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

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

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

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

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/2/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی 
محمدی کمرودی به شــماره ملی 2160849634 به عنوان 
بــازرس اصلــی و خانــم لیا لعــل جوهری به شــماره ملی 
0430012098 به عنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدنــد. روزنامه کثیراانتشــار کیهان 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 
ســود و زیان منتهی به ســال 1396 به تصویب رسید. آقایان 
هوشنگ وحدت واسعی به شماره ملی 0035378638 و سینا 
وحدت واســعی به شــماره ملی 0080149421 و حسینعلی 
ساده قمصری به شماره ملی 1262587451 به عنوان اعضای 

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

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

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

و شناسه ملی 10101495849 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور 
فوق العــاده مورخ 1398/01/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد: آقایان محمد به تاش به کد ملی  0047174455 و 
سید حســنعلی طبری پور به کد ملی 4989460626 به 
عنوان بازرســین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخــاب گردیدند. آقای محمد رحمدل به کد ملی 
2063173931 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
- آقای امیراسماعیل زارع به کد ملی 4285776391 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جواد اعرج خدائی 
به کد ملی 1382492294 به ســمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی 
و اســناد بهادار از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و 
عقود اســامی با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

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

و شناسه ملی 10101353819 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/5/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:  آقای احمد بی طرف شماره ملی 2595296401 
به نمایندگی از شرکت خدماتی تحقیقاتی ساتر سبز شناسه ملی 
10102262391 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا عائی 
به شــماره ملی 5579142064 به نمایندگی از شــرکت گروه 
طلیعه ســبز جهان شناسه ملی 10102853650 به سمت عضو 
هیئت مدیره آقای آرش آرمون به شــماره ملی 1861153880 
به نمایندگی از شــرکت مهندسی آماد بهینه ســاز شناسه ملی 
10102251738 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
آقای علی حمیدی به شــماره ملی 0068814283 به نمایندگی 
از شــرکت بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا 

شناسه ملی 10102384287 به عضو هیئت مدیره آقای حسن 
امیرآبادی فراهانی به شــماره ملی 0039390330  به نمایندگی 
از شــرکت حمل و نقل آزادگان شناسه ملی 10101259330 به 
ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور موسســه از قبیل چک ســفته برات قراردادها 
و عقــود با امضاء ثابــت مدیرعامل و مدیر مالــی آقای معتمد 
عباس پــور به همراه یکی از اعضاء هیئــت مدیره همراه با مهر 
موسســه و اوراق عادی و مکاتبات اداری بــا امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

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

آگهی تغییرات موسسه آموزشی آماد و پشتیبانی دستواره 
به شماره ثبت 11984 و شناسه ملی 10100467987

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/7/1 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای غامحسین جوانی 

جونــی به شــماره ملی 1290071772 به ســمت 

رئیس هیئت مدیــره- آقای مهدی دوســت نژاد به 

شــماره ملی 1280830220 به ســمت مدیرعامل 

و عضــو هیئت مدیره- آقــای محمدباقر مهدوی به 

شــماره ملی 4569085407 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضای چک، سفته، 

بــرات، قراردادهای تعهدآور و اســناد رســمی با دو 

امضای مدیرعامل و یکــی از اعضای هیئت مدیره و 

ممهور به مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507471(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده مورخ 1395/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای عباس سنمار بشماره ملی: 1282224905 

به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی عابدی جونی 

بشــماره ملــی: 1290084981 به ســمت بازرس 

علی البدل شــرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند. اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای 

مدت دو سال انتخاب شدند: - آقای غامحسین جوانی 

جونی بشــماره ملی: 1290071772- آقای مهدی 

دوســت نژاد بشــماره ملی: 1280830220 -آقای 

محمدباقر مهدوی بشماره ملی: 4569085407
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507469(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1393/4/10 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد: آقــای غامحســین جوانــی جونی کــد ملی 
1290071772 به سمت هیئت مدیره آقای محمدباقر مهدوی- کد 
ملی 4569085407 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی 
دوســت نژاد- کد ملی 1280830220 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار شامل چک، 
سفته، برات، قراردادها و عقود اسامی با دو امضای مدیرعامل و یکی 

از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507470(

آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگستان 
سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 181898 

و شناسه ملی 10102240863 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/22 
و به موجب مجوز شــماره 98/143288 مورخ 1398/3/22 وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: 
اســتان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، والفجر، 
خیابان 20 متری گلســتان، خیابان 20 متری زرتشــتیان، پاک 4 
طبقه ســوم کدپستی 1436917644 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507465(

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری بام سامت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 511971 

و شناسه ملی 14006889472

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1398/2/17 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه حسابرســی 
و خدمــات مدیریت امین مشــاور بصیر به شــماره شناســه ملی 
10100613380 به ســمت بازرس اصلی و خانم منیره صیامیان 
گرجی کد ملی 2181536627 به ســمت بازرس علی البدل برای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )507466(

آگهی تغییرات شرکت بستاب بنا 
سهامی خاص به شماره ثبت 100605 

و شناسه ملی 10380236464
موضوع: فروش ســوله و ساختمان انبارداری به ترتیب به ابعاد 36/35*45/35 متر با ارتفاع 
6 متــر و ابعاد  3/4*13/30متر در دو طبقه واقع در تبریز- چایکنار- جنب خیابان رضانژاد به 
صورت سرجمع و یکجا )جداسازی قطعات سوله و ساختمان، تخریب دیوارها، کف ها، سقف ها، 
فونداســیون و برکناری و بارگیری و حمل کلیه اقام حاصل از ســاختمان و ســوله و مصالح 

ساختمانی به بیرون از کارگاه(
مدت زمان انجام کار: یک ماه

دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق تبریز
مهلت فروش اسناد: از تاریخ 98/4/4 لغایت 98/4/17

مبلغ کل تضمین شرکت در مزایده: 10٪ مبلغ پیشنهادی
محل فروش اسناد: 

تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ســاختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز، طبقه چهارم، اداره قراردادها و مناقصات 

تهران: میدان ونک خیابان برزیل، ســاختمان شهید عباسپور، بلوک 2 نیم طبقه دوم واحد 207 
آقای بهرامی

مبلغ فروش اســناد: مبلغ فروش اســناد پانصد هزار ریال قابل واریز به شــماره حساب 
130281020211 به نام شــرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع 

در کوی ولیعصر- فلکه بارنج
تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.

مهلت و محل تحویل پیشــنهادات: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 10 روز 
یکشــنبه مورخ 98/4/30 و محل تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز به آدرس تبریز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 33328946-49 

دورنگار: 33328950
ســاعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: پیشنهادات واصله طبق شرایط مزایده راس 
ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 98/4/30 در طبقه پنجم ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی 

برق تبریز واقع در تبریز: کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران افتتاح خواهد شد.
آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطاعات به شرح زیر می باشد: پایگاه اطاع رسانی مناقصه 
http://iets.mporg.ir و سایت توانیر http://www.tavanir.org.ir شرکت توزیع 

http://www.toztab.ir نیروی برق تبریز
درج آگهی در ســایت فقط برای اطاع رسانی بوده و پیشــنهاددهندگان جهت دریافت اسناد 
می بایستی به آدرس های ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق 

اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد. 
شناسه آگهی: 510229

مزایده عمومی 
تک مرحله ای

نوبت اول

عادل کاظمی- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز
)سهامی خاص(

سال هفتادو هشتم   شماره 22217   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 4 تیر 1398   21 شوال 1440    25 ژوئن 2019

ظریف در مراسم روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر: 
آمریکا 
و برخی کشورهای غربی

 مسئول اختال در مبارزه 
با مواد مخدر هستند

۱۱

گایه های اصناف از دولت
درباره ظرفیت های خالی و موانع کسب و کار

صفحه2

خبر ویژه

فرمول برجام یا فرمول پهپاد
مسئله این است

یادداشت روز

صفحه2

دیروز از سوی ترامپ اعمال شد

تحریم های جدید آمریکا
علیه ایران

راهپیمایی آرام شیعیان مظلوم نیجریه
با شعار »شیخ زکزاکی را آزاد کنید«

گزارش کیهان از حقوق چند ده میلیونی مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری

دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد
نجومی بگیران  برگشتند

 * جزئیات تــازه از عملیات دقیــق انصاراه علیه
 2 فرودگاه مهم آل سعود.

 * 2 شــیرخواره فلسطینی چگونه در محاصره غزه
 و به دور از آغوش مادر جان باختند؟

* اظهارات مهم نمایندگان پارلمان سوریه درباره اوضاع 
ادلب و حضور فرماندهان ترکیه ای کنار تروریست ها.

* بوریــس جانســون، از نگاه وزیر اول اســکاتلند: 
»بی لیاقت و وحشتناک«.                    صفحه آخر

تحقیر آل سعود ادامه دارد 

ترامپ: به بن سلمان زنگ زدم 
گفتم باز هم باید پول بدهی، موافقت کرد

 * رئیــس  شــورای تامین کننــدگان دام: قیمــت 
گوشت قرمز رو به کاهش است.

 * صــادرات بی رویــه، قیمــت ســیب زمینی را 
افزایش داد.

* افزایش کاهبرداری اینترنتی به بهانه اعزام به خارج.

 * بــا افزایش دو برابری نرخ ســبوس اعام شــد؛
 ابی  کارخانه های آرد و لبنیات، قیمت ســبوس گندم را 

گران کرد.
* وزیــر نیرو اعام کــرد: عبور از خاموشــی های 
تابستان به شرط کنترل مصرف.             صفحه۴

5 روز پس از انهدام پهپاد آمریکایی 

همراهی بازارهای کشور
 با گزینه مقاومت و اقتدار 

* در حالی که بیــش از 15 ماه از مهلت قانونی 
دولت برای راه اندازی ســامانه حقــوق و مزایای 
مدیران می گذرد و ایــن تکلیف قانونی عملیاتی 
نشده اســت، برخی مدیران همچنان حقوق های 
نجومی حتی بیش از 50 میلیون تومان دریافت 

می کنند.
* بر اساس لیســت منتشر شده، حقوق مدیران 
عامــل و هیئت مدیــره شــرکت های صندوق 
بازنشســتگی کشوری در ســال 1397، مبالغی 
چون 53، 44 و 28 میلیــون تومان در ماه بوده 

است.

* مدیرعامل جدید صندوق بازنشســتگی: »در این شرایط ســخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های 
چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شــما به درد می آورد. بویژه مدیرانی که عملکرد 

ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا جیب بازنشستگان.«
* چرا بعد از گذشت بیش از 2 سال و 4 ماه از تکلیف قانون گذار، همچنان »سامانه ثبت حقوق و مزایا« 
اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز که می گذرد داان های مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش 
فربه تر و تاریک تر می شوند.                                                                                  صفحه2

در اولین گفت وگوی تلویزیونی با مردم
 رئیسی: درباره اموالم 
عاوه بر
 رهبرمعظم انقاب
 به مردم هم
 گزارش خواهم داد

۳

* مردم نیجریه بار دیگر با برپایی تظاهرات در چندین شــهر این کشور، خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان 
این کشور شدند.

 * طی 4 ســال گذشــته مردم نیجریه بارها با برپایی تظاهرات، خواســتار آزادی زکزاکی شده اند، اما دولت نیجریه 
وی را آزاد نمی کند.

* سال 2015 نیروهای امنیتی و ارتش نیجریه با یورش به حسینیه شیعیان در شهر »زاریا«، بیش از 1000 نفر را 
کشته اند. برخی منابع شمار شهدا را تا 2000 نفر نیز اعام کرده اند. 

* زکزاکی در زندان بینایی یک چشمش را از دست داده و چشم دیگرش نیز تنها 15 درصد بینایی دارد.
* جنبش اسامی نیجریه اخیرا اعام کرده بود ارتش این کشور برای قتل شیخ زکزاکی توطئه چینی کرده است.   صفحه آخر

امیر خانزادی: 
جواب دندان شکن

 به آمریکایی ها 
تکرارپذیر است

۱۱

واشنگتن پست:
ترامپ 
مثل ببر غرش می کند
مثل گربه ترسو
 عمل می کند

۱۱

* استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا: این دستور، سه فرمانده ارشد ایران از جمله سردار 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی ســپاه را بخاطر تهدید به بستن تنگه هرمز تحریم می کند. 
سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای ســپاه بخاطر دخالت وی در سرنگونی پهپاد آمریکایی و 

سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی در زمره این فرماندهان هستند.
* طی چند روز آینده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تحریم خواهد شد.

* رئیس جمهور آمریکا: به افزایش فشــار علیه ایران ادامه خواهیم داد. به دنبال جنگ با ایران 
نیستیم و می خواهیم به یک توافق جامع با آنها برسیم.

* درس فراموش نشــدنی و ضرب شست ســپاه به آمریکا با انهدام پهپاد جاسوسی۴C ـ RQ، این رژیم 
مســتکبر و متجاوز را به تحریم فرماندهان سپاه وا داشته است. این مسئله نشان می دهد به تصریح شبکه 
انگلیسی تله  سور، ایران غرور آمریکا را هدف قرار داده؛ جایی که ترامپ، درد را آنجا بیشتر احساس می کند.

* بنا به اعتراف رسانه های غربی، آمریکا ابزار دیگری غیر از تحریم، مقابل ایران در اختیار ندارد. 
مضافا اینکه تحریم به ســقف و نهایت خود رسیده و بالعکس موجب تقویت روحیه خودباوری و 

شکوفایی توانمندی های داخلی شده است.
* شکست های پی در پی آمریکا از محور مقاومت به رهبری ایران از جمله متوقف ساختن ماشین 
جنگی اش در عراق و ســوریه، دود هوا شــدن هزینه کرد 7 تریلیون داری اش در غرب آسیا، 
موضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقاب در برابر پیغام فریبکارانه و دسیسه آمیز ترامپ و 
به تازگی رو شدن برگ جدید این پیروزی ها یعنی انهدام پهپاد غول پیکر ۴C ـ RQ، این رژیم 
مســتکبر و متجاوز را به عقب نشینی مقابل اقتدار مثال زدنی ایران واداشته به طوری که ترامپ 
پس از سرنگونی ابر پهپاد جاسوسی اش توسط سپاه، به دلیل توان باای دفاعی و مقاومت فعال 
ایران، واکنشی انفعالی توأم با حیرت و سردرگمی داشت.                                                  صفحه2



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* اصل تحریم ها فقط 10 درصد تأثیرگذار بر اقتصاد کشــور اســت و باقی که 90 
درصد علل مشــکات است برعهده نفوذی ها و مدیران ناایق گذاشته شده است 
برای مبارزه با تحریم های دشمن باید توجه ویژه ای به شناسایی و حذف نفوذی ها و 
برکناری مدیران بی کفایت بشود. آنچه یک نمونه آن را اخیراً در اثرگذاری یک زن 
بر تصمیمات مدیران وزارت نفت به نفع دشــمنان مشاهده کردیم منحصر به این 
یک دستگاه دولتی نمی شود و باید آن را در همه دستگاه های دولتی جدی گرفت.
3152---021 و 8181---0902
* درود بر شرف و غیرت سبزپوشان پوینده  راه چمران و تمامی نیروهای مسلح که بار دیگر 
سخنان امام راحل)ره( که فرمود؛ »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« را محقق ساختند و 
شیطان و شیطان صفتان را مفتضح کردند. این پیروزی بر تمامی ملت و شما عزیزان مبارک باد.
شجاع- بوکان
* جبهه مقاومت بر قله اقتدار ایستاده و این را رسانه های غربی بارها اذعان کرده اند 

حتی مقامات آمریکا در شوک این اقتدارند.
0935---1793
* در مورد به آتش کشیده شدن دو نفتکش در دریای عمان بنویسید اگر کار ایران 
بود چیزی از این دو کشــتی باقی نمی ماند. در مورد از بین بردن پهپاد پیشــرفته 
و رادارگریز آمریکا به وســیله سامانه سوم خرداد نیروی هوا فضای سپاه پاسداران 
اعتقادم این اســت که این توانایی برای نیروهای مسلح کشور به یک رویه معمول 
تبدیل شده است و حماسه ها در آینده خواهد بود اگر دشمن بخواهد امتحان کند.
مترجمی
* یکــی از دولتمردان گفته اگر آمریکا به ایرانیان احترام بگذارد حاضر به مذاکره 
هستیم! مثل این است که دزدی اموال فردی را به سرقت ببرد و سپس با احترام 

او را مورد خطاب قرار بدهد! این منطق واقعاً نوبر است!
0912---5364
* ای سران مرتجع عرب! دیدید که اربابتان نتوانست هیچ غلطی بکند. بیش از این 

در برابر این بت سجده نکنید که بسیار سست تر از خانه عنکبوت است.
نیکنام
* شیاطین تروریست و کودک کش آل سعود که دچار ناکامی های گسترده ای شده اند 
باید بدانند روزهای سخت تری در انتظارشان است و ان شاءاه شمارش معکوس برای 
اضمحال و فروپاشی درونی رژیم غاصب مسئولیت اداره حرمین شریفین با عنایت 

حق و تاش و مجاهدت انصاراه یمن شروع شده است!
0291---0918 و 2842---0910
* هفته اول تیر ماه 60 یادآور خباثت منافقین کوردل در ترور رهبر فرزانه و خورشید 
انقاب امام خامنه ای )در 6 تیر( که با لطف بزرگ خداوند به این ملت این بزرگمرد 
برای ســکانداری انقاب حفظ شد ولی روز بعد در 7 تیر 60 کوردان 72 یار امام 
را که در رأس آنها آیت اه دکتر بهشــتی مظلوم خار چشم منافقین را به شهادت 

رساندند. یاد و نامشان جاودانه و عذاب و نفرت ابدی بر عامان آنها باد.
فرخی- تهران
* آمریکا قصد دارد با ایجاد جو روانی علیه ایران آسمان کشورمان را ناامن جلوه دهد. 
اما این حیله آمریکایی ها شکست خواهد خورد زیرا در حال حاضر برای همه دنیا ثابت 
شده است که آسمان جمهوری اسامی امن ترین فضا برای پروازهای عبوری است.
0902---4610

* چرا نهادهای حقوق بشری که نگران اعدام جاسوسان و قاچاقچیان در ایران هستند، 
نگران قتل جوانان رنگین پوست به دست پلیس آمریکا نیستند؟

0936---1700
* رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر تهران )حق شناس( اظهار می دارد کار 
شهرداری کار فرهنگی نیست! و بنا به خبر موثق متأسفانه کل بودجه سازمان فرهنگی 
و هنری شهرداری را قطع کرده اند؟! وقتی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا چنین 
دیدگاهی داشته باشد این مسئولیت چه معنی دارد و حاصل تصمیم گیری های امثال 

حق شناس در شهر تهران چه خواهد بود؟
بیگ زاده

* مسئولین وزارت ارشاد بدانند، ما مردم از اینکه از سهم ملت به روزنامه های ثناگوی 
آمریکا کمک می شود راضی نیستیم و نسبت به آن معترض می باشیم.

0921---2274
* متأسفانه در خیابان های تهران جا برای پارک چنددقیقه ای پیدا نمی شود. یکی 
نمایشگاه اتومبیل زده که مغازه اش گنجایش دو تا خودرو بیشتر ندارد بقیه خودروها 
در خیابان و پیاده رو وسیله سدمعبر مردم شده است یا مغازه داری عاوه بر اشغال 
پیاده رو موانعی نیز در خیابان قرار می دهد تا مردم نتوانند برای چند لحظه خودرو خود 
را پارک کنند. از شهرداری ها درخواست می شود با این تخلفات آشکار برخورد کنند.
چاقویی
* قیمت خدمات دفاتر خدمات الکترونیک که از دیتا استفاده می کنند نسبت به گذشته 
یازده برابر افزایش یافته و در چند روز آینده نارضایتی شدید و گسترده ای را به دنبال 

خواهد داشت. از مسئوان امر می خواهیم جلوی این اجحاف به مردم را بگیرند.
محمدی
* اصاح طلبان که عمری گلو پاره می کردند برای دفاع از زنان با جرمی که از سوی 
هم مسلکانشان به وقوع پیوست برای پاک کردن جرم از چهره هم کیش خود، انواع 
و اقسام نسبت های وقیح را به خانم بی دفاع مقتوله دادند و نشان دادند آن جیغ و 

داد دفاع از حقوق زنان نمایشی بیش نبوده است!
8495---0911 و 3107---0902

* چند سال قبل یک گروه کارشناس هلندی به ایران آمده بودند و از جیرفت بازدید کردند. 
گفتند اگر ما خاک اینجا را داشتیم غذای کل اروپا را تأمین می کردیم! کشورمان با این 
وسعت و چهارفصلی بودن، این چه مدیریتی است که یک روز در عرضه سیب زمینی، یک 
روز پیاز، یک روز گوجه، یک روز مرغ، یک روز گوشت و... دچار مشکل می شویم! متأسفانه 

با این مدیریت ها، نه کاری برای مصرف کننده می کنند و نه برای کشاورز و تولیدکننده!
0990---2914

* همسان سازی حقوق مستمری بگیران بازنشسته تأمین  اجتماعی که با این تورم و گرانی 
با یک میلیون و دویست هزار تومان با مشقت زندگی می کنند کی اجرایی می شود؟!
حسینی- خمین
* شیشه های دودی موجب می شود اتومبیل جای امن برای کارهای خاف بشود و 

بزهکاری در جامعه افزایش پیدا کند. پلیس باید برخورد بکند.
0911---8495

* برای انتقال سنوات سوابق بیمه از یک سازمان به سازمان دیگر مانند انتقال دو سال سربازی 
به سوابق بیمه تأمین  اجتماعی باید مبلغ کانی پرداخت بکنیم که از توان مالی ما قشر 
محروم جامعه خارج است. درخواست داریم دولت رعایت حال افراد ضعیف جامعه را بکند.
0919---4813

* مدارس آموزش و پرورش به 17 نوع تقسیم شده و بین آنها فاصله  به وجود آمده است، 
این بدعت در دوره مسئولیت همین محمدعلی نجفی بدعاقبت در آموزش و پرورش 

پایه گذاری شد و امروز آثار مخرب آن جامعه را فرا گرفته و همگان را رنج می دهد.
0915---7109
* چرا قانون اعمال مدارک معادل ما فرهنگیان که برای آن وقت گذاشته و ضمن 

خدمت سر کاس رفته ایم به اجرا گذاشته نمی شود؟
0915---9789

»پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«
»در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه، شنبه مورخ 1398/3/18 صفحه 2 با مضمون: 
درخواست افزایش شارژ کارت منزلت؛ ضمن سپاس از مسافر محترم و همچنین آن 
روزنامه وزین به خاطر انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات خوانندگان گرامی و ظرفیت 
ایجادشــده جهت تعامل و پاسخگویی به شــهروندان و مسافران گرامی، به اطاع 
می رساند افزایش مبلغ اعتبار کارت بلیت منزلت در اختیار شرکت بهره برداری متروی 
تهران نیست و موضوع می بایست از طریق کمیته هماهنگی و نظارت کارت بلیت 
الکترونیک اباغ گردد. این شرکت پیگیر این موضوع از طریق کمیته مذکور برای 

افزایش مبلغ شارژ کارت عزیزان سالمند در سال 1398 خواهد بود.«
»پاسخ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه«

»در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه، سه شنبه مورخ 1398/3/28 صفحه 2 با 
مضمون: کثیفی صندلی ها و شیشه های قطارهای خط پنج؛ ضمن سپاس از مسافر 
گرامــی و همچنین آن روزنامه وزین به خاطر انعــکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات 
خوانندگان گرامی و ظرفیت ایجادشده جهت تعامل و پاسخگویی به شهروندان و 
مسافران محترم، به اطاع می رساند روکش صندلی های قطارهای خط پنج به صورت 
دوره ای مورد شست وشو قرار می گیرند اما با توجه به فرسوده شدن روکش ها مراحل 
مناقصه، تنظیم قرارداد و خرید در حال انجام است و در آینده مشکل برطرف خواهد 
شد. در خصوص شیشه های قطارهای خط پنج باید گفت با توجه به دوجداره  بودن 
این شیشه ها به دلیل نفوذ بخارات آب مابین دوجداره، شیشه ها کمی کدر به نظر 
می رسند که در حال حاضر این مشکل از طرف واحدهای مهندسی و نظارت شرکت 

تحت بررسی و اقدام اصاحی قرار دارد.«

گایه های اصناف از دولت
درباره ظرفیت های خالی و موانع کسب و کار

»ظرفیت های خالی، فشار مالیاتی، موانع کسب و کار و سهم ناچیز از تصمیمات 
دولتی محورعمده انتقادات اصناف از دولت است.«

روزنامه همشهری ضمن انتشار این مطلب نوشت: گایه های اصناف از ظرفیت های 
خالی این بخش، قوانین دست و پاگیر مانع کسب و کار، فشار مالیاتی و سهم ناچیز این 
بخش در سیاست گذاری های دولتی باز هم دستاوردی جز تکرار وعده های مسئوان 

دولتی برای رفع این مشکات نداشت.
 همایش روز ملی اصناف با حضور دست اندرکاران بخش صنعت، معدن و تجارت 
به محلی برای گایه های فعاان صنفی از مشکات مبتابه این بخش و تکرار وعده های 
وزیر صنعت برای رفع این تنگناها تبدیل شد. رئیس  اتاق اصناف کشور بر لزوم تقویت 
ارتباط صنایع بزرگ، اصناف تولیدکننده و آموزش کافی و تامین مالی این واحدها 
تاکید و اعام کرد، گرچه  اشــتغال در اصناف بسیار ارزان تر از صنایع دیگر است اما 
اکنون به دلیل مشــکات برقراری ارتباط بین صنوف تولیدی و صنایع باادستی، 
کمتر از 20 درصد اصناف در حوزه تولید و  اشتغال فعال اند. عضو هیئت رئیسه اتاق 
اصناف ایران نیز به گایه از تداوم برخی تنگناهای پیش روی فعاان صنفی پرداخت 
و گفــت: با وجود حدود ۴6 هزار عضو اتاق اصناف و نزدیک به ســه میلیون واحد 
صنفی در کشور هنوز اصناف جایگاه مشخصی در سیاستگذاری های دولتی ندارند، 
باید بررسی شود که ضعف تشکل های صنفی یا عدم رغبت دولت مانع ایفای نقش 

پررنگ تر این نقش است؟
ابراهیم درستی افزود: هنوز هم اصناف در مورد قانون نظام صنفی، پرداخت مالیات، 
فضای کســب و کار و... با تنگناهای بسیاری مواجه هستند این در حالی است که 
تجربه نشان داده حضور اصناف در تصمیم گیری های دولتی باعث سیاست گذاری های 
جامع تر می شــود. انتظار داریم تا نقش اتاق اصنــاف همانند اتاق های بازرگانی در 

تصمیم سازی های دولت پررنگ تر شود تا اصناف به جایگاه واقعی خود برسند.
سی ان ان: ناوهای آمریکا

در تیررس موشک های ایران است
شــبکه تلویزیونی ســی ان ان می گوید ناوهای آمریکا در تیررس موشک های 

پیشرفته ایران هستند.
خبرنگار این شبکه در گزارشی اعام کرد: ایران از موشک های پیشرفته بالستیکی 
برخوردار اســت که قادر اســت ناو هواپیمابر آمریکایی را مورد هدف قرار دهد. یک 
مقام بلندپایه نظامی ایران گفت چنین آزمایشی پیشتر بر روی یک سکویی که دو 
سوم اندازه واقعی یک ناو هواپیمابر آمریکایی بوده صورت گرفته و آن را مورد اصابت 

قرار داده است.
سی ان ان خاطرنشان کرد: یک فرمانده ارشد نظامی دیگر ایران گفته است ایران 
به دقت رفتار آمریکا در خلیج فارس را زیر نظر دارد و چنانچه آمریکایی ها دست به 

هرگونه تحرکی بزنند پاسخ کوبنده ای در کل منطقه به آن داده خواهد شد.
گزارشگر سی ان ان گفت ایران تحرکات آمریکا در منطقه را رفتاری غیرقانونی 
و حتی دزدانه می داند. آنها اکنون از موشک های نقطه زن برای زدن اهداف متحرک 

سخن می گویند.
عملکرد روحانی و اطرافیان او
اعتبار اصاح طلبان را به باد داد

عضو فراکسیون مشارکت می گوید مشکاتی که امروز برای اصاح طلبان ایجاد 
شده، زیر سر اطرافیان روحانی است.

احمــد شــیرزاد در روزنامــه آفتاب یزد نوشــت: آشــنا اخیراً طــی توئیتی 
جریــان اصاحــات را مــورد هــدف قــرار داد و در کنایــه ای بــه اصاح طلبان 
نوشــت: »مشــکل از اعتبار ســوخته فرماندهان سابقی اســت که مردم باید به 
 »تکــرار می کنم« آنان پاســخ مثبت و به جوانان ســیما ســاخته رأی بدهند.«
باید اذعان داشت که این نخستین بار نیست برخی از اعضای حلقه روحانی اظهاراتی 
در جهت کمرنگ نشان دادن نقش اصاح طلبان در انتخابات اخیر مطرح می کنند. 
قبل از این نیز واعظي در سخنانی سعی کرد که حمایت اصاح طلبان از روحانی را 
زیر ســؤال ببرد. از این رو، پرسشــی که به میان می آید، این است که چرا اطرافیان 
رئیس جمهور در پاستور گاه و بیگاه چنین اظهاراتی به میان می آورند؟ آنها چه هدفی 
را به ویژه پس از پایان دولت روحانی دنبال می کنند؟ اعتدالگرایان در حالی حمایت 
اصاحات را در انتخابات اخیر از روحانی  نادیده می گیرند و به دنبال جدا کردن راه 
خود از اصاح طلبان هســتند که هنوز مشخص نیست خود برای ماندن در عرصه 

سیاست ورزی چه سرمایه ای دارند.
یاران روحانی دارای یک حزب مشــخص هســتند اما بــا این همه تصور 
نمی رود که این جریان در صورت عدم بازســازی تشــکیاتی بتواند در آینده 
کارســاز باشد. از این رو، اظهارات آشــنا را باید از این حیث مورد بررسی قرار 
داد که اگرچه جریان اصاحات با مشــکاتی در عرصه اجتماعی روبروســت و 
همان طور که اعام شــد به ســادگی نمی توان آرای مردم را در انتخابات آتی 
بــرای اصاح طلبان جلب کرد  اما مشــکاتی که برای جریان اصاحات ایجاد 
شده به دلیل حمایت از روحانی بوده است. به عبارتی در پی مشکات به وجود 

آمده برای دولت، اصاح طلبان دچار مشــکل شدند. بنابراین بر کسی پوشیده 
نیســت اگر اصاحات امروز با مسائلی روبروســت، یاران روحانی در دولت به 
ویژه واعظی، آشنا و نوبخت در پدید آمدن این مشکات بی تأثیر نبودند. از این 
رو، وضعیت چنان نبوده که آشــنا و سایر دولتمردان روحانی بدون هیچ نقص 
و ایرادی عمل کرده باشــند و مشکل از اصاحات باشد. امروز اگر بنا به ادعای 
 آشــنا، اعتبار اصاحات ســوخته به دلیل عملکرد روحانی و اطرافیان اوست.

در همیــن حال روزنامه آرمان نیز به قلم جوادی حصار و در واکنش به توئیت 
آشنا نوشت: جای بسی تعجب است که اطرافیان رئیس جمهور به جای پرداختن 
به امور کشــور و طرح راه حل برای خروج از شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی 
با نوعی فرافکنی دست به تخریب جریان حامی دولت یعنی اصاح طلبان و به 
خصوص رئیس دولت اصاحات می زنند. البته این مساله جدید نیست و پیش از 
این نیز رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت وامدار هیچ جریانی نیست 
حمایت های اصاح طلبان را نادیده انگاشته بود. در این راستا می توان چندین دلیل 
برای اینگونه رویکردها از سوی اطرافیان رئیس جمهور برشمرد. یکی از این دایل 
ممکن است بدفهمی و درک ناصحیح از شرایط باشد. دوم اینکه تصور کنند جایگاه 
رئیس دولت اصاحات و اصاح طلبان کاهش یافته به  نحوی که اگر خودشان 
را با این مجموعه گره بزنند ممکن است برایشان آسیب زا باشد. اصاح طلبان و 
رئیس دولت اصاحات اگر در جایی هم متضرر شده باشند، این کاهش مقبولیت 
احتمالی ناشی از ناکارآمدی، مسامحه و اهمالی است که دستگاه های دولتی و 
پیرامونیان آقای روحانی در دولت ایجاد کردند. اکنون اصاح طلبان متهمند به 
اینکه حامیان این دولتند، بارها گفته شــده که اصاح طلبان نباید چک سفید 
امضــا به آقای روحانی و یارانش بدهند، اما اکنون که خود آنها داوطلب چنین 
کاری هستند به نظر می رسد بیشتر از این هزینه کردن برای چنین رفتارها و 

اندیشه هایی کاستن از قدر و قیمت اندیشه اصاح طلبی است.
ژنرال آمریکایی: راه را اشتباه رفتیم

و به ایران باختیم
یک ژنرال آمریکایی می گوید: مسیر را در باره ایران اشتباه رفتیم و ترامپ باید 
بپذیرد که اســتراتژی بردن  ایران به گوشــه رینگ، رفتار این کشور را تهاجمی تر 

خواهد کرد.
مایکل اسمیت، دریادار بازنشسته آمریکا که بیش از 20 سال در ارتش آمریکا 
خدمت کرده و هم اکنون رئیس یک کالج آمریکایی است در یادداشتی در وب سایت 
تحلیلی لوباگ، با انتقاد از سیاست ترامپ در مقابل ایران، پیامدهای سقوط پهپاد 
آمریکایی به دست نظامیان ایران را مورد بررسی قرار داد و نوشت که زمان آن فرا 

رسیده تا راهکاری جدی برای کاهش تنش با ایران بیابد.
به گزارش خبر آن این، این ژنرال آمریکایی می نویسد: دولت ترامپ همچنان 
ناتوان از ترسیم یک استراتژی مناسب در راستای منافع ملی آمریکا در مقابل ایران 
است و این مسئله به سرعت در حال تبدیل شدن به یک سرشکستگی بزرگ به دلیل 
سستی و اهمال در انجام وظایف است. این در حالی است که بسیاری از دیپلمات ها 
و متخصصان نظامی از ماه ها قبل بر این مسئله تاکید کرده بودند. اعمال »سیاست 
کورکورانه فشار حداکثری بر ایران« که فاقد نتایج واقع بینانه است آرام آرام منطقه 
را به لبه یک درگیری جدید در خاورمیانه ســوق می دهد. افزایش فشار، بیانیه های 
جنگ طلبانه و در نهایت سیاســت انزوای دیپلماتیک، رفتار ایران را به میل آمریکا 

تغییر نداده است.
حمله اخیر به دو تانکر دقیقا اوج تنش میان ایران و آمریکا را نشان داد و حاا 
در اتفاقی جدید نیروی دریایی آمریکایی می گوید که ایران یک پهپاد آمریکایی که 
در آب های بین المللی در حال پرواز بوده را ســاقط کرده و ایران می گوید که پهپاد 

مذکور مرز هوایی را نقض کرده بود.
ایــران و آمریکا می توانند هر کدام ادعاهای خود را در این باره مطرح کنند، اما 
آنچه در این میان مهم به نظر می رسد این است که کاخ سفید در این بازی باخت و 
حتی نمی تواند توجیه متقاعدکننده ای برای سیاست فشار حداکثری علیه ایران ارائه 
کند. آمریکا در وضعیتی نیســت که بتواند همان سیاست اشتباهی که کشور را به 
سمت جنگ عراق سوق داد، تکرار کند و این انتظار را داشته باشد که درخواست ها 

و ادعاهایش از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شود.
برخاف همه مشاوره هایی که ارائه می شود، راهکار مقابله با ایران، ارسال تجهیزات 
و یا نیروی نظامی به منطقه نیست. هر اقدامی در این مسیر باید متمرکز بر راهکار 

و راه حلی باشد که ایران را به میز مذاکره نزدیک تر کند.
کاخ سفید تصور می کند که افول اقتصاد ایران و کاهش صادرات نفت، تهران را 
به زانو درآورده و پای میز مذاکره برای خواسته های آمریکا می آورد. این تصور کاما 
اشتباه است. در واقع تهران، به سیاست چماق واشنگتن واکنش نشان داد، و نه به 
سیاست هویج، و متعاقبا نه تسلیم شد و نه امتیازی داد. آمریکا باید بپذیرد که در 

سیاستش در مقابل ایران شکست خورده است و اذعان کند که استراتژی بردن ایران 
به گوشه رینگ، رفتارهای این کشور را تهاجمی تر خواهد کرد و این مسئله می تواند 

بر جریان عبور و مرور جهانی نفت تاثیر بگذارد.
دولت ترامپ باید انتظار تسلیم شدن ایران را فراموش کند، چرا که این انتظار 
با بسته شدن حساب های آنها و یا ارسال نیروها و تجهیزات نظامی به خلیج فارس 
برآورده نخواهد شد. پرزیدنت ترامپ باید رفتار دگماتیسم خود در مقابل ایران را به 

پراگماتیسم تغییر دهد.
فقدان هماهنگ کننده اقتصادی

دولت را از مهار رکود بازداشته است
بخش صنعت با رشــد منفی 6/9 درصد پیشــتاز عدم بهره وری و تنزل رشد 
اقتصادی بوده اســت. کارشناسان بر این باورند که وزارت اقتصاد نتوانسته وظیفه 

خود را برای برنامه ریزی اقتصادی کان و میان سازمانی به خوبی ادا کند.
روزنامه آرمان به قلم مستخدمین حسینی)معاون پیشین وزیر اقتصاد( نوشت: 
کاهش رشــد اقتصادی از سال 96 پیش بینی می شد. حتی من در آن سال بیان 
کردم که قطعا در ســال 97 رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود؛ عائمی از عدم 
تصمیم گیری مناسب در آن شرایط وجود داشت که موجب رشد منفی اقتصاد و 
کاهش سطح رفاه جامعه شد. همین تحلیل برای سال 98 نیز صادق است. علت 
این پیش بینی که مورد اتفاق کارشناسان است این بود که با توجه به اینکه شرایط 
اقتصادی تغییر کرده، یک برنامه منســجم اقتصادی در شــرایط تحریم و جنگ 
اقتصادی، تنظیم و ارائه نشده و در معرض دید جامعه قرار نگرفته است تا جامعه، 

فعاان اقتصادی و بنگاه های تولیدی از آن مطلع باشند.
اآن هم که در پایان خرداد هستیم اعتقاد دارم هنوز 9 ماه دیگر فرصت داریم 
و زمان کافی داریم که برنامه ای مختص شرایط ویژه ای که در آن به سر می بریم، 
تهیه کنیم. اما مشکل اینجاست که دولت هنوز نمی داند با ارز ۴200 تومانی چه 
کند؟ گویا رودربایســتی هایی دارد. آیا این ارز را برای کااهای اساسی بدهد؟ آیا 
مابه التفاوت ریالی ارز ترجیحی نسبت به ارز نیما را در اختیار مردم بگذارد؟ آیا آن 
را در بودجه و ساز و کار تعیین شده در بودجه هزینه کند؟ اینها را نمی داند. به هر 
حال اقتصاد هم روند خود را طی می کند و این گونه که پیش می رود اثرات منفی بر 
بخش های مختلف می گذارد. بیشترین بار منفی سال 97 را حوزه صنعت داشته است.

اقتصاد ما در دوره رکود است و این دوره هم تعابیر خاص خود را دارد. همچنین 
نســخه برون رفت از رکود اقتصادی وجود دارد. اما وقتی ما برنامه های دولت را در 
حوزه های اقتصــادی نگاه می کنیم و حتی نگاه مجلس را به این حوزه می بینیم 
مشاهده می کنیم که واقعا دغدغه اصلیشان این نیست. درست است که بحث هایی 
را در صحن علنی مطرح می کنند اما بیشتر حرف درمانی است و اینکه بگویند ما 
وظایفمان را انجام دادیم، مشــکل را بیان کردیم و در مجلس نطق کردیم. یعنی 
می بینیــم که هم دولت و هم مجلس، وظایف ذاتی که مردم به خاطر آن به آنها 

رای داده اند را در عرصه عمل به مورد اجرا نمی گذارند.
من همواره تاکید داشــته ام که دولتی می تواند موفق باشد که وزارت اقتصاد 
و دارایی آن قوی و جســور باشد؛ در عین حال، وزارتخانه ای که وظیفه اصلی آن 
تنظیم روابط اقتصادی است را به خوبی دریابد. این تنظیم گری روابط اقتصادی، 
تعامل بســیار جدی میان وزیر اقتصاد و سایر مسئوان اقتصادی مانند رئیس کل 
بانک مرکزی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و غیره باید ایجاد کند. 
جایگاه این وزارتخانه همین است. این جایگاه نه تنها در ایران بلکه در جهان هم 
چنین است و پس از رئیس جمهوری یا نخست وزیر، بیشتر بار روی دوش وزارت 
اقتصاد اســت. در کشــور ما هم قبا همین گونه بوده است. جایگاه وزارت اقتصاد 
یک جایگاه متفاوت و عام است. مثا جایگاه وزارت نفت، کشاورزی یا صمت یک 
جایگاه خاص است که در آن تعریف محدوده عملیاتی وجود دارد. اما وزارت اقتصاد 
در بازارهای مالی نقش دارد و محدود نیست؛ در بازار پول، سرمایه، تولید، تعرفه 

بازرگانی و غیره نقش ایفا می کند.
متاسفانه دولت نتوانسته در حوزه اقتصاد و تیم اقتصادی یک هماهنگی را شکل 
دهد که بتواند خروجی قابل درکی برای جامعه داشته باشد. در واقع این هماهنگی 
دیده نمی شود. مثا وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این 
نقشی است که بانک مرکزی در هر دولتی ایفا می کند. آیا در این دولت ایفا کرده 
است؟ بیشترین کاهش ارزش پول ملی اتفاقا در همین دولت در اقتصاد ما رقم زده 
شد و به یادگار ماند! یا در وزارت اقتصاد بخش های مرتبط با حوزه در آمدزایی این 
وزارتخانه مانند گمرک یا بازار سرمایه تا چه میزان از توان خود استفاده کرده اند؟ 
به هر حال وزارت اقتصاد و دارایی یکی از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار است 
و حرف ها و جسارت های وزارت اقتصاد می تواند در آن شورا تعیین کننده باشد؛ اما 
متاسفانه این اثرگذاری را خیلی کمرنگ می بینیم. دوره حضور وزیر کنونی و پیشین 
اقتصاد، یکی از کمرنگ ترین حضورهای وزارت اقتصاد در اقتصاد ملی است؛ انگار که 
اصا وجود خارجی ندارد. بنابراین در حال حاضر نمی توان گفت که وزارت اقتصاد 
نقش تاریخی و وظیفه خود را بخوبی انجام داده است؛ زیرا در آن ضعف های عدیده ای 
وجود دارد. برای مثال، تا چند روز گذشته سازمان امور مالیاتی رئیس نداشت و با 
سرپرست اداره می شد؛ حتی وزیر محترم در انتخاب رئیس این سازمان گله کرده 

بودکه این رئیس تحت فشار انتخاب شده و تمایل وزیر نبوده است.

1- طبق گزارش های دقیق، 14 اردیبهشت ماه سال جاری، 
وقتی اولین موشک مقاومت فلسطین در سرزمین های  اشغالی به 
زمین نشست، »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
فورا با ژنرال السیسی تماس گرفت و از او خواست، میانجیگری 
کند! این میانجیگری 48 ساعت طول کشید تا به نتیجه برسد 
اما در این مدت، چیزی نزدیک به 700 موشک به اسرائیل شلیک 
شده بود. تحلیل ها راجع به دومین عقب نشینی فوق سریع رژیم 
صهیونیستی از همان ساعات نخستیِن آتش بس شروع شد که 
تقریبا همه آنها به این نقطه می رسیدند: »تغییر معادله جنگ 
به نفع مقاومت به دلیل دسترســی این جنبش به موشک های 

پیشرفته و گسترده.« 
چند سالی می شــود دیگر خبری از جنگ های 33 روزه 
و 23 روزه و... نیســت و اگر جنگی بین مقاومت فلســطین و 
صهیونیست ها شروع می شــود، تل آویو به سرعت برق دست 
به دامان میانجی شده و خواستار »آتش بس« می شوند. تجربه 
دو جنگ آخر غزه که هر دو کوتاه بوده اند می گویند، معادله که 
تغییر می کند، جنگ کنار گذاشته شده و گزینه »حل دیپلماتیک 
مسائل از طریق گفت و گو« با تاکید و اصرار و حتی فشار جایگزین 
می شود. امروز »منامه« میزبان یک نشست برای حل »منازعه 

فلسطین و اسرائیل« از طریق گفت و گوست!
این تجربه-سوای از اینکه ما مذاکرات منامه را برای کشورهای 
عربی شــرکت کننده در آن ذلت بار می دانیم- نکته قابل تامل 
دیگری هم دارد. محور مذاکره منامه »اقتصادی« است و حریف 
که در میدان جنگ قافیه را باخته، با وعده های اقتصادی قدم در 
میدان »دیپلماتیک« گذاشته است. یعنی کمک 5 میلیارد داری 
به فلسطینی ها از جیب شیوخ مرتجع عرب، در برابر کنار گذاشتن 
موشک ها و حتی تحویل آن اسلحه کوچک جیبی فان رهبر 
مقاومت فلسطین! این خاصه آن فرمولی است که حریف وقتی 
با توان باای نظامی مقاومت فلسطین مواجه شد، انتخاب کرد، 
تا توان باای نظامی آن را بگیرد، تا تبدیل به لقمه ای راحت برای 
بلعیدن شود! این چند پاراگراف می گوید، اگر به دنبال جلوگیری 
از وقوع جنگ هم هستی، باید قدرتمند باشی و راه جلوگیری از 
جنگ، کنار گذاشتن مولفه های قدرت نیست. دانش آموخته های 
علوم سیاسی و روابط بین الملل به این مهم اصطاحا می گویند 
»موازنه قدرت«. واقع گرایان از جمله چهره شناخته شــده این 
جریان یعنی »هانس مورگنتا« از پیروان چنین نظریه ای هستند. 
2- یک پهپاد فوق مدرن آمریکایی که فلسفه ساخته شدنش، 
»دیده نشدن« است، چند روز پیش با چشمان تیزبین بچه های 
سپاه دیده و منهدم شد. بحث بین مقامات ایرانی و آمریکایی بر 
سر اینکه این پهپاد داخل مرزهای ایران بوده یا نه، باا گرفت. 
ترامپ دست به توییت برد و چند پیام نوشت. این پیام ها به قدری 
متناقض و بعضا مضحک بود که نوعی دستپاچگی را به نمایش 
گذاشت. ترامپ در این توییت ها هم دروغ گفت، هم تهدیدمان 
کرد، هم از ما تشکر کرد! هم گفت عمدی بوده، هم گفت غیرعمد 
بوده، هم گفت جواب این حمله را می دهد، هم گفت نمی دهد، 

هم گفت داده است!
 شاید به این دلیل که تصور چنین واکنشی از سوی ایران را 
نمی کرد. اما سوای از توان نظامی بسیار باای ایران در این ماجرا 
که زیاد مورد توجه قرار گرفت، به یک نکته بسیار مهم توجه کافی 
نشد. بحث بین مقامات دو کشور بر سر این است که این پهپاد 
مثا نیم متر وارد مرز ما شده بود یا نیم متر آن طرف مرز ما بود 
که منهدم شد. این وضع را بگذارید کنار وضعیتی که آمریکا در 
کشورهای همسابه ایران مثل پاکستان، افغانستان و... به وجود 
آورده است، تا معنای »غرورآفرین« بودن این واکنش، که دیروز 
آقای ظریف به کار برد، برایتان معلوم شود. آمریکایی ها در این 
کشورها و بسیاری از کشورهای دیگر وارد هر نقطه و هر شهری 
که دلشان می خواهد می شوند، به بهانه های مختلف هر کسی را 
که دلشان می خواهد می کشند. در پایان با جمله »اشتباه شد« 
به ماجرا فیصله می دهند بدون آن که حتی یک عذرخواهی ساده 
کرده باشند! آیا افتخارآمیز نیست آمریکا را در همان چند متر 
یا حتی چند سانتی متر اول متوقف و آدم قلدری در مختصات 
ترامپ را وادار به تناقض گویی کنیم. آمریکا با کدام کشور این گونه 
برخورد می کند؟ این هم یک فرمول است. فرمولی که هم دشمن 
را تحقیر می کند، هم به آن خسارت 222 میلیون داری می زند، 
هم معادات را تغییر و محاسبات دشمن را به هم می ریزد، هم به 
مقاومت روحیه می دهد و از همه مهم تر، با به کاربردن آن دشمن 
هیچ غلطی نمی تواند بکند، کم چیزی است؟ التماس های روزانه 
ترامپ برای مذاکره با ایران در چنین شرایطی صورت می گیرد. 
این شکل مذاکره کمی شبیه به فرمول مذاکرات آنها با مقاومت 
فلسطین نیست؟! بازیگران دو بازی هم تقریبا یکی هستند. آن 
طرف در قضیه فلسطین آمریکا، اسرائیل و مرتجعین عرب این 

طرف در قضیه ایران هم آمریکا، اسرائیل و....
3- قبا گفته ایم، باز هم تکرار می کنیم. مذاکره کردن اصول 
دارد، فرمول دارد. می گوییم، مذاکره نکردن بهتر از مذاکره بد 
است. موضوع مذاکره اگر دادن مولفه های قدرت باشد که، نتیجه 
از هم اکنون معلوم است! مذاکره یعنی، یک چیز بده، یک چیز 
بگیر. برجام مذاکره نبود چون، یک چیز دادیم)هسته ای( هیچ 
چیز نگرفتیم)رفع تحریم ها(. آن جریان مدعی که هر اتفاقی 
در هر شرایطی در این کشور می افتد، پای مذاکره با آمریکا را 
به میان می کشد، یا سواد ندارد و جاهل است، یا خائن است، یا 
بیمار روانی است که، این اتفاق ها را یک فرصت می بیند برای 
دوقطبی سازی یا انتقام گیری و حاشیه سازی. اینکه هم بگوییم 
»سایه جنگ آمده و خطر حمله نظامی دشمن بااست« و هم 
نتیجه بگیریم »پس باید رفت و بر سر توانایی نظامی مان مذاکره 
کرد« اگر جهل، خیانت یا بیماری نیست، پس چیست؟! کدام آدم 
عاقلی در آستانه جنگ بر سر ساحش مذاکره می کند؟! امروز 
به قول بی بی سی »همان مسائلی باعث شد ترامپ از حمله به 
ایران صرف نظر کند که دولت آمریکا از ایران می خواهد آنها را 

کنار بگذارد!« 
4- طی 6 ســال گذشته، در دو نقطه با دو فرمول با دشمن 
مواجه شده ایم. یکی مدل برجام با اهداف اقتصادی، و دیگری 
مدلی شبیه به.... آنچه با پهپاد فوق مدرن آمریکا کردیم با هدف 
تسلط بر شرایط منطقه برای تامین امنیت کشور. در کدام یک 
موفق بوده ایم؟ امروز اوضاع اقتصادی ما بهتر است یا وضعیت 
منطقه ای و امنیت ما؟ پاسخ روشن است. در شرایط امروز کشور و 
در اوج فشارها و لفاظی های دشمن تکرار فرمول برجام جز ارسال 
پیام ضعف و اینکه »فشارها موثر واقع شده، به آن ادامه دهید« 
پیام دیگری برای دشــمن ارسال نمی کند. در چنین شرایطی 
به قول رهبر معظم انقاب مذاکره ســم است؛ اما اگر موضوع 
مذاکره موشک های آمریکا، توان هسته ای این کشور و جنایات 

بی شمارش باشد، ما هم از مذاکره استقبال می کنیم.

فرمول برجام یا فرمول پهپاد
مسئله این است

گفت و شنودیادداشت روز

 پا پهن ها!
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: ترامپ گفته است؛ به بن سلمان زنگ زدم گفتم باید 
باز هم پول بدهی، قبول کرد.

گفت: مگر در مقابل آن ۵00 میلیارد دار پول بی زبان که از این 
بدبخت فلک زده گرفته بود که از آل ســعود حمایت کند چه غلطی 

کرد که بازهم می خواهد؟!
گفتم: ولی بن ســلمان در نشست شــورای همکاری 
خلیج فارس گفته بود دوستی آمریکا و عربستان بر اساس 

منافع مشترک دو طرف شکل گرفته است!
گفت: پس چرا هرچه دار است به جیب آمریکا می رود و هرچه 

بدبختی و فشار است نصیب عربستان می شود؟!
گفتم: گرگ و شــتر با هم رفیق شده بودند، یک روز که 
شتر برای ِچرا به صحرا رفته بود، گرگ از غیبت او استفاده 
کرد و دوتا از بچه شترها را خورد! وقتی شتر برگشت با تاسف 
به او گفت؛ شیری حمله کرد و دوتا از بچه ها را خورد، شتر با 
نگرانی پرسید؛ بچه های مرا یا بچه های تو را؟! و گرگ گفت؛ 
این چه حرفیه؟ من و تو نداریم، دوتا از اون پا پهن ها را خورد!

جعفر بلوری

صفحه 2
سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ 
2۱ شوال ۱۴۴۰ - شماره 222۱۷

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان خانم مریم شاهگردی در دفتر نمایندگی 
کیهان در مشهد در غم از دست دادن مادرگرامی اش سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو داریم.

