
1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی( 
2- شرایط و عناوین مناقصه:

2- محل دریافت اســناد مناقصه: کیلومتــر 25 اتوبان قزوین- کرج، امور قراردادها و توســعه بازار، اداره 
قراردادها، تلفن3-88796681-021  و 12-32849211-028 داخلی 6073

3- ســپرده شرکت در مناقصه: به شــرح مبلغ جدول فوق الذکر به صورت ارائه یک فقره ضمانت نامه 
 بانکی یا واریز وجه به حســاب جام 6804466081 بانک ملت شــعبه اســدآبادی قزویــن )باجه نیروگاه با 

کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(
4- تاریخ فروش اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت  دوم آگهی.

5- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1398/07/18.
6- مبلغ فروش اســناد مناقصه: مبلغ 545/000 ریال با احتســاب 9٪ ارزش افزوده به صورت واریز 
وجه به حســاب جام 6804466188 بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 (

به نام مناقصه گزار.
7- زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1398/07/20 

راس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir :سایت ملی اطالع رسانی
http://tender.tpph.ir :سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 http://www.rpgm.ir :سایت نیروگا ه  شهید رجایی

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
میزان سپرده 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

واگذاری رنگ آمیزی دیواره توربین  هال نیروگاه  15-98/5 ت1
153/000/000بخار شهید رجایی 

»خاموش نمودن المپ های اضافی نشانه رشد فرهنگی است«

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 

نوبت دوم
شرکت مدیریت 

تولید برق شهید رجایی

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/1/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل قانونی شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به اســتان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر 
تهران- شهرک اســتقالل- خیابان شهید عباس شفیعی هنجنی- 
خیابان جهاد جنوبی- پالک 0- ســاختمان آمادگاه مرکز شاطری- 
طبقه همکف- کد پستی 1389817356 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی ایثار 
سهامی خاص به شماره ثبت 129634 

و شناسه ملی 10101729683 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان ســال مالی 1397 به تصویب رسید. 
آقــای صدرا صادقی یزدانخواه به کدملی 0012941913 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره و آقای احمد 
صادقــی یزدانخواه به کدملی 1377821870 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حســن لشــگری به کدملی 
5599630587 به ســمت نایب رئیــس  هیئت مدیره و 
آقای احمد ودود ســیدی به کدملی 1377772179 به 
ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدنــد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و بانکــی با امضا 
مشــترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری به امضا 
منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای مختار 
درویش با کدملی 6269884731 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمد کاوه بــا کدملی 1382074204 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت صنایع پالستیک
 و مالمین ایران سهامی خاص به شماره ثبت 48160 

و شناسه ملی 10100933582

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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1398/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی 1397 به 
تصویب رسید. غالمرضا وهاب به کدملی 0046094059 
به ســمت رئیس هیئت مدیره - محمد وهاب به کدملی 
0012872733 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
- محمــد علی پور به کدملی 0839806965 به ســمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. کلیه چک ها و سفته ها و بروات و اسناد و اوراق 
تعهد آور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره متفقا با مهر شــرکت معتبر خواهد شــد. 
مرتضی عددیان نیشــابوری بــه کدملی 0045608687 
به ســمت بازرس اصلی و مهدی علی محمدی به کدملی 
0044456794 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ایجاد نیرو 
سهامی خاص به شماره ثبت 48974 

و شناسه ملی 10100941532

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1398/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم 
فــروزان مصری بــه شــماره ملــی 0050999176 به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین 
حمیدیه به شــماره ملی 1286396875 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و خانم الناز حمیدیه به شــماره ملی 
0440192625 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو ســال  انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و 
غیره با امضــاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هر 
یک به تنهایی همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. آقای 
سید جالل خاکبازان فرد به شماره ملی 0385068603 
به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن میرزا ابوالحسن خان 
ایلچی به شــماره ملی 0055518370 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت ساچریت 
سهامی خاص به شماره ثبت 37165 

و شناسه ملی 10100825847

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/12/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد 490000 
سهم با نام شرکت به بی نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه 
شــرکت عبارتســت از 10000000000 ریال منقسم به 
510000 ســهم با نام 10000 ریالی و 490000 ســهم 

10000 ریالی بی نام می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 387294 

و شناسه ملی 10320378579 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت اول مورخ 1398/07/02(

پروژه راهبردی مجتمع معدنی و صنعتی فســفات اسفوردی 
بافق در اســتان یزد وابســته به قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(- هلدینگ 
تخصصی صنعت و معدن، موسســه معدن در نظــر دارد عملیات معدنی با 

مشخصات زیر را به پیمانکار واجد شرایط داخلی واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: تامین وســیله نقلیه)شامل مینی بوس و اتوبوس( به 

همراه راننده جهت ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فسفات اسفوردی.
2- مدت اجرای پروژه: یک سال شمسی)365 روز(

3- نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه:تضمین شــرکت در 
مناقصه مطابق ماده 6 مصوبه شــماره 123402/ت50659ه هیئت محترم 
وزیــران مربوط به پیمانکاری مورخه 1394/9/22 به مبلغ پانصد و هشــتاد 
میلیون ریال به عدد 580/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 

در وجه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(.
4-مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: متقاضیان برای دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ 1398/7/4 لغایت 1398/07/14 به آدرس یزد میدان 
باهنر- ابتدای بلوار پاکنژاد- کوچه ســر دوراه- روبروی حســینیه چهارده 
معصوم ســاختمان 3 طبقه ســنگی- دفتر پروژه راهبری مجتمع صنعتی و 
معدنی فسفات اســفوردی بافق مراجعه فرمایند و در صورت لزوم با شماره 

تلفن 37263969 )035( تماس حاصل نمایند.
5- مهلت تســلیم اسناد مناقصه: آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها 
ســاعت 16 مورخ1398/07/23 به آدرس یزد میدان باهنــر- ابتدای بلوار 
پاکنژاد- کوچه سر دوراه- روبروی حسینیه چهارده معصوم ساختمان 3 طبقه 
سنگی- دفتر پروژه راهبری مجتمع صنعتی و معدنی فسفات اسفوردی بافق 
*یزد- شهرســتان بافق-35 کیلومتری جاده بافق بهاباد مجتمع فســفات 

اسفوردی معاونت فنی و مهندسی
6- تاریخ بازگشــایی پاکت ها: زمان بازگشایی پاکت ها مورخ 1398/07/24 

می باشد.
7- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

8- مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

موضوع: امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشــی 
درمانی شفا و شهید بهشتی- شماره مناقصه 49/21/7/98

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله  ای

 شرح درصفحه 10

سال هفتادو هشتم   شماره 22290   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (سه شنبه 2 مهر 1398   24 محرم 1441    24 سپتامبر 2019

گزارش خبری تحلیلی کیهان 
مذاکره موضوعیت ندارد
غرب باید
 به تعهدات خود 
عمل کند

۲

 * جنگنده های آمریکا با بمباران مراســم عروسی
35 نفر را در افغانستان کشتند.

