه وی در نزد تو برای خدا و رســولش و برای رهبرت 
مطیع ترینشــان باشد. همچنین می فرماید: »فانه داعیًهً 
لهم الی بذل النصیحًه لک«؛ ایــن )قدردانی( آنها را به 
بــذل اطاعت از روی خلوص و محبت وا می دارد. نیز در 
انتخاب منشــیان و نویسندگان می فرماید: آنها را بیازما. 
»فان ذلک دلیل علی نصیحتک ه و لمن ولیت امره.«؛ 
این دلیلی بر خیرخواهی و اطاعت تو از خدا و کسی که 

والی امرش شده ای، است. )نهج الباغه- نامه ۵۳( 
با این همه شــواهد نمی توان پذیرفت که نصیحت و 
خیرخواهی رعیت برای امام و نصیحت انسان نسبت به 
خدا، به معنای موعظه و ارشاد باشد و اا در فهم روایات 
دچار تکلف و تناقض گویی می شــویم، مثل روایت امام 
صادق علیه الســام از رســول اکرم صلی اه علیه وآله 
که فرمود: »من فقــه الضیف ان ایصوم تطوعا اا باذن 
صاحبه و من طاعــهً المراهً لزوجها ان اتصوم تطوعا اا 
باذنه و امره و من صاح العبد و طاعته و نصیحته لمواه 
ان ا یصوم تطوعا اا باذن مواه و من بر الولد بابویه ان 
ا یصــوم تطوعا اا باذن ابویه و امرهما واا کان الضیف 

جاها و کانت المراْهً عاصیْهً و کان العبد فاسدا عاصیا و کان 
الولدعاقا«؛ فهم میهمان و مطیع بودن زن برای همسرش 
و شایستگی، اطاعت و صمیمیت بنده نسبت به موایش و 
نیکی فرزند به پدر و مادرش، در این است که بدون اذن 
صاحب اختیارشان روزه مستحبی نگیرند و گرنه مهمان، 
نادان، زن، نافرمان، بنده، فاسد و سرکش و فرزند، نااهل 

خواهد بود. )من ا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۱۵۵(
مســلما نصیحت بنده برای موا و صاحب اختیارش 
چیزی جز اطاعت و تســلیم بودن نیست. و مثل سخن 
امیرالمؤمنین علی)ع( »من یطع اه و رسوله فقد فاز فوزا 
عظیما و نال ثوابا جزیا و من یعص اه و رسوله فقد خسر 
خسرانا مبینا و استحق عذابا الیما. فانجعوا بما یحق علیکم 
من السمع والطاعْهً و اخاص النصیحْهً و حسن المؤازرْهً...«؛ 
هرکس خدا و رسولش را پیروی کند، به پیروزی بزرگ 
دســت یافته است و هرکس از آنها سرپیچی کند، زیان 
آشکار دیده و مستحق عذاب شده است. پس به آنچه از 
حرف شــنوی اطاعت و انقیاد خالصانه و پشتیبانی نیک 

برعهده شماست بکوشید. )کافی، ج ۱، ص ۱۴۱( 
درباره بیعت اهل کوفه با مسلم بن عقیل)رض(، نایب 
امام حسین)ع( آورده اند: »... فبایعه اهل الکوفه علی ذلک 
...«؛ آیا  )جهاد( و عاهــدوه و ضمنواله النصرْهً و النصیحْهً
می توان گفت که اهل کوفه با نایب امام پیمان بستند تا 
او را نصیحت و موعظه کنند یا باید گفت ضامن یاری و 
اطاعت خالصانه از او شــدند؟ )ارشاد شیخ مفید، ترجمه 

رسولی محاتی، ج ۲، ص ۲۸(
بنابر روایات، نصیحت »حق« ائمه عادل است، همان 
طور که حضرت علی علیه السام در نهج الباغه می فرماید: 

»ایهاالناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق فاماحقکم 
علی فالنصیحهً لکم و توفیر فیئکم علیکم وتعلیمکم کی 
اتجهلوا و تادیبکم کی ماتعلموا و اما حقی علیکم فالوفاء 
بالبیعهً و النصیحًهً فی المشهد و المغیب و ااجابه حین 

ادعوکم و الطاعًهً حین آمرکم« 
ای مردم! من حقی بر شما دارم و شما حقی برمن، اما 
حق شما بر من، خیرخواهی برای شما، ازدیاد امکاناتتان، 
آموزش و ادب کردن شماست. اما حق من برشما، وفاداری 
به بیعت است و خیرخواهی خالصانه در حضور و غیاب و 
اجابت کردن، هرگاه شما را فرا می خوانم و اطاعت کردن، 

هرگاه به شما فرمان می دهم. )نهج الباغه- خطبه ۳۴(
در حدیث فوق حضرت علی)ع( تفاوت نصیحتی که 
حق مردم اســت با نصیحتی که حق امام بر مردم است 
را روشــن کرده است. نصیحت مردم توسط امام، تاش 
خالصانه امام برای ازدیاد امکانات، تعلیم و تادیب ایشان 
اســت و نصیحت امام توســط مردم، وفاداری، خلوص 
محبت و اطاعت از او اســت، واا چه تفاوتی بین امام و 

رعیت باقی می ماند؟ 
نکته دیگر این اســت که »حق« چیزی است که اگر 
ادا شود، همیشه ســودی و نتیجه ای برای صاحب حق 
یا برای ادا کننده حق داشــته باشد و تکلیف از عهده او 
بردارد، درحالی که موعظه و ارشاد امام معصوم)ع( توسط 
رعیت چنین خصوصیتی ندارد. برای امام عادل نیز این 
خصوصیت اطاق و عمومیت ندارد، در حالی که وجوب 
نصیحت ائمه هم اطاق دارد و هم عمومی است. ارشاد 
امام عادل توســط تک تک مردم! - بر فرض امکان - چه 

اثــری دارد و کــدام حق او را ادا می کنــد؟ عاوه برآن، 
نصیحت به معنای ارشــاد و راهنمایی در مشهد و منظر 
و مرئی ممکن اســت اما در شرایط عدم حضور، نهان و 
باطن چه طور؟ نصیحت به معنای اخاص در اطاعت و 
محبت، در هرحال، در آشکار و نهان ممکن است، همان 
طور که در زیارت جامعه آمده است: »... واحکمتم عقد 
طاعته و نصحتم له فی السر و العانیًه« )مفاتیح الجنان( 
بند اطاعت خدا را محکم کردید و در نهان و آشکار برای 
او خالص و صمیمی بودید. لذا خداوند می فرماید: »لیس 
علی الضعفاء و ا علی المرضی و ا علی الذین ا یجدون 
ماینفقون حرج اذا نصحوا ه و رسوله ماعلی المحسنین 
من سبیل« بر ناتوان ها، مریض ها و کسانی که چیزی برای 
انفاق نمی یابند، گناهی نیست، اگر قلبا نسبت به خدا و 

رسولش اخاص ورزند. )توبه- ۹۱(
نشــانه آن نصیحت باطنی نیز از آیه بعد اســتفاده 
می شود: »تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا اا یجدوا 
ما ینفقون«؛ با چشمانی غمبار از اینکه چیزی نمی یابند 

تا ببخشند، باز می گردند. 
مــوارد فراوان کنارهم آمــدن نصیحت و اطاعت در 
مورد ائمه)ع(، قرینه ای است بر مترادف بودن آن دو )در 
این کاربردها(، نه مقابل هم بودنشان. اگر هم در موردی 
قســیم یکدیگر قرار گرفته اند به لحاظ تفاوت در عمق 
معنای آنهاســت، نه تقابلشان؛ چون نصیحت در معنای 
عــام آن یعنی خلوص محبت به کاررفته. »منصوح « به 
این معنا اعم از امام اســت و شامل مؤمنین، نزدیکان و 
طفل کوچک نیز می شــود، چنانکه فرمود: »هل ادلکم 
علــی اهل بیت یکفلونه و هم له ناصحون«  آیا شــما را 

به خانواده ای که با خلوص محبت او را سرپرستی کنند، 
راهنمایی کنم؟ )قصص- ۱۲(

پســران حضرت یعقوب برای اثبات امین بودن خود 
نســبت به برادرشان، حضرت یوسف)ع( گفتند: »وانا له 
لناصحون« ما او را صمیمانه دوست داریم. )یوسف- ۱۱( 
طفل شیرخوار )موسی علیه السام( یا نابالغ )یوسف 
علیه السام( را طبیعتا نه می توان موعظه کرد و نه اطاعت، 
این موارد ناظر به معنای عام نصیحت یعنی خلوص مودت 
و محبت اســت. پس نصیحت به معنــای عامش دایره 
وسیعی را دربر می گیرد اما اطاعت، مختص خدا وکسانی 
است که خداوند به اطاعتشان دستور داده است و رابطه 
اطاعت و نصیحت، عموم و خصوص مطلق است، نه تقابل. 
در مقابل نصیحت، »غش« یعنی ناخالصی، ظاهرسازی 
و فریب کاری است، چنانکه حضرت علی)ع( می فرماید: 
»ان انصــح الناس لنفســه اطوعهم لربه و ان اغشــهم 
لنفسه اعصاهم لربه« خیرخواه ترین و مخلص ترین مردم 

بــرای خودش، فرمانبردارتریــن و مطیع ترین آنها برای 
پروردگارش اســت و ناخالص ترین و فریبکارترینشــان 
برای خود، نافرمان ترین و سرکش ترینشــان نســبت به 
پروردگارش است. )نهج الباغه- خطبه ۸۵( حدیث فوق 
هــم معنای نصیحت برای خدا را روشــن می کند و هم 
مفهوم مقابل نصیحت را. همچنین آن حضرت در هشدار 
به یکی از کارمندانش می نویســد: »و افظع الغش غش 
اائمًه« زشت ترین دغلکاری، دغلکاری و نیرنگ نسبت 
به رهبران است. )همان- نامه ۲۶( این دو معنای متقابل 
در بیان امام رضا علیه الســام نیز مشاهده می شود که 
به مامون فرمود: »ان النصح لک واجب والغش اینبغی 
لمؤمن«  خیرخواهی و موعظه برای تو واجب اســت و 
ظاهر فریبی نسبت به هیچ مؤمنی سزاوار نیست. )عیون 

اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۴۵( 
گاهی در مقابل نصیحت، عداوت و دشــمنی به کار 
می رود، چنانکه رســول گرامی اســام)ص( می فرماید: 
»اتجلســوا عند کل داع مــدع یدعوکم من الیقین الی 
الشک و من ااخاص الی الریاء و من التواضع الی الکبر 
و من النصیحة الی العداوة و من الزهد الی الرغبهً و تقربوا 
....« نزد هر  الــی عالم یدعوکم... من العداوًهً الی النصیحًهً
دعوت کننده مدعی که شــما را از یقین به سوی شک و 

تردیــد و از اخاص به ریا و از تواضع و فروتنی به کبر و 
غرور و از نصیحت و مودت به دشمنی و از بی رغبتی به 
دنیا به طمع و رغبت فرامی خواند، ننشینید، بلکه به عالم و 
دانشمندی نزدیک شوید که شما را... از دشمنی به محبت 
و خیرخواهی دعوت می کند. )بحاراانوار، ج ۲، ص ۵۲(

آیــا انتقاد همان نصیحت اســت؟ بــا توجه به آنچه 
درحدیث معروف به »نثرالدرر« از امام صادق)ع(آمده است: 
»اانتقاد عداوًهً« انتقاد موجب دشمنی است. )تحف العقول، 
ص ۳۲۸( شاید از یک منظر نتوان انتقاد را نصیحت دانست. 
چرا که اگر  انتقاد با اخاص همراه نباشد موجب عداوت 
و کینه ورزی خواهد شد. اگر انتقاد به معنی تبیین نقاط 
ضعــف و قوت و ارائه راهکارهــای عملیاتی برای از بین 
بــردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت همراه با اخاص و 
خیرخواهی باشد، شاید بتوان آن را در جامعه اسامی به 
عنوان یک ساز و کار اصاح امور بکار برد و در اینجا کاربرد 

نصیحت و انتقاد در واقع یکسان می شود.

فرهنگ نصیحت در جامعه اسامی

یکی از رذایلی کــه موجب زیانکاری در دنیا 
و آخرت می شــود، روحیه شکاکیت است. کسی 
که به صورت افراطی به این حالت ناپسند دچار 
می شود، بدون تردید توان تصمیم گیری در امور 
و قدرت انتخاب را از دســت می دهد و پیوسته 
در امور معمول و متعارف ســر در گم و متزلزل 

می ماند.
این حالت، ضد یقین و ثبات و فکر اســت و 
موجب محرومیت از خیرات و برکات بســیاری 
می گردد. گاه این حالت در امر تحصیل دانش یا 
انتخاب شــغل روی می دهد و غالبا مانع رسیدن 
به هدف می گــردد. فرد مبتا به این شــک نه 
می تواند علمی بیاموزد و نه شغلی برگزیند. زیرا 
علــم یا کاری را که انتخاب کرده، پس از چندی 
آن را رهــا می کند و به دانش یا شــغل دیگری 
روی می آورد. به همین گونه عمرش را در شــک 
و تردید سپری می کند. پس آنگاه متنبه و هشیار 
می شود که می بیند عمرش به پایان رسیده ولی 

هنوز در اول راه است.

گاه حالت شــک در امر دیــن، عارض آدمی 
می شود. این وضعیت از حالت پیشین بدتر است 
زیرا موجب خسران در آخرت هم می شود. خداوند 

متعال می فرماید:
مذبذبین بین ذالک ا الی هواء وا الی هواء 

و من یضلل اه فلن تجد له سبیا. 
در این کار مذبذب و دو دلند نه با اینان هستند 
و به با آنان؛ هر کس را خدا گمراه کند، هرگز راه 

نجاتی برای او نخواهد یافت.) نساء-۱۴۳(
به این ترتیب قرآن کریم انسان دو دل را در 

دو جهان زیانکار می داند و می فرماید:
و من الناس من یعبداه علی حرف فان اصابه 
خیر اطمان به و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه 
خسر الدنیا و ااخرْهً ذالک هو الخسران المبین.

از مــردم کســی اســت که خــدا را به زبان 
می پرســتد، پس اگر به خیری رســد اطمینان 
پیدا می کند و اگر با نامایمت رو به رو شــود، از 
دیــن خدا رو برگرداند و در دنیا و آخرت زیانکار 
می گردد، این همان زیان آشکار است.)حج-۱۱(
راهکار بــرون رفت از این حالت شــکاکیت 
افراطی این اســت که انسان در هر کاری ابتدا با 
تدبر و تفکر و بر مبنای مقدمات یقینی و براهین 
عقلی از حالت شــک و تردید عبور کرده و پس 
از کسب مراتب یقین و با توکل بر خدای متعال 
نسبت به انجام آن کار اقدام نماید. بقای برشک 
و تداوم آن در عرصه های مختلف زندگی موجب 
بازدارندگی و سلب حیات طیبه از انسان می شود.

شکاکیت بازدارنده

آن  تداوم  و  برشــک  بقای 
مختلــف  عرصه هــای  در 
زندگی موجــب بازدارندگی 
طیبــه  حیــات  ســلب   و 

از انسان می شود.

خلوص و صفای باطن اســت که ناصح را خیرخواه می گرداند یا وادار به 
محبت و اطاعت و یا موعظه و ارشــاد می کند. حقیقت نصیحت همان 
خلوص،  اشتیاق، عاقه، محبت و صمیمیت قلبی و روحی ناصح است که 

به صورت های گوناگون بر دست و زبان او جاری می شود. 

نصیحت از جانب مقام پایین تر 
برای اولیــای الهی، به معنای 
موعظه و ارشــاد نیست. بلکه 
اطاعت،  مثل  مفاهیمی  شامل 
فداکاری و احســان می شود 
که این حاات نیز ریشــه در 

خلوص محبت دارد. 

در مقابل نصیحت، »غش« یعنی ناخالصی، ظاهرســازی و فریب کاری 
است، چنان که حضرت علی)ع( می فرماید: خیرخواه ترین و مخلص ترین 
مردم برای خودش، فرمانبردارترین و مطیع ترین آنها برای پروردگارش 
اســت و ناخالص ترین و فریبکارترینشــان برای خود، نافرمان ترین و 

سرکش ترینشان نسبت به پروردگارش است.
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یک شهید، یک خاطره

از بابا رستم خیلی تعریف می کرد؛ دوستان صمیمی بودند.
با دیدن تصاویر تشــییع پیکر بابا رســتم که از تلویزیون پخش می شــد، سرش را بر صفحه 

تلویزیون گذاشت و های های گریه کرد.آن وقت رو به من گفت:
-» دیگه برایم جای ماندن نیست، بعد از او باید راهش رو ادامه بدم.«

***
از منطقه تلفن کرد که:» دیشب خواب شهادت دیدم، این عملیات آخرین عملیات هست.«

***
بابا رستم که رفت، محمدرضا هم ردپای دوست را گرفت و راهی شد. مدتی بعد هم به او پیوست.
خاطره ای از شهید محمدرضا حشمتی
راوی: نرجس مقدس، همسر شهید

ردپای دوست
مریم عرفانیان

صفحه 8
یک شنبه ۲ تیر ۱۳۹8
۱۹ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۱۵

وقتي به خانه مي رسید، گویي جنگ را مي گذاشت پشت در و می آمد تو. دیگر یك رزمنده 
نبود. یك همســر خوب بود براي من و یك پدر خوب براي مهدي. با هم خیلي مهربان بودیم 
و عاقه اي قلبي به هم داشتیم. اغلب اوقات که می رسید خانه، خسته بود و درب و داغان. چرا 
که مستقیم از کوران عملیات و به خاك و خون غلتیدن بهترین یاران خود باز می گشت. با این 
حال سعي می کرد به بهترین شکل وظیفه سرپرستي اش را نسبت به خانه صورت دهد. به محض 
ورود می پرسید؛ کم و کسري چي دارید؛ مریض که نیستید؛ چیزي نمي خواهید؟ بعد آستین باا 
می زد و پا به پاي من در آشپزخانه کار می کرد، غذا می پخت. ظرف می شست. حتي لباسهایش را 
نمي گذاشت من بشویم. می گفت لباس هاي کثیف من خیلي سنگین است؛ تو نمي تواني چنگ 
بزني. بعضي وقتها فرصت شستن نداشت. زود بر می گشت. با این حال موقع رفتن مرا مدیون 
می کرد که دست به لباسها نزنم. در کمترین فرصتي که به دست می آورد، ما را می برد گردش. 
به نقل از همسر سردار شهید محمدرضا دستواره، كتاب همسرداري سرداران 
شهید، مؤسسه فرهنگي و هنري قدر وایت، تهران 1389

رفتار یک شهید با همسرش

منصور ایمانیقافله شوق )40(

سال ۶۰ بود. بهار یا تابستانش یادم نیست، همین قدر خاطرم هست که هوا خیلی گرم بود. 
ســه نفر بودیم و کله صبح از خط آمده بودیم اهواز مرخصی. طبق معمول اول رفتیم حمام و 
بعدش از دست گرما چپیدیم توی اتاق بزرگ گردان و تا دم ظهر زیر پنکه درازکش شدیم. پنج 
و شش بعد از ظهر باید با ماشین شام برمی گشتیم خط. ساعت دور و بر ۲ بود که برای خرید 
چیزهایی که خودمان می خواستیم و رفقا سفارش داده بودند، از پادگان زدیم بیرون. هرم گرما 
که به آدم می خورد، انگار آب بدن ته می کشید و پوست سر و صورتمان خشك و چروك می شد. 
خیابان های اهواز خلوت بود و مغازه دارها کرکره دکانها را ردیف پایین کشیده بودند. معموا دو 
سه ساعت مانده به ظهر، از شرجی و گرمای هوا، مغازه ها را می بستند و یکی دو ساعت مانده به 
تنگ کاغ پر که تُك گرما می شکست، به زیر کولرگازی خانه ها پناه می بردند. آسفالت خیابان 
چنان داغ شــده بود که وقتی قدم بر می داشــتیم، آج های کف پوتین مان عین چاپ باسمه ای 
روی پارچه قلمکار، کف آســفالت حك می شــد. خرید چند قلم مایحتاج و تلفن کردن های ما 
به شهرســتان، بیشتر از یك ساعت طول نکشید. سوار تاکسی شدیم که برگردیم پادگان. توی 
تاکسی عرق از سر و روی ما ُشرُشر می ریخت و لباس به تنمان چسبیده بود. از گرما و شرجی 
هوا کافه بودیم. سه راهی لشکر پیاده شدیم. تا حرکت ماشین غذا، دو ساعت وقت داشتیم و 
بهترین کار، گرفتن دوش آب سرد بود. صبح که رفته بودیم حمام، برای خاص شدن از چرك 
بدن و گرد و خاکی بود که روی سر و تنمان ماسیده بود. ولی آن ساعت برای خاصی از گرمای 
هوا، به حمام پناه می بردیم. خریدها را تحویل حمامی دادیم و هر کدام جداگانه خزیدیم توی 
یکی از نمره های خصوصی. بدون اینکه به شــیر آب گرم نگاه کنم، دست بردم و شیر آب سرد 
را تا آخر باز کردم. ســرمای گزنده آب که به تن داغم خورد، رعشــه ام گرفت و پوست بدنم به 
مورمور افتاد. خنکای آب، خون را توی رگ هایم به جریان انداخته بود و جان تازه به آدم می داد. 
زیــر دوش همه چیز از یادم رفته بود؛ گرما و رطوبت ســنگین هوای بیرون و مخصوصا گلوله 
توپ ها و هواپیماهای بعثی که شهر را می زدند. سال های جنگ معروف بود که امنیت آدم توی 
خط مقدم، بیشتر از داخل شهرهایی است که زیر آتش دشمن بودند. توی جبهه وقتی بعثی ها 
شــروع می کردند به زدن، قبلش با غرش آتشــبارهای توپخانه و یا سوت خمپاره، از شلیکشان 
خبردار می شدیم و فرصت داشتیم جایی پناه بگیریم. ولی توی شهر از این خبرها نبود. اوا که 
فاصله آتشــبارها تا شهر زیاد بود و ضمنا سر و صدای ماشین ها نمی گذاشت که صدای شلیك 
یا سوت گلوله را بشنوی. در ثانی توی خیابان ها همه جا سنگر و جان پناه عمومی نبود که فورا 
بپریم توی آن. با این حال آن روز توی حمام کمپلو، بی خیال گلوله و بمب و راکت، زیر دوش 
آب ســرد خوش خوشانم بودم که یکهو، صدای انفجاری کر کننده، بند دلم را پاره کرد و پشت 
بندش آبپاش دوش آب با لوله اش کنده شد و خورد توی ماجم. فقط شانسم گفت که پنجره 
کوچك باای سرم شیشه نداشت، و ااّ با موج انفجار هزار تکه می شد و هر تکه اش عین سوزن 
فرو می رفت توی بدن لختم. بوی باروت و گرد و خاك سوخته، از همان پنجره بی حفاظ، هجوم 
آورد داخل نمره و داشــت خفه ام می کرد. از روی تجربه احتمال دادم؛ باز هم ممکن است آنجا 
یا ُدور و برش را بزنند. باید خودم را فورا از آن دخمصه خاص می کردم. فرصت پوشیدن لباس 
نبود، حتی فرصت اینکه خودم را گربه شور کنم. با عجله لنگی به خودم پیچیدم و آبچکو و شلپ 
شلپ کنان از نمره زدم بیرون. توی راهرو پر بود از آدم های لختی که سر و تنشان کف آلود بود 

و مثل من، فقط با یك تکه لُنگ یا حوله، ستر عورت کرده بودند.
اغلبشان رزمندگانی بودند که بعد از یکی دو هفته، از خط آمده بودند که آبی به تنشان بزنند. 
بعضی ها چشمشــان را که از کف صابون می سوخت، می مالیدند و چون جایی را نمی دیدند، به 
ُدور و بری ها تنه می زدند و صدایشان را در می آوردند. بعضی تنه می خوردند و می افتادند و چند 
تایی روی کف شــامپو و صابوِن توی راهرو، لیز می خوردند و کله پا می شدند. به هر حال داد و 
قال همه بلند بود. مخصوصا دو تا مرد تقریبا سن باا که فرصت نکرده بودند، لنگ به خودشان 
ببندند، لخت و عور از نمره زده بودند بیرون! بندگان خدا توی این هاگیر و واگیر، شــرم و حیا 
یقه شان را گرفته بود، روی زمین کز کرده بودند و پاهایشان را توی شکم جمع کرده، به کارگران 
حمام التماس می کردند که لنگی چیزی به آنها برســانند. حمامی هم سر عمله داد می کشید: 
»یه چیزی بیارید به این ها بدید تا بی صاحاب مونده شون رو کفن کنن!«. تنها شانسی که آورده 
بودیــم ایــن بود که همه این آدم های لخت و پتی، از فرزندان ذکور حضرت آدم بودند. توی آن 
بلبشو همه از هم پی جو بودند که »چی بود، کجا خورد، چی شد؟« و از این قبیل هول و هراس. 
هنوز گرد و غبار انفجار ننشسته بود و ترس و نگرانی توی صورت همه موج می زد که دو سه نفر 
از بچه های کمیته انقاب که ســر و صداهای داخل حمام را شــنیده بودند، آمدند و خیال همه 
را راحت کردند. گلوله توپ به یکی از خانه های پشت حمام خورده بود و خوشبختانه کسی هم 
توی خانه نبود. جماعت با شنیدن این خبر، سریع برگشتند توی نمره ها و چندتایی هاج و واج 
توی راهرو مانده بودند. من و دو تا از بچه های دســته که با هم آمده بودیم حمام، وقت زیادی 
نداشــتیم. ساعت روی دیوار می گفت چیزی به حرکت ماشین غذا نمانده. برگشتیم توی نمره 
و با عجله خودمان را شســتیم و این بار لباس پوشــیده آمدیم بیرون. حمامی پشت دخل نبود. 
باید با او حساب می کردیم و وسائلمان را می گرفتیم. عجله داشتیم، پول را توی پیاله روی میز 

گذاشتیم، امانتی ها را برداشتیم و بدو رفتیم پادگان.
تســلیمیم نقطــه  مــا  قســمت  دایــره  در 

لطــف آنچه تو اندیشــی حکم آنچــه تو فرمایی

در ایام سالگرد شهادت »علیرضا مشجری« به سراغ »حاج 
حســین مشجری« رزمنده دفاع مقدس و پدر این شهید مدافع 
حرم رفتیم و با او درباره خصوصیات زندگی فرزند شهیدش، پدیده 
آقازادگی، عملکرد مسئوان و... گفت و گو كردیم كه مشروح این 

گفت و گو از نظرتان می گذرد:
***

درباره خصوصیات اخاقی و زندگی شهید »علیرضا مشجری« 
و  نحوه شهادت ایشان برای ما بگویید.