گزارش کیهان از حقوق چند ده میلیونی مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری

دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد
نجومی بگیران برگشتند

سرویس سیاسی-
در حالی کــه بیش از 15 ماه از 
مهلت قانونی دولت برای راه اندازی 
مدیران  مزایای  و  ســامانه حقوق 
می گــذرد و این تکلیــف قانونی 
عملیاتی نشده است، انتشار فیش 
حقوقی مدیران صندوق بازنشستگی 
از این  کشوری نشــان داد برخی 
مدیران همچنان حقوق های نجومی 
از 50 میلیون تومان  بیــش  حتی 

دریافت می کنند.
بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت 
قانونی سامانه حقوق و مزایا که 1۵ ماه 
از آخرین فرصــت قانونی آن در برنامه 
ششم توسعه می گذرد، باعث شد آتش 
فروکش کرده حقوق های نجومی دوباره 
زبانه بگیرد و حرام خواران حاشیه امنی 
ســاخته و در قامت مدیــران صندوق 
بازنشســتگی و هلدینگ های تابعه، رد 
دیگری از »نجومی بگیران« را در خرداد 

ماه 98 برجای بگذارند!
روز گذشــته و درحالیکه هنوز 72 
ساعت از ارسال ایحه شفافیت به مجلس 
رئیس جمهور  توســط  اسامی  شورای 
نجومی بگیران  فهرســت  بود،  نگذشته 
صندوق بازنشستگی کشوری اعام شد؛ 
خبری که جزئیات آن، رویکرد و عملکرد 
دولت در حوزه شــفافیت و حقوق های 

نجومی را در هاله ای از ابهام قرار داد و این 
شائبه را ایجاد کرد که دولت در موضوع 
حقوق هــای نجومی همچنــان بر رویه 
غلط خود پافشاری کرده و بازگرداندن 
حقوق هــای غیرقانونی بــه بیت المال 

وعده ای توخالی بوده است.
حقوق های 53، 44 و 28 میلیون 

تومانی در ماه!
ماجرا از آنجا آغاز شــد که ســید 
میعاد صالحی، مدیرعامل جدید صندوق 
اردیبهشت   21 کشــوری  بازنشستگی 
98 در پیامــی توئیتــری اعــام کرد: 
»طبق گزارش کمیته شفافیت صندوق 
بازنشســتگی، دریافتی خالص سال 97 
مدیــران عامل دو هلدینــگ، علیرغم 
ضعیف و پرحاشــیه، ماهانه بیش از 30 

میلیون تومان بوده است.«
او روز گذشــته درحساب شخصی 
توئیتر خود نوشــت: »حقوق های چند 
ده میلیونی بعضــی از مدیران ناکارآمد 
جای تأســف دارد. این رویه غلط ادامه 

نخواهد یافت.«
صنــدوق  جدیــد  مدیرعامــل 
بازنشستگی کشوری همچنین در حساب 
اینستاگرام خود نوشت: »در این شرایط 
سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی های 
چند ده میلیونی برخی از مدیران، قلب ما 
را هم مانند شما به درد می آورد. به ویژه 

مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشــته و 
بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا 
جیب بازنشستگان؛ اما به لطف خدا این 
رویه غلط ادامه نخواهد یافت و اقدامات 

مقتضی در حال انجام است.«
بر اساس لیست حقوق مدیران عامل 
و هیئــت مدیره صندوق بازنشســتگی 
کشــوری در ســال 1397 که منتشر 
شده، متوسط ناخالص دریافتی جمشید 
تقی زاده مدیرعامل ســابق سازمان در 
حدود 2۵ میلیــون و 600 هزار تومان، 
نعمت اه ایزدی رئیــس هیئت مدیره 
19 میلیــون و ۴00، محمــد مهــدی 
انتشــاری نائب رئیس هیئت مدیره 20 
میلیــون و 800، کمال الدین پیرمؤذن 
نماینــده اصاح طلب دوره نهم مجلس 
و عضو هیئت مدیره 21 میلیون و 700 
و ســیدعلیرضا سیاسی راد و علی اکبر 
عرب مازار سایر اعضای هیئت مدیره به 
ترتیب 19 میلیون و 18 میلیون و 700 

هزارتومان بوده است.
همچنین در مــورد هلدینگ های 
تابعه صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
میــزان دریافتی نجومــی مدیرعامل و 
چند تن از اعضای هیئت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری »آتیه صبا« و یا مدیرعامل 
شــرکت »تراز پی ریز« از همه بیشــتر 
خودنمایی می کنند! در این لیست ولی 

آذروش، مدیرعامل سابق و نایب رئیس 
هیئت مدیــره آتیه صبا بــا ۵3 میلیون 
تومان، علی محمد علیخان زاده رئیس 
هیئت مدیره این شرکت با ۴۴ میلیون 
و مهــدی اکبرپور مدیرعامل شــرکت 
ترازپی ریز با دریافتی حدود 28 میلیون 
و 900 هــزار تومــان حقــوق ماهیانه 

رکورد زدند!
رسوایی حقوق های نجومی 

در دولت روحانی
اردیبهشت و خرداد ماه 9۵ بود که 
سلسله ای از فیش های حقوقی مسئوان 
و مدیــران دولتی ماننــد مدیران بیمه 
مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، 
مدیران بانک رفاه کارگران و... در رسانه ها 
منتشر شد و با بازتاب گسترده رسانه های 
داخلــی و خارجی به ترند اول خبرها و 
تحلیل ها بدل شد و آتش آن با استعفای 
چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک ها و 
مؤسسات اقتصادی دیگر و مطرح شدن 
نام اشخاصی چون حسین فریدون، برادر 
رئیس جمهور زبانه کشید و نهایتاً با فریب 
افکار عمومی توسط اتاق فکر دولت مبنی 
بر پیگیری و لزوم شفافیت و پاسخگویی 
دســتگاهها و نهادهای اجرایی کشــور 
و وعــده بازگرداندن مبالــغ نجومی به 

بیت المال فروکش کرد.
بقیه در صفحه11

دیروز از سوی ترامپ اعمال شد

تحریم های جدید آمریکا
علیه ایران

و ضرب  نشدنی  فراموش  درس 
انهدام  با  آمریکا  به  شست ســپاه 
این   ،RQ ـ  4Cپهپاد جاسوســی
رژیم مستکبر و متجاوز را به تحریم 
فرماندهان سپاه وا داشته است. این 
مسئله نشان می دهد به تصریح شبکه 
انگلیسی تله  سور ایران غرور آمریکا را 
هدف قرار داده، جایی که ترامپ، درد 

را آنجا بیشتر احساس می کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
تسنیم و به نقل از رویترز، دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت 
که فرمان اجرایی را امضا کرده است که 
به موجب آن تحریم های سهمگینی علیه 
تهران اعمال خواهد شد که نهاد رهبری 

ایران را نیز شامل می شود.
رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در 
حالی که در کاخ ســفید فرمان اجرایی 
اعمــال تحریم های جدید علیه ایران را 
امضا می کرد، اظهار داشت: ما به افزایش 

فشار علیه ایران ادامه خواهیم داد.
وی بدون  اشــاره به جزئیات اعام 
کرد که این تحریم ها دسترسی رهبران 
ایران به منابع مالی را محدود خواهد کرد.
ترامپ مدعی شــده است که این 
تحریم ها را در واکنش به سرنگونی پهپاد 

آمریکایی اعمال کرده است.
وی بــا تکرار ادعاهــای خود علیه 
صنعت هسته ای کشــورمان گفت که 
اجــازه نخواهد داد تا ایران به ســاح 
هسته ای دست یابد. وی در عین حال 
گفت که به دنبال جنگ با ایران نیست 
و می خواهیم به یک توافق جامع با آنها 
برســیم. رئیس جمهور آمریکا در حین 
امضــای این فرمــان اجرایی گفت که 
این ســخت ترین تحریم هایی است که 
علیه یک کشور اعمال می شوند. ترامپ 
همچنین با انتقاد از دولتمردان ســابق 
آمریــکا به خصوص جان کــری وزیر 
خارجه اسبق کشورش گفت که برجام 

نباید هرگز به وجود می آمد.
ترامــپ در مــورد اینکــه آیا این 
تحریم ها با ســرنگونی پهپاد آمریکایی 
توسط نیروهای ایران ارتباط دارد، گفت: 
تحریم های جدید علیه ایران در واکنش 
به سرنگونی آن پهپاد نبوده است. البته 
شما می توانید سرنگونی این پهپاد را نیز 
]به مسائل قبلی[ اضافه کنید اما در هر 

صورت این تحریم ها وضع می شدند.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا در تشــریح برخــی از جزئیات 
تحریم های جدید علیه ایران گفت که 
این دستور ســه فرمانده ارشد ایران از 
جمله سردار تنگسیری، فرمانده نیروی 

دریایی سپاه را بخاطر تهدید به بستن 
تنگه هرمز تحریم می کند. وی ادامه داد 
که سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای 
ســپاه بخاطر دخالت وی در سرنگونی 
پهپاد آمریکایی و سردار پاکپور، فرمانده 
نیــروی زمینی در زمره این فرماندهان 

هستند.
منوچین در ادامه گفت که دستور 
ترامپ همچنین شــامل فرماندهان ۵ 
منطقه دریایی دیگر از ایران نیز می شود 

که عبارتند از:
عباس غامشاهی فرمانده منطقه 
یکم نیروی دریایی ســپاه پاســداران 

انقاب اسامی
رمضان زیراهی فرمانده منطقه دوم 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب 

اسامی
یداه بادین فرمانده منطقه ســوم 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب 

اسامی
منصــور روانکار فرمانــده منطقه 
چهارم نیروی دریایی ســپاه پاسداران 

انقاب اسامی
علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم 
نیروی دریایی ســپاه پاسداران انقاب 

اسامی
وی همچنین گفت که طی چند روز 
آینده محمد جواد ظریف وزیر خارجه 

ایران نیز تحریم خواهد شد.
وزیر خزانــه داری آمریکا گفت که 
برخی از این تحریم ها مدت ها اســت 
که در جریان هســتند اما برخی از آنها 
بخاطر اقدامات اخیر ایران در نظر گرفته 
شده اســت. وی مدعی شــد که این 
تحریم ها، میلیاردها دار از دارایی های 
ایران را مســدود می کنــد. با این حال 
وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شــد که 
ایران اگر مذاکره کند، تحریم ها برداشته 

خواهند شد.
وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار 
بیانیه ای ضمن اعام جزئیات تحریم های 
اعمال شده علیه تنی چند از فرماندهان 
نظامی ایران، بار دیگر ایران را به انجام 
فعالیت هــای بی ثبات کننده در منطقه 
متهم کرده و به زعم خود این فرماندهان 
را در این زمینه مؤثر دانســته است. در 
بیانیــه وزارت خزانه داری آمریکا اعام 
شــده اســت که هرگونه دارایی های 
این فرماندهان نظامــی در آمریکا و یا 
دارایی های آنها که در اختیار یا کنترل 
 اشخاص آمریکایی باشد، مسدود خواهد 
شد و هرگونه معامله ای که این افراد یا 
منافعشــان در آن دخیل باشد، ممنوع 

خواهد بود.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 
اعام کرده اســت که مؤسسات مالی 
خارجی در صورت تسهیل معامات یا 
ارائــه خدمات مالی به افرادی که امروز 
تحریم شده اند، خود هدف تحریم  قرار 

خواهند گرفت.
درس فرامــوش نشــدنی و ضرب 
شست ســپاه به آمریکا با انهدام پهپاد 
جاسوسی۴Cـ  RQ، این رژیم مستکبر 
و متجاوز را به تحریم فرماندهان سپاه وا 
داشته است. این مسئله نشان می دهد به 
تصریح شبکه انگلیسی تله سور ایران غرور 
آمریکا را هدف قرار داده؛ جایی که ترامپ، 

درد را آنجا بیشتر احساس می کند.
شکست های پی در پی آمریکا از 
محور مقاومت به رهبری ایران از جمله 
متوقف ساختن ماشین جنگی اش در 
عراق و سوریه، دود هوا شدن هزینه کرد 
7 تریلیون داری اش در غرب آســیا، 

موضــع حکیمانــه و عزتمندانه رهبر 
معظم انقاب در برابر پیغام فریبکارانه و 
دسیسه آمیز ترامپ و به تازگی رو شدن 
برگ جدید این پیروزی ها یعنی انهدام 
پهپاد غول پیکر ۴Cـ  RQ، این رژیم 
مســتکبر و متجاوز را به عقب نشینی 
مقابل اقتدار مثال زدنی ایران واداشته 
به طوری که ترامپ پس از ســرنگونی 
ابر پهپاد جاسوسی اش توسط سپاه، به 
دلیل توان باای دفاعی و مقاومت فعال 
ایران، واکنشی انفعالی توأم با حیرت و 
ســردرگمی داشت. از همین رو، بنا به 
اعتراف محافل رســانه ای غربی، ابزار 
دیگری غیر از تحریم، مقابل ایران در 
اختیار ندارد. مضافــا اینکه تحریم به 
سقف و نهایت خود رسیده و بالعکس 
موجــب تقویت روحیــه خودباوری و 
داخلی شده  توانمندی های  شکوفایی 

است.



اخبار كشور

چه کسی به این نمایش مستهجن 
مجوز داده است؟

روی صحنه رفتن یک نمایش با الهام از فیلمی که از شدت رذالت محتوایی 
حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز ممنوع شده بود، نشان دهنده مختل 
بودن وضعیت اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد است. حتی قرار شده 

اجرای نمایش تمدید هم بشود!
به گزارش خبرنگار کیهان، به تازگی نمایشی روی صحنه رفته که برگرفته 
از یک فیلم مســتهجن ایتالیایی است که در زمان خودش نیز نمایش آن در 
کشــورهای اروپایی ممنوع شــده بود و هنوز هم در برخی از کشورها نمایش 

این فیلم ممنوع است. 
فیلمی که شاید نتوانید تا انتهای آن را ببینید چون به شدت مشمئز کننده 
اســت. اما یک نمایش در ایران با نســخه برداری از این فیلم به راحتی روی 
صحنه رفت! نمایشی که در آن بازیگران با پوششی هنجارشکنانه و نامناسب 

روی صحنه رفته اند!
معلوم نیســت متن این نمایش چگونه تصویب شــده و چه کسانی آن را 
دیده انــد و مجوز اجــرا برای آن صادر کرده اند. حتی بناســت که اجرای این 

نمایش پس از اتمام، تمدید هم شود!
آیا بن ادن، یک تصویر مجازی بیش نبود؟

اواخر ماه گذشــته میــادی یک ویدئــوی جعلی و دستکاری شــده از 
سخنرانی»نانســی پلوســی«، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و از 
مخالفان سیاســت های ترامپ، منتشر شــد که در آن وی به عنوان شخصی 
»مست و دچار لکنت زبان« معرفی شده که از بیان درست کلمات عاجز است!
این ویدئو به سرعت در شــبکه های اجتماعی پخش شد و دست کم سه 
میلیون بار تماشا شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مورد آن نوشت 

و شبکه تلویزیونی فاکس نیوز هم در برنامه های خود به آن پرداخت.
پس از آن که مشــخص شــد که ویدئو کامًا جعلی اســت و با فناوری 
هوش مصنوعی ســاخته شده، از فیس بوک خواسته شد که آن را حذف کند. 
فیس بــوک با ذکر بندهایــی از مقررات خود از حذف ایــن ویدئو از صفحات 
این شــبکه اجتماعی خودداری کرد، اما کمی بعد، یک ویدئوی جعلی دیگر 
دامن گیر »مارک زاکربــرگ«، بنیان گذار خود فیس بوک شــد.در این ویدئو 
که هفته پیش منتشــر شد، از بخشــی از یک ویدئوی دو سال قبل »مارک 
زاکربرگ« اســتفاده شــده و با یک الگوریتم هوش مصنوعی در آن تغییرات 
کاملی داده شده و در آن سخنانی جعلی از زبان زاکربرگ بیان گردید.در این 
ویدئوی جعلی، بنیان گذار فیس بوک به »تسلط یک نفره خود بر جهان از طریق 
در دست داشتن اطاعات میلیاردها نفر« افتخار می کند و می گوید که »جان و 

آینده شما در دستان من است.« 
این ویدئو در اینســتاگرام منتشــر شد، شــبکه ای که مالک آن شرکت 
فیس بوک است. صرف نظر از اینکه ویدئوی فوق حرف های پنهان امثال زاکر 
بــرگ را بیان کرده اما به هر حــال او در واقع چنین ســخنانی نگفته و این 
دســتکاری ها با استفاده از یکی از شاخه های پرکاربرد هوش مصنوعی، به نام 
»یادگیری ماشــینی« انجام می شود. به خصوص یکی از تکنیک های یادگیری 
ماشینی به نام »یادگیری عمقی« برای این کار استفاده شده که اطاعات خام 
تصاویر و ویدئوها را دریافت کرده و ایه ایه به آن »عمق می دهد« تا این که 
محتوایی متفاوت اما به ظاهر شــبیه واقعیت پیدا کند. برای همین به این نوع 

دستکاری »جعل عمقی« )Deepfake( می گویند.
این یک کشــف جدید نیســت، بلکه در واقع نوعی رونمایی از آن توسط 
شبکه های رسانه ای رســمی و معتبر مانند آسوشیتدپرس، واشینگتن پست 
و همچنین ســایت دانشگاه کالیفرنیا به شمار می آید که این گزارش براساس 
اطاعات آنها تنظیم شده است. رویکردی تازه که تا چندی پیش انکار می شد. 
17 ســال پیش در ســال 2002 فیلمی به نام »سیمونه« ساخته »اندرو 
نیکول« اکران شد که به عمد مورد توجه چندانی قرار نگرفت. در فیلم مذکور، 
فیلمسازی )با بازی آل پاچینو( که بازیگر اول فیلم در حال تولیدش ، پروژه را 
ترک کرده، بوسیله دستگاه عجیب و غریبی، بازیگر دیگری به صورت مجازی 
پدیــد آورده و آن را به جــای بازیگر قبلی در فیلم می گنجاند. بازیگر مجازی 
با هدایت کارگردان حتی درتمام مراسم و کنفرانس ها و برنامه های حاشیه ای 
فیلم از طریق ویدئو کنفرانس شرکت می کند و هر آنچه او می خواهد می گوید 
و انجام می دهد تا اینکه به عنوان یک فوق ســتاره در دنیا و رســانه هایش جا 
می افتد تا حدی که وقتی فیلمساز به خاطر خسته شدن از دستگاه عجیب و 
غریبش آن را به دریا افکنده تا بازیگر مجازی فوق نابود شود، او را به جرم قتل 

بازیگر یاد شده دستگیر و محاکمه می کنند!
در آن زمان و در پایان همان فیلم، تصویر برخی شــخصیت های حقیقی 
به نمایش درآمد که گویا به طور مجازی توسط رسانه ها بوجود آمده بودند که 
یکی از آنها تصویر »بن ادن« بود که هویت و بود و نبودش هیچگاه به روشنی 
مشخص نشد، چنانچه بن ادن نیز همچون »سیمونه« فقط از طریق رسانه با 
مردم سخن می گفت و بعد نیز تنها از طریق همین رسانه ها مرگش اعام شد 
و جسد نامشخصی به عنوان جســد بن ادن معرفی گردید. امثال داعش نیز 
بیشتر از طریق همین رسانه ها ابراز وجود کرده و می کنند و سال های گذشته 
افشــاء شد که چگونه هالیوود و کارشناســانش، فیلم ها و ویدئوهای جنایات 
داعش را با پیشرفته ترین دستگاه ها ساخته و در سراسر دنیا نمایش می دادند.

میدان داری قانون شکنان 
در نبود نظارت کافی

یک بازیگر فراموش شــده، تصاویر تازه ای از خود منتشر کرد که واکنش 
منفی افکار عمومی را برانگیخت.

او که ازقضا با تکیه بر شــهرت پدرش و همچنین بودجه و امکانات رسانه 
ملی، مدتی در عرصه بازیگری فعال بود، اقدام به انتشــار رفتار هنجارشکنانه 

خود در فضای مجازی کرد.
چهره های اینچنینی در نبود نظارت و عدم برخورد قانونی میدان را برای 
اقدامات هنجارشکنانه شــان باز دیده اند و متأسفانه مسئولین نیز تاکنون هیچ 

پروتکل و آیین نامه بازدارنده ای در این حوزه تدوین و اباغ نکرده اند.

از سوی فواد مبارکه اصفهان
صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم

پوشش دهی شد
اصفهان - خبرنگار کیهان:

فواد مبارکه با همکاری شــرکت های داخلی برای اولین بار در 
ایران، صفحات مســی قالب های ریخته گری مداوم به روش پاشش 
حرارتی با عمر باا پوشــش دهی شد. عمر کاری این صفحات از30 به 
70 هزار تن تختال افزایش یافت که در دنیا رکوردی قابل ماحظه به 

شمار می آید.
رئیــس تعمیرگاه ریخته گــری مداوم فواد مبارکــه جدیدترین نوع این 
پوشش دهی را روکش کاری صفحات مسی به وسیله پودر فلزی-سرامیکی به 
روش پاشــش حرارتی )HVOF( دانست. روح اه بیرانوند هدف اصلی ایجاد 
این پوشش را افزایش کیفیت و عمر تختال دانست و تاکید کرد به لحاظ کیفی 
ترک تختال های تولید شــده با این صفحات به میــزان 55 درصد و وضعیت 
جدایــش و کناره پروفیلی به ترتیب به میــزان 15 و 50 درصد کاهش یافته 
اســت که موفقیت بسیار ارزنده ای به شمار می آید. این گزارش حاکی است در 
ششــمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران که در محل 
سالن همایش های هتل بزرگ ارم تهران و با حضور فعاان و شرکت های بزرگ 
بخش معدن و صنایع معدنی کشــور برگزار شد، از فواد مبارکه با اهدای لوح 
تقدیر تجلیل شد. در این همایش، پروژه هیدرولیک کردن لوپر شماره 4 نورد 
گرم فواد مبارکه یکی از هشت پروژه برتر سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران شناخته شد.
در این جلسه مدیرعامل فواد مبارکه بر توسعه پایدار و حفظ منافع ملی 

تاکید کرد.

آغاز توزیع كارت آزمون سراسری 
از 9 تیرماه

مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور گفت: کار شرکت 
در آزمون سراســری از ۹ تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش برای 

داوطلبان قابل دسترسی خواهد بود.
دکتر حســین توکلی با بیان اینکه آزمون سراسری امسال با رقابت تعداد 
یک میلیون و 11۹ هزار و 15 داوطلب برگزار می شــود ، به ایسنا گفت: نحوه 
پرینت کارت و رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور ۹۸ از روزگذشته بر روی 
سایت ســازمان سنجش قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه کارت شرکت 
در آزمون تمامی گروه های آزمایشی به همراه برگه راهنمای آزمون سراسری 
از ۹ تا 12 تیرماه ۹۸ برای مشــاهده و پرینت، روی ســایت سازمان سنجش 
قابل دسترسی خواهد بود، اظهار داشت: آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان 
گروه های آزمایشــی ریاضی و فنی و علوم انسانی، صبح پنجشنبه 1۳ تیرماه، 
آزمون داوطلبان گروه هنر بعدازظهر پنجشنبه 1۳ تیر، آزمون داوطلبان گروه 
علوم تجربی در صبح جمعه 14 تیر و آزمون داوطلبان گروه آزمایشی زبان های 

خارجی در بعدازظهر جمعه 14 تیر ۹۸ برگزار خواهد شد.

اخبار ادبی و هنری

شهید محمود خادم سیدالشهد)ره(: باور کنید که شهادت از 
عسل شیرین تر است. اگر در بطن کلمه شهادت بروید متوجه 
خواهید شد که چقدر کشته شدن در راه خدا شیرین است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

ای اباذر! اگر تو دنیای این مردم را می پذیرفتی، 
تو را دوست می داشتند

امــام علی)ع( خطاب به ابوذر: ای اباذر!... اگر آســمان 

و زمیــن درهای خود را بر روی بنده ای ببندند و او از خدا 

بترســد، خداوند راه نجاتی از میــان آن دو برای او خواهد 

گشود. آرامش خود را تنها در حق جست وجو کن و جز باطل 

چیزی تو را به وحشــت نیندازد. اگر تو دنیای این مردم را 

می پذیرفتی، تو را دوست می داشتند، و اگر سهمی از آن را 

برمی گرفتی دست از تو برمی داشتند.
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مؤسسهای درنظر دارد خودروهای مازاد خود به شرح 
ذیــل را از طریــق مزایده حضوری به فروش برســاند. 
متقاضیان می توانند جهت اخذ فرم و کارت شــرکت در 
مزایده و کســب اطاعات بیشتر از ساعت 8 الی 18 با 

تلفن 33115793 تماس حاصل فرمایند.
)مؤسسهدرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست(
2 دستگاه 1- سواری پراید دوگانه سوز مدل 85  
3 دستگاه 2- وانت نیسان دوگانه سوز مدل 92  
2 دستگاه 3- مینی بوس هیوندا دیزلی مدل 90  
یک دستگاه 4- اتوبوس بنز 360 دیزلی مدل 76  
2 دستگاه 5- موتورسیکلت تیزرو 125 مدل 90 

آگهی مزایده

نشست ســفرا و کارداران کشور های خارجی و 
دستگاه  رئیس  با  بین المللی  سازمان های  نمایندگان 

قضا برگزار شد.
به گزارش میزان، آیت اه رئیسی در این نشست اظهار 
داشت: جمهوری اســامی ایران بر پایه ایمان و ارزش های 
الهی همواره حقوق بشــر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه 
مرکزی پیام ادیان آســمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه 
اینکه اسام برای هدایت و سعادت انسان آمده است. اسام 
سه شــاخص برابری، آزادی و حفظ عزت نفس و احترام به 
شخصیت انسان را به عنوان جلوه های تحقق کرامت انسانی 
معرفی کرده است. جمهوری اســامی ایران حفظ کرامت 
انســانی را در مناســبات اجتماعی و سیاسی داخل کشور 
به عنوان ســرلوحه اقدامات خود قرار دهــد؛ همچنانکه در 
عرصه بین المللی نیز جمهوری اسامی ایران همواره مدافع 

صلح، عدالت گرایی و توجه به حقوق بشر بوده است.
وی گفــت: عدالت در عین حال که مبنــا و معیار هر 
سیاست و برنامه در جمهوری اسامی است، آرمان و هدف 
غایی و عالی جمهوری اسامی در ساحت فردی و ملی هم 
هســت. هر اقدام و حرکتی در جمهوری اســامی با معیار 
عدالت سنجیده می شــود و میزان مشروعیت هر سیاست 
و برنامــه و میزان مقبولیت هر اقــدام و عمل در جمهوری 
اســامی، به قابلیت و توانایی آن در تحقق عدالت بستگی 

دارد.
عدالت و حقوق بشر از اهداف مهم انقاب اسامی است

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تشریح اقدامات جمهوری 
اسامی در زمینه ارتقاء حقوق بشر و توجه به کرامت انسان 
گفت: جمهوری اســامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از 
انقاب با ایجاد یک ســاختار سیاسی مردم ساارانه مبتنی 
بر انتخاب عمومی، پیشــرفت همه جانبه در تمام جغرافیای 
کشــور با نگاه مبتنی بر عدالت را به عنوان بخش مهمی از 
اهداف انقاب اســامی در جهت تامین حقوق بشر محقق 

نموده است.
وی افزود: در این راستا قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایــران یکی از فصول خــود را به حقوق مــردم اختصاص 
داده اســت و قوانین متعــددی در حمایت از برخی حقوق 
شــهروندی نظیر حق دسترســی به عدالت، حق دادرسی 
منصفانه، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی، منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری 

در مجامع قانونگذاری و تقنینی تصویب شده است.
نظام قضایی ایران پاسدار حقوق عامه است

آیت اه رئیسی اظهار داشت: اینجانب با تجربه در حوزه 
قضا در جمهوری اسامی با صراحت و دقت کامل می گویم 
آیین دادرســی در نظام قضایی جمهوری اســامی یکی از 
دقیق ترین و به روز ترین آیین های دادرسی است که در آن 
حقوق متهم و حقــوق عامه و ریزه کاری های فراوان قضایی 
به نحو روشن و وسیع رعایت شده است. نظارت های متعدد 
و مکانیزم های قانونی مانند دیوان عدالت اداری، ســازمان 
بازرسی کل کشور میدان های روشن برای پاسداری از حقوق 
شهروندان و اجرای عدالت را باز نموده است؛ از سوی دیگر 
نظارت بر محاکم و دادگاه ها و دادســراها، اقدامات ضابطین 
قوه قضائیه و نظارت بر زندان ها به نحو مســتمر و ویژه بوده 

و در این حوزه به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است. 
کارنامه سیاه غرب در نقض حقوق بشر

وی افزود: با وجود تمامی این دستاورد ها در جمهوری 
اســامی ایران برخی از کشور ها به واسطه غلبه نگرش های 
سیاســی همواره تاش می کنند تا ایران را به واسطه ادعای 
نقض حقوق بشــر محکــوم کنند؛ این در حالی اســت که 
شــهروندان در جمهوری اسامی ایران در طول چهل ساله 
گذشته با نقض سیستماتیک حقوقشان از سوی کشور های 

متخاصم مواجه بوده اند.
رئیس دستگاه قضا گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه 
نقض گردید که صدام حســین با حمایــت آمریکا به ایران 

حمله کرد وحدود 240 هزار شهید، جمعیتی بسیار مجروح 
و خانواده های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد دار 

خسارت برجای گذاشت.
آیت اه رئیســی گفــت: آمریــکا با اعمــال یکجانبه 
تحریم هــای غیرقانونی که تعــداد آنها بــه گفته مقامات 
وزارت خارجه این کشــور به یک هزار مورد رســیده است، 
نوع جدیدی از تروریســم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت 
ایران اعمال کرده اســت؛ به گونه ای که این کشــور حتی از 
ارسال کمک های بشردوستانه سازمان صلیب سرخ جهانی 
و کشــور های مختلف برای کمک به آسیب دیدگان بایای 

طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد.
وی اظهار داشت: آیا کشور های غربی که با آمریکا علیه 
ملت ایران همراهی کرده اند و حتی از ارائه مواد غذایی، دارو 
و تجهیزات پزشکی به ایران خودداری می کنند دلسوزان و 

حامیان حقوق بشر هستند؟
رئیس قوه قضائیه در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه 
همین کشــور های غربی که مانع دسترسی ایران به دارو و 
تجهیزات پزشکی هستند، محور اصلی تصویب قطعنامه های 
حقوق بشــری علیه ایران می باشــند، اظهار کرد: آمریکا و 
متحدان کلیدی اش در منطقه، مهم ترین ناقضان حقوق بشر 

در فلسطین و یمن می باشند.
ادعای دموکراسی و آزادی

 توسط متحدان منطقه ای آمریکا محال است
آیــت اه رئیســی ادامــه داد: پرونده حقوق بشــر و 

جنایات رژیم ســعودی، دیگر مثال بــزرگ نقض حقوق 
شــهروندی اســت که با رفتــار متناقض آمریــکا، مورد 
حمایت قرار می گیرد. هم اکنــون صف های اعدام بزرگی 
از فعاان سیاســی و مدنی در عربســتان و بحرین ایجاد 
 شــده اســت که بســیاری از آنان را نوجوانان تشــکیل 

می دهند.
وی تصریح کرد: این ها کشــور هایی هســتند که در 
آنجا برگزاری انتخابات و وجود دمکراسی به آرزوی محال 
تبدیل شــده است؛ اما آمریکایی ها همچنان به حمایت از 
این کشور های غیردمکراتیک ادامه داده و در برابر سرکوب 

مردم همراهی نشان می دهند.
رئیس دستگاه قضا درباره آزادی اقلیت های دینی در 
ایران نیز گفت: در ایران اسامی اقلیت های دینی صاحب 
کرامت و آزادی هستند؛ اما شما می بینید در کشور آمریکا 
مرکز یک فرقه از فرق مســیحیت چگونه به آتش کشیده 

می شود. 
تاسیس نهاد ملی حقوق بشر

به گفته وی، عاوه بر ستاد حقوق بشر، حدود 24 هزار 
نهاد مردمی در کشــور فعال هســتند که حدود نیمی از 
آنها به امور حقوق بشــری مربوط می باشد و عاوه بر این 
تاسیس نهاد ملی حقوق بشر نیز در دستور کار است که در 
شورای عالی ستاد حقوق بشر که به زودی برگزار خواهد 
شد، موضوع این نهاد حقوق بشری مورد بررسی و تصویب 

قرار خواهد گرفت.

آیت اه رئیسی در دیدار سفرا و نمایندگان سازمان های بین المللی:

آمریکا و متحدانش مهم ترین ناقضان حقوق بشر هستند

رئیس قوه قضائیه گفت: اولین کسی خواهم بود 
که براساس قانون رسیدگی به اموال مسئوان، اموالم 
را عاوه بــر رهبر معظم انقاب بــه مردم هم اعام 

می کنم.
به گزارش میزان، آیت اه رئیســی در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره آیت اه 
شــهید دکتر بهشتی و یارانش با   اشاره به حادثه هفتم تیر 
اظهار داشت: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایعی که در 
روز های آغازین انقاب اسامی واقع شد، هم برای کسانی 

که آن دوران بودند و هم برای نسل جوان، ضروری است.
برای رسیدن به دستگاه قضائی مطلوب

کار زیادی داریم
وی در پاســخ به این سؤال که با توجه به سند تحول 
قضایی که از ســوی شما، خدمت مقام معظم رهبری ارائه 
شــده، قرار است چه اتفاقی در دســتگاه قضایی رخ دهد، 
گفت: بعد از پیروزی انقاب اسامی تاش بسیاری صورت 
گرفت که قوانین در دادگستری اصاح شود. امروز علیرغم 
همه تاش های صورت گرفته، با نقطه مطلوب فاصله داریم؛ 
لذا بایــد تاش خود را مضاعف کنیم تا مشــکاتی را که 
موجب رنج قضات و مردم مراجعه کننده به دستگاه قضایی 

می شود را برطرف کنیم.
آیت اه رئیسی با   اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش 
ورودی پرونده ها به دادگســتری گفت: در این رابطه اولین 
مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در 
راستای قضازدایی و جرم زدایی اصاح کنیم. همه تخلفات و 
کج روی ها و خاف قانون عمل کردن ها نباید جرم تلقی و 

حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی با   اشاره به مسائلی که به سبب کاستی های موجود 
در سایر دستگاه ها ایجاد می شود و به سمت دستگاه قضایی 
سرریز می شود، گفت: راهکار بسیاری از مسائل و مشکات 
اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم به واسطه این مسائل و 
مشکات، ایجاد تحول در حوزه آموزش و پرورش و اقدامات 
رسانه ای است. رئیس قوه قضائیه گفت: رفع اطاله دادرسی 
که مورد انتظار مردم است، کاما انتظار به حقی است؛ اگر 
مردم انتظار دارند که پرونده  شــان ســیر سالم در دستگاه 
قضایی داشته باشــد و هیچگونه ناسامتی را بر نمی تابند، 
کاما انتظــار به حقی دارند و من ایــن انتظارات مردم را 
کاما احساس می کنم و خود و همکارانم آماده ایم با توجه 
به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به 

این خواسته های مردم جامه عمل بپوشانیم.
آماده ام درباره 63 حساب بانکی به مردم گزارش بدهم

آیت اه رئیسی در پاســخ به سؤالی درباره ۶۳ حساب 
بانکی که روی قوه قضائیه ســایه انداخته و تصمیم  گیری 
درباره آن، گفت: آن حســاب ها ۶۳ حســاب نیست. چون 
بودجــه دولتی و مصوب نمی تواند مشــکات را حل کند، 
از آن برای رفع مشــکات و ارائــه خدمات به مردم در قوه 

قضائیه استفاده کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: ما به دلیل همین ذهنیت هایی 
که در جامعه ایجاد شــده، این حســاب ها را به 5 حساب 
تقلیل دادیم و برای اینکه مردم عزیزمان در جریان باشند، 
ساانه هم درآمد از این حســاب ها و هم هزینه های آن را 
برای عموم مردم اطاع رســانی می کنیم. تا کنون هم این 
حساب ها در اختیار روسای قوه قضائیه وقت بوده و مصارف 

آن در ارتباط با خدمات قضایی به مردم بوده است.
وی افزود: به نظر می رســد موضوع حســاب های قوه 
قضائیه تا حدی بُعد سیاســی پیدا کرده اســت؛ اما چون 
در افکار عمومی مطرح شــده، بنده آمادگی دارم نسبت به 
سنوات گذشته نیز گزارش این حساب ها را برای مردم اعام 
کنم. این حساب ها و درآمد ها در سنوات سابق، مشخص و 
هزینه های مربوط به آنها هم کاما روشــن است. در عین 
حــال در دوره خودم یعنی از این دوره، بنده انشــاءاه در 
پایان سال گزارش امسال را خواهم داد و پایان هر سال به 
صورت شــفاف گزارشی از درآمد ها و هزینه ها را در اختیار 

عموم قرار خواهم داد.
اجازه نمی دهیم اندک قضات ناسالم

 آبروی این قوه را لکه دار کنند
رئیســی با بیان اینکه هیچگونه فســادی در دستگاه 
قضایی قابل تحمل نیست، تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه 
نمی دهیم که وکیل ناسالم، کارشناس ناسالم، قاضی ناسالم، 
ضابط ناسالم، کارمند ناسالم و هر کسی که با پرونده مرتبط 
است، مطلقا بصورت ناسالم در این روند حضور داشته باشد. 
به هیچ عنوان بــه تعداد اندک قاضی ناســالم اجازه داده 

نخواهد شد آبروی مجموعه قضایی کشور را ببرند.
وی با   اشاره به اعام برخورد با ۶0 قاضی متخلف گفت: 
این آغاز کار اســت. در این باره کمیسیون تعیین صاحیت 
را فعال کردم و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده 
اســت و دادگاه عالی صاحیت را بنده تشــکیل می دهم و 
بخش های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه 
فعال شده اند. مردم باید احساس کنند که برخورد با فساد 
نه در شــعار و نه در ســخنرانی و مصاحبه، بلکه در میدان 

عمل اتفاق می افتد.
آیت اه رئیســی اظهار داشــت: گام اصلی در مبارزه با 
فساد، شــکل دادن یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم 
اســت که بتواند همه بخش ها اعــم از قضایی و غیرقضایی 
را به طــور قانونمند به هم مرتبط کند. برای تحقق این امر 
در گام اول مجتمــع مبارزه با فســاد اقتصادی در تهران و 
ســایر استان ها تشکیل خواهد شــد. این مجتمع ها دارای 
شعباتی خواهند بود که مسئولیت مبارزه با فساد اقتصادی 
را برعهده دارند و به نظر می رسد این تشکیات همین روز ها 

برپا شود.
از کف بازار و از مشکات مردم اطاع دارم

رئیس دســتگاه قضا در پاســخ به این سؤال که تا چه 
حد از مشکات معیشتی مردم اطاع دارید، گفت: در طول 
مدت کاری ســعی کردم با مردم ارتباط داشته باشم؛ حتی 
در دورانی که مسئولیت سازمان بازرسی و معاونت اول قوه 
قضائیه را داشــتم، هفته ای ســه الی چهار شب به مسجد 

می رفتم؛ با مردم می نشستم و صحبت می کردم. 
آیت اه رئیســی تاکید کرد: بنده به صورت واقعی نه به 
صورت گزارشات، بلکه از کف بازار از مشکات مردم اطاع 
دارم؛ لذا تاش بنده این است که مثل مردم زندگی کنیم و 

با مردم زندگی کنیم و همراه مردم باشیم.
تشکیل هیئت ویژه

 برای حادثه »ندامتگاه تهران بزرگ«
وی در پاســخ به لوایح و موضوعاتی که درباره حقوق 
شــهروندی است و همچنین تشــکیل هیئتی درخصوص 
بررسی حادثه ندامتگاه تهران بزرگ، اظهار داشت: مسئول 

رسیدگی به حقوق شــهروندی، قوه قضائیه است. بازرسی 
از زندان ها، دادسرا ها، دادگاه ها، کانتری ها، بازداشتگاه ها و 
تحت نظرگاه ها در این قانــون مورد توجه قرار گرفته و به 
دبیرخانه ای که دراین قانون پیش بینی شــده، محول شده 
است. یکسری مشکات و ابهاماتی قانون حقوق شهروندی 
دارد که به معاونت حقوقــی عرض کردیم و خبرش اعام 
شــد که معاونت حقوقی قوه با همــکاری دولت و مجلس 
آن را دنبــال و نواقص را رفع کند. از جمله نواقص، موضوع 
آزادی های مشروع است. باید از آزادی های مشروع صیانت 
کنیــم. این موضوع در قانون اساســی در ِعداد وظایف قوه 
قضائیه و در ِعداد وظایف بنده است و دیگر اینکه در حکم 
مقام معظم رهبری نســبت به دفاع از آزادی های مشــروع 

تاکید شده است.
آیت اه رئیســی در ادامه با   اشــاره به حادثه ای که در 
ندامتــگاه تهران بزرگ اتفــاق افتاد، عنوان کرد: نســبت 
بــه این حادثه که حادثه بدی بــود و اتفاق افتاد، بافاصله 
هیئتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق 
دادســتانی تهران که ایــن زندان در تهران واقع شــده و 
متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند 
و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم 
که موضوع را بررسی کنند. همچنین هیئتی را برای ماقات 
بــا خانواده محترم مقتول اعزام کردم که از خانواده مقتول 
دلجویــی کنند و به آنها این وعده را بدهند که ما خودمان 
مدعی خون فرزند آنها هستیم و حتما بدانند که به  زودی 

این رسیدگی و اقدام خواهد شد.
درباره اموالم عاوه بر رهبر معظم انقاب

 به مردم هم گزارش خواهم داد
وی در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی براینکه اجازه 
بدهید بحث رســیدگی به اموال مســئوان را از خود شما 
شروع کنیم، عنوان داشت: من اولین کسی خواهم بود که 
به این قانون عمل خواهم کرد و عاوه بر اینکه لیست اموال 
را به رهبری معظم انقاب اعــام می کنم، آن را به اطاع 

مردم هم می رسانم.
مردم در فضای مجازی می توانند ایده هایشان را 

درباره دستگاه قضایی به بنده اعام کنند
رئیــس قوه قضائیه در ادامه در پاســخ به این ســؤال 
که چقدر در فضای مجازی هســتید و دیدگاهتان نسبت 
به فضای مجازی چیســت، گفت: امنیت زندگی خصوصی 
مردم، امنیــت اقتصادی، امنیت روانــی، امنیت اخاقی و 
امنیت اجتماعی باید در فضای مجازی تامین شود و به هیچ 
عنوان نباید در فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان، 
متخلفان و افراد فاسد فراهم شود. در مورد استفاده شخص 
بنــده هم همان طور کــه قبًا هم اعام کــردم در فضای 
مجــازی مردم می توانند ایده هایشــان را درباره دســتگاه 
قضایی به بنده اعام کنند. من دوســتانی را مامور کرده ام 
کــه این فضا را کنترل کنند و به من گزارش دهند. لذا من 
اطمینان می دهم به کســانی که در این فضا بامن ســخن 
می گویند من در جریان دیدگاه هایشان قرار می گیرم؛ البته 
نه در لحظه ای که پیام را می فرســتند. من در آن لحظاتی 
که تنظیم کرده اند، پیام ها را می بینم و به نحوی که به کارم 

لطمه نزند و بتوانم، از این فضا استفاده می کنم.
حل مشکل قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۹6

رئیسی در ادامه در پاسخ به این سؤاات متعدد مردمی 

درباره وضعیت تعیین تکلیف آزمون اســتخدامی سال ۹۶ 
قوه قضائیه بیان کرد: دوستان ما جلساتی با سازمان برنامه 
و بودجه و سازمان استخدامی کشور داشتند و خود من هم 
چند بار از ســازمان برنامه و بودجه دنبال کردم تا بتوانیم 
مشکل را حل کنیم. موضوع آنها در دستور کار ما هست و 

دنبال حل آن نیز هستیم.
ایحه » تأمین امنیت زنان در برابر خشونت« 

به زودی نهایی می شود
وی در رابطــه با ایحــه تأمین امنیت زنــان در برابر 
خشــونت گفت: این ایحه در دولت تهیه شــد و به لحاظ 
اینکه صبغه قضایی داشت، به قوه قضائیه ارسال شد. ایحه 
را از دولت پیگیری کردیم؛ گویا به مدت دو سال بود که در 
دستگاه قضایی مانده بود و قول دادم که ظرف چند ماه این 
قضیه را به اتمام برسانم؛ لذا معاونت اصلی آن را که معاونت 
حقوقی اســت، فعال کردیم و کارشــان آماده شده است و 
معاونت های فرعی نیز در این مــورد از قضات فرهیخته و 

صاحبنظران نظر خواهی کرده اند.
به دنبال افزایش اعتماد عمومی 

به قوه قضائیه هستم
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا 
اطاعــی از میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه دارید، گفت: 
درابتدای کار اعتمادی که مردم نســبت به دستگاه قضایی 
داشتند به دلیل بعضی از شایعات، ایجاد ذهنیت ها، افترا ها 
و اتهامات ناروا که بعضا در بعضی از موارد و بعضی پرونده ها 
بود، باا نبود و ازم بود این اعتماد بازســازی شود. در حال 
حاضر احساس می کنم فضا کاما با قبل متفاوت شده است؛ 
امــا ماندگاری آن و افزایش این موضــوع در گرو اقداماتی 

است که انجام می دهیم.
برخی مفاسد اقتصادی 

نتیجه مستقیم سیاست گذاری غلط است
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی قوانین ذاتا 
فسادزا هستند، با این قوانین چه باید کرد، گفت: پرونده های 
فســاد اقتصادی که در دادگاه های علنی اکنون رسیدگی 
می شود، محصول نوســانات قیمت، تفاوت قیمت بین ارز 
4200 تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری هاســت. اگر 
زمینه رانت و رانت خواری فراهم شــود، شاهد تولید پرونده 

خواهیم بود.
رئیســی تاکید کرد: باید تصمیم گیران و تصمیم سازان 
کاری کننــد که تولید پرونــده صورت نگیــرد. برخی از 
پرونده هــای اقتصادی از همین دســت اســت که افرادی 
وام هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می کردند، 
ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیات را 
برای تولید صرف می کردند، اما در مســیر دالی اســتفاده 
نمودند. افرادی تســهیات را گرفتند و باید در داخل اقدام 

می کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
کمک به سازمان تعزیرات 

برای برخورد جدی با گرانفروشی
وی در پاسخ به سؤالی درباره مبارزه با گرانفروشی نیز 
گفت: مسئولیت برخورد با گرانفروشی با سازمان تعزیرات 
حکومتی، وزارت صمت و ســازمان بازرســی و نظارت بر 
قیمت و توزیع کاا و خدمات است. ما هم به عنوان دستگاه 
قضایی هر کمکی از ما ســاخته باشــد، حتما با همه توان 

انجام می دهیم.

عملیات داكینگ یک نفتکش غول پیکر 
در بندرعباس

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با 
اعام خبر موفقیت آمیز بودن عملیات پایلوتیج، یدک کشی و داکینگ 
یک فروند نفتکش سوپرتانکر غول پیکر 320 هزار تنی در بندرعباس 
گفت: تیم عملیات دریایی بندر شهید رجایی با رقم زدن این اتفاق، در 

آستانه روز جهانی دریانوردی )25 ژوئن( رکوردشکنی کردند. 
به گزارش ایســنا، اســماعیل مکی زاده اظهار کرد: ظهر دیروز)دوشــنبه 
ســوم تیرماه( عملیات داکینگ ســوپرتانکر Dore در مجتمع کشتی سازی 

بندرعباس)ایزوایکو( با موفقیت به انجام رسید. 
وی افزود: این کشــتی متعلق به ناوگان شــرکت ملی نفت کش ایران از 
نوع »نفت کش غول پیکر« اســت که ۳۳۳ متر طول و ۳20 هزار تن وزن قابل 
بارگیــری دارد.  مکــی زاده تصریح کرد: عملیات پهلودهــی و انجام تخلیه و 
بارگیری این نوع نفتکش های سوپر تانکر به علت آبخور باای آنها )22/5 متر( 
و محدودیت های مانوری این گونه شناورها، تنها در پایانه های دریایی مخصوص 
ماننــد جزیره خارک صــورت می گیرد. معاون امور دریایــی اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان تصریح کرد: عملیات ورود کشتی ها به حوضچه 
خشک )داکینگ( از پیچیده ترین عملیات های مانوری کشتی ها است.مکی زاده 
اظهار کرد: برای نخســتین بار است که عملیات داکینگ شناوری با این ابعاد 
در داخل کشــور ایران انجام شــده و تا پیش از این نوع شناورها جهت انجام 
عملیات به یاردهای تعمیرات کشتی در کشورهای خارجی مراجعه می کردند. 
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان یادآور شد: 
سال گذشته نیز، تیم عملیات دریایی بندر شهید رجایی با انجام عملیات داکینگ 
 تانکرهای نفت کش 100هزار تنی، چندین بار در این زمینه رکوردشکنی کرده 
بود که امســال با داکینگ ســوپر تانکر ۳20هزار تنی، این رکورد جهش چند 
برابری یافته اســت. سوپرتانکرها بزرگ ترین نفت کش های نفت خام در صنعت 
دریانوردی جهان هســتند که شــامل نفت کش های غول پیکر و نفت کش های 

کوه پیکر با ظرفیت های بیش از 1۶0هزار تن وزن قابل بارگیری هستند.

رئیس دستگاه قضا در اولین گفت وگوی تلویزیونی با مردم:

درباره اموالم عاوه  بر رهبر معظم انقاب، به مردم هم گزارش خواهم داد

سرویس سیاسی-
سخنگوی  موسوی  عباس  ســید  خبری  نشست 
وزارت امــور خارجــه، صبح دوشــنبه در محل این 

وزارتخانه برگزار شد.
خبرنــگار کیهان در این نشســت خبری از ســخنگوی 
وزارت خارجه پرســید: »در حال حاضر قریب به یک ســال 
از بازداشــت غیرقانونی آقای اســدی در اروپا ســپری شده 
اســت. این در حالیســت که ایشــان گذرنامــه دیپلماتیک 
داشــتند و بااترین سطح برخورد با  اشــخاصی که گذرنامه 
دیپلماتیک دارند، اخراج اســت. چــرا وزارت امور خارجه از 
اجرای »اصل عمل متقابل« که کمترین واکنش محســوب 
می شــود، امتناع می کند؟! این رویکرد دســتگاه دیپلماسی، 
 این شــائبه را ایجاد کرده اســت که ما به اروپایی ها بدهکار 

هستیم!«.
موســوی در پاســخ گفت: »ما به هیچ کشوری از جمله 
اروپا بدهکار نیستیم. پرونده آقای اسدی در دستورکار وزارت 
خارجه و نهادهای ذیربط قرار دارد و به جد پیگیری می شود. 
این پرونده یکســری پیچیدگی های فنــی دارد و این کار در 
حال انجام و وکای ایشان در حال پیگیری هستند. اقدامات 

متقابلی هم صورت گرفته است«.
وی افزود: »این پرونده سیری دارد که در حال انجام است 
و امیدواریــم در نهایت به نفع ایشــان ختم و بیگناهی آقای 

اسدی که بر ما محرز است، برای آنها ثابت شود«.

از اقدام متقابل خبری نیست!
گفتنی است در تاریخ 11 تیر ۹7 آقای »اسداه اسدی« 
دیپلمات سفارت ایران در وین علیرغم مصونیت دیپلماتیک در 
اقدامی غیرقانونی توسط پلیس آلمان و در جریان حضورش 
در این کشور بازداشت شد. این دیپلمات ایرانی در مهرماه ۹7 

به بلژیک مسترد شد.
در ماده 2۹ کنوانســیون وین آمده اســت: شخص مأمور 
سیاســی مصونیت دیپلماتیک دارد و نمی تــوان او را به هیچ 
عنوان مورد توقیف یا بازداشــت قرارداد. کشور پذیرنده با وی 
رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدام های 

ازم را بــرای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شــخص و آزادی 
و حیثیــت او اتخاذ خواهد کرد. از ســوی دیگــر، طبق قانون 
هرگاه یک کشــور نماینده کشور دیگری را-که دارای گذرنامه 
دیپلماتیک است- در خاک خود به دایل واقعی یا واهی، عنصر 
نامطلوب بنامد، می بایســت او را اخــراج کند. به عبارت دیگر 
اخراج، بااترین ســطح برخورد دیپلماتیک نسبت به حضور، 

رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
اگر کشوری در واکنش به کشوری دیگر بافاصله به اقدام 
متقابل دســت بزند، از سوی سایر دولت ها مورد سرزنش قرار 
نمی گیرد زیرا این عمل به عنوان کمترین واکنش محســوب 
می شــود. اما متاسفانه اکنون و پس از سپری شدن قریب به 
یک سال از بازداشت غیرقانونی آقای اسدی در آلمان و سپس 
اســترداد به بلژیک، وزارت امور خارجــه همچنان از اجرای 

»اصل عمل متقابل« امتناع کرده است.
جرم زاغری، امنیتی است

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به فضاسازی انگلیس 
دربــاره »نازنین زاغری« جاســوس دوتابعیتی گفت: زاغری 
را تبعــه ایــران می دانیم و جرم آن امنیتی اســت و در حال 
گذراندن دوران محکومیت اســت. چنین کارهایی که بیشتر 
به شانتاژ و جلب توجه شبیه است، به روند این پرونده کمک 
نخواهد کرد و هرگونه جنجال و مزاحمت برای کارهای عادی 
و جاری ســفارت ایران در لنــدن را نمی پذیریم به آنها اعام 
کردیم که خاف کنوانسیون های بین المللی است و نمی تواند 

مورد پذیرش ایران قرار بگیرد.
کنفرانس منامه شرم آور است

وی با اشاره به کنفرانس اقتصادی معامله قرن در منامه آن 
را شرم آور خواند و افزود: برگزاری کنفرانسی که باعث تشتت 
در جهان اسام و فراموشــی آرمان فلسطین شود و یا اینکه 
قدس شــریف، فلسطین و حقوق مردم فلسطین را بفروشد و 
ضایع کند شــرم آور اســت و این کنفرانس و به حراج گذاری 
آرمان فلســطین ره به جایی نخواهد بــرد و قطعا محکوم به 

شکست است و ما این اقدام آنها را محکوم می کنیم.
گام دوم کاهش تعهدات را محکم تر برمی داریم

موسوی خاطرنشان کرد: اینکه اروپایی ها می گویند اگر به 
کاهش تعهداتتان ادامه بدهید چنین و چنان می شــود، قابل 
توجه نیســت و براســاس برجام هم نیست. من به اروپایی ها 
توصیه می کنــم برجام را دوباره بخواننــد. برجام به طرفین 
اجازه می دهد اگر طرفی نقض عهد کند و به تعهداتش پایبند 
نباشــد، طرفین می توانند اقداماتی را انجام دهند. برای ایران 
اگر تعهدی از طرف مقابل ضایع شده، کاهش تعهد یا خروج 

از برجام پیش بینی شده است.
ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: تا زمانی که گام 
عملی و ملموس برداشته نشود و خواسته های ایران که بحق و 
قانونی است،اجرا نشود، اقدامات کاهش تعهدی خود را ادامه 
می دهیــم. تا چند روز دیگر هم اگر آنها اقدامی انجام ندهند، 

گام دوم را محکم تر برمی داریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
پرونده دیپلمات بازداشت شده ایرانی در اروپا به صورت جدی در حال پیگیری است
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اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه 4 تیر ۱۳۹۸ 
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تسلیت

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00051,000,000پراید 1111
37,381,00045,800,000پراید 2131
40,213,00045,000,000پراید 3151
127,000,000186,000,000چانگان4
42,743,00054,000,000تیبا صندوق دار5
55,943,00059,600,000ساینا دنده ای6
63,158,00081,000,000پژو 7405
8SLX 67,888,00084,000,000پژو
65,578,00082,700,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,000102,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کاس 1113
67,283,00085,500,000پژو 206 تیپ 122
79,418,000105,000,000پژو 206 تیپ 135
80,754,000104,000,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00086,700,000سمند ال ایکس
16EF7 89,000,000-سمند
93,000,000-سمند دوگانه سوز کاس 1716
110,000,000-دنا18
--تندر پاس دنده19
96,730,000128,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000409,000,000مزدا213
22H30  75,000,000131,000,000
103,100,000160,000,000استپ وی23
169,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000333,000,000پژو252008
67,440,00085,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,724,000سکه تمام طرح جدید
4,494,000سکه تمام طرح قدیم

2,432,000نیم سکه
1,628,000ربع سکه
1,013,000گرمی

441,900هرگرم طای 18 عیار
نوع ارز

13,192دار
15,100یورو
17,155پوند

2,332لیر ترکیه
3,664درهم امارات

صادرات بی رویه محصوات مصرفی مردم 
که ناشــی از تصمیمات هیجانی دولتمردان 
و  قیمت ها می شود  افزایش  اســت موجب 

آخرین نمونه آن سیب زمینی است.
 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، قیمت 
ســیب زمینی در فصل برداشــت که باید نرخ آن 
به کمترین مبلغ خود برســد ایــن روزها افزایش 
زیادی در کشورمان پیدا کرده است به طوری که 
هرکیلوکرم از این محصول در میدان مرکزی میوه 
و تره بار شهر تهران پنج تا هفت هزار تومان و در 
سطح شهر شش تا 9 هزار تومان و در میادین میوه 
و تره بار شــهرداری تهران 6300 تومان به فروش 
می رســد درحالیکه قیمت سیب زمینی در حالت 
عادی در محدوده قیمتی دو تا سه هزار تومان به 

فروش می رسید.
صــادرات بی رویه محصــوات مصرفی مردم 
که ناشــی از تصمیمات هیجانی دولتمردان است 
 موجب افزایش قیمت ها می شود و آخرین نمونه آن 
سیب زمینی اســت. افزایش قیمت سیب زمینی 
در بازار داخلی زمانی آغاز شــد که خبر آزاد شدن 
صادرات این محصول مطرح شد و ابتدا قیمت آن را 
تا هشت هزار تومان و بعد تا 10 هزار تومان باا برد.