* سوری ها کردهای مسلح مورد حمایت آمریکا را 
به باد کتک گرفتند.

* آمریکا به نام تســلیح نظامیان دولت افغانستان 
به تروریست های تکفیری در یمن سالح می رساند. 
* رژیم صهیونیستی برق فلسطینی ها را در کرانه باختری 
قطع کرد.                                           صفحه آخر

ژنرال السیسی به دست و پا افتاد

مصر آبستن انقالبی دیگر 
شمار بازداشتی ها از مرز 650 نفر هم گذشت

انصاراهلل:

امارات را چنان می زنیم
که به چند دهه قبل برگردد

* آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از فردا.
* افزایــش 39 درصدی کمک هــای مردمی برای 
 تهیــه لوازم التحریــر دانش آموزان تحت پوشــش 

کمیته امداد.
* میزان گوگرد بنزین توزیعی در حد مجاز است.

* ســرپیچی 70 درصــد پزشــکان از قانون نصب 
کارتخوان.

* معترضان به حــذف یارانه به دفاتر پیشــخوان 
مراجعه کنند.

صفحات۴و۱۰

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد

صادرات هفته ای 200 میلیون دالر بنزین 
از طریق بورس

مطالبه مردم از سخنرانی رئیس جمهور 
در سازمان ملل 
حفظ محور مقاومت
 و تکیه بر
 ظرفیت های داخلی

۵

سید حسن نصراهلل: 
آل سعود
در مراحل پایانی 
عمر خود قرار دارد

۱۲

رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی 99- 98 را 
به صدا درآورد

يادداشت روز

این دو گزینه، پیش روی شما
 اختیار با خودتان است!

خبر ویژه

جان کری: جنگ اقتصادی علیه ایران را
ما شروع کردیم

صفحه2صفحه2

رئیس قوه قضائیه:

باید در خصوصی سازی ها 
بازنگری شود

* آیت اهلل رئیسی: اقدام دولت درباره شرکت »هپکو« قابل تقدیر اما ناکافی است.
* شرکت ها و کارخانجات زیادی در کشور هستند که خصوصی سازی در آنها پیامدهایی داشته و مشکالتی 

را ایجاد کرده است. 
* در بسیاری از این شرکت ها ضوابط قانونی خصوصی سازی رعایت نشده است، کارخانه دچار رکود شده، 
کارگران بیکار شــده اند، کارگران حقوق نگرفته اند، به اعتراضات توجهی نشده و نهایتاً قوه قضائیه درگیر 
موضوع شده است، بر این اساس باید در ساختارها و رفتارها بازنگری و اشکاالت را رفع کرد تا شاهد بروز 
این مسائل نباشیم.                                                                                                صفحه۱۱

 * زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای بیش از 14میلیون 
و600 هزار دانش آموز دیروز توســط رئیس جمهور 
 در مدرســه دخترانه شــاهد حضرت خدیجه )س(

 در منطقه 18 شهر تهران به صدا درآمد.
* رئیس جمهور: تالش ما این است که وزارتخانه 
آموزش و پرورش و بخش های مدیریتی و آموزشی 

بتوانند آماده کار باشند و مدرسه ها تجهیز شوند.

* بایــد در ساخت و ســاز، تعمیر و آماده ســازی 
 مــدارس، اســتخدام معلمان و تهیــه و پرداخت 
 بــه موقع بودجه  این وزارتخانه در حد توان کمک 

شود.
* وزیــر آموزش  و  پرورش: تا قبــل از پایان پاییز 
جشــن پایان مدارس خشتی و گلی را در سراسر 
کشور برگزار خواهیم کرد.                     صفحه۳

* عضو شورای سیاست گذاری انصاراهلل یمن: 
اگر امارات به تجاوز خــود پایان ندهد، 
حمالت آتی ارتــش و کمیته های مردمی 
به دهه های  را  این کشــور  است  ممکن 

گذشته بازگرداند.
اماراتی  و  منتظر عقالی ســعودی  ما   *
 هستیم که پس از تحقیر شدن در جهان

)با حمله بزرگ به آرامکو(، در محاسبات 
خود تجدید نظر کنند. 

* ما نســبت به پنج ســال قبل قوی تر 
شده ایم، و یمن امروز آماده انجام هرگونه 

حمله است.
* رهبر جنبش انصاراهلل یمن هم پیش از 
این گفته بود اگر حمالت متجاوزان علیه 
یمن متوقف نشــود، هیچ خط قرمزی را 
برای هدف قرار دادن به رسمیت نخواهیم 

شناخت.
* اسپوتنیک: سعودی ها دروغ می گویند، 
 کمر آرامکو حاال حاالها راست نخواهد شد.
آرامکو  بازسازی  ژورنال:  استریت  وال   *

ممکن است حتی یک سال طول بکشد. 
* حمله به آرامکــو، بزرگترین ضربه به 

آل سعود در تاریخ خاندان سعودی بود. 
* مرکز تحقیقات امنیت رژیم صهیونیستی: 

عربستان ببر کاغذی است.
صفحه آخر 

گزارش 
نیویورک تایمز 
از شبی که ترامپ 
 ترسید به ایران 
حمله کند
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اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشالی قدرت های استکباری به ویژه شیطان 
بزرگ آمریکای جنایتکار را در هم شکست و نشان داد هر قدرتی در مقابل 
قدرت یک ملت متکی به خداوند آسیب پذیر است. حضرت امام خمینی)ره( 
چه زیبا فرمودند: ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
0915---0609
* دیگر تحریم های آمریکا علیه مردم ایران، لوث شده و کارایی گذشته را 
ندارد، اگر قرار بود با تحریم های سخت و بی سابقه اتفاقی بیفتد همان 10 
سال قبل رخ می داد، تحریم های جدید آمریکا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد 

تا بتواند آل سعود را بیشتر از گذشته بدوشد.
0916---0291

* از دســتگاه قضا می خواهیم، عواملی که کلمه مقدس شهید را  از معابر 
حذف کرده اند مورد پیگرد قرار دهد. یکی از عوامل شورای شهر تهران یک 
تابلو کاشی که به نام پدر و یا جد شهید و مربوط به قبل از شهادت شهید 
را نشــان می دهد تا اثبات کند کوچه به نام شــهید نبوده است! در حالی 
که تغییر نام کوچه پس از شــهادت فرزند یا نوه آنها بوده است. یا این که 
تقصیر را به گردن پیمانکار انداخته اند که فقط اجراکننده دستور کارفرما 