علیرضا متولد ۲۴ تیر ســال ۱۳۶۷ اســت. بنده خودم پاسدار بودم 
و دوران دفاع مقدس را تجربه کردم؛ زمانی که علیرضا متولد شــد من 
مشــغول فعالیت در عملیات مرصاد بودم )در آن ایام منافقان کوردل از 
سمت اسام آباد غرب به کشور حمله کرده بودند( می خواهم بگویم علیرضا 
با روحیه شهادت و جبهه بزرگ شده بود و بعد از آن هم در فضای هیئت 
و ذکر یاحسین)ع( رشد کرد. بعد از دوران طفولیت نیز در مسجد محل 
مشغول بود؛ از همان دوران هم عضو بسیج شد؛ بعدها در دانشگاه نهاوند 
رشته جغرافیا قبول شد ولی از آنجایی که عاقه به فعالیت در عملیات های 
رزمی داشــت به نیروی قدس سپاه پیوست و دوران خوبی را در دانشگاه 
امام حســین)ع( گذارند. در آن دوران یك سفر کربا برایمان جور شد و 
علیرضا برای آمدن به این ســفر در پوست خود نمی گنجید. در آن سفر 

آقازاده ای که 
فدای اسام و ایران شد 

محمدعلی میرزایی
برایش فراهم بود و حتی می توانست به مقام و حقوق باا و... دست پیدا 
کند اما همه را برای رسیدن به هدف مشخصی رها کرد و به میدان جهاد 
رفت.  در ســوریه نیز به دلیل تســلط بر زبان انگلیسی در قسمت انبار و 
مهمات بیشــتر فعالیت می کرد ولی او تمایل داشت بیشتر در عملیات ها 

حضور داشته باشد.
خاطره خاصی از علیرضا به یاد دارید؟

به یاد دارم، آخرین حضورش در ایران زمانی که در فرودگاه با خانواده 
خداحافظی می کرد بچه ۶ ماهه اش در آغوشش بود. او وابستگی زیادی به 
دخترش داشت، اما ناگهان در فرودگاه گفت فرزندم را از من دور کنید تا 
احســاس عاطفی مانع رسیدن به هدفم نشود و با این نگاه در جبهه های 
حق علیه باطل جنگید و به استقبال شهادت رفت. به تعبیر مقام معظم 

رهبری اگر مدافعان حرم در سوریه و عراق حضور نداشتند ما در کرمانشاه 
و اسام آباد با آنها درگیر می بودیم.

گویا شما هم از خانواده شهدای مدافع حرمی بودید كه خدمت 
رهبر انقاب رسیدید؟

بله، در اوایل دوران شهادت ایشان در دیدار خصوصی با حضرت آقا، 
ایشان به من گفتند شما چقدر جوان هستید. گفتم من ۲۰ سال داشتم 
که ازدواج کردم. آقا گفتند حتما با پسرتان رفیقای خوبی برای هم بودین؟ 

»گفتم هرجا باهم می رفتیم می گفتم علیرضا داداشمه.«
به حضرت آقا عرض کردم من توفیق جبهه رفتن را داشتم و پس از 
شــهید شدن دوستانم خودم هم خیلی دوست داشتم که شهید شوم اما 
متاسفانه شهادت قسمت ما نشد! من ماندم و اان با حسرت می بینم که 

بچه ام از من سبقت گرفت. آقا با شنیدن حرف های من، رو به من و چند 
خانواده دیگری که خدمتشان بودیم فرمودند: »این صبر و تحملی که شما 

می کنید اجر و پاداشتان کمتر از شهادت نیست.« و این را قدر بدانید.
در آن دوران كه آقازاده شما به شهادت می رسد حاشیه ای كه 
وجود داشت این بود كه هدف مدافعان حرم مسائل مالی و مادی 

بود، این موضوع در تصمیم شما به ویژه شهید تاثیرگذار نبود؟
کسانی که معموا راه و  هدف خود را مشخص می کنند با این وزش های 
نامهربان از پا نمی ایستند. به این دلیل که مدافعان حرم آگاهانه و عاشقانه 
راه خود را انتخاب کردند و  خودشان نیز در جریان بودند. در این راه حرف 
و حدیث های زیادی وجود دارد و به ندای ولی فقیه شان لبیك گفتند و 

جان فشانی های زیادی انجام دادند.
وجه تمایز جوانانی همچون »شهید مشجری« با جوانان دیگر 
در انتخاب اهدافشان چیســت؟ و به نظرتان چه نسخه ای برای 

هدایت جوانان كنونی وجود دارد؟
مهم ترین ابزار در هدایت جوانان، توکل به اهل بیت)ع( است، در واقع 
جوانانی که گامی بر می دارند اگر درخط اهل بیت)ع( بر می دارند خشنودی 
حضرت حق باشــد و هیچگاه راه را گــم  نمی کنند. بالعکس اگر راه اهل 
بیت)ع( را گم  کنند و زاویه پیدا کنند به طور یقین به فنا کشانده می شوند؛ 
مهم ترین موضوع وایت پذیری است، به این دلیل که خود وایت پذیری 
استمرار حرکت اولیا و  انبیا)ص( به حساب می آید؛ به همین دلیل حرکت 

در این مسیر بهترین نسخه برای جوانان است.
در حال حاضر پدیده آقازادگی به كرات در بین برخی مسئوان 
دیده می شود؛ اینکه آقا زاده ای همانند »شهید مشجری« در راه 
قرآن اهل بیت)ع(حركت می كند و در این راه به شهادت می رسد؛ 
از طرف دیگر آقازادهای برخی مسئوان دست به كارهای دیگر 

می زنند؛ تحلیل تان نسبت به این ماجرا چیست؟
متاسفانه طبع انسان ها به راحتی و  خوش گذرانی بیشتر تمایل دارد و 
این موضوع به خانواده های آنها باز می گردد. به همین خاطر ریشه این افراد 
مشکل دارد. از زمانی که مال شبهه ناك در سفره وارد شود اولین تاثیری 
که می گذارد در فرزندان آنهاســت، ضمن اینکه این افراد هیچ رغبتی به 
حضور در مراسم هیئت و  شرکت در محافل دینی و مذهبی ندارند و بیشتر 
عاقه مند به حضور در کشورهای خارجی و عیش و  نوش های خود هستند 
و این موضوع دلیل اصلی اش فاصله گرفتن از خداوند و اهل بیت)ع( است، 

از همه جالب تر اینکه دزدی از ملت را افتخار می دانند!
به عنوان ســؤال آخر اگر بخواهید دعایی برای حال كنونی 
جامعه خودمان داشته باشیم،آن دعا چیست؟ و اگر نکته ای هم 

باقی مانده است، بفرمایید.
بهتریــن دعا و  در راس همه دعاها تعجیل فــرج آقا امام زمان)عج( 
اســت و  آرزوی عاقبت بخیری جوانان کشــور را دارم و امیدوارم که آنها 
بتوانند راه شهدا را ادامه دهند؛اما حرفی که بنده به دولتمردان دارم این 
اســت که فرزندانمان در راه دفاع از کشور و ارزش ها به شهادت رسیدند 
و  وظیفه شــان را انجام دادند و لی باید مسئوان با نحوه عملکرد خود، از 
خون شهدا پاسداری کنند و اشرافی گری را کنار بگذرانند و  در کنار مردم 
باشــند. مردم با وجود مشــکات اقتصادی و... از مسئوان انتظار دارند 
 بــه خوبی کار کنند؛ نه اینکه صرفــا برای جمع آوری رای وعده های پوچ 

دهند.

هم با توجه به اینکه اولین ســفر ایشان به کربا بود حال و هوای خاصی 
را با دوستانش در آن چند روز رقم زدند. من فکر می کنم علیرضا در آن 
سفر نوید شهادتش را از حضرت سیدالشهدا)ع( گرفته بود. مسیر پیشرفت 

معرفی شهید
اسماعیل متولد سال 5۷ بود و در ۲۴ تیر 8۶ به شهادت رسید. 
شــهید فرزند دوم خانواده بود، از ۱۴ ســالگی بسیجی شد و چون 
دوســت داشت وارد سپاه شود، بعد از دیپلم به دانشکده امام حسین 
)ع( اصفهان رفت. لیسانسش را در آنجا گرفت و هم زمان ازدواج کرد 
و خدا به او یك پسر داد که در زمان شهادت پدرش تنها چهار سال 

سن داشت و امسال اول دبیرستان است.
وقتی درسش تمام شده بود به او گفته بودند بیا و در فرودگاه تهران 
مشغول به کار شو که او گفته بود نه من شلوغی را دوست ندارم، من 
به شــهر خودمان می روم. اسماعیل خودش شغلش را انتخاب کرد و 

من هم مخالفتی نکردم؛ اما فکر نمی کردم شهید شود.
بنده چهار دختر و دو پسر دارم که پسر دیگرم هم وارد سپاه شد 

و گفت می خواهم راه برادرم را ادامه دهم.
پدر اســماعیل نظامی بود به همین دلیل هم او در تهران به دنیا 
آمــد، آن روزها نزدیك انقاب بود و حکومــت نظامی، وقتی رفتم 
دکتر گفتند به زودی فرزندت به دنیا می آید و وقتش که رسید زنگ 
بزنید آمبوانس شما را بیاورد، ما زنگ زدیم به آمبوانس؛ اما دیدیم 
نمی توانند بیایند، بنابراین با تاکســی رفتم بیمارستان اقبال تهران 

ساعتی نکشید که به دنیا آمد.
خصوصیات اخاقی 

اخاق پسرم نمونه بود و به همه کمك می کرد؛ البته نه از لحاظ 
مالی چون مالی نداشت، به من هم کمك می کرد.

موقعی که شهید شد پدر و مادرم بیشتر از ما ناراحت شدند چون 
خیلی هوای آن ها را داشت، مادرم می گوید وقتی از مدرسه می آمد اگر 
ظرف نُشسته ای را در ظرفشویی می دید آستین هایش را باا می زد، 
آنها را می شست و می گفت امروز شام یا ناهار را من درست می کنم، 
تو اســتراحت کن، یا اگر می دید مادرم در حال لباس شستن است 
او را به کناری می برد و خودش لباس ها را می شســت. هم چنین او 

همسایه فلجی داشت که به او کمك می کرد.
وقتی آمدیم زابل در راهپیمایی ها شرکت می کرد، حتی همسر و 

فرزندش را هم با خود می برد.
حدود پنج ماه قبل از شهادت به گلزار شهدای شهرستان نیمروز 
آمدیم زیارت عاشورا خواندیم و بعد هم برای همه شهدا شمع روشن 

کرد.
مانند اسماعیل قربانی شد

هاجر آرژنگ با اشــاره به قضیه قربانی شــدن حضرت اسماعیل 

عنوان کرد: چون نام من هاجر بود، نام او را اسماعیل گذاشتم، او هم 
مانند اسماعیل قربانی شد.

در همان ابتدا که سر کار رفته بود همکارانش که او را دیده بودند 
به خاطر اخاق و رفتار خوبش می گفتند فکر نمی کنیم اســماعیل 

بیشتر از ۲-۳ هفته بماند...
در روز شــهادتش هم نوبت او نبوده که برود و باید یك ســرباز 

می رفته؛ ولی به او می گوید تو سر پست بوده ای و خسته ای، تو بمان، 
من خودم می روم.

نشانی از حضرت زهرا
پسرم مانند حضرت زهرا)س( پهلو و دستش تیر خورده بود، یك 
بار هم در مسجد آجری که برای بسته شدن پنجره گذاشته بودند روی 
سرش افتاد و سرش شکاف برداشت و این دو نشانه را از ایشان داشت.

اسماعیل دو هفته بود که از دانشگاه امام حسین )ع( فارغ التحصیل 
شده بود، اشرار در مسیر حرکت بین زاهدان و خاش کمین زده بودند، 
و تیپی را که می خواســته از ایرانشهر به زاهدان بیاید در کمین آنها 

گرفتار می شود و ۱۱ نفر از جمله اسماعیل به شهادت می رسند.
چادر خاكی حضرت زینب)س( و صبر زینبی

مادر شــهید یزدان پور اظهار داشت: مدتی قبل از اینکه او شهید 
شــود در عالم خواب دیدم که یك عرب یك لباس بلند سفیدی به 
من داد و گفت بیا این چادر را حضرت زینب)س( به تو داده اند، من 
در همان عالم خواب گفتم آیا این چادر بر ســر حضرت زینب بوده؟ 
گفتند تو آن را بردار، اگر از کمر به پایین خار و خاشاك داشته باشد 
حتما همان چادر است و اگر تمیز باشد که نبوده. من چادر را گرفتم 
و دیدم که از کمر به پایین همه خار و خاشاك است، چادر را گرفتم 
و محکم در آغوش گرفتم و گریه کردم و گفتم این همان چادر است. 
من این خواب را نشــانه این می دانم که خدا صبر شــهادت پسرم را 

زودتر به من داده است. 
اطاع از شهادت

وی در ادامه خاطرنشــان کرد: پنج شنبه بود که شهید شده بود 
و جمعــه به ما خبر دادند و گفتند بیا برویم زاهدان، پدر و مادر من 
هم به مکه رفته بودند و مردم را دعوت کرده بودیم و شنبه استقبال 
داشتیم، به یکی از اقوام زنگ زدیم که دعوتش کنیم گفت فرزندم تیر 
خورده و زخمی شــده و در بیمارستان زاهدان هستم، غافل از اینکه 

پسر من هم با او بوده است.
چند ساعتی که گذشت همسرم گفت ای وای این دو تا با هم در 
یك محل ســر کار بوده اند، زنگ بزنیم ببینیم حال اسماعیل چطور 
اســت، زنگ زدیم و او گفت حال اســماعیل خوب است، ماموریتی 
داشــته و برای همین برای انجام آن رفته است. سرکارش هم زنگ 
زدیم، گفتند فان جا اســت و خیالمان راحت شد. به برادرم که در 
زاهدان بود زنگ زدیم گفت یك اسماعیل هست اما فامیلی او زارعی 
است؛ ولی بعد به ما زنگ زدند و گفتند که زخمی شده که ما رفتیم 

دیدیم که شهید شده است.
امانت را تقدیم صاحبش كردیم

دوری فرزند برای انســان خیلی ســخت است، اگر کسی حرف 
کوچکی به او بزند خیلی ناراحت می شویم، چه برسد به اینکه شهید 
شود؛ ولی این کار خداوند است، او فرزند را به عنوان امانت به ما داده 
و باید به خوبی از این امانت نگهداری کنیم، حال خدا خواسته آن را 

پس بگیرد، ما هم آن را تقدیم خدا کردیم.

برگزاری جشــن تولد ملکــه انگلیس با هزینــه ایرانیان و 
رســانه ای کردن این موضوع اگرچه به ظاهــر یك موضوع کم 
اهمیت است ولی از نگاه دیگر می توان شیطنت استعمار پیر را 
مشاهده کرد، او با این کار ایرانیان را امتحان کرد که چه اندازه 
به استقال و عزت کشور خویش پای بند هستند و اینکه از چه 
راهی می تواند باز در کشــور نفوذ کند و از تجربیات خویش در 
چند دهه گذشته استفاده کند و راهی برای ضربه زدن و تسلط 

دوباره باز کند. 
جشــن تولد ملکه در واقع یك نماد از سیاست او است پس 
نباید آن را ساده تلقی کرد. دولتی که کارنامه ۲۰۰ ساله حضور 
آنها و ارتباط با کشــور ما ســر تا پا سیاه است. یك نقطه و یك 
جا نیســت که نشان دهد دولت انگلیس به نفع ملت ایران قدم 
کوچکی برداشــته باشــد؛ هر چه بوده ضرر و صدمه های بزرگ 
اســت. ملت ایران حق دارد کــه از دولت انگلیس نفرت و کینه 
داشته باشد، به نظر هر عاقلی نیز حق با ملت ایران است. کاری 
که انگلیسی ها با مردم ایران کردند و بایی که بر سر این ملت 
آوردند از یادها نخواهد رفت. هزاران جنایت که اسناد و شواهد 
آن موجود است؛ خون های پاکی که بر اثر توطئه اینجا بر زمین 
ریخته شد، خساراتی که به ملت ایران تحمیل کردند؛ سال های 
متمادی کشور را از پیشرفت و شکوفایی به عقب برد و اکنون با 
مزدوران خود همان نقشه را برای انقاب اسامی در نظر گرفته 
است. فرزندان همان کسانی که در انقاب مشروطیت به مجلس 
نفوذ کردند و خواستند اسام را از قوانین و حاکمیت کشور حذف 
کنند و از سفارت انگلیس کمك خواستند و فتنه ای بزرگ به پا 

کردند و خون ها ریختند دوباره برخاسته اند و فتنه گری می کنند. 
همان هایی که با پشــتوانه ملکه انگلیس به نام دین می خواهند 
انقاب اسامی ایران را از مسیر حقیقی آن منحرف سازند و هر 
روز در گوشــه و کنار کشور خبری از پستی و بی حیایی آنها به 

گوش می رســد؛ فرهنگ ملت را هدف خود قرار داده اند و مثل 
همیشــه که شیوه آنان بوده مانند موریانه به طور تدریجی قصد 
تغییر نظام اســامی دشــمنان را در توطئه گری بر علیه ملت 
ایران یاری می رسانند و در مهمانی آنها همراه با نوکران انگلیس 

شرکت می کنند. 

دولت انگلیس و ملکه آن نــزد ملت ایران و آزادگان جهان 
دارای ماهیتی زشــت و منفور هستند ولی باید دید چه چیزی 
باعث شــده که باز استعمار پیر به کشور ما طمع و جرائت پیدا 
کند و با صراحت جشــن ملکه خبیث خود را در کشور عزیز ما 

ایران برگزار کند و هزینه آن را از خود ما بگیرد؟ آیا فکر می کند 
که ما فراموش کرده ایم که یکبار در سفارت خانه اش نقشه مقابله 
با انقاب مشروطیت را عملی کرد و باعث شد بیش از یك قرن 

دشمنان بر ما مسلط شوند.
خون شهیدان از انقاب مشروطیت تا انقاب اسامی باعث 

رسوایی منافقینی شد که در ده ها سال به ملت ایران خیانت کردند 
و دشمنان ملت را همراهی کردند. خون شهیدان فتنه ها را برما 
کرد؛ خون شــهید فضل اه نوری پای مال نشد که قاتان او با 
ذلت مردند و تاریخ نشــان داد که مردان بزرگ الهی با افتخار و 
شــهادت و مرگ شهادت گونه از جهان می روند و کسانی که به 

دشمنان ملت پناه بردند با ذلت و خسران ابدی مواجه شدند.
امروز ما به تمام دشمنان از جمله انگلیس و هم دستانشان 
هشدار می دهیم که این بار مانند دوران قاجار نیست. ملت ایران 
بیدار شــده اند؛ اگرچه در طول تاریخ ملت ایــران، مردم ایران 
همیشــه از عزت و استقال کشور خویش دفاع کرده اند و امروز 
از امتحانات سختی با موفقیت بیرون آمده اند و برای حفظ دین و 
ملت خویش هزینه های سنگینی پرداخته اند و بیشتر از هر زمان 
در طول تاریخ خود قدرتمند شــده اند و قهرمانانه مقابل دشمن 
می ایستند و هیچگاه از دفاع و مبارزه عقب نشینی نخواهند کرد. 
و در این زمان تعداد کثیر شــهیدان و جانبازان گواه ما بر این 

سخن هستند.
و انگلیس بداند که خود را در سراشیبی تندی قرار داده است 
و به زودی طومار ملکه و بردگانش درهم پیچیده خواهد شد و 

نام آنها از صفحه روزگار محو می گردد.
تجمعی از شیاطین در جشن تولد شیطانی با حضور شیاطین 
جن و انس در انه شیطان برگزار شد و براستی که خداوند فرموده 

است: ان کید الشیطان کان ضعیفا.
شاهزاده احمدی زاده
 همسر سردار شهید مدافع حرم هادی كجباف

جشن تو  لد 
نی    ! شـیطا

یادداشت همسر
 شهید مدافع حرم

 درباره مراسم تولد ملکه انگلیس 

چند دقیقه همنشینی با مادر شهید اسماعیل یزدان پور

خدا قبل از شهادت فرزندم صبر این مصیبت را به من داده بود
كســانی كه وارد عرصه دفاع از جان و مال ناموس وطن می شوند می دانند كه در هر زمان و مکان كه باشند با مخاطرات 
بسیاری مواجه خواهند بود و با وجود اطاع از این امر حاضرند از جان و تمام تعلقات خود بگذرند تا اندک آسیبی به آسایش 
این ملت نرسد، شهدای نیروی انتظامی نیز از جمله این افراد هستند، به ویژه كسانی كه در نقاط مرزی و در شهرهایی زندگی 

و خدمت می كنند كه اشرار بیشترین تحركات را دارند. 
شهید اسماعیل یزدان پور نیز با آگاهی از همه این مخاطرات پا در این وادی گذارده تا مبادا آسایش و آرامش مردم این 

سرزمین به خطر بیفتد، او سرانجام در 24 تیر سال 86 در درگیری با اشرار به شهادت رسید. 
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به اســتان سیستان و بلوچستان شهر زابل و به گلزار شهدای شهرستان نیمروز رفت، 
و با هاجر آرژنگ مادر شهید اسماعیل یزدان پور گفت وگو كرد. او كه به گفته خود با الهام از یک خواب، صبر زینبی را قبل 
از شهادت اسماعیلش از خداوند دریافت كرده اكنون صبورانه به سؤاات ما پاسخ می گوید و راضی به رضای خداوند است و 

اسماعیلش را قربانی راه حق می داند.
سید محمد مشکوًه الممالک

گفت و گو با پدر شهید مدافع حرم علیرضا مشجری



ورزشی

ادامه تاش ها برای کم کردن نابهنجاری ها در فضای فوتبال

نامهفدراسیونبهاستانداریهابرایتجهیزورزشگاهها
یادبود شهید مدافع حرم داداه شیبانیتاج:ازهفتهاوللیگبابیانضباطیبرخوردمیکنیم

همیشه می گفت؛ دعا کنید شهید شوم
امروز پنجمین ســالگرد شهادت شهید 
مدافع حرم داداه شــیبانی اســت. رادمردی 
از خطه شــیراز که از همــان دوران نوجوانی، 
همزمان با خیزش عظیم ملت ایران در ســال 
57 وارد عرصه مبارزه شــد و تا آخرین نفس 
در راه آرمان مقدس خودش که همان دفاع از 
مظلوم و مقابله با ظالم بود ادامه داد و سرانجام 

نیز در این راه به شهادت رسید.
داداه شــیبانی با آغاز جنگ تحمیلی به 

ســپاه پاسداران انقاب اسامی پیوســت. او در دوران دفاع مقدس تمام جبهه های 
جنوب، میانی و غرب را از شــلمچه و فاو گرفته تا فکه، ایام، ارتفاعات شمال غرب، 
سلیمانیه، مأوت، مهاباد، بانه، نوسود، پاوه و... در نوردید. همسر شهید در گفت وگویی 
با روزنامه کیهان گفته بود:»همســرم همواره حسرت شهادت در دوان دفاع مقدس 
را می خورد و می گفت ما جامانده از قافله عشــقیم. به همین دلیل هم برای خدمت 
به اســام در هر کجا سر از پا نمی شناخت. وی همیشه به ما سفارش می کرد برای 

شهادتش دعا کنیم.«
بروز تنش ها در سوریه و پس از آن تهدید حرم مطهر حضرت زینب)س( توسط 
گروه های تکفیری، بهترین فرصت برای ســردار داداه شــیبانی بود تا شانس خود 
را برای رســیدن به شــهادت بیازماید. در نهایت روز دوم تیر سال 1393 )مطابق با 
تاریخ خاتمه اعتبار کارت ملی اش( و مقارن با تکمیل سن 46 سالگی، همراه یکی از 
همکارانش )شهید حشمت اه سهرابی ( دردام تله انفجاری گروههای تکفیری افتاد 

و به آرزوی خودش یعنی درجه رفیع شهادت رسید.

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
اما و اگرها درباره برگزاری انتخابات فدراسیون های کشتی و وزنه برداری به 
اوج رسیده، از یک سو قرار بود انتخابات این دو رشته ورزشی تا نیمه اول تیرماه 
انجام شــود، اما از سوی دیگر هنوز اســامی نامزدهای تایید صاحیت از سوی 

وزارتخانه اعام نشده است.
این تضاد از آن جهت حائز اهمیت است که از زمان اعام اسامی نامزدهای 
تایید صاحیت شده تا برگزاری مجمع انتخاباتی، معموا 15 روز زمان نیاز است. 
با شرایط موجود احتمال اینکه انتخابات کشتی و وزنه برداری در نیمه اول تیرماه 

برگزار شود، ضعیف است.
از موضــوع تایید صاحیت ها و زمان برگزاری انتخابات که بگذریم، ابهامات 
مطرح شــده درباره حمایت وزارت ورزش از یک نامزد خاص در فدراسیون وزنه 
برداری نیز حسابی خبرساز شده است. دیروز خبرگزاری تسنیم در گزارشی یادآور 
شــد معاون وزیر ورزش حامی یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون وزنه برداری 
است تا جایی که قصد دارد در فهرست 13 نفره نمایندگان غیر استانی انتخابات 

تغییراتی بوجود بیاورد تا چند رای به آرای نامزد مورد نظر اضافه شود.
اگر این خبر درست باشد قطعا بی طرفی وزارت ورزش در انتخابات زیر سؤال 
می رود؛ موضوعی که بارها ســلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و معاونش داورزنی 
بر آن تاکید داشته اند. ولی اگر خبر درست نباشد، به نظر می رسد جریانی سعی 
دارد انتخابات وزنه برداری را به حاشیه ببرد که در مجموع به نفع ورزش نیست. 
بهتر اســت نهادهای نظارتی یا حتــی وزارت ورزش از کنار این موضوع به 
راحتی عبور نکنند و موضوع را جدی دنبال کنند تا مشــخص شود که واقعیت 
چیست. در اهمیت انتخابات وزنه برداری همین بس که این رشته از رشته های 
مهم ورزش کشــورمان به حســاب می آید و همیشه در رقابت های بزرگی چون 

المپیک، جهانی و آسیایی مدال آور کاروان ایران بوده است.

وزارت ورزش در انتخابات 
وزنه برداری دخالت می کند؟!