ایــن افزایش قیمت های یک باره به ترتیب در 
گوجــه فرنگی و پیاز نیز انجام شــد که صادرات 
بی رویه باعث افزایش قیمت آنها حتی تا 15 هزار 
تومان برای هرکیلوگرم شد که در این شرایط دولت 

برای تنظیم بازار جلوی صادرات آنها را گرفت.
ســیب زمینی اما یک مرتبه نیز چندی پیش 

افزایش قیمتی داشت که با ممنوع کردن صادرات 
قیمــت این محصــول افت کرد به طــوری این  
محصول در بازار به محدوده سه هزار تومان رسید 
اما با اعتراض کشــاورزان و صنایع تبدیل و صادر 
کنندگان، صادرات مجدد آزاد شد و قیمتها را در 

بازار داخلی افزایش یافت. 
از نــکات عجیب در صادرات پیاز که منجر به 
15 هزار تومانی شدن هر کیلوگرم  از این محصول 
شد، صادرات  در زمستان بود که زمینه عرضه پیاز 
در این زمان به طور طبیعی  کم اســت  و بیشتر 
از محصول ذخیره شده در انبارها استفاده می شود 
و صادرات بی رویه و بی موقع به شــدت بازار را به 

هم ریخت.
 وزارت جهــاد کشــاورزی در پاســخ به این 

انتقادات گفــت کــه تقویــم زراعــی و مصرفی 
تنظیم بازار در محصوات مختلف کشــاورزی را  
داشــته و میزان صادرات و مصرف مشخص است 
و برای تنظیم بازار در ســطح کان برنامه دارد و 
بنابراین جلوی صادرات بی رویه را باید گرفت؛ اما 
سازمان توسعه تجارت گفته که این آمار به دست 
آنها  نرسیده و وزارت جهاد کشاورزی باید میزان 
تولید ومصرف را مشخص کند تا آنها بدانند که به 
چــه میزان اجازه صادرات دارند تا در بازار داخلی 

کمبود ایجاد نشود. 
گفتنی است که حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
در مصاحبه اخیر خود در حاشــیه جلسه هیئت 
دولت اعام کرد که صادرات سیب زمینی متوقف 

شده است.

به دلیل تصمیمات هیجانی 

 صادرات بی رویه قیمت سیب زمینی را افزایش داد

طرح الگوی کشــت که می تواند انقاب 
بزرگی در تولید محصوات کشاورزی ایجاد 
کرده و از ضرر و زیان کشاورزان جلوگیری 
کند، بیش از یک دهه اســت راکد مانده و 
به رغم قول های فراوان مســئوان، اجرایی 

نشده است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، طرح الگوی 
کشت به عمر دو برنامه دولت در انتظار اجرا مانده 
اســت، و به رغم قول های فراوانی که دولت برای 
اجرا می دهند تاکنون اقدام خاصی انجام نشــده و 
کشاورزان سال به سال از اجرایی نشدن این طرح 

متضرر می شوند.
بر اساس این طرح تمام ظرفیت های کشاورزی 
استان ها باید مشخص شود و مطابق با نوع خاک، 
میزان آب و بازار صادراتی برای کشاورزان آن منطقه 
محصول توصیه شــود با این روش ضمن استفاده 
از ظرفیت های بخش کشاورزی در استفاده از آب 
صرفه جویی می شود این طرح به کشاورزی پایدار 
کمک می کنــد و باعث حفظ منابع کشــاورزی، 

افزایش تولید و درآمد کشاورزان خواهد شد.
داشــتن برنامه الگوی کشت علمی و متناسب 
با شــرایط اقلیمی، پایداری تولیدات کشاورزی و 
امنیت غذایی را تضمین می کند و سبب می شود 
از استعدادهای هر منطقه استفاده درست و بجایی 
صــورت بگیرد و بهره وری افزایش و منابع طبیعی 

ماندگار شوند.
محمدرضا اسکندری وزیر اسبق وزارت جهاد 
کشاورزی اظهار کرد: الگوی کشت، بایدتبدیل به 
قانون شــود،  ایحه کشت مرداد 88 به دولت ارائه 
شده که باید تصویب می شد اما تا این لحظه مصوب 
نشده است و باید پرسید چرا دولت تعلل می کند؟ 
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز هم در این 
باره گفت:» وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در 
اجرا نشدن الگوی کشت هر دو مقصر هستند، در 
حالی که وزارت نیرو خود باید امر آموزش و مدیریت 
مصرف آب برای کشــاورزان را به عهده بگیرد، اما 

این مســئولیت را از وزارت جهاد کشاورزی انتظار 
دارد. و البته وزارت جهاد کشــاورزی هم کاری در 

این زمینه انجام نداده است.«
مسعود اسدی افزود: یکی از برکات اجرای طرح 
الگوی کشت استفاده بهینه از آب این مایع حیات 
است. کشور ما یک ســوم میانگین جهانی یعنی 
تنها 230 میلی متر بارش دارد و اجرای این طرح 
در بخش کشــاورزی برای کشور ما از هر واجبی 

واجب تر است.
اسدی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا 
کنون در اجرای الگوی کشت اقدام مناسبی انجام 

نداده است، افزود: »با اجرای الگوی کشت، مسئوان 
ذی ربــط و تصمیم گیران باید این اطمینان را به 
کشاورزان بدهند که در صورت جایگزینی کشت 
محصوات کم آب بر تفاوتی در درآمد و بازار فروش 

آنها ایجاد نمی شود.«
وی ادامه داد: »در اجرای الگوی کشت مسئوان 
بایــد محصواتی را معرفی کنند کــه امکانات و 
 لوازم مورد نیاز جهت کشــت را بتوانند در اختیار 
بهــره برداران قــرار دهند، ضمن آنکــه از لحاظ 
اقتصادی تغییری در محصوات جایگزین معرفی 

شده ایجاد نشود«.
بر اساس این گزارش، کشاورزان سالهاست یک 
ســال درآمد خوب دارند و سال دیگر درآمدشان 
به شــدت پایین می آید. کشــاورزی که امســال 
محصولش را خوب فروخته سال دیگر هم همان را 
می کارد و این بار به دلیل باا رفتن عرضه، قیمت 
کاهش می یابــد و برعکس. این در علم اقتصاد به 
نام »منحنی تار عنکبوتی« معروف اســت. یعنی 
کشــاورزان بدون توجه به استدال های منطقی و 
تنها بر اســاس ظاهر بازار برای کشت سال آینده 
تصمیم گیری می کنند. مثاً اگر امسال گوجه فرنگی 
را گران تــر فروختند ســال آینده تمــام مناطق 
صیفی کار زمین های خود را صیفی می کارند و این 
بــار نتیجه عکس رخ می دهد و به دلیل باا رفتن 

عرضه، قیمت به شدت کاهش می یابد.

وزیر اسبق کشاورزی:

دولت در تصویب ایحه الگوی کشت محصوات کشاورزی تعلل می کند

قیمت هر کیلو ســبوس در حالی تقریبا 
دو برابر شده که رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
دامداران کشور، ابی  کارخانه های آرد و لبنیات 
را عامل گرانی سبوس گندم اعام کرده است.
به                                                                                                                    گزارش خبرگزاری فارس، کانون انجمن های 
صنفی صنایع آرد ایران قیمت جدید سبوس گندم 
را اباغ کرد. بر این اســاس متوسط قیمت سبوس 
نســبت به قبل تقریبا دو برابر شده و این نگرانی را 
ایجاد کرده که نرخ جدید، قیمت تمام شده شیرخام 
را افزایش دهد و دور تسلسل افزایش قیمت لبنیات 

در بازار دوباره راه بیفتد.
دیروز کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران 
اعام کرد:»از ابتدای تیرماه هر کیلوگرم ســبوس 
گندم به قیمت هزار و 250 تومان در سامانه عرضه 
و توزیع عرضه خواهد شد.« این در حالی است که 
قیمت ســبوس یارانه ای پیش از آن 665 تومان و 

نیمه یارانه ای 900 تومان بوده است.

حســین نعمتی رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
دامداران کشور در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: 
»قیمت ســبوس پیش از این کیلویی 520 تومان 
بود و در شب عید به 8۴0 تومان افزایش دادند که 
پس از دو ماه این رقم به هزار و 250 تومان رسیده 
است و این نرخ ها قیمت تمام شده تولید قیمت شیر 

دامداران را افزایش می دهد.«
افزایش نرخ جدید سبوس گندم در حالی صورت 
گرفته که هزینه خوراک دام و طیور ۷0 درصد در 
قیمت تمام شده محصوات پروتئینی و لبنی نقش 
دارد. از سوی دیگر هفته گذشته قیمت محصوات 
لبنــی افزایش یافته بود و نرخ جدید ســبوس که 
می تواند قیمت تمام شــده را بــاا ببرد این نگرانی 
را ایجاد کرده که دوباره بحث افزایش شــیر خام و 

صنایع لبنی مطرح شود.
نعمتی با بیان اینکه کارخانه های آرد و صنایع 
لبنی به راحتی مســیرهای ابــی را یاد گرفته اند،  

گفت: دولت گنــدم یارانه ای به کارخانه ها می دهد 
و آنها ســبوس گندم را طی چند ماه گذشته دو بار 
افزایش قیمت داده اند و این اصا منطقی نیست و 

قیمت تمام شده دامداران را افزایش می دهد.
وی بــا بیــان اینکه ۷0 درصد قیمت شــیر و 
محصوات لبنی وابســته به خــوراک دام و طیور 
اســت، گفت: 15 قلم خوراک دام و طیور توســط 
دامداران استفاده می شود که چهار قلم آن در دولت 

قیمت گذاری می شود.
وی با بیان اینکه سهم علوفه و خوراک یارانه ای 
که دامداران از دولت دریافت می کنند بسیار کمتر 
اســت، گفت: دامداران مجبورند نیاز خوراک دام و 
طیور را از بازار ســیاه تامین کنند که هزینه آنها را 
چند برابر می کند. به گفته نعمتی تنها در چند ماه 
گذشته کرایه های حمل دو برابر شده است. به گفته 
وی افزایش قیمت سبوس گندم عامل هزینه تولید 
دامداران را افزایش می دهد در حالی که هیچ تاثیری 

روی محصول صنایع لبنی ندارد.
بر اساس این گزارش، کشور بیش از 1۴ میلیون 
تن گندم تولید می کند و ســبوس هم از این محل 
بدست می آید و وارداتی نیست که نوسان ارز روی 
آن تاثیر داشته باشد. دولت می تواند با تنظیم قیمت 
این محصول که جزو خوراک دام اســت در تثبیت 
و پایــداری قیمت محصوات پروتئینی و لبنی هم 
کمک کند. از ســوی دیگر، ســبوس گندم یکی از 
مکمل های پرمصرف غذایی ست که در حال حاضر 
مصرف زیادی در دام داری ها به عنوان خوراک دام 
دارد. این در حالی اســت که سرانه مصرف شیر در 
کشــور نصف میانگین جهانــی و حدود یک پنجم 
کشــورهای اروپایی و آمریکایی است. لبنیات تنها 
غذا نیست بلکه یک محصول بسیار مهم ضروری و 
حتی دارویی برای انســان است که کاهش مصرف 
آن خســارت های پنهانی را به ســامتی وجامعه 

تحمیل می کند.

با افزایش دوبرابری نرخ سبوس اعام شد

ابی  کارخانه های آرد و لبنیات قیمت سبوس گندم را گران کرد

وزیر نیرو با اشــاره به اینکه در تابستان سال جاری چهار 
هزار مگاوات برق کمبود وجود دارد،  گفت: تابستان سال 98 
را در صورتی می توانیم بدون خاموشی سپری کنیم که به همان 

عادات پرمصرف قبلی بازنگردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان در حاشــیه همایش 
ملی سازگاری با کم آبی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه ساله 
بین پنج تا هفت درصد رشــد مصرف انرژی داریم که اگر این رشد 
سبب رونق تولید و توســعه صنعت می شد موجه و قابل قبول بود،  
گفت: پیش بینی می شود در تابستان امسال چهار هزار مگاوات کمبود 
انرژی داشته باشیم پس برای اینکه دچار خاموشی نشویم و تابستان 
ســال جاری را بدون خاموشی ســپری کنیم، نباید به همان عادات 

پرمصرف قبلی برگردیم.
وی افزود: یعنی اگر رشد مصرف نسبت به تابستان سال گذشته 
2.5 درصد بیشتر نباشد امیدواری زیادی داریم که تابستان با آسایش 

سپری شود.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: گرما زودتر شروع شده و فراگیر است 
و این موضوع تأثیر خود را روی پیک مصرف نشــان می دهد چرا که 
بــه ازای یک درجه افزایش دما اوج مصرف به حدود 1390 مگاوات 

افزایش پیدا می کند.
اردکانیان با تأکید بر اینکه کم کردن یک درجه دمای دســتگاه 
سرمایشی اثر خود را بر روی خط تولید یک واحد نیروگاهی می گذارد،  
گفت: تمهیدات ازم و خوبی برای مقابله با خاموشــی در تابســتان 
به کار گرفته خواهد شــد که در این راستا با صنایع صحبت شده و 

قراردادهایی هم امضاء شده است.
وی ادامه داد:  تقاضا شده که برخی واحدها در ساعات اوج کار از 
مدار تولید خارج شوند و با مولدهای خود اقدام به تأمین برق کنند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پس اینکه افزایش چهار هزار مگاوات 
مصرف برق ممکن است به دلیل نوعی خاطرجمعی از اینکه مشکل 
تأمین انرژی نداریم به وجود بیاید باید ما را آگاه کند که باید همواره 
در بهینه سازی مصرف توجه داشته باشیم پس در واقع اینکه دوباره 

به عادات قبلی برگردیم، می تواند مشکل ساز باشد.
اردکانیان گفت: به دلیل کمبود بارش ها برای تابستان 98 حدود 
هشت هزار مگاوات کمبود تولید پیش بینی کردیم که بارش های اخیر 

موجب شد این کمبود به چهار هزار مگاوات کاهش یابد.
وی عنوان کرد: از مرداد ماه ســال گذشته برای تابستان امسال 
برنامه ریزی شــده است و اســاس را بر این گذاشتیم که شرایط آبی 

سال 9۷ ـ 98 مانند سال 9۷ـ 96 باشد.
وزیر نیرو همچنین از اجرای طرح تعادل بخشــی صنایع آ ب بر و 
منابــع آب زیرزمینی خبر داد و ادامه داد:  این طرح مصوب در حال 

اجرا و جزء برنامه های جاری وزارت نیرو است.
اردکانیــان بیــان کرد:  بخش عمده ای از مصــرف آب در بخش 
کشاورزی صورت می گیرد پس به هر میزان که وزارت نیرو و وزارت 
جهاد کشــاورزی بتوانند با یکدیگر مسئله مشترک تعریف کنند به 

نفع مردم خواهد بود.
وی گفت: در شرایطی که اقلیم کشور خشک و نیمه خشک است 
می خواهیم دمای محیط بسته را روی 1۷ تا 18 درجه نگه داریم که 
این نشــان می دهد ما بد مصرف هستیم و اگر در این مورد چاره ای 

نیندیشیم گرفتار خواهیم شد.

وزیر نیرو اعام کرد:
 عبور از خاموشی های تابستان

 به شرط کنترل مصرف
سرویس اقتصادی- 

علیرغم انهدام پهپاد آمریکایی از ســوی 
سپاه پاسداران، بازارهای مختلف کشور اعم از 
بورس، ارز و طا به روند با ثبات خود ادامه داده 
و به نوعی نشان دادند گزینه مقاومت واقتدار 

مایه ثابت و آرامش است. 
پنجشنبه هفته گذشته پهپاد جاسوسی آمریکا 
در خاک کشــورمان شــکار شــد تا عاوه بر اثبات 
مجدد دشــمنی و خیانــت آمریکایی ها علیه ملت 
ایــران ، توانمندی فنی و نظامی ایران را هم به رخ 

جهانیان کشاند.
 نکتــه ای کــه در این میــان از اهمیت باایی 
برخوردار اســت واکنش بازارهای مهم کشور مانند 
بــورس، ارز و طا به این اقــدام مقتدرانه نیروهای 

نظامی است. 
بررســی بازار بورس تهران در روزهای اخیر که 

ریزترین اتفاقات نیز در آن اثر گذار اســت، نشــان 
می دهــد واکنش بورس به اتفاقــات اخیر، نه تنها 
منفی نبوده بلکه مثبت نیز بوده اســت! به عبارت 
دیگر، اقدام نظامی ایران علیه آمریکا برخاف جریان 
ســازی رسانه ای معاندین، هیچگونه تاثیر منفی در 

بازار بورس نداشته است. 
براســاس اطاعات مندرج در سامانه شــرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران، شــاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران در پایان معامات دیروز )دوشنبه 
سوم تیرماه 98( با افزایش بیش از 5000 واحدی )که 
در نوع خود رقم قابل ماحظه ای محسوب می شود( 

به 2۴2 هزار و 56۷ ارتقا یافت. 
شــاخص کل با معیار هم وزن نیز 1269 واحد 
رشد کرد و به رقم 5۷ هزار و ۷10 واحد رسید؛ در 
همین حال، ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
بــه بیش از 921 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 

معامله گران بــورس همچنین بیش از 3.۴ میلیارد 
ســهام و حق تقدم در قالب 321 هزار نوبت معامله 
و به ارزش 1369 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 
همچنین نگاهی به وضعیت بازار ارز نیز نشــان 
می دهد طی پنج روزی که از شکار پهپاد می گذرد، 
قیمت دار از 13 هــزار و 10۴ تومان به 13.192 
تومان رسیده؛ یعنی تقریبا ثابت مانده است. این در 
حالی است که در این بازه زمانی، نرخ دار بعضا به 
کمتر از کانال 13 هزار تومان هم رسیده بود و شکار 

پهپاد نتوانست روند آن را چندان افزایش دهد. 
بر همین اساس، نرخ سکه هم از چهار میلیون و 
625 هزار تومان تا چهار میلیون و ۷10 هزار تومان 
نوسان اندکی داشــت که این هم بیانگر ثبات بازار 
سکه اســت ، ضمن اینکه یکی از مهم ترین دایل 
همین افزایش اندک قیمت طا هم، باا رفتن نرخ 
انس جهانی بوده که در قیمت تمام شــده سکه اثر 

گذاشته است. 
این موارد در حالی اســت که پیش از این و در 
زمانی که نه تنها چنین عملیات مقتدرانه ای رخ نداده 
بود، بلکه شاهد سیاست وادادگی و نیز اجرای برجام با 
آن همه عقب نشینی از توانمندی های هسته ای کشور 
بودیم بازارهای کشور از جمله ارز بسیار ملتهب بود 
مثا قیمت دار نرخ 19 هزار تومانی را تجربه کرد و 
سکه نیز به پنج میلیون و 600 هزار تومان هم رسید.
در حقیقــت تصــوری که برخــی جریان های 
رســانه ای برای تضعیف روحیه مردم و منفی نشان 
دادن اثر مقاومت بر شــاخص های اقتصادی پمپاژ 

می کنند، در این مورد برجسته، کاما ابطال شد.
 به بیان دیگر، گزینه مقاومت و ایستادگی نشان 
داد نه تنها هزینه چندانی ندارد، بلکه با ایجاد ثبات 
و آرامش، می تواند زمینه ســاز پیشــرفت اقتصادی 

نیز شود.

5 روز پس از انهدام پهپاد امریکایی

همراهی بازارهای کشور با گزینه مقاومت و اقتدار 

مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار گفت: کاهبرداری 
اینترنتــی برای اعزام نیروی کار به خــارج افزایش یافته و 

متقاضیان باید مراقب باشند.
محمــد اکبرنیا در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به افزایش 
کاهبرداری هــا در فضای مجازی برای اعزام نیــروی کار به خارج 
از کشور اظهار داشــت: متأسفانه در شرایطی که با تورم نیروی کار 
فارغ التحصیل و نرخ بیکاری این گروه از جامعه مواجه هستیم، بازار 
اعزام نیروی کار برای سودجویان جذابیت پیدا کرده و به همین دلیل 

کاهبرداران در این زمینه فعال شده اند.
وی تاکید کرد: متقاضیان کار در خارج کشــور، پیش از اقدام در 
این زمینه باید حتماً از »مجاز« بودن فعالیت کاریابی اطمینان حاصل 
کنند. لیســت تمام کاریابی های بین المللی و داخلی مجاز در سایت 
وزارت کار اعام شده و متقاضیان باید فقط از طریق این مراکز برای 

عزیمت به خارج از کشور با هدف اشتغال اقدام کنند.
مدیــرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار ادامه 
داد: علیرغم پیگیری های متعدد اما به دلیل گسترگی فضای مجازی 
متأسفانه شدت فعالیت های غیرمجاز در زمینه کاریابی همچنان زیاد 
است و در کنار نظارت ها و اقدامات کنترلی، متقاضیان نیز باید جانب 

احتیاط را رعایت کنند.
اکبرنیا با تاکید بر اینکه پیش از هر اقدام کنترلی، متقاضیان باید 
مراقب اقدامات فریبکارانه سودجویان در حوزه اعزام نیروی کار باشند، 
افزود: اطمینان از داشتن مجوز کاریابی مهم ترین اصل پیش از اقدام 
برای شروع فرایند اعزام است و متقاضیان باید به این موضوع توجه 

داشته باشند تا مبادا فریب وعده های دروغین را بخورند.
وی گفت: در صورت تخلف احتمالی از سوی کاریابی های دارای 
مجوز اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شاکیان می توانند با حمایت 
وزارت کار به مراجع قضائی شکایت کنند و این وزارتخانه نیز پشتیبان 

آنها خواهد بود.
مدیــرکل دفتر هدایت نیــروی کار و کاریابی هــای وزارت کار 
تاکیــد کرد: تنها روش قانونی مهاجرت شــغلی، مراجعه متقاضیان 
به کاریابی های دارای مجوز از وزارت کار است که مسئولیت صحت 

فعالیت این مراکز را این وزارتخانه بر عهده دارد.

یک مسئول خبر داد:
 افزایش کاهبرداری اینترنتی 

به بهانه اعزام به خارج

یک کارشناس اقتصادی اعام کرد: رشد 
منفی صنعت در سال 97 به منفی 9.۶ درصد 
رسیده که از سال ۱۳9۱ تاکنون بی سابقه بوده 

است.
علیرضا حائری در گفت وگو با خبرگزاری مهر، 
با اشــاره به آمار اعامی از ســوی مرکز آمار ایران 
درخصوص رشــد اقتصادی سال 9۷، اظهار داشت: 
گروه صنعت با رشد منفی 9.6 درصدی، بیشترین 
تأثیر را در کاهش رشــد اقتصادی کشــور داشته 
است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی 1.5 

درصدی قرار دارد. 
وی افزود: جالب اینکه، هر چقدر که از ابتدای 
ســال 139۷ فاصله می گیریم، رشد منفی صنعت 
نیزشتاب بیشــتری گرفته است؛ به نحوی که این 
رشد منفی، از 1.2 درصد در شش ماهه ابتدای سال، 
به ۷.9 درصد در نه ماهه ســال 9۷ و سپس به 9.6 
درصد در کل ســال رسیده که به معنای رکوردی 
است که از سال 1391 تا کنون بی سابقه بوده است.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی 
ایران اضافه کرد: صنعت کشــور در ســال 139۷ 
همانند سال 1396 دو وزیرمختلف را تجربه نموده 
است؛ به نحوی که در هفت ماهه نخست سال محمد 
شریعتمداری، سکاندار هدایت صنعت بوده و سپس و 
از آبان ماه همان سال، رضا رحمانی هدایت صنعت 
کشــور را بر عهده گرفتند که اتفاقاً بیشترین رشد 
منفی صنعت هم در همان ســه ماهه پایانی سال 

رقم خورده است. 
حائری ادامه داد: وزیر پیشــین صنعت از نیمه 
ســال 1396 جایگزین وزیر قبلــی صنعت، یعنی 
محمدرضا نعمت زاده شــده بود و به همین دلیل 
می توان گفت که در طی دو سال 96 و 9۷، صنعت 
کشور در هر سال دو وزیر و جمعاً در این دو سال، 
حضور سه وزیر متفاوت را تجربه نموده و البته ایامی 
از این سال ها را نیز یا بدون وزیر و یا درتکاپوی اخذ 
رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی از مجلس وسپس 
برگزاری مراســم تودیع و معارفه وزرا و متعاقب آن 
مهره چینی های وزیر جدید سپری نموده است که 
این خود می تواند درباتکلیفی صنایع و به طبع آن، 
رشد منفی صنعت مؤثر باشد، هرچند که از تأثیرات 

تحریم های ظالمانه نیز نباید غافل بود.
نقش پررنگ خودروسازی در رشد منفی صنعت

وی بیــان کــرد: هر چند که هنوز ســهم زیر 
مجموعه های صنعت در رشــد منفی 9.6 درصدی 
آن مشخص نمی باشد و آمار آن تا کنون ارائه نشده 
است، اما با رجوع به آمار تولید محصوات منتخب 
سال 139۷ که توسط وزارت صمت اعام شده است، 
می توان اینگونه نتیجه گرفت که صنعت نساجی در 
رشد منفی گروه صنعت، کمترین تأثیر را داشته و 
یا اصواً بی تأثیر بوده است و در مقابل صنایع خودرو 
سازی و لوازم خانگی، بیشترین سهم را در ثبت رشد 

منفی صنعت داشته اند.
به گفته این کارشــناس اقتصادی، بر پایه آمار 

تولید محصــوات منتخب در صنعت نســاجی و 
پوشاک در سال 139۷، تولید انواع نخ در سیستم 
ریســندگی الیاف کوتاه با دو درصد رشد نسبت به 

سال قبل، به رقم 220 هزار تن رسیده است.
حائری ادامه داد: بر همین اســاس، تولید انواع 
نخ های پلی استر در سال 139۷ با 1.۷ درصد رشد 
نسبت به سال قبل به رقم 2۴۴ هزار تن رسیده است. 
در مقابل اما، تولید الیاف پلی اســتر نیز با کاهش 
3.5 درصدی در سال 139۷، به رقم 199 هزار تن 
رسیده است وهمچنین تولیدات فرش ماشینی نیز با 
پنج درصد کاهش به رقم 89 میلیون متر مربع بالغ 
گردیده است؛ ضمن اینکه در همین سال مجموع 
صادرات صنعت نساجی و پوشاک نیز به رقم ۷88 
میلیون دار رسیده است که نسبت به سال 1396 

در حدود پنج درصد رشد داشته است.
وی افزود: با عنایت به اعداد و ارقام فوق، می توان 
اینطور نتیجه گیری کرد که صنعت نساجی و پوشاک 
با عملکردی تقریباً مشــابه با سال 1396، کمترین 
سهم را در ثبت رشد منفی در حدود 10 درصدی 
صنعت در سال 139۷ داشته است. البته اگر سهم 
هر یک از زیر گروه های صنعت در ثبت رشد منفی 
کل اعام رسمی شود، می توان ارزیابی دقیق تری از 

عملکرد هر یک از این صنایع ارائه داد.
در همین زمینه، وحید شــقاقی شهری، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه خوارزمــی در گفت وگو با 
خبرگزاری ایســنا، با بیان اینکه بین قدرت خرید 

مردم با کاهش رشد در بخش صنعت ارتباط وجود 
دارد )بدون احتســاب دیگر شرایط احتمالی مؤثر 
ماننــد تحریم ها(، اظهار داشــت: زمانی که قدرت 
خرید مردم کاهش پیدا می کند، فروش بنگاه های 
تولید هم کم می شــود که در نهایت باعث افزایش 
موجودی انبارها و کاهش درآمد و رکود بیشتر در 

بخش صنعت خواهد شد. 
وی از جنبه ای دیگر نیز به ارتباط بین افزایش 
تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی پرداخت و گفت: 
افزایش نرخ تورم باعث افزایش دستمزد نیروی کار 
خواهد شــد که همین مقوله خــود باعث افزایش 

هزینه های تولید برای تولیدکنندگان می شود. 
این اســتاد دانشــگاه افزایش قیمت مواد اولیه 
همزمان با افزایش تورم را عاملی دیگر برای افزایش 
هزینه های تولید برای تولیدکنندگان بخش صنعتی 
ارزیابی کرد و گفت که این سه روند در نهایت باعث 
افت رشد اقتصادی در بخش های تولید و صنعتی در 

کشور خواهد شد. 
شقاقی شــهری راه برون رفت از این شرایط را 
تحلیل دقیق زنجیره های تولید به منظور شناسایی 
و کاهش هزینه های تولید دانست و ادامه داد: دولت 
می تواند در این شــرایط با حمایت های یارانه ای و 
حتی اامکان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان 
این هزینه های تولیــد را کاهش دهد تا در نهایت 
تولیدکنندگان بتوانند از رکودی که گریبان گیر آنها 

شده رها شوند. 

یک کارشناس اقتصادی: 

رشد منفی صنعت در 7 سال اخیر بی سابقه بوده است

رئیس شــورای تامین کنندگان دام زنده گفت: قیمت 
گوشت به سبب انبوه عرضه دام توسط دامداران با کاهش 

محسوس در بازار روبروست.
منصور پوریان در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوات بازار گوشت قرمز اظهار کرد: در حال حاضر، قیمت 
گوشت به سبب انبوه عرضه دام توسط دامداران با کاهش محسوس 

در بازار روبروست.
وی قیمت کنونی هر کیلوگرم اشه داخلی با دنبه را ۷5 تا ۷6 
هزار و اشــه خارجی ۷3 تــا ۷۴ هزار تومان اعام کرد و گفت: با 
توجه به شــرایط کنونی عرضه پیش بینی می شود که قیمت اشه 

در چند روز آینده مجدد در بازار کاهش یابد.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: هم اکنون 
فاصله قیمت اشه داخلی با وارداتی به سبب اختصاص ارز نیما به 

یکدیگر نزدیک شده است.
پوریان با بیان اینکه کاهش قیمت در بخش گوشــت گوساله 
بسیار چشــمگیر بوده اســت، افزود: با توجه به افزایش واردات و 
توزیع مناسب در بازار، قیمت گوشت گوساله با روند نزولی قیمت 

در بازار روبروست.
وی نرخ کنونی هر کیلوگرم دام زنده ســبک را 35 هزار تومان 
اعام کرد و گفت: با اشــباع شدن بازار از عرضه دام داخلی، شرایط 

مساعدی پیش روی بازار است.
پوریــان میزان واردات گوشــت در دو بخش گرم و منجمد را 
 مناســب دانســت و افزود: هم اکنون هر کیلوگرم گوشت گوساله 
بسته بندی با نرخ ۷۴ هزار تومان در بازار عرضه می شود، در حالیکه 
در ماه های اخیر این نرخ حدود 90 هزار تومان بود که این امر نشان 
می دهد با ازدیاد عرضه، قیمت گوشت در بازار کاهش داشته است.

رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشــور ادامه داد: با توجه 
به حــذف ارز ۴200 تومانی و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان و 

واردکنندگان، نوسانات و التهاب بازار فروکش کرده است.
پوریان با اشــاره به اینکه از اواخر خرداد عرضه دام زنده به اوج 
خود رســیده اســت، بیان کرد: با توجه به وزن گیری مناسب دام، 
دامــداران از اواخر خرداد اقدام به عرضه دام های تولیدی خود در 
بازار کردند که این امر در کاهش و ثبات قیمت گوشــت در بازار 

بسیار تأثیرگذار است.

رئیس شورای تامین کنندگان دام:
قیمت گوشت قرمز رو به کاهش است

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با اعام اینکه باید از ظرفیت های کشور بیشتر استفاده 
تولیدکنندگان داخلی در  شود، گفت: وضعیت کسب وکار 

صنعت نفت دچار مشکل است. 
سیروس تااری در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان این که 
در حال حاضر وضعیت کسب وکار تولیدکنندگان داخلی در صنعت 
نفت دچار مشــکل اســت، اظهار کرد: باید ظرفیت های داخلی و 
نیازهای داخلی تجمیع شود، بگونه ای که شرایط طوری رقم بخورد 
که داان حرفه ای بین المللی نتوانند از شرایط تحریم سود ببرند، 
چراکه در این شرایط فضا برای بازی این افراد بیش تر باز می شود. 
وی افزود: با توجه به این که این داان سرمایه در اختیار دارند، 
به کارفرما چراغ سبز نشان می دهند که همین موضوع نیز موجب 
می شــود بازار از دست تولیدکنندگان داخلی خارج شود، بنابراین 
ازم است در این شرایط تعامل بیش تری بین سازندگان، مسئوان 
و حوزه های کارفرمایی جهت تجمیع ظرفیت های ساخت و نیازها 

به وجود آید. 
رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اضافه 
کرد: در شرایط فعلی باید سازوکاری در نظر گرفته شود که بتوان 
روابط بین این عناصر را به طور مستقیم با یکدیگر برقرار کرد و اجازه 
نداد صنعت نفت ایران دچار مشکل شود، به همین دلیل تقاضای ما 

افزایش تعامل بین سازندگان، مسئوان و کارفرمایان است. 
چندی پیش نیــز عبدالرضا حمیدی، نایب رئیس هیئت مدیره 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت با تأکید بر اینکه تعدیل 
قراردادها یکی از خواســته های ضروری انجمن اســت، گفته بود: 
قراردادی داریم که شــاید مربوط به زمان دارسی است! یک بند از 
قرارداد هم طرف تولیدکننده. در این شرایط نیازمند اعتماد متقابل 
هستیم و می توانیم کشور را خودمان با همه متخصصان بیکاری که 

در تاکسی اینترنتی کار می کنند، بچرخانیم.
وی افزوده بود: در حال حاضر میزان پیش پرداخت ها 25 درصد 
است در حالی که متریال اولیه بسیاری از کااها وارداتی بوده و نیاز 

به ۷0 درصد پیش پرداخت دارد. 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
با بیان این که یکی دیگر از درخواست های انجمن حذف جرایم است، 
گفته بود: باید توجه داشت تولیدکنندگان ایرانی کم کاری نمی کنند 
بلکه مواد اولیه تولیدکنندگان ماه ها در گمرک بندرعباس می ماند 
و امکان اخذ مجوز خروج از گمرک وجود ندارد. از طرف دیگر قرار 
بود به ما یارانه انرژی تعلق بگیرد اما نه تنها این یارانه تعلق نگرفت 

بلکه فشار مالیاتی را هم افزایش دادند. 

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات نفتی: 
مسئوان صنعت نفت باید از 

تولیدکنندگان داخلی بیشتر بهره بگیرند

همکار گرامی جناب آقای محمد نوری
با نهایت تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود 

شریک بدانید.
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آینده ســازان کشــور  دانش آموزان، 
عزیزمان با تاش امروزشان، عظمت فردای 

میهن اسامی را رقم می زنند.
طبق آمار رسمی تقریباً یک چهارم از 
نوجوانی  جمعیت کشور در محدوده سنی 
و جوانی و در ســنین تحصیل هستند و با 
توجه به طوانی تر بودن تعطیات کشور ما 
در قیاس با سایر کشورها، توجه به نیازهای 
متنوع جوانان و نوجوانان در زمینه اوقات 
فراغت اهمیت زیادی دارد و ازم اســت 
کارهای کارشناســی خاصی در این زمینه 

صورت بگیرد.
در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان مورخ 
1396/8/11 رهبر معظم انقاب در بخشــی از 
بیانات شــان می فرمایند: »نیاز اصلی کشور هم 
عبارت است از همت بلند شما، شما جوان ها باید 
همت کنید، همت بلند داشته باشید، تاش کنید، 

نقش اوقات فراغت فرزندان 

در ساخت آینده ایران اسامی

گروه گزارشفرصتی برای مهارت آموزی و تضمین آینده فرزندان
بخش پایانی

اگر اوقات فراغت دانش آموزان با 
برنامه ریزی پر نشود، قطعاً با چالش های 
زیادی روبرو خواهیم شد، از جمله 
آسیب های روحی، تمایات ناسالم و... به 
این ترتیب با تسکین هیجانات مضر و 
احساسات منفی و خستگی های روحی به 
سامت روان دست می یابند. در این اوقات 
فراغت به دلیل فراغت و آسایش و آرامش 
خاص مؤثرترین زمان برای شکوفایی و 
رشد دانش آموزان است با کارآفرینی، 
اختراعات، ابتکارات و...

کار کنید، ترس را کنار بگذارید، تنبلی را کنار بگذارید 
»ابتکار را سرلوحه کار خودتان قرار بدهید، نوآوری 
را وظیفه بزرگ خودتان بدانید؛ البته با غیرت ملی، 
تعصب ملی؛ اینها چیزهایی است که برای کشور ما، 
برای جوان های ما ازم است؛ در همه زمینه ها؛ یک 

مجموعه پرنشاط، مجموعه فعال و متحرک.«
ضرورت برنامه ریزی برای دانش آموزان

در فرهنگ و اندیشــه اسامی، اوقات فراغت با 
بیهودگی، روزمرگی و بیکاری سر سازگاری ندارد بلکه 
فرصتی است برای تجدید انرژی و زمینه سازی جهت 
رســیدن به اهداف بزرگ و ساختن آینده ای بهتر. 
چنان که حضرت امام سجاد)ع( فرمودند: »بار الها، 
اوقات فراغت من را در جهت هدف خلقتم قرار ده.«

»فرشته امیری« دبیر، دبیرستان های تهران در 
گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان به این موضوع 
مهم می پــردازد و می گوید: »دانش آموزان در فصل 
تابســتان اوقات فراغت زیــادی دارند و می توانند با 
استفاده از کاس هایی که برایشان تدارک دیده شده 

این وقت مفید واقع شود. به عنوان مثال کاس های 
خوبی که در پژوهش سرای اداره آموزش و پرورش 
برای دانش آموزان برگزار می شود از جمله؛ کاس های 
چرتکه، ســازه های ماکارونی، کاس های خاقیت، 
آزمایشــگاه های جذاب در دروس شیمی و فیزیک 
که با قیمت های مناســب هم هســت و آنهایی که 
عاقه مند هستند می توانند استفاده کنند و همچنین 

کاس های نجوم و کاس های متنوع دیگر.«
وی در ادامــه همین بحث اضافه می کند: »این 
کاس هایی که از طریق پژوهش ســراها و زیر نظر 
آموزش و پرورش برگزار می شــود به مراتب؛ قیمت 
بسیار پایین تری از آموزشگاه های آزاد دارد، زیرا؛ این 
هزینه صرفاً هزینه موادی است که مصرف می شود و 
یا نهایتاً هزینه استادی است که دعوت می شود برای 
آمــوزش به دانش آموزان و این بار مالی زیادی برای 
خانواده ها ندارد و البته همه اینها بستگی دارد به اینکه 
خانواده ها چقدر حاضر هســتند برای فرزندان شان 

وقت بگذارند.«
بــه گفته این دبیر باســابقه کاس هایی که در 
راســتای کاس های رســمی دانش آموزان برگزار 

می شــود، وقت زیــادی نمی برد مثــًا کاس های 
زبان هــای خارجی، نهایتاً یک ســاعت و نیم تا دو 
ساعت زمان می برد و دانش آموز با یک برنامه دقیق 
می تواند در کنار کاس های آموزشی و مهارتی مورد 
عاقه خود، به خواسته خانواده اش در این کاس ها 
هم حضور داشــته باشــد. چرا که زبان علم ما زبان 
اتین است و اکثر دانش آموزان برای اینکه در آینده 
موفق باشند هر چند تاش بیشتری را می طلبد، اما با 
توجه به اینکه با گذراندن این دوره ها در آینده موفق تر 
خواهند بود و از لحاظ بازار کار بسیار موقعیت بهتری 

دارند، ارزش این تاش مضاعف را دارد.
وی همچنین می گوید: »امروزه در هر حیطه ای 
که وارد می شوید افرادی که مثًا به زبان انگلیسی یا 
عربی تسلط دارند، بسیار راحت تر اخبار و کتاب هایی 
را که به روز و بین المللی هستند مطالعه می کنند و 
راحت تر جذب بازار کار می شــوند. حتی در پذیرش 
دانشــجویان در دانشگاه های معتبر و ادامه تحصیل 
افــرادی که در زبان انگلیســی یا عربی مســلط و 
قوی هستند، بســیار موفق تر هستند. در واقع این 
کاس ها باعث افزایش مهارت دانش آموزان می شود. 
ما دانش آموزانی داریم که همزمان با دیپلم گرفتن، 
مدرک تافل هم گرفته اند و مسلط به زبان انگلیسی 
هستند، در ضمن در یک رشته ورزشی هم مهارت 
دارند و در یک رشــته هنری هم حرفه ای هستند. 

بنابراین، این دانش آموز با اعتماد به نفس بیشــتری 
ظاهر شده و این اتفاق در پس سختی هایی که کشیده 
حاصل شده است. به همین خاطر والدینی که از هر 
موقعیتی در جهت تقویت مهارت و علم فرزندانشان 
استفاده می کنند گرچه به نظر سخت گیر می رسند 
اما آنها به فکر آینده فرزندانشــان هستند. به طوری 
که گاهی فرزندان وقتی به بلوغ فکری می رســند از 
خانواده هــا گله می کنند که چرا ما را به کاس های 
ذکر شــده نفرستادید و به ما سخت نگرفتید. ما، با 
توجه به اقتضای سن و سالمان از عاقبت آن اطاعی 
نداشتیم، شما که بزرگ تر بودید و می دانستید باید 

راهنمایی می کردید.«
خانــم امیری در ادامه تصریــح می کند: »اولیا 
می توانند با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه 
خود و بــا راهنمایی آنها در رابطــه با کاس هایی 
کــه برگزار می شــود با توجه بــه عاقه مندی های 
دانش آموزان از کارهای هنری تا رشته های مختلف 
آموزشــی و مهارتی می توانند با توجه به منطقه ای 
که هســتند بروند و انتخاب کننــد و اوقات فراغت 
فرزندانشان را پر کنند که این بسیار لذت بخش است 

و برای آینده فرزندان بسیار مفید است. 
بنابراین اهمیت اوقات فراغت و توجه ویژه به آن 
بخصوص در دوران نوجوانی بسیار حائز اهمیت است، 
زیرا اواً نوجوانان از طرفی مایل به ارتباط با همساان 

خود هســتند و از طرف دیگر هنــوز به بلوغ فکری 
نرسیده اند و نیاز به راهنمایی دارند و این کاس ها در 

شکل گیری شخصیت آنها بسیار مؤثر است.«
تبدیل شدن فرصت به چالش

اوقات فراغت با اوقات رسمی دانش آموزان ارتباط 
مستقیم دارد. به گونه ای که با پر کردن اوقات فراغت 
دانش آموزان، فضایی را که ممکن است دشمن از طرق 
مختلف به نیروی جوان ما آســیب برساند را بسته و 
بــا راهکارهای عملی، ارزش گذاری و آگاهی دادن به 
جوانان کشور ترفندهای دشمن را که هر روز بیشتر 
از قبل با ابزار به اصطاح فرهنگی و ســرگرمی وارد 
کشور می شود مقابله کنیم و دشمنان را در رسیدن 

به چنین اهدافی ناکام گذاریم.
اگــر اوقات فراغت دانش آموزان با برنامه ریزی پر 
نشود قطعا با چالش های زیادی روبه رو خواهیم شد 
از جمله آســیب های روحی، تمایات ناسالم و ... به 
این ترتیب با تســکین هیجانات مضر و احساســات 
منفی و خســتگی های روحی به سامت روان دست 
می یابند. در این اوقات فراغت تابستانی به دلیل فراغت 
و آســایش و آرامش خاصی که دارد موثرترین زمان 

برای شکوفایی و رشد اســتعدادهای دانش آموزان 
است با  استعدادهایی همچون کارآفرینی، اختراعات، 

ابتکارات و...
»زهــرا غزالی« کارشــناس فرهنگی و معاونت 
پرورشــی یکی از مــدارس تهــران در گفت وگو با 
گزارشــگر کیهــان در این باره می گویــد: »در پی 
ارتباطی که طی 17 ســال با دانش آموزان داشته ام 
به این نتیحه رسیده ام که برخی از دانش آموزان ما از 
افسردگی و به نوعی گوشه گیری و انزوا رنج می برند. 
دایلی هم در این ارتباط وجود دارد از جمله؛ زندگی 
آپارتمان نشینی در شهرها با فضای بسیار کم امکان 
تخلیه هیجانــات دوران کودکی را از آنها می گیرد. 
از طرفی هم دسترســی آنها به فضای مجازی بدون 
زمینه قبلی و عدم فرهنگ سازی در این رابطه برای 
دانش آمــوزان چه از طرف خانواده ها و چه از طرف 
مجیط آموزشــی، )اولیاء مدرسه، مربیان، خصوصا 
آموزگاران( به این امر دامن زده اســت. عامل دیگر 
کمبود امکانات آموزشی، علمی، تفریحی و ورزشی 
مناسب برای دانش آموزان است و در آخر هم گاهی به 
کارگیری نیروی فرهنگی ناکارآمد که تاثیرات زیادی 

بر روحیه و رفتار دانش آموزان دارد.«
وی ادامه می دهد: »آموزش و پرورش در درجه 
اول می بایست به شناسایی دانش آموزان دارای اخاق 
روحی پرداخته و عوامل اختال را شناســایی و در 

پی آن با ایجاد ارتباط موثر با خانواده ها ســعی در 
رفع موانع موجــود کند. در این خصوص قدم هایی 
هم برداشــته شده اســت از آن جمله؛ پیگیری و 
اجرای طرح »شــهاب« و طــرح »جابربن حیان« 
اســت. طرح های ذکر شده تا حدود زیادی توانسته 
به کشف استعدادها و عایق دانش آموزان پرداخته و 
زمانی که آموزش و پرورش اقدام به همکاری و تعامل 
چشمگیر با فضاهای آموزشی و پژوهشی، مساجد و 
حوزه ها، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، کانون های تربیتی، 
اردوگاه ها و ... و فعالیت چشــمگیر در راه اندازی و 
برقراری طرح هجرت )تعمیر و زیباســازی مدرسه 
توســط خود دانش آموزان خصوصــا دانش آموزان 
هنرمند( نماید مطمئنا بخش اعظمی از اوقات فراغت 

دانش آموزان را در بر خواهد گرفت.«
این کارشناس امور پرورشی در ادامه می افزاید: 
»همچنین آموزش و پرورش با افزایش سطح آگاهی 
والدین با برگزاری کاس های آموزشی، سمینارها و 
همایش ها به آنها جهت برنامه ریزی صحیح و دقیق 

برای فرزندانشان کمک می کند.
خانم غزالی تصریح می کند: » بهترین راه برای 

پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان روشن ساختن 
و غنــی کردن فکر و ذهن دانش آموزان و آموزش 

مدیریت صحیح در استفاده از زمان است.«
وی تاکید می کند: »در کنار آموزش، تفریحات 
ســالم و سرگرمی های مناسب هم ازم و ضروری 
است ارتباط موثر آموزش و پرورش با مراکز علمی 
و تفریحی از جمله موزه ها، صنایع دستی و بومی 
و گردشــگری، اردوگاه ها و ... که قبا از آن ها نام 
برده شد باعث می شود در کنار کاس های آموزشی 
که به دلیل تکرار مطالب و گاها درســی که باعث 
کسالت و خستگی دانش آموزان می شود، تفریحات 
سالمی نظیر ورزش، کتابخوانی، بازیگری و ... هم 
گنجانده شود. سرگرمی هایی که منجر به فراگیری 
یک مهارت نیز بشــود و خأ روحی دانش آموزان 

را پر کند.«
وی تصریح می کند: »باید با ایجاد تعامل بین 
آموزش و پرورش با مدرسه و خانواده و فراهم  آوردن 
تسهیات و امکانات در حوزه های علمی و تفریحی 
و سرگرمی، بخشی از اوقات فراغت دانش آموزان 
را پر نموده و تا رســیدن آنهــا به هدف نهایی از 
هیچ کوششی فروگذار نباشــند. به امید فردایی 
بهتر، سازنده تر و شادتر برای کودکان و نوجوانان 

سرزمین عزیزمان ایران.«
بهترین راه برای پر کردن
 اوقات فراغت با هزینه کم

روان شناسان، اوقات فراغت را به عنوان فرصتی 
مناســب برای آموزش های مفید و سرگرم کننده 
ارزیابــی می کنند و آن را زمینه مناســبی برای 
پــرورش مســئولیت پذیری، قانون مندی رفتار و 
روابط اجتماعی و کاری با هم ساان و بزرگ ساان 

می دانند.
بر اساس آمار پایگاه اطاعات جمعیت کشور، 
تقریبا نیمــی از جمعیت میهن اســامی مان را 
نوجوانان و جوانان تشــکیل می دهند که این امر 
ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان 

را بیش از پیش نمایان می کند.
به عقیــده کارشناســان امــور تربیتی، از 
مهمتریــن نکاتی که می تــوان در برنامه ریزی 
کم هزینه جهت اوقــات فراغت دانش آموزان به 
آنها توجه کرد عبارتنــد از: تدارک زمانی برای 
با هــم بودن، تقویت فرهنگ کتابخوانی، فراهم 
آوردن امکاناتــی جهت تقویت اوقات فراغت در 
منزل، تعامل با هم ســاان زیر نظر خانواده ها و 

شرکت در مجالس معنوی و...
بر این اساس همه ساله ستادهایی در سراسر 
کشــور برای پر کردن اوقات فراغت تابســتانی 
دانش آموزان تشکیل می شود اما باید توجه داشت 
که این ســتادها نباید صرفا علمی باشد بلکه با 
توجه به عایق دانش آموزان زمینه را برای تمایل 
آنها به حضور دراین برنامه ها بیشتر کند و امکان 
بهــره وری از وقت را در آنــان باا ببرد و در این 
راستا هم دستگاه های اجرایی می بایست نهایت 
توان خود را به کار گیرند و با همکاری خانواده ها 
بتواننــد اوقات فراغت مناســبی برای جوانان و 

نوجوانان رقم بزنند.

 ثبــت و امضــاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خاصه آن به 
شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
پی جویی، اکتشافات، بهره برداری و فرآوری موادمعدنی و حصول 
به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز 
و آماده ســازی معادن، طراحی و استخراج موادمعدنی، انجام کلیه 
فعالیت ها از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی 
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری، انجام 
کلیــه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش 
)مواد معدنــی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش، مشــارکت و 
سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی 
و اجرای خط فرآوری مربوطه، سرمایه گذاری در شرکت ها، طرح ها 
و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، طراحی، مهندسی، نظارت، 
بازرســی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرح ها و 
پروژه هــا در احداث کارخانجــات و واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازرگانی موادمعدنی، واردات دســتگاه های مــورد نیاز معادن به 
همراه لــوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 

مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، نیاوران، خیابان شــهید مجید خداوردی، کوچه شب بو، 

پاک2، طبقه همکف کدپستی 1978936541

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 24/000/000/000 
ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای 
مجتبــی ارجمنداری به شــماره ملــی 0384165664 دارنده 
12/000/000/000 ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی 
به شــماره ملی 5759614282 دارنده 12/000/000/000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی ارجمنداری به شماره 
ملی 0384165664 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی به شماره ملی 
5759614282 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمنداری 

مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران تولیدات معدنی کوه نور 
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۵۴۰۳۵6 به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۹۱۱۱۳

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی 3873231239 بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 0044001363 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

0041974451 و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

0036203270 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

045191550 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۹۰۴ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:ترازنامه و حســاب 

سود و زیان ســال مالی منتهی به 1396/9/30 مورد تصویب 

قرار گرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه 

ملی 10861836531 به سمت بازرس قانونی برای مدت یک 

ســال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر 

به شناســه ملی 14006852814- شرکت خدمات بازرگانی 

تحفه به شناسه ملی 10100925765- شرکت سرمایه گذاری 

کشاورزی کوثر به شناســه ملی 10100931903 به عنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

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

آگهی تغییرات شرکت تهران الکتریک
 سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲6۸۰ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۸۵۰۱ 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 1397/11/01 مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند 5 بــه ماده22 
اساســنامه الحاق گردید: 
 30 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصاح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
سرمایه شرکت یا انحال 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صاحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره 12  می باشــد. 
الحاق  ماده 61 اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  ادغام شرکت 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۱۸۳۳۴۰
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۲۲۵۵۰۱۱

بدون نقطه کور

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشــرده( 
خدمات انجام امور نظافت و فضای ســبز ساختمان های ســتادی و مرکز کنترل فضای کشور و مامور سرای کیش 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شماره )2098001010000018( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس WWW.setadiran.ir انجام 
خواهد 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. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/4 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز شنبه تاریخ 98/4/15
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 98/4/31

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 98/5/1                                    م الف 1050

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده( یک مرحله ای
خدمات انجام امور نظافت و فضای سبز ساختمان های ستادی و مرکز کنترل 
فضای کشور و مامور سرای کیش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
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گهی تلفنی  قبول آ

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه اماک

گمشده
پیدا شده

ســند مالکیــت )برگ ســبز( خودرو 
ســواری ســایپا 131SE بــه شــماره 
ایــران 93  انتظامــی 397 ص 65 
مــدل 1395 رنــگ ســفید شــماره 
شــماره   M13/5665839 موتــور 
 NAS411100G1243615 شاســی
بــه مالکیت ابراهیم علی زاده مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگــه ســبز و برگــه کمپانی 
خودرو تاکســی پژو مدل 96 
بــه نام آقای یــداه آب جامه 
به شماره شاســی 759165 
و شــماره موتور 1055142 
و شــماره شــهربانی 442 ت 
71  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و برگ سبز مربوط 
بــه اتومبیل پراید هاچ بک به 
رنگ ســفید مدل 86 شماره 
موتور 2183777 و شــماره 
 S1442286189430 شاسی
به شماره انتظامی 521 و 71 
مفقود از درجه اعتبار ســاقط 

است.