یعنی شهرداری است!
دوالبی و طبا و علی مردانی و 9554---0901 و 5896----021
* حذف نام شهدا تنها به تهران ختم نمی شود در بسیاری از شهرها مجریان 
و نفوذی ها مردم را تست می کنند تا حساسیت ها را بسنجند اخیرا شهرداری 
مهرشــهر کرج نیز کلمه شهید را از کوچه شهید بخشی واقع در بلوار ارم 
خیابان اول شرقی حذف نموده است! دستگاه های مسئول امنیتی اطالعاتی 

قضایی به راحتی از کنار این موضوع رد نشوند.
اسدی - مهرشهر کرج و شکیبا - تهران
* دستور به حذف عنوان شهید از روی اسامی خیابان ها و کوچه های شهر 
کار هر مسئول یا جریانی که بوده خیانت بزرگ به تمام شهدا و بلکه ملت 
اســت. چون این کشور همواره به یاد شهدا نیازمند است. جمهوری عزت 
و جمهوری مومنین هرچه دارد از شهداســت. شهرداری ها چگونه به خود 

اجازه داده اند نام این پیام آوران عزت و ایمان حذف شود؟
1431---0912 و 7988---0912

* به ذهنم رســیده که شــاید حذف عنوان شــهید از سر نام خیابان ها و 
کوچه های شهر توسط عوامل شهرداری ریشه در سند 2030 داشته باشد 
که دولت آقای روحانی قبال بدون مشــورت بــا نهادهای ذی ربط ترتیب 
امضای آن را داد. غربی ها تکریم شهدا در ایران را مساوی با خشونت طلبی 

معرفی می کنند!
احمدزاده - کاسب بازار
* به کسانی که درک درستی از رشادت ها و شهامت های ملت در طول بیش 
از 5 دهه از آغاز انقالب تاکنون ندارند هشدار می دهم که با خون شهدا بازی 
نکنند و به خواسته  غرب باوران توجه ننمایند و به تغییر و حذف شهید و 
شهادت دست نزنند که سیلی سختی از بی حرمتی های خود به خون بیش 
از سیصدهزار شهید انقالب و دفاع مقدس و ترور و مدافع حرم و... خواهند 
خورد. ضمنا قبل از مردم این مجلس بود که باید به مقابله با این اقدام ضد 

فرهنگی برمی خاست. چرا سکوت کردند؟
4662---0912 و 3949---0912 و هوشیاری
* شهردار تهران پاسخ بدهد چگونه نامگذاری یک بزرگراه تهران با عبارت 
»مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی« طوالنی نیســت و موجب اذیت 
رانندگان در تشــخیص مسیر نمی شود ولی کلمه شهید در جلو نام شهدا 
در سر خیابان ها و کوچه ها با توجیه طوالنی بودن عبارت باید حذف بشود.
0919---8895
* در تاریخ 98/6/31 دولت آمریکا اعالم کرد که آقای ظریف واجد شرایط 
دریافت ویزا به ســازمان ملل نبودند و ما با چشم پوشــی به ایشــان ویزا 
دادیم؟! عرض می کنم چه ضرورتی داشــت که ایشان به آمریکا بروند که 
آمریکا یی ها منت بر سر ما بگذارند؟ واقعا حضور وی چقدر موجب تقویت 

جبهه مقاومت است؟
اسدا... عشقی - تهران

* بــرگ دیگری از ضعف اطالعات هیئت ایرانی مذاکرات برجام توســط 
»شرمن« افشا شــد. شرمن به آقای عراقچی می گوید من یهودی هستم 

تبریک کریسمس برای من یهودی چه مفهومی دارد؟
ابوالقاسمی

* بعد از فتنه سبز بعضی از عوامل فتنه در دولت نفوذ کرده و توقف تولید 
در کشور را کلید زدند و بعد هم با ایجاد آشفتگی در بازار قیمت ها در صدد 
زمینه سازی برای مذاکره با آمریکا برآمدند. خدا را شکر تاکنون تیرهایشان 

به سنگ خورده است.
0902---3107

* مال اندوزان و مرفهین بی درد کشور اگر ذره ای شرف داشته باشند باید با 
دیدن گزارش »بدون تعارف« معلم و شاگرد بیمار که در آن اوج جوانمردی 

یک معلم جوان روستا نشان داده  شد خجالت بکشند.
0921---2274
* پهپادهای انصاراهلل همانند تیرهای غیبی بودند که از کمان رنجدیدگان 
یمنی خارج شدند، از همه موانع عبور کردند و به هدف نشستند. لذا آمریکا 
و نوکرانش به جای اتهام زدن بی پایه و اساس به کشورمان، بهتر است هر 

چه زودتر توبه کنند تا از مجازات های بعدی در امان بمانند.
ساکی- اندیمشک
* در زمانی که بیمارستان های دولتی با کمبود تجهیزات پزشکی مواجهند 
بیمارستانی برای معاینه و درمان سگ های طبقات اشراف زالو صفت وجود 

دارد که از بهترین تجهیزات بهره می برد!
021---3885

* خانم جلودارزاده از نمایندگان مجلس در توجیه مخالفت خود با شفافیت 
رأی نمایندگان گفته در جامعه ای که به جای دموکراسی زور حاکم باشد 
شفافیت خوب نیست سؤال این است که ایشان با نبود دموکراسی در جامعه 
چگونه به مجلس راه پیدا کرده است. که خیلی راحت رفتار اپوزیسیون هم 

از خود نشان می دهد؟ بنویسید دروغگو خیلی زود رسوا می شود.
0912---2907

* قبض برق منزلم را با چند روز تأخیر پرداخت کردم ولی در قبض های 
بعدی به عنوان بدهی به مبلغ جدید قبض اضافه شد. به طور طبیعی قبض 
جدید را پرداخت نکردم تا ماه بعد اصالح شود اما متأسفانه قبض بعدی با 
اخطــار قطع برق با مبلغ جریمه حدود 20 هزار تومانی! بابت اخطار قطع 
برق قبض مواجه شدم! این روش تعامل با مردم از سوی شرکت برق تهران 
موجبات نارضایتی روزافزون شــهروندان را فراهم می کند. شایسته است 
مسئوالن مربوطه تدبیری برای اصالح این گونه رفتارها نمایند و سیستم 
خود را تقویت کنند که چنین مشکالتی برای مردم به وجود نیاید. متأسفانه 
تلفن اعالمی منطقه هم پاسخگو نیست گویا تلفنی برای خالی نبودن عریضه 