نکته  ورزشی
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آزمایش تاکسی های هوایی در المپیک پاریس!؟
کمیته برگزاری بازی های 2024 به دنبال نمایش تاکســی های هوایی در 

طول برگزاری بازی های المپیک است.
به گزارش insidethegames، کمیته ســازماندهی بازی های المپیک 2024 
پاریس، به دنبال نمایش خدمات تاکســی های هوایی پــس از راه اندازی یک 
مطالعه امکان سنجی توسط هواپیمایی اروپا ایرباس و دیگر سازمان هاست.هدف 
از این مطالعه که شامل ADP اپراتور هواپیمایی فرانسه، متخصص حمل ونقل 
شهری RATP، هواپیمایی غیرنظامی فرانسه نشان دادن یک سیستم شهری از 
وسایل نقلیه هوایی برای بازی های المپیک 2024 پاریس است. ایرباس مشتاق 
اســت که از یک رویداد جهانی بازی های تابستانی استفاده کند تا نشان دهد 
که حمل ونقل هوایی می تواند در حل چالش های مربوط به راهبری شهری در 
بسیاری از شهرها نقش داشته باشد.این کمپانی احساس می کند یک نمایش 
موفقیت آمیز در طول برگزاری بازی های 2024 به ســرعت بخشیدن عمومی 

برای استفاده از این وسایل کمک خواهد کرد.
دلیخت در آستانه پیوستن به یوونتوس

مدافع تیم فوتبال آژاکس تا پیوســتن به راه راه پوشان تورین فاصله زیادی 
ندارد. به گزارش نشــریه هلندی »تلگراف« خبر داد باشگاه یوونتوس در آستانه 
به خدمت گرفتن ماتیس دلیخت، مدافع تیم فوتبال آژاکس است، این در حالی 
است که باشگاه هایی همچون بارسلونا، منچســتریونایتد و پاری سن ژرمن نیز 
وضعیت این بازیکن را زیرنظر دارند. طبق گزارش این نشریه هلندی، یوونتوس 
خود را آماده ارائه پیشنهادی به ارزش 70 میلیون یوور به آژاکس برای جذب این 
مدافع 19 ساله می کند. مدیران این باشگاه ایتالیایی قصد دارند با قراردادی پنج 
ساله دلیخت را که در دو فصل گذشته عملکرد خوبی از خود ارائه داده، به خدمت 
بگیرند. »تلگراف« مدعی شده دستمزد سالیانه دلیخت در یوونتوس چیزی بین 

15 تا 20 میلیون یورو خواهد بود. او دو فصل دیگر با آژاکس قرارداد دارد.

پایان قصه گل محمدی و پرسپولیس؛ توافق حاصل نشد
سرمربی تیم پدیده شهرخودرو می گوید قصه او و پرسپولیس به پایان رسیده 

است.
یحیی گل محمدی به همراه داود فنایی و مهدی رحمتی عصر دیروز به مشهد 
رفتند تا آماده نخســتین تمرین این تیم برای فصل جدید شــوند. گل محمدی 
ســرمربی تیم فوتبال پدیده پس از برگزاری اولین تمرین این تیم در مشهد اظهار 
داشت: درخواستی از سوی باشگاه پرسپولیس بود و صحبت هایی انجام شد اما در 
نهایــت آقای حمیداوی باید تصمیم می گرفتند کــه موافقت نکردند و از امروز در 
خدمت پدیده خواهم بود. وی درباره این که کارش با پرســپولیس تمام شده یا نه 
افزود: اگر کارم تمام شده بود که اان این جا نبودم. ما با قدرت کار خودمان را شروع 

می کنیم و می خواهیم نتایج بهتری نسبت به فصل قبل بگیریم.
این در حالی اســت که صبح دیــروز ایرج عرب و یحیی گل محمدی همراه با 
فرهاد حمیداوی، مالک باشــگاه پدیده جلسه ای تشــکیل دادند تا درباره جدایی 
گل محمدی از پدیده و حضورش در پرسپولیس مذاکره شود. با وجود اینکه در این 
جلسه مدیرعامل پرسپولیس اصرار بر حضور گل محمدی در پرسپولیس داشت اما 
در نهایت مالک پدیده اعام کرد، به هیچ عنوان به جدایی سرمربی تیمش رضایت 
نخواهد داد. از این رو این جلسه بی نتیجه به اتمام رسید تا گل محمدی راهی مشهد 

شود و خود را برای حضور در تمرین عصر تیمش آماده کند.
ویلموتس حلقه رابط تیم های ملی می شود

ســرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال بعد از اتمــام اردوی این تیم کماکان در 
ایران حضور دارد و مشغول برنامه ریزی و ایجاد ساختار جدید میان تیم های ملی 

ایران است.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران اواسط خرداد به پایان رسید. مارک ویلموتس با 
اتمام اردوی تیم ملی به بازدید از تمرینات تیم های پایه فدراسیون فوتبال مشغول 
شد و اخیراً اخبار جدیدی از اردوی این تیم در تیر ماه منتشر شده است.ویلموتس 
عاوه بر برنامه ریزی برای برگزاری اردوی پنج روزه تیمش در تهران، مشغول ایجاد 
چارت کاری جدید در تیم های پایه از نوجوانان تا رده ســنی امید اســت.یکی از 
مفاد قرارداد مارک ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران، نظارت بر تیم های پایه و 
ایجاد ســاختار جدید برای تعامل بیشتر میان این تیم ها و انتقال بازیکنان از یک 
رده سنی به رده سنی دیگر است تا استعدادی در این حلقه، نادیده گرفته نشود. 
حتی این امکان وجود دارد که هر کدام از مربیان رده های ســنی پایه در صورت 
مشاهده بازیکن با استعدادی که توانایی حضور در رده های سنی بااتر را هم دارد 
به تیم بزرگ تر توصیه کند. رابطه مســالمت آمیز و حتی نظارتی از سوی سرمربی 
تیم ملی بزرگساان بر تیم های پایه در دوره مربیگری کارلوس کی روش از جمله 
انتقادات به فدراسیون فوتبال بود که هیچ گاه نتوانست این رابطه را میان تیم های 
ملی ایجاد کند.سرمربی بلژیکی بعد از بازدید از اردوی تیم نوجوانان و جوانان، در 
اردوی آینده تیم امید نیز حضور خواهد یافت. اخباری مبنی بر بازی دوستانه تیم 
ویلموتس و مجیدی در اردوی دو تیم در تیرماه وجود دارد چرا که اردوی هر دو 

تیم خارج از روزهای رسمی فیفا برگزار می شود.
علت انصراف قربانی از حضور در کادر فنی استقال

پیروز قربانی که از او به عنوان یکی از مربیان اســتقال یاد می شد، قبل 
از معرفی رســمی از این کار انصراف داد تا نخســتین شوک به استراماچونی 

وارد شود.
پیروز قربانی کاپیتان ســابق تیم اســتقال در روزهای گذشته به دعوت 
مدیرعامل آبی ها پای میز مذاکره نشســت تــا بعد از توافق با این تیم یکی از 
دستیاران استراماچونی باشد.باشگاه استقال قربانی را به صورت رسمی بعنوان 
دستیار اســتراماچونی معرفی نکرد، اما حضور وی روی صندلی اسم دار و در 
کنار دستیاران خارجی در مراسم معارفه سرمربی، نوعی رسمیت بخشیدن به 
حضور وی در کادر فنی بود.قربانی در حالی که قبل و بعد از مراسم معارفه و 
فردای آن روز در یک برنامه زنده تلویزیونی با هیجان از حضور در اســتقال 
و مســائل مربوط به آن صحبت کرد، غروب روز جمعه از این کار انصراف داد 

و دلیل آن را عدم اعتقاد استراماچونی به مربی تکنیکال ایرانی عنوان کرد.
استراماچونی اعام کرده بود در کادرش تنها به یک مربی دروازه بانی و یک 
آنالیــزور ایرانی نیاز دارد و این موضوع به زعم قربانی عدم اعتقاد وی به مربی 
تکنیکال بود.قربانی در همین ارتباط با مدیران اســتقال ارتباط می گیرد که 
یکی از مدیران می گوید قدری صبر کند تا این موضوع را برای اســتراماچونی 
جا بیندازد و مدیر دیگری به او پیشــنهاد سرپرستی تیم را به جای حضور در 
کادر فنی می دهد.این باعث شــد تا قربانی تصمیم نهایی خود را بابت انصراف 
از حضور در کادر فنی استقال اعام کند. قربانی دیروز در این مورد که گفته 
می شود مسئوان استقال از وی خواسته اند تا برای حل شدن این مشکل صبر 
کند، اظهار داشــت: معنی صبر کردن این است که باشگاه با سرمربی در مورد 
من صحبت کند ولی من مربی تحمیلی نیستم. حتی شنیدم که این بحث هم 
مطرح شد که من مدیر تیم یا همان سرپرست باشم و برخی مسائل واقعا برایم 
عجیب بود. حتی شنیده که استراماچونی رزومه چند نفر را خواسته تا خودش 
با آنها صحبــت کند، حالتی مثل مصاحبه کردن. این روش برای اســتخدام 
کارمند به کار می رود ولی من کارمند نیســتم! دوست ندارم زیاد درخصوص 

این موضوع صحبت کنم و آرزوی موفقیت استقال را دارم.
بازیکن پیشــین استقال خاطرنشان کرد: بعد از 10 سال که از استقال 
دور بودم خیال می کردم خیلی چیزها تغییر کرده است ولی متاسفانه اینطور 
نبود. من دوســت نداشتم اسیر بازی شــوم و با ناهماهنگی هایی که دیدم در 

نهایت تصمیم گرفتم جدا شوم.
آخرین اخبار از نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران

*میاد فراهانی، دروازه بان فصل گذشــته تیم پدیده مشــهد بعد از توافق 
با مسئوان باشــگاه گل گهر با قراردادی یک ساله به جمع شاگردان وینگو 
بگوویــچ در گل گهر ســیرجان ملحق شــد. همچنین رضــا کرماچعب و 
محمدرضا طاهران دیروز به عنوان بازیکن ســهمیه زیر 23 سال به این تیم 

پیوست.
* ابوالفضل بابادی عکاشه دیروز با حضور در دفتر باشگاه سپاهان به مدت 3 
سال با این تیم قرارداد همکاری بست. این مهاجم 21 ساله که فصل گذشته 
در اروند خرمشهر توپ می زد، با توجه به نیاز سپاهان در این خط، می تواند 

به طایی پوشان کمک کند.
*ابراهیم میرزاپور گلر ســابق تیم ملــی فوتبال با حضور در دفتر مدیرعامل 
پیکان و مذاکره با شــیعی با عقد قراردادی یک ســاله بعنوان مربی دروازه 
بان ها به کادر فنی پیکان اضافه شــد. میرزاپور فصــل قبل به عنوان مربی 

دروازه بان های تیم فواد خوزستان مشغول به کار بود.
*بهنــام برزای بازیکن تیم فوتبال پدیده شــهر خودرو که در نیم فصل دوم 

فصل گذشته به این تیم اضافه شده بود از این تیم جدا شد. 

فدراســیون جهانی والیبال از عملکرد علی اصغر مجرد و امیر غفــور در بازی مقابل پرتغال تعریف و 
تمجید کرد.

روز جمعه در حالی که ایران نفراتی چون سید محمد موسوی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، با استفاده 
از جوانانی چون علی اصغر مجرد در پســت ســرعتی زن، آمار خیره کننده ای را در دفاع روی تور بر جای گذاشت تا این 

جوان شایسته والیبال ایران مورد توجه فدراسیون جهانی قرار بگیرد.
فدراسیون جهانی در گزارش خود از بازی ایران و پرتغال نوشت: »تیم ملی ایران با پیروزی 3 بر یک مقابل پرتغال 
در اردبیل، یک گام دیگر به مرحله فینال لیگ ملت های والیبال در شــیکاگو نزدیک تر شــد. امیر غفور پس از اینکه به 
جای پوریا یلی به میدان آمد با کسب 16 پوئن، امتیاز آورترین بازیکن تیمش بود. تیم ملی پرتغال در ست دوم وقتی 
25 بر 24 از ایران پیش بود این شانس را داشت که نتیجه ست دوم را هم به سود خود رقم بزند اما دو دفاع متوالی و 
قابل توجه جایگزین محمد موســوی یعنی علی اصغر مجرد جوان آینده دار ایران روی اسپک های الکساندر فریرا، ایران 

را امیدوار به پیروزی کرد تا اینکه امیر غفور، باعث پیروزی ایران شد.
ایران توانست در بازی مقابل پرتغال 1۸ دفاع روی تور موفق را از خود بر جای بگذارد.

گزارش فدراسیون جهانی والیبال از عملکرد خوب دو بازیکن ایران

سرمربی بلژیکی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی در تازه ترین صحبت های خود به دروغ عنوان کرده که امنیت 
شخصی دلیل رفتن او از تراکتورسازی و فوتبال ایران بوده است!

جرج لیکنز سرمربی بلژیکی که مدتی در تیم تراکتورسازی کار کرد ولی نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورد 
در نهایت از هدایت این تیم کنار رفت. او حاا در گفت و گویی که voetbal بلژیک آن را منتشر کرده درباره رفتن از تراکتورسازی و 
فوتبال ایران گفت: امنیت شخصی شما در زندگی مهم ترین مسئله است. البته حضور در تراکتورسازی یک تجربه فوق العاده برای 
من بود. حضور ۸0 هزار تماشاگر در بازی های ما بی نظیر بود. ما شروع خوبی هم در هفته های نخستین داشتیم که من هدایت 
تیم را بر عهده گرفتم. من همچنین در کنار هیئت مدیره یک برنامه جامعی برای رشد تراکتورسازی در نظر گرفتم. در عین حال 
احساس کردم بواسطه تحریم ها و تحوات منطقه ای مشکات رو به افزایش است. اخیراً به دلیل تنش های بین ایران و آمریکا و 

تصمیم دقیقه 90 ترامپ مبنی بر حمله نکردن به ایران، مشخص کرد که من تصمیم درستی گرفته ام.
سرمربی ناکام فصل گذشته تراکتورسازی در شرایطی به دروغ موضوع امنیت را دلیل جدایی اش از این تیم عنوان می کند که او 
فصل گذشته نتایج ضعیفی را با تراکتورسازی بدست آورد به همین دلیل نیز اخراج شد. چه خوب مدیران ورزش ما با وضعیت ارزی 

حاکم بر جامعه در انتخاب مربیان و بازیکنان خارجی دقت بیشتری کنند تا برخی به مانند لیکنز نمک نخورند و نمکدان بشکنند!

دروغگویی سرمربی بلژیکی در توجیه اخراجش از فوتبال ایران!
باوجود وعده برخی مسئوان وزارت ورزش طی هفته گذشته، هنوز خبری از نتایج تأیید صاحیت کاندیداهای 

ریاست فدراسیون کشتی نشده است.
هفته گذشته بود که سید محمد شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش صراحتاً 
از اعام نتایج تعیین صاحیت کاندیداهای انتخابات کشتی تا پایان هفته خبر داد.به گفته این مقام مسئول قرار بود نتایج تعیین 
صاحیت کاندیداهای ریاســت فدراسیون کشــتی تا پایان هفته گذشته اعام و تکلیف زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون 
کشــتی نیز هر چه سریع تر روشن شود؛ اما به رغم گفته اسبقیان هنوز خبری از تأیید صاحیت ها نشده که این تأخیر می تواند 
برگزاری مجمع را هم به تعویق اندازد. این در حالیســت که فدراســیون کشــتی در آســتانه حضور تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی در رقابت های جهانی و المپیک توســط سرپرســت اداره می شود و سایه باتکلیفی و بی ثباتی در مدیریت تیم های ملی و 
بخش های مختلف اجرایی، فضای کشتی را فرا گرفته است. بی ثباتی از آن جهت که سرمربیان و اعضای کادرهای فنی تیم های 
ملی هنوز از حضورشان در رأس امور اطمینان خاطر ندارند و معتقدند هیچ بعید نیست با حضور رئیس جدید، تغییرات احتمالی 
درخصوص آنها نیز اعمال شــود. کشــتی ایران در حالی با باتکلیفی دست به گریبان است که تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
 کشــورمان باید اواسط شهریورماه در رقابت های جهانی 2019 قزاقســتان به میدان بروند و برای کسب سهمیه المپیک 2020 

توکیو بجنگند.

ادامه باتکلیفی در فدراسیون کشتی

تیم ملی والیبال ایران که در دیدارهای گذشته لیگ ملت ها عملکرد درخشانی داشته در دومین دیدار هفته چهارم 
تیم استرالیا را هم شکست داد تا همچنان در صدر جدول رده بندی باقی بماند.

ملــی پوشــان والیبــال ایــران در دومیــن روز از هفتــه چهــارم رقابت هــای لیــگ ملت هــا، از ســاعت 1۸:30 دیروز 
 در ســالن 6 هــزار نفــری »حســین رضــازاده« اردبیــل مقابــل اســترالیا صف آرایــی کردنــد و بــا برتــری 3 بــر صفــر 

) 25- 19 ، 25-19 و 25-14( این دیدار را به پایان رساندند.
ســعید معروف، فرهاد قائمی، امیر غفور، محمدجواد معنوی نژاد، علی اصغر مجرد، علی شفیعی و محمد رضا حضرت پور شروع 
کنندگان بازی با هدایت ایگور کواکوویچ بودند. ایران در سومین و آخرین بازی خود در هفته چهارم امروز ، از ساعت 1۸:30 مقابل 
فرانسه قرار می گیرد.  ایران، ایتالیا، چین، آلمان، برزیل، 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 مسابقات، پنج تیم برتر به همراه تیم آمریکا میزبان 

مرحله نهایی رقابت ها از 19 تا 23 تیرماه برای تکلیف قهرمان جدال خواهند داشت.
ملی پوشان ایران در شش دوره گذشته این رقابت ها با خولیو واسکو )2013(، اسلوبودان کواچ )2014 و 2015(، رائول لوزانو 
)2016( و کواکوویچ )201۸و 2017( به میدان رفتند. بهترین عنوان ایران در این مسابقات با حضور کواچ در سال 2014 بود که 

ملی پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را کسب کنند.

ادامه صدرنشینی ایران در لیگ ملت های 2019 ملی پوشان والیبال از سد استرالیا هم گذشتند

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

1398/02/30پرونــده  مورخــه   139860309068000555 شــماره  رأی  برابــر 
کاسه1397114409068000140هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
قزوین تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالفضل صفری نژاد قاقزانی فرزند رجبعلی 
بشــماره شناسنامه 13815 صادره از خرمدره در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
126/84 متر مربع قطعه ســوم افرازی پاک 5 اصلی واقع بخش 5 قزوین خریداری از 
مالک رســمی آقای ابوطالب آقاسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/17 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/2   
علی شهسواری - رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه دو قزوین

اطاعیه طبق ماده ۱2۰ آیین نامه اجرا
بدین وسیله به اطاع ورثه مرحومه مژگان سلیمانی کمره به نام های 1- 
احد صیدی)همسر( 2- نسترن صیدی 3- ادن صیدی)دختران متوفی( 
می رســاند: پرونده اجرایی کاســه 9700067 باستناد سند رهنی شماره 
7305-92/7/21 و سند متمم 10447-94/5/17 دفتر 45 اراک له بانک 
اقتصاد نوین شعبه امام اراک به شناسه ملی 10102194601 و علیه ورثه 
اعظم میرداودی به نام های 1- مژده سلیمانی کمره فرزند علیرضا شماره 
شناســنامه 798 کد ملی 2296064833، 2-ساناز سلیمانی کمره فرزند 
علیرضا شــماره شناسنامه 70733 به شــماره ملی 1282449737، 3- 
محمد ســلیمانی کمره فرزند علیرضا شماره شناسنامه 14883 به شماره 
ملی 0534741789، 4- مژگان ســلیمانی کمره فرزند علیرضا شــماره 
شناسنامه 218 به شماره ملی 005291782 همگی به آدرس اراک خیابان 
خرم 12 متری کندی ســتارخان کوچه پردیس مجتمع یگانه واحد اول 
ســمت راست کد پستی 3813889356 در قبال مبلغ 2/708/775/370  
ریال )دو میلیارد و هفتصد و هشت میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار 
و سیصد و هفتاد ریال( اعم از اصل طلب بانک و خسارت دیرکرد و سایر 
هزینه ها تا مورخ 98/3/21 و مبلغ 137/898/768 ریال نیم عشر اجرایی 
تشکیل و اجرائیه در مورخه 97/4/16 اباغ و رعایت ماده 111 آئین نامه 
اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه ســند رهنی فوق الذکر عبارت است از 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مســاحت 95/67 مترمربع پاک ثبتی 
شــماره 5 فرعی از 2268 اصلی بخش 2 اراک ملکی اعظم میرداوودی 
به مبلغ 3/295/000/000 ریال معادل ســیصد و بیســت و نه میلیون و 
پانصد هزار تومان توســط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تمامت 
ملک پس از انتشــار این آگهی در اســرع وقت به مزایده گذارده خواهد 
شد. این اطاعیه در اجرای ماده 120 آیین نامه اجرای اسناد رسمی تهیه 

و منتشر می گردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
م الف752

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالباسط ملک رئیسی وکیل رسمی آقای موسی 
جهان تیغ بــا ارائه وکالت نامــه 1392/10/21-11196 
دفترخانه 50 زابل باســتناد دو برگ استشهاد محلی که 
به امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 70 
زاهدان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ 
یــک قطعه زمین پــاک 22709/4413 اصلی واقع در 
بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان شهید فاضلی 
مورد ثبت 90152 صفحه 7 دفتر 527 به علت جابه جایی 
مفقود گردیده است درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نســبت به 
ملک مرقوم می باشــد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف 
10روز اعتــراض خود را به ضمیمه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره اعام و رسید دریافت نمایند 
تا مورد رســیدگی قرار گیرد و اا پس از انقضای مدت 
مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
تاریخ انتشار: 1398/4/2 مقررات اقدام خواهد شد. 
حسینعلی مایی- رئیس ثبت اسناد 
و اماک شهرستان زاهدان م الف227

بدین وســیله به آقای رضا رحیمی افاک نام پــدر: محمدرضا تاریخ تولد 1347/5/5 
شــماره ملی: 4050589893 شماره شناسنامه: 977 به نشانی: همدان. شهرک الوند. 
12 متــری آزادگان پاک 9 اباغ می شــود که صندوق کارآفرینی امید به اســتناد 
قرارداد بانکی شــماره 6813/110/2051113/1 جهــت وصول مبلغ 45/720/000 
ریال تا تاریخ 97/03/28 به انضمام خســارت تأخیر روزانــه به مبلغ 10/000 ریال 
و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700072 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 97/11/07 مأمور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: 98/4/2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهار- هادی یونسی عطوف

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 97۰۰۰72

م الف 445

آگهی اباغ
خانم بی بی  سیکنه بیگم صادقیان فیروزآبادی به شناسنامه 1898 صادره از میبد عیال مرحوم آقای حاج غامحسین صادقیان 
فیروزآبادی بدینوســیله به اطاع می رســاند در اجرای تبصره یک ماده 105 آیین نامه اصاحی قانون ثبت بهای یک هشتم 
اعیانی ششدانگ پاک 3561 واقع در بخش 23 یزد که متعلق به شماست طبق نظریه کارشناسی دادگستری میبد به میزان 
5/538/462 ریال رایج جمهوری اسامی ایران تعیین گردیده است و به حساب سپرده این اداره از طرف مالک فعلی واریز گردیده 
است. بنابراین جهت وصول مبلغ فوق به این اداره مراجعه و چنانچه مدعی تضییع حق خویش نسبت به مبلغ یاد شده می باشد 
ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی می توانید به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی خویش را به این اداره ارائه نمایید 
در صورت فوت خانم بی بی سیکنه بیگم صادقیان فیروزآبادی وراث وی می توانند با در دست داشتن مدارک قانونی و گواهی حصر 

و وراثت جهت دریافت مبلغ نسبت به سهم اارث خود به این اداره مراجعه و یا طرح دعوی نمایید.
کفیل ثبت شهرستان میبد- سیدعلیرضا هاشم زاده میبدی

احضار اجرایی شورای حل اختاف
مشــخصات محکوم له: علی بلوچی نام پدر: احمد شغل: آزاد نشانی محل اقامت: کنگان- شیرینو 

منزل شخصی
مشخصات محکوم علیه: عبداه شیخی نام پدر: عباس شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم بــه: به موجب دادنامه شــماره 96/535 مورخ 96/5/16 شــورای حل اختاف عســلویه 
محکوم علیه مکلف اســت مبلغ 40/000/000 ریال در وجه محکوم له بپردازد. محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد رای را اجرا نماید.
شورای حل اختاف عسلویه

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860324009000354- 1398/2/17 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی خانم ملیحه معصومی فرزند رضا بشــماره شناسنامه 521 صادره 
از بوشهر به شماره ملی 3501067658 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/75 مترمربع 
پاک 60 فرعی از 2281 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 2281 و 2277 و 2279 و 2276 
اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از رئیس علی و چهار برادر مالک رسمی گردیده است.