مجــوز حمل ســاح شــکاری 
گلوله زنــی تک لول ســاخت 
ایــران به شــماره ســریال 
2220499-96/9/30 به 
شماره ســاح 1-5018 به 
نام اینجانب داود ولی اللهی 
مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.

مجوز تاســیس ابراتوار پروتزهای 
دندانی به شماره 9/7/704/437/ 
پ / د بــه تاریخ 94/5/29  متعلق 
ابوالفضل شــریعت نیا  اینجانب  به 
فرزنــد حبیب شــماره شناســنامه 
301 متولــد 47/5/9 صــادره از 
دزفــول مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند کمپانی سواری ام-وی-ام 
تیپ 315 به رنگ سفید روغنی 
مــدل 1391 بــه شــماره پــاک 
54- 826 ص 95 و شماره موتور 
 MVM477FJAA شــماره شاســی 
NATFBAKD4C1001152 به نام 
زهرا فاح تفتــی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ه  ر شــما بــه  نــی  گا ر ز با ت  ر کا
10530005798 بــه تاریــخ صدور 
انقضــاء  تاریــخ  و   1396/7/23
فعالیــت  رشــته  بــا   1401/7/23
واردات و صــادرات کلیــه کااهــای 
مجــاز بازرگانــی متعلــق بــه شــرکت 
خدماتی تاسیســاتی جهان ســبز مهر 
به مدیرعاملی احســان مومنی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
)هوشمند( به شماره 3311023 
متعلــق بــه کامیــون بــاری چوبی 
بنــز ال 52/1921 بــه شــماره 
انتظامــی 569 ع 56 ایــران 83 
مدل 1359 رنگ نارنجی شــماره 
موتور 10021914شماره شاسی 
14472057 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند مالکیت )کمپانی( 
ماکســیما ســفید مــدل 82 بــه 
 شــماره پــاک 54/ 563 ج 79 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 P K LHA3 3 CD L2 0 3 2 9 8 
 VQ30561592B و شماره موتور
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

سند خودرو سواری سایپا تیپ 
132SLمــدل 1391 به رنگ 
ســفید و به شــماره شهربانی 
458 ل 78 ایران 24 و شماره 
موتور 4734415 و شــماره 
 S5420091713837 شاسی
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانب محمدجعفر سالک مالک خودرو سواری پژو 
TU5 206بــه شــماره انتظامــی 819 ن 25 ایــران 
63 شــماره موتور 163B0222245 شماره شاسی 
NAAP13FE8FJ331520 به علت فقدان سند کمپانی 
و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا 
چنانچــه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران  خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای 
مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

برگ ســبز خــودروی ســواری تیبا 
مدل 1395 به رنگ ســفید روغنی 
به شــماره پاک 522 ق 34 ایران 
45 به شــماره موتــور 8270467 
به نام آقای عباس کانتری دررنجی 
ملــی  بــه شــماره  میــرزا  فرزنــد 
3052001981 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند و برگ سبز سواری سیستم 
پژو تیپ PARSTU5 مدل 1396 
رنگ ســفید- روغنی به شماره 
 164B0170910 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
و   NAAN11FE3HH054605
شــماره پاک 811 ن 74 ایران 
24 به نام عبداله ملک پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

پاسداران- بهارستانها
بهترین ســاختمان 145 متر 
واقع در طبقه ششــم با دید 
بدون مشــرف با تراس قابل 
چیدمــان با ســونا و اســتخر 

و ابی
سمیعی 0912-6394434

ســند خودرو پژو 405 مدل 
83 رنــگ مشــکی به شــماره 
و  موتــور 12483156229 
شماره شاســی 13069439 
و شــماره شــهربانی 147 ن 
74 ایران 10 به نام فرشــاد 
قاســمی مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهینامــه موقــت پایــان تحصیات 
ابوااحــراری  محمدکاظــم  اینجانــب 
فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
94570 و کــد ملی 2290943932 
صادره از شیراز در مقطع کارشناسی 
پاره وقــت رشــته مدیریــت بازرگانی 
صادره از واحد دانشگاهی فیروزآباد 
با شــماره 437 مفقود گردیده است 
و فاقــد اعتبــار می باشــد. از یابنــده 
تقاضا می شــود مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســامی واحــد فیروزآبــاد بــه 
نشانی دانشــگاه اســامی فیروزآباد 
شــهرک دانشــگاه آزاد کــد پســتی 

7471913113 ارسال نمایند.

»آگهی مفقودی«
موتورســیکلت   مالکیــت  ســند 
مــدل  قرمــز  رنــگ  بــه  هونــدا 
مالکیــت  شناســنامه  و   1395
پــاک  شــماره  ســبز( به  )بــرگ 
تاریــخ   596-99134 انتظامــی 
نصــب 1395 و شــماره موتــور 
 0149NEJ014540 شــماره تنه 
متعلــق   NEJ***150K9515857
به اینجانب رحیم جهانیان فر فرزند 
رحمان شماره شناسنامه و شماره 
کد ملــی 2110762608 صادره 
از گــرگان مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

گذرنامه اینجانب احمدشاه باریکزهی فرزند 
شــیرگل متولــد 1364 به شــماره گذرنامه 
12775 و بــه تاریخ صــدور 1393 و تاریخ 
انقضاء 1399 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز رنو ســاندرو مشــکی مــدل 98 
بشماره پاک 567 ل88- ایران 25 بشماره 
شاسی 1116637 بشماره موتور 119202 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

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

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

جنوب
دفتر	مرکزی

											33118052
33902599							33112291-5
33910862											33942000
	33113519					33112296-9	

مرکز
22603635 قلهک	
22712976 شمیران	
88900867	-	88801552 مطهری	
66593010-11 	

66592266شهرآرا

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

غرب

نوشهر        675 متر ملک
 با موقعیت تجاری 

امــام رضــا نبــش خیابــان  بلــوار 
سرچشــمه،  245 متــر بنای قدیمی 
سند تک برگی و پایان کار فروش یا 
معاوضه با ملک یا آپارتمان در تهران 

  ۰۹۱۹-3۰۹8۰۰۹
۰۹۱۲-۱۱4۰۰۰8

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

* صنایع برودتی انجماد*
۰۹۱۲5387۰44

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386۹75 - 663836۹۲

۰۹۱۲3۲5۲۱54

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

آسانسور باابر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

ارتفاع نورد کرمانج
پیچ رولپاک شست وشو نما نورپردازی

با بیمه           09120870448
77949079 -22896785

تعــدادی راننده با نیســان وانت و 
مــزدا )بــا اتومبیل( بــا درآمد باا 

)رسالت- بنی هاشم(
تماس یک ماه 09382206214

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
۰۹۱۲547۲657      88۱۰663۰

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

 ظروف و خرده ریز انباری - فوری نیم ساعته 
۰۹۱۲-6۰۹۲۱۰7          883۹7۲۱۰-77۹۰۰684

)تمام نقاط تهران(
سمسـاری

فقط قالیشوییتهــران نـو

774۱36۰4  774736۰4   
  774۱۰5۱5

درشرق تهران کارخانه دارد

کرمانشاه، کارخانه لبنیاتی 3700 متر زمین 
1700 متر بنا با تجهیزات کامل خط تولید 
کامل مواد لبنیاتی با جواز و پروانه کسب 

سند شخصی
88687۱۹۱ )پارسا(  ۰۹۱۲۲83۹3۹7

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
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب امیر مانی نیکو فرزند 
غامرضــا به شــماره شناســنامه 12368 صادره از 
رامهرمز در مقطع کارشناســی رشته مکانیک طراحی 
جامدات صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شماره 
12/934403 مورخ 93/9/26 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد اهواز به 
نشــانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان 
کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق 

پستی 1915 ارسال نماید.

پروانــه مطــب به شــماره 
 280-23030-2449
 94/1/31 تاریــخ  بــه 
به شــماره نظام پزشــکی 
23030  متعلق به اینجانب 
سیدحسین رفیع السادات 
فرزند هدایت اله شــماره 
متولــد  شناســنامه 386 
از  صــادره   1336/6/1
آبادان مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت چهار یازدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ پاک 70 فرعی از 
73- اصلی بخش 4 جنوبشــرق به شــماره چاپی 000740 ذیل صفحه 450 دفتر 119 
بنام آقای جعفر زرکشان صادر و تسلیم گردیده است. نامبرده طبق گواهی حصر وراثت 
9009972822700651 مورخ 90/11/10 شــعبه 17 شورای حل اختاف قزوین نموده 
و وراث حین الفوتش عبارتند از خانم زهرا صمدیه)همســر متوفی(ـ عبدالحمیم- فاطمه 
و مهشــید شهرت همگی زرکشان. سپس نامبردگان با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود 
مدعی فقدان ســند به علت جابجایی گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی خود 
را نموده که مراتب به اســتناد ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت اعام می گردد تا 
هر کس به نحوی از هر انحاء نســبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معاماتی به نفع 
او شــده و یا مدعی وجود سند نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز 
ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نمایــد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرســد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تســلیم خواهد کرد. این آگهی در یک نوبت به شــرح ذیل منتشر خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 98/4/4
حسن غامحسینی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه یک قزوین

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای محمود حفیظی به شماره ملی 0042689740 
با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را به مبلغ 2500000000 ریال افزایش داد. 2- آقای علیرضا حفیظی 
به شماره ملی 0082085404 با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2500000000 ریال افزایش 
داد. 3- خانم الهه حفیظی به شــماره ملی 0082562131 با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق شــرکت سهم الشــرکه خود را به مبلغ 
2500000000 ریال افزایش داد. 4- خانم ســکینه حفیظی نژاد به شــماره ملی 0533405424 با پرداخت مبلغ 2375000000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 2500000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به 10000000000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصاح می گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح فوق است.

آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران اهورا شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 515744 و شناسه ملی 14007084151 

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

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساانه )نوبت اول(
انجمن خیریه دیزج خلیل علیا شماره ثبت ۲5۲7 و 

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۲4۹5 
بدینوسیله به اطاع اعضای محترم انجمن می رساند مجمع عمومی ساانه 
روز جمعه مورخ 1398/4/14 راس ساعت 10 صبح در محل اقامتگاه 

قانونی انجمن تشکیل خواهد شد.
دستور جلسه:

 1( تصویب ترازنامه سال 1397
2( قرائت گزارش بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره

3( انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن
4( انتخاب روزنامه کثیراانتشــار و سایر مواردی که در اختیار مجمع 
عمومی می باشد.                                                       هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن صنفی رانندگان کاای قائم شهر 
و حومه دعوت به عمل می آید در مجمع فوق الذکر که راس ساعت 9/30 
صبح روز پنج شنبه 1398/04/27 در سالن ساختمان استار واقع در 
کمربندی شــمالی بعد از مسجدالرســول با دستور جلسه زیر تشکیل 

می گردد خواهشمند است حضور به هم رسانید.
** دســتور جلســه مجمع عمومی: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و 
بازرس 2- رســیدگی و بررسی صورت  های مالی سال 95 و 96 و 97،  

3- انتخابات هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل
خواهشمند است با در دست داشتن کارت هوشمند شرکت فرمائید.

علی کابلی رئیس هیئت مدیره صنف رانندگان کاای شهرستان 
قائم شهر و حومه

آگهی دعوت شرکاء 
برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
آگهی دعوت شــرکاء شــرکت ســتاره طب )با مسئولیت 
محــدود( بــه شــماره ثبــت 4768 و شناســه ملــی 
عمومــی  مجمــع  تشــکیل  جهــت   10100254818

فوق العاده به منظور انحال شرکت.
بدینوســیله از کلیه شــرکاء شــرکت ســتاره طــب )با 
مسئولیت محدود( به شماره ثبت 4768 دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت 
که در ســاعت 10 صبح مورخ 1398/04/16 در محل 
قانونی این شــرکت )به آدرس: تهــران خیابان انقاب 
مــا بین چهارراه ولیعصر و کالج پاک 1002 کدپســتی 
1133765814 تشکیل می شود. با در دست داشتن 

اصل شناسنامه و کارت ملی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انحال شرکت 

امضا مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

اسامی 4 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

نام مستعار کودک:   امید
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/3/22
نام والدین: ...

علت پذیرش:  رها شده
ارجاع دهنده:   کانتری 205 حرم مطهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه حاتمی دارای شناســنامه شماره 404 بشرح دادخواست به کاسه 
3/980536ش از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علویه موســوی بشناسنامه 260 در تاریخ 97/10/7 
 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به:

1- فاطمه حاتمی فرزند اردو به شــماره شناســنامه 404 صــادره از چالدران 
دختر2- فضه حاتمی فرزند اردو به شــماره شناسنامه 501 صادره از چالدران 
دختر 3- نجیبه حاتمی فرزند اردو به شــماره شناســنامه 518 صادره از ماکو 
دختر4- زینب حاتمی فرزند اردو به شــماره شناسنامه 20 صادره از ماکو دختر 
5- اردو حاتمی به شماره شناسنامه 204 صادره از چالدران همسرمتوفی. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد 

شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف خوی

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی 
پارمیس صنعت لردگان سهامی خاص 

به شماره ثبت 2159 و شناسه ملی 14000279291
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

جهانگیر قنبری کهیانی به کد ملی 4669176811 به ســمت رئیس هیئت مدیره، 
اسماعیل حسنی ســاطحی به کد ملی 4669804170 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و سعادت شــنبه ای به کد ملی 4669802011 به سمت مدیر عامل و عضو 

هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها و اســناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق 

بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال و بختیاری
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان
_____________________________________

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی 
پارمیس صنعت لردگان سهامی خاص 

به شماره ثبت 2159 و شناسه ملی 14000279291
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/29 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
ســعادت شــنبه ای به کد ملی 4669802011، جهانگیر قنبری کهیانی به کد 
ملی 4669176811 و اسماعیل حسنی ساطحی به کد ملی 4669804170 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

سجاد رحیمی به کد ملی 4669881922 و مسلم حسنی ساطحی به کد ملی 
4669797689 به ترتیب به ســمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای 

مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت نشر آگهی ها تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراانتشــار انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال و بختیاری
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لردگان

نام مستعار کودک:   آلما
تاریخ تولد: 98/1/31

تاریخ پذیرش: 98/3/21
نام والدین: سمیه تربتی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان اکبرآبادی
نام مستعار کودک:   علیسان

تاریخ تولد: 98/2/30
تاریخ پذیرش: 98/3/11

نام والدین: فاطمه فاح  حسین آبادی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان مهدیه
نام مستعار کودک:   ریحان

تاریخ تولد: 98/2/11
تاریخ پذیرش: 98/3/12

نام والدین: زهرا سادات رباط جزی
علت پذیرش:  رها شده

ارجاع دهنده:   بیمارستان فیروزآبادی
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همه	انسان	ها	در	میزان	فهم	حقایق	عالم	و	سطح	دلبستگی	و	ایمان	به	
خدا	یکسان	نیستند	و	همین	تفاوت	در	میزان	فهم	و	دلبستگی،	تفاوت	در	
رفتارها	را	خصوصا	در	مواقع	اضطرار	موجب	می	شــود.	از	این	رو	ممکن	
است	برخی	از	مؤمنان	در	موارد	اضطرار	و	ناامیدی	از	وسائل	مادی،	به	جای	
تشدید	امید	به	رحمت	الهی	و	استمداد	از	او	دچار	احساس	درماندگی	و	
ناامیدی	مطلق	شوند	و	از	شنیدن	جماتی	مثل	اینکه	»دیگر	کاری	از	دست	
ما	ساخته	نیست	مگر	اینکه	خدا	کاری	بکند!«	وحشت	داشته	باشند.	اما	
مؤمنان	خالصی	که	خدا	را	به	درســتی	شناخته	و	دلبستگی	عمیقی	به	او	
دارند،	هرگز	از	این	جمات	ناراحت	نشده	بلکه	بسیار	شادمان	می	شوند.

اینکه	پزشکان	می		گویند	کاری	
از	دست	ما	ساخته	نیست؛	مگر	
منظورشــان	 کند،	 کاری	 خدا	
این	نیســت	که	خداوند	برای	
زمــان	ناامیدی	از	اســباب	و	
علل	اســت،	بلکه	منظورشان	
این	اســت	که	قدرت	خداوند	
مافوق	قدرت	های	مادی	است	
و	وقتی	کــه	قدرت		های	مادی	
خداست	 فقط	 نباشد،	 جوابگو	
که	می	تواند	کار	بشــر	را	راه	
بیندازد.	این	امر	نشانه		عظمت	
و	قدرت	خداوند	است	که	وقتی	
قدرت		های	محدود	مادی	کاری	
از	پیش	نمی	برند،	قدرت	دائمی	
و	نامحدود	خداوند	می		تواند	به	

یاری	انسان	بیاید.

یکــی از شــبهاتی که منکــران خدا مطرح 
می کنند این است که انسان ها زمانی به خدا روی 
می  آورند که از وسائل مادی و دنیایی ناامید شده 
باشند و وقتی هم از امور زمینی ناامید می شوند 
که اساسا هیچ امیدی باقی نمانده باشد؛ بنابراین 
خدا برای زمانی اســت که امیدی نیست و بهتر 
اســت که کار خود را به خدا نســپاریم تا اندک 
امیدی در دلمان زنده بماند! دیده اید وقتي طبیبي 
بــه بیمار یا همراهان بیمار مي گوید که کاري از 

علت پنهان بودن اسرار پس از مرگ 
امام علی)ع( در خطبه بیستم کتاب نهج الباغه در مورد علت پنهان بودن اسرار پس از مرگ 
می فرماید: آنچه را مردگان دیدند، اگر شما می دیدید ناشکیبا بودید و می ترسیدید؛ و می شنیدید و 
فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشیده است و نزدیک است که پرده ها فروافتد.

امام علی)ع( در ادامه این خطبه پرمغز مطالب عبرت آموز دیگری را بیان می کند و می فرماید: 
در دنیا حقیقت را به انسان نشان داده اند، اگر به درستی بنگرید؛ و به ندای حق گوش فرا دهید، 

در همین دنیا نیز مطالب عبرت آموز اندرز دهنده را همه انسانها خواهند دید.
 امام)ع( همچنین در مورد عاقبت انسان و راه رسیدن به رستگاری می فرماید: قیامت پیش روی شما 
و مرگ در پشت سر، شما را می راند. سبک بار شوید تا برسید. همانا آنان که رفتند در انتظار شما هستند. 
در مورد جمله »سبکبار شوید تا برسید« که کام نورانی امیرالمومنین علی)ع( باید گفت که 
کامی کوتاه تر و پر محتوا تر از آن در نهج الباغه دیده نشــده اســت. این جمله بسیار پرمعنی و 

حکمت آموز است که تشنگی را با آب حکمت از بین می برد.

شرایط شیعه گری 
در بیان امام صادق)ع( 

خیلی از شــیعیان خود را شیعه یا دوســتدار اهل بیت)ع( می دانند، ولی به شرایط مودت 
اهل بیت)ع( که در قرآن واجب شمرده شده )شوری، آیه 23( توجهی ندارند و عمل نمی کنند. 
شکی نیست که مودت و محبت با اطاعت بروز و ظهور می یابد و اطاعت، نیازمند شناخت کامل 
از ســنت و ســیره و سبک زندگی آنان است. وقتی می خواهیم دوستی خود را به کسی نشان 
دهیم می کوشــیم حتی در لباس و رفتار و خلق و خو به او نزدیک شویم؛ زیرا در او چیزی را 
یافته ایم که موجب دوســتی و مودت و محبت ما شده و می خواهیم با همسان سازی خود با 

محبوب به او نزدیک شده و محبت خود را نشان دهیم.
البته شرایط شیعه گری بسیار سخت تر و شدیدتر است. اگر ابراهیم)ع( خود را شیعه حضرت 
نوح)ع( می داند، می کوشــد تا در ســنت و سیره و سلوک و خلق و خو به ایشان نزدیک شود.

)صافات، آیه 83( شــیعه کسی است که پا جای پای امام و پیشوای خود می گذارد. پس نه از 
امام پیش می افتد و نه چنان عقب که دور گردد بلکه همواره مازم و همراه اوســت؛ چنانکه 
ُر َعْنُهْم َزاِهٌق َو الاِزُم لَُهْم اِحٌق؛  ُم لَُهْم َمارٌِق َو الُْمَتأَِخّ در صلوات شــعبانیه آمده اســت: الُْمَتَقِدّ
هر کس از شما خاندان عصمت و طهارت جلو بیفتد هم چون تیر دور افتاده است و هر کسی 
عقب بیفتد و پشت سر شما حرکت نکند، نیست و نابود می شود و هر کسی با شما مازم شد، 

به شما خواهد رسید.
شیعه گری آن است که انسان فرهنگ اهل بیت)ع( را بشناسد و به آن عمل کند. این فرهنگ 
در حوزه رفتار اجتماعی بیشترین نمود را دارد و کسی که در رفتار اجتماعی به این حداقل ها 

توجه نکند، در حقیقت بویی از شیعه بودن نبرده و رنگی از آن نگرفته است.
ــَرائِِر از ِکَتاِب الُْعُیوِن َو الَْمَحاِسِن شــیخ ُمِفیِد از امام صادق)ع( روایت است که  در کتاب الَسّ
فرمود:  به دوستداران و اهل وایت ما سام برسان و به آنان سفارش تقوای الهی و عمل صالح را 

امید، مهم ترین عنصر معنابخش زندگی انسان است؛ آنچنان که اگر امید نباشد، نظام 
جهان از هم فرو می پاشد و انسان ها با دست خود انتظام عالم را از هم می گسلند؛ زیرا 
بدون امید، کمتر کسی به ساختن و نگهداشتن آنچه دارد، دست می برد و برای عمران 
و آبادی زمین می کوشــد! امید، خود مولود و معلول ایمان است. ایمان به خیرخواهی و 
قانونمندی جهان و اینکه جهان، باشــعور و هوشمند است و به ندای قلب و زبان فرد 
درمانده گوش می دهد و می تواند خیرخواهانه به او یاری رســاند. این اعتقاد، حتی اگر 
خود فرد امیدوار به آن هوشیار نباشد، همان باور عمیق قلبی به وجود خدای مهربان و 
مقتدر اســت. بر این اساس هم اعتقاد و ایمان به وجود خدا و هم امید به کارسازی او و 
وسائلی که برای کمک به انسان آفریده، ریشه در اعماق عقل و فطرت انسان دارد و با 
مجادات زبانی و مغالطات کامی قابل زدودن و ابطال نیست. در نوشتار حاضر یکی از 

مغالطات منکران خدا مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

 آیا   خد ا   بر ا ی   مو ا قع
نـا   امـیـدی   اســت ؟ !

ما طبیبان ســاخته نیست؛ مگر خدا کاري کند، 
بیمار می فهمد که به آخر خط رسیده و مي میرد! 
هیچکس از این جمله »دیگر باید از خدا خواست 
کاری بکند!« خشنود نمی شود؛ بلکه همه امید 

فرد مؤمن به یکباره نابود می شود!
بررسی و نقد

1. اعتقاد به خداوند و ایمان به حکمت، قدرت 
و خیرخواهی او، پدیده ای سطحی و زبانی نیست 
که با بازی های زبانــی و مغالطات کامی بتوان 
آن را بی اعتبار و بی ارج کرد. دینداری و ایمان از 
لحاظ عقانی ریشه در عمیق ترین تأمات فکری و 
اندیشه ورزانه بشر و از لحاظ انگیزشی از ژرف ترین 
ایه هــای عاطفه و احســاس فطری انســان ها 
برخاسته است. روشن است که همه انسان ها در 
میزان فهم حقایق عالم و سطح دلبستگی و ایمان 
به خدا یکسان نیستند و همین تفاوت در میزان 
فهم و دلبستگی، تفاوت در رفتارها را خصوصا در 
مواقع اضطرار موجب می شــود. از این رو ممکن 
است برخی از مؤمنان در موارد اضطرار و ناامیدی 
از وسائل مادی، به جای تشدید امید به رحمت 
الهی و استمداد از او دچار احساس درماندگی و 

ناامیدی مطلق شوند و از شنیدن جماتی مثل 
اینکه »دیگر کاری از دست ما ساخته نیست مگر 
اینکه خدا کاری بکند!« وحشت داشته باشند. اما 
مؤمنان خالصی که خدا را بدرســتی شناخته و 
دلبستگی عمیقی به او دارند، هرگز از این جمات 
ناراحت نشده بلکه بسیار شادمان می شوند؛ زیرا از 
آن به بعد سروکارشان یکسره با خداوند مهربان و 
خیرمحض است که هیچ گونه بخلی در وجود او 
نیست و هرچه با بنده خود کند، از روی حکمت 
و خیر و دوســتی با اوست، هرچند خود انسان 
حکمت ها و اسرار فعل الهی را پیش از تحقق آن 
درنیابد! از طرفی همین انسان های مومن، همان 
زمان هم که به علل و اسباب مادی روی می آورند 
باور دارند که تا خدا نخواهد همین علل و اسباب 

نیز اثر بخش نخواهند بود.
 حاات سه گانه انسان ها

در رابطه با مرگ
2. تحلیل روانشناختی مسئله مرگ، نشانگر 

وجــود تعارضی مهم و ژرف در ســازمان روانی 
افراد است. انسان ها، حتی مؤمنان، به علت وجود 
غرائز طبیعی، به زندگی، فرزندان، اموال، همسر 
و موقعیت های بــاارزش دنیایی خود عاقه مند 
و دلبســته اند. این دلبستگی به خودی خود امر 
نامطلوبی نیســت؛ بلکه امری مطلوب، خیر و در 
جهت ســعادت انسان هاست؛ مگر آنکه به هدف 
زندگی تبدیل شود و هدف اصلی حیات )کمال 
معنــوی و اخاقی( فراموش گردد. همین عاقه 
و دلبستگی است که مایه رونق زندگی، تکاپو و 
تاش برای ساختن و بهبود حیات دنیایی است؛ 

چیزی که خداوند خود از انسان ها خواسته که به 
آبادانی زمین بپردازند و استعدادهای آن را شکوفا 
و قابلیت های آن را فعلیت بخشند )اعراف: 61(  
و در پرتو آبادانی زمین و آماده ساختن آن برای 
زندگی خوب، به عبادت، کســب فضائل و رشد 

معنوی همت گمارند. بنابر این انســان ها تا آن 
زمان که تکالیف خود در ارتباط با آبادانی زمین 
و تحصیل رشــد معنوی را به خوبی انجام نداده 
باشند، به صورت طبیعی آماده مرگ نمی شوند و 
اگر به علل خاصی با مرگ نابهنگام مواجه شوند، 
شــدت تعلق به دنیا و آماده نبودن برای مرگ، 
وحشــت زیادی را در آنان برمی انگیزد و از این 
رو مرگ در نظر اکثر انســان ها امری ناخوشایند 
و نامطلوب می نماید. از این رو حال انســانی که 
در برابر مرگ قرار می گیرد از ســه گونه بیرون 
نیست: 1. به خدا ایمان ندارد و زندگی را یکسره 
معلول تصادف و گزافه می پندارد. چنین کســی 
اساســا نه شــناختی از خدا دارد و نه تعلقی به 
او و به همین ســبب، ناامیدی از وسائل دنیایی 
برای او به منزله ناامیدی مطلق اســت و طبیعتا 
هنگامی که چنان جماتی به او گفته شــود، بر 
ناامیدی اش افزوده شده و عمیقا نگران، غمگین و 
درمانده می شود. 2. مؤمنانی که هرچند معرفت و 
ایمان به خدا دارند، اما از یکسو هم خود را آماده 
مرگ نمی بینند و هم اطمینان دارند که فعل خدا 
حکیمانه است و مقهور احساسات و دلبستگی های 
انسان ها نمی شــود؛ این گروه هرچند به سبب 
ضعــف معرفت و ایمان، از تحوات پس از مرگ 
تصویری مبهم و گاه هولناک دارند و همین امر 
سبب می شود با شنیدن چنان جماتی، ناراحت 
و غمگین شوند؛ اما تجربه نشان داده که چنین 
افرادی خیلی سریع تر و آسان تر از گروه نخست، 
با مســئله مرگ کنار آمده و اگر فرضا بهبودی 
نیابند، با آرامش بیشتر و رضایت افزونتری دنیا 
را ترک می گویند. 3. دسته سوم مؤمنان خالص 
و اولیای الهی اند. این گروه به ســبب معرفت و 
ایمان عمیق به حکمت و خیرخواهی پروردگار از 
احساس آمادگی برای رویارویی با مرگ )چون در 
هرلحظه تکالیف زندگی خود را به خوبی و کمال 
انجام داده اند( نه تنها از چنان جماتی ناراحت 
نمی شوند، بلکه  اشتیاقشان شعله ور گشته و برای 
لقاء پروردگار لحظه شماری می کنند. بنابر این 

اگر چه اکثر انسان ها در هنگام ناکارآمدی وسائل 
دنیایی و بریدن امید از دیگر انســان ها احساس 
بدی دارند و ممکن اســت خود را ببازند، اما این 
امــر به نگرش ها، شــناخت ها و انگیزه های آنان 
مربوط اســت و نمی تواند دلیلی بر واقعیت ها و 

حقایق زندگی قرار گیرد. وجود و صفات و افعال 
الهی بنیاد حقایق این جهان است و حاات روحی 
و روانی انســان های بی ایمــان یا ضعیف اایمان 
نمی تواند دلیلی بر انکار چنان حقایقی قرار گیرد. 
هرچند باور و ایمان عمیق اولیای الهی به وجود و 
خیرخواهی خداوند و حتی گرایش همه انسان ها 
به خداونــد در حاات اضطــرار می تواند دلیل 
روشــنی بر وجود و ارتباط عمیق و ناگسستنی 

پروردگار با جهان و انسان باشد! 
 قدرت خداوند

مافوق قوانین حاکم بر هستی
پس اینکه پزشکان می  گویند کاری از دست 
ما ساخته نیست؛ مگر خدا کاری کند، منظورشان 
این نیســت که خداوند برای زمــان ناامیدی از 
اســباب و علل است، بلکه منظورشان این است 
که قدرت خداوند ما فوق قدرت های مادی است 
و وقتی که قدرت  های مادی جوابگو نباشد، فقط 
خداست که می  تواند کار بشر را راه بیندازد. این 
امر نشانه  عظمت و قدرت خداوند است که وقتی 
قدرت  های محدود مادی کاری از پیش نمی برند، 
قدرت دائمی و نامحدود خداوند می  تواند به یاری 
انسان بیاید. بسیار انسان  هایی را دیده ایم در لحظه  
ناامیدی از غیرخدا، کار خود را به او ســپرده اند 
و معجزه آسا از مشکات برون رفته اند. توجه به 
دو نکته مهم است: اوا جهان منظم و قانونمند 
است و ثانیا قدرت خدا بااتر از قانونمندی جهان 
است و اگرچه خواست خدا تدبیر امور جهان در 
چارچوب قانونمندی اســت اما قدرت او فراتر از 
قانونمندی جهان است. مضاف بر اینکه دعا خود 

یکی از قوانین و سنت های جهان است!
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات 

حوزه علمیه قم

شیعه	گری	آن	است	که	انسان	فرهنگ	اهل	بیت)ع(	را	بشناسد	و	به	آن	
عمل	کند.	این	فرهنگ	در	حوزه	رفتار	اجتماعی	بیشترین	نمود	را	دارد	
و	کسی	که	در	رفتار	اجتماعی	به	این	حداقل	ها	توجه	نکند،	در	حقیقت	

بویی	از	شیعه	بودن	نبرده	و	رنگی	از	آن	نگرفته	است.

داشته باش. اینکه سالمان به عیادت بیماران بروند و ثروتمند به عیادت فقیر رفته و کمک و یاری 
کند و زندگان بر جنازه مردگانشان حاضر شوند و در خانه های یکدیگر به ماقات هم بروند و علم 
دین را با هم در میان گذارند؛ چرا که اینها همان حیات و زنده نگه داشــت امر ما اســت. خداوند 
بنده ای که امر ما را احیا کند رحمت کند. ای خثیمه! آنان را آگاه کن که ما از ایشــان جزعمل 
صالح نخواستیم؛ زیرا وایت ما جز به ورع به دست نمی آید و بدترین مردم در عذاب قیامتی کسی 

است که عدلی را توصیف کرده ولی خود بر خاف آن عمل کند.)بحاراانوار، ج 68، ص 187(

)زمر -۳۶(
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اگرچه کم فروشی بسته های اینترنتی توسط برخی از شرکت های ارائه کننده خدمات 
اینترنتی به اثبات رسیده، اما دایل مختلفی نیز وجود دارد که ممکن است به زود تمام 
شــدن بسته های اینترنتی کاربران منجر شود و یکی از دغدغه های همیشگی کاربران 
بسته های اینترنتی، احتمال کمتر بودن حجم اینترنت دریافتی نسبت به حجم خریداری 

 شده است.
به گزارش تابناک، کم فروشی اینترنت یکی از مسائلی است که کاربران شرکت های اینترنتی 
همواره گوشــه ذهن خود دارند و پیش می آید که نگران کم فروشــی در حجم یا سرعت کمتر از 
سرعت اسمی خریداری شده باشند ولی با این وجود، دایل زیادی هم وجود دارد که ممکن است 

به اتمام حجم بسته های اینترنتی زودتر از چیزی که کاربران تصور می کنند، منجر شود.
زمانی گفته می شد آن هایی که می گویند کم فروشی صورت می گیرد، باید به این نکته توجه 
داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا مطلب مکتوب را دانلود می کردند و حجم 
اینترنت آن ها برای مدت بیش تری دوام می آورد اما اکنون همین که ســه تا چهار فایل ویدئویی 

دانلود می شود، چند برابر فایل های عکس و مکتوب حجم مصرف می شود.
* دایل زود تمام شدن حجم اینترنت چیست؟

1- به روزرسانی و فعالیت خودکار نرم افزارهای نصب شده روی دستگاه های شما )گوشی، تبلت 

و...( در زمان اتصال به اینترنت، یکی از دایل زود تمام شدن حجم اینترنت است، در صورتی که 
برنامه های نصب  شــده روی دســتگاه های خود را برای حالت به روزرسانی خودکار فعال کرده اید، 
 حالــت خــودکار آن را لغو کنید تا بتوانیــد هر زمان که مایل بودید این فرآیند به روزرســانی را 

انجام دهید.
2- استفاده از نرم افزارهای مالتی مدیا )مانند اینستاگرام، تلگرام و...( هم یکی از مواردی است 

دائل تمام شدن سریع حجم اینترنت   اینترنت

براســاس پژوهش جدیدی که در یکی از دانشگاه های آمریکا انجام شده، 
شواهد محکمی در مورد نقش مهم یک ناحیه خاص از مغز در یادآوری خاطرات 

به دست آمده است.
 در این آزمایش ها  برای نخســتین بار، از جریــان الکتریکی برای تحریک ناحیه 
خاصی از قشرجلوی پیشانی استفاده شده تا توانایی به یاد آوردن خاطرات را تقویت کند.

»جس ریسمن« استادیار فیزیولوژی دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده ارشد این پژوهش 
گفت: ما دریافتیم که با تحریک این ناحیه از مغز، عملکرد حافظه به صورت قابل توجهی 

بهبود می یابد.
به گزارش ایســنا و به نقل از ساینس دیلی، این ناحیه از قشر جلوی  پیشانی که در 
پشت قسمت چپ پیشانی، بین ابرو و خط مو واقع شده است و به »روسترولترال چپ« 
)left rostrolateral( معروف است ، نقش مهمی در تفکر، بررسی و ادغام اطاعات 

پردازش شده در نواحی دیگر مغز دارد.
ریسمن افزود: ما فکر می کنیم و باور داریم این ناحیه از مغز، نقش مهمی در ارزیابی 

اطاعات به دست آمده در گذشته و تصمیم گیری در مورد آنها دارد.
پژوهشگران در این پروژه، سه گروه  2۴نفره که هریک از افرادی که میانگین سنی 

آنها 2۰ سال و شامل1۳ زن و 11 مرد بود را انتخاب و مورد بررسی قرار دادند.
دانشمندان، گروهی از ۸۰ واژه را روی صفحه نمایش رایانه به داوطلبان ارائه دادند 
و از آنها خواســتند خود یا شــخص دیگری را در حال تعامل با واژه ای که روی صفحه 
نمایش ظاهر می شود تصور کنند؛ به طور مثال، ادغام واژه »طا« و »دیگری«، به تصور 

»دوست یا فرد دیگری« در ذهن منجر می شد که »گردنبند طا« دارد.
شــرکت کنندگان در روز بعد، برای انجام دادن سه آزمایش دیگر از جمله آزمایش 
حافظه، توانایی استدال و درک بصری مراجعه کردند، در این مرحله هر شرکت کننده به 
یک کاه خاص مجهز بود که جریان الکتریکی ضعیفی را با کمک یک الکترود به جمجمه 
منتقل می کرد تا تحریک پذیری نورون های »روسترولترال چپ« را افزایش یا کاهش دهد. 
نتیجه آزمایش نشان داد که افزایش تحریک پذیری، به شلیک بیشتر نورون ها منجر 

می شود و ارتباط میان آنها را افزایش می دهد.
این روش موسوم به »تحریک جریان مستقیم درون جمجمه ای« )tDCS(، جریان 
الکتریکی بسیار ضعیفی را با کمک الکترودها به جمجمه منتقل می کند و موجب فعالیت 

نورون ها می شود.
ریسمن ادامه داد: پژوهش های پیشین نشان داده بودند که قشر روسترولترال چپ، 
نقش مهمی در بازگشــت حافظه دارد و ما با آزمایش جدید خود دریافتیم که تحریک 

این ناحیه با امواج الکتریکی، به بهبود حافظه و یادآوری بهتر خاطرات منجر می شود.
وی افزود: ما انتظار نداریم که اســتفاده از تحریک الکتریکی مغز، به بی نقص بودن 
حافظه منجر شــود اما حقیقت این اســت که این روش می توانــد عملکرد حافظه را 

بهبود بخشد و آن را تقویت کند.

امواج الکتریکی 
  پزشکی و تکنولوژیخاطرات شما را زنده می کند

دانشــمندان به تازگی دو سیاره بسیار شبیه به زمین را  رصد کرده اند که 
بر مدار یک ستاره  بسیار کوچک تر و سبک تر از خورشید در اطراف منظومه 

شمسی می چرخند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دیلی میل، دانشمندان دو سیاره مشابه زمین 
رصد کرده اند که دور یک ســتاره کوچک که  در فاصله 12/5 سال نوری از زمین قرار 

گرفته و  حرارت آن به 27۰۰ درجه سانتی گراد می رسد می چرخند.
این ســتاره که Teegarden نام دارد و در سال 2۰۰۳ رصد و کشف شده است، 

تقریبا 1۰ برابر سبک تر از خورشید است.
ستاره مذکور یکی از نزدیک ترین همسایگان منظومه شمسی است و رصد دانشمندان 
حاکی از آن است که دو سیاره ای که دور این ستاره مدار می زنند بسیار به زمین شباهت 

دارند. 
نتایج رصد جدید دانشــمندان که  در مجله »ستاره شناسی و استروفی فیزیک« به 
چاپ رسیده تأکید می کند که کشفیات جدید آنها به قطعیت دو سیاره هستند که هنگام 

گذر از جلو خورشید رصد شدند.
ماتیاس ازدانشــگاه گوتینگن آلمان می گوید: این دو ســیاره ای که به تازگی کشف 
شده اند فقط اندکی از زمین سنگین تر هستند و در منطقه به اصطاح ساحلی قرار دارند؛ 

جایی که آب می تواند به صورت مایع موجود باشد.
به گفته ماتیاس، این موفقیت طی پروژه ای به دســت آمده است که به طور خاص 

برای جست وجو سیارات در اطراف سبک ترین ستاره ها طراحی شده است.

فناوری واقعیت افزوده)AR( که بزرگان دنیای فناوری آن را آینده فناوری 
جهان می دانند ترتیبی فراهم کرده است تا کاربران از طریق موبایل خود بتوانند 

کتانی های جدید را قبل از عرضه ببینند و حتی آنها را پا بزنند.
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از انگجت، یک اپلیکیشــن فروش کتانــی به نام 
»گوت«)GOAT( یک قابلیت واقعیت افزوده اضافه کرده است که به کاربران اجازه 

می دهد کتانی های هنوز عرضه نشده را ببینند.
البته این اولین بار نیست که یک شرکت امکان دیدن کتانی ها با واقعیت افزوده را 
برای کاربران خود فراهم می کند، اما »گوت« نخستین شرکتی است که این امکان را 

برای کتانی های هنوز عرضه نشده فراهم کرده است.
این در حالی است که یکی از شرکت های مطرح آمریکایی نیز امکان پا زدن کتانی های 

خود را از طریق اپلیکیشن فراهم کرده است.
این شرکت در حال حاضر ویژگی »نایکی فیت«)Nike Fit( را که یک ویژگی با 
استفاده از ترکیبی از بینایی رایانه ای، داده های علمی، هوش مصنوعی و الگوریتم های 
اسکن پا است را برای پیدا کردن کفش مناسب توسط کاربر یا اصطاحاً همان پا زدن 

توسعه داده است.
مدیــران این شــرکت می گوینــد طبق تحقیقــات، بیش از ۶۰ درصــد از مردم 
کتانی هایی با سایز  اشتباه می پوشند و اکنون با این برنامه می توانند کتانی مورد عاقه 
 و مناســب خود را بیابند. این شــرکت امیدوار اســت با این ویژگی این مشکل را حل 

کند.
نحوه کار با این برنامه آسان است، کاربر به سادگی وارد اپلیکیشن می شود، به صفحه 
محصول مورد نظر خود می رود و در کنار گزینه انتخاب سایز یک گزینه اسکن پا اضافه 

شده است که با انتخاب آن می تواند توسط دوربین گوشی، پای خود را اسکن کند.
در این مرحله برنامه به کاربر می گوید کنار یک دیوار بایســتد و دوربین گوشی را 
روی پای خود بگیرد و هنگامی که برنامه پا و محیط فیزیکی کاربر را تشخیص دهد، 

شروع به اسکن پاها می کند و سپس اندازه مناسب کفش برای وی را می گوید.
تمامی این مراحل کمتر از یک دقیقه طول می کشد.

ضمن اینکه این ویژگی می تواند به شــما بگویــد که کدام پایتان از دیگری کمی 
بزرگ تر یا کوچک تر اســت و اینکه چرا ۸۰ درصد از مردم با پاهای مشابه با شما این 

سایز را خریداری کرده اند.
در واقع در این روش پای کاربر با دقت میلیمتری اندازه گیری می شود.

گفته می شود این ویژگی در آزمایش اولیه کامًا موفق عمل کرده است، به طوری 
که شرکت قصد دارد آن را به یک ویژگی اصلی در برنامه تبدیل کند و گفته می شود 

این فقط یک آزمایش یا یک حرکت تبلیغاتی برای بازاریابی نیست.
همچنین اطاعات اسکن پاهای کاربر در پروفایل وی ذخیره می شود و نیازی نیست 

هر بار اسکن را انجام داد.
این ویژگی از ماه ژوئیه به طور رســمی بر روی برنامه مربوطه عرضه خواهد شــد. 
البته فعًا تنها در آمریکا در دســترس خواهد بود و قول داده شــده که تا تابستان در 

اروپا نیز فعال شود.

کشف دو زمین دیگر 
در اطراف منظومه شمسی!

امکان پوشیدن کفش در فضای 
مجازی فراهم شد

نجوم

فناوری اطاعات

درمان ریزش سکه ای مو 
طب ایرانیبه روش طب ایرانی

یک محقق و پژوهشگر طب ایرانی درباره علل ریزش مو و راه های درمان آن 
توضیحاتی داد.

حیدر عظمایی محقق و پژوهشــگر طب ایرانی درباره ریزش مو ســکه ای، به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت : ریزش ســکه ای مو که به آن کچلی سکه ای هم می گویند؛ نوعی 
بیماری خودایمنی اســت که در آن بدون از بین رفتن فولیکول مو حمله ای اشــتباهی به 

سیستم ایمنی بدن صورت می گیرد.
عظمایی ادامه داد: ریزش سکه ای مو هنگامی اتفاق می افتد که گلبول های سفید که 
نقش اصلی سیستم ایمنی بدن را بر عهده دارند به سلول های تشکیل دهنده فولیکول مو 
حمله می کنند و با این کار باعث از بین رفتن یا کاهش قابل ماحظه تولید آنها می شوند.

بیشترین خطر برای 2۰  تا ۴۰ ساله ها 
این پژوهشــگر طب ایرانی اظهار کرد: فولیکول ها نقطه  شروع رویش مو هستند و این 
حمله به فولیکول ها موقتی است؛ این بیماری در بین افراد زیر 2۰ سال تا ۴۰ سال و حتی 

کودکان بیشتر دیده می شود و شیوع آن در بین مردان و زنان برابر است.
وی افزود: عاوه بر حمله سیستم ایمنی بدن؛ استرس ، اضطراب و بحران های روانی و 

کــه حجم اینترنت زیادی می طلبد. به دلیل دانلــود تصاویر و ویدئوهایی که حجم های بیش تری 
در مقایســه با فایل های نوشتاری دارند، استفاده از این نرم افزارها موجب بیش تر شدن استفاده از 

حجم اینترنت می شود.
۳- هک شــدن احتمالی مودم هم می تواند یکی دیگر از دایل زود تمام شدن اینترنت باشد، 
درواقع ممکن است مودم به هر روشی هک شده باشد و فردی که اقدام به این کار کرده، از حجم 
اینترنت شما مصرف کند و موجب زودتر تمام شدن حجم اینترنتتان شود که  برای مقابله با این 
موضوع می توانید رمز مودم خود را تغییر دهید یا موضوع را با سرویس دهنده  خود در میان بگذارید 

تا از ادامه  مصرف اینترنتتان توسط شخص دیگر جلوگیری کنید.
* خدمات اینترنت خود را آزمایش کنید

در عین حال، با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه های 
ایجاد شده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیک وب سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به صورت متمرکز و سامان یافته آورده شده است که  مشترکان به منظور سنجش سرعت و 
کیفیت می توانند اپراتور سرویس دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای 

سرویس خود اقدام کنند.
مشترکان شرکت های ارائه دهنده خدمات انتقال داده می توانند از طریق لینک های معرفی شده 
 ،packet loss ،latency نسبت به سنجش شاخص های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل
ســرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق  با مقادیر مندرج در قرارداد 
سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص  یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند. 

عاطفی، غلظت خون، یبوست، تغذیه نامناسب و عفونت های ویروسی تاثیر زیادی در این 
نوع ریزش مو دارد و در این بین نباید از عوامل ژنتیکی هم در بروز این اختال غافل شد.
عظمایی تصریح کرد: این بیماری به شــکل دایره ای یا بیضی یا تاســی کامل در یک 
یا چند منطقه از ســر رخ می دهد و در بعضی از افراد ممکن است تمام سر را درگیر کند 
و علی رغم تصور افراد، ارتباطی مســتقیم بین این اختال با اســترس، فشار های روانی و 

ضربه های عاطفی وجود دارد.
درمان  ریزش سکه ای مو

ایــن محقق طب ایرانی درباره روش های درمان هــای این بیماری گفت: برای درمان 
ابتــدا باید علت اصلی را پیدا کرد؛ در برخی افــراد از دارو های خوراکی یا دارو به صورت 
شست وشــو و یا به صورت مالشــی استفاده می کنیم و همچنین مصرف عرقیجاتی مانند 
شــاتره، کاسنی، کیالک، خارشتر و خارخاســک هم با پاکسازی و تصفیه خون به درمان 

بیماری کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از راهکارهای طب ایرانی برای درمان ریزش ســکه ای مو، مصرف 
حریره ســیاه اســت که می توان آن را با عسل یا نبات میل کردو عاوه بر آن روغن حلیله 
هم راهی برای درمان اختال است که می توان آن را روی سر مالید و یا درمان دیگر ِگل 
سرشور است که می توان آن را هفته ای یکی 2 بار روی مو ها قرار داد، قابل ذکر است که 

این ِگل موجب رویش مو نیز می شود.
عظمایی افزود: ِگل سرشور را داخل کاسه ای مسی ریخته و آن را با مقداری آب خیس 
کنید و روی مو های خود بمالید تا نتیجه مطلوب را مشاهده کنید، مالیدن روغن نارگیل 
بــه همراه روغن کرچک و مالش آن هم می تواند تاثیر چشــمگیری در احیای مو های از 

دست رفته داشته باشد.
دمنوش های مفید برای درمان 

این طبیب ایرانی تشریح کرد: برای درمان این عارضه از دمنوش هایی مانند مریم گلی 
با عسل استفاده کنید،مصرف گیاه دم اسب هم برای درخشندگی و رویش مو تاثیر داردو 
در این میان استفاده از اسانس گزنه و رزماری و مالش منظم آنها بر روی نقاط ریخته شده 

موجب تحریک و بهتر شدن جریان خون می شود.
همچنین وی بیان داشــت: از جمله دم کرده هایی که برای عاج این اختال می توان 
نام برد بابونه، آویشن و همچنین گیاه رزماری است که خواص آنتی بیوتیکی داردو مالش 
ســیر در نقطه ریزش مو تاثیر دارد، همچنین آب پیاز در رویش مو موثر است و عاوه بر 
این شنبلیله نیز موجب تقویت ریشه مو می شود که این گیاه را هم می توان با عسل مصرف 
کرد و هم می توان تخم آن را با مقداری آب خمیر کرد و به قسمت ریخته شده گذاشت.

عظمایی اظهار کرد: در مرحله اول برای درمان ریزش مو باید خلط غالب را پیدا کرد 
و باید ســعی کرد از صابون و شامپو اســتفاده نکنیم؛ محل ریزش مو را با آب گل زوفا و 
آب خرفه ماساژ داد، پنج گرم پیاز عنصر و 2/5 گرم خردل خوب کوبیده شود و با سرکه 

ترکیب شده و روزانه سه مرتبه روی مو های ریخته شده ماساژ دهند.

با  بهداشت  وزیر  تحقیقات  معاون 
اعام اینکه کبد چرب ، شــایع ترین 
بیماری کبدی در ایران است، نسبت 
به افزایش شــیوع آن به دلیل روند 
نگران کننــده بی تحرکی و چاقی در 

کشور هشدار داد. 
به گــزارش پژوهشــکده بیماری های 
گــوارش و کبد دانشــگاه علوم پزشــکی 
تهران ، افزایش نگرانی ها از شــیوع فزاینده 
بیماری کبد چرب و هپاتیت مزمن ناشی 
از آن NAFLD ( و )NASH به عنــوان یک 
بیمــاری بالقوه خطرنــاک، اما کاما قابل 
پیشگیری، سبب شد 12 ژوئن  به نام »روز 

بین المللی«NASHنامگذاری شود.
همچنین براساس اعام موسسه جهانی 
کبد، ده ها مرکز مرتبط با بیماری های کبد 
در سراســر جهان برای آموزش و حمایت 
از بیماران در معرض این بیماری تشکیل 
شده است و همچنین نیاز فوری به افزایش 
آگاهــی و آمــوزش در مــورد کبد چرب 
غیرالکلی در میان مردم بســیار احساس 

می شود.
کبد چرب غیرالکلی چیست؟

وجود چربی در کبد طبیعی است، اما 
اگــر میزان چربی کبد، بیــش از 5 تا 1۰ 
درصد وزن کل کبد شــود، فرد به بیماری 
کبد چرب دچار شده  است؛ یعنی حالتی که 
کبد در شکستن چربی ها دچار مشکل شده 
و در نتیجه، چربی در کبد رسوب می کند 
وعلــت اصلی بروز کبد چــرب غیرالکلی 
اســتعداد ژنتیکی، بی تحرکی، پرخوری و 

چاقی  است.
بــه گفته متخصصان گــوارش و کبد، 
بیماری کبد چرب و هپاتیت مزمن ناشی 
از آن یــک بیماری مزمن اســت و ظهور 
عائم بالینی آن در افراد مبتا بیش از ۳۰ 
سال طول می کشد؛ با این حال، در برخی 
از بیماران، می تواند منجر به نارسایی کبد 
)سیروز( یا کارســینوم سلول های کبدی 

شود.
ابتای 115 میلیون نفر به کبد چرب 

در جهان
براســاس آماردر حــال حاضر  115 
میلیون فرد بزرگسال در سراسر دنیا تحت 
تاثیر بیماری کبد چرب قرار دارند و فقط 
در آمریکا تقریبا ۳۰ میلیون نفر، مبتا به 
این بیماری هستند و انتظار می رود که تا 
سال 2۰۳۰ میزان شــیوع آن ۶۳ درصد 

افزایش پیدا کند.
تاش برای تشخیص زودهنگام 

بیماری
کشــورهای  در  زیادی  پژوهشــگران 
مختلف جهان در تاشند که موج اپیدمی به 
سرعت در حال افزایش بیماری کبد چرب 
را متوقف و بلکه معکــوس کنند و هدف 
اصلی این تحقیقات و برنامه ها، گسترش و 
توسعه روش های برخورد زودهنگام با این 

بیماری است.

   عوامل اصلی ایجاد کبد چرب  پزشکی و سامت
استعداد ژنتیکی، بی تحرکی، پرخوری و چاقی

 از همیــن رو، عــاوه  بــر اقدامــات 
پیشگیرانه،  هم اکنون شرکت های بزرگی 
در جهان هستند که در تاشند تا با انجام 
آزمایش های متنوع و تشخیص زودهنگام 
بیماری کبد چرب غیرالکلی مانع از شیوع 

بیشتر این بیماری در جهان شوند.  
شش میلیون نفر در جهان

 مبتا به کبد چرب پیشرفته 
یکی از محققان برجســته در مطالعه 
بیماری کبد چرب اظهار داشــت:بیش از 
۶ میلیون فرد بزرگسال در جهان مبتا به

NASH  پیشرفته هستند.
به گفتــه دکتر یونســي ، اگرچه این 
بیماری تقریبا ۴۰ ســال پیش شناسایی 

و کشف شده، اما شــیوع آن در 15 سال 
گذشته دو برابر شده  و چالش ها ی فراوانی 
برای بهینه سازی تشــخیص بیماری ها و 

کنترل آن همچنان باقی است. 
وی خاطرنشــان کرد: بین ســال های 
2۰15 تــا 2۰۳۰، بیمــاری کبــد چرب 
غیرالکلی از 2۰ درصد به 27 درصد افزایش 

می یابد.
کبد چرب عامل سکته های قلبی 

و مغزی و مرگ زودرس
 بیماری کبد چرب غیرالکلی به عنوان 
یــک بیماری مزمن، هماننــد هر بیماری 
دیگــری عوارضی دارد امــا آنچه که زنگ 
خطر جدی آن را به صدا درآورده اســت، 
سهم بیماری کبد چرب در سکته های قلبی 

و مغزی و مرگ های زودرس است.
دکتــر ملــک زاده، رئیــس انجمــن 
متخصصین گوارش و کبد ایران در این باره 
گفت: نکته مهــم در بیماری کبد چرب و 
هپاتیت مزمن ناشــی از آن، این است که 
عــوارض جدی این بیماری،  فقط  کبد را 

درگیر نمی کند، بلکه بیشتر افرادی که به 
این بیماری مبتا می شــوند، حتی ممکن 
اســت تا آخر عمر با مشکل کبدی جدی 
مواجه نشوند، اما می توانند مستعد ابتا به 
فشار خون باا، قند خون، سکته های قلبی 
و مغزی و نارســایی کلیه شوند، تا آنجا که 
مهم ترین علت مرگ مبتایان کبد چرب، 
ســکته های قلبی و مغــزی و در نتیجه، 

مرگ های زودرس دارد. 
وی افزود: طبق آمار، ۶۴ درصد افرادی 
که بر اثر این بیماری ها  در کشــور فوت 
می کننــد، کمتر از 7۰ ســال دارند و 22 
درصد آنها زیر 5۰ ســال هستند  و دچار 

مرگ خیلی زودرس می شوند!