اعالم شده است.
هاشم صادقی

* پیمانکاری که قرار بوده ســه ساله کشاورزیمان را به آبیاری تحت فشار 
مجهــز کند حقوق خود را دریافت کرده و میلیاردها تومان بیت المال را با 
سرسری گرفتن کار زیر خاک کرد. از دستگاه قضایی درخواست می شود 

نسبت به احقاق حقوق ما اهتمام ورزد.
اهالی روستای ترشاب دورود لرستان

 پاسخ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران 
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه وزین مورخ 1398/6/20 با موضوع 
تاکسی های خط مترو نعمت آباد- میدان معلم« و با تشکر از تماس شهروند 
محترم به آگاهی می رســاند، با توجه به وجود مترو نعمت آباد در ایستگاه 
مبدأ و تعداد زیاد مســافران که قصد عزیمت به خیابان حیدری شمالی و 
جنوبی و میدان زاهدی دارند، مقرر گردیده که تاکســیرانان فعال در خط 
مذکور از صبح تا ساعت 16:00 هر روز به علت حجم کم مسافر از مبدأ به 
مقاصد ذکر شــده مسافران را جابجا کنند و از ساعت 16 تا ساعت 22 به 
علت ازدحام مســافر و زمان پیک ترافیک، تاکسیرانان این خط به صورت 
شیفت بندی فعالیت می نمایند. به این صورت که برخی مسافران خیابان 
حیدری جنوبی و برخی دیگر مســافران خیابان حیدری شمالی و میدان 
زاهدی را به مقصد می رســانند. الزم به ذکر است این شیوه سرویس دهی 

موجب رضایت مندی اکثریت شهروندان شده است.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف صرفاً از سوی ناوگان 
تاکسی تهران مراتب را با ذکر شماره کامل پالک به سامانه تلفنی 1888 
 http://1888.tehran.ir و یا سامانه ثبت تخلفات در سایت 1888 به آدرس

منعکس و این سازمان را در امر نظارت هر چه بهتر یاری فرمایند.«

جان کری: جنگ اقتصادی علیه ایران را
ما شروع کردیم

در حالی که برخی محافل بزک کننده آمریکا می کوشــند دموکرات ها و دولت 
اوباما را متفاوت از دولت ترامپ نشان دهند، وزیر خارجه دولت اوباما با افتخار گفت، 

جنگ اقتصادی علیه ایران را ما شروع کردیم.
جان کری در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا با اشاره به خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای گفت: باید ببینیم بعد از خروج ما از توافق )هسته ای( چه 
اتفاقی رخ داد. ما اساساً اعالم جنگ اقتصادی علیه ایران کردیم. ما فشار حداکثری 

بر آن ها وارد کردیم.
وی افزود: رهبرانی در خاورمیانه از من می خواســتند تا ایران را بمباران کنیم؛ 
نخســت وزیر اسرائیل به آمریکا آمد و خواســتار چراغ سبز برای بمباران ایران شد. 
بنابراین، ما از احتمال جنگ آگاه بودیم و وقتی توافق در وین به امضا رسید بر این 

باور بودیم که کانالی برای برقراری رابطه دیپلماتیک ایجاد شده است.
جان کری افزود: جامعه بین المللی در حال حاضر هم می تواند دور هم جمع شود، 
منظورم این است که می توان کاری کرد، بدون اینکه ما از خود ضعفی نشان دهیم.

وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود: متحدان ما از توافق هسته ای حمایت می کنند. 
من بر این باور هســتم که دیپلماسی بهتر و بیشتر با متحدانمان سبب می شود تا 
طرفین بیشــتر به یکدیگر نزدیک شــوند و یک راه برای توافق وجود دارد که سایر 

مسائل همانند مسائل هسته ای را دربر می گیرد.
افتخار جان کری به پیشقدم بودن در فشار و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران در 
حالی است که پس از اعالم توافق برجام، اوباما و کری و شرمن بارها تصریح کردند 
تحریم ها علیه ایران در حال فروپاشی بود و اگر توافق نمی کردیم، در تحریم ها رخنه 
می افتاد. کری و برخی دیگر از مقامات دولت اوباما پیش از این هم گفته اند که توافق 
هســته ای را مقدمه ای برای فشــار به ایران برای خلع قدرت از این کشور در حوزه 

توانمندی نظامی و منطقه ای می دانسته اند.
حیرت رادیو فردا

از شدت تالفی فشار نفتی آمریکا
یک رسانه وابسته به اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا نوشت: حمله به تأسیسات 

نفتی عربستان، پاسخ به فشارهای نفتی آمریکا علیه ایران بود.
وب ســایت رادیو فردا در تحلیلی درباره حمله به پاالیشگاه های نفتی عربستان 
نوشت: در کوران بحران های سال های 56 و 5۷، نفت صادراتی ایران به جهان حدود 
5 میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد. از آن زمان تا حمله روزهای اخیر به تأسیسات 
نفتی عربستان که منجر به قطع صادرات حدود 5 میلیون بشکه نفت این کشور شد، 

چنین تنش نفتی تقریباً بی سابقه بوده است.
قطع صادرات 5 میلیون بشکه نفت ایران در آن سال ها به طور تدریجی و متناسب 
با  حال و هوای آن روز انقالب ایران بود که کارکنان شرکت نفت ایران با دامن زدن 
به اعتصابات صادرات نفت ایران را مانع شده بودند. اما، قطع 5 میلیون بشکه نفت 
عربســتان تنها در ساعاتی در پی حمله نظامی به دو تاسیسات نفتی عربستان رخ 
داد. این یعنی شوک نفتی آن سال های دور »تدریجی« بود در حالی که شوک نفتی 

امروز »یکباره و ناگهانی« رخ داد.
از سوی دیگر با پایان اعتصابات دوران انقالب امکان صادرات نفت ایران فراهم بود 
این در حالی است که بنا به ارزیابی های اولیه نه صرفا منابع ذخیره نفت عربستان بلکه 
تجهیزات برق و کنترل فشار در این حمله آسیب دیده اند که راه اندازی آنها زمان بر است.
به عبارت دیگر، یک حمله کوچک متمرکز زیان بزرگی را به بار آورده که تنها 
طی ساعاتی کل توان صادراتی عربستان سعودی را تقریبا به نصف تقلیل داده است. 
این در حالی است که گروه حوثی هم مسئولیت حمله را برعهده گرفته وهم تهدید 

کرده که اقداماتی از این قبیل را تکرار خواهد کرد.
اگر چنین اســت که واشنگتن ادعا کرده ایران در آن نقش دارد، پیام حمله به 