لــذا بــه منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 

سهراب خواجهتاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/2
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر

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

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

 برابر رای شماره 98/383 مورخ 98/03/07 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عزت اله صوری فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 
12816 صادره از اســدآباد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198/50 مترمربع در 
قسمتی از پاک 2198 اصلی واقع در شهرک سیداحمد فاز 2 کوچه پاسارگاد خریداری باواسطه 
از مالک رسمی آقای نقی رحمانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/03/18                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/02

کامران متقی - رئیس ثبت اسناد و اماک اسدآباد م الف188

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

برابر رای شــماره 13986031700700828 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضی آقای نعمت اله غامحســین زاده فرزند فرج بشناســنامه 2 شــماره ملی 
1860966756 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 15/49 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده و از پاک 2662 باقیمانده اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری 
از مالک رسمی محمد باقر معمر بموجب سند رسمی شماره 80/04/02022906 دفترخانه 37 
بهبهان احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطاع عموم در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرض حال، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/3/19
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/4/2 

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

شرکت تعاونی مسکن شماره ۴ نیروی انتظامی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت اول که راس ســاعت 10 روز جمعه مــورخ 98/4/28 در محل دفتر تعاونی واقع در 
شهر جدید هشتگرد خیابان آسمان کوچه آسمان سوم پاک 107 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
توجــه: در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام ااختیار 
واگذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود. ازم به ذکر است نماینده تام ااختیار یا عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد 
بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 7 روز از انتشــار این 
آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ) عضویت 
متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط افراد مذکور تایید تا برگه ورود به 

مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء )نصف+1( رسمیت می یابد و 
تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضــاء )اعم از غائب و حاضر و مخالف( 

نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 1397/12/29 و بودجه سال جاری 

3- انتخاب بازرس عادی و علی البدل
4- تصویب صورتجلسه توافق مورخ 97/5/24 تعاونی با شهرداری شهر جدید هشتگرد و 
الحاقیه مربوطه توسط مجمع و تفویض اختیار به هیئت مدیره و تعیین خط مشی و برنامه های 

آتی تعاونی جهت عملیاتی کردن توافق و الحاقیه مورد بحث
5- طرح و تصویب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس

6- اتخاذ تصمیم نســبت به نحوه واگذاری زمین به اعضاء و طرح و تصویب دستور العمل 
واگذاری آن موضوع مواد 50 و 56 اساسنامه

داوطلبین تصدی سمت های بازرسی به موجب ماده 9 دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

نام و نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره
 ابوالفضل اعتصام زاده

تاریخ انتشار: 98/4/2

سرویس ورزشی-
رئیس فدراســیون فوتبال با ارســال نامه ای به 
استاندار استان هایی که در لیگ برتر تیم فوتبال دارند، 

خواستار مجهز کردن ورزشگاهها شد. 
مهدی تاج با ارســال نامه ای به استاندارهای اصفهان، 
آذربایجان شرقی، کرمان، خوزستان، بوشهر، تهران و خراسان 
رضوی خواستار آماده کردن شرایط ورزشگاه ها برای برگزاری 
مسابقات لیگ برتر فصل آینده شد. در این نامه آمده است: 
»سازمان لیگ در راستای اجرای منویات و مصوبات شورای 
 ،AFC امنیت کشور و همچنین قوانین صدور مجوز حرفه ای
در نظــر دارد در فصل پیش رو لیگ برتر فوتبال از برگزاری 
مســابقات در استادیوم هایی که فاقد اســتانداردهای اولیه 
ایمنی و امنیتی اعم از )اســتادیوم های فاقد بلیت فروشی 
الکترونیکی، شــماره گذاری صندلی، دوربین های مداربسته 
و خدمات رفاهی تماشــاگران( می باشــند، خــودداری و 
باشــگاه های لیگ برتری اســتان متبوع می بایست تا پایان 
تیرماه ســال جاری نســبت به رفع درخواست های شورای 

محترم امنیت کشور اقدام کنند.
بدیهی است در غیر این صورت باشگاهها ملزم به معرفی 
اســتادیوم ثالث با امکانات مشــروحه فوق در آن استان و یا 
اســتان های همجوار بوده و از ســازمان لیگ فوتبال مجوز 

برگزاری مسابقه اخذ کنند.«
به نظر می رســد فدراســیون فوتبال عزم خــود را برای 
برگــزاری صحیح رقابت های فوتبال جزم کــرده تا جایی که 
دیروز هم مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفت و گویی 
عنوان داشت: حرف ما این است که وقتی می شود ورزشگاه ها را 
کنترل کرد و بلیت را الکترونیک کرد چرا این کار انجام نشود؟ 
وی افزود: نیروی انتظامی می گوید ما 10 هزار نفر را پشت 

در ورزشگاه نمی توانیم کنترل کنیم. من در مجلس هم گفتم 
اگر فردا تیمی را از بازی داخل خانه محروم کردیم نمایندگان 

محترم فشار نیاورند که بازی در همان استان برگزار شود.
تاج در خصــوص عدم برخورد قاطع بــا خاطیان گفت: 
کل قراردادهای امسال پیوســت انضباطی دارد. از هفته اول 
برخورد خواهیم کرد. هر مربی یا بازیکنی علیه داور حرف بزند 
مطمئنا محروم می شود. امسال مثل فیفا و یوفا عمل می کنیم 
و همانطور که بارها توضیح دادم بیانیه نویسی جریمه خواهد 
داشــت. وی در خصوص گایه هایی که از برخی نمایندگان 
مجلس داشــت گفت: فوتبال باید نگاه فوتبالی داشته باشد. 
کســی که نه تیمی دارد و نه استانش تیمی دارد نباید حرف 
فوتبالی بزند. اگر دادکان و مصطفوی حرف هایی می زنند ۸-7 

هزار مســابقه در ســال بازی برگزار کرده اند. اگر نماینده ای 
حرف هایی می زند که ما نمی دانیم کجای فوتبال اســت این 

برای ما سخت است. 
اصولی که باید رعایت شود

فوتبال ما و تماشــاگران کم توقــع آن از بابت چگونگی 
حضور در ورزشــگاه سال هاســت در رنج و عــذاب روحی و 
فیزیکی هستند، چنانکه اتفاقاتی که همین دو سه هفته پیش 
در مســابقات پایانی لیگ و فینال جام حذفی افتاد، ســخت 

جسم و جان طرفداران فوتبال را آزار داد و... 
از سوی دیگر اخیراً در صحبت مسئوان فوتبال و شخص 
رئیس فدراســیون فوتبال می شنویم که قرار است »پیوستی« 
بــه قرارداد تک تک بازیکنان حاضر در لیگ الصاق شــود که 

در آن رعایــت نکات اخاقی و انضباطی از نحوه رفتار و کردار 
آنان در زمین؛ داور، بازیکن حریف و... گرفته تا دیگر مســائل 

تأکید شده است و... 
در همین خصوص روز شنبه روزنامه کیهان در یادداشتی 
یادآور شــد که اگر مســئوان فوتبال به محتویات همین دو 
مورد یعنی اطاعیه سازمان لیگ و پیوست قرارداد بازیکنان با 
جدیت و قاطعیت عمل کنند، به درصد عمده ای از مشکات 
اخاقی و نابهنجاری هایی که در فضای فوتبال، ورزشــگاه ها، 
رسانه های ورزشــی و... خاطر عاقه مندان واقعی به فوتبال را 
آزار می دهد، پایان می دهد. ضمن اینکه اگر موارد دیگری مثل 
تعیین صاحیت مدیران باشگاه ها، اصاح ساز و کار کمیته های 
انضباطی و اخاقی و... عمًا در دســتور کار فدراســیون قرار 
گیرد، حتماً و بدون تردید وضعیت آزاردهنده فوتبال و فضای 
غیراخاقی حاکم بــر آن بهبود خواهد یافت و حداقل خیلی 

بهتر از وضعیت فعلی می شود.
البته برای عملی شدن این اقدامات اصاحی، همه کسانی 
که در این باره مسئولیتی برعهده دارند، باید صادقانه و خادمانه 
گام به میدان بگذارند و حامی و یاور فدراسیون فوتبال باشند، 
آنها بایــد قبل از آنکه به فکر خود و جایــگاه خود آن هم با 
رفتارهای به اصطاح عوامفریبانه- پوپولیســتی- باشند، باید 
به فکر منافع ملی و ورزش مملکت باشــند، مثًا استانداران، 
نمایندگان مجلس شهرها و استان هایی در لیگ برتر نماینده 
دارند، به جای اینکه مسئوان فوتبال را تحت فشار قرار دهند 
تا به خاطر تیم شــهر و استان آنها از قوانین تخطی کنند، در 
اجرای آن کوتاه بیایند، اســتانداردها را نادیده بگیرند، تاش 
کنند و بــه مقامات و مراجع دولتی و اجرایی فشــار بیاورند 
کــه وضعیت تیم هــا و مدیریت تیم ها و شــرایط و امکانات 

ورزشگاه هایشان استاندارد شود و...

کارت هوشــمند رانندگی به شــماره 1988382 متعلق به آقای صادق خلفی 
فرزند عبدالجلیل کد ملی 1752540417 و به شماره شناسنامه 5680 صادره 

از اهواز متولد 1351/2/1 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری پژو 405GLXI به شــماره پاک 369 ط 74  
ایران 24 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 و شماره موتور 12489115875 
و شماره شاســی NAAM11CA2AE024392 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
به شــماره 90/68391 مــورخ 1390/10/27 مربوط به 
شرکت آذران پاست افرا با مدیریت عامل خانم مهری 

حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو وانت سایپا 151 به شماره پاک 158 ب93- ایران14 به 
رنگ ســفید- روغنی مدل 1393 و شماره موتور 5109201 و شماره شاسی 

NAS451100E4918887 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری جیلی امگراند 7 به شماره پاک 
321ق41- ایــران14 به رنگ قرمز- متالیک مدل 2014 و شــماره موتور 
 L6T7844ZXEN006522 و شماره شاسی JL4G18DANG03174

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یکشنبه 2 تیر
والیبال لیگ ملت ها 2019

*پرتغال..................................................... استرالیا)ساعت 15:30 - شبکه ورزش(
*ایران..................................................................فرانسه)ساعت1۸:30 - شبکه سه(
*آرژانتین................................................ صربستان)ساعت19:30 - شبکه ورزش(

جام ملت های آفریقا
*سنگال......................................................... تانزانیا)ساعت 21:30 - شبکه ورزش(

کوپا آمریکا
* قطر........................................................ آرژانتین)ساعت 23:30 - شبکه ورزش(

دوشنبه 3 تیر
جام ملت های آفریقا

* ساحل عاج.......................................آفریقای جنوبی)ساعت 19 - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون



کشف محموله قاچاق
اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزستان از کشف چهار محموله 

قاچاق در شهرستان هندیجان خبر داد.
سرتیپ حیدر عباس زاده گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از دو دستگاه 
خودروی پژو 405 و دو دستگاه زانتیا و تندر 90، 247 قلم لوازم آرایشی ، 74 

طاقه پارچه و 339 هزار نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.
وی ارزش کااهای مکشوفه را دو میلیارد و 940 میلیون ریال برآورد کرد.

ناکامی قاچاقچیان سوخت
ســاری – خبرنگار کیهان : جانشــین فرمانده انتظامی مازندران از کشف 

گازوئیل قاچاق در شهرستان بهشهر خبر داد.
ســرهنگ حسن مفخمی شهرستانی ، گفت: در پی کسب خبری مبنی بر 
عرضه ســوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع توسط 2 نفر در شهرستان بهشهر، 
کار آگاهــان اداره مبارزه با قاچاق و ارز پلیس آگاهی بهشــهر با بررســی های 
همه جانبه و اقدامات اطاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سوخت توسط 

متهمان شدند.
وی، خاطرنشــان کرد: پس از هماهنگی های قضائی، ماموران در عملیاتی 
غافلگیرانه متهمان را دســتگیر و در بازدید از محل نگهداری ســوخت قاچاق 
توســط آنان که داخل یک باغ بوده است، 35 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف کردند.
این مقام انتظامی ارزش ریالی کاای قاچاق کشــف شــده را بالغ بر 300 
میلیون ریال عنوان کرد و گفت: گازوئیل کشــف شــده تحویل شــرکت نفت 

شهرستان شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند
جاسازی دارو در اتوبوس 

قزویــن – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامی اســتان از کشــف قرصهای 
غیرمجاز و دستگیري 2 متهم در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد. 

ســرهنگ »مهدی حاجیان« گفت: ماموران گشــت پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان)عج( در یک اقدام اطاعاتی 
هوشــمندانه یک دســتگاه اتوبوس حامل کاای قاچاق را در عوارضی آزاد راه 

»قزوین- زنجان« متوقف کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران در بازرسی از این اتوبوس ، 6 کارتن 
حاوی 151 هزار و800 عدد قرص خارجي غیرمجاز در اتوبوس جاســازی شده 

بود، کشف و 2 نفر را در این خصوص دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اســتان  گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی و با قرار وثیقه روانه زندان شدند.
سقوط لودر

رشــت – خبرنگار کیهان : سقوط یک دستگاه لودر به داخل دره در محور 
کوهستاني جواهردشت چابکسر رودسر ، یک کشته برجاي گذاشت.

رئیس پلیس راه استان گیان اظهار داشت: یکدستگاه لودر هنگام تردد در 
محور کوهستاني جواهردشت بخش چابکسر شهرستان رودسر ، پس از انحراف 

از مسیراصلي به داخل دره حاشیه این محور سقوط کرد.
سرهنگ حسین محمدپور با بیان اینکه در این حادثه راننده 37 ساله لودر 
بعلت شــدت جراحات وارده در دم جان باخت اظهار داشت: کارشناسان پلیس 
راه علت وقوع این ســانحه رانندگي را تخطي از سرعت مطمئنه از سوي راننده 

لودر اعام کردند.
احتكار شكر

ســرویس شهرستانها : فرمانده انتظامي »فسا« از کشف شکر احتکار شده 
در یک انبار خبر داد. 

ســرهنگ »فرج رستمي« با  اشــاره به اینکه ماموران با انجام بررسی های 
تخصصی و تحقیقات میدانی از صحت گزارش دریافتی احتکار شــکر اطمینان 
حاصل کردند؛ افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی ماموران به آدرس مذکور 
اعزام و موفق شدند در بازرسی به عمل آمده 25 تن شکر احتکار شده را کشف 
کنند.وی ارزش این محموله احتکار شــده را برابر نظر کارشناسان دومیلیارد و 
500 میلیون ریال اعام کرد و گفت: در این رابطه یک نفر دســتگیر و تحویل 

مقام قضائی شد.
قاچاق مواد پتروشیمی

کرج – ایرنا : فرمانده انتظامی نظرآباد از کشــف مواد اولیه پتروشیمی در 
این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ علی ســلیمانی ، گفت: دراجرای طرح مبارزه با کاای قاچاق، 
مامــوران اداره مبارزه با کاای قاچاق و ارز پلیس آگاهی شهرســتان نظر آباد 

حین ماموریت در سطح حوزه به دو دستگاه تریلر حامل بار مشکوک شدند.
وی اضافــه کرد: ماموران در بازرســی از خودرو ها مقدار 20 تن مواد اولیه 
پتروشیمی قاچاق که به صورت خارج از شبکه وارد کشور شده بود کشف و در 
این زمینه سه نفر دستگیر شدند.وی خاطر نشان کرد: ارزش ریالی این کاای 

قاچاق 10 میلیارد ریال برآورد شده است.
آتش درکانتینر 

 سنندج – ایسنا : رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیرانشهر از 
آتش سوزی کانتینر حامل روغن در مرز تمرچین خبر داد. 

ســلیم پیروتی افزود: با تشدید و گســترش بیشتر حریق تمامی نیروهای 
آتش نشــانی دو تیم عملیاتی با تجهیزات کامل از سوی اقلیم کردستان عراق 
نیز در محل حضور پیدا کرده و در نتیجه با تاش های فراوان تیم های عملیاتی 
آتش نشانی بعد از حدود 3 ســاعت مبارزه با حریق آتش سوزی به طور کامل 
مهار شــد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته ولی خودروی مذکور 

کامًا در آتش سوخت.
قاچاق استیک 

بندر عبــاس – صدا و ســیما : ماموران انتظامی بندرعبــاس 216 حلقه 
استیک قاچاق به ارزش 15 میلیارد ریال کشف کردند.

سرهنگ اسماعیل مشــایخ گفت: این محموله در ایست و بازرسی شهید 
میرزایی بندرعباس از یک دستگاه کامیون کشف و ضبط شد. وی افزود: در این 

رابطه یک نفر دستگیر شد.

صفحه 10
  یک شنبه ۲ تیر 1۳۹۸ 
1۹ شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲1۵

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

یک دانشــجو که به نوه ملكه انگلیس، 
لقب خائن داده بود، به بیش از چهار ســال 

زندان محكوم شد.
»میشل زیتچاک« 19 ساله، آگوست گذشته 
و چنــد ماه پــس از ازدواج پرنس هری و مگان 
مارکل، تصویری از پرنس هری را منتشــر کرده 

بود در حالیکه اسلحه را به سمت سر 
هری نشــانه رفته بود و روی تصویر 
نوشته شــده بود: خائن به نژاد، بعداً 
به  می گویــد،  می بینمت.زیتچــاک 
اتهام تشــویق به اعمال تروریســتی 
و در دست داشــتن برخی ابزارهای 
تروریســتی به چهار ســال و سه ماه 
زندان محکوم شده است.قاضی پرونده 

در این باره گفت: نوشته های آنها بغض آلود و مجرمانه بوده و قصد واضحی برای 
تشویق به اقدامات تروریستی داشته اند.

زندان
 مجازات توهین 

به نوه ملکه

یک ساختمان هفت طبقه در حال ســاخت در شهر سیهانوکیل 
کامبوج فرو ریخت و سه کشته و 13زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ساختمان که متعلق به یک شرکت 
چینی است صبح دیروز بر سر 50 کارگر مشغول کار فرو ریخت. 20 نفر از زیر 

آوار خارج شده و نجات یافته اند.

ریزش ساختمان 
با

 1۶ کشته و زخمی

دانشــمندان مؤفق به ضبط یک فیلم 
فوق العاده نادر از یک ماهی مرکب در اعماق 
اقیانوس در ناحیه جنوب شرقی نیواورلئان 

شده اند.
به گــزارش خبرگــزاری فارس بــه نقل از 
دیلی میل، این ماهی مرکب که دســت کم 3/5 

متر طول داشته است در دسته بی مهرگان قرار می گیرد، در زمان احساس خطر 
با انتشار یک ماده شبیه به مرکب مشکی در آب ناپدید می شود. ضبط این فیلم 
از جهــت اینکه ماهی های مرکب قادر به نامرئی کردن خود در اعماق اقیانوس 

هستند، حائز اهمیت است.

تصویربرداری 
از 

ماهی نامرئی

سولوشنز  انرژی  نفت  بزرگ  پاایشگاه 
فیادلفیا در شرق آمریكا دچار حریق شد.

به گــزارش خبرگزاری ها، پاایشــگاه نفت 
انرژی سولوشــنز فیادلفیا که یکی از بزرگ ترین 
پاایشــگاه ها در نوع خود در شرق آمریکاست و 
در نزدیکی یکی از مجموعه های ورزشی شهر قرار 
دارد از اوایــل روز جمعه دچار انفجار مهیبی شــد و تا لحظه تنظیم خبر نیز 
همچنان در حال ســوختن بود. این آتش ســوزی که دومین حادثه حریق در 
این پاایشــگاه ظرف یک ماه گذشــته است در پی انفجار ناشی از نشت بوتان 
اتفاق افتاده اســت و با وجود اینکه این مجموعه بیش از 10 هزار نفر پرســنل 
دارد هنوز مشــخص نیســت چند نفر در زمان انفجار در این تاسیسات حضور 
داشتند.مقامات آمریکایی به ساکنان مناطق اطراف پاایشگاه در مورد خطرات 
احتمالی ناشی از این آتش سوزی هشدار داده اند ولی از ارائه جزئیات درخصوص 
این حادثه خودداری می کنند.هنوز هیچ گزارشــی ازآمار کشــته شدگان و یا 

مصدومین احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

آتش سوزی
 مهیب 

در
 پاایشگاه فیادلفیا

بقایای جسد یک  پلیس چین از کشف 
معلم پس از 1۶ ســال در ســاختمان یک 

مدرسه خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، مقامات 
چینی اعام کردند: بقایای دفن شــده  جسد این 
معلم که حدود 16 سال قبل ناپدید شده بود در 

ساختمان مدرسه ای کشف شد که آن زمان در آن فعالیت داشته است.مقامات 
امنیتی این کشــور با بیان اینکه این معلم مسئول نظارت بر ساخت مجموعه 
ورزشــی جدید در مدرسه بوده، اعام کردند که وی در آن زمان به دلیل عدم 
رعایت نکات ایمنی و تخلفات صورت گرفته با ادامه روند ساخت این مجموعه 
مخالف بود.به گفته پلیس چین، یکی از مسئوان این پروژه به قتل این معلم و 
دفن او در ساختمان این مدرسه در سال 2003 اعتراف کرده است و 6 نفر دیگر 
نیز که در پروژه ساخت این مجموعه ورزشی همکاری داشتند دستگیر شده اند.

کشف جسد 
معلم قانونمدار 

بعد از 1۶ سال

مســافری که در یكی از ایستگاه های 
قطار در هندوستان بر اثر سقوط در شكاف 
بین ســكو و قطار به داخــل محدوده ریل 

افتاده بود به طرز معجزه آسایی زنده ماند.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، »راجش 
تالوار« مسافر میانســالی که قصد سوار شدن به 

یک قطار در حال حرکت را داشــت ناگهان به داخل شــکاف بین سکو و قطار 
ســقوط کرد.ویدئویی که توسط دوربین مدار بسته ایستگاه قطار جهارسودوگا 
واقع در شرق هندوستان تهیه شده است نشان می دهد که در حالی که تعدادی 
مسافر روی سکوی ایستگاه ایستاده اند ناگهان »تالوار« به سمت قطار در حال 
حرکت رفته و تاش می کند که ســوار قطار شــود.راجش در حالی که تاش 
می کند با دســت خود درب قطار را بگیرد ناگهان دستش میان درب قطار گیر 
کرد و توسط قطار روی سکو کشیده شده و پس از چند متر کشیده شدن روی 
سکو ناگهان میان شکاف بین سکو و قطار در حال حرکت سقوط کرده و ناپدید 
می شود.مسافرانی که در ایستگاه حضور داشتند با مشاهده این صحنه بافاصله 
وارد عمل شــده و با خبر دادن به راننده موفق به متوقف کردن قطار شــدند. 
در ادامه این مرد میانســال که به طور معجزه آسایی جان سالم به در برده بود 
با کمک پرســنل ایستگاه قطار و مسافران از داخل محدوده ریل به روی سکو 

منتقل و نجات پیدا کرد.

فرار 
از مرگ 

به سبک هندی

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 
بانكی معتبر ریال

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

جلسه بازگشایی 
توضیحاتپاکت الف، ب و ج

1
انواع خودرو )سواری- وانت- مینی بوس 
و پیکاب( حوزه ستادی- امور1- امور2- 

مایر- نهاوند- تویسرکان- اسدآباد- 
بهار- کبودرآهنگ- رزن و فامنین

98/4/23 ساعت 98/4/2010 ساعت 1261/870/558/00012کل 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

نوبت دوم
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه 
باشد  قابل تمدید  اعتبار داشته و  به مدت 90 روز  بانکی معادل مبلغ فوق که 
بانک شهر.  به حساب 700786948623  فوق  مبلغ  به  نقدی  فیش  واریز  یا  و 
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
از  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک 
پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد 
را  آن  رسید  و  واریز  شهرداری  شهر  بانک  نزد   700785313795 حساب  به 
اسناد  آگهی جهت خرید  انتشار  تاریخ  از  می توانند  متقاضیان   -5 نمایند.  ارائه 
بال  بلوار  توحید-  میدان  در  واقع  پیمان ها  و  قراردادها  امور  اداره  به  مناقصه 
مندرج  مدارک  صورت  هر  در   -6 نمایند.  مراجعه  هفتم  طبقه  کرج  شهرداری 
 -7 بود.  خواهد  قرارداد  عقد  متعاقبا  و  اسناد  فروش  ماک  مناقصه  اسناد  در 
توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط 
به ذکر  باقی می ماند. 8- ازم  نزد شهرداری  مناقصه  در  پیمانکاران شرکت  به 
 است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت در سایت

 oldpmn.mporg.ir و یا  sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و 

امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و 
گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه 
می بایست کلیه فرم  ها و اطاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه 
سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطاعات و جزئیات در 
اسناد مناقصه مندرج است. 11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا)الف- 
ب- ج( اک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت 
ب و ج تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 به آدرس کرج- میدان 
توحید- بلوار بال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12- پیشنهادات 
شهرداری  معامات  عالی  کمیسیون  در   98/4/15 مورخ  شنبه  روز  در  رسیده 
کرج)دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده 

مناقصه اعام خواهد شد. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن 02۶-35892421- 35892418  با شماره  * جهت کسب اطاعات بیشتر 

تماس و یا به سایت  www.karaj.ir مراجعه نمائید.

درصد غیرنقدی قراردادحداقل رتبه ازم مبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف

تجدید مناقصه)1( تراش، حمل، قیرپاشی و پخش مکانیزه 1
50٪رتبه پنج راه  و ترابری10/000/000/000500/000/000آسفالت سطح منطقه چهار- تا سقف اعتبار

49٪رتبه پنج ابنیه4/500/000/000225/000/000بازسازی و بهسازی پارکهای سطح منطقه یک- تا سقف اعتبار 2

تجدید مناقصه)1( پروژه طراحی، خرید لوله و اجرای کلکتور 3
 رتبه چهارراه و ترابری 110/507/014/8945/526/000/000آبهای سطحی 45 متری گلشهر ) شهید شمس(- با برآورد کل

50٪و چهار آب

اداره امور قراردادها و پیمان  ها- شهرداری کرج

حكم اعدام کارمند قراردادی سابق وزارت دفاع 
به جرم جاسوسی برای دولت آمریكا به مرحله اجرا 

درآمد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان قضایی نیروهای 
مســلح، »جال حاجی زوار« کارمند قراردادی ســازمان 
هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا 
جاسوسی می کرد توسط سازمان حفاظت اطاعات وزارت 
دفاع شناسایی و تحت تعقیب دادسرای نظامی تهران قرار 

گرفته بود.

براســاس این گزارش، متهم که در ســال 1389 از 
خدمت منفک شــده بود، در جریــان تحقیقات صریحاً 
اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول 
پذیرفته و اســناد و مدارک و تجهیزات جاسوســی نیز از 

منزل وی کشف و ضبط شد.
پرونده وی پــس از تکمیل تحقیقات در دادســرای 
نظامی با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال و دادگاه 
نظامی یک تهــران پس از برگزاری جلســات متعدد، بر 
اساس اسناد، مدارک و شواهد موجود همچنین اعترافات 

متهم، وی را مجرم شــناخته و به مجازات اعدام محکوم 
نمود.

پــس از تأییــد دیوان عالی کشــور و پــس از طی 
تشریفات قانونی، حکم اعدام این جاسوس در محل زندان 

رجایی شهر به مرحله اجرا گذاشته شد.
همچنین همســر سابق نامبرده نیز به جرم مشارکت 
در جاسوســی به تحمل 15 سال حبس محکوم که رأی 
صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و در حال تحمل 

کیفر است.