ابتای ساانه 1۰ هزار ایرانی 
به نارسایی کبد

رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد 
ایران در این باره گفت: مطالعات موجود از 
نمونه های بیوپسی کبدی نشان می دهد که 
نارسایی کبد )سیروز( در حدود 25 درصد 
از بیماران مبتا به  NASH ایجاد می شود.

به گفته ملک زاده ساانه 1۰ هزار نفر 
در ایران مبتا به نارســایی کبد )سیروز( 
می شــوند که از این میان 5 هزار نفر فوت 

می کنند.
رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و 
کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: 
هم اکنون،  کبد چرب در ایران ، شایع ترین 
علت بیماری کبد است و پیش بینی می شود 

شیوع آن در آینده افزایش یابد.
وی با بیان اینکه متأسفانه سهم سیروز 
کبدی ناشــی از کبد چرب غیرالکلی که 
عمدتا به دلیل پرخوری ، بی تحرکی و چاقی 
رخ می دهد، در بروز نارسایی مزمن کبدی 
رو به افزایش بوده و بار ســیروز ناشــی از 

بیماری کبد چرب غیرالکلی، در ایران بسیار 
بااتر از سیروز ناشی از هپاتیت مزمن سی 
یا بی  است، اضافه کرد: این مسئله می تواند 
موجب نگرانی از افزایش تعداد افراد نیازمند 
پیوند کبد یا مرگ های ناشی از این بیماری 

در آینده شود.
نارسایی کبدی ساانه جان بیش از 

5 هزار ایرانی را می گیرد
ملــک زاده به عنــوان نمونه بــه آمار 
مرگ های ناشــی از نارسایی کبد در ایران 
طی ســال 9۶  اشاره کرد و گفت: در سال 
9۶،  5 هزار و ۴۰۰  نفر در کشــور، بر اثر 
بیماری هــای مزمن کبدی جان خود را از 
دســت دادند که ۴ هزارنفــر از این تعداد 

شــامل ۳ هزار مورد )5۶ درصد( زیر 7۰ 
ســال و 1۰۰۰ مورد )19 درصد( زیر 5۰ 
ســال بوده و دچار مرگ زودرس و خیلی 

زودرس شدند.
ارتباط مستقیم چاقی دور شکم 

با بیماری کبد چرب 
در ادامــه رئیــس انجمن متخصصین 
گوارش و کبد ایران با  اشــاره به  ۳2 هزار 
مرگ زودرس ساانه ناشی از بیماری های 
گوارش و کبد در ایران، سهم سیروز کبدی 
را از میان این مرگ ها شامل بیش از 5 هزار 
مورد در سال برشــمرد و گفت: متأسفانه 
۶۴ درصد مرگ های ناشی از سیروز کبدی 
زیر 7۰ سال و 22 درصد نیز زیر 5۰ سال 

هستند. 
به گفته دکتر ملک زاده، آنچه در نتایج 
تمام مطالعات مرتبط با بیماری قابل کنترل 
کبد چرب غیرالکلی ، به شکلی مشهود به 
اثبات رســیده، ارتباط قوی چاقی به ویژه 
چاقی  شــکمی بــا ابتا به ایــن بیماری 
اســت؛ به طوری که 7۰ درصــد بیماران 

مبتا به کبد چرب غیرالکلی را افراد چاق 
تشــکیل می دهند که البتــه دیابت و باا 
بودن چربی های خون نیز از علل زمینه ای 

بیماری است.
29میلیون ایرانی چاق 

و دارای اضافه وزن 
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، گفت: 
خطــر بروز کبد چرب غیرالکلی با افزایش 
چاقی بسیار جدی می شود و این درحالی 
است که متأسفانه چاقی در ایران طی 2۰ 
سال گذشته  به سرعت افزایش یافته است 
.  هم اکنون 29 میلیون ایرانی دارای چاقی 
و اضافه وزن هستند و ۸5 درصد ایرانی ها 

تحرک کافی ندارند.

روستاییان در چاقی از شهرنشین ها 
پیشی گرفتند

استاد ممتاز گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران با  اشاره به تازه ترین مقاله 
جهانی منتشر شده در نیچر درخصوص روند 
افزایش شاخص توده بدنی در 2۰۰  کشور 
جهان که وی و محققانی از پژوهشــکده 
گوارش و کبــد این دانشــگاه نیز در آن 
مشــارکت داشته اند ،افزود: نتایج از پیشی 
گرفتن شیوع چاقی در روستاها به نسبت 
شهرهای جهان خبر می دهدو شیوع چاقی 
در ایران به ویژه در روستاها و عمدتا در بین 
زنان روستایی به شدت، نگران کننده است.

هشدار نسبت به افزایش سرانه 
مصرف کالری هر ایرانی 

وی گفــت: میزان مصرف غذای روزانه 
مردم کشور ما بیشتر شده است؛ به طوری 
که سرانه مصرف کالری هر ایرانی از 2 هزار 
کالری در روز در چند دهه قبل به سه هزار 
و 1۰۰ کالری رسیده که از متوسط جهانی 
حدود 55۰ کالری بیشــتر است و بالطبع، 

این ۳۰ تا ۳5 درصد کالری اضافی به صورت 
چربی در بخش های مختلف بدن از جمله 

کبد رسوب می کند. 
این هشدارهای فوق تخصص گوارش و 
کبد درحالی است که مطالعات جهانی نیز 
نشــان داده اند بیش از 7۰ درصد بیماران 
مبتا به کبدچرب ، مبتا به چاقی و حدود 
75 درصــد مبتا به دیابت نوع 2  و 2۰ تا 
۸۰ درصــد مبتا به هیپرلیپیدمی )چربی 

خون باا( هستند.
2۰درصد افراد مبتا به کبد چرب 

اغر هستند!
دکتر ملک زاده در عین حال یک نکته 
مهم را نیز یادآور شــد: 2۰ درصد افرادی 
که کبد چرب دارند، اغر هستند اما چاقی 
شکمی دارند که علت بدترین نوع کبد چرب 

غیرالکلی است. 
وی تاکید کرد: چاقی شــکمی، عمدتا 
علت ژنتیکــی دارد و مبتایان به آن باید 

حتما دارو مصرف کنند. 
استاد ممتاز گوارش و کبد دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، با مهم دانستن پیشگیری 
و کنتــرل بیماری NASH در ایران ، تاکید 
کرد: کاهش پرخــوری و افزایش تحرک، 
دو نیاز بســیار ضروری برای سامت کبد 
ایرانیــان اســت و با رعایت ایــن دو نکته 
می توان بیماری های کبدی را تا حد زیادی 

کنترل کرد.
عائم مهم بیماری کبد چرب 

غیرالکلی چیست؟ 
به گفته ملک زاده، داشتن شکم بزرگ 
عامت مشهودی برای ابتا به بیماری کبد 
چرب اســت؛ اما در اغلب بیماران عائمی 
همچون خستگی، احساس ضعف،  تهوع، 
گیجی وعــدم تمرکز، احســاس درد در 
قســمت راست و باای شکم، بزرگ شدن 
کبد، کاهــش وزن و در صــورت ابتا به 
سیروز کبدی عائمی چون زردی پوست و 
چشم ها، نارسایی کبدی، خونریزی داخلی، 
کاهش وزن ماهیچه ها نیز مشاهده می شود.

همچنین وی در ادامه ،معاینات بدنی 
شامل بررسی وضعیت شکم، بررسی سابقه 
عائمی مانند خســتگی، کاهش اشــتها و 
کاهش وزن، و سایر عائم ابتا به کبد چرب 
، تست های خونی)تست آنزیم های کبدی 
که همیشه اولین راه تشخیصی بیماری کبد 
چرب است( و سونوگرافی کبد را از جمله 

راه های تشخیص بیماری برشمرد.
کاهش وزن و افزایش تحرک راه 

درمان کبد چرب 
بــه گفته رئیس انجمــن متخصصین 
گوارش و کبــد ایــران، مهم ترین درمان 
کبد چرب غیرالکلــی کاهش وزن، پرهیز 
از پرخوری، افزایش تحرک بدنی و ورزش 
منظم اســت. نتایج مطالعات علمی نشان 
داده اســت که مصرف مستمر و همزمان 
اســتاتین ها و آسپرین، روند بیماری را در 

مبتایان به کبد چرب ُکند می کند.

معاینات بدنی شامل بررسی 
وضعیت شکم، بررسی سابقه 
عائمی مانند خستگی، 
کاهش اشتها و کاهش وزن، 
و سایر عائم ابتا به کبد 
چرب ، تست های خونی و 
سونوگرافی کبد  از جمله 
راه های تشخیص بیماری 
 کبد چرب هستند.
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رویکرد جدید قوه قضائیه در برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی نخبگان و 
کارشناسان در موضوع »ضرورت تامین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده« در 
صورت استمرار و اشاعه به طور قطع نقطه عطفی در تعامات اثرگذار جامعه علمی 
با مسئوان کشور خواهد بود که کمترین دستاورد آن کاهش اشتباهات و انحرافات 

در سیاستگذاری های پیش روی کشور است.
 اتخاذ این شیوه از سویی بارقه امیدی است در دل کارشناسان دغدغه مند حوزه 
زن و خانواده، برای پرداخت جدی به مسئله »تامین امنیت اجتماعی زنان« چرا که 
امکان بررسی موضوع را از ابعاد گوناگون فراهم آورده و آن را از حالت خرد، سیاسی 
و یکسویه در تقابل صرف با مرد خانواده خارج می کند و می تواند امنیت زنان را از 

رویکرد تعاملی قوه قضائیه 
راهگشای رفع ایرادات ایحه »تأمین امنیت زنان در برابر خشونت«

مهری طالبی دارستانی* 

منظری کان تر و در سطح اجتماع دنبال نماید.
 و از ســوی دیگر به علت شــمول عرف و شــرع ایرانی- اسامی در برگزاری 
جلســات هم اندیشی، نه تنها در اصاح ایحه پیشنهادی »تامین امنیت اجتماعی 
زنان« کمک به سزایی به قوه قضائیه خواهد نمود بلکه در صورت الگوبرداری سایر 
نهادهای سیاســت گذار در ابتدای گام دوم انقاب، موجبات ریل گذاری صحیح در 

راستای رسیدن به تمدن جهانی اسام را فراهم  خواهد آورد.
 پیشینه ایحه »تامین امنیت زنان در برابر خشونت«

ضرورت توجه به موضوع خشــونت علیه زنــان و تاکیدات صریح رهبر معظم 
انقاب در این مورد، دســت اندرکاران سیاست گذاری دولت دهم را برآن داشت تا 
ایحه ای تحت عنوان »تامین امنیت زنان در برابر خشونت« تنظیم نموده و تقدیم 

مجلس کنند.
 اســفند ماه سال ۱۳۹۰ مرکز امور زن و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم 
پیش نویس ایحه را در قالب پنج فصل و ۸۱ ماده تقدیم هیئت دولت کرد. پس از 
پایان کار دولت دهم، ایحه توســط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
دولت یازدهم مورد بازنویسی قرار گرفت و در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۵ به مجلس 

ارائه و سپس به قوه قضائیه ارجاع شد.
 ایحه مذکور در دوران ریاست آیت اه آملی اریجانی، در معاونت حقوقی قوه 
قضائیه بررسی و تغییرات و تعدیات فراوانی بر آن اعمال شد اما نظر به حساسیت 

موضوع و وجود ابهامات متعدد در متن ایحه با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، 
ایحه به شــورایی مرکب از معاونین قوه و قضات ارجاع و این شــورا نیز تغییرات 

متعددی بر ایحه اعمال کرد.
 با تغییر ریاســت قوه قضائیه بار دیگر ایحه در دســتور کار مســئوان عالی 
قضایی قرار گرفت و بر اســاس نظر ایشان مصوب شد متن ایحه به »هم اندیشی 
ملی« گذاشته شود تا از این طریق شقوق مختلف قضایی، فرهنگی، فقهی، تربیتی 

و اجتماعی آن عمیق تر بررسی گردد.
ازم به ذکر است که مصادیق خشونت علیه زنان در ایران به ترتیب فراوانی آماری 
شامل خشونت روانی و کامی، خشونت فیزیکی، خشونت اجتماعی و خشونت های 

جنسی است، لذا معاونت فرهنگی قوه قضائیه با تشکیل یک کمیته علمی اقدام به 
برگزاری جلسات هم اندیشی ملی با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه های 

فقه و قضا، اخاق، جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی نمود.
 دیدگاه های مختلف نسبت به ایحه تامین امنیت زنان

در حال حاضر نسبت به ایحه »تامین امنیت زنان در برابر خشونت« دو رویکرد 
کلی وجود دارد؛ موافقان ایحه به مواردی از جمله رشد صعودی آمارهای خشونت 
علیه زنان در سال های اخیر اشاره و اعتقاد دارند، مواردی چون تاثیر خشونت علیه 
زنــان به عنوان متولیان تربیت و پرورش فرزندان بر روال تربیتی و احتمال انتقال 
خشونت اعمال شده بر مادر به کودک یا تاثیرات روانی آن به عاوه توجه به ضعف 

جسمانی زن نسبت به مرد که او را در معرض انواع ظلم ها قرار داده است.
به باور این گروه،  قوانینی که تاکنون وضع شــده به جهت خأها و نقص های 
موجود و عدم ضمانت اجرایی قوی امکان حفاظت از زنان در برابر خشونت را ندارند 
و بایــد قانون جامع و متمرکزی بر این موضــوع با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی 
موثر تصویب شود تا امنیت زنان با پیشگیری و جرم انگاری خشونت تامین گردد.

در مقابل عده ای دیگر از کارشناسان حوزه زن و خانواده که در دسته مخالفان 
ایحه تعریف می شوند بر این باورند که با توجه به قوانین موجود نیازی به تدوین 
و تصویب قانون جدید در این خصوص نیســت و با بازنگری و اصاح قوانین فعلی 
مرتبط با موضوع از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از زنان بدسرپرست 

و بی سرپرست، بخش هایی از قوانین کار و قانون مدنی می توان به نتیجه مورد نظر 
دست یافت.

 امــا عــده ای دیگر از مخالفان ایحه با اصل تصویب چنین قانونی با تمرکز بر 
تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان موافق هستند و انتقادات و 

مخالفت شان ناظر بر محتوای ایحه مذکور است.
 ایرادات مطرح شده 

درباره ایحه »تامین امنیت زنان در برابر خشونت«
اهم ایرادات مطرح شده توسط این دسته از مخالفان را می توان در چند بخش 
عنوان نمود که در صورت عدم رفع آنها نه تنها به اهداف مندرج در ماده ۱ ایحه، 

علی الخصوص تحکیم مبانی خانواده نائل نخواهیم شد بلکه به سمت تزلزل و فروپاشی 
نظام خانواده پیش خواهیم رفت، برخی از ایرادات عبارت است از:

۱- استفاده از مفاهیم کلی در تدوین ایحه که امکان استتار هر مصداقی را در 
خود فراهم می آورد و موجبات تفسیر به رای را گسترده می سازد.

۲- اســتفاده از کلمه خشونت با بار معنایی بسیار باا که آسیب های روحی و 
روانی شدید تا حس آزار روحی و روانی توسط انسان زودرنج را شامل می شود.

 ۳- استفاده از واژه خشونت در عنوان ایحه به گونه ای که گویی امری رایج و 
پذیرفته شده تلقی شده است.

 ۴- عدم توجه به ظلم که تعریفی گسترده تر از خشونت دارد و حتی با رضایت 
شخص جاهل و گاه سکوت او علیه خودش اتفاق می افتد و برای سایر اعضای جامعه 

و خانواده ایجاد بار روانی غیرقابل جبران می نماید.
 ۵- ایحه مذکور دچار یکسان انگاری عرصه اجتماع و خانواده است در صورتی 
که ممکن اســت رفتاری در اجتماع مصداق خشونت باشد اما در خانواده خشونت 
تلقی نشود یا حتی به عنوان اصول تربیتی تعریف شده باشد که در صورت برخورد 
یکســان به مثابه عرصه اجتماعی موجبات تزلزل تربیتی خانواده را فراهم می آورد 

مانند ممانعت پدر از خروج فرزندان از منزل در ساعات خاصی از شبانه روز.
برخورد یکســان ایحه و تزلزل تربیتی خانواده می تواند خود باعث بروز موارد 
جدیدی از خشونت علیه زنان شود؛ به عنوان مثال ممکن است اعمال مجازات های 

کیفری علیه مرد ســبب حذف حمایت های مرد از خانواده یا حتی از دست دادن 
نان آور خانواده شــود و مجازات مــردان در فضای خانواده به نحوی دامن گیر همه 
اعضای خانواده علی الخصوص زنان شــود فلذا با یکســان انگاری عرصه اجتماعی و 

خانوادگی به جای حل مسئله صورت مسئله پاک می شود.
۶- جایگاه و نقش زن در ایحه مد نظر قرار نگرفته و در ایحه هیچ تفکیکی 
بین زن به عنوان همسر و زن به عنوان مادر و زن به عنوان فرزند دیده نمی شود 
در صورتی که ممکن است وصفی وجود داشته باشد که برای زن در جایگاه همسر 
خشــونت محسوب نشود اما برای زن در جایگاه دختر مصداق بارز خشونت باشد 

یا بالعکس.
۷- پرسروصداترین و شاید بتوان گفت مهمترین ایراد ایحه، جرم انگاری وسیع و 
مجازات های منتج به حبس آن است، درحالیکه رویکرد قوه قضائیه و نظام جمهوری 
اسامی بر حبس زدایی است و صاحب نظران معتقدند مجازات حبس به خصوص 
در حریم خانواده نه تنها سازنده نیست بلکه در اغلب موارد مخرب نیز هست. حال 
چگونه چنین مجازاتی در دعواهای خانوادگی می تواند موجب تحکیم مبانی خانواده 
شود؟ در حالیکه می توان در موارد خفیف تر خشونت مجازات های دیگری از جمله 

محرومیت از خدمات اجتماعی را به جای حبس درنظر گرفت.
۸- عدم توجه به فرهنگ ایرانی- اسامی در تدوین ایحه ازجمله نادیده گرفتن 
نقش اقوام و دوستان و ریش سفیدان در بحث میانجیگری بین زن و شوهر که مورد 

تاکید قرآن و عرف ایرانی نیز هست و می توان از این ظرفیت عاطفی موجود برای 
پیشگیری و حمایت و حتی مجازات فرد خاطی بهره برد.

 ۹- در فصل تعیین وظایف دســتگاه های اجرایــی و نهادها وظایف متعددی 
برای سازمان های مختلف از جمله سازمان بهزیستی شمرده شده بدون اینکه بستر 
مناسب و زیرساخت آن چه از لحاظ ارتباط منطقی و محتوایی، چه از لحاظ بودجه 

و سایر عوامل در نظر گرفته شده باشد.
۱۰- این ایحه در بیان عامل خشونت سکوت اختیار کرده و همین امر موجبات 

اختال در کار دادرسی را فراهم می آورد.
۱۱- ایحه همه موارد خشــونت علیه زنان را دربر نمی گیرد و بیشتر معطوف 
به خشونت خانگی است تا خشونت اجتماعی همچون دستور برخی از کارفرمایان 

مبنی بر عدم ازدواج کارکنان زن یا عدم بارداری و غیره.
همه موارد فوق که مختصرا ذکر شــد موجبات دغدغه جدی کارشناســان و 
صاحــب نظران حوزه زن و خانواده را فراهــم آورده که با توجه به رویکرد صحیح 
قوه قضائیه در تصمیم گیری برمبنای آیه شــریفه »َو شاِوْرُهْم فِي اْلَْمِر« )آیه ۱۵۹ 
سوره آل عمران( امید است آنچه به عنوان جمع بندی نظرات کارشناسان در ایحه 
»تامین امنیت اجتماعی زنان« اعمال می شــود حقوق حقه زنان متعهد، عفیفه و 

مظلوم کشور را احیا کند.
* مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه

چادر زیر قیچی گرانی است، در بازار قیمت چادر از نیم میلیون تومان 
هم گذشــته و با این شرایط دیگر بسیاری از خانواده های بی بضاعت و کم  
بضاعت توان خرید این محصول را ندارند. این گرانی برای جامعه اسامی 
ما که چادر را به عنوان حجاب برتر معرفی کرده و بسیاری از بانوان محجبه 
نیز چادر مشــکی را به عنوان حجاب برتر انتخاب کرده اند، خوب نیست. 
نوسانات قیمت ارز بر اصلی ترین محصول عفاف و حجاب که پارچه چادر 
مشــکی است هم تاثیر گذاشته و سؤال اینجاست که چرا مسئوان برای 
ارزان کردن و در دسترس گذاشتن این حجاب برتر برای تمام اقشار جامعه 
اهتمامی ندارند؟ مدیرعامل انجمن تولید کنندگان محصوات عفاف و حجاب 
با تأیید اخبار مربوط به افزایش قیمت پارچه چادر مشکی و قیمت تمام شده 

این محصول به واکاوی علل گرانی این محصول پرداخته است.
***

اسداله سلیمانی، مدیرعامل انجمن تولید کنندگان محصوات عفاف و حجاب 
یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان این حوزه و از ایده پردازان طرح تعویض چادر 
است. طرحی که به منظور ارتقای کیفیت چادرهای مشکی بانوان کشور تحت عنوان 
»فردوس« به صورت دائمی در حال اجرا است. طرح فردوس به صورت نمادین در 
چندین سال گذشته در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن اجرا می شود و برخی 
تصور می کنند که اجرای این طرح محدود به نمایشــگاه قرآن بوده اســت این در 
حالی که این طرح به صورت دائمی در نمایندگی  های سه برند مشارکت کننده انجام 
می شــود تا کمکی به ارتقای فرهنگ استفاده از پوشش اسامی باشد. گفت و گوی 

وی با خبرگزاری فارس در ادامه می آید.
چادر یک میلیون تومانی!

*در حال حاضر قیمت چادر مشکی چقدر است؟ صحبت از نیم میلیون 
تومان می شود، این افزایش قیمت صحت دارد؟

بله. ۵۰۰ هزار تومان حد وسط قیمت این روزهای چادر در بازار است و قیمت 
آن تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم می رسد، حداقل قیمت این محصول چیزی 

حدود ۳۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.
یعنی چادری که پارسال با قیمت ۳۰۰ هزار تومان می شد در بازار تهیه کرد، 

به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
*با این حســاب قیمت چادر پنج برابر شده است، دلیل آن چیست؟ 

مگر ارز دولتی به این محصول تخصیص داده نمی شود؟
قیمت چادر پنج برابر شده چون قبا پارچه این محصول با ارز سه هزار تومانی 
و هــر یارد چادر ۶ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می شــد، اما اکنون قیمت ارز ۱۴ 
هزار تومان شــده و ارز دولتی به این محصول تخصیص داده نمی شود و پارچه آن 

با ارز آزاد خریداری می شود.

علیرغم افزایش سرســام آور قیمت این محصول فرهنگی، تنها ما در انجمن 
تولیدکنندگان محصوات عفاف و حجاب در حال پیگیری هستیم چون ماهیت کار 
خود را به غیر از کار اقتصادی یک کار فرهنگی می دانیم و بارها از طریق رسانه ها 
اعام کرده ایم که قیمت این محصول به صورت شــوک آوری باا رفته است اما تا 
به این لحظه موفق نشدیم که درباره نابسامانی بازار پارچه چادر مشکی پاسخی از 

مسئوان وزارت صنعت و معدن و دیگر مسئوان مربوطه دریافت کنیم.
ســؤال اینجاست که چطور وزارت صنعت و معدن در جمهوری اسامی ایران 
۱۸ میلیارد ریال سال گذشته واردات داشته و در لیست محصوات وارداتی کااهای 
غیرضروری مثل کاه گیس، چرخ پاســتیکی فرغون،  مربا و ظروف مامینی دیده 
می شود ولی چادر مشکی که جزو کااهای فرهنگی در جمهوری اسامی محسوب 
می شود و بر سر آنها خون های زیادی ریخته شده و از جمله وصایای شهدای انقاب 

اسامی بوده است، مورد بی توجهی و بی مهری قرار گرفته است.
 این شرایط شبهه برانگیز است، احساس می کنم عمدی در این کار وجود دارد. 
به عقیده من کشــف حجاب نرم با گرانی چادر در حال رخ دادن اســت چرا که با 
گرانی بیش از حد این محصول بسیاری از خانم های محجبه در مضیقه قرار گرفته اند. 
چون خودم تولید کننده و فروشنده این محصوات هستم بارها به عینه دیده ام که 
خانواده هایــی برای خرید چادر به مشــکل افتادند، چرا که برای تهیه آن باید کل 
درآمد یک ماه شان را هزینه کنند به همین دلیل می گویم این شرایط نوعی کشف 

حجاب نرم است و باید مسئوان در این باره پاسخ دهند.
* با توجه به مشــکاتی که برای واردات این محصول وجود دارد، آیا 

تولید داخلی مشکل را حل نمی کند؟
در حال حاضر ۹۳ درصد پارچه چادر مشــکی وارداتی و تنها ۷ درصد آن در 
داخل کشور تولید می شود. با مدیران تنها کارخانه تولید پارچه چادر مشکی دائماً در 
حال مکاتبه هستیم، آنها می گویند ما دولتی نیستیم. وقتی به آنها اعتراض می کنیم 
که برای برپایی کارخانه شما به پارچه چادر مشکی تعرفه گمرکی بسته شد، پاسخ 
می دهند این تعرفه به خاطر بی مبااتی گمرک بوده است که در قالب چادر مشکی 
پارچه های دیگری هم وارد می شد و پیش از اینکه کارخانه ما راه بیفتد گمرک به 

پارچه چادر مشکی تعرفه بسته بود.

درواقع مسئوان این کارخانه با این ادعا که بخش خصوصی هستند تمایل دارند 
که پارچه شان را به تاجران بفروشند نه تولید کنندگان. وقتی ۱۰۰ هزار متر پارچه 
را تاجر می خرد، خب طبیعی است که این پارچه در بازار به قیمت کارخانه نیست.

جالب اســت که قیمت چادر تولید شده این کارخانه در حال نزدیک شدن به 
قیمت پارچه چادری کره ای است. سؤال اینجاست که آیا قیمت نخ تولیدی داخل 
کشور، دستمزد کارگر ایرانی، انرژی و هزینه های حمل ونقل این کارخانه نسبت به 
کارخانه خارجی ارزان تر نیست؟ چطور می شود قیمت آن تنه به تنه پارچه کره ای 

بزند و از ۱۱ هزار تومان ۱۳ ماه پیش به ۳۰ هزار تومان رسیده باشد. 
*چه کسی باید به این افزایش قیمت رسیدگی کند؟

نمی دانم چه بگویم، باید از مســئوان پرسید! اگر مسئوان ما گوش به فرمان 
رهبری هستند و ایشان اعام می کنند امسال سال رونق تولید است، چطور با این 
رفتارشان تیشه به ریشه کارها می زنند و مسئوان تنها کارخانه تولید چادر مشکی 
در کشــور را متقاعد نمی کنند که با تولید کنندگان همراهی داشته باشد؟ متاسفانه 
تولیدکنندگان محصوات حجاب به شدت تحت فشارند و از آنان درخصوص تأمین 
مواد اولیه و نقدینگی هیچ حمایتی نمی شــود. پس از آشفتگی هایی که در اقتصاد 
و ارز رخ داد، کارگاه های تولید کنندگان محصوات حجاب در حال تعطیل شــدن 

هستند و حتی بیش از ۳۵ درصد تولیدی ها تعطیل شده اند. 
*میزان تولید این کارخانه چقدر است؟ آیا پاسخگوی نیاز داخلی هست؟

بر اساس گفته ها مسئوان این کارخانه، سال گذشته چهار میلیون متر پارچه 
چادری در این کارخانه بافته شده است که البته با توجه به میزان عرضه این محصول 

بــا بازار می گویم این چهار میلیون متر هم بافته نشــد، اما مصرف ما حدود ۱۰۰ 
میلیون متر پیش از این برآورد می شد که البته با ادامه روند کشف حجاب نرم در 

کشور این مقدار به ۸۰ میلیون متر کاهش یافته است.
بنابراین در حال حاضر از ۸۰ میلیون متر پارچه مشــکی مورد نیاز در بهترین 
حالت چهار میلیون متر تولید داخلی اســت و مابقی را باید وارد کنیم. بارها اعام 
کــرده ام که با وجود عاقه و عرقی که به وطنم دارم اما در شــرایط حاضر نیاز به 
تزریق پارچه به بازار داریم تا در وضعیت پایدارتر اقتصادی به افزایش کارخانه های 
تولید کننده اقدام کنیم، حتی اگر همین حاا هم به تعداد کارخانه ها بیفزاییم چند 

سال طول می کشید تولید ما با نیازمان برابر شود.
*چرا این محصول در سبد کااهای حمایتی دولت نیست؟

جالب است که بگویم در این تاریخ که با همدیگر گفت و گو می کنیم کارگروه 
وزارت صنعت و معدن در حال توزیع هجدهمین دوره پارچه های وارداتی خود است 
در حالــی که توان تولید داخلی هم در ایــن حوزه وجود دارد اما برای واردات این 
پارچه ها ارز نیمایی تعلق می گیرد. هرچند ارز نیمایی چندان بر قیمت چادر مشکی 
تاثیر نمی گذارد )چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان تفاوت قیمت ایجاد می شود( 
و در مقابل چندین برابر شدن قیمت این محصول مؤثر نیست، اما همین مقدار هم 
به محصوات عفاف وحجاب توجه نمی شود. آیا به عقیده شما می شود این مسئله 

را چیزی جز عناد و نفوذ تعریف کرد؟
ابائی ندارم که بگویم وزیر صنعت و معدن باید پاســخگوی این شــرایط باشد. 
وزیری که برای کارگروه مواد اولیه چادر مشکی رئیس اتحادیه محصوات صوتی و 
تصویری را منصوب می کند که شــناختی از این شخص ندارم اما توقعم این بود از 
من و امثال من که حدود نیم قرن در این حوزه تجربه داریم مشورت بگیرد اما این 

فرد حتی نمی داند اوضاع گرانی چادر چگونه اتفاق افتاده است.
 ۲۶ اسفندماه برای ریشه یابی این معضل به وی نامه ارسال کردم و هنوز پاسخ 
مشخصی دریافت نکرده ام. تنها دو پیامک به من ارسال شده و گفته است: ببینید 
قیمت این پارچه ها چقدر اســت. این فاجعه اســت. کسی که تخصص ندارد باید 
متخصصین حوزه را فرا بخواند تا ابعاد مســئله باز شود اما به نظر می رسد اراده ای 

برای حل آن وجود ندارد.

 درخواست ما در درجه اول از مسئوان این است که برای سامان دادن وضعیت 
قیمت چادر مشکی حداقل تعرفه واردات آن را بردارند.

*خانم ها در کشور ما برای حجابشان جریمه می پردازند!
باورکردنی نیســت اما خانم ها در کشور ما برای حجابشان جریمه می پردازند. 
در شــرایط حاضر وقتی خانم های محجبه برای حفظ اعتقادشان جریمه پرداخت 
می کنند من هم مشکلی ندارم که به خاطر حفظ چادر حضرت زهرا )س( این چنین 
به مسئوان و متولیان تند و تیز انتقاد کنم و مورد شماتت قرار بگیرم. واقعا جای 
ســؤال است که چرا در جمهوری اسامی حجاب و چادری که یکی از انگیزه های 
نســل ما برای انقاب بود این طور مورد بی توجهی قرار گرفته است. به خاطر این 
شرایط متأسفم و خودم را در مقابل زنان محجبه و ظلمی که به آنها می شود مسئول 
می دانم. چرا یک خانم باید برای تهیه یک چادر از گلوی بچه هایش بزند؟ این چه 
توجیهی است که ارز به لوازم آرایش اختصاص داده می شود اما به چادر مشکی نه؟ 

در حالی که ما حجاب را یکی از نمادهای ملی و دینی خود می دانیم.
نمی دانم مسئوان فرهنگی خبر دارند یا نه، هنوز ردیف چادر مشکی و محصوات 
حجاب در لیست مالیات قرار ندارد. یعنی من تولید کننده وقتی برای پرداخت مالیات 
به اداره مالیات مراجعه می کنم باید توضیح دهم که محصولم چادر مشکی است نه 

چادر ماشین. این شرایط در اداره بیمه هم وجود دارد.
*شما حدود ۵۰ سال است که در این حیطه فعالیت می کنید و شرایط 
را به خوبی می شناسید. به نظرتان بهترین راه برای حل معضل گرانی چادر 

و بهبود حال بازار چیست؟
به همراه فعاان عرصه عفاف و حجاب سه سال پیش برنامه ای را تدوین کرده و 
به کمیسیون فرهنگی مجلس بردیم و درخواست کردیم تا محصوات حجاب را به 
عنوان کاای فرهنگی بشناسند. اما با شرایط حاضر که این محصول مورد بی توجهی 
مسئوان کشور قرار گرفته و دولت اهتمامی برای حل آن ندارد، تنها امیدمان این 
است که اگر وضعیت را از طریق رسانه ها شرح دهیم شاید برخی خیرین فرهنگی 
با دغدغه هایی که دارند برای کاهش قیمت این محصول پا به میدان بگذارند. البته 
سازمان برنامه و بودجه هم باید پاسخگو باشد که چرا برای کااهای غیرضروری ارز 

اختصاص داده می شود اما برای چادر مشکی اینطور نیست.
اما با توجه به قیمت جهانی چادر مشکی که حدود ۲ دار است، پیشنهادمان این 
است که ۵۰ میلیون متر پارچه به کشور وارد شود، تا وضعیت قیمت این محصول 

به قیمت سال گذشته باز گردد.
در واقع اگر ارز مناســبی به واردات چادر اختصاص داده شــود، انجمن تولید 
کننــدگان محصوات عفــاف و حجاب آمادگی دارد که چــادر ۳۰۰ تومانی حال 
حاضــر بــازار را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه کند، و به این ترتیب قیمت چادر 

را کنترل کنیم.

  سعید درویشی

زندگی امروزی بشــر با وجود افزایش ســطح بهداشت و رفاه و 
رهایی از برخی بیماری های فراگیر سال ها و قرن های گذشته، به دایل 
مختلف از جمله تغییر روش زندگی و تغذیه و دایل دیگر، زمینه ابتا 
به بیماری های مختلف و بعضاً نوظهور را بیشــتر فراهم کرده است. 
دانشمندان و محققان زیادی سال هاست با تاش و پشتکار مشغول 
کشف راه های رهایی انســان از بیماری های سخت هستند و تاش 
ارزشــمند آنها برای کمک به زندگی سالم و دور از بیماری ها همواره 
مورد تقدیر مردم و حاکمان همه کشورها بوده است. شاید کمتر موردی 
از تاش اثرگذار و کشفیات نجات بخش دانشمندان و محققان بوده 
باشد که به جای قدردانی و پاسداشت با برخورد قهرآمیز یا مخرب به 
ویژه از سوی مسئوان و متولیان روبرو شده باشد. در گزارش امروز به 
موضوع کشف یک مکمل غذایی موثر برای درمان و کمک به بیماران 
مبتا به »ام اس« و البته کشاندن مخترع آن به دادگاه و گرفتار کردن 

یک پروژه موفق در باتاق کج سلیقگی های نا مفهوم می پردازیم.
قبل از ورود به موضوع اصلی این گزارش که برخورد عجیب با یک اختراع 
و کشف مفید و موثر توسط یکی از محققان کشورمان در زمینه درمان و مبارزه 
با بیماری »ام اس« اســت، بهتر است مقداری به این بیماری مهم و امروزی 

بپردازیم تا اهمیت موضوع بیشتر روشن شود.
بیماری »ام اس« چیست؟

به یک شهر بزرگ فکر کنید؛ آدم های زیادی در شهر زندگی می کنند که 
هر کدام وظیفه ای را انجام می دهند، یکی لباس مردم را تأمین می کند، دیگری 
عرضه کننده مواد غذایی است و نفر بعدی هم جزو نیروهای انتظامی است. هر 
یک از سلول هایی که بدن ما را می سازد نیز به مثابه یکی از شهروندان شهر 

است که وظیفه مشخصی دارد.
در این میان سیســتم اعصاب مرکزی همانند نیروگاه برق کار می کند و 
سیم کشی برق این شهر چیزی نیست جز رشته های عصبی. رشته های عصبی 
اما توسط پوششی که »میلین« نام دارد محافظت می شود. این پوشش فقط 
یک حفاظ برای خود رشته عصبی نیست بلکه کمک می کند پیام الکتریکی 

با سرعتی چندین برابر منتقل شود.
اما گاه به دایلی گلبول های سفید اشــتباهاً به میلین )به جای یک عامل 
بیگانه( حمله ور شــده و این چنین بیماری ام اس آغاز می شــود و هر بار که 
این گلبول ها به رشته های اعصاب مربوط به یکی از اندام های بدن مان حمله 

می کنند، آن اندام دچار مشکل خواهد شد.
»ام اس« یا اســکلروز متعــدد )Multiple Sclerosis( یک بیماری التهابی 
عصبی اســت. این بیماری نتیجه حمله گلبول های ســفید بدن به پوشش 
رشــته های عصبی اســت. به همین علت ام اس جزو بیماری های خودایمنی 

دسته بندی می شود.
ترمور )حرکات لرزشــی غیرارادی(، مشــکل در تعادل، آتاکســی )عدم 
هماهنگی عضانی(، خستگی مداوم، سفتی عضات، تورم مچ پا، سرد شدن 
کــف پا، عدم توانایــی درک رنگ ها، دو بینی و عدم گفتار و بلع درســت از 
نشانه های مهم آغاز ام اس است )البته تشخیص نهایی با پزشکان است و صرف 
داشتن یک یا برخی نشانه ها نمی توان ابتای به این بیماری را نتیجه گرفت(.
به گفته پزشــکان، علت اصلی ام اس ناشناخته است، اما روشن است که 
ترکیبی از ژنتیک و عوامل محیطی در شــکل گیری این بیماری نقش دارند. 
ژنتیــک، کمبود ویتامین D، مصرف دخانیــات، چاقی نوجوانی، عفونت های 
ویروســی و جنســیت )زنان ۲ تا ۳ برابر احتمال ابتا به MS بیشتر از مردان 

دارند( از جمله عوامل شایع و شناخته شده این بیماری است.
در ایران نیز در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار بیمار »ام  اس« داریم و شیوع 

آن در کشور متوسط است.
درمان ام اس

علی رغم گسترش جهانی این بیماری طی دو دهه اخیر اما تاکنون هیچ 
درمان قطعی برای آن از ســوی پزشــکان و محققان معرفی نشده است. اما 
گزینه های متعددی همچون درمان دارویی، توانبخشــی، تغییر روش تغذیه 
و… به عنوان راه های ســرکوب عوارض ام اس کاربرد دارند. شــاید برای شما 
جالب باشد که طی تحقیقات جدید مشخص شده است که روزه داری با کاهش 

شکایت و دادگاه بـه جای تقدیر
عاقبت کشف مهم محقق تبریزی!

میزان کالری دریافتی در طی روز و ایفای نقش ضدالتهابی در مغز، باعث کنترل 
عوارض ام اس در سطح گسترده می شود.

درمــان دارویی اگرچه به عنوان اولین راه درمان ام اس تجویز می شــود اما 
نتایج غیر قطعی، عوارض جانبی و البته هزینه های سرسام آور این داروها باعث 
شده تا درمان دارویی کارآیی ازم را نداشته باشد. به عنوان مثال، در کشورمان 
که حمایت های دولت و مســئولین از بیماران ام اس خیلی کم اســت و بیشتر 
داروهای بیماران ام اس خارجی بوده و تحت پوشش بیمه نیستند، هزینه دارو 
و درمان بیماران ام اس به شدت افزایش یافته است. به گفته مسئوان انجمن 
ام اس کشــور، به طور متوسط هزینه دارو برای بیماران ام اس، به طور متوسط، 
ماهانه حداقل ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان است که با توجه به افزایش هزینه داروهای 
خارجی این مبلغ بسته به نسخه تجویزی و دز استفاده از داروهای خارجی در 

هر فرد متغیر است.
دارو یا تغذیه؛ کدامیک اثرگذاری بهتری برای درمان ام اس دارند؟

برخی محققان معتقدند درمان دارویی ام اس با توجه به هزینه سرســام آور 
آن و عوارض جانبی روش هایی مانند شــیمی درمانی، نیاز به یک روش مکمل 
دارد. این روش ها می توانند همزمان با شناسایی این بیماری و در مراحل ابتدایی 

مورد استفاده قرار بگیرند.
به گفته برخی پزشکان، اساس روش های درمانی نوین مبتنی بر پیشگیری 

از تشدید نشانه های بیماری است. 
دکتر سهیا رضاپور فیروزی ایمونولوژیست و محقق دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در تحقیقات گسترده خود به کشف یک داروی جدید و مکمل تحت عنوان 
استفاده از مکمل گیاهی ام اس نوت )نوتریشن( برای کمک به بیماران مبتا به 
ام اس شــده است. این مکمل روغني گیاهي خوراکي )شاهدانه و گل مغربي( 
و توصیه رژیم غذایي گیاهی با طبیعت گرم بر روی عایم بالینی و فاکتورهای 
التهابی بیماران اثر گذاشــته و به گفته مخترع آن اســاس این مکمل، بهبود 

روش های تغذیه ای بیماران مبتا به ام اس است.
بــه گفته دکتر فیروزی، این دارو که از روغن گیاهان خاصی بدون عوارض 
به صورت شربت تهیه شده است می تواند ضایعات غشاء عصبی را از بین برده و 

سیال بودن را به غشاء عصبی برگرداند.
وی در گفت و گو با خبرنگار کیهان درباره نتایج آزمایش مکمل گیاهی خود 
می گوید: »این مکمل تاکنون بر روی ۱۰۰ نفر آزمایش شــده و ۶۵ نفر درمان 
را به پایان برده اند که در برخی از آنها بســته به پیشرفت و مدت زمان ابتا به 

بیماری بهبودی قطعی تا نسبی حاصل شده است.«
اما داروی »ام اس نوت« که سال ۱۳۹۱ با شماره اختراع ۷۶۷۴۵ ثبت شده و 
دارای موافقت اولیه تولید از سوی سازمان غذا و دارو است و مراحل موفقیت آمیزی 
از استفاده بر روی مبتایان به ام اس را در پی داشته است، تاکنون نتوانسته به 
مرحله تجاری ســازی برسد و مخترع آن برخی دست های پشت پرده در عرصه 

پزشکی و صنعت دارویی را عامل این ناکامی معرفی می کند.
سرگذشت تلخ یک اختراع

اردیبهشــت ۱۳۹۴ بود که محمد علی صحرائیان، نائب رئیس وقت انجمن 
ام اس ایــران در نشســت خبری برنامه های هفته جهانــی ام اس، تلویحا روش 
درمانی با اســتفاده از این مکمل گیاهی را مصداق سوءاســتفاده علمی معرفی 
کرد و گفت: »از اصحاب رسانه تقاضا دارم ادعاهای درمان ام اس که چند سال 
قبل در اراک و تبریز مطرح شده بود و باعث آبروریزی علمی کشورمان در دنیا 

شده بود را پیگیری کنند«.
اما دکتر ســهیا فیروزی، مخترع این مکمل، روایت دیگری دارد. به گفته 
وی، این اختراع نتیجه پایان نامه وی در دوره کارشناســی ارشد و به سرپرستی 
دکتر ســید رفیع عارف حسینی بود. اولین بیماری هم که با این مکمل تحت 
درمان قرار گرفت استاد راهنمای وی بود که در نامه ای به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ 
به معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعام می کند که بعد 
از ۹ماه استفاده مداوم از این مکمل گیاهی به همراه رژیم غذایی توصیه شده، 
برخی از عوارض این بیماری همچون نیســتاگموس چشــمی، تقارن بینایی، 
بی اختیاری ادراری و روده، لرزش دســت و ســر، تکلم، لــرزش فک و چانه و 

اضطراب بهبود یافته است.
امــا مهدی فرهودی، رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب تبریز در نامه خود 
به دانشگاه علوم پزشکی تبریز با زیرسؤال بردن نتایج درمانی آن خواستار توقف 
ارائه تجاری سازی این محصول شد. نکته جالب اینکه رئیس مرکز تحقیقات علوم 
اعصــاب تبریز، طبق اطاعات گواهی ثبت اختراع جزو چهار مالک این اختراع 
محسوب می شود. همچنین این مرکز بنابر اطاعات مرکز ثبت کارآزمایی بالینی 

ایران به عنوان منبع مالی تحقیقات شناخته شده است.
گفتنی اســت، علی رغم محدودیت هایی که توسط برخی اساتید و پزشکان 
مغز و اعصاب به نام غیرعلمی بودن بر این محصول ایجاد شده اما بررسی ها نشان 
می دهد که نتیجه این تحقیق و اختراع در مراکز دانشگاهی آلمان به صورت کتاب 
در حال مطالعه است و کتاب تغذیه و روش زندگی بیماران ام اس که از سوی 
دانشگاه آریزونای آمریکا در سال ۲۰۱۷ منتشر می شود به درخواست رئیس گروه 
علوم اعصاب این دانشگاه، دکتر »رونالد رز واتسون«، فصلی را برای تشریح این 
دســتاورد اختصاص داده اســت. همچنین بزرگ ترین شبکه ژورنالیسم علمی 

جهان یعنی ELSVIER در چندین شماره به معرفی این اختراع پرداخته است.
دکتــر فیروزی درباره چرایی مخالفت برخی نهادهای علمی و پزشــکان با 
این محصول می گوید: »من به عنوان متخصص ایمونولوژی دلیل این بیماری را 
تغذیه نادرست و استرس ها می دانم و یقینا هیچ پزشک مغز و اعصاب نمی تواند 
ادعا کند که بیشــتر از یک ایمونولوژیست از دلیل بروز بیماری های اتو ایمیون 
)بیماری خود ایمنی( آگاهی علمی دارد. اکنون هر روز بر تعداد بیماران ام اس 
به همان دایل در کشــور افزوده می شود؛ به حدی که ایران، رتبه اول ابتا به 
ام اس را در غرب آسیا دارد. از آنجا که پیشگیری مقدم بر درمان است به عنوان 
یک ایمونولوژیســت بر این باور هستم و اصرار دارم که بسیاری از این بیماران 
می توانند در مراحل ابتدایی بیماری با کمک این مکمل غذایی و تغییر در تغذیه 
وروش زندگی، از ابتا به ناتوانی های شــدید جسمی و روحی نجات یابند و بار 
مالی ناتوانی ها و داروهای کمیاب و بعضا وارداتی بیماران ام اس که بالغ بر هزاران 
میلیارد تومان می باشد؛ از دوش ملت و دولت کم شود. بسیاری از این بیماران 
در همان مراحل اولیه بیماری می توانند به ســادگی و بدون طوانی شدن روند 
بیماری از مصرف داروهای شیمیایی نجات یافته و در زمره بیماران ام اس قرار 
نگیرند. اکثر داروهای بیماران ام اس وارداتی است و درمان با انواع اینترفرون ها، 

کورتیکواســتروئیدها و سرکوب کننده های ایمنی عمدتا در کشورهای در حال 
توســعه بازار مصرف دارد ولی کشورهای تولید کننده این داروها عمدتا مشتری 

درمان های آلترناتیو و سنتی مثل تغذیه و طب چینی هستنند«.
شکایت پشت شکایت

به گفته این ایمونولوژیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بعد از 
اطاع قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت و درمان از موضوع، وی دستور همکاری 
سازمان غذا و دارو با این مخترع برای تولید انبوه را صادر می کند، ولی هیچ شرکت 
دارویی حاضر به همکاری با وی برای تولید این مکمل نمی شــود. از سوی دیگر اما 
صدور این دســتور موج جدیدی از مخالفت با این محقق را به راه می اندازد. ارجاع 
به هیئت تخلفات اداری به خاطر مصاحبه با صدا وســیما که منجر به حکم تذکر 
بدون درج در پرونده پرسنلی شد و شکایت به دادگاه انقاب، دیوان عدالت اداری و 
تعزیرات حکومتی بخشی از سنگ اندازی های عجیب در مسیر یک اختراع است که 
در نهایت منجر به صدور ۶ فقره رای برائت دکتر فیروزی در طول ۴/۵ سال دادرسی 
شــده اســت. البته این مخترع نیز بیکار ننشسته و از برخی پزشکان مغز و اعصاب 

ایجاد کننده مانع و حاشــیه و مسئوان دانشگاه شکایت نموده است و عجیب اینکه 
یک محقق و مخترع به جای اینکه با خیال آســوده بر روی کشف خود و تکمیل و 
تجاری سازی آن متمرکز باشد چند سال است که درگیر دادگاه و شکایت و دردسر 
شــده است. طی روزهای گذشــته نیز دوباره روند برخورد از طریق هیئت تخلفات 
اداری آغاز شده که این محقق مجبور شده است برای رهایی از حاشیه ها مرخصی 

یک ساله بدون حقوق برای خود درخواست کند.
استقبال خارجی از مکمل ایرانی

اما در حالی که مخترع مکمل گیاهی درمان ام اس در کشورمان درگیر شکایت 
و دادگاه و مشکات اداری است، این مکمل گیاهی ساخت ایران، حضور چشمگیری 
در مجامع علمی همچون کشــورهای اروپای غربی و آمریکا داشته است و بیمارانی 
نیز از کشورهای مختلف با استفاده از این مکمل گیاهی درمان خود را پی گرفته اند. 
حتی به گفته این محقق و اســناد ارائه شده توسط وی، برخی سفارتخانه های 
خارجی با ارســال نامه رســمی درخواســت کرده اند که ضمن حضور این محقق 
در کشورشــان، خط تولید انبوه در آن کشــورها راه اندازی شــود؛ همانند روسیه و 
صربستان که به علت عوارض ناشی از جنگ های دراز مدت میزان ابتا به ام اس در 

آن بسیار باا است.
 گرفتاری جامعه به بیماری های غیر واگیر و لزوم توجه به تحقیقات علمی

توجه به روش های علمی و تاش دانشمندان کشورمان با توجه به شیوع بیماری ها 
به ویژه بیماری های غیر واگیر و کاهش سن ابتا به این بیماری ها در کشور، باید از 

مهم ترین وظایف متولیان حوزه سامت باشد. نباید با بی انگیزه کردن دانشمندان و 
محققان کشورمان زمینه کم تحرکی یا کوچ آنها به کشورهای دیگر را فراهم کنیم. 
نگاهی به وضعیت ســامت در کشــورمان و بررسی آماری نشان می دهد 
امروزه در کشــور بیماری هایی همچون ام اس، لوپوس، ســرطان و انواع سکته 
حتی میان افرادی با سن ۲۲ یا ۲۳ سال افزایش یافته است. به گفته پزشکان و 
محققان طب سنتی، عامل اصلی بسیاری از این بیماری های طاقت  فرسا تغییر 

سبک زندگی و تغذیه است.
دکتر فیروزی درباره مقایســه آماری بیماری ام اس در ایران با کشورهایی 
همچون ژاپن، ترکیه و کشورهای مدیترانه ای از تفاوت بسیار زیاد خبر می دهد. 
دلیل اصلی این مسئله هم استفاده این کشورها از روغن های طبیعی همچون 
زیتون و ذرت است، ولی در کشور ما به علت ترکیب روغم پالم با روغن استخراج 
شده از کنجاله ســویا به روش هگزان، شاهد هستیم که بیماری های اتومیون 

افزایش شدیدی یافته است.
به گفته دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت،۸۰ درصد موارد 
ابتــا به بیماری های قلبی، ۹۰ درصد موارد ابتا به دیابت و حدود ۴۰ درصد 
سرطان ها با تغذیه مناسب قابل پیشگیری هستند. همچنین ۱۹ عامل شناخته 
شــده مرگ و میر در دنیا وجود دارد که ۱۰ عامل آن مربوط به تغذیه است و 

بیش از ۵۰ درصد عوامل مرگ ریشه در تغذیه دارد. 
طبق آمار بهداشتی، سال ۱۳۸۰، ۵۷ درصد بار بیماری ها در ایران مربوط 
به بیماری های غیرواگیر بود، اما سال ۱۳۹۰ این رقم به ۷۶ درصد رسید. این 
موضوع نشــان می دهد بیماری های غیرواگیر در حال تبدیل شــدن به مسئله 
اصلی در سطح کشور هستند. بیماری های واگیر در سال ۸۰، ۲۷ درصد عوامل 
مرگ و میر را تشــکیل می دادند اما امروز با توجه به باا رفتن ســواد سامت، 
واکسیناسیون و ارتقای بهداشت این آمار به ۵/۱۴ درصد رسیده و جای آن را 

بیماری های غیرواگیر گرفته است.
عبدالحسین هوشمند، رئیس انجمن ام اس ایران، چندی پیش اعام کرد 
که در ایران طی ســال های اخیر رشــد چشمگیری را در ابتا به این بیماری 
داشته ایم و در سال ۹۷ حدود ۷ هزار نفر بیمار جدید داشتیم که دلیل اصلی 

آن تغذیه است.
بــه گفته وی، نه دارو و نه درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد ولی 
می توان با دارو های جدیدی که در حال حاضر وجود دارد، آن را کاما کنترل 
کرد، موضوعی که به نظر می رســد به نوعی تایید سخنان این محقق تبریزی 

درباره امکان کنترل کامل این بیماری است.
کج سلیقگی در کشاندن مخترع به دادگاه

حال در این میان محققی توانسته با یک مکمل گیاهی باور بسیاری از مردم 
درباره درمان ناپذیری ام اس را از بین ببرد. ادعای وی این است که می توان با یک 
برنامه غذایی مناسب و استفاده از مکمل های گیاهی و البته تشخیص زودهنگام 
این بیماری، در همان مراحل ابتدایی از گسترش آن جلوگیری کرد و در موارد 
وخیم تر با جلوگیری از التهابات مختلف ناشی از ام اس، زندگی را برای مبتایان 
آســان تر کرد. اینکه طی قریب به هفت سال گذشته، برخی نهادهای علمی و 
تحقیقاتی سعی کرده اند با شــکایت های پی درپی از تولید انبوه آن جلوگیری 

کنند جای تعجب است. 
وقتی راه برای بررسی و سنجش میزان و ابعاد ادعایی و مطرح شده درباره 
کشف این حقوق کشورمان باز و محیا است و می توان با بررسی دقیق از اثرات 
آن برای همیشــه مطمئن شد و دیگر چه نیازی به شکایت و نامه نگاری برای 
بایکوت کامل این محصول از سوی برخی پزشکان است؛ مسئله ای که شائبه های 

گوناگونی درباره چرایی چنین اقداماتی ایجاد می کند!
آیا کشاندن محقق و دانشمند پر انگیزه به دادگاه و گرفتار کردن چند ساله 
وی با مشکات عدیده جانبی به جای کمک به تکمیل کار و ثبت جهانی آن، 
دیگر انگیزه ای برای ادامه رویش های جدید و کشف و اختراع برای سایر جوانان 

دانشمند باقی می گذارد؟! 
امید اســت مســئوان امر از جمله وزیر محترم بهداشــت در این پرونده و 
مــورد خاص به دور از پیش داوری ها و قضاوت بر مبنای گزارشــات مشــکوک 
 و جهــت دار وارد شــده و مانع خســارت مادی و معنوی به این فرد و کشــور 

شوند.