تاسیسات نفتی عربستان چیست؟ پیامد آن چه می تواند باشد؟
نفت در اقتصاد جهانی به منزله خون در بدن انسان است و ترابری دریایی آن به 
منزله شریان های بدن در پی خروج آمریکا از برجام و به کار بستن سیاست »فشار 
حداکثری« بر ایران، ایاالت متحده دو اقدام مهم را برای به صفر رســاندن صادرات 
نفت ایران، در دستور کار خود قرار داد؛ دشوار ساختن دسترسی ایران به درآمدهای 
نفتی )برای نمونه مخالفت آمریکا با خط اعتباری 15 میلیارد دالری فرانســه برای 
ایران(. و دوم؛ با مشکل تراشــی برای ترابری دریای انتقال نفت ایران. در این مورد، 
برجسته ترین مساله، توقیف نفتکش گریس1 بود که حدود دو میلیون بشکه نفت 
ایران را حمل می کرد. این کشــتی نخست توسط بریتانیا توقیف شد و پس از رفع 
توقیف، آمریکا تهدید کرد هر کشــوری به آن نفتکش جهت تخلیه نفت مساعدت 

کند، تحریم خواهد شد. 
به شرح آنچه گفته شد پیام واشنگتن به وضوح به ایران ارسال شده بود: قطع خون 
)نفت( و شریان های آن )ترابری دریایی(.  از منظر تهران آمریکا طی ماه های گذشته 
پیام روشــن خود را به ایران ارسال کرده است. حال اگر حمله به تأسیسات آرامکو 
عربستان را به ایران منتسب بدانیم پیام تهران نیز به آمریکا در حمله به بزرگ ترین 
تاسیســات نفتی جهان، متعلق به عربستان، در روز 1۴ سپتامبر ارسال شده است. 
گو اینکه ایران انتساب این اقدام به خود را از سوی آمریکا مردود دانسته ولی مطلقا 

حمله نظامی به تاسیسات نفتی عربستان را محکوم نکرده است. این یعنی تهران از 
قطع صادرات 5 میلیون بشکه نفت عربستان ناخرسند نیست. به این ترتیب، پیام 

این حمله روشن و واضح است: نفت در برابر نفت.
اما، این تمام ماجرا نیســت. برهم خوردن امنیت نفت التهاب دراقتصاد جهانی 
را دامن زده است. افزایش ناگهانی ده درصدی بهای نفت نشان از التهابی است که 
می تواند وخیم تر هم شود. حال اگر تهدید گروه حوثی را تهدیدی جدی بدانیم که 

گفته اینگونه حمالت تکرار خواهد شد، راه حل چیست؟
نخســتین گزینه حمله آمریکا به ایران اســت. اما، حسن نصراهلل تهدید کرده 
که حمله به ایران کل منطقه را به آتش خواهد کشــید. دونالد ترامپ نیز تا اینجا 
اراده ای برای جنگ با ایران نشان نداده است. پیام  او پس از حمله به تاسیسات نفتی 
عربستان تامل برانگیز بود. در حالی که آمریکا از باالترین اشراف اطالعاتی در جهان 
برخوردار است، او در توئیتی تشخیص عامل پشت پرده حمله را برعهده عربستان 
انداخت و نوشت: »آماده حمله هستیم. اما، منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه 
کسی را عامل این حمالت می داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.« از سوی دیگر، 
اتحادیه اروپا و کشورهای مهم اروپایی نیز به مانند عربستان از اتخاذ موضع سخت 

علیه ایران خودداری کرده اند.
حامیان دولت نعل وارونه می زنند

90 درصد دارایی ها در اختیار دولت است
یک کارشناس اقتصادی با طرح  این سؤال که »اقتصاد ایران در اختیار کیست؟«، 
نوشت: بوروکرات هاي دولتي دوست دارند وانمود کنند دولت کنترلي بر اقتصاد ندارد 
و نهادهاي نظامي، موسسات و بنیادها همه اقتصاد ایران را قبضه کرده اند. آنها مدعي 
هستند و این ادعا به شدت با پیوست رسانه اي تقویت مي شود که دولت هیچ کاره 
است و همه  اشکال سرمایه در انحصار نهادهاي موازي است. آیا این گزاره صحیح است؟

مجید شــاکری در ادامه می نویســد: طبق اعالم معاون محترم وزارت اقتصاد، 
اندازه دارایي هاي دولت حدود 18/3 هزار هزار میلیارد تومان است. چنانکه مطلعید 
بدهي هاي دولت در نقطه اوج خود حدود ۷50 هزار میلیارد تومان بوده اســت. به 

بیان دیگر سرمایه در اختیار دولت کمي بیش از1۷ هزار هزار میلیارد تومان است.
اصلي ترین و مهم ترین نهادهاي اقتصادي که تحت کنترل دولت نیستند و در 
نحوه تامین درآمد هم قید برون ســازماني علني ندارند، شامل ستاد اجرایي، بنیاد 
مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش هستند. اگرچه 
درباره بنیاد مســتضعفان عدد دارایي ها در صورت هاي حسابرسي شده اش تا پایان 
سال 9۴ مشخص است )56 هزار میلیارد تومان( اما درباره الباقي این نهادها صورت 

مالي اي در دست نیست.
با این همه رویترز برآوردي نسبتاً متأخر )2013( از کل دارایي هاي ستاد اجرایي 
فرمــان امام ارائه کرده که حدود 95 میلیارد دالر)حدود ۴00 هزار میلیارد تومان( 
است. اگرچه به وضوح و به دالیل بسیار، سایز سرمایه و نیز سایز دارایي هاي تحت 
کنترل ســه بنیاد تعاون نظامي کمتر از ستاد اجرایي است، اما براي راحتي خیال 
بوروکرات هاي دولتي فرض مي گیریم این سه نهاد هم دقیقا هم سایز ستاد اجرایي 
هستند و باز فرض مي گیریم اصال بدهي ندارند و دارایي آنها متناظر با سرمایه آنهاست. 
واضح است که این فرض ها نتایج را شدیدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار مي کند، 
چنانکه مثال اندازه بدهي هاي بنیاد تعاون ناجا به قوامین مشخص و در صورت هاي 

قوامین مشخص است.
با همه این فرض ها جمع کل دارایي این پنج نهاد اصلي برابر است با 1656 هزار 
میلیارد تومان. به بیان دیگر با همه این تورش ها به نفع دولت، کل ســایز همه این 
پنج نهاد، کمتر از 9 درصد دارایي هاي دولت است. دارایي هاي اقتصاد ایران در اختیار 
دولت است، این با من و شماست که به بوروکرات هاي دولتي- متعلق به هر جناحي 
که مي خواهد باشند- فرصت مي دهیم ناکارآمدي خود را پشت چنین ادعاهایي به 
وضوح غلطي پنهان کنند. توجه کنید که آن چه حساب شد دارایي هاي خود دولت 
است نه دارایي هاي تحت اختیار آن و بنیاد شهید، صندوق هاي بازنشستگي، ... اصال 

در دارایي دولت محاسبه نشده است.
ایران با اهرم نفت می تواند
به موقعیت ترامپ ضربه بزند

یاهو نیوز از قول یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد ایران توان زمین زدن دونالد 
ترامپ را در انتخابات آمریکا دارد.