با حكم دادگاه نظامی تهران

جاسوس سازمان »سیا« اعدام شد

دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان »شرکت 
کیمیا خودرو« دیروزدر شــعبه چهــار دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخالگران و مفسدان اقتصادی به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلســه قاضی صلواتی 
اعام کرد: در جلسه قبل گفته شد 8 نفر از متهمین متواری 
هستند که امروز دو نفر از آنها دستگیر شده اند و در دادسرا 

تحت بازجویی قرار دارند.
سپس تعداد دیگری از شــکات که جلسه قبل فرصت 
صحبت پیدا نکرده بودند ضمن حضور در جایگاه به تشریح 

شکایت خود از متهمان پرداختند. 
یکی از شاکیان از نماینده بانک مرکزی سؤال کرد به چه 
استنادی دستگاه پوز به نام شرکت کیمیا خودرو صادر شده 

است و اگر معتبر نبوده چطور ثبت شده است؟
نماینده بانک مرکزی در پاسخ گفت: این شرکت تحت 
عنوان ســهامی خاص به ثبت رسیده؛ اما برای لیزینگ باید 
مجوز اخذ می کرد که شرکت کیمیا خودرو هیچگونه مجوزی 

برای عملیات واسپاری و لیزینگ نگرفته بود.
نماینــده بانک مرکزی افــزود: آنها می توانند نســبت 
به دســتگاه پوز برای شــرکت خود اقدام کنند؛ اما مجاز به 
فعالیتی که انجام می دادند نبودنــد. بانک مرکزی به کرات 
موضوع تخلفات این شــرکت را به مراجع ذی صاح گزارش 
داده بــود. پس از اظهارات شــکات، مهــدی فتاحی نیا به 
اتهام انجــام عملیات بانکداری بدون مجوز و مشــارکت در 

کاهبرداری شبکه ای به دفاع از خود پرداخت. 
در بخشی از جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم 
فتاحی نیا گفت: آقای فتاحی نیا به آن هایی که دنبال پرونده 
ات هســتند بگو اینجا جای نفوذ نیســت و تا پایان آخرین 

جلسه دادگاه به شما فرصت می دهم پول مردم را برگردانی و 
اگر این کار را بکنی از موارد تخفیف خواهد بود.

قاضــی صلواتی خطاب به متهم گفــت: پول مردم کجا 
اســت؟ آیا این پول ها در دبی ســرمایه گذاری شده است و 
آیا به دار تبدیل شده است؟ حاشیه نروید و بگویید پول ها 

چه شده است.
قاضی اظهار داشــت: آبرو، زندگی و آرامش مردم را به 
هم زده ای. خواهر و همسر خواهرت برده اند، تا پایان جلسات 

دادگاه فرصت می دهم پول از دبی برگردد. 

بعــد از پایان دفاعیات این متهم، قاضی صلواتی با اعام 
ختم جلسه رسیدگی اعام کرد که جلسه بعدی دادگاه صبح 

امروز برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، در این پرونده که 15 متهم دارد میزان 
کاهبرداری بالغ بر 11/5 میلیارد تومان است و از هزار و 170 
نفر کاهبرداری شــده است. متهمان در حالی که هیچ گونه 
قــراردادی با پارس خــودرو، ایران خــودرو و کرمان خودرو 
نداشــتند اقدام به فروش نقدی و اقســاطی خودرو نموده و 

ضمن اخذ وجوه از متقاضیان خودرویی واگذار نشده است.

در دومین جلسه دادگاه کاهبرداری 11/5 میلیاردی اعام شد

دستگیری ۲ نفر از متهمان فراری پرونده »کیمیا خودرو«

معاون مبــارزه با جرائم جنایــی پلیس آگاهی 
پایتخت از دستگیری راننده ای شیطان صفت خبر داد 
که تحت پوشش مســافرکش، پنج زن را مورد آزار و 

اذیت قرار داده بود. 
به گزارش پلیس تهران، ســرهنگ کارآگاه علی ولی پور 
گودرزی گفت: آبان ماه سال گذشته خانمی به پلیس آگاهی 
مراجعه و اظهار داشت: ســاعت 21:50 دوازدهم آبان ماه از 
مقابل ایســتگاه متروی نوبنیاد به مقصد حکیمیه سوار یک 
دســتگاه خودروی پراید شدم که راننده پس از پیاده کردن 
دیگر مسافران از مسیر اصلی منحرف و وی را به سمت جاده 

تلو برده و مورد اذیت و آزار قرار داده است. 
ولی پــور گودرزی بــا بیان اینکه در جریــان تحقیقات 
پلیسی درخصوص شناسایی متهم، خانمی دیگری به پلیس 

آگاهی مراجعه و وی نیز در اظهارات مشــابهی، بیان داشت: 
ســاعت 20:30 چهاردهم آذرماه از میدان نوبنیاد به مقصد 
میدان رسالت سوار یک دستگاه خودروی پراید شدم و راننده 
کنار زیرگذر اتوبان شــهید بابایی پس از درگیری فیزیکی او 
را مورد اذیت و آزار قرار داده و نهایتا در نزدیکی بیمارستان 

الغدیر او را پیاده و متواری شده است.
 وی با بیان اینکه با توجه به مشــخصات ظاهری متهم 
تصویری از وی طراحی و در اختیار کارآگاهان قرار داده شد، 
افزود: با بهره گیری از روش های علمی کشــف جرم، در گام 
دوم تحقیقات پلیسی، مشخص شد که فرزند یکی از مالکان 
خودروهای سواری که زنی میانسال است، مرتکب این جرایم 

شده است.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ 

ادامه داد: کارآگاهان این معاونت، موفق شــدند متهم را در 
حالی که از مخفیگاهش در حال خروج بود، دستگیر و برای 

تکمیل تحقیقات مقدماتی به پلیس آگاهی منتقل کنند.
ســرهنگ ولی پور گودرزی با اشــاره به اینکه متهم در 
تحقیقات اولیه منکر ارتکاب بزه انتســابی بود، اظهارداشت: 
متهم پــس از مواجهه با دایل و مدارک به دســت آمده و 
رو به رو شدن با شــاکی ها لب به اعتراف گشود و به دو فقره 

جرم ارتکابی اعتراف کرد.
وی با  اشــاره به اینکه شاکیان دیگری که توسط راننده 
پراید با رنگ های مختلف در ســطح شهر تهران مورد آزار و 
اذیــت قرار گرفته بودند، دعوت و پــس از مواجهه با متهم، 
ســه تن از شاکی ها او را شناســایی کردند، افزود: تحقیقات 

درخصوص شناسایی سایر جرائم مشابه متهم ادامه دارد.

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور از افزایش ۷2 
درصدی کشفیات مواد مخدر در فرودگاه ها خبر داد.

به گزارش مهر، ســردار حسن مهری در نشست خبری 
تشریح عملکرد سه ماهه ســال 98 اظهار داشت: کشفیات 
مواد مخدر در فرودگاه ها طی ســال جاری نســبت به سال 
گذشــته 72 درصد افزایش و با تاش و کوشــش همکاران 
در کنترل مســافران و همچنین بار و مرســوات پســتی 

دستگیری ها نیز چهار درصد افزایش داشته است.
مهری با اشــاره به افزایش 16 درصدی کشــفیات در 
مرسوات پستی افزود: آمار دستگیری ها و کشف قاچاقچیانی 
که مواد مخدر را می بلعند به ترتیب ســه و دو برابر افزایش 
یافته است؛ امسال نیز بر این موضوع تمرکز بیشتری خواهیم 

داشت.
وی ادامه داد: طی ســه ماه ابتدایی سال جاری دو باند 
متشــکل از زنان که در شــیراز اقدام به حمــل مواد مخدر 
می کردند نیز دستگیر و متاشی شد، این باند متشکل از 10 
نفر بودند که قصد خروج مواد مخدر )عمدتاً تریاک( از ایران 

به سمت قطر و آسیای شرقی را داشتند.
فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور در ارتباط با موضوع 
کاای قاچاق نیز گفت: کل کشــفیات که ارز نیز شامل آن 
می شــود 263 میلیارد ریــال بوده کــه 50 درصد افزایش 
کشفیات را نشان می دهد. در این راستا دستگیری متهمان 
نیز 30 درصد و تعداد پرونده ها نیز 35 درصد افزایش یافته 
اســت.  مهری درباره تعداد پرونده های تشکیل شده کاای 
قاچاق بر حســب ارزش ریالی در سه ماهه اول امسال گفت: 
تعداد پرونده های تشکیل شده کاای قاچاق در سه ماهه اول 
امســال نسبت به مدت مشابه در ســال گذشته 35 درصد 

افزایش داشته است.
وی با اشاره به آغاز موســم حج عنوان داشت: عملیات 
حج تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت؛ امسال برنامه ریزی شده 
که زائران حج از ترمینال جدیدااحداث وارد کشور شوند که 
هم سالن اختصاصی و هم فضای پارکینگ مناسبی دارد و به 

نظر می رسد که مشکات سال های قبل را نخواهیم داشت.

دستگیری راننده شیطان صفت به جرم آزار و اذیت 5 زن

افزایش 72 درصدی 
کشفیات مواد مخدر 

در فرودگاه ها

فرمانده قــرارگاه پلیس راه هرمزگان گفت:   یک 
اتوبوس مربوط به شرکت لوان نور اصفهان ساعت12 
و28 دقیقه روز جمعه از شهرســتان میناب حرکت و 
ساعت13 و 11  دقیقه در اولین پاسگاه انتظامی ثبت 

ساعت می کند. 
سرهنگ علی اسفندانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه 
این اتوبوس در ســاعت 15 و  33 پس از عبور از تنگه زاغ با 
سرعت مجاز و به دلیل عدم توجه به جلو راننده در برخورد با 
گاردریل کنار جاده واژگون می شود، اضافه کرد: این اتوبوس 
مسافران را برای ســفر زیارتی به غرب کشور می برده است.  
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکی 
هرمزگان از رســیدن آمار تعداد فوتی های واژگونی اتوبوس 

زائرین مینابی به شش تن خبر داد. 
دکتر فاطمه نوروزیان در گفت وگو با ایســنا، افزود: روز 
جمعه  در پی حادثه واژگونی اتوبوس زائرین مینابی در محور 
جاده ای شهرســتان حاجی آباد، در مجموع 49 نفر سرنشین 

این اتوبوس مصدوم که تاکنون شش نفر فوت کردند. 

وی با بیان اینکه از این تعداد 8 تن با تشخیص پزشک 
ترخیص شــدند، اظهار کرد: در حال حاضر 33 نفر بستری 
هســتند که دو نفر در بیمارســتان خاتم اانبیا، پنج نفر در 
بیمارســتان خلیج  فارس و 22 نفر در بیمارســتان شــهید 
محمــدی بندرعباس و چهــار نفر در بیمارســتان فاطمه 

الزهراء)س( حاجی آباد تحت مداوا قرار دارند. 
همچنیــن در همین خصوص مدیرکل حــج و زیارت 
هرمزگان به ایســنا گفت: اتوبوس واژگون شــده زائران در 
حاجی آباد تحت پوشــش حج و زیارت و بیمه های تکمیلی 

و پوششی این سازمان نبوده است. 
  علی اصغــر دهقانی افزود: سرنشــینان این اتوبوس به  
صورت خودجــوش و آزاد ابتدا قصد زیــارت مرقد حضرت 
معصومه )س( و جمکران در قم را داشــتند و پس ازآن عازم 

کربا از مرز مهران در غرب کشور بودند. 
وی از زائران خواســت بــرای بهره منــدی از خدمات 
بیمه ای و امنیتی حتماً به صورت مجاز در دفاتر حج و زیارت 

نام نویسی کنند. 

در جاده بندرعباس- سیرجان
واژگونی اتوبوس زائران کربا ۶ کشته برجا گذاشت

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: 100 تن شكر 
قاچاق در حال توزیع خارج از شــبكه با تاش ناجای 

البرز کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز البرز، سرتیپ 
عباســعلی محمدیان افــزود: مأموران انتظامی شهرســتان 
ساوجباغ در اجرای طرح مبارزه با کاای قاچاق و نظارت بر 
انبارها، موفق به کشف یک محموله شکر قاچاق از یک انبار 
شدند.وی اضافه کرد: در تحقیقات ویژه پلیس مشخص شد 
که این بار شکر از ســال گذشته وارد کشور شده و با هدف 
افزایش قیمت و فروش بیشــتر دپو تــا در زمان کمبود این 
کاا با قیمت بیشتر به فروش برسد.وی با بیان این که مقدار 
شــکر های کشف شده 100 تن می باشــد گفت : ارزش این 

محموله 9 میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیرکل پزشكی قانونی اســتان فارس موضوع 
اختــال روان قاتل امام جمعــه کازرون را رد کرد و 
گفت: بررسی موضوع اختال روانی این فرد در همان 
ساعت های نخست وقوع حادثه قتل رخ داد و سامت 

روان قاتل به تایید کارشناسان رسید. 
به گزارش ایرنا، سعید غام زاده در گفت و گو با خبرنگاران 
در شــیراز افزود: وضعیت روحی قاتل امام جمعه کازرون از 
سوی کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و سامت 

کامل روانی او تأیید شده است.
وی گفــت: قاتل امــام جمعه فقید کازرون بر اســاس 
یک برنامه از پیش طراحی شــده، حجت ااســام خرسند 
را به شــهادت رسانده اســت حال آنکه بیمار روانی قادر به 

برنامه ریزی و طراحی برای انجام یک کار نیست.
مدیرکل پزشــکی قانونی فارس اضافه کرد: قاتل قبل از 
وقوع این قتل، در یک مراسم تعزیه نیز برای قتل امام جمعه 
اقدام کرده بود اما بر اثر عدم حضور حجت ااســام محمد 
خرسند در آن مراسم موضوع نافرجام ماند ولی در شب 23 
ماه مبارک رمضان در اقدامی دیگر قاتل به نیت شــوم خود 
دست یافت. حجت ااسام محمد خرسند امام جمعه کازرون 
سحرگاه چهارشنبه هشــتم خرداد 98 بر اثر ضربات ساح 

سرد به شهادت رسید.
امــام جمعه فقید کازرون حوالی ســاعت3 و30 بامداد 
چهارشــنبه در حالی که به اتفاق همسر خود از آیین احیای 
شب بیست و ســوم ماه مبارک رمضان )شب قدر( بازگشته 

بود، مورد سوءقصد قرار گرفت.
قاتل وی دســتگیر شــد ولی از انگیزه اصلی وی برای 

ارتکاب به قتل، اطاعی داده نشد.

معاون معادن ســازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: نبود 
تجهیزات هوا رسانی علت مرگ 2 کارگر معدن سوادکوه بوده است. 

به گزارش ایرنا، پنجشنبه هفته گذشته در تونل یکی از معادن زغال سنگ البرز، 
2 کارگر جان خود را از دست دادند و 2 کارگر دیگر نیز مصدوم شدند.

عســکر شــریفی دیروز افزود: این کارگران برای گرفتن بخشــی از وسایل و 
تجهیــزات خود که در آن بخش از معدن قرار داشــت رفته بودند که دچار کمبود 
اکسیژن شدند.وی ادامه داد: متاســفانه در آن بخش از معدن، تجهیزات برای هوا 

رسانی وجود نداشت و کارگران به دلیل کمبود اکسیژن دچار خفگی شدند.
معاون سازمان صمت مازندران گفت: در چند مرحله بازدید از این معدن توسط 
کارشناســان سازمان و نظام مهندسی انجام و استعام های ازم از اداره کل کار نیز 
گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه نبود و کمبود تجهیزات ایمنی خاف به شمار 
می رود، ادامه داد: تقاضای پلمب این واحد معدنی به وزارت صنعت ارســال شد که 

بعد از صدور دستور این کار انجام می شود.

پزشکی قانونی، سامت روان 
قاتل امام جمعه کازرون را 

تأیید کرد

پیمانــكار واحــد آب و برق، بخــار و تعمیرات 
پاایشــگاه آبادان بعد از اعتراض کارکنان این واحد 
برای دریافت مطالبات پایه سنوات خود 100 نفر از آنها 

را اخراج کرد. 
به گــزارش ایرنا این کارگران دیروز )شــنبه( با تجمع 
مقابل درب ورودی پاایشــگاه آبادان خواستار برطرف شدن 

مشکل خود و بازگشت به کار شدند.
یکی از این کارگران معترض گفت: شرکت سنا اندیشه 
پیمانکار واحد آب و برق، بخار و تعمیرات پاایشگاه آبادان به 
بهانه های مختلف قانون کار را اجرا نمی کند و قانون مصوب 
شورای عالی کار درخصوص پایه ســنوات کارگران را زیرپا 

می گذارد.
وی افزود: این شــرکت به کارگران خود اعام کرده هر 
کارگــری که قرارداد جدید را کــه برخی از قانون و مقررات 
کار در آن لحاظ نشــده امضا نکند از کار بیکار و از شــرکت 

اخراج می شود.
این کارگر پیمانکار پاایشگاه آبادان گفت: اکثر کارگران 
واحد آب و برق، بخار و تعمیرات پاایشگاه دارای بیش از 10 
سال سابقه کار هستند و نادیده گرفتن حق و حقوق آنها در 

این وضعیت نادرست است.
این کارگران معترض اظهار داشتند مشکل خود را با امام 
جمعه، فرماندار، نمایندگان آبادان در مجلس شورای اسامی 
و مســئوان منطقه آزاد اروند در میان گذاشــته و آنها قول 

دادند که پیگیر مشکل کارگران باشند.
مدیر روابط عمومی و امور بین المللی شــرکت پاایش 
نفت آبادان نیز گفت: کارگران معترض مذکور زیر مجموعه 
شرکت پیمانگاری سنا اندیشه هستند و به صورت مستقیم 
زیر نظر پاایشــگاه آبادان نیستند. سیدعلی نوربخش افزود: 

مشکل کارگران از سوی مدیرعامل در حال پیگیری است.

توقیف 100 تن شکر قاچاق 
در البرز

فرمانده پایگاه دریابانی بندر ماهشهر از کشف و 
ضبط 100 هزار لیتر سوخت قاچاق در یكی از خوریات 

این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ اکبر راشــدنیا در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
در راســتای مبارزه با قاچاق ســوخت و فراورده های نفتی و 
به منظور جلوگیری از هدر رفت ســرمایه های ملی مأموران 
پایگاه دریابانی بندر ماهشهر از دپوی مقادیر زیادی سوخت 

قاچاق در یکی از خوریات حوزه استحفاظی مطلع شدند.
وی افــزود: با رصد اطاعاتی و انجام مراقبت های ویژه و 
شبانه روزی طی چندین رشته عملیات محل دپو شناسایی و 
در بررسی به عمل آمده سه کیسه بزرگ برزنتی حاوی 100 

هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: در ســه ماه نخست امسال حدود 
400 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس کشف 
و ضبط شــد و طی این مدت 20 فروند شناور که در زمینه 
قاچاق ســوخت فعالیت داشتند توقیف و 50 نفر نیز در این 
ارتباط دستگیر و پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی 

شدند.

 100هزار لیتر سوخت قاچاق 
در بندر ماهشهر کشف شد

پیمانکار پاایشگاه آبادان 
100 کارگر را اخراج کرد

 علت مرگ کارگران معدن سوادکوه 
اعام شد
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
مدعیان اصاحات: حاا که پهپاد آمریکا را زدیم

نوبت مذاکره است!
سرویس سیاسیـ 

انهدام چیره دستانه پرنده جاسوسی آمریکا توسط سپاه، گرچه محافل رسانه ای جهان را به تحسین و تمجید از مقاومت 
فعال ایران مقابل آمریکا واداشت اما مدعیان اصاحات را خوش نیامد. پیاده نظام رسانه ای آمریکا را حرجی نیست اگر در 
موقعیت پیروزی و ظفر ایران، با تصویر سازی از سایه جنگ، برگ تسلیم رو کند و برای اربابان کودک کش و جهانخوار خود 
دم بجنباند.روزنامه اعتماد دیروز در یادداشتی با عنوان »سقوط به مثابه نقطه عطف« نوشت: »آنچه مایه نگرانی است، این 
است که خطر  اشتباه محاسبه از هر دو سو و برخورد تصادفی بسیار بااست. با صف آرایی نیروهای نظامی در جوار هم و 
اقدامات نظامی مشکوک، خطر جنگ همیشه وجود دارد... باید توجه داشته باشیم که سقوط پهپاد آمریکایی دست تندروها 
در دولت ترامپ را تقویت کرده است. در چنین شرایط پرمخاطره ای، ضرورت تام دارد که مقامات ما لحن خود را تعدیل 
کنند و با تکیه بر این برگ برنده مهم، مثًا از امکان بازکردن درب مذاکره در آینده تحت شرایط سخن بگویند.«]![شرق نیز 
با تیتر خاموش »ماجرای سرنگونی گلوبال هاوک« در ادبیاتی هراس انگیز نوشت: »در حالی که شب پنج شنبه را بسیاری در 
این هراس به صبح رساندند که از جلسه مقامات آمریکایی چه بیرون خواهد آمد، اما مقامات نظامی کشور تأکید داشتند که 
 RQ - 4C هیچ هراسی از جنگ و دفاع از حریم کشور ندارند.«اقدام افتخارآفرین سپاه در هدف قرار دادن پهپاد جاسوسی
آمریکا در امتداد سلســله پیروزی های ایران و شکســت های آمریکا بود؛ از جمله دود هوا شدن هزینه کرد هفت تریلیون 
داری آمریکا در خاورمیانه، شکست ماشین جنگی آمریکا در غرب آسیا، تعلیق برخی تعهدات برجامی و موضع مستحکم 
و عزتمندانه رهبر معظم انقاب در برابر ادعای مذاکره آمریکا. هراس افکنی از جنگ و ترساندن مردم در این شرایط البته از 

مدعیان اصاحات و تکمیل گران قطعات پازل دشمن برمی آید. 
عامل گرانی 130 درصدی مسکن، ژسِت کارشناس اقتصادی گرفت!

عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: »اگر روند شاخص تورم را در ایران 
بررسی کنیم، می بینیم در شرایطی که میانگین نرخ تورم جهانی فقط 2 درصد است، ما از 44 سال پیش تاکنون، در 30 
ســال آن، نرخ تورم باای 15 درصد را تجربه کرده ایم و متاســفانه مطبوعات و رسانه ها در بررسی ریشه ای این موضوع و 
کمک به حل آن اقدام درخوری انجام نداده اند.«آخوندی، متهم ردیف اول گرانی مسکن در سال های اخیر است. در دوره 
وزارت آخوندی قیمت مسکن حدود 130 درصد گران شد و این گرانی افسارگسیخته، هموطنانمان را با مشکات عدیده 
مواجه کرد.این وزیر سابق که به ناکارآمدی مشهور است، پیش از این گفته بود که افتخار می کنم که در دوره وزارتم حتی 
یک واحد مسکونی نیز نساختم!حاا وزیری که گرانی 130 درصدی مسکن و افتخار به نساختن مسکن را در کارنامه خود 
دارد، ژست کارشناس اقتصادی گرفته و مدعی شده است که رسانه ها در بررسی ریشه ای موضوع تورم، اقدام درخوری انجام 
نداده اند!اتفاقا رسانه های منتقد دولت پیش از این به درستی درباره مسئله تورم، ریشه یابی کرده بودند. ریشه این مسئله 

حضور افرادی همچون آخوندی در راس وزارتخانه ها و امور اجرایی کشور است.
جدال اصاحاتی ها از عملی نشدن وعده های روحانی نشأت می گیرد!

روزنامه شرق دیروز در سرمقاله خود به اختافات شدید اصاح طلبان پرداخته است. اختافاتی که به دنبال ماجرای 
پیش آمده برای نجفی از پرده برون افتاد. در ســرمقاله شــرق آمده: »مجادله قلمی محسن میردامادی و کرباسچی بر سر 
ماجرای محمدعلی نجفی بیش از آنکه مجادله ای اخاقی باشد، مجادله ای سیاسی است که پرده از اختافات طیف های 
اصاح طلب برمی دارد. اصاح طلبان همواره به این بالیده اند که با وجود سلیقه های متنوع و متکثر توانسته اند جبهه ای واحد 
تشکیل دهند؛ جبهه ای که در همین اواخر به پیروزی دو دوره ای حسن روحانی منجر شد؛ اما اکنون گویا اختافات سیاسی 
آنان بروز پیدا کرده است.«ادعای شرق در مورد بالیدن اصاح طلبان به خویش برای جبهه واحد بودن شان تا حدود زیادی 
با واقعیت فاصله دارد. چنانکه تجربیات گذشته نشان داده هرگاه اصاح طلبان در بخشی به قدرت رسیده اند، آن گاه ناگهان 
زخم های کهنه سر باز می کنند. این سرمقاله سپس نوشته است: »بی شک برخی از این اختافات از عملی نشدن وعده های 
روحانی نشأت می گیرد و بخشی از آن هم از تغییرات چشمگیر اجتماعی، خاصه بعد از حوادث دی ۹۶. برخی اصاح طلبان 
باور دارند که باید این اعتراضات را جدی گرفت و هم درون طیف های اصاح طلب هم در خارج از آن، تغییراتی به وجود 
آورد.«در ادامه آورده اســت: »شــاید مجادله قلمی کرباســچی با میردامادی عمق این اختافات را عیان نکند و این را که 
اختافات اخیر بر سر چیست؟ آنچه ظن وجود این اختافات را تقویت می کند، توییت حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور 
اســت که با یک تیر، دو نشــان می زند و هم نواصولگرایان و هم اصاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی را نشانه می رود. در 
توییت آشنا چنین آمده است: »تعداد زیادی از جوانان عزیز نواصولگرا سودای نمایندگی مجلس دارند، این حق شان است. 
مشکل از اعتبار سوخته فرماندهان عزیزی است که مردم باید به تکرار می کنم آنان پاسخ مثبت و به جوانان سیماساخته 
رأی بدهند.« ورود آشــنا به برخوردهای جناحی نشــان می دهد که دولت روحانی نیز درصدد است در آینده راه خود را از 

برخی اصاح طلبان و اصولگرایان جدا کند.«
سازندگی: رسالت ما دفاع از »بورژوازی ملی« است

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سردبیر خود با تیتر »روزنامه نگاری علیه روشنفکری مجازی« نوشته است: »از 
امروز تنوع ستون های روزنامه بیشتر می شود و موضع گیری های ما روشن تر.«در بخشی از این یادداشت آمده است: »دفاع از 
بورژوازی ملی چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ رسالت ما در این دوران بی رسالتی است.«بورژوازی ملی که 
سازندگی از آن سخن گفته و باید آن را در بوته تاریخی خود جست و کاوید، از طرفی در مقابل بورژوازی کمپرادور و از طرفی 
هم در مقابل بورژوازی امپریالیستی کشورهای متروپل و در کشورهای تحت سلطه مطرح می شود.»بورژوازی ملی« بر اساس 
آنچه ناقان و ناقدان آن می گویند، از یک طرف با شعارهای ناسیونالیستی در تقابل با بورژوازی بیگانه و سرمایه های خارجی 
قد علم می کند )در وجه مثبت خود( و از طرف دیگر نگران اقتصادی است که در دست طبقه  اشراف و سرمایه دار نیست! 
بورژوازی ملی در عین اینکه مایل است در رقابت با استعمار، استثمار و سرمایه گذاری های خارجی، خودش به بهره برداری از 
کارگران و نیروی کار ملی بپردازد، از هرگونه ارتقای خواست های اجتماعی کارگران گریزان است.با اینکه امروزه از منتهی الیه 
چپ تا منتهی الیه راست؛ سوسیالیست ها و لیبرال ها و پست مدرن ها و ... با بورژوازی ملی مخالف هستند، روزنامه سازندگی 
و عده ای از ملی مذهبی های سابق، از بورژوازی ملی سخن می گویند. آنها به دلیل اینکه مخالف حضور نهادهای عمومی در 
حوزه اقتصادی هستند و ساختار تشکیاتی خود را تکیده و نیازمند منابع مالی می دانند، در پی ساختن کلونی اقتصادی و 
حاشیه امنی برای بقای سیاسی هستند؛ به همین خاطر بورژوازی ملی رسالت امروز آن هاست. به این حرف ها که در آثار و 
نوشته های ملی مذهبی ها موج می زند توجه کنید: »بورژوازی ملی از انقاب مشروطه بدین سو یکی از اصلی ترین منابع مالی 
فعالین سیاسی بوده است، و در این شرایط ازم است که دوباره چنین نقشی را بر عهده بگیرد و از هر چه در توان دارد برای 
حفظ و دوام جنبش ضد استبدادی در ایران مایه گذارد... امروز بیش ازپیش این دو طبقه )زحمتکش/ کارگر و بورژوازی ملی( 
به همراهی و همگامی و همکاری یکدیگر در مبارزه با اســتبداد نظامی نیاز دارند. بورژوازی ملی باید به کارکرد سیاســی – 
تاریخی خود که عبارت است از کمک های مالی و لجستیکی به نیروهای سیاسی تحول خواه برگردد.«ازم به ذکر است، واژه 
»بورژوازی« که اصطاحی در حوزه سیاست و جامعه شناسی است، به دسته بااتر یا مرفه و سرمایه دار جامعه اطاق می شود.