«
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برزیل صدر جدول را از تیم ملی والیبال گرفت
یادبود شهید مدافع حرم حامد جوانیکار صعود به بلغارستان کشیده شد!

پیش بینی شهادت
امروز چهارمین ســالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم حامد جوانی اســت. وی در جریان دفاع از حرم 
آل اه در ســوریه مجروح شد و روز چهارم تیر سال 
1394 در بیمارســتانی در تهران به مقام شــهادت 

دست یافت. 
حامد جوانی یکی از جوان ترین شــهدای مدافع 

حرم اســت که شخصیت بی بدیل و بابصیرت او هر دل پاک و درجست وجوی 
حقیقتی را مجذوب خود می کند. مروری بر وصیت نامه به جا مانده از وی، گویای 
سطح باای خودآگاهی و بصیرت این جوان متولد سال 1369 بود. به طوری که 
وی در وصیت نامه اش پیش بینی کرده بود که در آخرین مأموریت به سوریه، به 

مقصودش یعنی شهادت خواهد رسید.
شهید مدافع حرم حامد جوانی همچنین در بخشی از وصیت نامه اش خطاب 
به والدینش نوشــت: »مادرم، بنده ان شــاءاه در این سفر که به سوریه می روم 
عمودی مــی روم و افقی به ایران باز می گردم... پدر عزیزم به دلم افتاده که این 
آخرین سفر من به سوریه می باشد و می دانم که شهید خواهم شد لذا از صمیم 

قلب مرا حال کنید. 
ای عاشقان اهل بیت رسول اه! من خیلی آرزو داشتم که 14۰۰ سال پیش 
بودم و در رکاب موایم امام حسین)ع( می جنگیدم تا شهید شوم و حال، وقت 
آن رســیده که به فرمان موایم امام خامنه ای لبیک گفته و از اهل بیت پیامبر 
دفاع بکنم؛ لذا به همین منظور عازم دفاع از حرمین به ســوریه می شوم و آرزو 

دارم همچون حضرت عباس )ع( در دفاع از خواهر بزرگوارشان شهید بشوم.«

حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۴ تیر ۱۳9۸ 
۲۱ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۱۷

اقدام بودیمیر برای فسخ قرارداد با پرسپولیس 
مهاجم پرســپولیس برای جدایی و گرفتن طلبش از پرسپولیس از طریق فیفا 

اقدام کرد.
باشــگاه پرســپولیس به هشــدارهای ماریو بودیمیر برای پرداخت مطالباتش 
توجهــی نکرد تا اینکه این بازیکن تصمیم گرفــت از طریق فیفا اقدام کند. مهاجم 
کروات سرخپوشــان که یک فصل دیگر با این باشــگاه قرارداد داشت به دلیل عدم 
دریافت مطالبات خود با ارســال نامه ای به فیفا ضمن فسخ قرارداد یکطرفه خواهان 
دریافت تمامی حق و حقوقش شد.باشگاه پرسپولیس پیش از این هم مشابه چنین 
پرونده هایی در فیفا زیاد داشت که منجر به جریمه های سنگین برای این باشگاه شد و 
به نظر می آید این موضوع چندان برای مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس اهمیتی ندارد.

تقابل گل محمدی و قلعه نویی پیش از اردوی کردان
تیم فوتبال ســپاهان در چارچوب برنامه های آماده سازی پیش فصل، یک بازی 

دوستانه را در مشهد برگزار خواهد کرد.
تیم فوتبال ســپاهان در حال حاضر تمریناتش را در اصفهان پیگیری می کند، 
بازیکنان این تیم روز چهاردهم تیرماه و در شــهر مشهد به مصاف تیم شهر خودرو 
خواهند رفت و پس از انجام این بازی راهی تهران می شوند تا اردوی آماده سازی پیش 

فصل را در منطقه کردان برگزار کنند.
برگزاری تورنمنت چهار جانبه در شیراز 

مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی گفت: تصمیم گرفته شد برای تجلیل از مقام 15 
هزار شــهید اســتان فارس، یک تورنمنت چهار جانبه با تیم های لیگ برتری داشته 

باشیم.
 رســول فاح در مورد برگزاری تورنمنت چهار جانبه شــیراز که قرار اســت به 
مناسبت 15 هزار شهید استان فارس برگزار در اواخر تیر در شیراز برگزار شود گفت: 
طبق تصمیم هیئت مدیره و ارج نهادن به مقام باای شهیدان به همین مناسبت این 
باشگاه تصمیم گرفته شد برای تجلیل از مقام واای 15 هزار شهید استان فارس یک 
تورنمنت چهار جانبه تیم فوتبال فجر شهید سپاسی با تیم های لیگ برتری داشته 
باشیم. وی گفت:بعد از موافقت هیئت مدیره باشگاه مکاتبه ای با هیئت فوتبال فارس و 
اداره کل وزارت ورزش جوانان داشتیم و قرار شد این مسابقات را در افتتاحیه استادیوم 
حافظیه شیراز برگزار کنیم و مکاتباتی با تیم های گل گهرسیرجان، پارس جنوبی و 
ذوب آهن اصفهان داشتیم که در حال حاضر تیم های گل گهر و پارس جنوبی اعام 
آمادگی کردند و ذوب آهن به دالی انصراف خود را اعام کردند و قرار شــد بجای 

این تیم مکاتباتی با پرسپولیس و تراکتورسازی داشتیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
بند دردسرساز، مانع واگذاری باشگاه سپیدرود

باشگاه سپیدرود رشت در حالی در آستانه واگذاری به خریداران جدید قرار دارد 
که روند این انتقال به دایلی با مشکل مواجه شده است.

تیم فوتبال سپیدرود رشت پس از سقوط به لیگ دسته اول در باتکلیفی کامل 
به ســر می برد و هنوز وضعیت مالکیتی این باشگاه مشخص نیست. کیومرث بیات 
)مالک باشگاه( که در پایان فصل از باشگاه داری صرف نظر کرد،  حاا به دنبال فروش 
امتیاز سپیدرود به خریداران جدید است، اما بندی در قرارداد او با علی کریمی )مالک 
پیشین ســپیدرود( وجود دارد که به مشکلی اساسی برای فروش امتیاز این باشگاه 

تبدیل شده است.
ماجرا از این قرار است که در قرارداد ما بین بیات و کریمی دو بند وجود دارد که 
براساس بند نخست، در صورت انتقال مالکیت سپیدرود از بیات به شخص دیگری، 
ابتدا باید مبلغ یک میلیارد تومان چک های متعلق به علی کریمی پاس شود و سپس 
در بند دوم آمده است در صورت واگذاری مالکیت باشگاه مبلغ دو میلیارد تومان نیز 
باید به علی کریمی پرداخت شــود. همین موضوع و بــه ویژه بند دوم قرارداد بیات 
و کریمی باعث شــده است تا برخی از متقاضیان خرید باشــگاه سپیدرود از اقدام 
خــود صرف نظر کنند. در هر صورت در این مقطع کیومرث بیات در حال مذاکره با 
خریداران باشگاه است و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار باشگاه پرطرفدار 

شمالی خواهد بود.
آخرین اخبار از نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران

* موسی کولیبالی مدافع فصل گذشته صنعت نفت آبادان با عقد قراردادی به فواد 
خوزستان پیوست و شاگرد جواد نکونام در این تیم شد.

* شاهین شهرداری بوشهر اولین خرید خود را در پنجره نقل و انتقاات لیگ برتر 
انجام داد و با امین مشایخ، بازیکن فصل گذشته تیم مس رفسنجان به توافق رسید.
پیش از این تیم شــاهین شهرداری بوشهر با میاد صارمی، محسن فیاض بخش، 
امیرحسین موسی زاده، مرتضی غامعلی تبار، بهمن سااری، حسین مالکی و میاد 
شــعبانلو که فصل گذشته در شاهین توپ می زدند، به توافق رسید و با آنها تمدید 

کرد.
* پس از پیوستن مسعود ریگی از پدیده به استقال، حاا آبی های پایتخت در نظر 
دارند تا بــا دیگر مدافع این تیم یعنی محمد آقاجانپور قرارداد امضا کنند.تنها مانع 
امضای این قرارداد با ملی پوش امید پدیده، قرارداد یک ساله او با مشهدی ها است که 
باشــگاه استقال به این مدافع اعام کرده است که رضایتنامه اش را از پدیده بگیرد. 
آقاجانپور هم قرار است امروز جلسه ای را با مدیران پدیده برگزار کند و مذاکراتی را 

در این خصوص داشته باشد.
* با درخواســت یحیی گل محمدی و پس از مذاکراتی که میان مدیریت باشــگاه 
شــهرخودرو خراســان و حمید مطهری صورت گرفت، در نهایت این مربی باسابقه 

فوتبال ایران، با عقد قراردادی یک ساله به عضویت تیم شهرخودرو خراسان درآمد.
* ســید حسین حسینی دروازه بان تیم فوتبال استقال ظهر دیروز به محل باشگاه 
استقال رفت و با امیر حسین فتحی دیدار و گفت و گو کرد. مدیرعامل باشگاه استقال 
در این نشست پیشنهادات سید حسین حسینی را شنید و وضعیت باشگاه را به وی 
توضیح داد که در نهایت مقرر شد حسینی ضمن بررسی پیشنهاد استقال تصمیم 
نهایی خود را بگیرد. قرار است حسینی امروز در نشست دیگری با مدیرعامل باشگاه 

استقال شرکت کرده و تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
* در حالی که کی روش استنلی یکی از مهاجمان تأثیرگذار سپاهان در فصل گذشته 
ظاهراً قصد بازگشت به این تیم را ندارد، مسئوان این باشگاه به دنبال جذب اوساگونا 
مهاجم خارجی فصل گذشته ذوب آهن است. این در حالی است که برخی از فعاان 
نقل و انتقاات فوتبال ایران مدعی شده اند که باشگاه سپاهان حتی برای جذب این 
مهاجم رقمی در حدود 5۰۰ هزار دار )با دار 13 هزار تومانی رقمی در حدود شش 

و نیم میلیارد تومان می شود(، به این مهاجم داده است.
* بنا بر اعام محمدعلی قنبری نماینده تام ااختیار باشــگاه نساجی، فرهاد کوچک 
زاده که در نیم فصل دوم فصل قبل سرپرستی تیم نساجی را به عهده داشت، یک فصل 

دیگر نیز در این سمت ابقا شد.
براساس بررســی های انجام شده از سوی مدیران باشــگاه و سرمربی، اعضای 
کادرفنی تیم فوتبال ماشــین ســازی به شــرح زیر انتخاب شدند:سرمربی: رسول 
خطیبی،مدیرتیم: سید محمد سید علوی، مدیررسانه: علی اکبرزاده، مربیان: غامرضا 
باغ آبــادی، عادل باباپور و ناصرفرشــباف، مربی بدنســاز: حمیدرضا جودکی، مربی 

دروازه بانان: داود فعال و آنالیزور: بختیار حسین زاده.

۸ حکم برای معاون وزیر ورزش 
در یک روز!

وزیر ورزش و جوانان در یــک روز 8 حکم برای معاون مالی و 
توسعه منابع انسانی وزارت ورزش صادر کرده است!

بــا رفتن علی آقازاده از معاونت مالی و توســعه منابــع وزارت ورزش، 
مسعود ســلطانی فر در حکمی 1۰ آبان سال 96 ژاله فرامرزیان را به عنوان 
معاونت مالی منصوب کرد. فرامرزیان دارای مدرک کارشناســی ارشــد در 
رشــته مدیریت دولتی با گرایش تحول اداری است و پیش از این به مدت 
3.5 سال در سمت مدیرکل دفتر تشکیات و بهبود روش های وزارت کشور 
خدمت کرده اســت. معاون جدید توســعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و 
جوانان یک ســال نیز عهده دار سمت معاونت برنامه ریزی منابع و هماهنگی 
امور اســتان های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت یازدهم 

بوده است.
وی بعد از حضور در وزارت ورزش برنامه های خوبی برای فدراسیون های 
ورزشی داشت اما موضوعی که اخیراً برای وی اتفاق افتاده مربوط به احکامی 

است که در یک روز توسط وزیر ورزش صادر شده است.
به گزارش فارس معاونت مالی وزارت ورزش نیز شغل های متعددی دارد 
و در کمیته های مختلف به عنوان رئیس فعالیت می کند.مســعود سلطانی فر 
وزیــر ورزش و جوانان در تاریــخ 27 خردادماه امســال 8 حکم برای ژاله 

فرامرزیان صادر کرده که به شرح زیر است:
* رئیس کمیته نظارت ارزیابی و مدیریت عملکرد
* رئیس کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی

* رئیس کمیته آمار بخشی
* رئیس کمیته برنامه ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات

* رئیس کمیته مدیریت سرمایه انسانی
* رئیس کمیته مهندسی نقش و ساختار

* رئیس کمیته بهبود نظام ها و فناوری های مدیریتی
* رئیس کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری

فرامرزیان عاوه بر ریاســت کمیته های نامبرده، عضو هیئت رئیســه شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان 

است.
دعوت از ۱9 جودوکار 

به اردوی تیم ملی بزرگساان
مرحله جدید تمرینات آماده سازی تیم ملی بزرگساان با حضور 

19 جودوکار در مجموعه ورزشی انقاب برگزار می شود.
 اردوی تیم ملی جودو بزرگســاان از روز جمعــه 7 تیر ماه در مجموعه 
ورزشی انقاب تهران، خوابگاه نصرت آغاز می شود و تا 21 تیر ماه ادامه خواهد 
داشــت. مجید زارعیان به عنوان سرمربی، مسئولیت هدایت تیم بزرگساان را 
بر عهده دارد و خســرو دلیر، محســن زکریا و زکریا مرادی به عنوان مربی در 
کنار وی هســتند. در این مرحله از تمرینات آماده ســازی، 19 بازیکن به اردو 
فراخوانده شده اند که اسامی آنها به شرح ذیل است: سجاد اوقاتی از آذربایجان 
شــرقی، میاد عبدلی از اردبیل، علیرضا خجســته از البرز، رضا رضایی، سید 
مهرداد زمانی، محمد ملک محمدی، حمیدرضا ملک زاده، سعید مایی، سهیل 
جمــال آبادی از تهــران، محمد محمدی بریمانلو و جواد مرادی از خراســان 
شمالی، جعفر پهلوان و جعفر فیروزآبادی از خراسان رضوی، کیوان مهدی زاده 
از خوزســتان، سجاد حســین زاده، مهدی فتحی پور از فارس، علیرضا شیری 

نوکنده ای و رامین صفویه از قزوین و کاویان بیرانوند از لرستان.
کشتی همچنان در باتکلیفی

در حالی که 8 ماه از باتکلیفی فدراسیون کشتی می گذرد و همه 
در انتظار تایید صاحیت ها و برگزاری انتخابات هستند اما آخرین 
قول مسئوان وزارت ورزش مبنی بر »اعام تایید صاحیت ها تا روز 

پنج شنبه گذشته« نیز محقق نشد.
در حالی که 8 ماه از باتکلیفی فدراسیون کشتی بدنبال استعفای رسول 
خادم از ریاســت این فدراســیون می گذرد، اما مشخص نیست چرا پروسه 
تاییــد صاحیت و اعام تایید کاندیداها تا این حد زمان بر شــده که دیگر 
صدای همه را درآورده و ورزش اول ایران را با حواشــی زیادی روبرو کرده 

است.
به دنبال افزایش اعتراضات نســبت به تعیین تکلیف فدراسیون کشتی 
آن هم در سال قبل از المپیک که هر ساعت آن از اهمیت حیاتی برخوردار 
است، شروین اسبقیان مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان آخرین مســئول این وزارتخانه بود که اوایل هفته 
پیش در یک برنامه زنده رادیویی قول داد که قطعاً تا پایان هفته گذشــته 
اســامی افراد تایید صاحیت شــده اعــام و در نیمه نخســت تیر ماه نیز 

انتخابات برگزار شود.
اما این بار نیز این قول عملی نشد و مشخص نیست چه زمانی قرار است 
تکلیف مهم ترین و پرافتخارترین رشــته ورزشی ایران در المپیک مشخص 
شود؟ با توجه به اینکه طبق قانون کاندیداهای تایید شده باید 15 روز برای 
جلب نظر اعضای مجمع به مذاکره و ابی بپردازند، به نظر می رسد برگزاری 
انتخابات در نیمه نخست تیر ماه نیز که بارها از سوی مسئوان قول آن داده 

شده بود، نامشخص باشد.
طوانی شدن این پروسه کســل کننده باعث حواشی و بداخاقی های 
زیادی در کشــتی به عنــوان ورزش پهلوانی ایران شــده و انتظار می رود 
مسئوان ورزش کشــور هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف کشتی در 
آستانه برگزاری رقابت های قهرمانی جهان و پس از آن المپیک 2۰2۰ توکیو 

اقدام کنند تا ورزش اول ایران بیش از این دچار حاشیه و اختاف نشود.

در پایان رقابت های لیگ جهانی سری آ کاراته در کانادا، سجاد گنج زاده و حمیده عباسعلی برنز گرفتند و 
۴ نماینده دیگر ایران نیز از دور رقابت ها کنار رفتند.

در پایان سومین مرحله لیگ سری آ کاراته که با حضور 659 کاراته کا از 67 کشور در شهر مونترال کانادا برگزار شد، 
حمیده عباسعلی و سجاد گنج زاده 2 مدال برنز برای تیم ایران در این رقابت ها به دست آوردند و 4 نماینده دیگر ایران نیز 
از رسیدن به مدال بازماندند. در وزن 84+ کیلوگرم سجاد گنج زاده در دیدار رده بندی به مصاف زوانمیر زیوکوویچ از کرواسی 
رفت و یک بر صفر پیروز شــد و مدال برنز این وزن را کســب کرد. حمیده عباسعلی هم در وزن 68+ کیلوگرم، در مبارزه 

رده بندی مقابل جسیکا از جامائیکا قرار گرفت و یک بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.
در وزن 75- کیلوگرم، بهمن عســگری برای کســب مدال برنز به مصاف لورنزو پیترومارچی از ایتالیا رفت و 4 بر یک 
شکست خورد و دستش از رسیدن به مدال خالی ماند. هامون درفشی پور، سعید احمدی و هادی عرب 3 نماینده دیگر ایران 

در این رقابت ها بودند که با شکست برابر رقبایشان حذف شدند.

پایان کار ۶ کاراته کای ایران در لیگ جهانی سری آ با ۲ برنز 

 دوومیدانی ایران این روزها درگیر حواشــی زیادی است و بی برنامگی که در فدراسیون وجود دارد ورزشکاران و 
مربیان را سردرگم و بی انگیزه کرده است.

 وضعیت دوومیدانی کشور هر روز بغرنج تر می شود و اگر تصمیم جدی برای این فدراسیون که ورزش اول المپیک است، گرفته 
نشود، مشخص نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

بعد از مسابقات قهرمانی آسیا در قطر که تیم ملی دوومیدانی نتوانست نتایج قابل قبولی را کسب کند، همه چیز عما تعطیل 
شــده و به جز احســان حدادی سایر ورزشکاران بدون برنامه به حال خود رها شده  و در شهرهای خود روزها را یکی پس از دیگری 
سپری می کنند، اما رئیس این فدراسیون که عملکرد ضعیف او جامعه دوومیدانی را به اعتراض وا داشته، در سفر سوئیس به سر می برد!
سفرهای متعدد کیهانی در این چهار سال یکی از چالش های فدراسیون دومیدانی بوده است. در حالی که ورزشکاران در انتظار 
بهتر شدن شرایط و داشتن برنامه برای آینده هستند تا در رقابت های پیش رو افتخار آفرینی کنند، کیهانی در سوئیس به سر می برد. 
در حالی که دوومیدانی سفری در پیش ندارد، رئیس فدراسیون که عضو هیئت اجرایی است، سفر سوئیس را از دست نداده و عازم 

اروپا شده و همین موضوع اعتراض ها را بیشتر کرده است. 
روز گذشــته بهنام شیری و حســن تفتیان دو ورزشکار شناخته شده دوومیدانی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس نسبت به 

بی برنامه بودن فدراسیون معترض شده بودند.

ادامه سفرهای رئیس  فدراسیون و بی برنامگی دوومیدانی کاران
در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون وزنه برداری، خبرهای خوبی درباره روند برگزاری انتخابات مخابره نمی شود.
در حالی که این روزها همه اخبار کشتی و وزنه برداری پیرامون تایید یا عدم تایید صاحیت کاندیداهای ریاست این فدراسیون ها 
و تعیین زمان برگزاری انتخابات است، روز گذشته بازهم گزارش هایی درباره ایجاد تغییرات در مجمع انتخابی وزنه برداری از سوی 
یکی از معاونان وزیر ورزش مطرح شــد. دیروز خبرگزاری تســنیم در گزارشی مدعی شــد تاش هایی صورت گرفته که سرمربی 
تیم ملی وزنه برداری،  نماینده مربیان در مجمع وزنه برداری نباشــد و ظاهرا یکی از مربیانی که چند ســالی است همه فعالیت های 
ورزشی اش در رشته هایی غیر از وزنه برداری بوده، قرار است جایگزین او در مجمع انتخاباتی شود. عاوه بر این در حالی که همه اهالی 
وزنه برداری اذعان دارند که زهتاب و حکمت پور قدیمی ترین و پیشکسو ت ترین مردان حوزه وزنه برداری هستند و طبیعتا آنها باید جزو 

رای دهندگان داوری باشند، اما شنیده می شود تاش هایی برای حذف آنها از مجمع صورت گرفته است.
در حوزه ورزشــکاران نیز تاش هایی برای تغییر اســامی رای دهندگان انجام شــده که تعجب برانگیز اســت. طبیعتا یکی از 
رای دهندگان سهراب مرادی است، مرد اول وزنه برداری ایران در سال های اخیر و باید دید از بین علی هاشمِی قهرمان دنیا و کیانوش 

رستمی که در یکی دو سال اخیر یکی از ناکامان وزنه برداری ایران بوده، چه کسی جزو مجمع انتخاباتی خواهد شد.
در شرایطی که وزیر ورزش همواره تاکید بر احترام به رای مجمع و روندی بدون شائبه در برگزاری انتخابات را دارد، این اخبار 

نشان دهنده اتفاقات خوبی درخصوص وزنه برداری نیست!

نام سرمربی تیم ملی وزنه برداری از مجمع انتخاباتی حذف می شود؟!

آنته جاچیچ روند مذاکره با پرسپولیس را نیمه کاره رها کرد و اعام کرد قصد حضور در ایران را ندارد.
در شرایطی که مدیران پرسپولیس در روند مذاکراتی خود برای انتخاب سرمربی به نام آنته جاچیچ به تفاهم دست یافته بودند، 
سرمربی سابق دیناموزاگرب و تیم ملی کرواسی از عدم تمایل خود برای حضور در فوتبال ایران خبر داد تا روند مذاکرات مختل شود.
با این حال طبق برنامه مدیران پرسپولیس راهی ترکیه خواهند شد و با اسکان در هتل روند مذاکره با سه گزینه دیگر را دنبال 

می کنند تا در نهایت با بررسی خواسته های مالی و سخت افزاری و... آنها به توافق نهایی دست یابند.
طبق اخبار منتشر شده الکس نوری، کاررا و یک گزینه دیگر که احتماا دی بیاسی خواهد بود طبق برنامه و زمان بندی صورت 
گرفته با حضور در محل اســکان مدیران پرسپولیس مذاکرات را دنبال خواهند کرد و روز چهارشنبه از بین آنها یکی روی نیمکت 

این تیم خواهد نشست.
با این حال مدیران پرسپولیس از دستیابی به رضایت آنته جاچیچ نیز برای حضور در ترکیه و مذاکره رو در رو با این مربی نیز 

ناامید نیستند تا در نهایت با انتخاب سرمربی کار رسمی تیم برای شروع آماده سازی فصل جدید استارت بخورد.

مذاکره پرسپولیس با ۳ سرمربی در  ترکیه

سرویس ورزشی-
برخاف اعام قبلی فدراسیون جهانی والیبال، تیم 
ملی ایران برای رسیدن به مرحله نهایی مسابقات لیگ 

ملت های 2019 نیاز به یک پیروزی دیگر دارد.
در آخریــن بازی هفته چهارم لیــگ ملت های والیبال 
2۰19، تیم ملی ایران عصر روز یکشــنبه برابر فرانســه قرار 
گرفت با نتیجه 3 بر صفر شکســت خورد. این شکســت در 
شــرایطی به نام ملی پوشــان کشــورمان به ثبت رسید که 
کواکوویچ تیمش را در طول 3 ست با ترکیب متفاوت برابر 

فرانسه قرار داد.
پیش از برگزاری این بازی ســایت فدراســیون جهانی 
والیبال در گزارشی عنوان داشت صعود ایران به مرحله نهایی 
قطعی شــده و ملی پوشــان والیبال ایران به عنوان نخستین 
تیم راهی شیکاگوی آمریکا شده اند. قرار است مرحله نهایی 
مسابقات لیگ ملت های والیبال 2۰19 از 19 تا 23 تیرماه به 

میزبانی آمریکا برگزار شود.
با این وجود پیش از بازی ایران و فرانســه مشخص شد 
که سایت فدراســیون جهانی والیبال اشــتباه کرده و هنوز 
صعود ایران به مرحله نهایی قطعی نشــده است؛ تا جایی که 
فدراسیون جهانی دســت به اصاح گزارش خود زد و عنوان 
کرد هنوز تیمی به مرحله نهایی صعود نکرده است. این اتفاق 
واکنش ســعید معروف کاپیتان تیم ملی به دنبال داشت تا 
جایی که بعد از بازی با فرانسه گفت: صعود ایران قطعی شده 
اما دوست داشتم صعود ما قطعی نشود و تا پایان مرحله اول 

با فشار و استرس بازی کنیم !
وی دربــاره نمایش ایران برابر فرانســه هم گفت: خوب 
نبودیم و امیدوارم بازی های بعد بهتر باشــیم. ما با تیم های 
برتر دنیا فاصله داریم اما امیدوارم در دور بعد بازی هایی را در 
سطح نام ایران انجام دهیم. کاپیتان تیم ملی والیبال ایران در 
مــورد میزبانی این دو هفته نیز گفت: فکر می کنم در این دو 
هفته ســربلند بوده ایم و با تیم های دیگر صحبت نکرده ام اما 
فکر می کنم راضی بودند. شرایط خوبی را فراهم کرده بودیم و 
دست همه درد نکند. او تاکید کرد: اختاف زیادی با تیم های 
دیگر نداریم اما این اختاف وجود دارد. بازیکنان ما جنگنده 

بودند و توانستند تا به این مرحله نمره قبولی را بگیرند.
کواکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال هم درباره قطعی 
شدن یا نشدن صعود ملی پوشان والیبال گفت: سوءتفاهمی 

که پیش آمد به دلیل خبر اشــتباه فدراسیون جهانی بود. ما 
به یک برد دیگر نیاز داریم تا به شــیکاگو برسیم. یک اشتباه 
بزرگ مسئول سایت فدراسیون جهانی بود در حالی که همه 
این افراد ریاضی خوانده انــد. در هفته پنجم لیگ ملت های 
والیبــال ایران با تیم های صربســتان، بلغارســتان و آمریکا 

همگروه است.
 برنامه کامل دیدارهای تیــم ملی در هفته پنجم 

به شرح زیر است:
* ایران ............... صربستان / جمعه 7 تیرماه / ساعت 18:3۰
* ایران ............... بلغارستان / شنبه 8 تیرماه / ساعت 22:1۰
* ایران .................. آمریکا / یکشنبه 9 تیرماه / ساعت 18:3۰

نتایج روز سوم هفته چهارم
در روز آخر هفته چهارم لیگ ملت های 2۰19 ، برزیل، 
روســیه را با نتیجه 3 بر صفر شکست داد تا با 11 برد بااتر 
از ایــران در صدر جدول رده بندی قــرار گیرد. نتایج کامل 

دیدارهای روز سوم هفته چهارم به شرح زیر است:
*پرتغال صفر .............................................................. استرالیا 3
*ایران صفر ................................................................... فرانسه 3
*آرژانتین 3 .............................................................. صربستان صفر
*کانادا 3 ........................................................................... ژاپن 2
*ایتالیا 2 ..................................................................... لهستان 3
*آلمان 2 ................................................................. بلغارستان 3

*آمریکا 3 ...................................................................... چین صفر
*برزیل 3 .................................................................... روسیه صفر 
در جــدول رده بندی برزیل بــا 3۰ امتیاز از 11 برد در 
صدر ایســتاده است. ایران با 3۰ امتیاز از 1۰ برد در دوم قرار 
گرفته و فرانســه با 28 امتیاز از 9 برد جایگاه سوم را به خود 

اختصاص داده است. 
رقابت 6 تیم برای کسب عنوان قهرمانی

ایــران، ایتالیا، چین، آلمــان، برزیــل، آرژانتین، ژاپن، 
کانادا، لهستان، روسیه، پرتغال، استرالیا، فرانسه، صربستان، 
بلغارستان و آمریکا 16 تیم حاضر در رقابت ها هستند که پس 
از پایان دور مقدماتی مســابقات، پنج تیم برتر به همراه تیم 
آمریکا میزبان مرحله نهایی رقابت ها، از 19 تا 23 تیرماه برای 

تکلیف قهرمان جدال خواهند داشت.
تیم های فرانســه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، 
روســیه، لهستان، صربســتان، آمریکا، آلمان و ژاپن 12 تیم 
اصلی و ثابت در لیگ ملت های والیبال خواهند بود که برای 
هفت ســال در گروه مردان لیگ ملت هــای والیبال حضور 

خواهند داشت. 
تیم ملی والیبال ایران در ســال 2۰19 هفتمین حضور 
خــود در لیگ جهانــی والیبال را که با نــام لیگ ملت های 
والیبال برگزار می شــود، در حالی تجربه می کند که هدایت 
 ایــن تیم را ایگور کواکوویچ برای ســومین ســال متوالی 

بر عهده دارد. ملی پوشــان ایران در شــش دوره گذشته این 
رقابت ها با خولیو واسکو )2۰13(، اسلوبودان کواچ )2۰14 و 
2۰15(، رائول لوزانو )2۰16( و کواکوویچ )2۰18و 2۰17( 

به میدان رفتند.
بهترین عنــوان ایران در این مســابقات با حضور کواچ 
در ســال 2۰14 بود که ملی پوشان موفق شدند مقام چهارم 
مسابقات را کسب کنند. سال گذشته نیز تیم ملی با هدایت 
ایگور در جایگاه دهمی قرار گرفت. تیم های والیبال برزیل )با 
9 مدال طا، 7 نقره، 4 برنز(، ایتالیا )با 8 مدال طا، 3 نقره، 4 
برنز( و تیم روسیه )با 3 مدال طا، 5 نقره، 7 برنز( به ترتیب 

پرافتخار ترین تیم های لیگ جهانی هستند. 

رتبه بندی تیم ها، بر اســاس اولویت، ابتدا تعداد 
بردها و سپس امتیازات تیم هاست. هر پیروزی 3-0 و 
3-1، سه امتیاز برای برنده خواهد داشت. در پیروزی 
3-2، دو امتیاز برای برنده و یک امتیاز به بازنده تعلق 

می گیرد.

سه شنبه ۴ تیر
جام ملت های آفریقا

*کامرون .............................. گینه بیسائو)ساعت 21:3۰ - شبکه ورزش(
چهارشنبه 5 تیر

جام ملت های آفریقا
* نیجریه .................................................. گینه)ساعت 19 - شبکه ورزش(

پنجشنبه 6 تیر
جام ملت های آفریقا

* مصر ............................................... کنگو)ساعت ۰۰:3۰ - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

نوع برخورد فدراســیون فوتبال با اتفاقات تلخ 
پایان لیــگ و فینال جام حذفی به گونه ای اســت 
کــه گویــی آب از آب تکان نخــورده و هیچ کس 
تنها مقصر درگیری های  و  مرتکب اشتباهی نشــده 
فوتبال هم ظاهرا فقط امکانات ورزشــگاه ها هستند. 
جالب تر اینکه کمیته انضباطی هم این روزها برخاف 
وظیفه  ذاتی اش سکوت مطلق اختیار کرده، سکوتی 

که ابهامات را بیشتر کرده است.
اتفاقات تلخ در بازی های پایانی لیگ برتر بدون واکنش 
خاصی از ســوی فدراســیون فوتبال و نهادهای قضایی این 
فدراسیون همراه بوده و به نظر می رسد مسئوان با فرافکنی 
و توجیهات دم دستی به دنبال فراموش کردن این اتفاقات و 
نادیده گرفتن تقصیر مقصران و عامان این اتفاقات هستند.

تفاوت برخورد 
اگر اتفاقات فینال جام حذفــی فوتبال ایران یا اتفاقات 
هفته های پایانی لیگ برتر در هر کشور توسعه یافته و صاحب 
فوتبال دیگری رخ داده بود، نهادهای قضایی ملی و فوتبالی 
این کشــورها ضمن اتخاذ جرایم سنگین برای عامان این 
اتفاقات، چندین و چند نفر را به ســبب بی کفایتی برکنار یا 

تعلیق کرده بودند.
اما هنوز و پس از گذشــت چندین هفته از این اتفاقات 
تلخ، هیچ خبری از واکنش کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
نیست. واقعیت این است که بخشی از اتفاقات بازی سپاهان 
– پرســپولیس و از همه بدتر بازی پرسپولیس - داماش در 
جام حذفی یقینا به خاطر تدابیر نامناســب عامان برگزاری 
این دیدارها بوده اما ســؤال این اســت که کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال چرا مقصران دیدار پرسپولیس و سپاهان 
را محــروم یا حداقل جریمه نکرد؟ چرا ســپاهان و تخلفات 
هواداران این تیم با رای انضباطی همراه نشــد؟ آیا گزارش 
خافی به کمیته انضباطی نرفته یا از نگاه قضات این کمیته، 

اصوا خافی در این بازی ها رخ نداده است؟
کمیته ویژه وزارت ورزش و جوانان کجاست؟

از طرفــی کمیته اخــاق فدراســیون فوتبال که از 
نخستین دقایق وقوع اتفاقات ناهنجار در بازی پرسپولیس 
و دامــاش آرایی به ماجرا ورود کــرد و به صورت موقت 
محرومیت هایی را اعام کرد نیز درباره نتیجه بررسی ها و 
احکام نهایی اش خبری را رســانه ای نکرده است. جالب تر 
اینکــه از کمیته ویــژه وزارت ورزش و جوانان که برای 
برای بررســی این اتفاقات تشــکیل شــد نیــز جز چند 
مصاحبه گزارشــی نهایی با درصد تقصیر مشخص افراد 

یا ارگان هایی مخابره نشده است؟
بعــد از اینکه حیدر بهارونــد و کاظم طالقانی به عنوان 
دو مدیــر مطلع و تصمیم گیر دربــاره این بازی به احکام و 
احضاریه های کمیته اخاق بی اعتنایی کردند و خودشان را 
موظف به پاسخگویی برابر این اتفاقات ندانستند، مهدی تاج 
اعام کرد که کمیته اخاق براساس قوانین بین المللی مرجع 
رســیدگی به اتفاقات این بازی نیســت تا به نوعی دو عضو 
هیئت مدیره فدراسیون فوتبال را از اتفاقات بازی فینال جام 

حذفی مصون نگه دارد.
اســتناد او برای این اظهارات به این موضوع اســت که 
اتفاقات بازی فینال جام حذفــی در درون زمین رخ داده و 
ارتباطی به کمیته اخاق ندارد و طبیعتاً در حیطه اختیارات 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال است اما سؤال این است 

چرا کمیته انضباطی درباره این بازی رایی صادر نمی کند؟
سکوت کمیته انضباطی

اگر اظهــارات رادیویی اخیر رئیس فدراســیون فوتبال 
را فرضا بپذیریم که کمیته اخاق مرجع رســیدگی به این 
موضوع نیســت، آیا کمیته انضباطــی، دیگر مرجع قضایی 
فدراسیون فوتبال که مسئول رسیدگی به اتفاقات مسابقات 
است، اقدامی درباره این بازی انجام داده؟ یا درباره بازی های 

خطرنــاک و ناهنجار هفته های پایانــی لیگ برتر تصمیم یا 
حکمی صادر کرده که منجر به اصاح فوتبال شود؟

آیا مرگ هوادار و درآمدن چشــم یک عاشــق فوتبال 
و چندیــن و چند اتفاق تلخ دیگر از جمله ســیلی خوردن 
کاپیتان تیم ملی، کافی نیســت که این سؤال را از مدیران 
بپرسیم، دقیقاً چه کاری برای اصاح و جلوگیری از ارتکاب 

چنین اتفاقاتی انجام داده اند؟
تاج به یک باره تغییر رویه داد

مهدی تاج که در هفته های اخیر بی پرده درباره کم کاری 
نیروی انتظامی صحبت کرده و حتی درباره اشــتباه مدیران 
سازمان لیگ هم افشاگری کرد، به یک باره تغییر رویه داد و 
به جای اینکه اختیارات ازم را به نهادهای قضایی فدراسیون 
فوتبــال بدهد تا حکم کنند و اجرا شــود، به ســراغ بلیت 

الکترونیکی و کاستی های باشــگاه ها رفته و همه تقصیرات 
اخیر را به گردن امکانات انداخته اســت. آیا واقعا مشــکل 
کنونی فوتبال ایران و افزایش ناهنجاری ها فقط کاستی های 

ورزشگاه هاست؟
مشکل فوتبال ایران فقط با صداقت و رسیدگی به موقع 
مسئوان و اجتناب از مصلحت اندیشی حل می شود و راه حل 
دیگری وجود ندارد. حال هر چقدر مدیران بخواهند با ابی و 
فرافکنی بر مشکات سرپوش بگذارند، باید پذیرفت که با این 

روند مشکلی از فوتبال ایران حل نخواهد شد.
بهتر اســت با خودمان صادق باشــیم و عدالت قضایی در 
فوتبال را به درســتی و بموقع درباره هر فرد و باشــگاهی که 
مرتکب قصور و اشتباه شده اجرا کنیم، تا یک بار برای همیشه 

مشکات بصورت ریشه ایی حل شوند.

کمیته اخاق صاحیت ندارد، کمیته انضباطی کجاست؟

فراموشی روزهای تلخ فوتبال و سرپوش گذاشتن روی مشکات با چاشنی فرافکنی

برگ سبز خودرو ســواری سایپا 132SL به شماره پاک 999 ج 15 - ایران 14 به 
  S142229024588 رنگ سفید مدل 1390 و شماره موتور 3999360 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و برگ نقل و انتقال خودرو ســواری ســایپا *131SL به شماره پاک
 633 ق 59 - ایــران 14 بــه رنگ نــوک مدادی - متالیک مدل 1391 و شــماره 
 موتور 4701693 و شماره شاسی  S1412291129239 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

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

بدین وسیله به آقای حمید شمس  الهی فرزند محمدتقی به شماره 
شناسنامه 289 به نشــانی: فرانکفورت آلمان اباغ می شود که 
خانم مریم اشتیاق فرزند علیرضا به شماره ملی 0053491671 
با وکالت آقای صادق عباســی به اســتناد ســند ازدواج شماره 
4588-71/8/22 تنظیمــی دفتــر 17 اراک جهت وصول مبلغ 
14/030/000/000 ریــال موضوع ازم ااجرا-بهای 500 عدد 
سکه بهار آزادی - به انضمام نیم عشر اجرایی متعلقه علیه شما 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کاســه 9700121 
در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش 
مامور اباغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید و 
بســتانکار نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم 
معلوم نیســت لذا به اســتناد تقاضای وکیل بستانکار به شماره 
وارده 6758-97/9/6 و مــاده 18 آئین نامــه اجراء مفاد اجرائیه 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی 

می شود. 
چنانچــه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز 
رســمی اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی 
خود ننمائید عملیــات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب 
خواهد شــد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشــت اموال 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری 765 م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی ســلطانی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 58 کبودراهنگ مدعی اســت که یک جلد ســند مالکیت 
ششــدانگ پاک 1176 فرعی مجزی شــده از 616 فرعی از 227 
اصلی به شماره سریال 806952 د 94 به علت جابجائی مفقود گردیده 
اســت لذا باســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شــود تا در صورتیکه کســی مدعی انجام معامله و 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ نشر آگهی تا مدت ده 
روز به اداره ثبت اســناد و اماک کبودراهنگ مراجعه و مدارک خود 
را تســلیم دارند در صورت عــدم مراجعه و پس از انقضاء مدت مزبور 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
محمدصادق بهرامی47 م الف

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کبودراهنگ

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 سوری 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: 98/04/04                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/04/19
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آگهی دعوت ســهامداران شــرکت پخت کک سبز )سهامی خاص( به شــماره ثبت 172714 
شناسه ملی 10102151410 جهت تشــکیل مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت پخت کک سبز )ســهامی خاص( دعوت می شود جهت 
شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 10 صبح مورخ 1398/04/15 و جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ســاعت 11 صبح مورخ 1398/04/16 در محل قانونی شــرکت 

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: افزایش سرمایه شرکت

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: تصویب ترازنامه سال مالی 1396 
- انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره- تعیین وضعیت حق امضاء - انتخاب بازرس

اعضاء هیئت مدیره شرکت پخت کک سبز )سهامی خاص(
مصطفی کانتری- محمد رضا موید- کبری اسفندی

آگهی دعوت سهامداران شرکت پخت کک سبز 
)سهامی  خاص( به شماره ثبت ۱۷۲۷۱۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱5۱۴۱۰

جدول رده بندی لیگ ملت های والیبال- 2019 مرحله مقدماتی
باختبردبازیامتیازتیم

13012111. برزیل
23012102. ایران

3281293. فرانسه
4261293. روسیه
5251284. ایتالیا

6211284. لهستان
7221275. آمریکا
8201275. کانادا

9191266. آرژانتین
10141257. ژاپن

11141257. صربستان
12101248. بلغارستان

131012210. استرالیا
14812210. آلمان
15712210. پرتغال

16412111. چین



برخورد قایق موتوری با شناگر 
رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی تالش از مرگ مردی 49 ساله بر 

اثر برخورد با قایق موتوری خبر داد.
سرهنگ حسین جمالدار گفت: در این حادثه متوفی در حال شنا کردن در 
خارج از محدوده طرح سالم ســازی ساحل گتگستر این شهرستان بود که قایق 
موتوری تفریحی با وی برخورد و در اثر این برخورد صورت، قفسه سینه، شکم 

و پای متوفی به شدت مجروح شد.
وی اضافه کرد: شناگر بر اثر این تصادف به علت شدت جراحات فوت کرد.

سانحه رانندگی با 3 کشته 
 اراک- خبرنگار کیهان: رئیس پلیس راه فرماندهی اســتان مرکزی گفت: 
واژگونی دو دســتگاه خودروی سواری ســمند در محورهای مواصاتی استان 

مرکزی سه کشته و یک مجروح برجا گذاشت.
 سرهنگ ایرج کهریزی افزود: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری 
سمند در محور محات- دلیجان راننده و سرنشین خودرو در دم جان باختند. 

علت حادثه در دست بررسی است.
 وی افزود: همچنین بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور 
اراک- قم سرنشین خودرو کشته شد. راننده خودروهم مجروح و به بیمارستان 
انتقــال یافت. علت این حادثه رانندگی عدم توجه به جلو و ســرعت غیرمجاز 

اعام شده است.
قاچاق سوخت 

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرســتان مهرستان از کشف 
سوخت قاچاق خبر داد.

سرهنگ اسماعیل منصوری گفت: پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری 
به یک تانکر مشکوک که در بازرسی از آن مقدار 15 هزار سوخت قاچاق از نوع 

گازوئیل کشف و ضبط کرد.
وی اضافه کرد: در این رابطه متخلف دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف 

شد.
مرگ بر اثر برق گرفتگی

ســاری- خبرنگار کیهان: یک جوان ۲۷ ساله حین کار بر اثر برق گرفتگی 
در شهرستان ساری جان خود را از دست داد.

ســخنگوی مرکز پیش بیمارســتانی و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران گفت: جوانی در حین انجام کار در برخورد با برق سه فاز دچار 
برق گرفتگی شدکه ماموران اعزامی با انجام عملیات احیای قلبی و ریوی وی را 
به بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری منتقل کردند اما تاش ها موثر واقع 

نشد و جوان ۲۷ ساله فوت کرد.
برخورد صاعقه با انسان

تالش- خبرنگار کیهان: مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش گفت: جوان 16 
ساله ای هنگام عبور از زیر کابل های فشار قوی دچار صاعقه شد.

حسین نعمتی افزود: این جوان در حال بردن غذای شالیکاران بود که بر اثر 
برخورد صاعقه با وی دچار سوختگی شد.

وی اضافه کرد: میزان هوشیاری وی پایین است.
کور شدن بر اثر مصرف مشروب

شیراز- فارس: رئیس بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( شیراز گفت: یک نفر 
در شــیراز به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز بینایی هر دو چشم خود 

را از دست داد.
رامین افشاری، اظهار داشت: فردی به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست 
ساز به بیمارستان حضرت علی اصغر )ع( شیراز مراجعه کرد که متاسفانه به دلیل 

مراجعه دیرهنگام، شخص دچار نابینایی شد.
وی با بیان اینکه این فرد 4۷ ساله، متاهل و دارای دو فرزند است، افزود: هم 

اکنون وی در بخش این بیمارستان بستری و دیالیز شده است.
پلمب هتل 

گرگان- ایســنا: دادســتان مرکز اســتان گلســتان از تشــدید برخورد 
اســتان  در  الکلــی  مشــروبات  عرضه کننــدگان  و  تولیدکننــدگان   بــا 

خبر داد.
حجت ااسام سیدرضا سیدحسینی گفت: یک هتل معروف در استان نیز 

که مشروب سرو می کرد به مدت 4۰ روز پلمب شد.
وی اضافه کرد: تعداد زیادی از کارگاه های تولید و توزیع مشروبات الکلی در 

استان شناسایی و با آنها برخورد شده است.
قاچاقچی مسلح در دام پلیس

کرمان- ایرنا: دادســتان عمومی و انقاب شهرستان جیرفت از دستگیری 
یک قاچاقچی مسلح و شناســنامه دار مواد مخدر در جیرفت خبر داد و گفت: 
متهم اقدام به ترانزیت محموله های سنگین مواد مخدر در کشور می کرده است. 
حســین ســامی افزود: پس از چندین مــاه کار منســجم اطاعاتی از 
ســوی ســربازان گمنام امام زمان)عــج( اداره اطاعات شهرســتان جیرفت، 
مشــخص شــد یک باند قاچاق مواد مخدر محموله های ســنگین مواد مخدر 
 را از مرزهای شــرقی کشــور بارگیری و به اســتان های عمقی کشور ترانزیت 

می کند.
وی ادامه داد: بافاصله دستورات قضایی ازم برای شناسایی و دستگیری 
اعضــای مرتبط با این باند صادر و مأموران اداره اطاعات موفق شــدند محل 

اختفای سرکرده اصلی را شناسایی کنند.
وی گفــت: در یک عملیات اطاعاتــی غافلگیرانه، ســربازان گمنام امام 
زمان )عج( بدون درگیری مســلحانه این شــرور مســلح را به همــراه یکی از 
همدســتانش در محل مخفیگاهش دستگیر و در بازرســی از محل مقادیری 
ساح و مهمات، یک دســتگاه خودروی پژو ۲۰6 و مقدار ۳۰۰ کیلوگرم مواد 

مخدر از نوع تریاک کشف کردند.
کشف تریاک

ســرویس شهرســتان ها: فرمانده انتظامي اســتان کرمان از کشف تریاک 
درعملیات پلیس شهرستان منوجان خبر داد. 

ســرتیپ »رضــا بنی اســدی فر« گفــت: مامــوران کانتــري مرکزی 
شهرســتان منوجان حین گشــت زني شــبانه در محدوده اطراف این شــهر 
 به یک دســتگاه خودروي پژو4۰5 مشــکوک شــده و به آن دســتور ایست 

دادند.
وي افــزود: راننده این خودرو بدون توجه به دســتور پلیس و در مواجهه 
با تعقیب پلیس با برجای گذاشــتن خودرو با استفاده از تاریکي هوا و پوشش 

گیاهي منطقه اقدام به فرار کرد.
 بنی اسدی فر تصریح کرد: ماموران در بازرسي از این خودرو ۳۲۳کیلوگرم 
تریاک کشف کردند و جست و جو برای دستگیری قاچاقچی فراری ادامه دارد.  

دستگیری قاتل
بوشهر- مهر: رئیس پلیس اســتان بوشهر گفت: متهم به قتلی که 14 روز 
پیش در دیلم از خودرو بدون پاک به موتورســواری شــلیک کرده بود هنگام 

خروج از کشور دستگیر شد.
ســرتیپ خلیل واعظی افزود: این قتل بامداد 1۷ خردادماه سال جاری در 

یکی از روستاهای بخش امام حسن شهرستان دیلم رخ داده بود.
وی بیان کرد: پس از بررســی های پلیس سه نفر مظنون اصلی شناسایی 
شــدند که نفر اول و دوم در دیلم و گناوه دستگیر شدند و نفر سوم نیز هنگام 

خروج از کشور دستگیر و به دیلم منتقل شد.
آتش  در مزرعه

مشهد- ایســنا: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد از مهار آتش ســوزی قسمتی از زمین کشاورزی در مزرعه نمونه آستان 

قدس رضوی خبر داد.
امیر عزیزی، اظهار کرد: دود غلیظی که در آســمان شــهرک شهید باهنر 
مشهد مشاهده می شد، به دلیل آتش گرفتن قسمتی از زمین کشاورزی مزرعه 
نمونه آســتان قدس رضوی بود که با تاش آتش نشانان ایستگاه های 15 و 49 

اطفاء شد.

صفحه 10
سه شنبه ۴ تیر 1۳۹۸ 
۲1 شوال 1۴۴0 -شماره ۲۲۲1۷

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

ازدحــام جمعیت در محــل برگزاری 
یک مراســم مذهبی در هند به کشــته 
شدن دست کم ۱۴ تن و مصدومیت 60 نفر 

دیگرمنجر شد.
به گزارش ایسنا، در این حادثه که عصر روز 
یک شــنبه در محل برگزاری یک مراسم مذهبی 

رخ داد وزش باد شدید موجب ســقوط چادر اقامت شرکت کنندگان شد.بنابر 
اعام مقامات محلی، ازدحام جمعیت و تاش افراد برای نجات هر چه سریع تر 
خود موجب شــد که تعدادی از آنها جان خود را از دســت بدهند.گفته شده 
بیش از 1۰۰۰ نفر در محل برگزاری این مراســم که در ایالت راجســتان بود، 

حضور داشتند. 

مراسم 
مذهبی هندی
 با 1۴ قربانی

پلیس کامرون از کشــته شدن ۲۲ تن 
و زخمی شدن تعدادی دیگر در پی بریدن 
ترمز یک اتوبوس و برخورد شاخ به شاخ آن 
با یک کامیون در منطقه غرب این کشــور 

خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا 

، فرمانــدار منطقه غرب کامرون اعام کرده که 19 نفــر در دم در این حادثه 
کشته شده و سه نفر دیگر در بیمارستان و به هنگام تاش پزشکان برای نجات 

جانشان جان باخته اند.

۲۲ کشته حاصل 
تصادف اتوبوس 

با کامیون 

اجساد  پیدا شــدن  از  مقامات هندی 
هفت کوهنورد مفقود شده که تصور می شد 
در مسیر صعود به یکی از کوه های خطرناک 

هیمالیا کشته شده باشند خبر دادند.
به گزارش ایسنا، فرماندار ایالت »اوتاراکند« 
هنــد بــا بیان ایــن که ســربازان هنــدی روز 

یک شنبه در ارتفاع 
 5۰۰۰ از  بیــش 
اردوگاه  متــری 
این  اجســاد  پایه، 
را  کوهنــوردان 
اعــام  یافته انــد، 
کرد که هویت این 

کوهنوردان هنوز شناســایی نشده است. یک کهنه  سرباز و کوهنورد انگلیسی 
رهبری تیم کوهنوردی بین المللی متشــکل از چهار انگلیسی، دو آمریکایی و 
یک هندی را برای صعود به قله »ناندا ِدوی شرق« بر عهده  داشته است که در 
تاریخ ۲6 ماه می میادی پــس از وقوع یک بهمن تمامی ارتباطات با این تیم 
کوهنوردی قطع شده و مقامات مرگ آنها را اعام کردند.عملیات جست وجوی 
زمینی نیز تا زمان پیدا شدن اجساد تمامی این کوهنوردان ادامه خواهد یافت.

کشف اجساد 
کوهنوردان 

در هیمالیا

مربی غواص 60 ســاله پس از گذراندن 
چهار روز بدون آب و غــذا در دریا به طور 

معجزه آسایی نجات یافت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »جان 
ائو« مربی غواصی 6۰ ســاله سنگاپوری پس از 
پرت شــدن در دریا به مدت سه شب و چهار روز 
بدون آب و غذا زنده ماند. ائو 
برای غواصی در ساحل جزیره 
تیومان در جنوب دریای چین 
آماده می شد که یک موج قوی 
به قایــق او برخورد کرد و او را 
به داخل آب انداخت.در اثر این 
حادثــه قایق وی غرق شــد و 
خودش نیز با یک تکه شناور از 
قایق و یک کوله پشتی خالی از 
آذوقه در دریا سردرگم شد.این 
مربی غواص 6۰ ســاله که در 
ابتدا امید داشــت بتواند با شنا 
کــردن خود رانجات بدهــد، هنگامی که خود را در برابر امــواج پرقدرت دریا 
ناتوان دید، کاما ناامید شــد.وی در مصاحبــه ای که بعد از نجات با وی انجام 
شــد، گفت: بیشــتر از آن که گرسنگی و تشــنگی من را آزار دهد، ناامیدی و 
فشــارهای روحی باعث شکنجه من شده بود.سرانجام در شب چهارم و به طور 
معجزه آسا کشــتی عبوری از آن محدوده متوجه شناور و بدن نیمه جان مرد 
شد و او را نجات داد. این مرد 6 روز در بخش مراقبت های ویژه بستری بود و بر 
اساس تشخیص پزشکان ریه های او دچار عفونت شده و به علت کمبود مایعات 
نارسایی کلیه پیدا کرده است، همچنین وی به علت تابش های شدید و مستقیم 
خورشید روی پوست بدنش دچار سوختگی های شدیدی در سراسر بدن شده 

که خوشبختانه رو به بهبودی است.