ریک نیومن در یاهو نیوز می نویسد: ایران دارای اهرم هایی است که با استفاده از 
آنها می تواند از پیشروی مجدد ترامپ در انتخابات 2020 جلوگیری کند.

درســت است که دولت ترامپ توانست با تحریم های خود فشار بی سابقه ای بر 
اقتصاد ایران وارد کند، اما از طرف دیگر ایران نیز دارای توانایی هایی در منطقه است که 
با بهره گیری از آن می تواند پیروزی انتخاباتی ترامپ در سال آینده را دچار مشکل کند.

ایران می تواند با افزایش قیمت جهانی نفت دولت آمریکا را شدیدا تحت فشار 
قرار دهد و از طرف دیگر می تواند با فروش محدود نفت کسری بودجه یکسال اخیر 

خود را جبران کند.
اگر ایران به اندازه کافی قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد، این امر بر مشکالت 
ترامــپ افزوده و انتخاب مجدد وی را به خطر می اندازد، زیرا این امر باعث افزایش 

قیمت بنزین و صدمه زدن به مشاغل وابسته به نفت در آمریکا خواهد شد.
کارشناس اقتصادی یاهو نیوز تاکید می کند: اگر ایران بتواند مانع تولید نفت در 
هفته های قبل از انتخابات 2020 شود، این امر باعث افزایش قیمت بنزین می شود و 
باعث ایجاد مشکل ترامپ برای رای دهندگان )عالوه بر همه مشکالت دیگر او( می شود.
قیمت بنزین در آمریکا در حال حاضر 2/6۷ دالر در هر گالن اســت و انتظار 
می رود که حوادث اخیر در عربستان نیز با افزایش قیمت بنزین در آمریکا همراه باشد.

دولت با انبوه اختیارات 
چه معامله ای با اقتصاد کرد؟

ادعای فقدان اختیارات با وجود اختیارات وســیع دولت، از سوی کارشناسان و 
صاحب نظران پذیرفتنی نیست.

روزنامه فرهیختگان در این باره نوشــت: نهــاد اجرایی که آن را با عنوان دولت 
می شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه، بسیار وسیع تر از 
سایر نهادهای حاکمیتی پی ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت های تابعه 
و در کنار آن، سازمان ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس جمهور اداره می شود، 

گستره عظیمی را شکل می دهد.
  سهم دولت و شخص رئیس جمهور از مراکز تصمیم گیری فرادولتی هم قابل 
تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص 
رئیس جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به 

ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
 عالوه بر لیست بلندباالیی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه 
در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای 
کلکســیون اختیارات رئیس جمهور برتری دارد. تشــکیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که معاون اول رئیس جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، 
مسئوالن و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش روی 
دولت برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوای سه گانه است که آن هم به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و با 
اختیارات ویژه ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی 
پای دولت بردارد. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل 
فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار 
اوراق بدهی- بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده 

کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت. 
دولت نفت را می فروشد، مالیات را می گیرد، پول چاپ می کند )به وسیله بانک 
مرکزی(، اوراق بدهی منتشر می کند و به تنهایی مالک بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
یا سهامدار آنهاست. بودجه کل کشور آیینه تمام نمای این وضعیت است. قانون بودجه 
کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت 
قرار می دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان های 
غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست های خود در کشور هزینه کند.

نکته مغفول این اســت کــه آنچه در صحن مجلس چکش کاری می شــود و 
رســانه ها روی برخی ارقام آن جدل می کنند، مربوط به »بودجه عمومی« اســت 
که بخش کوچک تر بودجه را شــامل می شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن 
در مجلس بحث نمی شــود و اتفاقا درباره شیوه هزینه کرد آن ابهامات جدی وجود 
دارد، »بودجه شرکت های دولتی و بانک ها« است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی 
است! برای اینکه تصویر روشن تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.۷ 
تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.۴ تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون 
آن بودجه »شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« است. 
به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه کرد یک 

بخش ۷0 درصدی از آن بررسی نمی شود.
 حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ 
مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش 
بیش از 30 درصدی نرخ تورم در یک ســال اخیر و ثبت رکورد باالی ۴0 درصد در 
ماه های گذشته، خاطره تورم ۴9 درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی 
با معیار رئیس جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش 
از اینها احساس می شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده 
است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت 
تدبیر و امید که نرخ دالر را حدود سه هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 
6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش 
پول ملی در این سال ها به یک سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش 
داده که شــاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای 

پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0/۴09 رسیده است.

به این جمالت دقت کنید:
»از صبح شنبه )30 شهریور ماه 98( تا به حال تردد هواپیماهای نظامی 
آمریکا، انگلیس،عربستان و... بر فراز منطقه رصد شده است. این تحرکات 

بسیار زیاد گزارش شده است«.
»پرواز بوئینگ شناسایی و راداری RC 135 متعلق به نیروی هوایی آمریکا 

بر فراز خلیج فارس ساعت 12:30 امروز شنبه«.
 51 WSLR 0578-78 3USAFE AWACS پرواز آواکس نیروی هوایی آمریکا«

ساعت 12:30 امروز شنبه بر فراز خلیج فارس«.
»پــرواز هواپیمای ترابری ســی 130 نیروی هوایــی کویت بر فراز 

خلیج فارس«.
پرواز هواپیمای نظامیH 130 EC آمریکا، متخصص در جنگ الکترونیک 

بر فراز خلیج فارس ساعت 14:30 امروز شنبه«.
»پرواز بوئینگ ســی-17 گلوبمستر 3 روی قطر)بزرگترین هواپیمای 
باربری نظامی نیروی هوایی آمریکا( که با ســرعت باال تجهیزات نظامی 

سنگین را جابجا می کند«.
»پرواز  تانکر سوپرهرکولس J 130-tanker KC نیروی هوایی آمریکا بر 

فراز خلیج فارس ساعت 14:30 امروز شنبه.«
»پرواز بوئینگ سی-17 گلوبمستر 3 متعلق به نیروی هوایی سلطنتی 

انگلیس از دبی به سوی عربستان یک ساعت پیش 16:50«.
»پرواز مجدد آواکس آمریکایی بر فراز خلیج فارس یک ساعت پیش.«