FATF مشکل روابط بانکی از تحریم های ثانویه آمریکا است نه
ارگان دولت دیروز با رو تیتر »اف ای تی اف« اقدامات تقابلی علیه تهران را دوباره تعلیق کرد، تیتر زد: »ایران به لیست 
سیاه نرفت« در گزارش روزنامه ایران آمده است: »کمی پس از  دستیابی به توافق هسته ای، ایران در مسیر محقق کردن 
منافع اقتصادی اش در چارچوب برجام با موانع تعامات بین المللی با بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی رو به رو شد. یکی از 
دایل این مشکات اقدامات مقابله ای FATF علیه ایران بود که به بانک ها توصیه کرده بود در معامله با ایران احتیاط کنند. 
در نتیجه ایران چاره ای نداشت تا برای عملیاتی کردن سازوکارهای مالی بین المللی به دستورالعمل این نهاد مشورتی عمل 
کند. مقام های کشورمان برای خروج دایمی از فهرست سیاه این گروه باید قوانین مقابله با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان 
یافته خود را اصاح می کردند. از چهار ایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تاکنون لوایح »اصاح قانون مبارزه با تروریسم« 
و »اصاح قانون مبارزه با پولشــویی« از ســوی ایران تصویب شــده است. این در حالی است که لوایح الحاق دولت ایران به 
کنوانسیون های بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT( و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( که در دی 
ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان باتکلیف 
باقی مانده است.«برخاف ادعای ارگان دولت، عدم برقراری مبادات بانکی ایران نه به دلیل توصیه FATF به کشورها برای 
احتیاط در همکاری با ایران، که ناشی از تحریم های ثانویه آمریکا است. FATF هم نباشد، تحریم های ثانویه آمریکا مانع 
از تحقق روابط بانکی ایران با خارج از کشور است. این چهارمین بار است که FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید 
می کند. مقامات آمریکایی و اروپایی هم که بیشترین درصد پولشویی و حمایت از تروریسم در کشورهای آنها انجام می شود، 
بارها بر پیوستن ایران به FATF تأکید کرده اند که آخرین نمونه آن، تصریح مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا بود. پیش از آن 
هم رئیسFATF مارشال بیلینگزلی که همزمان معاون وزیر خزانه داری آمریکا هم هست، در پاسخ به سؤال نماینده کنگره 
آمریکا که »ما چگونه باید فشارها 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!« با این وضع، اصرار داخلی بر همکاری با FATF خیانت نیست؟

مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی یعنی تسلیم
عباس عبدی دیروز در روزنامه ایران نوشــت: »چرا مذاکره بی معناســت؟ آغاز هر مذاکره ای در این شرایط به معنای 
پذیرفتن ادعاهای زورگویانه و غیرمنطقی طرف مقابل است و هیچ دستاوردی نخواهد داشت. ایران تا کنون بارها در امور 
گوناگون با آمریکایی ها مذاکره کرده است. درباره عراق، درباره افغانستان و درباره مسئله هسته ای. بنابراین ایران نبوده که 
میز مذاکره را ترک کرده است. کسی دارد شعار درخواست مذاکره را می دهد که پیشتر نتایج مهم ترین مذاکرات سیاسی 
در قرن 21 را پاره کرده و به آن ملتزم نیست. این را مذاکره نمی گویند. اگر اسمش را مذاکره بگذارند رسمش تسلیم است. 
اینکه ترامپ این حرف پوچ را می زند چندان غیرمنتظره نیست، ولی اینکه عده ای ایرانی و غیرایرانی آن را تکرار می کنند، 
مســئله اصلی اســت. دیگران نباید بگویند در این وضع با ترامپ مذاکره کنید. آنها یا باید ترامپ را محکوم کنند و یا باید 
بگویند بروید تسلیم او شوید. این توصیه قابل فهم است که بگویند، ولی نمی توانند حد تسلیم را تعیین کنند که حدی 

جز نابودی به دست خود ندارد.«

درمکتب امام

آمریكا را زیر پا می گذاریم 
ما نشسته ايم كه امريكا اگر بخواهد شيطنت كند جلويش را بگريم، نشسته ايم 

كــه اگر شــوروى بخواهد كارى بكند جلويش را بگريم، دفــاع بكنيم از خودمان. 

ما دنبال اين نيستيم كه امريكا براى ما كار بكند. ما امريكا را زير پا مى گذاريم .
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 از وجود مبارک پیامبر)ص( نقل شــده اســت که فرمود: »َمنْ  َعِملَ  بَِما َعلَِم 
َوَرّثَُه اه ِعلَْم َما لَمْ  یَْعلَْم«؛ هر که به آنچه می داند عمل کند، خداوند، دانش آنچه 
را نمی داند، به او ارزانی می دارد )1(.که این به وارثان بعدي هم رسید؛ در کلمات 
نوراني امیرالمؤمنین)ع( هم هست، مرحوم کلیني از وجود مبارک حضرت امیر نقل 
مي کند که »َعالٍِم َعلَي ُهًدي ِمَن اه َقْد أَْغَناُه اهُ بَِما َعلِمَ  َعْن ِعلِْم َغْیِرهِ« عالمی که 
هدایت  الهی داشت، خداوند او را از علم دیگران بی نیاز ساخته )2(. هر کسي فّني 
را فرا گرفت، وقتي تکرار کرد، در آن فن ماهر و مجتهد مي شود؛ این خاصّیت عمل 
به آن رشته و تکرار رهاورد آن فن است؛ اما اینکه چیز دیگري را به عنوان ابتکار یاد 
بگیرد، این از تکرار خود آن فن بر نمي آید، لکن این حدیث نوراني به ما وعّده داد 
که اگر کسي به دانسته هاي خود عمل کند، چیزهایي را که یاد نگرفته بود، از استاد 

نشنیده بود و در کتابي ندیده بود خداي سبحان به او عطا مي کند.
شرط مفید بودن مجالس علمی

به ما نگفتند »سامع« باشید، گفتند »مستمع« باشید؛ به ما نگفتند »مستمع« 
محض باشید، گفتند هر کس به مجلس علمي مي رود ظرف هم به همراه داشته 
باشد. »ُمْسَتِمعٍ  َواٍع« ؛یعنی  شنونده ای که بشنود و آن را بخاطر بسپارد و آن را به 
کار بندد)3(. که دو عنصر محورِي شرط شنونده است، در روایات ما هست؛ فرمود 
اگر در مجلس علمي شــرکت کردید و اگر خواستید آن محفل براي شما سودآور 
باشد، باید این دو عنصر را داشته باشید: »سامع« نباشید و »مستمع« باشید، یک؛ 
»واع« باشــید، دو؛ »واع«؛ یعني کسي که »وعاء« و ظرف همراه اوست؛ اینچنین 
نباشــد که فقط انسان بشــنود و وقتي از محفل علم بیرون رفت چیزي در یادش 
نباشد، »ُمْسَتِمعٍ  َواٍع« باشد. در بیانات نوراني حضرت امیر)ع( هست که »إِنَ  َهِذِه  
الُْقُلوبَ  أَْوِعَیهً َفَخْیُرَها أَْوَعاَها«؛این دلها همانند ظرفهایی است؛بهترینشــان آنهایی 
هستند که سخنان حکیمانه را بهتر در خود نگه می دارند)4(. فرمود این دل ها ظرف 
است و شما این ظرف را با حرف هاي آشغال، با هر سریال، با هر خبر، با هر روزنامه 
و با هر مقاله پُر نکنید. یک وقت اســت کسي غذا مي خواهد، اگر دستگاه معّده و 
روده  خود را با غذاهاي ناسالم یا غذاهاي غیر مقّوي پُر کرد، دیگر سیر است؛ گاهي 
انسان ذهن خود را به حرف هاي غیر علمي پُر مي کند، این ذهن دیگر ِکشش آن 

را ندارد که بار علمي را بِِکشد.
عهد بستن بزرگان برای عالم شدن و عالم پروری

بزرگاني مثل مرحوم بوعلي یک رســاله عهد نوشتندـ  کمتر کسي است که 
رساله عهد بنویسد اصًا رساله عهد را براي همین گذاشتند که ما با خدایمان عهد 
کنیم. آنقدر فیض ذات اقدس اله ریزش دارد که به ما اجازه داد که یک طرف عهد 
باشــیم و او طرف دیگر! ما کتاب های نذر و وقف فراوان داریم؛ اما عهد کم اســت. 
عهد یعني یک رساله که بخشي از اقسام فقهي مانند نذر و عهد و یمین است؛ این 
بزرگان رساله عهد مي نوشتند که من با خدا عهد کردم، تعّهد کردم، »عاهدُت اه« 
که قّصه نخوانم، علمي شوم یا استاد شوم، یا مؤلف شوم، یا مدّرس شوم که شاگرد 
بپرورانم. من اینجا نیامدم قصه بخوانم، فان ســریال را ببینم یا فان داســتان را 
گوش دهم، من آمدم محّقق و عالِم شوم و عالم پرور باشم. این رساله عهد را مرحوم 
بوعلی نوشــتند که من عهد کردم قّصه نخوانم. کسي که عهد کرده قصه نخواند، 
وقتي که ماه باجال و شکوه محّرم رسید، او با قصه، مجلس را که اداره نمي کند، او 
رمز و راز نهضت حسیني را که حق مدار و حق محور بود بیان می کند. مسئله امر به 
معروف، نهي از منکر، حق مداري، حق محوری، پرهیز از باطل، گرایش به حق، پرهیز 
از کذب، گرایش به صدق، جامعه دروغ نگوید، دروغ نبافد، دروغ اِســناد ندهد؛این 
موارد همیشــه عصاره بحث هاي ایام محّرم خواهد بود. معناي این عهد این است 
که من با خدا تعّهد کردم حرف هاي غیر علمي نزنم، داســتان بي مغز نگویم، وقت 
مردم را تلف نکنم؛ این کارِ من و تعّهد من خواهد بود، مردم هم وقتي در مجالس 
حسینیه و مسجد و امثال آن شرکت مي کنند، براي شنیدن مواعظ الهي و نهضت 
جهاني ساار شــهیدان)ع(، آنها هم »ُمْسَتِمعٍ  َواٍع« باشند؛ یعني هم خوب گوش 
دهند و هم ظرف بیاورند که این مطالب در آن ظرف جا بگیرد و اگر وجود مبارک 
امیرمؤمنان)ع( در قرآن به این وصف شد که )تَِعَیها أُُذٌن واِعَیٌة ؛  گوشهای شنوا آن 
را دریابــد و بفهمد(. )5( به ذیل این آیه که نگاه کنید، مي گویند یکي از مصادیق 
بارز این آیه وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( اســت که حضرت »ُمْسَتِمعٍ  َواٍع« بود، 
»واعي« بود؛ یعني »وعاء« و ظرف مي آورد،)۶( این ظرف را خداي ســبحان به ما 
داد؛ ولي اگر این ظرف را با قصه و داستان پُر کردیم، جا براي مطالب دیگر نیست. 
اینکه مي بینید بعضي ها حوصله شــان زود سر مي رود، براي این است که ظرفیتي 
ندارند. اآن شما بهترین غذا را به کسي بدهید که این با پفک شکم خود را سیر 
کرده است، این شخص دیگر اشتها ندارد، به او گفتند که این ماده غذایي نیست؛ 
ولي گوش نداد و شکم خود را با آن پُر کرد، دیگر احتیاجي به غذاي سالم ندارد و 
احساس نیاز نمي کند! به او گفتند قصه سودمند نیست، حرف هاي باطل سودمند 
نیست، طنز سودمند نیست، مطالب غیر علمي سودمند نیست! اگر وجود مبارک 
 حضــرت را به عنوان امام پذیرفتیم کــه پذیرفتیم! باید در محافل علمي مصداق 
( باشیم. فرمود وقتي معارف الهي تنّزل کرد، گوِش شنوایي که »وعاء«  )تَِعَیها أُُذٌن واِعَیهًٌ
باشد و ظرفیت داشته باشد این معارف را مي پذیرد. هم ما و هم گویندگان ما باید 
در محافل دینی حرف هاي با مغز، برهاني، استدالي، قرآني و روایي به مردم تحویل 

.) دهند و هم مستمعان ما »ُمْسَتِمعٍ  َواٍع« باشند تا )تَِعَیها أُُذٌن واِعیهًٌ
بیانات حضرت آیت اه جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخاق؛ 93/8/1 
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خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

ظرف دل را چگونه پركنیم؟

سرویس سیاسی-
در حالی که جمهوری اسامی با واکنش 
قاطع به تجاوز پهپاد آمریكایی آن را ساقط 
و ارتش این کشــور را یک بار دیگر تحقیر 
کرد، از دست رئیس جمهور آمریكا کاری جز 

توئیت باران ایران برنیامد.
بامداد پنج شنبه- 30 خرداد- نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در اقدامی اقتدارآفرین، 
پهپــاد جاسوســی فوق پیشــرفته و گران قیمت 
آمریکایی »گلوبال هاوک« را که با زیرپاگذاشــتن 
قوانین بین المللی، به حریم هوایی ایران تجاوز کرده 

بود، با سامانه بومی »سوم خرداد« منهدم کرد.
اقدام غرورانگیز سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی ، موجب تحقیر 
هیمنه پوشالی آمریکا و ارتش این کشور شد و دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پوشش این تحقیر 
صرفا به ارسال پیام های مکرر توئیتری متوسل شد. 
رئیس جمهور آمریکا که حتی از اعتبار دادن به 
گمانه زنی های رسانه های غربی درباره احتمال حمله 
موضعی به ایران نیز ناتوان بود در پیام توئیتری خود 
در ادعایی مضحک نوشت : »شب گذشته همه چیز 
برای حمله تافی جویانه به سه مکان ]در ایران[ آماده 
شده بود. پرسیدم چه تعداد کشته خواهند شد؟ یک 
ژنرال جواب داد: 150 نفر قربان. 10 دقیقه پیش از 
حمله دستور به توقف آن دادم زیرا پاسخ متناسبی 

به ساقط کردن یک پهپاِد بدون سرنشین نبود.«
او در توئیت دیگری نوشت: »اوباما یک معامله 
وحشــتناک با ایران انجام داد و به آنها)ایران( 150 
میلیارد دار همراه با 1/8 میلیارد دار نقد داد! ایران 
مشــکات زیادی داشت که از طریق این معامله از 
مخمصه بیرون آمد. اوباما به آنها مسیری آزاد برای 
دستیابی به ساح هسته ای داد و آنها به جای تشکر 

کردن فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.«
رئیس جمهور آمریکا در ادامه توئیت پرانی های 
خود مدعی شد : »من معامله ای که حتی کنگره هم 
تصویب نکرده بود را رد کردم و تحریم های شدیدی 
اعمال شــدآنها امروز خیلی ضعیف تر از زمان آغاز 
ریاست جمهوری من شده اند. من عجله ندارم. ارتش 
ما بازسازی شده و جدید است و آماده جنگ است و 
بهترین در جهان در حال حاضر به حساب می آید.«

وی همچنیــن در توئیــت دیگری نوشــت: 
»تحریم ها در حال گزنده تر شــدن هستند. ایران 
هرگز نخواهد توانست ساح هسته ای داشته باشد، 

نه علیه آمریکا و نه علیه جهان.«
توئیت پراکنی های ترامپ در واکنش به سیلی 
سخت سپاه پاسداران انقاب اسامی بویژه ادعای 
آماده بــودن برای حمله به مواضعی از خاک ایران 
و سپس منصرف شــدن از این اقدام، واکنش های 
فراوانی حتی در رسانه های آمریکا را در پی داشت. 
بسیاری درباره چند و چون آن گمانه زنی کردند و 
تحلیلگران این رسانه ها درباره صحت آن تشکیک 
کردند. واکنش توئیتــری رئیس جمهور آمریکا به 
ســرنگونی پهپاد جاسوســی این کشور همچنین 
دستمایه تمسخر و طنز رسانه های منطقه ای شد 
و این رسانه ها با کشیدن کاریکاتور ترامپ سوار بر 
یک جنگنده کاغذی که فقط توئیت پرانی می کند 
، چرخه تحقیر آمریکا ، ارتش و رئیس جمهور این 

کشور را تکمیل کردند. 
دیروز هم ترامپ در ادامه واکنش های خود به 
تحقیر ارتش این کشور در فضای سرزمینی ایران، 
در جمع خبرنگاران گفت:ایران در سرنگون نکردن 
هواپیمایی که سرنشین داشت »بسیار هوشمندانه« 
عمل کرد و پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد و ما از 

این اقدام آنها قدردانی می کنیم.
وی با تکرار اتهامات کهنه هسته ای به ایران در 
اظهار نظری مضحک گفت: آنها به ساح هسته ای 
دســت نخواهند یافت و زمانی که آنها این موضوع 
را قبول کنند به کشور ثروتمندی تبدیل خواهند 
شد و بسیار خوشحال می شود و من بهترین دوست 

آنها خواهم بود. امیدوارم این موضوع اتفاق بیفتد.
پنتاگون در شوک

اقدام غرورآفرین سپاه پاسداران انقاب اسامی 
در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی همچنین بازتاب 

گسترده ای در رسانه های جهان داشت. 
در همین رابطه روزنامه رأی الیوم در گزارشی 
نوشــت:هدف قــرار دادن پهپــاد آمریکایی که از 

برجسته ترین تســلیحات آمریکا به شمار می آید، 
پنتاگون را در شوک فرو برده است. 

رای الیــوم در ادامــه نوشت:ســرنگونی این 
هواپیمای بدون سرنشین را می توان نقطه عطفی 
در ضربــه وارد کردن به وجهه تســلیحات نظامی 

آمریکایی برشمرد.
همچنین »عبدالباری عطوان«، تحلیلگر مشهور 
عرب در بخش سخن سردبیر روزنامه »رای الیوم« 
با بیان اینکه خوی ایرانی ها سازش با آمریکا نیست، 
تاکید کرد تفســیر عمیق پاســخ  ایران)به پهپاد 
جاسوســی آمریکا( می گوید آنچه هنوز رو نشده 
بزرگ تر است.عطوان در ادامه نوشت: آمریکا اشتباه 

کرد که پهپاد به منطقه حساس فرستاد.
تمجید متفكر الجزایری 

از رهبر معظم انقاب
دکتر یحیی ابوزکریا، متفکر الجزایری در مطلبی 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در حالی که 
حاکمان عرب در مقابل شیطان آمریکا سر تعظیم 
فرود آورده اند، مرد مسلمانی از سرزمین فارس به 
نام سیدعلی خامنه ای در برابر او ایستاد و بینی اش 

را به خاک مالید.
ابوزکریا در ادامه نوشــت: سیدعلی خامنه ای 
تمثیل عینی این ســخن اســت که هر که جز از 
طریق دین خدا به دنبال عّزت باشد خدا او را ذلیل 
می کند؛حقیقت این است؛ بگذار قورباغه ها هر چه 

می خواهند سروصدا کنند!
هشداری برای واشنگتن

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی با 
اشاره به ساقط شدن پهپاد جاسوسی آمریکا در حریم 
هوایی ایران نوشت، علیرغم آنکه ارتش آمریکا در 
مقایسه با ایران از تجهیزات نظامی بهتری برخوردار 
است اما ایران همچنان قادر است حتی یک جنگ 

محدود را هم  سخت و دردناک کند.
این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشــت: طبق 
گزارش ســال 2018 مرکز مطالعــات راهبردی و 
بین المللی، به ندرت می توان موشک های بالستیک 

و کروز و نیروی هوایی ایران را نادیده گرفت.
واشنگتن پست در ادامه تاکید کرد: علیرغم آنکه 
تجهیزات نظامی ایران به پیشرفتگی تجهیزات نظامی 
آمریکا نیست اما سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران 
و نیروهای نیابتی این کشور است که زنگ هشدار را 

برای آمریکا به صدا درآورده اند.
آمریكا جرأت ندارد

حســاب توئیتری پایگاه خبری الجزیره یک 
نظرســنجی برگزار کرده و پرســیده است آیا به 
نظر شما پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی، ترامپ 
تهدیدهــای خود را عملی کــرده و ایران را هدف 
خواهد گرفت؟ در پاســخ به این پرسش ۶7 درصد 
از نظردهندگان معتقد بودند که ترامپ تهدیدهای 

خود را عملی نمی کند.
همچنین فیصل قاسم، مجری مطرح الجزیره، 
دونالد ترامپ را به باد تمســخر گرفت و در صفحه 
شخصی خود در توئیتر عنوان کرد: ایران یک پهپاد 
آمریکایی را ســرنگون کرده. آمریکا واکنش نشان 
می دهد؟ بعید اســت. )آمریکا(ساکت خواهد شد. 
جرات زدن ایران را ندارد. تنها امکان دارد که ترامپ 
جمات تهدیدآمیزی در توئیتر بنویسد تا خشم خود 

را خالی کند.
فیصــل قاســم همچنین در مطلبــی دیگر 
نوشت:»می ترسم فردا ترامپ فاکتور پهپادی را که 
ایرانی ها زدند برای عربستان بفرستد و بگوید پولش 

را بدهید...200 میلیون دار..ارزان نیست«.
قدرت ایران

به گزارش مشــرق، روزنامــه لبنانی البناء در 
گزارشی نوشت: با توجه به اینکه کفه ترازو آشکارا 
به نفع ایرانی که قطعا خواهان جنگ نیست سنگینی 
می کند، ترامپ همچنان قــدرت ابتکار عمل را از 
دست خواهد داد و در برزخی که برای خود درست 

کرده باقی می ماند.
نویسنده با بیان اینکه واشنگتن هنوز در شوک 
اتفاقی است که برای صنعت غول پیکر ژئوفضایی آن 
در سواحل هرمزگان ایران رخ داد، افزود: این اتفاق بار 
دیگر ثابت کرد که دست برتر از آن جبهه مقاومت 

در برابر جبهه شیطان بزرگ است.
البناء در ادامه به نقل از شماری از کارشناسان 
نظامی نوشــت: اقدام آمریکا برای پاسخ مستقیم 
نظامی به سرنگونی پهپاد جاسوسی این کشور در 

حال حاضر بعید است.
تقای آل سعود

پایگاه تحلیلی »میدل ایست آی« در گزارشی 
نوشت: یک مقام انگلیسی اطاع داد بعد از انصراف 
ترامــپ از اقدام نظامی علیه ایران، یکی از مقامات 
اطاعاتی عربستان برای قانع کردن لندن به اقدام 
نظامی علیه ایران تاش کرده است که با بی اعتنایی 

انگلیس روبرو شده است.
طبــق گفته این مقام آگاه انگلیس، درســت 
چند ساعت بعد از منصرف شدن »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا از اقدام نظامی علیه ایران، این 
مقام ســعودی از مقامات انگلیس درخواست کرده 
اســت تا حمات محدودی به اهداف نظامی ایران 
صورت دهد. با این حال این منبع آگاه انگلیسی که 
خواست نامش به واسطه حساسیت موضوع، فاش 
نشود، ادامه داد که ابی گری سعودی ها با بی اعتنایی 

مقامات انگلیسی روبرو شد.
گفتنی است اکنون بیش از چهار سال است که 
رژیم آل سعود در اقدامی جنایتکارانه زنان و کودکان 
بی گناه یمنی را به خاک و خون کشیده است. نکته 
قابل توجه اینجاست که آل سعود که امروز زرادخانه 

نظامی بزرگی از بهترین ساح های آمریکایی دارد، 
قادر به حمایت از خودش در برابر حمات ارتش و 

کمیته های مردمی یمن نیست.
محاسبات آمریكا به هم ریخت

هشام جابر کارشناس نظامی المیادین با اشاره 
به اینکه به جز جاسوسی، پهپاد آمریکایی به دنبال 
تست سامانه پدافند موشکی ایران بوده، خاطر نشان 
کرد: سرنگونی این پهپاد کلیه محاسبات کاخ سفید 

را به هم ریخت.
کاربران عرب در شبکه های اجتماعی با تمسخر 
ترامپ نوشتند: رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران 

فقط به »توئیت پرانی« مشغول است.
افزایش قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری ها، پس از سرنگونی پهپاد 
متجاوز آمریکایی گلوبال هاوک در آســمان ایران، 
قیمت نفت آمریکا با افزایش ۹ درصدی مواجه شد.
پیش از این نیز رسانه های خبری اعام کرده 
بودند که پس از سقوط پهپاد آمریکایی، بازارهای 
بورس کشورهای عربی به ویژه عربستان و امارات با 

کاهش جدی ارزش مواجه شد.
آمریكا دنبال جنگ نیست

سخنگوی نیروهای تروریست سنتکام آمریکا 
اعام کرد که واشــنگتن به دنبــال جنگ با ایران 
نیســت اما آماده دفاع از نیروها و منافع آمریکا در 

منطقه است.
وی مدعی شد که نیروهای آمریکایی توانایی 
نظامی بزرگی داشته و آماده پاسخگویی به هرگونه 

تحوات در منطقه هستند.
سخنگوی سنتکام افزود که نیروهای آمریکایی 
تاش کردند تا بقایای پهپاد سرنگون شده را بازیابی 
کنند و در حال حاضر گزارشی درباره بقایای بازیابی 

شده در اختیارشان قرار ندارد.
تحریم ها و رفتار ایران

»مــارک کیمیــت« ژنرال ســابق آمریکایی 
در مصاحبه با تاگس شــاو گفت: ادامه فشــارهای 
اقتصادی آمریکا به ایران منجر به تغییر رفتار تهران 

نخواهد شد.
کیمیت درباره عدم اقدام نظامی آمریکا در برابر 
ایران گفت: من فکر می کنم که تصمیم درســتی 
گرفته شد. آمریکا در گذشته متهم شده که مانند 
یک گاوچران رفتار می کند و واکنش نشان می دهد. 
این موضوع به ویژه به خاورمیانه مربوط می شــود. 