چهار روز 
در دریا 

بدون آب و غذا

باز شدن ناگهانی کمربند ایمنی صندلی 
موجب شــد تــا دختر جوان به شــکلی 
وحشــتناک از چرخ و فلــک که در حالت 

واژگون قرار گرفته بود آویزان شود.
 به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، در 
ویدئویی که توســط یکی از شــاهدان عینی و با 
تلفن همراه تهیه شــده است 
چگونگی وقــوع این حادثه به 
تصویر کشــیده شــده است. 
براســاس تصاویر ضبط شده، 
پــس از واژگون شــدن چرخ 
و فلــک ناگهان ایــن دختر از 
صندلی خود رها و از آن آویزان 
شد. بنا به گفته شاهدان عینی 
پرسنل شهربازی بافاصله پس 
از ســقوط وی در محل حادثه 
حاضر شدند و اقدام به متوقف 
کردن این وسیله کردند. هنوز 
میزان جراحت وارد شده به این 
دختر در این حادثه مشــخص 

نشده است.

آویزان شدن 
از چرخ وفلک 

شهربازی

نخستین نفتکش هوشمند در جهان که 
وسعت آن سه برابر یک زمین فوتبال است، 

در چین رونمایی شد.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما   به نقل 
از خبرگزاری اســپوتنیک، این نخستین نفتکش 
هوشــمند در جهان به شــمار می رود که قابلیت 
حمــل ۳۰8 هزار تن 
دارد. هدایت  را  نفت 
طول  که  کشتی  این 
آن ۳۰۰ متر اســت، 
بــه طور خــودکار و 
از طریــق مدیریــت 
انجــام  هوشــمند 

می شود. این کشتی روز شنبه در شهر ساحلی دالیان به آب انداخته شد. 

نفت کش 
هوشمند

 ۳00متری 
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چهارمین جلســه محاکمه متهمان شرکت کیمیا 
خودرو صبح دیروز برگزار شد.

به گــزارش میزان، چهارمین جلســه محاکمه متهمان 
شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس در شعبه چهار ویژه رسیدگی 
به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار 
شد. در این جلســه به اتهامات علیرضا اشرف طاری، متهم 

ردیف دهم این پرونده رسیدگی شد. 
بعد از پرسش وپاســخ قاضی صلواتی با این متهم، وکیل 
متهمین ردیف اول، دوم و ســوم ایــن پرونده یعنی مهدی 
فتاحی نیا، دلینا فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا، بعد از حضور 

در جایگاه حاضر به دفاع از موکلین خود پرداخت. 
وی ایحه اصلــی دفاعیات خود را قرائــت و تاریخچه 
تشکیل شرکت و مدیران آن را تشریح کرد. این وکیل بخش 
دیگــر دفاعیات خود را اختصاص به دفاع حقوقی از موکلین 
خود قرار داد. در ادامه قاضی از وکیل متهمین ردیف چهارم، 
پنجم و ششــم خواست برای دفاع در جایگاه حاضر شوند و 
گفــت: وی به عنوان وکیل تســخیری متهمین به دفاعیات 

خواهند پرداخت.
متهم قربانی با اذن قاضی برای پاســخ به سواات وکیل 

خود در جایگاه حاضر شد.
بعد از بررســی دفاعیات این متهمــان، قاضی صلواتی 

ضمن اعام ختم جلسه گفت: با توجه به اینکه قسمت دوم 
پرونده با ۳۰ شــاکی از دادسرا به دادگاه ارسال شده و هنوز 

واصل نشده است جلسه بعدی متعاقبا اعام خواهد شد.
گفتنی اســت، در این پرونده که 15 متهم دارد میزان 
کاهبرداری بالــغ بر 5/11 میلیارد تومان اســت و از هزار 

و 1۷۰ نفر کاهبرداری شــده اســت، متهمان در حالی که 
هیچ گونه قراردادی با پارس خــودرو، ایران خودرو و کرمان 
 خودرو نداشــتند اقدام به فروش نقدی و اقســاطی خودرو 
نموده و ضمن اخذ وجوه از متقاضیان خودرویی واگذار نشده 

است.

برگزاری چهارمین دادگاه متهمان شرکت »کیمیا خودرو«

دادستان کل کشور با  اشاره به صدور دستوراتی 
برای رسیدگی به مشــکات مطزح شده در ماقات 
مردمی، اظهارداشت: تا جایی که برای ما مقدور باشد 

در جهت حل مشکات مردم پیش خواهیم رفت.
به گزارش میزان، حجت ااســام والمسلمین منتظری، 
دادســتان کل کشور دیروز همزمان با سومین روز هفته قوه 
قضائیه از دادسرای ناحیه 1۲ تهران بازدید کرد و به ماقات 

مردمی پرداخت.
دادستان کل کشــور در جمع خبرنگاران با اعام اینکه 
در این بازدید توانســتیم با تعــدادی از مراجعان، ماقات و 
گفت وگوی مستقیم داشته باشیم، افزود: آن مقداری که برای 
ما امکان دارد و قانون به ما اجازه می دهد دســتورات ازم را 

برای رفع مشکات صادر نمودیم.
وی تصریح کرد: زمانی که در چنین مراکزی حضور پیدا 
می کنیم و مشکات مردم و همکاران را از نزدیک می بینیم، 
قطعا احساس تکلیف و وظیفه بیشتری خواهیم داشت و در 
جهت حل مشــکات آنها تا جایی که برای ما مقدور باشد 

پیش خواهیم رفت.
منتظری بیان داشت: تهران حوزه قضایی گسترده ای و 
با حجم مراجعات خیلی زیاد اســت و مقــدورات و امکانات 

مقداری محدود است.
وی افزود: دادستان تهران هم امروز بخشی از مشکات 
مربوط به این مجتمع را هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ 
نیروی قضایی بررسی کردند و خوشبختانه گام هایی برداشته 

شده است ولی احتیاج به کار زیادی دارد.

منتظری با بیان اینکه در حد مورد نیاز نتوانستیم قاضی 
به دادسرای تهران تزریق کنیم،گفت: اکنون دادسرای تهران 

به شدت نیازمند بازپرس و دادیار است.
تکذیب دو ادعای منتسب به دادستان کل کشور

در ادامه حجت ااســام والمسلمین منتظری با تکذیب 
نقل قول منتســب به وی که از ســوی یکــی از نمایندگان 
مجلس درباره پرونده ســعید طوسی مطرح شده بود،گفت: 

ما چنین چیزی نگفتیم و تایید نمی کنیم.

دادســتانی  عمومــی  روابــط  مدیــرکل  همچنیــن 
کل کشــور، مطلــب دیگــری کــه از قول دادســتان کل 
کشــور در مــورد متــواری بــودن مالــک پاســاژ موبایل 
 عاءالدین در برخی رســانه ها منتشر شــده بود را تکذیب 

کرد.
محمدحسین صیرفی از رسانه ها خواست در انتشار اخبار 
و مطالب و روند اطاع رسانی دقت کافی را مدنظر قرار دهند 

و از انتشار اخبار خاف واقع پرهیز نمایند.

دادستان کل کشور:

تا جایى که بتوانیم برای حل مشکات مردم 
پیش خواهیم رفت

یافته بود. این تصویر موجب داغ شــدن فضای مجازی شد 
و مخاطبان واکنش های جالبی نســبت به این تصویر نشان 

دادند.
یک فروند پهپاد جاسوســی »گلوبال هــاوک« آمریکا 
پنج شنبه ۳۰ خرداد ماه ســال جاری با نقض حریم هوایی 
ایران در منطقه کوه مبارک در استان هرمزگان، هدف آتش 
سامانه پدافند »سوم خرداد« نیروی هوافضای سپاه پاسداران 

انقاب اسامی قرار گرفت.
بخش هایی از اشه این پهپاد توسط نیروی دریایی سپاه 

جمع آوری و به نمایش گذاشــته شد تا دنیا به قدرت دفاعی 
ایران پی ببرند.

یوسف ســفاری صیاد هرمزگانی که در پنج مایلی شهر 
سوزا و توسط قایق صیادی بخشی از اشه این پهپاد را از آب 
گرفته است، گفت: بامداد روز دوشنبه برای صید به دریا رفته 
بودم که هنگام کشــیدن تور از دریا متوجه شدم تور مانند 
گذشته نیست و بسیار سنگین شده است که با بیرون آوردن 
آن از آب متوجه آهن پاره هایی شدم که بعد دریافتم که این 

آهن پاره ها تکه هایی از پهپاد آمریکایی است.

چهــار دقیقه به محل حادثه واقــع در محله وردآور خیابان 
طالقانی اعزام شدند.

ملکی با بیان اینکه عوامل شهرداری منطقه نیز در محل 
حضور داشــتند گفت: در این حادثه یــک بنای یک طبقه 
قدیمی در مجاورت یک زمین گودبرداری شــده به وسعت 
حدوداً 4۰۰ متر تخریب شــده بود که البته مشاهدات نشان 
می داد که در زمین گودبرداری شــده ایمن سازی های ازم 

انجام شده است.
وی افــزود: اطاعات اولیه حاکــی از آن بود که افرادی 
زیر این آوار محبوس و گرفتار هستند بنابراین آتش نشانان 
به سرعت عملیات ایمن ســازی را انجام دادند و با احتیاط 

ازم مشــغول انجام عملیــات آواربــرداری و خاک برداری 
شــدند که در دقایق اولیه یک آقای جوان حدودا ۲۷ ساله 
با تابعیت افغانســتانی را زنده اما آســیب دیــده از زیر آوار 
خــارج کردنــد و در ادامه عملیات نیز یک خانم ۳۰ ســاله 
ایرانی نیــز از زیر آوار بیرون آورده شــد که پس از تحویل 
 به عوامل اورژانس مشــخص شــد که جان خود را از دست 

داده است.
ملکــی در ادامه نیــز از تخریب بخشــی از دیوار محل 
گودبرداری شــده نیز خبر داد و اظهار داشت: یک دستگاه 
خــودرو ســواری جک نیز به همــراه آوار بــه داخل محل 

گودبرداری سقوط کرده است.

اشه  از  قســمتی 
پهپاد  هاوک«  »گلوبال 
داری  میلیــون   ۲00
پنج شــنبه  که  آمریکا 
سپاه  توسط  خرداد   30
سرنگون شد به تور یکی 
هرمزگانی  صیــادان  از 

افتاد.
دیروز  مهر،  گزارش  به 
)ســوم تیرمــاه( تصویری 
دســت  مجازی  فضای  در 
به دســت شــد کــه یک 
از  صیاد قشــمی تکــه ای 
پهپــاد آمریکایی را در دریا 

سازمان  سخنگوی 
خدمات  و  نشانی  آتش 
تهران  شهرداری  ایمنی 
مرگبار یک  ریــزش  از 
خیابان  در  ســاختمان 

طالقانی تهران خبر داد.
ملکی  جــال  ســید 
درباره این حادثه به ایســنا 
گفــت: صبح دیــروز یک 
مورد حادثه آوار ساختمان 
بــه ســامانه 1۲5 آتــش 
نشانی تهران اعام شد که 
آتش نشــانان سه ایستگاه 
بافاصلــه و در مدت زمان 

قطعه ای از پهپاد آمریکایی در تور صیاد هرمزگانی

ریزش مرگبار ساختمان در خیابان طالقانی تهران

گفت:  کشور  انتظامی  نیروی  فرماندهی  جانشین 
نیروی انتظامی با کشــف حجاب که به نوعی هتاکی 
به ارزش های اســامی و مبانی دینی مردم محسوب 

می شود، برخورد جدی خواهد داشت. 
به گزارش ایرنا، ســرتیپ ایوب سلیمانی ، در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: کشــف حجاب در زمره جرم مشهود تلقی 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: از نظر ما کشــف حجاب سوغات 
غرب برای کشورمان اســت که با بی توجهی داخلی نسبت 
به آن دشمنان از این فرصت برای صدمه زدن به ارزش های 

اسامی کشورمان استفاده می کنند.
سلیمانی اظهار داشت: تاکنون همه موارد کشف حجاب 
در کشــور موســوم به دختران انقاب که به صورت خاص 
رخ داد، ســرنخ های خارجی دارد و بــه گونه ای که برخی از 

شبکه ها و افراد در خارج از آن حمایت می کردند.
وی اضافه کرد: حتی حادثه مشــابه ای که هفته گذشته 
در شــهر رشت در اســتان گیان نیز رخ داده و در آن یک 
زن هم زمان چندین جرم را مرتکب شــده منشأ خارجی و 
با حمایت برخی شــبکه های خارجی صورت گرفته است و 
این کار از سوی کسانی مورد حمایت قرار گرفته که سامت 

جامعه را نمی خواهند.
جانشــین فرماندهی نیروی انتظامی گفت: بر اســاس 
نظرسنجی ناجا حدود 9۰ درصد از مردم ایران مبانی حجاب 
را قبول دارند و نوسان حداقلی و حداکثری در حوزه شرعی 
و عرفی وجود دارد و آنچه که اصل حجاب محسوب می شود، 

مورد حمایت اکثریت است.
سلیمانی اظهار داشت: با این حمایت حداکثری مردم از 
حجاب باید با کسانی که مخل این امنیت محسوب می شوند 

به طور جد برخورد شود.

سرویس شهرستانها: 
اســتان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعــی  معاون 
کرمانشاه گفت: حادثه گروگانگیری در یکی از محات 
حاشیه ای کرمانشاه با حضور و مداخله به موقع پلیس 

بدون هیچ اتفاق ناگواری پایان یافت. 
ســرهنگ محمدرضــا آمویــی اظهار داشــت: حادثه 
گروگانگیری ظهر روز یکشــنبه )۲ تیر( در یکی از محات 
شــهر کرمانشــاه رخ داد  که طی آن یک جــوان به  دنبال 
اختافات خانوادگی اقدام به گروگانگیری در مراســم ختم 

کرد.
وی افزود: این فرد پس از ورود به مراســم ختم یکی از 

اقوام، با تعدادی از بستگانش درگیر شد.
آمویی عنوان کرد: پــس از حضور پلیس در محل، فرد 
مذکور به  سمت مأموران تیراندازی  کرد و پس از آنکه منطقه 
به  محاصــره پلیس در آمد متهم اقدام بــه گروگان گرفتن 

برخی از شرکت  کنندگان در مراسم ختم  کرد. 
معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه افزود: به دنبال این اقدام 
مأموران پلیس با فرد گروگانگیر وارد مذاکره شده و با انجام 

عملیات روانی موفق شدند این فرد را وادار به تسلیم کنند.
وی گفت: در این حادثه که بیش از چهار ساعت به  طول 
انجامید آســیبی به کسی وارد نشد و فرد گروگانگیر نیز هم  

اکنون در اختیار پلیس قرار دارد.
آمویی افزود: تحقیق از فرد گروگانگیر برای روشن شدن 

دلیل دقیق این حادثه همچنان ادامه دارد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور : 
نیروی انتظامی با کشف حجاب 

مقابله می کند

اختاف خانوادگی 
منجر به گروگانگیری شد 

سرویس شهرستانها: 
رئیس  پلیس فتا کردســتان از دســتگیری سه 
گرداننده سایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال گردش 

مالی در این استان خبر داد. 
ســرهنگ مهدی دانش پور اظهار داشت: طبق گزارش 
رســیده از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی 
مبنی بر فعالیت مجرمانه فرد یــا افرادی در فضای مجازی 
با موضوع قماربازی اینترنتی به آدرس یکی از ســایت های 
خارجــی به این پلیــس، بافاصله موضوع در دســتور کار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: بــر اســاس مســتندات به دســت آمده 
پرداخت های مالی برای شرکت در این سایت از طریق درگاه 
پرداخت بانکــی که به ظاهر در خصوص خرید و فروش لپ 
تاپ فعالیت داشت انجام شــده بود و گردانندگان سایت از 
طریــق اجاره این گونه درگاه های بانکی اقدام به پولشــویی 

کرده بودند.
سرپرســت پلیس فتا استان کردســتان یادآور شد: با 
اقدامات فنی تیم ویژه پلیس، مالکان ســه درگاه بانکی که 
در این خصوص فعالیت داشتند، مورد شناسایی قرار گرفته 
و پس از هماهنگی قضایی هر سه متهم به هویت های معلوم 

دراین استان دستگیر شدند.
سرهنگ دانش پور با بیان اینکه متهمان پس از بازجویی 
فنی و مواجه با مســتندات موجود اقرار کردند، گفت: فردی 
که با یکی از متهمان دســتگیر شده نسبت فامیلی دارد به 
آنان پیشــنهاد این کار را داده و هر سه درگاه که در اختیار 

وی که سرکرده باند است قرار دارد و آدرسی از او ندارند.
وی افــزود: پــس از تاش هــای شــبانه روزی و فنی 
کارشناسان این پلیس و اقدامات فنی انجام شده، متهم اصلی 
در یکی از استان های شــمالی کشور دستگیر و سامانه های 
رایانــه ای وی نیز مورد توقیف قرار گرفت که تعداد ۳4 عدد 
کارت بانکی که متعلق به افراد مختلف بود نیز کشــف و به 
این پلیس انتقال داده شــد.این مقام انتظامی اظهار داشت: 
متهم در مواجه با مستندات عنوان کرد برادرم مالک سایت 
و ساکن یکی از کشــورهای خارجی است که برای تسهیل 
در نقد کردن مبالغ شــرط بندی در ایران نفراتی را از طریق 
من اســتخدام کرده که این افراد نسبت به اجاره کارت ها و 
درگاه های بانکی اقدام می کنند. ســرهنگ دانش پور اضافه 
کرد: در بررســی سایر حســاب های نامبرده گردش حسابی 
به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به دســت آمده است، ضمن اینکه 
در این خصوص پرونده به همراه متهمان برای ســیر مراحل 

قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار داده شد.
وی گفت: با توجه به اینکه اکثر گردانندگان سایت های 
شــرط بندی و قماربازی در خارج از کشور فعالیت می کنند 
لذا با وعده های جوایز میلیونی به دنبال جذب مخاطب بیشتر 

برای سودجویی و کاه برداری از شهروندان هستند.

گردانندگان سایت قماربازی 
در کردستان دستگیر شدند 

سرویس شهرستان ها : 
عوامل  دستگیری  از  کرمانشاه،  انتظامی  فرمانده 
نزاع دســته جمعی و تیراندازی در ۲ روســتای این 

شهرستان، توسط پلیس خبر داد. 
ســرهنگ »حســین براری« اعام کرد: به دنبال اعام 
مرکــز فوریت های پلیســی 11۰ مبنی بر یــک فقره نزاع 
دسته جمعی در روستای چوب دراز، مأموران پاسگاه قره سو 
پس از حضور در محل ســه نفر از اهالی روستا که از ناحیه 
سر و صورت زخمی  شدند به آنها مراجعه و عنوان کردند که 
چهار نفر به دلیل اختاف حساب آنها را مورد ضرب و شتم 

قرار داده و سپس متواری شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، دستگیری 
ضاربان در دستور کار مأموران پاسگاه قره سوقرار گرفت و در 
نهایت توانستند محل اختفای متهمان را شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضائی آنها را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی کرمانشــاه در ادامه و با  اشــاره به یک 
مورد تیراندازی در روستای قیسوند مأموران پاسگاه بیلوار به 
سرعت وارد عمل شده و با حضور در محل مشاهده کردند ۲ 
نفر به دلیل اختافات شخصی با استفاده از ساح پران اقدام 
به تیرانــدازی کرده اند که منجر به مصدومیت یکی از آ ن ها 
شده است.وی تصریح کرد: یکی از عوامل تیراندازی دستگیر 
و تاش برای دستگیری دیگر عامل تیراندازی در دستور کار 
مأموران قرار دارد.سرهنگ براری در پایان از معرفی هر پنج 
متهم دستگیر شده در جریان ۲ عملیات به دستگاه قضائی 

برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام ازم خبر داد.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمانشاه 
از دســتگیری ۱9 نفر به جرم اخذ رشوه در یکی از 

شهرداری های استان خبر داد.
صادقــی  محمدحســین  ایســنا،  گــزارش   بــه 
گفــت: در این پرونده برای 19 نفر قرار تأمین کیفری صادر 
شــده، تحقیقات پرونده در مراحل نهایــی قرار دارد و آماده 
ارســال به دادگاه است. وی خاطرنشان کرد: همچنین برای 
شهردار این شــهر نیز قرار نظارت قضائی صادر شده است، 
بدین معنا که این شهردار تا زمان پایان رسیدگی به پرونده 
و تعییــن تکلیف آن نباید ســمت های مدیریتی را پذیرش 
کند.وی از متاشی شدن یک شــرکت هرمی در کرمانشاه 
خبر داد و اظهار کرد: دستگاه قضائی استان از مدت ها پیش 
فعالیت این شــرکت را تحت رصد قرار داده بود و سرانجام 
پس از شناسایی اعضا و سرشاخه های شرکت، این افراد مورد 
تعقیب قضائی قرار گرفته و دســتگیر شدند.وی بابیان اینکه 
این شرکت با عنوان »یونیک فاینانس« عاوه بر کرمانشاه در 
چند اســتان دیگر نیز اقدام به عضو گیری کرده بود، اعام 
کرد: افراد دستگیرشــده این پرونده جمعاً هفت نفر هستند 
که برای آنها به اتهام اخال در نظام اقتصادی کشور از طریق 
تشکیل شرکت هرمی کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها 

در حال رسیدگی است.

از  قدس  شهرســتان  انتظامی  فرماندهی 
دستگیری عامل کاهبرداری ۲0 میلیارد ریالی 
توسط  وام خانگی  ایجاد صندوق های  از طریق 

پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ شــاهپور فاحی  فرمانــده انتظامی 
شهرســتان قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
به دنبال وصول گزارشــاتی از مرجع قضائی مبنی بر 
کاهبرداری از شــهروندان توســط یک نفر خانم در 
منطقه هفت جوی از طریق ایجاد صندوق های خانگی 
وام و ســرمایه گذاری، با بررســی های صورت گرفته 
مشخص شد متهم که یک خانم حدودا 45 ساله بوده 

با جلب اعتماد مــردم  و با بهره گیری از طمع برخی 
افراد ساده لوح اقدام به ایجاد صندوق خانگی وام کرده 
و ضمن جلب منابع مالی به بهانه ســرمایه گذاری در 
بازارهای پر ســود نســبت به پرداخت سودهای غیر 
متعارف و چند برابر بیشــتر از بانک هــا اقدام  و در 
 ایــن خصوص حدود ۲5۰ نفر عضــو صندوق مذکور 

شده اند.
ایــن مقام انتظامــی تصریح کرد: بــا هماهنگی 
قضائی بازرســی از منزل متهم انجام و عاوه بر کشف 
18 فقره دسته چک از بانک های مختلف به نام متهم ، 
دفاتر مربوط به این صندوق نیز کشف و متهم دستگیر 

و به پلیس آگاهی منتقل شد.
فاحــی گفت: در بررســی های اوراق و اســناد 
کشف شــده مشخص شد متهم  در یک سال گذشته 
با شــگرد فوق الذکر مبلغی بالغ بر دو میلیارد تومان 
از اعضا جمع آوری و تنهــا 5۰۰ میلیون تومان را به 
عنوان وام واگذار و مابقی ســرمایه جذب شده را در 
مصارف شــخصی همچون خرید ملک سرمایه گذاری 
کرده است. وی در اعترافات خود ضمن پذیرش اتهام 
کاهبرداری از ۲48 نفر عضو این صندوق، جهت سیر 
مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار 

بازداشت موقت روانه زندان شد.

پلیس عوامل تیراندازی 
در کرمانشاه را دستگیر کرد

دستگیری 19 نفر 
در یک شهرداری  استان کرمانشاه 

کاهبرداری 20 میلیاردی یک زن 
از صندوق های وام خانگی
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اصاح طلبان: مجلس و ریاست جمهوری آینده را هم 

از دست می دهیم
سرویس سیاسی-

کارنامه همه فراکسیون های مجلس قابل بررسی و عملکرد آنان قابل احصا است، اصاح طلبان در مجلس دهم کمترین 
توجهی به معیشت مردم نداشته اند و اما در مقابل از این طیف حاشیه آفرینی و استفاده از تریبون های مجلس برای سخنان 
ساختارشکنانه ای که هیچ فایده ای ندارد جز متشنج کردن مجلس و ایجاد شکاف میان فراکسیون ها بارها به چشم خورد. در 
چنین فضایی که رئیس و دو نایب رئیس مجلس دهم سه سال در اختیار مستقان و اصاح طلبان بوده حاا که یکی از نواب 
رئیس از دست آنها خارج شده می گویند خوب است مردم بدانند که اکثریت مجلس دست اصاح طلب ها نیست. حال آنکه 
مستقان حامی دولت و اصاح طلب ها با هم اکثریت مجلس را در اختیار داشته اند. روزنامه آفتاب یزد دیروز در یادداشتی 
با عنوان »اصاح طلبان در وضعیت قرمز« به وضعیت این طیف پرداخت و نوشت: »آنانی که با بیرون رفتن علی مطهری از 
هیئت رئیسه تا لرزاندن بنیان های قیصریه پیش رفته بودند این روزها با بیرون کشیده شدن صندلی ریاست کمیسیون ها از 
زیر پای اصاح طلب ها و معتدلین، آن چنان سکوتی اختیار کرده اند که گویی؛ یا راضی اند به این جابه جایی ها یا اینکه شوک 
زده اند به اندازه]ای که[ سکوت اختیار کرد]ه اند[؛ همان هایی که نزدیک بود قتل میترا استاد را به گردن فراکسیون امید در 
مجلس بیندازند...« مقصود این روزنامه طیف کارگزاران است که در ماجرای قتل میترا استاد با دیگر طیف های اصاح طلب 
به بحث و جدل پرداخت و با استدال هایی که به نظر درست هم می آمدند اصاح طلبان را به بی توجهی به اخطارها متهم 
کرد. در این بین مشخص شد که حتی اخطارهایی به اشخاصی مانند معاون اول رئیس جمهور نیز داده شده بود که نجفی 
برای احراز این پست مناسب نیست اما توجهی به آن اخطارها نشد.  این یادداشت در ادامه آورده: »یحتمل هیچ تحلیلی 
برای خارج شدن اصاح طلب ها و حامیان دولت روحانی از اکثریت کمیسیون های اصلی- ۱۴ گانه- مجلس ارائه نخواهند 
داد اما این یک واقعیت است که هشدارهایی بسیار جدی با پالس هایی به شدت آزاردهنده این پیام را مخابره می کند که 

مجلس آینده و پاستور هم می تواند به سرنوشت کمیسیون های مجلس فعلی در سال آخر دچار شود.«
مواظب سعید جلیلی باشید رئیس مجلس نشود!

روزنامه ســازندگی در یادداشتی به قلم سید حسین مرعشی نوشت: »مجلس شورای اسامی، کارکرد واقعی خود را 
ندارد. زمانی بود که امام)ره( اعام کرد مجلس در رأس امور است اما واقعیت این است که امروز مجلس در رأس امور نیست. 
درعین حال نباید فراموش کرد که شخصیت های طراز اول اصاح طلبی در انتخابات اخیر اجازه شرکت نداشتند و ما با همین 
سرمایه و بضاعت اندک در عرصه سیاست حاضر شدیم و نهایتاً کسانی که امکان تأیید صاحیت و نقش آفرینی داشتند همین 
بنیه و توانی را که ارائه کردند، دارند؛ بنابراین همه این موارد ادغام شده و مردم و رأی دهندگان به جریان اصاحات را اکنون 
با این سؤال اساسی مواجه کرده که نتیجه رأیشان چه بود؟« مرعشی در این مطلب نوشته است: »با این تفاسیر باید بدانیم 
که اگر اصاح طلبان تسلیم فضای منفی موجود شوند، باید پذیرفت که آقای جلیلی رئیس مجلس ایران خواهد بود... من 
امروز این را اعام می کنم تا مردم و هواداران اصاحات بعداً نگویند که شما می دانستید و نگفتید.«جای آن دارد بپرسیم اواً 
مگر همین مجلس و فراکسیون امید برآیند عملکرد شورای عالی اصاح طلبان و رفتار ماکیاولیستی آقای »تکرار می کنم« 
نبوده است که می گویند امروزه در رأس امور نیست! سؤال دیگر آنکه چرا مدعیان اصاحات که آزادی و دموکراسی خواهی 
آنها گوش فلک را کر کرده است، از ورود مخالفان و منتقدان خود به انتخابات مجلس واهمه دارند تا آنجا که از اآن فضای 
سیاسی را انتخاباتی کرده و به هواداران و هم حزبی های خود هشدار می دهند مواظب فانی باشید که رئیس مجلس نشود!

عربستان با بودجه نظامی 7 برابری نسبت به ایران
علی نجفی خوشرودی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز در روزنامه ایران نوشت: »سخنان 
دونالد ترامپ در باب اینکه او تنها ۱0 دقیقه قبل از صدور دستور حمله به ایران، به دلیل جلوگیری از تلفات ۱50 نفری این 
حمله از آن منصرف شده بیش از آنچه نیاز به تفسیر داشته باشد، یک بلوف و مانور سیاسی به نظر می رسد. چه اینکه بعد از 
اعام این خبر هم رسانه های آمریکایی روایتی را مطرح کردند مبنی بر تأثیر یک تحلیلگر سیاسی در شبکه »فاکس نیوز« 
بر تصمیم ترامپ. این روایت به روشنی ناقض روایت مطرح شده توسط خود رئیس جمهوری آمریکاست. اما اگر از زاویه ای 
واقع بینانه تر و روشن تر بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، باید سؤالی پیش کشیده شود که کل این موضوع را مورد تشکیک قرار 
می دهد؛ آیا اساساً ادعای ترامپ و کاخ سفید مبنی بر داشتن تصمیمی برای حمله محدود به ایران می تواند صحت داشته 
باشد یا خیر؟در یک نگاه محاسبه گرانه پاسخ منطقی به این سؤال منفی است. خصوصاً اینکه هر چند ترامپ خود در قامت 
رئیس جمهوری با رفتارها و تصمیمات عجیب در سطح جهان مطرح است اما شاید از مهم ترین خصوصیات او داشتن وجهی 
کاسب کارانه و محاسبه گرانه در تصمیماتش می باشد. آرایش نیروهای نظامی در منطقه و همین طور موقعیت خلیج  فارس 
از منظر اهمیت اقتصادی و خصوصاً در حوزه انرژی برای دنیا بروز یک درگیری نظامی را در اینجا بسیار زیانبار و پرمخاطره 

می کند، خصوصاً برای کشورهای غربی و صنعتی که به انرژی این منطقه و همین طور مسیر تجاری آن وابسته هستند.«
وی افزود: »اما فاکتور دیگر در این خصوص جایگاه و توانمندی نظامی و همین طور پتانسیل های ژئوپولتیک ایران در 
یک نبرد احتمالی در این منطقه است. درست است که شاید مجموع بودجه نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه حتی 
بسیار بیشتر از بودجه کل کشور ما در یک سال باشد اما صرف کردن چنین بودجه ای الزاماً به معنای داشتن توانمندی در 
یک نبرد نظامی نیست. نشانه اخیر و روشن آن ماجرای انهدام پهپاد 220 میلیون داری آمریکا به وسیله سامانه موشکی 
است که شاید چند ۱0 برابر کمتر از این پهپاد قیمت داشته باشد. این یعنی آنکه محاسبه قدرت ایران در یک اقدام نظامی 
نباید صرفاً مبتنی بر مقایسه بودجه های نظامی باشد.« در ادامه این مطلب آمده است: »یک مقایسه در این میان موضوع را 
بهتر روشن می کند؛ بودجه نظامی عربستان در سال 20۱7 معادل 87 میلیارد دار یعنی 7 برابر بیشتر از بودجه ۱2 میلیارد 
داری نظامی ایران در همان ســال بوده. در عین حال عربســتان یکی از 3 بودجه نظامی بزرگ دنیا نسبت به کل بودجه 
کشورش را دارد. در حالی که ایران در این فهرست حتی جزو 25 کشور اول دنیا هم نیست اما با همه این شرایط ایران توان 
انهدام پیشرفته ترین پهپاد جاسوسی جهان را تنها بعد از چند کیلومتر تجاوز به خاک کشور دارد، اما در مقابل عربستان 
حتی نمی تواند پهپادهای به مراتب ساده تر حوثی های یمن را کنترل کند و این پهپادها تا عمق چند ۱0 کیلومتری این 
کشور می روند و حتی تأسیسات نفتی آنها را هم با موفقیت بمباران می کنند.«توان دفاعی ایران که گوشه ای از آن در انهدام 
ابر پهپاد جاسوسی آمریکا خودنمایی کرد، برخاسته از روحیه انقابی و اتکا به ظرفیت های درونی و اعتماد به سرمایه های 
انسانی داخل کشور به ویژه قشر جوان است. اگر دولت از ابتدای روی کار آمدنش به چنین روحیه و انگیزه و استعداد آماده 
برای نقش آفرینی در اقتصاد و تولید و صنعت بها می داد، کشور گرفتار برجام نمی شد، برنامه هسته ای ایران متوقف نمی شد، 
دومینوی تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی راه نمی افتاد، هزاران کارگر بیکار نمی شدند و با شکوفایی توانمندی ها به 

نقطه ای می رسیدیم که همان اندک اثر تحریم ها به صفر می رسید.
دولت پنهان، کمر به قتل دولت بسته است!

روزنامه آرمان در مصاحبه ای با یکی از فعاان طیف موسوم به اصاح طلب نوشت: »دولت پنهان، کمر به قتل دولت بسته 
است«در بخشی از این گفت وگو آمده است: » وقتی در کوچه و بازار رفت و آمد داریم احساس می کنیم مردم از بی تصمیمی، 
دیرتصمیمی یا بدتصمیمی دولت ناراحتند و این واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد. حال اینکه محبوبیت کم شده و 
چه کسانی مقصرند به نظر بنده به چند دسته برمی گردد نخست؛ استکبار جهانی که سعی اش بر پایین آوردن جایگاه اجتماعی 
خدمتگزاران کشور است. دوم؛ دولت پنهان که کمر به قتل دولت بسته، از هیچ  کوششی فروگذار نکرده و به ظاهر خود را 
متدین می داند و به اسم انقاب به انقاب لطمه می زنند. سوم؛ افراد دیرتصمیم و بدتصمیمی که در اطراف دولت هستند.«
در این باره باید گفت که متأسفانه طیف مدعی اصاحات، هیچ دغدغه ای نسبت به مطالبات مردم و به خصوص مطالبات 
معیشتی ندارد. این جریان اکنون اکثریت مطلق کابینه را در اختیار دارد، اما با فرافکنی، از پاسخگویی درباره وضع موجود 
طفره می رود. برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصاحات در دولت یازدهم، تقصیرها و قصورهای دولت را به گردن دولت 
قبل می انداختند. وقتی این ترفند کارایی خود را در افکار عمومی از دست داد، ادعای مضحک کارشکنی دولت پنهان از 
سوی طیف مدعی اصاحات و برخی دولتمردان مطرح شد. دیگر اینکه در ادبیات سیاسی دو مفهوم »دولت پنهان« و »دولت 
سایه« داریم که این دو در تضاد با یکدیگر هستند. دولت در سایه برای کمک و همچنین رصد اقدامات دولت و احیانا نقد 
کارشناسانه و ارائه مشورت به دولتمردان تشکیل می شود. اساس دولت سایه در فعالیت آشکار است. چنانکه اخیرا سعید 
جلیلی با دعوت از کارشناسان حوزه نفت و انرژی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و راهکارهای افزایش درآمد کشور را به 
دولت ارائه دادند. اما در مقابل »دولت پنهان« کنایه از سایه هایی است که اگرچه حضورشان ملموس نیست اما کارها و امور 
با  اشاره و نظر آنها به انجام می رسد. با این وجود به درستی مشخص نیست که آوردن نشانه هایی نظیر انقابی بودن برای 
دولت پنهان از ندانستن تفاوت میان این دو مفهوم بوده یا شیطنتی غیراخاقی؟!مصاحبه شونده می افزاید: »لذا اگر قرار باشد 
نارضایتی در کشور به وجود آید این عوامل مختلف دست به دست هم داده و موجب نارضایتی عمومی از مجموعه دولت و 
به وجود آمدن چنین شرایطی می شود.«اگرچه مصاحبه شونده گفته که همه باید در موفقیت دولت خود را سهیم بدانند و 
کمک کنند اما متأسفانه طیف مدعی اصاحات، هیچ دغدغه ای نسبت به مطالبات مردم و به خصوص مطالبات معیشتی 
ندارد. این جریان اکنون اکثریت مطلق کابینه را در اختیار دارد، اما با فرافکنی، از پاسخگویی درباره وضع موجود طفره می رود.

درمکتب امام

کار خودتان را خوب انجام دهید
هركس هر كارى را متصدى است، او را خوب انجام بدهد. شا كار نداشته 
باشيد كه يك قاى در بلخ- مثًا- فان عمل را كرده است و يك قاى در كجا. 
شا كارتان اين باشد كه اين كارى كه خود شا مى كنيد، اين خوب باشد. اگر همه 
افراد يك مملكتى آن كارى كه دستشان است بنا بگذارند خوب انجام بدهند، اين 

مملكت يك مملكت الهى عاى مى شود.
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وزیر امور خارجه گفت: آمریکا و برخی 
در  اختال  اصلی  مسئول  غربی  کشورهای 

مبارزه با مواد مخدر هستند.
 به گــزارش مهر، محمد جــواد ظریف وزیر 
امورخارجه صبح دیــروز در همایش روز جهانی 
مبارزه با مواد مخدر که در ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر برگزار شــد، اظهار کرد: 3۱ ســال پیش 
مجمع عمومی ملل متحد با هدف آگاهی عمومی 
در زمینــه مرتبط با مواد مخدر و دســتیابی به 
جهانی عاری از ســوء استفاده 2۶ ژوئن مطابق با 
5 تیر را به عنوان روز جهانی مبارزه با موادمخدر 

نام گذاری کرد.
ظریــف با بیان اینکه جهان عاری از ســاح 
هســته ای، جهان عاری از فقیر و…، شــعارها و 
اهدافی اســت که بر مبنای اصــول 3 گانه ملل 
متحد بنا شده اســت،تصریح کرد: براساس گفته 
ســازمان ملل، ایــران پرچمدار مبــارزه با مواد 
مخدر اســت و اقدامات ایران در عرصه مبارزه با 
 مواد مخدر چشمگیر اســت و تحمل هزینه های 
بی شــمار معنوی و مادی بر دوش ایران اســت و 
ایران پیشگام رسیدن به جهان بدون مواد مخدر 

است.
وی  با اعام اینکه ساانه بیش از 300 میلیون 
دار هزینه برای مبارزه با قاچاق، عرضه و کاهش 
تقاضای مــواد در ایران مصرف می شــود، اظهار 
داشــت: موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با 
بزرگ ترین تولیدکننــده بی تأثیر بر نقش پررنگ 

ایران در مبارزه با مواد مخدر نبوده است.
وزیــر خارجه ایــران گفت: هیچ کشــوری 

نمی تواند خود را از گزند مواد مخدر مصون بداند، 
ویژگی جهانی شــدن به پدیده مــواد مخدر هم 

تسری یافته است.
ظریف خاطرنشان کرد: معضل مواد مخدر در 
کشــورهای غربی و اروپایی مشکل داد و ستد در 
حد خرده فروشــی خیابانی است در حالی که در 
کشور ما با شرارت و درگیری و عبور کاروان های 

مسلح و... است.
وی ادامــه داد: متأســفانه علی رغم اقدامات 
چشــمگیر ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر، از 

برخی از اهداف خود بازمانده ایم.
وزیر خارجه ایران گفــت: اعمال تحریم ها و 
اقدامات یک جانبه آمریکا و ورود آمریکا در عرصه 
جنگ و تروریســم اقتصادی مانع همکاری های 

بین المللی شده است و آمریکا و برخی کشورهای 
غربی مســئول اصلی اختال در مبــارزه با مواد 

مخدر هستند.
275میلیون معتاد در جهان

همچنین در این مراســم ســردار اســکندر 
مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره 
به آخرین وضعیت تولید مواد مخدر در جهان در 
سال 20۱8 گفت: کشــت و تولید مواد مخدر تا 
 این ســال به رکوردی بی ســابقه رسیده و تولید 
غیرقانونــی موجب ابتــای 275 میلیون نفر در 

سراسر جهان به اعتیاد شده است.
وی با بیان اینکه نیمــی از معتادان تزریقی 
مبتا به ویروس هپاتیت c هستند، اظهار داشت: 
از هر هشت نفر یک نفر از معتادان به بیماری ایدز 

مبتا اســت که  براســاس  آمار بهداشت جهانی 
۴50 هزار نفر در همان ســال در اثر مصرف مواد 

مخدر جان خود را از دست می دهند.
روش مبارزه با قاچاق مواد مخدر 

در کشورها متفاوت است
دبیرکل ســتاد مبارزه با مــواد مخدر با بیان 
اینکه چالش های ناشی از مواد مخدر از منطقه ای 
بــه منطقه دیگر متفاوت اســت، تصریح کرد: به 
همین دلیل راه هــای مقابله با آنهــا نیز باید به 
تناســب حجم و گستردگی مســاله و مقتضیات 
کشــورها تعریف و تنظیم  شــود لذا نباید نسخه 
کشــورهای مقصد که در آنها قاچاق مواد مخدر 
به صورت خرده فروشــی خیابانی اســت بر سایر 

کشورها تحمیل شود.
وی با اشــاره به این که کشفیات هروئین در 
حدود 2۶ تن بوده است، افزود: اهمیت فعالیت ها 
و اقدامات ایران زمانی روشــن می شود که بدانیم 
علی رغم تحریم های ظالمانه ،جمهوری اســامی 
ایران به تنهایی 7۶ درصد کشفیات جهانی تریاک 
و ۶7 درصد کشفیات جهانی مرفین و ۱7 درصد 
کشفیات هروئین را به خود اختصاص داده است. 
سردار مومنی با بیان این که ضرورت دارد معیشت 
جایگزیــن در مناطق عمده کشــت و تولید مواد 
افیونــی در اولویت های برنامه های جامعه جهانی 
در مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد، گفت: مساعدت 
فنی و تجهیزاتی به کشورهای در مسیر ترانزیت 
و ارتقاء مبادله اطاعات عملیاتی بین کشورهای 
مبدأ مســیر ترانزیــت و مقصد براســاس اصل 

مسئولیت مشترک مورد توجه جدی قرار گیرد.

ظریف در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

آمریکا و برخی غربی ها مسئول اختال در مبارزه با مواد مخدر هستند

یک روزنامه آمریکایی با اشــاره به عدم 
پاســخگویی دولت ترامپ به انهدام پهپاد 
متجاوز آمریکا از ســوی ایران نوشت: این 
بخشی از ویژگی ترامپ است که همچون یک 
ببر غرش می کند اما همچون یک گربه ترسو 

عمل می کند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی 
به جدیدترین دروغ »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا درخصوص علت صرفنظر از اقدام نظامی علیه 
ایران  اشاره کرد و نوشت: ترامپ یک دروغگوی قهار 
است اما برخی از دروغ های وی قابل توجه تر از باقی 
دروغ هایش است. دروغ هایی که او درباره تغییر عقیده 
درباره حمله به ایران بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکا 

گفت، کامًا آشکار و گویا بود.
بامداد پنج شــنبه گذشــته، یک فروند پهپاد 
جاسوســی آمریکایی کــه وارد حریم هوایی ایران 
شده بود، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی ایران سرنگون شد. بسیاری از تحلیل گران 
نظامی بــر این باورند که اثبات توانمندی ایران در 
سرنگون ساختن چنین پهپادی معادات نظامی را 

در منطقه تغییر داده است.
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هفته گذشته 
درخصوص علت صرفنظر از اقدام نظامی علیه ایران 
در توئیتر خود نوشته بود: شب گذشته آماده شلیک 
به سه سایت مختلف برای تافی بودیم که پرسیدم 
چند نفر کشته خواهند شد؟ پاسخ یک ژنرال این 
بود: »۱50 نفر قربان«. ده دقیقه قبل از حمله، آن 
را متوقف کردم، چون متناسب با ساقط کردن یک 

پهپاد بدون سرنشین نبود.
ترامپ، ببر توئیتری

واشنگتن پست سپس این گونه در استدال اینکه 
ترامپ در این خصوص دروغ گفته اســت، نوشت، 
گزینــه ای که در وهله اول ترامــپ با آن موافقت 
کرد، اقدام نظامی علیه ایران در هنگام شب بود تا 
میــزان تلفات کاهش یابد اما در نهایت آن طور که 
نیویورک تایمز گزارش کرد، ترامپ ۱0 دقیقه قبل 
از موعد حمله به ایران از تصمیم خود منصرف نشد 
بلکه دو ســاعت قبل از آن از این تصمیم منصرف 

شد که حدود ساعت ۱9:00 بود.
این روزنامه آمریکایی ادامه داد: به طور خاصه، 
ترامپ به واسطه دریافت اطاعات جدید از تصمیم 
خود صرفنظر نکرد بلکه از انجام این کار دچار ترس 
شد و این بخشی از ویژگی ترامپ است که همچون 
یک ببر غرش می کند اما همچون یک گربه ترسو 

عمل می کند.
واشنگتن پست در بخشی از گزارش خود تأکید 
کرد که ترامپ یک ببر توییتری است که نمی توان 

تهدیداتش را چندان جدی گرفت.
پارس کردنش به نیش زدنش می چربد!

روزنامــه نیویورک تایمز در گزارشــی درباره 
اتفاقات اخیر در درون کاخ سفید در ارتباط با تصمیم 
بــه اقدام نظامی علیه ایران و لغو آن در دقایق آخر 
نوشت: برخی آن را یک تهدید توخالی دیگر از جانب 
رئیس جمهوری می دانند که پارس کردنش به نیش 

زدنش می چربد.
نیویورک تایمز در ادامه افزود: پاسخ های عمومی 
سیاستمداران غربی به ساقط شدن پهپاد آمریکایی 
توســط ایران، عمدتا محتاطانه بوده است و گاهی 

نیز مغشوش.
ازم به ذکر اســت که چندی پیش »هارولد 
رود« تحلیلگــر آمریکایــی در اظهارنظری که در 
وبگاه »الگماینر« منتشر شد،گفته بود: ما امروزه در 
موقعیتی هستیم که نه تنها در جهان اسام بلکه 
در کل دنیا، آمریکا را به سان ببر کاغذی می بینند.

تکذیب حمله سایبری
سیدحســین نقوی حســینی، ســخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ادعــای آمریکایی ها مبنی بر حمله ســایبری به 
تأسیسات نظامی ایران را بی اساس خواند و گفت که 
آنها با طرح این ادعا می خواهند موفقیت ایران در 
سرنگونی پهپاد جاسوسی این کشور را خنثی کنند.
نقوی حسینی افزود: یکی از اقدامات خصمانه 
آمریکایی ها علیه کشورمان برنامه ریزی برای حمات 
ســایبری است که تعداد این حمات بسیار زیاد و 
به صورت مســتمر بوده و به شــیوه های مختلف 
طراحی می شود. آنها تاش می کنند که در شبکه 
ارتباطی ما مشکاتی ایجاد کنند اما توانمندی ما 
برای مقابله بســیار بااست. ما ضمن خنثی کردن 
 این حمات با آنها مقابله می کنیم و اجازه حمله را 

نمی دهیم.
وی در ادامــه گفت: ادعــای آمریکایی ها در 
موفقیت در این حمات بی اســاس اســت چون 
توانمندی جمهوری اســامی ایران برای مقابله با 
این حمات بســیار بااســت. ما اجازه نمی دهیم 
آرامش شــبکه های ارتباطــی و اطاعاتی به هم 
بخورد. آنها حمات زیادی را طراحی کردند اما به 

نتیجه نرسیدند.
عصبانیت عربستان و امارات از ترامپ

با گذشت چند روز از ساقط شدن پهپاد پیشرفته 
جاسوسی آمریکایی بر فراز خلیج  فارس توسط ایران، 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا روز یک شــنبه 

گفت قصد سفر به ریاض و ابوظبی را دارد.
به نوشــته الجزیره، این ســفر با هدف کسب 
رضایــت و دلجویی از امارات عربی متحده عربی و 

عربستان سعودی صورت می گیرد. دو کشوری که 
به نظر می رسد از واشنگتن عصبانی هستند و انتظار 
داشتند که آمریکا در ازای ساقط شدن پهپاد خود، 

پاسخ ایران را بدهد.
»لقاء مکی« پژوهشــگر مرکــز پژوهش های 
الجزیره نیز در میزگردی در این شــبکه گفت که 
امارات و عربستان سعودی بشدت از دولت ترامپ 
عصبانی هستند و پمپئو با هدف مرتب کردن اوضاع 

قرار است وارد این دو کشور شود.
به گزارش خبرگزاری ها، »عادل الجبیر« وزیر 
مشاور در امور خارجی عربستان سعودی در مصاحبه 
با شبکه »فرانس 2۴« در اظهارنظری گستاخانه به 
تکرار مواضع ضدایرانی سعودی ها پرداخت و خواستار 
اعمال فشار آمریکا و دیگر کشورها بر ایران به منظور 

تغییر رفتار و سیاست های ایران شد.
کمیته چهارجانبه عربستان سعودی، امارات، 
آمریکا و انگلیس در بیانیه پایانی نشســت خود در 
لنــدن از رفتارهای ایران که بــه ادعای آنها باعث 

بی ثباتی در منطقه شده، ابراز نگرانی کردند.
»جرمی هانت« وزیر امور خارجه انگلیس که 
اخیراً پیرو آمریکا بدون ارائه شواهد مستدل، ایران 
را به دست داشتن در حادثه دریای عمان برای حمله 
دو نفتکش  متهم کرده بود، بعد از ساقط شدن پهپاد 
جاسوسی آمریکا نیز گفته که واشنگتن را در تقابل 

با ایران همراهی خواهد کرد.
قطعات پهپاد آمریکایی 

در تور صیادان
به گزارش فارس، در پی انهدام پهپاد جاسوسی 
آمریکا که بامداد 30 خردادماه امسال و پس از نقض 
حریم هوایی کشــورمان، توسط پدافند هوافضای 
ســپاه پاسداران انقاب اسامی ساقط شد، خبری 
درباره پیدا شــدن قطعات دیگــری از این پهپاد 

منتشر شده است.
 پیش از ظهردیروز )دوشنبه( قطعاتی از اشه 
این پهپاد صید تور یکی از صیادان قشمی در استان 
هرمزگان شده است، اما تا لحظه تنظیم این گزارش 
هنوز هیچ منبع رسمی این خبر را تایید نکرده است.

محمد پرورش رئیس اداره شیات شهرستان 
قشم در این خصوص گفت: این قطعات توسط صیاد 
به ســاحل آورده شده و هماهنگی های ازم جهت 

تحویل آن به نیروهای امنیتی انجام شده است.
واشنگتن در موضع ضعف

»کوری بوکر« سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی 
روز یک شنبه در مصاحبه ای از دولت آمریکا به دلیل 
نداشتن یک راهبرد مشخص در قبال ایران به شدت 

انتقاد کرد.
بوکر که با ای بی سی نیوز مصاحبه می کرد، گفت: 

آمریکا در موضع ضعیف تری در برابر ایران و در یک 
انزوا قرار گرفته است.

این ســناتور ایالــت نیوجرســی اضافه کرد: 
هیچ گونه راهبردی )در قبال ایران( وجود ندارد. ما 
رئیس جمهوری داریم که به نظر می رسد این کار را 
شبیه یک برنامه تلویزیونی و در تاش برای ساختن 
درامای بیشــتر انجام می دهد و در تاش است تا 

سیاست خارجی را با توئیت به پیش ببرد.
فریِب مذاکره

»رابرت آینهورن« عضو تیم مذاکره کننده دولت 
پیشین آمریکا با ایران، در واکنش به رویکرد »دونالد 
ترامــپ« رئیس جمهور ایاات متحــده در دعوت 
به مذاکره همزمان با اعمــال تحریم می گوید که 

واشنگتن واقعا تمایلی به مذاکره ندارد.
آینهورن در مصاحبه با نشــریه »وال استریت 
ژورنال« توضیح می دهــد: دولت )ترامپ( در حال 
حاضر واقعا تمایلی به مذاکرات ندارد. )دولت ترامپ( 
می خواهد زمان بیشتری برای تحریم ها اختصاص 
دهد تا ایرانی ها را تا جایی مستاصل کند که مذاکره 

بر سر مفاد تسلیم  شدن )ایران( باشد.
برایان هوک فرســتاده ویژه آمریــکا در امور 
ایران در اظهارنظری گستاخانه گفت: دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا آماده گفت وگو با ایران درباره 
توافقی است که موجب لغو تحریم ها شود ولی تهران 
باید برنامه های موشکی و هسته ای خود را محدود 
کــرده و همین طور دســت از حمایت از نیروهای 

نیابتی خود بردارد.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که هدف 
آمریکا از مذاکره، هیچ گاه توافق و معامله نیســت، 
بلکه از نگاه آمریکا، مذاکره وســیله اي براي چیدن 
محصول فشارها است و نشستن پشت میز مذاکره 
با آمریکایي ها یعني نقد کردن همان مواردي که با 
فشار زمینه تحقق آن را فراهم کرده اند. به عبارت 
دیگر مذاکره از نگاه آمریکایی ها یعنی امتیازدهی 

یکطرفه کشور مقابل!
به گزارش تسنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا در صفحه خود در توئیتر نوشت: آمریکا نیازی 
ندارد که در منطقه }خلیج  فارس{ باشد و ما امروز 

بزرگ ترین تولید کننده سوخت در جهان هستیم.
وی بــا طرح این پرســش که چرا مــا باید از 
کشتی های کشورهای دیگر بدون دریافت چیزی 
محافظت کنیم، افزود: چین، ژاپن و کشورهای دیگر 
باید از کشتی های خود در تنگه هرمز محافظت کنند.
ترامپ در ادامه در اظهارنظری گستاخانه نوشت: 
درخواست آمریکا از ایران ساده است که عبارت است 
از عدم دستیابی به ساح هسته ای و عدم حمایت 

از تروریسم.