این ها اخباری است که روز شنبه گذشــته و در بحبوحه تهدیدها و 
تحلیل های مقامات و برخی چهره های سیاسی آمریکا درباره حادثه »آرامکو« 
به صورت لحظه به لحظه از سوی رسانه های بیگانه مخابره می شد. به ظاهر، 
خروجی همه این اخبار)در صورت صحت آنها( یک چیز بود: تحرکات گسترده 

نظامی آمریکا، انگلیس و چند کشور مرتجع عربی علیه ایران!
آیا این تحرکات »واقعی« اســت و باید منتظــر وقوع جنگ بود؟ آیا 
سعودی ها که اخیرا ضربه سنگینی از انقالبیون یمن دریافت کرده اند، برخالف 
آنچه رسانه ها و مقاماتشان می گویند، خود را آماده جنگ با ایران کرده اند؟ آیا 
ممکن است انقالبیون یمن ضربات مشابهی را به سعودی و امارات وارد کنند؟ 
اگر »بله«، در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ این بار جنگ حتما رخ می دهد؟
اگر این اخبار درست باشــند، یعنی آمریکا، انگلیس و سعودی واقعا 
تحرکات نظامی گسترده ای را نزدیک ایران شروع کرده باشند، ممکن است 
واقعا مخاطب این تحرکات کشور ما باشد. حاال اینکه چرا می گوییم »ممکن 

است« را هم توضیح خواهیم داد. 
در ابتدا باید گفت، وقتی از »بشر« صحبت می کنیم، بنا به دالیل متعدد 
از جمله پیچیده بودن این موجود دو پا، نباید تحوالت آینده را به صورت 
»صفر و یکی« به تحلیل نشست. لذا، در یک جمله کلی می توان پاسخ سؤال 
فوق را چنین داد که، »هر چیزی ممکن است. حتی وقوع جنگ« منتهی...

این را هم باید به خاطر داشته باشیم که، »رجز خوانی« و»خط و نشان 
کشیدن« یک بحث است، »جنگ« بحثی دیگر. دالیل زیادی وجود دارد که 
با استناد به آنها بتوانیم به این نتیجه برسیم که به »احتمال« قریب به یقین، 
این تحرکات و بازنشر گسترده آن در شبکه های اجتماعی، آن هم در آستانه 
نشســت سران در سازمان ملل، صرفا یک »جنگ روانی« است. برای که؟ 
ایران؟ تصور می شود پیش از اینکه هدف این تحرکات ایران باشد، خود کشور 
عربستان و شخص »محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود« است! بخوانید:

چکیده دکترین امنیت منطقه ای آمریکا، تامین امنیت کشورهای مرتجع 
عربی در قبال دریافت پول اســت. یعنی، آمریکا تضمین کرده از سلطنت 
پادشاهان کشورهای مرتجع عربی که در آنها انتخابات واقعی وجود ندارد 
و قدرت صد در صد موروثی است، در مقابِل اعتراض های احتمالی مردمی 
و تهدیدات خارجی محافظت کند و در مقابل، آنها نیز پول آن را پرداخت 
کنند. این دکترین با کمی باال و پایین، درباره برخی کشورهای غیر عربی نیز 
صادق است. مثال آمریکا از ژاپن وکره جنوبی پول دریافت می کند تا در مقابل 
تهدیدات مثال کره شمالی از آنها محافظت کند. همینطور از برخی کشورهای 
اروپایی در مقابل تهدیدات مثال روسیه. )این نکته هم قابل ذکر است که، یکی 
از مهم ترین منابع درآمدی آمریکا از همین راه تامین می شود؛ پس طبیعی 
است که بعضا حتی، خود این کشور عامل به وجود آمدن شرایطی باشد که 
بتواند از آن کاسبی کند. مثال اجازه حل بحران دو کره را ندهد، یا در منطقه 

 ایران هراسی کند، که می کند.(
حمله روز شنبه 23 شهریور ماه انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو 
در »بقیق« و »خریص«)شرق عربستان( برای محمد بن سلمان، که فقط در 
یک قلم 490 میلیارد دالر به ترامپ پول داده تا از ولیعهدی و پادشاهی اش 
بر عربستان و همینطور امنیت کشورش دفاع کند، 500 میلیارد دالر خسارت 
زد!  )همه چیز بن ســلمان سند 2030 است و قلب سند 2030 نیز واگذاری 
سهام آرامکو در بازار بورس است. از آنجایی که آرامکو بزرگترین شرکت 
نفتی جهان است سعودی روی کسب یک سود 500 میلیارد دالری از این محل 
حساب ویژه ای باز کرده بود که با این شلیک-به نوشته دویچه وله- سعودی 
یک شبه 500 میلیارد دالر از دست داد.( این یعنی بن سلمان در این میان 
چیزی نزدیک به یک تریلیون دالر خسارت دیده است. رقم بسیار بسیار 
باالیی است. طبیعی است که عربستان و سایر کشورهایی که برای حفظ تاج 
و تخت یا امنیت شان به آمریکا متکی هستند، چهار چشمی منتظر واکنش 
آمریکایی ها باشند. ستون نویس آسوشیتدپرس، ضمن این که در اجرای 
دکترین ایران هراسی، این حمله را به ایران نسبت داده است، می نویسد؛ 
»ایران با حمله به آرامکو، فقط به یک پاالیشگاه بزرگ نفت شلیک نکرد، 
بلکه به دکترین امنیت منطقه ای آمریکا هم شلیک کرد«)!( حاال آمریکا در 

این بین دو راه بیشتر پیش رو ندارد:
الف- یا با ایران وارد جنگ شــود. که به دلیل انتخابات پیش روی این 
کشور، َقَدر بودن حریف)ایران( و پای کار بودن متحدانش )حزب اهلل لبنان، 
سوریه، حشدالشعبی، حماس و...( و در نتیجه باال بودن هزینه چنین گزینه 
ای، این احتمال »بسیار ضعیف« است. فراموش نکنیم که ترامپ اگر هیچ 
چیز هم بارش نباشد، محاسبه و تجارت را خوب بلد است. او با همه صفات 
زشتی که دارد اهل محاسبه و سود و زیان است. به قول مقامات پنتاگون و 
فقط به عنوان یک نمونه، در صورت آغاز جنگ با ایران جان 70 هزار نظامی 
تحت امر سنتکام، مستقر در منطقه، از مصر گرفته تا پاکستان با خطر مواجه 
می شود.)واشنگتن پست( و قطعا جنگ تمام منطقه را فرا می گیرد. ضمن 
اینکه ترامپ چرا باید از همین فرصت)حمله به آرامکو( برای دوشیدن بیشتر 
سعودی استفاده نکند؟! کاری که به نظر می رسد مشغول آن است. اعزام 
کارشناسان و تجهیزات نظامی بیشتر به عربستان به بهانه تامین امنیت در 
مقابل پول بیشتر! فراموش نکنیم رئیس جمهور آمریکا در اولین موضع گیری 