اکنون ترامپ سیاست خویشتنداری را نشان داد.
به گزارش فارس، »امنون سوفرین« رئیس پیشین 
بخش اطاعات سازمان جاسوسی موساد اذعان کرد 

»ایرانیها قدرت پایداری بسیاری دارند«.
وبگاه لبنانی »النشــره« به نقل از رسانه های 
صهیونیســتی گزارش داد، سوفرین ضمن تأکید 
بر ایستادگی ایرانی ها افزوده است: فشار اقتصادی 
)تحریم ها( به تنهایی نمی تواند ملتی مانند ایران را 

به زانو دربیاورد.
آمریكا مقصر است

»ماهاتیر محمد« نخست وزیر مالزی در گفت وگو 
با شبکه خبری »سی ان بی سی« در »بانکوک« در 
پاسخ به این سؤال که چه کشوری مسبب اتفاقات 
اخیر اســت، گفت: فکــر می کنم تــا آنجا که در 
جریان هســتم این آمریکا است که همه اقدام های 

تحریک کننده  را انجام می دهد.
غش و ضعف برای مذاکره با ترامپ!

دونالــد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا پس از 
عقب نشــینی از اف زنی های خود در مصاحبه  با 
»ان بی سی« گفت که این کشور آماده است بدون 
هیچگونه پیش شرطی با ایران مذاکره کند. پس از 
اظهارات ترامپ، مدعیان اصاحات به خط شده و 
مدعی شدند که »حاا که توانایی های دفاعی خو را 

نشان داده ایم، دروازه های مذاکره را نیز باز کنیم«.
این ادعای مضحک در حالی اســت که هدف 
اصلــی آمریــکا از مذاکــره، دیکته کــردن زیاده 
خواهی هــای خود به طرف مقابــل و امتیازگیری 
یکطرفه است. طیف مدعی اصاحات چشمان خود 
را بر تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام بسته است 

و برای مذاکره با ترامپ غش و ضعف می رود.
این طیف در حالی پیشنهاد مذاکره با ترامپ 
را مطــرح کرده اســت کــه پیش از ایــن، عامل 
 اصلــی بی دســتاوردی برجام را ترامــِپ دیوانه و 

مزاحم نامیده بود.

سخنگوی دســتگاه قضایی از تصویب 
ساختار جدید قوه قضائیه با هدف چابک سازی 

خبر داد.
به گزارش میزان، غامحســین اســماعیلی 
در حاشــیه تجدید بیعت مســئوان عالی قضایی 
بــا آرمان هــای امام راحــل گفــت: از محورهای 
شاخص سند تحول دستگاه قضایی، چابک سازی و 
کوچک سازی ستاد قوه قضائیه بوده است که پس از 
انجام مطالعات گسترده، نهایتا ساختار جدید در پایان 

هفته گذشته به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
اســماعیلی افــزود: در این ســاختار، برخی 
معاونت ها در هم ادغام شــدند و همچنین برخی 
ادارات کل و مراکــز نیز ادغام یــا به معاونت های 
متناسب واگذار شدند؛ به طوری که در ستاد، حدود 
40 درصد واحدهایی که مستقیما با رئیس قوه قضائیه 
ســر و کار داشتند، ادغام شدند و مقرر شد که 20 
درصد پست های ستادی حذف و نیروهای شاغل به 

صف و مراجع قضایی منتقل شوند.
وی با بیان اینکه ساختار جدید از هفته آینده 
عملیاتی خواهد شد، به برخی از تغییرات ساختاری 
دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در ساختار جدید، 
معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
ادغام می شوند و معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری، 
فرهنگی و امور اجتماعی تشکیل می شود. همچنین 
مرکز آمار و فناوری اطاعات در معاونت راهبردی 
ادغام می شود و معاونت راهبردی و فناوری تشکیل 
خواهد شد. اداره کل امور بین الملل در ستاد حقوق 
بشر با عنوان معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق 
بشر، مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی، مرکز 
سامت در معاونت مالی و پشتیبانی، اداره کل روابط 

عمومی در مرکز رسانه و... ادغام خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برنامه های هفته 
قوه قضائیه نیز اظهار داشت: امسال رویکرد برنامه ها 
متفاوت از سال های قبل است. جلسات، همایش ها 
و نشست ها به جای آنکه تشریفاتی باشد، به جلسات 
کاربردی تبدیل شــده است. نشست سراسری قوه 
قضائیه نیز روز ســه شــنبه صبح و بعدازظهر به 
صورت کاما کاربردی برگزار خواهد شد. همچنین 
پیش بینی شده که در کنار سایر برنامه ها، نشست 
مشترک قوه قضائیه و دولت نیز برگزار شود. البته 

سخنگوی دستگاه قضا:

ساختار جدید قوه قضائیه با هدف كوچک سازی تصویب شد

 رشت- خبرنگار کیهان:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیان گفت: براساس پیشنهاد 
استاندار گیان به سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی برگ سبز 

چای با مصوبه شورای اقتصاد افزایش و برای اجرا اباغ شد. 
 آرش فرزام صفت ، در جمع خبرنگاران افزود: بر این اســاس؛ نرخ خرید تضمینی 
برگ ســبز درجه یک از 32 هزار و 750 ریال به 3۶ هزار ریال و برگ ســبز درجه دو از 

18 هزار و 4۹2 ریال به 22 هزار ریال افزایش یافت.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش قیمت فوق در تاریخ 27 خرداد ماه جاری توســط 
سازمان برنامه و بودجه کشور اباغ شده و درخصوص خرید تضمینی سال زراعی جاری 

موضوعیت دارد.
وی میزان این افزایش را برای برگ ســبز درجه یک 325 تومان و برای برگ سبز 
درجه دو 350 تومان عنوان و بیان کرد: این افزایش بها برای دولت بار مالی ندارد و به 

صورت کامل توسط کارخانه ها تقبل می شود.
فرزام صفت خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست، میزان دریافتی حدود 50 هزار 

خانوار چایکار از فروش برگ سبز، بیش از 40 میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.
معاون اقتصادی استاندار گیان اقدامات دولت در چهار حوزه حذف ارز چهار هزار و 
200 تومانی از واردات، عدم کاهش تعرفه واردات، تداوم صادرات چای داخلی و جلوگیری 
از ورود چای سنواتی )انباری( به بازار را موجب رونق نسبی این صنعت دانست و تصریح 
کرد: با وجود اقدامات مؤثر یاد شده، همچنان سطح درآمد چایکاران رضایت بخش نیست 
اما اجرای سیاست جدید می تواند تا حدی هزینه های تولید و معاش کاربران را بهبود دهد.

ادامه واکنش ها به انهدام پهپاد پیشرفته آمریكا

ارتش آمریکا تحقیر شد
ترامپ، ایران را توئیت باران كرد!

در پی تجاوز یک فروند پهپاد جاسوسی آمریكایی به حریم هوایی ایران از مبدأ 
یک پایگاه نظامی آمریكا در امارات، کاردار این کشور از سوی وزارت امور خارجه 

احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی اباغ شد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار، رئیس اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
جمهوری اســامی ایران ارائه تسهیات به نیروهای بیگانه را برای هرگونه تعرض به قلمرو 
آبی، خاکی و فضایی ایران نمی پذیرد و کشورها نمی توانند در این گونه موارد از خود سلب 

مسئولیت کنند.

احضار کاردار امارات 
به وزارت امور خارجه

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای 
افزایش یافت

در اردیبهشــت نیز چنین نشســتی با قوه مقننه 
داشتیم. این نشست های کاربردی، رویکرد همدلی 
و هماهنگی را نوید می دهد و برای مردم و جامعه 

آثار مثبتی خواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به ســؤالی درباره بازدید 
نمایندگان مجلــس از زندان ها نیز گفت: تا کنون 
نمایندگان متعددی از زندان ها بازدید داشــته اند؛ 
چنانکه نمایندگان عضو کمیســیون های قضایی و 
امنیت ملــی، از زندان های تهران بازدید کرده اند و 
سایر درخواســت ها نیز بررسی و زمینه آن فراهم 

خواهد شد.
وی درباره برخی جابه جایی ها در دستگاه قضایی 
یادآور شد: تغییراتی در قوه قضائیه انجام شده و اگر 
هم کسی مرتکب جرم و تخلفی شده باشد، قطعا به 

آن رسیدگی خواهد شد.
تاکنون نقصی در پرونده قتل 

»میترا استاد« اعام نشده است
اســماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت 
قتل »میترا اســتاد« نیز گفت: آنچه تعیین شــده 
بــود )10 تیر(، مهلــت 10 روزه ای بود که دادگاه 
به وکای اولیــای  دم و متهم داده بود تا پرونده و 
کیفرخواست را مطالعه کنند و اگر نقص و ایرادی 
دارند اعام کنند و پس از طی این مرحله، در صورتی 
که نقصی وجود نداشته باشد، دادگاه زمان محاکمه 

را مشخص می کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا دادگاه 
تاکنون نقصی در پرونده اعام کرده یا خیر گفت: 
تا اان هیئت قضایی هیچ نقضی درباره این پرونده 

اعام نکرده است.
در حادثه تروریستی اهواز 
سهل انگاری رخ داده است

همچنین رئیس ســازمان قضایــی نیروهای 
مسلح، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: اتهامات 
برخی متهمان در پرونده حادثه تروریســتی اهواز 

سهل انگاری و برخی نیز تعمداً اقدام نکردند.
شکراله بهرامی افزود: در این پرونده به اتهامات 
کســانی رسیدگی کردیم که در انجام وظیفه خود 
ســهل انگاری کردند نه کسانی که در ترور دخیل 
بودند. رسیدگی به پرونده افراد دخیل در ترور، در 

دست ما نیست.

وی درباره پرونده سقوط هواپیمای حمل کننده 
گوشــت گفت: در این پرونده تعمدی نســبت به 
نیروهای مســلح نبوده و خلبان اشتباه کرده بود و 
بــرج مراقبت به او گفته بــود که نباید فرود بیاید. 
تعمدی نه در فرودگاه بوده و نه خلبان تعمدی داشته 
است و تصور خلبان بر این بوده که در باند فرودگاه 
مهرآباد فرود می آید ولی اشتباه کرده و قصور بوده و 

تقصیری مطرح نیست.
از »محمدعلی نجفی«
 شكایتی نداشته ایم

بهرامی در پاســخ به ســؤالی درباره اینکه آیا 
سازمان قضایی نیروهای مسلح از نجفی در موضوع 
حمل ساح شکایت کرده است یا خیر گفت: خبر 
منتشر شده مبنی بر اینکه سازمان قضایی نیروهای 
مســلح مجوز حمل ســاح داده، دروغ بود و این 
خبر از ســوی وکیل آقای نجفی مطرح شده بود. 

شاید وکیل می خواسته بگوید از طرف سازمان های 
نیروهای مسلح و به اشتباه سازمان قضایی نیروهای 
مسلح را مطرح کرده است که کذب و دروغ بود. ما 
دنبال این هستیم که ببینیم ایشان جوابی می دهد 
یا خیر و اگر جوابی ندهد نسبت به این قصیه شکایت 

خواهیم کرد.
افتتاح رادیو عدالت 

با حضور سخنگوی دستگاه قضایی
رادیو عدالت همزمان بــا اولین روز هفته قوه 
قضائیه در ســاختمان صدای جمهوری اســامی 
ایران با حضور غامحســین اسماعیلی، سخنگوی 

قوه قضائیه افتتاح شد.
رادیو عدالت به صورت 24 ساعته از موج 5/۹5 

اف ام قابل دریافت است.
موضوعــات برنامه های رادیو عدالت مســائل 

مختلف حقوقی و قضایی است.

بسیج دانشــجویی 7 دانشگاه بزرگ تهران 
خطاب به روحانــی تاکید کردند: FATF یكی از 
اقتصادی آمریكاســت که  اتاق جنگ  ابزارهای 
می خواهد دســت ما را در دور زدن تحریم های 
ظالمانه آمریكا ببندد و مــا را در خاک خودمان 

زمین گیر کند.
بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، امیرکبیر، شهید 
بهشتی، امام صادق)ع(، عامه طباطبایی، علم  و صنعت 
و خواجه  نصیرالدین طوسی طی نامه ای به رئیس جمهور  
پیــرو اظهارنظر اخیر وی در جلســه هیئــت دولت در 
مــورد تصویب و اجرای لوایــح مرتبط با FATF تاکید 
کردند:  FATF فرصت بهانه جویی بیشتری را به دشمن 
خواهد داد. FATF یکی از ابزارهای اتاق جنگ اقتصادی 
آمریکا یعنی وزارت خزانه داری است که می خواهد دست 
مــا را در دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا ببندد و به 

تبع آن، ما را در خاک خودمان زمین گیر کند.
در ابتدای این نامه آمده اســت: »برخاف اظهارات 
 ،FATF جنابعالی مبنی بر وجود منفعت در همکاری با
کماکان ادله بسیاری جهت اثبات وجود عدم منفعت در 

همکاری با این سازمان وجود دارد. مشکات عدیده در 
لوایح دولت، تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی، شفاف 
شدن اطاعات اقتصادی کشور برای بیگانگان، کوچک 
شدن سفره مردم و ظهور پدیده خود تحریمی در صورت 
همکاری با این گروه از جمله مواردی است که ابهامات در 

همکاری با FATF را افزایش داده  است.«
این تشکل های دانشجویی سپس تصریح کرده اند: 
»دولت محتــرم باید بهتر بداند که در شــرایط جنگ 
اقتصادی، اطاعات و داده های اقتصادی حکم مهمات را 
برای کشور دارد که با تصویب و اجرای کنوانسیون های 
CFT و پالرمو، عماً راه دسترســی نظام ســلطه را به 
این مهمات باز کرده و تســلط دشمن بر اقتصادمان را 
مستحکم می ســازیم.  ای کاش جنابعالی به جای توجه 
به توصیه دولت های غربی که همواره در راستای منافع 
خود و تضعیف جمهوری اسامی ایران حرکت می کنند، 
قدری نیز به نظرات کارشناسی  جوانان نخبه و دلسوزان 

داخلی توجه می کردید.«
در ادامه این نامــه می خوانیم: »جنابعالی در مورد 
مرتفع شدن زیان های احتمالی همکاری با FATF ادعا 

کردید که دولت آثار مضر و بندهایی که می تواند زیانبار 
باشد را در نظر گرفته و لوایح مرتبط را به گونه ای تنظیم 
کرده که زیان های احتمالی آن زدوده شده  است؛ در حالی  
که حدود سه سال از همکاری ایران با FATF می گذرد و 
به اذعان وزارت امور خارجه، 37 مورد از 41 مورد برنامه 
اقدام اجرا شده است؛ آیا این همکاری سه ساله، جز آثار 
زیان بار فایده ای هم برای کشور داشته است؟ به عاوه این 
همان ادعایی است که دولت محترم در رابطه با توافقات 
هسته ای نیز بیان می کرد و امضای دشمنان را تضمینی 

برای برون رفت از مشکات معرفی می کرد.«
این نوشــتار تاکید دارد: »آنچه اهمیت دارد، میزان 
عملیاتی شــدن ادعاهای مطرح شده توسط جنابعالی  
است. باید بدانید که FATF فرصت بهانه جویی بیشتری 
را به دشــمن خواهد داد. FATF یکی از ابزارهای اتاق 
جنگ اقتصادی آمریکا یعنی وزارت خزانه داری است که 
می خواهد دســت ما را در دور زدن تحریم های ظالمانه 
آمریکا ببندد و به تبع آن، ما را در خاک خودمان زمین گیر 
کند. در این شرایط، صحبت از توانایی زدودن تبعات منفی 

آن محلی از اعراب نخواهد داشت.«

در ادامــه این نامه آمده اســت: »به نظر می رســد 
گره زدن مشکات معیشــتی مردم و حل آن به توافق 
با دشــمنان غربــی، به مذاق حضرتعالــی خوش آمده  
اســت و دولت محترم همان گونه که در ماجرای برجام، 
مشــکات اقتصادی را به سازش با دشــمنان گره زد، 
اکنون نیز همان شــیوه ناکارآمد را به کار گرفته و کلید 
حل مشکات اقتصادی و معیشتی مردم را در تصویب و 
اجرای کنوانسیون های CFT و پالرمو معرفی می کند.«

دانشــجویان دانشگاه های تهران نامه خود را با یک 
پرســش و یک توصیه به پایان برده اند: »حال سؤال این 
اســت که آیا انسان عاقل از یک ســوراخ دو بار گزیده 
می شود؟ آیا تجربه برجام کافی نبود تا آقایان قدری نیز 
چشــم از دهان دشمن بردارند و به ظرفیت های داخلی 
توجه کنند؟ در پایان توصیه می شــود ریاست محترم 
جمهور، کمی دقیق تر و کارشناسی تر در رابطه با موضوع 
فوق الذکر اطــاع پیدا کنند. به همیــن منظور، باری 
دیگر  اشکاات کارشناسی شده وارد بر تصویب و اجرای 
کنوانســیون های مرتبط با FATF که حاصل زحمات 

جوانان نخبه می باشد، به پیوست تقدیم می شود.«

بسیج 7 دانشگاه تهران خطاب به روحانی:

 FATF دست ما را در دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا می بندد



آمریکا سرکرده های داعش را 
از مقابل طالبان فراری داد

هلی کوپتر های آمریکایی ســرکرده های داعش را از 
مقابل حمات طالبان در شرق افغانستان نجات دادند و 

آنها را به مناطق نا معلومی بردند.
»ذبیــح اه مجاهــد « ســخنگوی طالبان، اعــام کرد که 
عناصر این گروه حمات وســیعی را به مــدت یک هفته علیه 
افراد وابسته به داعش در وایت »کنر« افغانستان انجام دادند. 
وی افزود : اما زمانی که ســرکردگان داعش به محاصره طالبان 
در آمدنــد، هلی کوپترهای آمریکایی شــبانه وارد عمل شــدند 

و ســرکرده های داعش را از منطقه تحــت محاصره خارج و به 
منطقــه  دیگری منتقــل کردند. مجاهد ضمن انتقــاد از رفتار 
آمریکایی ها، خاطرنشــان کرد که این چندمین بار اســت که 
ســرکردگان داعشــی در وایت های مختلف از سوی نیروهای 
آمریکایی نجات داده شــده و به پایگاهــای نظامی انتقال داده 
می شوند. وی اظهار داشت، مردم افغانستان و جهان آگاه باشند 
که گروه فتنه گر داعش در افغانســتان تحت حمایت مســتقیم 

نظامیان آمریکایی قرار دارد.
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دیدار و گفت وگوی بارزانی و اردوغان 
در پشت درهای بسته

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری تی آر تی، 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق که به 
ترکیه سفر کرده اســت در کاخ دلمه باغچه استانبول 
با رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه دیدار و 

گفت وگو کرده است.
این دیدار که به مدت یک ســاعت و نیم پشــت درهای 
بسته صورت گرفته است بر اساس اطاعات به دست آمده از 
منابع نزدیک به نهاد ریاست جمهوری ترکیه مسائل مختلفی 

از جمله مبارزه با تروریســم، روابط دوجانبه آنکارا – اربیل و 
تنش های اخیر میان ایــران و آمریکا در صدر گفت وگوهای 
دو طرف بوده اســت. همچنین دو طرف در این دیدار بر این 
مســئله تأکید کرده اند که خواســتار ایجاد جنگی جدید در 

منطقه نیستند.
عاوه بــر این دو طــرف در این دیدار بــر افزایش حجم 
تجاری ترکیه – اقلیم کردســتان تأکید کرده و موضوع ایجاد 
مرز اواکوی، مرز دوم ترکیه – اقلیم کردستان را بررسی کردند.

قتل جوان سیاه پوست با 34 گلوله
به دست پلیس نژادپرست آمریکا

پلیس نژادپرســت آمریکا در جنایتی دیگر، یک جوان 
آفریقایی تبار 24 ساله را در حالی که مسلح نیز نبود، با 34 

گلوله کشت.
نمایشنامه کشتار سیاهان توسط پلیس های نژادپرست و قاتل هر 
هفته در یک ایالت آمریکا به صحنه می رود. هفته گذشــته در ایالت 
»تنســی« و شهر »ممفیس« پلیس، جوان سیاه پوستی را به ضرب 
گلوله کشــت که به دنبال آن درگیری های خشونت آمیزی نیز میان 
تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی به وقوع پیوســت که به زخمی 
شدن دست کم ۲۴ مامور پلیس انجامید. این بار در ایالت کالیفرنیا 
یک جوان ۲۴ ساله آفریقایی تبار در حالی که مسلح نیز نبود، هدف 

۳۴ گلوله دو نیروی امنیتی قرار گرفت و کشته شد.
دفتر پلیس لس آنجلس اعام کرد »رایان توییمان« یک آمریکایی 
آفریقایی تبار ۲۴ ساله بود که هدف ۳۴ گلوله نیرو های امنیتی قرار 
گرفت و از شــدت جراحت های وارده و »اعمال بیش از حد زور« در 
بیمارستان از پا درآمد. به ادعای پلیس چند هفته ای بود که نیرو های 

امنیتی در جست وجوی فرد قربانی بودند. 
به گفته دفتر پلیس لس آنجلس، »رایان توییمان« که تا حد مرگ 
زخمی شده بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد. تحقیقات 
درباره روشن شدن موضوع آغاز شده است. دو پلیس متهم در حال 
گذراندن مراحل اداری هستند. در ایالت کالیفرنیا تیراندازی به سوی 
خودرو به جز مواردی که تهدیدی قریب الوقوع در کار باشد، ممنوع 
است.در ویدئویی که از این حادثه منتشر شده است، مشاهده می شود 
کــه هنگامی که یکی از نیروهای پلیس درب خودرو را باز کرد، این 
جوان ۲۴ ساله به همراه یک مسافر داخل خودرو بود.گفته می شود 

مسافر این جوان صدمه ای ندیده و خودرو را ترک کرده است. 
خانواده جوان مقتول خواستار اجرای عدالت در مورد فرزندشان 
شــده اند. خواسته ای که معموا در آمریکا نسبت به پلیس های قاتل 
به خصوص زمانی که مقتول سیاه پوست باشد اعمال نمی شود. طی 
چند سال گذشــته و به دنبال کشتارهای هدفمند سیاهان توسط 
پلیس آمریکا جامعه سیاهان این کشور جنبشی تحت عنوان » جان 

سیاهان ارزش دارد« راه انداخته اند.
ترامپ علی رغم وعده های قبلی به جونگ اون

تحریم های کره شمالی را تمدید کرد
 رئیس جمهور آمریکا بر خــاف اظهارات و تعهدات خود به 
»کیم جونگ اون«، ضمن تمدید وضعیت اضطراری در قبال کره 

شمالی، تحریم ها علیه این کشور را نیز تمدید کرد.
»کیــم جونگ اون« تاکنون دو بار بــا »دونالد ترامپ« دیدار کرده، 
اما واشــنگتن از رفع تحریم ها علیه کره شمالی خودداری و این مسئله 
را به خلع ســاح کامل اتمی پیونگ یانگ منوط کرده است. همین امر، 
مذاکرات میان پیونگ یانگ و واشــنگتن را در آستانه شکست قرار داده 
اســت. در جدیدتریــن اقدام نیز ترامپ بار دیگــر تحریم ها بر ضد کره 

شمالی را تمدید کرد.
»قانون اضطرارهای ملــی« که در یکی از بندهای آن در قبال کره 
شــمالی وضعیت اضطراری اعام شــده، در صورتی که تمدید نشود به 
صورت خودکار لغو خواهد شــد.دولت آمریکا سال ۲۰۰۸ در قبال کره 
شمالی وضعیت اضطراری اعام کرد و از آن پس هر ساله آن را تمدید 
کرده است.  ترامپ در بیانیه روز جمعه خود با متهم کردن کره شمالی 
به اشاعه مواد هسته ای قابل استفاده در ساح، انجام اقدامات بی ثبات کننده 
در شبه جزیره کره و به خطر انداختن جان آمریکایی ها تصمیم گرفته 
وضعیت اضطراری و تحریم ها علیه این کشور را یک سال دیگر تمدید کند. 

برگ تازه ای به پرونده اخاقی رئیس جمهور آمریکا افزوده شد
متهم شدن ترامپ 

به آزار جنسی یک زن خبرنگار

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به آزار جنسی یک خبرنگار زن 
در داخل یک فروشگاه زنجیره ای در نیویورک متهم شد مسئله ای 

که ترامپ به شدت آن را رد می کند.
ماجرای رســوایی اخاقی ترامپ تمامی ندارد دو ســال پیش یک 
هنرپیشه فیلم های مستهجن در آمریکا ترامپ را متهم کرد که وی را به 
یک رابطه جنسی سه نفره دعوت کرده است. پس از آن گزارش دیگری 
مبنی بر پرداخت حق السکوت از سوی وکیل رئیس جمهوری آمریکا به 
»استفانی کلیفورد« یکی دیگر از هنرپیشه های فیلم های پورن منتشر شد. 
پرداخت حق السکوت به »استفانی کلیفورد« بازیگر فیلم های مستهجن 
اگر چه از ســوی کاخ سفید تکذیب شد اما این تنها آغاز ماجرا بود چرا 
که در ادامه دیلی میل به نقل از »اســتیو بنن« استراتژیست سابق کاخ 
سفید اعام کرد که وکیل دونالد ترامپ به ۱۰۰ زن حق السکوت داده 
تا آنها ماجرای روابط نامشــروع خود با ترامپ را افشا نکنند.روزنامه وال 
اســتریت ژورنال نیز خبر داده بود که وکیل ترامپ به استفانی کلیفورد 
۱۳۰ هزار دار حق السکوت داده تا ماجرای روابط خود با ترامپ را افشا 
نکند.پیش از این نیز ۱۳ زن با متهم کردن ترامپ به فســاد اخاقی از 
وی شکایت کرده بودند اما هر یک از این شکایت ها به گونه ای مختومه 
شد.در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ نیز چند مورد اتهام در زمینه 

رفتار نامناسب با زنان علیه ترامپ مطرح شده بود.
در جدیدترین مورد از این سونامی رسوایی ها، »الیزابت ژان کارول« 
خبرنگار و مقاله نویس آمریکایی روز )جمعه( اعام کرد که ترامپ، حدود 
دو دهه پیش )اواخر ســال ۱۹۹۵ و اوایل سال ۱۹۹۶( او را در اتاق پرو 
یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ در نیویورک مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران این زن خبرنگار که هم اکنون 
۷۶ ساله است، اعام کرد: ترامپ در داخل اتاق پرو فروشگاه »برگدورف 
گودمن« در نیویورک به من حمله کرد. زمانی که اتاق پرو بســته شد، 
او مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. من در آن زمان ۵۲ ساله بودم.