واشنگتن پست:

ترامپ مثل ببر غرش می كند
مثل گربه ترسو عمل می كند

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دشمن پیشرفته ترین، هوشمند ترین و پیچیده ترین هواپیمای گشت و 
شناسایی خود را به منطقه ممنوعه اعزام و همگان ساقط شدن این فروند هواپیمای بدون سرنشین را دیدند و به 

جرأت می گوییم این جواب دندان شکن همواره به صورت متناوب تکرارپذیر خواهد بود و دشمن این را می داند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حسین خانزادی به همراه جمعی از معاونین و فرماندهان این 
نیرو از مراکز دانشگاهی و صنعت دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مستقر در استان فارس بازدید کرد. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با تاکید بر این موضوع که امروزه شاهد موفقیت ها و دستاوردهای جدید این مجموعه ارزشمند هستیم، خاطرنشان 
کرد: استفاده از ظرفیت های موجود در مجموعه های نیروی انسانی وزارت دفاع به ویژه جوانان عزیز باعث باا رفتن روحیه و امید 
به آینده روشن تر شده است. وی با  اشاره به توفیق شرفیابی اخیر خدمت فرماندهی معظم کل قوا، گفت: در این دیدار با ارزش، 
معظم له بر باا بردن میزان آمادگی در تمام سطوح تاکید و فرمودند: نیروی دریایی ارتش به واسطه دارا بودن یگان های سنگین که 
می تواند در عمق و مسافت های طوانی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین با توجه به اوضاع پیچیده و حساس پیرامون جمهوری 
اســامی ایران که البته خیلی هم تازگی ندارد، بی شــک نوک پیکان تهدیدات دشمن نیروهای دریایی و به ویژه نیروی دریایی 
ارتش است. امیر خانزادی در ادامه به موضوع مهم مصونیت بخشی به یگان های شناور پرداخت و اظهار داشت: صحنه رزم دریا که 
شامل رزم سطحی، زیرسطحی و پروازی می شود، به این معناست که یگان های سطحی بتوانند در برابر حمات دشمن از خود 
دفاع کرده و این تفاوت عمده صحنه رزم در دریا با سایر صحنه های جنگ است. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز شاهد 
این تجهیزات راهبردی در بخش سونار و سنجنده های زیر آبی در مجموعه دانشگاهی مالک اشتر هستیم که می تواند صحنه های 
نبرد در زیر آب را پایش و در صورت خطا، دشمن را در زیر آب شناسایی و با تسلیحات یگان های شناور که در اختیار دارند آنها 
را غافلگیر کنند. وی اظهار داشت: امروز در نقطه ای ایستاده ایم که اگر صحبتی از جنگ اراده ها می شود، بی شک بخش عظیمی 
از آن اســتفاده از ظرفیت های بومی اســت که به دست جوانان و فرزندان این مملکت ایجاد شده است. امیر خانزادی با  اشاره به 
توانمندی های نیروهای مسلح که طی روزهای اخیر به نمایش گذاشته شد، تصریح کرد: دشمن پیشرفته ترین، هوشمند ترین و 
پیچیده ترین هواپیمای گشت و شناسایی خود را به منطقه ممنوعه اعزام و همگان ساقط شدن این فروند هواپیمای بدون سرنشین 

را دیدند و به جرأت می گوییم این جواب دندان شکن همواره به صورت متناوب تکرارپذیر خواهد بود و دشمن این را می داند.

امیر خانزادی: جواب دندان شکن  به آمریکایی ها تکرارپذیر است

بقیه از صفحه2
گرچــه در 23 خرداد 95 رئیس جمهور طی دســتوری از معاون اول خود 
خواســت تا در اســرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق های نجومی را 
شناســایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شــده به بیت المال مسترد و 
مدیران متخلف عزل شــوند اما رســوایی حقوق های نجومی در دولت به حدی 
بدیــع و غیرمنتظره بود کــه مردم را در بهت و حیرت فرو برد و هنوز که هنوز 

است اخبار مربوط به آن بازتاب دارد و نقل محافل است.
اولین موج رسانه ای حقوق های نجومی، خبر دریافت چند ده میلیون تومان 
حقوق و مزایا از ســوی 3 مدیر ارشــد بیمه مرکزی در اسفند ماه 9۴ بود. موج 
دوم خبری این رسوایی را می توان گزارش هایی دانست که در 27 خرداد ۱395 
منتشــر شد؛ براســاس این گزارش ها سید صفدر حسینی که در دولت خاتمی 
تصــدی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را برعهده 
داشــت و پس از آغاز به کار دولت روحانی با حکم وی به عنوان رئیس صندوق 
توســعه ملی ایران منصوب شــد، ماهانه 57 میلیون و ۴00 هزار تومان حقوق 
دریافت می کرد که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت 
فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! به عبارت دیگر صفدر حسینی در سال 9۴ 
جمعاً حدود ۶8۶ میلیون تومان بابت حقوق به عاوه 300 میلیون تومان تسهیات 

وام آن هم با نرخ سود ۴ درصد از صندوق توسعه ملی دریافت می کرده است.
و موج بعدی آن هم، اخبار مربوط به حقوق نجومی مدیران دولت یازدهم 
مانند حقوق مدیران بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک رفاه، تجارت، کشاورزی، ملت، 
گردشگری، دانشگاه آزاد، استانداری تهران، ایران خودرو، شرکت های نفتی، وزارت 
بهداشــت و... بود که به جنجال های رســانه ای و مجادله ای سیاسی بدل شد و 
واکنش بسیاری از مقامات و رسانه ها را برانگیخت و همچنان از آن به عنوان نقاط 

سیاهی در کارنامه عملکرد دولت روحانی یاد می شود.
هشدارهای رهبری

موضوع حقوق هــای نجومی به حدی تا چند ماه بعد از آن در افکار عمومی 
ضریب و اهمیت یافته و بغرنج شــده بود که رهبر معظم انقاب به مســئله ورود 
کــرده و در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ 95/۶/3 فرمودند: 
»در این قضّیه، مردم اعتمادشــان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام 
بزرگ و مانند اینها را هضم نمی کنند؛ اّما حقوق شــصت میلیون تومان و پنجاه 
میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می کنند؛ یعنی کسی که در ماه 
یک میلیون یا یک میلیون ودویست یا یک میلیون وپانصد درآمد دارد، خوب می فهمد 
که پنجاه میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق هایشان این است. 
این اعتماد مردم را- که بدرســتی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد 
مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. آیا فاصله بین پنجاه میلیون 
و یک میلیون غیرعادانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی تان کسی که از شما 
یک میلیون، یک میلیون  و دویست، یک میلیون  و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد 
ندارید؟ فــراوان. خب، آن وقت یک نفر هم ســی میلیون می گیرد، چهل میلیون 
می گیرد! این غیرعادانه نیست؟ با مردم هم دردی کنید که مردم احساس کنند 
که همان رنجی را که او می برد شما هم می برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید 
که بــا این قضّیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید« رهبر معظم 
انقاب اسامی همچنین در تاریخ 95/9/7 با  اشاره به این مسئله، خاطرنشان کردند: 
»ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می کند و متأسفانه اکنون این وضعیت 
در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می شود که از جمله این مسائل موضوع 
حقوق های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی 

به آن برای مردم روشن نشد و سؤاات در ذهن مردم باقی ماند.«
سامانه بی سر و سامان!

طبق قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه جمهوری اسامی ایران مصوب 
۱۴/۱2/۱395 مجلس شورای اسامی »دولت مکلف است طی سال اول اجرای 
قانون برنامه نســبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان 
تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل 
قوای سه گانه جمهوری اسامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات 
و دانشگاه ها، شرکت های دولتی و... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای 

نظارتی و عموم مردم فراهم شود.«
دولت روحانی در تاریخ ۱8/2/97 دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای 
مقامات، مدیران و کارکنان دولتی را اباغ کرد و رئیس ســازمان امور اداری و 
اســتخدامی کشور هم در خرداد ماه 98 اعام کرد: »سامانه ثبت حقوق و مزایا 
راه اندازی شــده است و دســتگاه ها مکلف به ثبت اطاعات خود در این سامانه 
شــده اند«. و این در حالی است که دولت دوازدهم با گذشت بیش از ۱5 ماه از 
آخرین فرصت قانونی )29/۱2/۱39۶(، بااینکه ظاهراً سامانه ثبت حقوق و مزایا 
را طراحی و بخشنامه ای هم صادر کرده است اما هیچ گونه سیاست نظارتی اتخاذ 
نکرده و کاِر ویژه ای درخصوص عملیاتی شدن این سامانه انجام نداده است؛ چه 
آنکه اخبار جسته گریخته در طول این مدت و به ویژه خبر دیروز نجومی بگیران 

سال 97 در سازمان بازنشستگی دلیل این ادعاست.
2۱ فروردین ماه 97، کیهان در گزارشــی مبســوط نسبت به این مسئله 
هشــدار داده و نوشــته بود: »چند هفته از پایان سال 9۶ می گذرد و همان طور 
که پیش بینی می شد، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعام عمومی 
حقوق و مزایای مدیران در پایان مهلت قانونی آن توسط دولت دوازدهم اجرایی 
نشد. این وضعیت موجب شده است تا مدیران نجومی بگیر همچنان در حاشیه 
امن قرار داشته باشند و همچنان شاهد تداوم کابوس حقوق های نجومی باشیم. 
رسانه ای شدن حقوق های دورقمی )باای ۱0 میلیون تومان( برخی مدیران در 

ماه های اخیر، از مصادیق روشن تداوم این کابوس است.«
همچنین 27 فروردین 97 خبر شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور 
و وزیر اقتصاد در مورد شفاف ســازی حقوق وزرا و مدیران بر خروجی رسانه ها 
قرار گرفت. ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان وایی مجلس از تهیه 
گزارشــی درخصوص تخلف رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای حکم 
برنامه ششــم توسعه برای شفاف ســازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت: 
»طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه ای را برای شفاف سازی 
حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است.«

از این روست که بی برنامگی و بی سروسامانی این سامانه و عدم عملیاتی شدن 
و نظارت بر آن، موضوعی است که حاا، بیشتر از همیشه روی غلط خودش را 
به رخ می کشد؛ مسئله ای که بیش از این کیهان و بسیاری از منتقدان نسبت به 
آن هشدار داده بودند و دولت هم به آن وقعی نگذاشت و شد آنچه نباید می شد!

نمایش شفافیت
رسوایی فیش های حقوقی مدیران عامل و هیئت مدیره صندوق بازنشستگی 
کشــوری و هلدینگهای تابعه که روز گذشــته در صدر اخبــار خبرگزاری ها و 
شــبکه های اجتماعی قرار گرفت و البته به همین جا هم ختم نمی شود! 3 روز 
بعدازآن بود که رئیس جمهور ایحه شــفافیت را که در جلســه 25 اردیبهشت 
98 هیئت وزیران به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای 
اسامی ارسال کرد! جالب آنکه رسانه های دولتی و روزنامه های زنجیره ای، این 
خبر را با تیتر درشــت بر صفحه اول خود نشــاندند دریغ از آنکه در این دولت، 
مســئله شفافیت و اعتقاد به صداقت، امانت و دقت در حفظ بیت المال تنها در 
حد شــعار و مفروضات پوپولیســتی باقی مانده است. شایان ذکر است یکی از 
مهم ترین محورهای تکراری رئیس جمهور در دولت یازدهم، شــفافیت مالی و 

ضرورت افزایش نظارت مردمی بر عملکرد مسئولین بود.
اما مهم ترین سؤالی که در حال حاضر مطرح بوده این است که چرا دولت در 
حوزه شفافیت به جای عمل به آنچه قانون تصویب کرده، به دنبال ایحه نویسی 
است؟ پرسشی که پاسخ به آن را می توان در رویکرد و عملکرد دولت در حقوق های 
نجومی یافت؛ به عبارت دیگر، چرا بعد از گذشت بیش از ۱5 ماه از آخرین فرصت 
قانون گذار، همچنان »سامانه ثبت حقوق و مزایا« اجرایی و عملیاتی نشده و هرروز 
که می گذرد داان های مدیریتی نهادهای اجرایی کشور بیش از پیش فربه تر و 
تاریک تر می شوند. از اینرو شایسته و بایسته است مدعی العموم در راستای وظایف 
قانونی خود در حفظ بیت المال و اتفاقاً در راستای تحقق مفروضات بنیادین حقوقی 
که به زعم عده ای در حقوق شــهروندی و ایحه شفافیت نیز جلوه گر است، به 
این موضوع ورود جدی نماید و آیینه تمام نمای مطالبات قانونی و شرعی باشد.

وزیر دفاع با  اشــاره به اعدام یکی از نیروهای قراردادی این وزارتخانه به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا 
گفت: بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح هستیم.

امیر سرتیپ »امیر حاتمی« درباره اعدام یکی از نیروهای قراردادی این وزارت خانه به اتهام جاسوسی گفت: این فرد از 
سال 89 از وزارت دفاع جدا شده بود؛ در دوره بازنشستگی به سراغ وی آمده و متأسفانه این فرد را وادار به خیانت کرده بودند.

وی افزود: بارها تاکید کرده ایم سزای افرادی که خیانت کنند همین رفتاری است که سازمان قضایی با این جاسوس انجام 
داد و بابت این اقدام ممنون سازمان قضایی نیروهای مسلح هستیم.

امیر حاتمی تصریح کرد: این اتفاق در داخل وزارت دفاع رخ نداده است و با اینکه بیرون از دستگاه در حال انجام بود، پس از 
دو سال روشن شد و این اقدام نشان می دهد که یک سپر امنیتی بسیار خوبی وجود دارد و حتی ایه های بیرون را مراقبت می کند.

گزارش کیهان از حقوق چند ده میلیونی مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری
دولت سامانه حقوق مدیران را عملیاتی نکرد

نجومی بگیران برگشتند

با  اشاره به اعدام جاسوس سیا
وزیر دفاع: سزای خیانت اعدام است

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در 
جلسه علنی دیروز گفت: در شرایطی که ما 
1۴میلیارد دار را برای تأمین کااهای اساسی 
در نظر گرفته ایم، باید هر چه سریع تر نحوه 
توزیع کااهای اساســی برای حل مشکات 

معیشتی مردم و رفاه آنان مشخص شود.
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
در دو نوبت صبح و عصر به ریاست علی اریجانی 
برگزار شد. حسینعلی حاجی دلیگانی در این جلسه 
طی تذکری شــفاهی، گفت: در قانون بودجه سال 
98، ۱۴ میلیارد دار برای تأمین کااهای اساسی 
و کمک به حل مشــکات اقتصادی مردم در نظر 
گرفتیم تا کااهای اساسی ارزان تر به دست مردم 
برسد. وی افزود: اگر قصد داشتیم مردم همچنان با 
مشکات اقتصادی و معیشتی خود دست و پنجه 
نــرم کنند، دیگر نیاز به اصاح قانون نبود و چنین 
مصوبه ای را به تصویب نمی رساندیم. نماینده مردم 
شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: در شرایطی که 
ما ۱۴ میلیارد دار را برای تأمین کااهای اساسی 
در نظر گرفته ایم باید هر چه ســریع تر نحوه توزیع 
کااهای اساسی برای حل مشکات معیشتی مردم 

و رفاه آنان مشخص شود.
به گزارش مهر، در این جلسه، حاجی دلیگانی 
همچنین در جریان بررسی بند »ب« طرح حمایت 
از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی با اســتفاده از ســرمایه گذاری مردمی طی 
اخطار قانون اساسی، اظهار داشت: باید از ظرفیت 
صندوق توسعه ملی در راستای صدور مجوز و توسعه 
پاایشگاه ها استفاده کرد. اریجانی، رئیس مجلس 
شــورای اسامی در پاســخ به این نماینده گفت: 
ما برای اســتفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی 
جهت صدور مجوز برای توسعه پاایشگاه ها به مقام 
معظم رهبری نامه داده ایم که هنوز پاسخ نداده اند 
و زمانی که پاسخ ایشان را دریافت کنیم، در این باره 

تصمیم گیری می کنیم.
اریجانی در جریان بررسی طرح افزایش ظرفیت 

پاایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده 
از ســرمایه گذاری مردمی، اظهار داشت: برخی از 
بندهای این طرح ابهام دارد و همچنین اصطاحات 
موجود در این طرح به خوبی تعریف نشده است. در 
ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسامی با 
۱۶2 رای موافق، 9 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 
مجموع 22۱ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع طرح 
افزایش ظرفیت پاایشگاه های میعانات گازی و نفت 
خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی به کمیسیون 

انرژی موافقت کردند.
نامشــروع  اموال  اعاده  پرونده هــای 

مسئوان با اولویت بررسی می شود
در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای 
اسامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون 
اجرای اصل ۴9 قانون اساســی )طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوان( در دستور کار جلسه علنی قرار 
گرفت. طبق مصوبه مجلس شورای اسامی، دادگاه، 
پرونده های اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده 
افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند، 

بررسی می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسامی، کلیات ایحه 
حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت 
دستگاه های اجرایی شامل محیط بانان و جنگل بانان 
را به تصویب رساندند. محیط بانان و جنگل بانان با 
موافقت نمایندگان مجلس شورای اسامی، مشمول 
قانون به کارگیری ساح توسط نیروهای مسلح در 

موارد ضروری شدند.
مدعیان مذاکره با کدام زبان می خواستند 

پهپاد آمریکایی را منهدم کنند
در این جلسه حجت ااسام علیرضا سلیمی، 
نماینده مــردم محات در تذکری گفت: یک عده 
می گفتند زبان دنیا را بلد هســتیم. زبان دنیا زبان 
قدرت اســت. وی افزود: قدرت نداشته باشیم آقای 
ماس به تهران می آید و شــما را به سخره می گیرد 
و می گویــد وقتی نمی توانید از میوه درخت برجام 
استفاده کنید، از سایه آن استفاده کنید. وی تصریح 

کرد: آقایانی که می گفتید زبان دنیا، زبان گفت وگو 
است و امروز عصر گفت وگو است نه موشک، تجاوز 
پهپاد آمریکایی بــه ایران را با کدام زبان گفت وگو 

می خواستید دفع کنید؟
رئیس  هاشمی،  قاضی زاده  سیدامیرحســین 
فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا 
در گفت وگوی اختصاصی با مهر،  از تدوین ۱0 طرح 
برای مقابله با تهدیدات و تحریم های آمریکا خبر داد 
و گفت: این طرح در جلســه روز سه شنبه مجلس 

اعام وصول می شود.
حجت ااسام احمد سالک طی تذکری شفاهی 
اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس نباید از وضعیت 
معیشــتی مردم غافل باشد چرا که مردم از لحاظ 
اقتصادی و معیشــتی در تنگنا هستند. وی افزود: 
باید هر چه سریعتر چاره ای برای حل مشکات مردم 

به ویژه اقتصادی و معیشتی اندیشه شود.
وزارت ارشاد پخش فیلم 

»ما همه با هم هستیم« را متوقف کند
محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مردم کرمان 
در جلســه نوبت عصر در تذکری به وزیر فرهنگ 
گفت: اخیراً فیلم سینمایی تحت عنوان »ما همه با 
هم هستیم« از وزارت ارشاد مجوز پخش گرفته که 
با بی احترامی به گویش های محلی موجب رنجش 
مردم کرمان شده است. وزارت ارشاد سریعاً جلوی 

اکران این فیلم را بگیرد.
نــادر قاضی پور، نماینده مــردم ارومیه نیز در 
تذکری گفت: چرا رئیس جمهور در جلسات مجمع 
تشخیص مصلحت، شورای عالی انقاب فرهنگی و 

شورای عالی فضای مجازی حضور نمی یابد؟
در این جلسه، فرهاد تجری از سوی هیئت رئیسه 
به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اصل 90 معرفی شد 
که نمایندگان با 8۱ رأی موافق از ۱8۱ رأی مأخوذه، 
با ریاســت تجری در کمیسیون اصل 90 مخالفت 
کردند. در جلســه علنی نوبت عصر روز دوشــنبه 
مجلس شورای اســامی بررسی سؤال حبیب اه 
دهمــرده از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 

اقدامات این وزارتخانه برای ســاماندهی بنگاه های 
کوچک و متوسط در دستور کار صحن علنی قرار 
گرفت. این سؤال در رابطه با حمایت وزارت صنعت 
از بنگاه های کوچک و متوسط بود. رحمانی در این 
خصوص گفت: 92 درصد واحدهای صنعتی کشور 
را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند. این 
صنایع ۴5 درصد اشــتغال کشــور را برعهده دارند. 
ظرفیت توســعه این صنایع در شرایط تحریمی از 
نظر فناوری موضوع مهمی است که جزو برنامه های 

ما در وزارت صمت است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: یکی از 
موضوعاتــی که صنایع کوچک ما را آســیب پذیر 
کرده اســت، قرار نگرفتن در زنجیره تولید، توزیع 
و مصرف اســت. تاش داریم تا در قالب برنامه ای 
واحدهــای کوچک صنعتی را به هم وصل کرده و 
بنگاه های قدرتمند اقتصادی تشــکیل دهیم. وی 
اظهار داشت: 59۱ شرکت شناسایی شده و از نیمه 
دوم ســال 97 تاکنون 3۴۱ شــرکت دانش بنیان 
از طریق معاونت فناوری ایجاد شــده اســت و به 
دنبال راه اندازی »فن بازار« های منطقه ای توســط 
معاونت علمی و فنــاوری و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هســتیم. پس از ارائه توضیحات از سوی 
وزیر صنعــت، معدن و تجارت، نماینده مردم زابل 
مشروط بر اینکه ظرف یک ماه آینده وزیر صنعت 
 از صنایع این استان بازدید کند، از پاسخ های او قانع 

شد.
در این جلســه همچنین، بررســی ســؤال 
حجت ااسام حسن نوروزی نماینده مردم بهارستان 
و رباط کریم از رحمانی فضلی وزیر کشور در دستور 
کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سؤال درباره 
علت عدم استقرار 95 درصد مسئوان شهرستان 
رباط کریم و بهارســتان در شهرستان محل خود 
بود. در پایان پس از دفاعیات رحمانی فضلی، حسن 
نوروزی مشروط به اینکه ظرف یک ماه آینده، مشکل 
استقرار فرماندهان و بخشداران حل شود، اعام کرد 

از پاسخ های وزیر قانع شده است.

حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:

نحوه تخصیص 1۴ میلیارد دار برای تأمین كااهای اساسی مشخص شود



گلوبال تایمز: ایران، چین و روسیه در برابر آمریکا 
مثلث آهنین تشکیل داده اند

نشریه حزب حاکم چین با اشاره به اقدام مقتدرانه 
ایران در ســرنگونی پهپاد جاسوســی فوق پیشرفته 
آمریکا نوشت، ایران به همراه چین و روسیه، یک مثلث 

آهنین در برابر آمریکا تشکیل داده اند.
»گلوبال تایمز« دیروز طی یادداشتی، به سرنگونی پهپاد 
متجاوز آمریکایی توســط سامانه پدافندی ایران  اشاره کرد و 
نوشــت، ایران با این اقدام خود، سیطره و هژمون آمریکا را به 

چالش کشیده است. 

به گــزارش خبرگزاری فارس، گلوبال تایمز با اشــاره به 
اینکه ایران بارها آمریکا را غافلگیر کرده است، تسخیر سفارت 
آمریکا و بازداشت نظامیان متجاوز آمریکایی در سال ۲۰۱۶ را 
به عنوان نمونه هایی از این اقدامات برشمرده و نتیجه گرفت 
که »اعتماد به نفس، حاصل قدرت اســت.«. بر اساس تحلیل 
این نشریه، ایران به همراه چین و روسیه یک مثلث آهنین در 
برابر آمریکا به وجود آورده اند.این نشریه »اقتصاد مقاومتی« را 

یکی از مولفه های قدرت در ایران دانست.
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گزارش اخوان المسلمین 
درباره اوضاع وحشتناک 60 هزار زندانی در مصر

به دنبال مرگ مشــکوک »محمد مرسی« در جلسه 
دادگاه، اخوان المسلمین نسبت به فاجعه ای هشدار داد که 

زندگی ۶۰ هزار زندانی را در مصر تهدید می کند.
»محمد مرسی«، رئیس جمهور سابق مصر روز دوشنبه گذشته 
پس از شــش سال زندان در جلســه محاکمه به شکل مشکوکی 
درگذشت. مرگ مرسی ابهاماتی را در نزد سیاستمداران، پارلمانی ها 
و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برانگیخت و برخی مرگ او را 
»عامدانه« و در اثر اهمال کاری پزشکی دانسته و خواستار تحقیقات 

بین المللی در این خصوص شده اند. حاا همین مسئله باعث انتشار 
گزارش هایــی در مورد وضعیت وخیم زندانیان در زندان های مصر 

شده است. 
ایســنا در این باره به نقل از خبرگــزاری »آناتولی« به بیانیه 
»طلعت فهمی«، سخنگوی اخوان المسلمین  اشاره کرده و نوشته 
»در پی واکنش های تند به شــرایط درگذشــت مرسی، کمپین 
امنیتی جامعی در زندان های مصر به راه افتاده اســت... نقض های 

وحشیانه ای در زندان های این کشور رخ می دهد.«

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تحقیر سریالی 
آل سعود گفته یک بار دیگر با بن سلمان، ولیعهد 
عربســتان تماس گرفته و گفته، باید هزینه 
بیشتری برای محافظت از خود پرداخت کند. 
ســعودی ها معموا به این نوع اخبار واکنشی 

نشان نمی دهند!
ســریال توهین ها و تحقیرهــای دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا علیه عربســتان تمامی ندارد. 
ترامپ در دو ســال گذشــته به بهانه های مختلف 
آل سعود را تحقیر کرده و دوشیده. وی پیش از این 
حتــی تصریح کرده ســعودی ها را باید تا جایی که 
می توان دوشــید. حاا خبر رسیده ترامپ همچنان 
به دنبال گرفتن پول بیشــتر از گاو شیرده خود، با 

بهانه های همیشگی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا 
در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی اعام کرده، آمریکا 
باید از عربستان پول بگیرد، چرا که کشور ثروتمندی 
اســت: »محافظت از عربستان در ازای دریافت پول 
یکی از دایل حضور آمریکا در غرب آســیا است و 
بر خاف گذشته که واشنگتن در قبال این حفاظت 
چیزی دریافت نمی کرد، اما اکنون از این محافظت 

نفــع مالی می برد و عربســتان ۴۰۰ میلیارد دار از 
ما خرید می کنــد.« وی در ادامه به محتوای گفت 
وگوی تلفنی خود با بن سلمان ولیعهد سعودی  اشاره 
 کرد و گفت: »من با ولیعهد سعودی صحبت کردم.
گفت وگــوی فوق العاده ای داشــتیم. من گفتم این 
عملیات بسیار گرانی است. شما و دیگر کشورهایی 

کــه از آنها محافظت می کنیم، باید پول بدهید. و او 
قبول کرد.« 

فرار ترامپ از پاسخ به سؤالی درباره خاشقجی
ترامپ ســپس از پاسخ به ســؤال مجری درباره 
قتل جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی و 
همچنین آثار حمات عربســتان به یمن امتناع کرد 

و مسئله یمن را به گردن ایران انداخت. رئیس جمهور 
آمریکا در ادامه مدعی شــد که مقصر اوضاع فعلی در 
یمن ایران است: »اگر دقت کنید، ایران است که به یمن 
می رود. آنها شروع می کنند به عربستان موشک شلیک 
می کنند. عربستان باید از خودش محافظت کند. بحث 
یک میلیون شغل، یا بیشتر است. آنها خریدهای کانی 
می کنند، ۱۵۰ میلیــارد دار تجهیزات، که ما آنها را 
استفاده می کنیم. بر خاف بقیه کشورها که پول ندارند 
و ما باید بــرای همه چیز به آنها کمک هزینه بدهیم، 
عربســتان خریدار کان محصوات آمریکایی است.« 
وی در ادامه مدعی شد که ایران روزانه افراد زیادی را 
می کشد و اگر آمریکا به عربستان ساح نفروشد، آنها 

از روسیه و چین ساح تهیه می کنند!
این ادعاهای ترامپ در حالی است که بارها شواهد 
حضور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ یمن منتشر 
شده است و عربستان با کمک ساح های آمریکایی 
و حمایت های اطاعاتی این کشور به قتل عام مردم 
یمن می پردازند. ضمن اینکه کنگره آمریکا نیز چند 
باری با هدف متوقف کردن حمایت های دولت ترامپ 
از ســعودی ها در جنگ یمن، جلسه تشکیل داد و 

مصوبه گذراند اما با وتوی ترامپ مواجه شد.

تحقیر آل سعود ادامه دارد

ترامپ: به بن سلمان زنگ زدم 
گفتم باز هم باید پول بدهی، موافقت کرد

سرویس خارجی-
سخنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
ضمن اعام جزئیات تــازه از نحوه عملیات 
علیه 2 فــرودگاه مهم »جیــزان« و »أبها« 
واقــع در جنوب عربســتان گفته، حمات 
 آنها فرودگاه های ســعودی را دچار آشفتگی 

کرده است.
ارتش و انقابیون یمن در ادامه راهبرد »فرودگاه 
در برابر فرودگاه« خود، همچنان در حال حمله به 
فرودگاه های مهم عربستان هستند و گفته می شود 
این بار به طور همزمان ۲ فرودگاه مهم آل سعود در 
جنوب عربســتان را هدف حمات دقیق خود قرار 
داده انــد؛ حماتی که به گفته ســخنگوی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن باعث ســرگردانی پروازها 
و آشــفتگی و بعضــا حتی تعطیلی آنها می شــود. 
ایســنا در این باره به نقل از سایت شبکه المسیره 
به جزئیات این حمات به این شــکل پرداخته که، 
»در عملیات اول آشیانه هواپیماها و اهداف نظامی 
مهم در فرودگاه جیزان را هدف گرفت و در عملیات 
دوم به سمت فرودگاه أبها مواضع نظامی هدف قرار 

گرفتنــد، هر دو عملیات با دقت باا به اهداف خود 
اصابت کردند. به گفته »یحیی ســریع«، »عملیات 
ادامــه دارد و دردناک ترین عملیات در صورتی که 
دشمن به تشدید حماتش ادامه دهد طی روزهای 
آینده در انتظارش خواهد بود.« ســخنگوی ارتش 
یمن دیروز این را هم گفت که دشــمن ظرف ۴۸ 
ساعت گذشته ۳۰ حمله هوایی به مناطقی از خاک 
یمن داشــته که تعدادی کشــته و زخمی برجای 

گذاشته است.
گفتنی است از ۱۲ ژوئن )۲۴ خرداد( دو فرودگاه 
جیزان و أبها تقریبا به طور مکرر در معرض حمات 
موشــک های بالدار و پهپادها بــا هدف فلج کردن 
فعالیت دو فرودگاه و واداشــتن دشمن سعودی به 
برداشتن محاصره ظالمانه از فرودگاه صنعا و توقف 
حمات متجاوزانه اش علیه خاک یمن صورت گرفته 
اســت. از آن سو، ترکی المالکی، سخنگوی ائتاف 
نظامی ســعودی – اماراتی هم گفته، در سلســله 
حمــات انصاراه به دو فــرودگاه مذکور یک تن 
کشــته و ۲۱ تن دیگر زخمی شده اند. ۲۱ زخمی 
ایــن حمات تابعیت های مختلفی دارند که به این 

ترتیب هســتند، ۱۳ تن سعودی، چهار تن هندی، 
دو تن مصری و دو تن بنگادشی. 

کدام پرواز ها دچار هرج و مرج شده اند؟
در همیــن حــال، بنابــر اعام یکــی از مراکز 
اختصاصی هوانوردی، پس از عملیات یگان پهپادی 
نیرو های یمنی علیه فرودگاه ابها، دست کم ۳ پرواز 
سعودی برای فرود در این فرودگاه دچار مشکل جدی 
شدند. به گزارش المیادین، این هواپیماها از ریاض و 
جده عازم فرودگاه ابها بودند. بر اساس گزارش مرکز 
فایت رادار در پی عملیات یگان پهپادی )نیرو های 
یمنی( علیه برخی اهــداف نظامی در فرودگاه ابها، 
هواپیمایی که از جده برخاســته بود، پیش از ادامه 
پرواز و فرود آمدن در فرودگاه ابها، ناچار شد به طور 
پراکنده چند بار دور محدوده ای بچرخد. همچنین 
دو پرواز دیگر در مســیر خــود از فرودگاه ریاض به 
فرودگاه ابها، ناچار شدند چند بار چرخ بزنند. گفتنی 
است یحیی السریع، سخنگوی نیرو های مسلح یمن 
پیــش از این عام کرده بود فرودگاه ابها هم اکنون 
فلج شده و فعالیت های عادی فرودگاه به ویژه پرواز 
جنگنده ها از آن به طور کامل متوقف شــده است.

در این راســتا فرودگاه أبها در صفحه توییتری خود 
اعام کرد، پروازها بعد از توقف یک ســاعته از ســر 
گرفته شــده و پروازها به طور عادی انجام می شوند. 
صفحه توییتری فرودگاه أبها نشان داد که بسیاری از 
کامنت هایی که در انتقاد از سرعت ازسرگیری پروازها 

در فرودگاه بوده را حذف کرده است. 
حمله به مزدوران سودانی

از ســوی دیگر انصاراه دیروز اعام کرد، برای 
دومین بار طی ۲۴ ساعت تجمع نیروهای سودانی 
در شــمال صحرای میدی در مرزهای عربستان را 
هدف گرفته است. به گفته انصاراه این گروه موشک 
»زلزال« را به تجمع نیروهای سودانی شلیک کرد. 
در حالــی که انصاراه شــنبه نیز اعام کرد که دو 
موشک از همین نوع و نیز موشک گراد را به تجمع 
سودانی ها در منطقه مذکور شلیک کرده است. این 
اتفاق بعد از افشاگری »محمد حمدان حمیدتی«، 
نایب رئیس شــورای نظامی ســودان درباره تعداد 
نیروهای سودانی در ائتاف سعودی در یمن انجام 
گرفت. او گفت، کشورش بیشترین تعداد نیرو یعنی 

حدود ۳۰ هزار تن را به یمن گسیل کرده است.

سخنگوی ارتش یمن منتشر کرد

جزئیات تازه از عملیات دقیق انصاراه 
علیه 2 فرودگاه مهم آل سعود

امروز و فردا قرار اســت مرحله نخست 
منامه« در  با عنوان »نشست  »معامله قرن« 
بحرین برگزار شــود. نشست ضدفلسطینی 
در منامه با حضور ســران آمریــکا، رژیم 
کشور های  برخی  و  عربستان  صهیونیستی، 
با محوریت  ابتدا  قرار اســت  مرتجع عربی 
مسائل اقتصادی و دادن وعده هایی به طرف 
فلســطینی آغاز شود؛ این مسئله با واکنش 
گروه های مختلف فلسطین و مردم جهان اسام 

مواجه شده است.
دبیرخانه شــورای وزارتی نــوار غزه به همین 
مناسبت با صدور بیانیه ای اعام کرده روز سه شنبه، 
و همزمان با برگزاری نشست ضدفلسطینی بحرین، 
تمامی وزارتخانه ها و موسســات و اداره های دولتی 
نوار غزه در اعتصابی سراسری تعطیل خواهند شد 
تا اعتراضی به این نشست باشد. در این بیانیه آمده: 
»این اعتصاب سراسری به درخواست جناح های ملی 

و اسامی اجرایی می شود.«
آتش زدن عکس پادشاه بحرین

در همین حال خبر رســیده جوانان فلسطینی 
با برقراری تظاهراتی گسترده در »بیت لحم« واقع، 
در کرانه باختری رود اردن تصاویر حمد بن سلمان 
آل خلیفه پادشاه بحرین را به دلیل خیانت به آرمان 
فلســطین و میزبانی این نشست صهیونیستی به 
آتش کشیدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات، 
برگزاری کنفرانس منامه طی روزهای سه شــنبه و 
چهارشنبه این هفته و اجرای معامله قرن را که به 
میزبانــی بحرین و رهبری آمریکا صورت می گیرد، 

محکوم کردند.

معترضان مراکشی نیز در اعتراض به برگزاری 
این نشســت خائنانه با ســردادن شــعار »مرگ 
بــر اســرائیل« و »مرگ بر آمریــکا«، پرچم رژیم 
صهیونیستی را به آتش کشیدند. پیش تر آمریکا از 
مراکش خواسته بود در این کنفرانس شرکت کند و 
از این کشور به عنوان »عضو تأثیرگذار« نام  برده بود.

شکست قطعی است
در همین حال، محمود عباس رئیس تشکیات 
خودگردان فلسطین در کنفرانسی مطبوعاتی اعام 
کرده، مطمئن اســت که کنفرانس موسوم به صلح 
که در بحرین برگزار می شود شکست خواهد خورد. 
ابومازن در دفتر خود به خبرنگاران گفت:»ما برده 
نخواهیم بود و به جیســون گرینبات، کوشــنر و 
فریدمن)سفیر واشنگتن در اراضی اشغالی( خدمت 

نخواهیم کرد.« 
گفتنی اســت معامله قرن، طرحی است که به 
پیشــنهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیســتی و با 
حمایت عربســتان، با هدف اعامی! »پایان منازعه 
اســرائیل و فلسطین« و مقدمه ای برای عادی سازی 
روابط اعراب و اسرائیل)بخوانید رسمیت بخشیدن به 
رژیم صهیونیستی و پایان کشور فلسطین( است. گفته 
شده در این طرح، مسئله آوارگان با »وطن جایگزین« 
در خارج از فلسطین اشغالی حل و »حق بازگشت« 
آوارگان فلســطینی به کشورشان برای همیشه لغو 
می شود. به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی در دولت آمریکا و انتقال سفارت 
این کشور از تل آویو به شهر قدس طی کمتر از یک 
سال گذشته در این راســتا انجام شده است و قرار 

نیست کشــوری به نام فلسطین به پایتختی قدس 
به رسمیت شــناخته شود! کنفرانس منامه که قرار 
اســت امروز و فردا در بحرین برگزار شــود از سوی 
همه گروه های فلســطینی از جمله ابومازن تحریم 
شــده است. آمریکا می گوید هدفش از برگزاری این 
نشست جذب ۵۰ میلیارد دار کمک مالی از طرف 
کشورهای شرکت کننده برای فلسطینی هایی است که 
در محاصره شدید و وضعیت وخیم اقتصادی قرار داده 
شــده اند تا از این طریق بتواند دیگر اهداف سیاسی 
خود در درگیری فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی 
را پیش ببرد. دولت تشکیات خودگردان فلسطینی 
می گوید که آمریــکا تاش می کند با پول، حمایت 
فلسطینی ها از طرح موسوم به معامله قرن را بخرد.

نکته جالب دیگر اینکه وزیر همکاری منطقه ای 
رژیم صهیونیســتی پیشــنهاد داماد ترامپ برای 
ایجاد گــذرگاه زمینی بین کرانــه باختری و نوار 
غزه تحت شمول طرح »معامله قرن« را زیر سؤال 
برد. تساهی هنگبی، وزیر همکاری منطقه ای رژیم 
صهیونیستی در گفت وگو با رسانه رسمی این رژیم 
گفتــه، مادامی که حماس بر نوار غزه کنترل دارد،  
پیشــنهاد جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا برای احداث گذرگاه 
زمینی میان کرانه باختری و غزه نامناسب است...این 
پیشنهاد زمانی مطلوب خواهد بود که »غزه دیگر یک 
منطقه تروریستی« نباشد و این بدین معنی است 
که پیشنهاد کوشنر در حال حاضر مناسب نیست و 
در آینده هم قابل بررسی است. شبکه ۱۱ اسرائیل 
گزارش داد، این رژیم احتماا طرح های پیشنهادی 

در بخش اقتصادی معامله قرن را رد کند. 

در آستانه نشست منامه

مردم در فلسطین و مراکش علیه معامله قرن و خیانت ارتجاع عرب به خیابان ها ریختند

مجلس ســوریه  نمایندگان  از  تعدادی 
ضمن  اشاره به اینکه مردم استان ادلب در 
شمال این کشور منتظر ورود ارتش سوریه 
هستند، فاش کردند که افسران ارتش ترکیه 
فرماندهی شــبه نظامیان تروریست»جبهه 
النصره« در ادلــب را به عهده  دارند و حتی 

ساح در اختیار آنها قرار می دهند! 
نمایندگان استان »ادلب« در پارلمان سوریه از 

انتظار کشیدن مردم این استان برای ورود ارتش 
سوریه خبر دادند. 

به گزارش خبرگزاری فارس، »صفوان قربی« 
ضمن انتقاد از اقدامات ترکیه علیه ارتش سوریه 
در ادلب و حماه، اعام کرد که بیشتر فرماندهان 
گروه های تروریستی در حماه، ترکیه ای هستند و 
این افراد، گروههای تروریستی را گردهم آوردند 
و طرح هایــی را هم تدوین کردند. حضور میدانی 

ترکیه با این شدت، قدرت و با این تسلیحات جدید، 
بی سابقه است.

»جمال مصطــو« نماینده دیگــر ادلب، نیز 
اعام کرد که بیشــتر ساکنان این استان، نسبت 
به دولت سوریه نگاه مثبتی دارند، ولی تروریسم 
موجود در ادلب باعث شده است که ساکنان این 
استان، نتوانند دست به اقدامی بزنند. مصطو نیز 
از سیاســت های ترکیه هم انتقــاد کرد و گفت، 

آنکارا در تاش اســت منطقه »لواء اسکندرون« 
ســوریه را از استان ادلب جدا کند، ولی این اتفاق 

رخ نخواهد داد.
»فاطمه خمیس« یکی دیگــر از نمایندگان 
ادلــب در پارلمان ســوریه، نیز اعــام کرد که 
بیش از ۸۵ درصد ســاکنان این استان، »حامی 
 حکومت ]سوریه[ بوده و منتظر لحظه ورود ارتش 

هستند«.

اظهارات مهم نمایندگان پارلمان سوریه 
درباره اوضاع ادلب و حضور فرماندهان ترکیه ای کنار تروریست ها

2 شیرخواره فلسطینی چگونه در محاصره غزه 
و به دور از آغوش مادر جان باختند؟

خبرگزاری راشــا تودی در گزارشــی از جنایت جدید 
صهیونیســت ها در حق یک مادر فلســطینی و دو نوزاد 

شیرخواره اش خبر داده است.
شنیدن خبر شهادت کودکان فلسطینی به دست صهیونیست ها 
دیگر به موضوعی کاما عادی بدل شــده و تکرار زیاد آن گویا، از 
میزان حساســیت آن کاسته اســت. این کودکان یا بر اثر حمات 
نظامی یا بر اثر محاصره و از گرســنگی و بیماری جان می دهند، و 
جامعه جهانی نیز اقدام موثری برای جلوگیری از ادامه این جنایات 
نمی کند. خبرگزاری روسی راشا تودی در همین رابطه گزارشی از 
جان باختن نوزادان فلســطینی به دور از آغوش مادرشــان در پی 

محاصره غزه منتشر کرده است.
یکی از این مادران فلسطینی اهل غزه در گفت وگو با »راشاتودی« 
گفته، صهیونیست ها به واسطه منقضی شدن مجوز سفرش، به وی 
اجازه دسترسی به سه نوزاد تازه متولد شده بیمارش را ندادند و پس 
از مدتی از طریق تماس تلفنی پی برده که دو کودک بیمارش جان 
خود را از دست داده اند و چند ماه انتظار کشیده تا بااخره بتواند با 

مجوز صهیونیست ها دختر زنده  خود را ببیند.
طبق این گزارش، »هیبا ســویلم« این زن فلسطینی ۲۴ ساله 
بعد از آنکه دچار درد زودهنگام زایمان شــد، از رژیم صهیونیستی 
مجوز خروج از غزه و ســفر به قدس را دریافت کرد و ســه نوزاد با 
کمبود وزن شدید خود را در بیمارستان »المقاصد« به دنیا آورد. با 
این حال، صهیونیست ها به وی اجازه ندادند تا در کنار نوزادان خود 
بماند زیرا مجوز سفر وی منقضی شد و بنابراین مجبور شد کودکان 
خود را در بیمارســتان رها کند و بازگردد. هیبا به راشاتودی این را 
هم گفته که:  »به آنها گفتم حداقل اجازه دهند برای شــیردادن به 
نوزادان در آنجا بمانم و آنها گفتند خیر... شروع به گریه کردم. ترک 
کردن آنها برایم آسان نبود. نمی دانستم زنده می مانند یا می میرند 

و با حالی خراب به خانه بازگشتم«.
 به گزارش فارس، در ادامه گزارش راشاتودی آمده: »در نتیجه 
زمانی که دو نوزاد جان خود را از دست دادند، هیبا در کار آنها نبود 
و از طریــق تلفن به مرگ آن دو پی برد و نوزاد ســوم چندین ماه 
دور از والدینش در بیمارستان به سر می برد تا اینکه مقامات رژیم 
صهیونیستی مجوزی را برای خانواده اش صادر کردند تا کودک خود 

را از بیمارستان مرخص کنند.«
 در اردیبهشــت مــاه نیــز گزارش هایــی دربــاره مرگ یک 
ســاله فلسطینی به نام »عایشــه اللولو« منتشر شد که  دختر پنج 
صهیونیست ها خانواده اش را از همراهی در سفرش برای درمان منع 
کرده بودند.این کودک پنج ســاله به دلیل تومور مغزی تحت عمل 
جراحی در بیمارستان های قدس قرار گرفته بود و به دلیل دوری از 
والدینش بســیار گریه می کرد. عایشه دو هفته قبل از مرگش اجازه 

یافت، از بیمارستان قدس به بیمارستانی در غزه منتقل شود!
بوریس جانسون، از نگاه وزیر اول اسکاتلند: 

»بی لیاقت و وحشتناک«

سرویس خارجی-
 وزیر اول اسکاتلند می گوید »بوریس جانسون« بخت اول 
و  انگلیس  لیاقت نخست وزیری مردم  انگلیس  نخست وزیری 
اسکاتلند را ندارد چرا که او فردی »وحشتناک« است. »دلقک«، 
»زنباره« و »دروغگو«، از دیگر صفاتی هستند سیاستمداران 
انگلیس هنگام نام بردن از جانســون، از آن به کرات استفاده 

کرده اند.
از میان ۱۱ نفری که برای جانشینی »ترزا می« نخست وزیر مستعفی 
انگلیس اعام آمادگی کرده اند طبق نظرسنجی ها، »بوریس جانسون« 
بیشترین شانس را برای انتخاب شدن دارد. »جانسون« در رقابت برای 
رسیدن به مقام نخست وزیری بیشترین رأی را از اعضای محافظه کار 
پارلمان انگلیس دریافت کرده اســت و در صورت غلبه بر تنها رقیب 
باقی مانده خود  یعنی»جرمی هانت«، وزیر خارجه این کشــور، پیروز 

این رقابت خواهد بود.
»جانسون« اما این روزها درگیر حاشیه بزرگی هم شده است. روز 
دوشنبه شمار زیادی از رسانه های مطرح انگلیس  تیتر اول خود را به 
توضیح خواســتن از »بوریس جانسون« درباره علت مشاجره شدید با 
نامزدش »کری ســیموندز« و حضور پلیس مقابل خانه اش اختصاص 
دادند. روزنامه »گاردین«، به عنوان اولین روزنامه ای که این خبر را فاش 
کرد، نوشت: »پاسخ دادن بوریس جانسون به سؤااتی در این زمینه نه 

تنها امری مقتضی است بلکه ضروری نیز هست«.
این روزنامه همچنین به نقل از روزنامه»سان« نوشت: یکی از اعضای 
کابینه دولت که حامی »جرمی هانت« وزیر خارجه و رقیب جانسون 
برای رسیدن به نخست وزیری است، گفته، مسائلی در زندگی شخصی 
او هست که ما نمی دانیم. این خطر وجود دارد که افرادی، اطاعاتی که 

درباره او دارند نشر داده یا از طریق آنها از وی اخاذی کنند«.
»هانت« نیز در واکنش به این اقدام جانســون گفته: »کاندیدای 
نخســت وزیری باید به ســؤاات در هر موردی پاسخ دهد«. وی روز 
دوشــنبه حتی »جانسون« را به  دلیل شــرکت نکردن در مناظره، 
فردی بزدل خطــاب کرد.روزنامه »تایمز« که جانســون در جوانی 
ستون نویس آن بود نیز نوشت: »آقای جانسون باید بداند که زندگی 
شــخصی یک نخست وزیر بالقوه نیز همانند زندگی سیاسی او مورد 

موشکافی قرار می گیرد«.
»نیکوا اســترجون« وزیر اول اســکاتلند اما طی گفت وگویی با 
نشــریه آلمانی »اشپیگل« از »بوریس جانسون« با عنوان فردی یاد 
کرد که فاقد صاحیت و صداقت ازم برای تصدی این سمت است: 
»من فکر می کنم که تصور جانســون در جایگاه نخست وزیر، فردی 
وحشتناک برای بیشــتر مردم )انگلیس( و قطعا برای اسکاتلندی ها 
خواهد بود.« گفتنی است در رسانه ها و میان سیاستمداران انگلیسی 
از » بوریس جانســون« با القاب و صفات دیگری مثل دلقک، دروغگو 

و زنباره نیز یاد شده است!

راهپیمایی آرام شیعیان مظلوم نیجریه
با شعار »شیخ زکزاکی را آزاد کنید«

مردم نیجریه بار دیگر با برپایی تظاهرات در چندین شهر 
این کشــور خواستار آزادی شیخ زکزاکی رهبر شیعیان این 

کشور شدند.
ســال ۲۰۱۵ نیروهای امنیتــی و ارتش نیجریه با حمایت رژیم 
آل سعود با یورش به حسینیه شیعیان در شهر »زاریا« بیش از هزار 
نفر را کشتند که برخی منابع شمار شهدا را تا ۲ هزار نفر نیز نوشتند. 
در آن حمله شیخ زکزاکی به شدت زخمی شد و ۴ فرزندش نیز به 
شــهادت رسیدند. از آن زمان تا کنون زکزاکی و همسرش همچنان 
در زندان به ســر می برند. در زندان زکزاکی بینایی یک چشمش را 
از دست داده و آن یکی نیز تنها ۱۵ درصد بینایی دارد. طی ۴ سال 
گذشــته مردم نیجریه بارها با برپایی تظاهرات خواستار آزادی وی 
شــده اند اما علیرغم حکم دادگاه عالی این کشور برای آزادی شیخ 

زکزاکی دولت نیجریه وی را آزاد نمی کند.
طی روزهای اخیر مردم چند شهر در نیجریه در حمایت از رهبر 
جنبش شــیعیان این کشور تظاهرات کرده و خواستار آزادی فوری 
وی از زندان های حکومتی شــدند. به گزارش تسنیم،  این تظاهرات 
در شهرهای سولجا، کانو، زاریا و ابوجا برگزار شد و مردم نیجریه بر 

ضرورت آزادی فوری شیخ زکزاکی تاکید کردند.
جنبش اســامی نیجریه اخیرا تاکید کرده بود ارتش برای قتل 
شیخ زکزاکی توطئه چینی کرده است. فرزند شیخ زکزاکی هم تاکید 
کــرده بود وهابیون بر حکومت نیجریه نفــوذ دارند.»عبداه محمد 
موسی«، مسئول اطاع رسانی جنبش اسامی نیجریه هم دیروز گفت: 
»گزارش ها نشان می دهد شیخ زکزاکی چندین زخم عمیق به ویژه در 
دو چشــم خود دارد و به دست چپ و پای او نیز گلوله اصابت کرده 
است«. جنبش اسامی نیجریه می گوید که گزارش پزشکی خود را 
به دادگاه عالی کادونا، وزارت خدمات دولتی، کمیسیون ملی حقوق 

بشر، پارلمان نیجریه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده است.
با رای اعتماد پارلمان

تکلیف وزرای دفاع، دادگستری
و کشور عراق هم روشن شد

نمایندگان پارلمان عراق به سه وزیر پیشنهادی نخست وزیر 
این کشور رای مثبت دادند، ولی نامزد پیشنهادی برای وزارت 
آموزش و پرورش نتوانست رای مثبت نمایندگان را کسب کند.

دیروز پارلمان عراق به ریاست »محمد الحلبوسی« تشکیل جلسه داد 
و در این جلسه، نمایندگان پارلمان به سه گزینه پیشنهادی نخست وزیر 
برای پست های وزارت، رای مثبت دادند. با این رای نمایندگان، »یاسین 
الیاسری« ،»نجاح الشمری« و»فاروق امین« به ترتیب، پست های وزارت 
کشور، دفاع و دادگستری را  اشغال کردند، ولی خانم »سفانه الحمدانی« 
نامزد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، نتوانست از نمایندگان 

ملت عراق رأی اعتماد کسب کند.
یک منبع آگاه اعام کرد که قرار است نخست وزیر عراق گزینه بعدی 
برای این وزارتخانه را اعام کند و در جلســه روز پنجشنبه نیز پارلمان 

عراق، صاحیت این نامزد را بررسی خواهد کرد.
منابع خبری عراق همچنین اعام کردند که سه وزیر جدید مذکور، 

در پارلمان سوگند یاد کرده اند.
 پیــش از این و در آبان ماه گذشــته، نماینــدگان پارلمان عراق به

۱۴ وزیر پیشنهادی عبدالمهدی رأی اعتماد داده بودند، ولی چهار کرسی 
فوق همچنان خالی بوده است.

»مقتدی صدر« رئیس جریان »صدر«، که ائتاف تحت رهبری وی 
در انتخابات پارلمانی ســال گذشته، بیشتر از سایر ائتاف ها رای آورده 
بود، اواسط هفته گذشته به عبدالمهدی ۱۰ روز مهلت داده بود تا کابینه 

خود را تکمیل کند.
در ارتباط با گرایش های سیاسی اعضای جدید کابینه عبدالمهدی، 
گزارشــی نرسیده اســت. اما به طور کل، دولت فعلی عراق ترکیبی از 
وزرای دارای گرایش های سیاســی مختلف را در خود جای داده است و 
به همین خاطر، برخی از کارشناسان می گویند که این چند صدایی در 

داخل کابینه، برای عبدالمهدی مشکل ایجاد می کند.
استعفای عمار حکیم از ریاست یک ائتاف

»سید عمار الحکیم« رئیس »جریان حکمت ملی عراق« یکشنبه شب 
با صدور بیانیه ای، از ریاست » ائتاف ااصاح و ااعمار« استعفا داد.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس جریان حکمت ملی عراق در 
بیانیه خود از رهبران ائتاف مزبور خواست تا هر چه زودتر برای انتخاب 

گزینه جایگزین، اقدام کنند.
حکیم در توجیه این اقدام خود، توضیح داد: با توجه به تبدیل شدن 
جریان حکمت ملی عراق به یک اپوزیسیون...، از رهبران ائتاف ااصاح 

و ااعمار می خواهم که برای انتخاب گزینه جایگزین، اقدام کنند.
جریان حکمت ملی عراق هفته پیش در بیانیه ای اعام کرده بود که 
با رویکردی ملی، سازنده و مبتنی بر قانون اساسی، از این پس به  عنوان 

اپوزیسیون به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد.