به دنبال افشای این رسوایی از سوی روزنامه نیویورک مگزین، یک 
مقام ارشــد کاخ سفید آن را تکذیب کرد و مدعی شد: این یک داستان 
کاما غلط و غیرواقعی بوده که ۲۵ سال از وقوع آن می گذرد. این داستان 
به سادگی برای آن ساخته شده است که رئیس جمهور را بد جلوه دهد.
دونالد ترامپ هم بافاصله به این افشاگری واکنش نشان داد و گفت: 
من در کل زندگی ام این زن را ندیده ام. او ســعی دارد کتاب جدیدی 

بفروشد. این کتاب باید در بخش کتاب های تخیلی به فروش برسد. 
ترامپ در بیانیه ای که بوســیله کاخ ســفید منتشر شد، اعام کرد: 
شرم بر آن هایی که از خودشان داستان می سازند تا بتوانند توجه مردم 
را جلب کنند یا کتاب بفروشند یا یک کار سیاسی انجام دهند. این برای 
مردمی که این داســتان ها را باور می کنند هم خیلی بد است بخصوص 
وقتی هیچ مدرکی وجود ندارد. برای یک نشــریه که بخواهد با انتشــار 
داســتان های جعلی خود را باا بکشد هم خیلی بدتر است.این درحالی 
است که به دنبال واکنش ترامپ، بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی 
تصویری را منتشر کردند که ترامپ و همسرش »ایوانا ترامپ« را در کنار 
»کارول« و همسر سابقش »جان جانسون« در دهه ۱۹۹۰ نشان می داد.

حمله نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی 
به یک یتیم خانه فلسطینی در بیت المقدس

نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به یتیم خانه ای در منطقه 
قدیمی قدس، مانع از برگزاری یک مراسم در آنجا شدند.

رســانه های فلسطینی به نقل از شاهدان عینی خبر دادند، قرار بود 
که در این یتیم خانه مراسمی با عنوان »نه به جنگ و آری به آزادی و 
صلح« برگزار گردد، اما نظامیان رژیم صهیونیستی وارد این یتیم خانه شده 

و تمامی کسانی که در داخل آن بودند را مجبور به ترک محل کردند.
به گزارش فارس، شاهدان عینی گفتند که نیروهای رژیم صهیونیستی 
برای حمله به این یتیم خانه و بر هم زدن مراســم، از شخص »گیلعاد 

آردان« وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی دستور داشته اند..
زخمی شدن 79 فلسطینی در غزه

وزارت بهداشــت نوار غزه اعام کرد، در راهپیمایی روز جمعه غزه، 
۷۹ فلسطینی زخمی شدند.

این راهپیمایی  در واقع، شــصت و ســومین راهپیمایی موسوم به 
»راهپیمایی های بزرگ حق بازگشت و شکست محاصره غزه« است و از 
۱۰ فروردین ۱۳۹۷آغاز شده و هنوز ادامه دارد. بنا بر آمار وزارت بهداشت 
نوار غزه، از آغاز این راهپیمایی ها تا کنون، بیش از ۳۰۰ فلســطینی به 

شهادت رسیده  و ۱۷ هزار ۳۳۷ نفر دیگر نیز مجروح شده اند.
مولداوی منصرف شد

»نیکو بوبیســکو« وزیر خارجه مولداوی، از انصراف دولت این کشور 
برای انتقال سفارت خود از تل آویو به قدس اشغالی خبر داد.

وزیر خارجه مولداوی در باره علت این انصراف گفت که تصمیم فوق 
را دولت ســابق گرفته و در حال حاضــر دولت جدیدی در مولداوی بر 

سر کار است.

معترضان در پایتخت گرجستان، در حالی که 
پرچم های اتحادیه اروپا را در دست داشتند، علیه 
دولت تفلیس شــعار دادند و خواستار برگزاری 
انتخابات زود هنگام و استعفای وزیر کشور شدند.

آتش زیر خاکســتر بحران گرجســتان این بار به 
بهانه ای دیگر شعله ور شده است. » سرگئی گاوریلوف 
« نماینده مجلس دومای روســیه اجازه یافت تا روز 
پنجشنبه ریاست یک جلسه را در پارلمان گرجستان 
بر عهده بگیرد، گفته شــده که این نماینده روس از 
استقال مناطق اوســتیای جنوبی و آبخازیا حمایت 
می کند همین مسئله کافی بود تا گرجی های ضد روس 
که هنوز زخم های برجای مانده از جنگ سال ۲۰۰۸ 
با روسیه را از یاد نبرده اند به خیابان بریزند. روسیه از 
۱۱ سال پیش همچنان مناطق جدایی طلب آبخازیا و 

اوستیای جنوبی را در کنترل خود دارد.
 استعفای رئیس پارلمان گرجستان در روز جمعه 
برای معترضان در این کشــور کافی نبود. از همین رو 
جمعه شــب بار دیگر ۱۵ هزار نفــر در برابر پارلمان 
این کشور در تفلیس تجمع کردند. معترضان این بار 
استعفای وزیر کشور را خواستارشدند.»گیگا بوکریا« 
از حزب گرجستان اروپایی گفت: رئیس پارلمان استعفا 

داد. حاا وزیر کشــور باید اســتعفا دهد که مسئول 
خشــونت های پنجشنبه شب است. پس از آن ما باید 
به مشکات سیاسی بپردازیم، نظام انتخاباتی را تغییر 
دهیم و تناســبی ایجاد کنیم که قدرت مطلق نباشد.

برخی معترضــان در حمایــت از ۱۶۰ معترضی که 

پنجشنبه شب زخمی شدند خود را باندپیچی کردند. 
تظاهرکنندگان پرچم های اتحادیه اروپا و تابلوهایی به 

همراه داشتند که روسیه را »اشغالگر« خوانده بود.
خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد معترضان خواستار 
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شــده اند. شمار 

شرکت کنندگان در این تظاهرات که در برابر پارلمان 
برگزار شد،  بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر برآورد شده است.. 
»وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه نیز سفر به 
گرجستان را در پی شرایط نابسامان در این کشور لغو 
کرد. پوتین همچنین فرمان داد تا پرواز ها از روســیه 
به گرجســتان به صورت موقت، متوقف شود.کرملین 
که دلیل این اقدام را حفاظت از شــهروندان خود در 
برابر »اقدامات مجرمانــه« عنوان کرده، همچنین به 
آژانس های مســافرتی توصیه کرده است که تورهای 
روسیه به گرجستان را متوقف کنند.وادیمیر پوتین 
همچنین به دولت خود دستور داده که توریست های 
روس را که به گرجســتان ســفر کرده اند، به کشور 
بازگرداند.ســاانه حدود یک میلیون شهروند روسیه، 
تعطیات خود را در گرجستان سپری می کنند.»سالومه 
گفته  گرجســتان  رئیس جمهوری  زورابیشــویلی«، 
است»ستون پنجم« وابسته به روسیه موجب بروز این 
مشکات شده اســت. زورابیشویلی همچنین روسیه 
را یک »دشــمن و اشغالگر« توصیف کرده و مسکو را 
مقصر این ناآرامی ها دانسته است. در سال ۲۰۰۳ نیز 
گرجستان شاهد انقاب مخملی غربگرایان علیه دولت 

وقت این کشور بوده است.

معترضان با پرچم اتحادیه اروپا علیه دولت گرجستان شعار دادند
بوی انقاب رنگی بار دیگر در گرجستان پیچید

پســر رئیس جمهور سابق مصر، »عبدالفتاح 
السیسی« و دیگر مقامات این کشور را قاتل پدر 

خود معرفی کرد. 
»عبداه مرسی« در صفحه خود در فیسبوک نوشت: 
فراموش نکنید که »محمود توفیق«وزیر کشور کنونی 
و »مجدی عبدالغفار« وزیر کشور سابق مصر و قاضیانی 
همچون »شیرین فهمی«، »شعبان الشامی«، »احمد 
صبری« و نیز »نبیل صادق« )دادســتان کل( همگی  
شرکای »عبدالفتاح السیسی« )رئیس جمهور فعلی( و 
»عباس کامل« رئیس دســتگاه اطاعات مصر، در قتل 

پدرم شریک هستند.
مرســی که به دنبال کودتــای ارتش علیه وی در 
تابســتان ۲۰۱۳، شش ســال را در حبس به سر برده 

بود، اخیرا در جلسه دادگاه از دنیا رفت.
از سوی دیگر، »نجاء محمود« همسر محمد مرسی 
در صفحه خود در فیسبوک نوشت: اگر قصد خیانت با 
تــو دارند، پیش از این با خدا هم خیانت کردند و خدا 
)تو را( بر آنها تمکین و تسلط داد و خدا دانا و درستکار 

است. )آیه ۷۱ سوره انفال(
همدردی با همسر مرسی

یکــی از کاربران ضمن ابراز همدردی با خانواده 
ُمرسی، نوشــت: حسن البنا)رهبر اخوان المسلمین 
مصر( کشته شد و زنانی از خانواده اش پیکرش را حمل 
کردنــد و پدرش برای او نماز میت خواند و مخفیانه 
نیز دفن شــد و اعضای خانــواده اش اجازه برگزاری 
مراسم عزاداری نداشتند. سید قطب)نویسنده ( نیز 
کشــته شد و مخفیانه و بدون حضور کسی به خاک 
سپرده شــد. قبر وی مشخص نیست که کجاست. 
مهدی عاکف)رهبر اخوان( نیز کشــته شد و دولت 
السیســی مانع مراسم خاکسپاری وی شد و اعضای 

خانواده اش مجبور شــدند ساعت دو نیمه شب وی 
 را دفــن کنند و فقط به چهار تــن اجازه دفن وی 

داده شد.
وی ادامه داد: مرســی نیز کشــته شد و در هنگام 
بامداد و با حضور تعدادی از اعضای خانواده اش و وکیل 
 وی، به خاک سپرده شد. آنها از زنده و مرده اخوانی ها

می ترسند.
شــک و تردیدهای بسیاری درخصوص درگذشت 
مرسی از سوی سیاستمداران، حقوقدانان، مراکز حقوقی 
و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارد؛ برخی  
معتقدند که به دلیل بی توجهی پزشکی، قتل او عمدی 
بوده و درخصوص قتل مرسی باید تحقیقات بین المللی 

صورت بگیرد. 

تصویر مرسی در روزنامه ااهرام
هکرهایی که گفته می شــود از اتباع ترکیه بوده اند 
با هک ســایت روزنامه مصری »اأهرام«، تصاویری از 
»محمد مرسی« رئیس جمهور سابق مصر را روی صفحه 

اول این سایت منتشر کردند.
محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر هفته گذشته 
در جلســه دادگاه دچار ایست قلبی شد و از دنیا رفت. 
بسیاری از کارشناسان و مقامات خارجی معتقدند که 
مرســی با مرگ طبیعی نمرده و تحت فشارهای داخل 
زندان از دنیا رفته اســت. این مسئله باعث فعال شدن 
حامیان مرسی و شروع دور جدید اعتراض ها علیه نظام 
مصر شده است. به گزارش فارس، هکرها با نفوذ به سایت 
روزنامه دولتی »اأهرام«، تصاویری از »محمد مرسی« 

را منتشر کردند. در تصاویری که فعاان در شبکه های 
اجتماعی منتشــر کردند، تصویر مرسی که زیر آن آیه 
قرآنی »اتحســبن اه غافا عمــل یعمل الظالمون« 
نوشته شده، مشاهده می شود. هکر ها از مرسی به عنوان 

»شهید« یاد کردند.
تظاهرات در الجزایر

از ســوی دیگــر، هزاران نفــر از مــردم الجزایر در 
هجدهمین جمعــه از روز تظاهرات هــا و جنبش ضد    
عبدالفتاح السیسی رئیس انقاب مصر شعار هایی مبنی 
بر محکوم کردن وی، سیاست ها و رژیم سرکوبگرانه اش 
سر دادند. تظاهرات کنندگان، یک صدا در وسط پایتخت 
شعار االه اااه محمد رسول اه و السیسی دشمن خدا 
سرداده و عکس محمد مرسی را در خال تظاهراتشان در 
این هفته باا بردند. افکار عمومی الجزیره و طبقه سیاسی و 
رسانه های این کشور هم مانند سایر کشورهای عربی خبر 
مرگ محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر را به عنوان 
یک شوک بزرگ دریافت کردند. رسانه های این کشور در 
ساعات اولیه پس از اعام این خبر، اتفاقات و درگیری های 

تظاهرات کنندگان را در الجزایر پوشش دادند.
سایت های شبکه های اجتماعی الجزایر به خبر مرگ 
مرموز محمد مرسی و مسیری که وی به عنوان اولین 
رئیس جمهور غیر نظامی مصر در سال های آخر عمرش 
در زندان و با شرایط دردناک سپری کرد واکنش هایی 
پر از خشــم نشان دادند. اینکه مقامات منتخب کنونی 
الجزایر پس از رفتن بوتفلیقه، واکنش رسمی به مرگ 
محمد مرســی نداشــته اند برای ناظران جای تعجب 
ندارد؛چرا که نظام بوتفلیقه یکی از مهم ترین طرفداران 
رژیم کودتای مصر بــود. واکنش های خیابانی الجزایر 
نیز عموما از ســمت مردم و بخشــی از طبقه سیاسی 

این کشور بود.

فرزند محمد مرسی: قاتل پدر من عبد الفتاح السیسی است

مردم و نخبگان پنج کشور عربی با برگزاری 
نشست اقتصادی منامه که قرار است زمینه ساز 
پذیرش طرح آمریکایی »معامله قرن « توسط 

کشورهای منطقه شود، مخالفت کردند.
هر روز که می گذرد، موج مخالفت های مردمی و 
چهره های نخبه کشورهای عربی منطقه با برگزاری 
نشست توطئه آمیز منامه بیشتر می شود؛ در اعتراض 
به این نشست، ساکنان کرانه باختری و نوار غزه، مردم 
کشور های اردن و تونس تظاهرات کردند و همچنین، 
چهره های مطرح و نخبگان این کشورها و دو کشور 

کویت و لبنان خواستار عدم برگزاری آن، شدند.
به گزارش ایســنا، تظاهرات و مخالفت گسترده 
مردم، اتحادیه ها و احزاب اردن با نشســت اقتصادی 
منامه، دولت امان را در مورد شرکت کردن در نشست 

فوق، به تردید انداخت.
ملت اردن شامگاه جمعه نیز پس از راهپیمایی، 
در مقابل سفارت آمریکا، تحصن کرده و علیه نشست 

منامه شعار دادند. 
طی هفته گذشته، شبکه های اجتماعی اردن نیز 

شاهد یک »طوفان الکترونیکی« علیه نشست بحرین 
و هرگونه مشارکت رسمی احتمالی در آن بود.

این درحالی اســت که موضع رسمی اردن برای 
حضور در این نشست، همچنان نامعلوم است.

از سوی دیگر، نیروها و تشکل های جامعه مدنی 
کویت با صدور بیانیه ای، مخالفت خود را با کنفرانس 
بحرین اعام کردند و آن را مقدمه ای برای پیشبرد 
معامله قرن و با هدف نابودی آرمان فلسطین دانستند.
شــمار زیــادی از جمله جنبــش تحریم رژیم 
صهیونیســتی در کویت، اتحادیــه معلمان، انجمن 
وکا و انجمن روزنامه نگاران کویت، اتحادیه جوانان 
برای قدس، اتحادیه ملی حمایت از کودکان، اتحادیه 
حمایــت از مخترعان و اتحادیه هــای دیگر بیاینه 

مخالفت با نشست منامه را امضا کرده اند.
از بیــروت نیز خبر رســید، خبرنگاران لبنانی و 
فلسطینی علیه نشست منامه و معامله قرن، تظاهراتی 

را در میدان شهدا بیروت برگزار کردند.
نشست منامه قرار است که طی روزهای پنجم و 

ششم تیر ماه جاری در این شهر برگزار شود.

هر چند در ظاهر این نشست، اقتصادی است و 
با هدف توســعه سرمایه گذاری در فلسطین  اشغالی 
صــورت می گیرد، ولی در اصل قرار اســت که این 
نشست زمینه ساز پذیرش طرح آمریکایی موسوم به 
معامله قرن باشد. در صورتی که معامله قرن توسط 
کشــورهای عربی پذیرفته شــود، آرمان های مردم 

مظلوم فلسطین نیز برای همیشه محو می گردد.
» وائل نجم« مسئول رسانه ای جماعت اسامی 
لبنــان در ارتباط با این توطئه گفت که معامله قرن 
کل منطقــه را هدف قــرار داده و هدف آن، تغییر 

واقعیت های موجود در منطقه است.
نجم تصریح کرد : همراه با تمامی آزادگان جهان، 
با معامله قرن مقابله کرده و این طرح را به شکست 

خواهیم کشاند.
اعتراف به شکست

»شبتای شبیط« رئیس پیشین سازمان اطاعات 
خارجی رژیم صهیونیستی )موساد(، از سیاست دولت 
تل آویو به ریاســت »بنیامین نتانیاهو« انتقاد کرد و 
گفت: این دولت به دنبال صلح نبوده و تاشــی در 

این راستا نمی کند.
به گزارش ایسنا، شبیط به روزنامه »معاریو« گفت: 
اگر دولت تل آویو واقعاً به دنبال صلح می بود، با این 
لحن خشن و برتری جویانه با تشکیات خودگردان 

فلسطین برخورد نمی کرد.
 او در ادامــه با انتقــاد از معامله قرن که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا قصــد ارائه آن را 
دارد، گفــت: اطاعی از جزئیات این طرح ندارم، اما 
می خواهم به برخی از اشــتباهاتی که ارائه دهندگان 
آن مرتکب شده اند، بپردازم. انتقال سفارت آمریکا به 
قدس، به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 
اســرائیل، توییت «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در 
اراضی اشغالی، درباره اینکه در شرایط مشخصی ازم 
است بخش هایی از کرانه باختری به اسرائیل ملحق 
شود، اشتباهات بزرگی بودند که حتی افراد تازه کار در 

دنیای سیاست هم آنها را مرتکب نمی شوند.
اظهارات این مقام ســابق صهیونیست به خوبی 
آشکار می کند که طرح های مثل معامله قرن و نشست 

منامه، پیشاپیش شکست خورده هستند.

مخالفت مردم و نخبگان 5 کشور عربی با نشست صهیونیستی منامه

انصــاراه یمن اعام کــرد فناوری های 
پیشــرفته ای در اختیار دارد که سامانه های 
پدافندی مســتقر در عربســتان نیز قادر به 
مقابله با آنها نیستند. همزمان انقابیون یمن 
بر یک پایگاه ســعودی در جنوب عربستان 

مسلط شدند.
جنبــش انصاراه یمن اعام کــرد فناوری های 
پیشرفته ای در اختیار دارد که سامانه های پدافندی 
آمریکایی و غیرآمریکایی مســتقر در عربستان نیز 
قادر به مقابله با آنها نیستند و به همین علت عسیر و 
نجران سعودی در تیررس ماست. بر این اساس، یحیی 
سریع، سخنگوی نیروهای مسلح  انصاراه ضمن بیان 
این مطلب افزود، انواع موشک های بالستیک و هدایت 
شونده و پهپاد را برای هدف قرار دادن سرتاسر خاک 

عربستان در اختیار داریم.

به گزارش فارس، وی تاکید کرد، در صورت ادامه 
بحران، حمات ما به عسیر و نجران و جیزان محدود 
نخواهد شد. ما قادر به تولید مداوم این موشک ها و 
پهپادها هستیم و یمن با این توانمندی ها قادر است 
نه تنها چندین ماه بلکه چندین ســال به مقاومت 
ادامه دهد. مقابله با متجاوزان حق مشروع یمن است.
از سوی دیگر، حسین العزی معاون وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن )وابسته به انصاراه( اعام کرد؛ 
ارتش یمن قادر است ده ها موشک و پهپاد را به شکل 
سازماندهی شده و مرتب در پاسخ به حمات ائتاف 
 سعودی بکار گیرد. وی در صفحه توییتر خود نوشت:

» آنچه تا کنون انجام داده ایم چیزی بیش از پیام های 
صلح و فشار برای پایان دادن به کشتار ملت مظلوم 

ما نبود و ما گزینه ها و ساح های قوی تری داریم.«
عبدالملــک بدرالدین الحوثی رهبر انصاراه در 

سال ۲۰۱۵ و آغاز جنگ ائتاف سعودی علیه یمن 
اعام کرد، اگر حمله به یمن متوقف نشــود ناچار 
می شــویم گزینه های اســتراتژیک خود را اجرایی 
کنیم. اکنون که جنگ یمن وارد پنجمین سال خود 
شده، ارتش یمن پاسخ حمات ائتاف سعودی به 
فرودگاه صنعا را با حمات متقابل به فرودگاه های 
ســعودی می دهد. یگان پهپادی و موشــکی یمن 
در پاســخ به حمات مداوم ائتاف متجاوز، حدود 
۱۰ عملیات پهپادی و موشــکی علیه فرودگاه های 
ســعودی و تأسیسات نفتی این کشور تنها در یک 

ماه اخیر انجام داده است.
تسلط انصاراه بر پایگاه سعودی

از ســوی دیگر انصاراه یمن جمعه شب اعام 
کــرد که همراه با نیروهای ارتش یمن توانســته اند 
یک پایگاه نظامی را در استان »جیزان« عربستان به 

کنترل خود درآورند. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، 
این پایگاه نظامی در بلندی های »قیس« واقع شده 
بود و نیروهای یمنی پس از چندین ساعت درگیری 
توانستند آن را به کنترل خود درآورند. پایگاه مذبور 
محل تجمع نیروهای وابســته به دولت مســتعفی 
منصور هادی بــود. در همین حال نیروهای ائتاف 
ســعودی-اماراتی که قصد داشتند از طریق استان 
»نجران« وارد خاک یمن شوند، در کمین نیروهای 
یمنی گیر افتاده و مجبور به عقب نشینی شدند. در 
این کمین ده ها تن از نیروهای ائتاف سعودی کشته 
و زخمی شدند. به نوشته پایگاه خبری شبکه المسیره، 
جنگنده های سعودی در این حمله، نیروهای ائتاف را 
پشتیبانی می کردند اما یمنی ها همزمان با استفاده از 
آتش توپخانه و به کارگیری تک تیراندازها، نیروهای 

متجاوز را به مجبور به عقب نشینی کردند.

تسلط انقابیون یمن
 بر پایگاه ارتش سعودی در جنوب عربستان

عربستان
الخلیــج آناین: عفو بین الملل روز جمعه بــا صدور بیانیه ای اعام 
کرد که حکومت عربستان »نسیمه السادة« از فعاان حقوق بشری این 
کشور را همچنان در بازداشــت نگه داشته است. الساده حدود ۱۱ ماه 
پیش بازداشت شد و تا کنون بدون هیچ اتهام یا محاکمه ای، در حبس 

انفرادی به سر می برد.
نیروهای امنیتی رژیم آل ســعود این فعال حقوق زنان را ۱۰ مرداد 
سال گذشــته مقابل منزلش در شــهر »صفوی« واقع در شرق کشور 
دستگیر کرده اند. نیروهای امنیتی عربستان از خانواده این زن سعودی 

نیز خواستند که در برابر این اقدام سکوت کنند. 
قزاقستان

 تسنیم: »قاســم ژومارت توکایف« رئیس جمهور جدید قزاقستان، 
طی مصاحبه ای با رســانه صهیونیستی »اســرائیل هایوم« گفت: نظر 
من در رابطه با اســرائیل، کاما مثبت اســت. وی گفت که در نظر دارد 
دیداری از فلسطین اشغالی داشته باشد و خواستار توسعه مناسبات میان 

قزاقستان و اسرائیل است. 
انتخابات ریاســت جمهوری تنها چند هفته پــس از آنکه نظربایف 
کناره گیــری اش از قدرت را در ماه مارس)بهمن- فروردین( اعام کرد، 
برگزار شــد. این اقدام مهم از سوی نظربایف یک ضرورت برای ممانعت 
از آشــوب های سیاسی که می توانســت این جمهوری را بی ثبات کند، 

بوده است. 
فلسطین  اشغالی

فلســطین الیوم: قایق های ارتش رژیم صهیونیستی دیروز به سمت 
قایق های ماهیگیری فلسطینیان در دریای نوار غزه آتش گشودند.

به گفته شــاهدان، حمله قایق های رژیم صهیونیستی به قایق های 
ماهیگیران در منطقه ای صورت گرفت که ماهیگیری در آن مجاز است. 
این حمله در حالی صورت می گیرد که نوار غزه در محاصره کامل بوده 

و مردم این منطقه به مواد غذایی نیاز دارند.
آلمان

فــارس: »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان اعام کرد که کشــورش 
همچنان با مشکل رشد تروریست ها و افراط  گرایان مواجه است.

وی با اعام اینکه آلمان چشمان خود را بر روی راست گرایی بسته 
اســت، در این مورد در روزنامه آلمانی »بیلد« نوشت: در آلمان باید به 

صورت هفتگی اعتراضاتی علیه راست گرایان برگزار شود.
مرگ مشــکوک »والتر لوبکه« فرماندار شــهر »کاسل« و تهدید به 
مرگ »هنریته رکر« و »آندرآس هولشتاین« شهرداران شهرهای »کلن« 
و »آلتنا« که طرفدار سیاست های حمایت از پناهجویان هستند، نگرانی 

درباره رشد افراط گرایان را در آلمان افزایش داده است.

کوتاه از سراسر جهان

تظاهرات مردم الجزایر در حمایت از  محمد ُمرسی