خود راجع به این حمله نیز گفت، عربستان باید پولش را بدهد!
ب- یا دست به اقدامات نمایشی با هدف راضی نگه داشتن گاوهای شیرده 
خود بزند. مثال ایران را تحریم کند.)که کرد( اما از آنجایی که چیزی برای 
تحریم باقی نمانده! این حرکت نیز»نمایشی« و صرفا برای راضی نگه داشتن 
گاوهای شیرده صورت گرفت. ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران پس از 
تحریم بانک مرکزی کشورمان به بهانه حمالت آرامکو گفت، تحریم خوبی بود 
اما به شرط اینکه این بانک سال 2012 تحریم نشده بود! لذا به نظر می رسد 
تحرکات باالی نظامی این سه کشور که در ابتدای این وجیزه به آنها  اشاره 
شــد، حتی اگر آن یکی دو کشور مرتجع عربی هم هنوز نفهمیده باشند، 
»نمایشی« اســت برای اینکه اوال به سعودی ها و سایر کشورهای وابسته 
بگوید، در مقابل دالرهایی که از آنها می گیرد، بیکار ننشسته، ثانیا برخی 

بزدل های داخل ایران و »کاسبان ترس« را به تحرک وا دارد!
 انقالبیون یمن گفته اند، این حمالت اوال، پاسخ به تجاوزات نزدیک به 
5 ساله ائتالف سعودی به کشورشان است و تا زمانی که این تجاوزات متوقف 
نشود، حمالت »دردناک تر از آرامکو« در راه است.)سید عبدالملک الحوثی، 
یکشنبه 31 شهریور( پس احتمال تکرار چنین حمالتی، باالست. اما به همان 
دو دلیلی که  اشاره شد، در صورت تکرار چنین ضربتی نیز »جنگی رخ نخواهد 
داد«. اگر چه وقوع برخی خرابکاری ها، ترور، حمالت هکری و ایذایی »ممکن« 
است. به عبارتی، این تصور که چون آمریکا اهل محاسبه و سود و زیان است، 
پس با مشاهده هزینه باالی شاخ به شاخ شدن با ایران، کاری با ما نخواهند 
داشت، نباید باعث غفلت شود. چه حمالت انصاراهلل ادامه یابد چه متوقف 
شود، دشمن دشمن است و همیشه، مترصد فرصت برای ضربه زدن. اینکه 
می گوییم جنگی رخ نخواهد داد، منظور یک جنگ واقعی و تمام عیار است. 
اما انقالبیون یمن تنها راه توقف حمالت را توقف تجاوزات اعالم کرده اند و 
در صورت ادامه حمالت انصاراللهی که حاال به تجهیزات مدرن مجهز شده، 
طبیعتا ادامه این وضع برای سعودی ها »غیر ممکن« خواهد بود. بنابر این 
سعودی برای رهایی از چنین وضعی مجبور خواهد شد یاد دست به مصالحه 
زده و راهی برای خروج آبرومندانه از این باتالق بیابد یا....دست به خودکشی 

بزند! اختیار با خودش است!

این دو گزینه، پیش روی شما
 اختیار با خودتان است!

گفت و شنودیادداشت روز

مالج!
گفت: آمریکا و اروپا و عربستان و امارات اصرار دارند که ایران عامل 

حمله ویرانگر به تاسیسات نفتی آرامکو بوده است!
گفتــم: ولی خود انصاراهلل اعالم کرده کــه ما زده ایم و اگر 
عربستان به حمالت وحشــیانه خود ادامه بدهد ریاض را هم 

ویران می کنیم. 
گفت: دستشان درد نکند، انصاراهلل همین دیروز هم اعالم کرد امارات 

را چنان می زنیم که به ده ها سال قبل برگردد.
گفتم: ایول! ریاض و امارات بعد از این حمالت دیدن دارد!

گفت: شایع شده که قرار است آمریکا یک حمله سایبری به ایران بکند 
ولی طوری باشد که معلوم نشود عامل آن آمریکا بوده است!

گفتم: یارو رفته بود قلعه ای را تسخیر کند از قلعه با سنگ وسط 
مالجش زدند. وقتی به هوش آمد رو به قلعه کرد و گفت؛ مگر سپر 

به این بزرگی را نمی بینید که سنگ را به وسط مالجم می زنید!

جعفر بلوری
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سرویس سیاسی- 
مقامــات وزارت خارجه در 
مذاکره  از  تأمل برانگیز  اظهارات 
آمریکا ســخن  با  ایران  جدید 
گفته اند. این در حالی است که در 
شرایط فعلی مذاکره موضوعیت 
ندارد و غرب باید به تعهدات خود 

عمل کند.
»کریســتین امانپور« خبرنگار و 
مجری شــبکه خبری سی ان ان که 
با محمد جواد ظریــف وزیر خارجه 
ایران در دفتر نمایندگی کشــورمان 
در نیویــورک مصاحبه کرده اســت 
بعد از مصاحبه در حســاب توئیتری 
خود نوشت: »ظریف به من گفت که 
رئیس جمهور روحانی حاضر است با 
)دونالد( ترامپ این هفته در نیویورک 
دیدار کند، اگر ترامپ حاضر باشد آن 
چیزهایی که ضروری اســت را انجام 
دهد؛ لغو تحریم ها در ازای نظارتهای 

دائمی بر برنامه هسته ای ایران«.
امانپور در ادامــه از قول ظریف 
نوشــت: شــاخه زیتون همواره روی 
میز اســت و ما یک بار دیگــر آن را 

نشان دادیم.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری 
صدا و ســیما گفته اند، وزیر خارجه 
ایران به سی ان ان گفته اگر در ازای 
تصویب پروتــکل الحاقی در مجلس 
ایران؛ شــاهد لغو نهایی تحریم ها در 
کنگره آمریکا باشــیم و آمریکا بطور 
فوری تعهداتش را انجام دهد؛ آن وقت 
دیدار ایران و آمریکا در چارچوب 5+1 

انجام می شود.
ظریف گفته است: ما آماده مذاکره 
هستیم، اما درباره شرایطی که نه تنها 
برای یک سال ونیم یا پنج سال و نیم 
اعتبار داشته باشد. ما باید درباره یک 

توافق دائمی مذاکره کنیم.
درهای مذاکره!

همچنین عباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر خارجه در مصاحبه با 
روزنامه ایندیپندنت گفت: برای آغاز 
مذاکرات حقیقــی، جنگ اقتصادی 
باید پایان یابد. بــرای پایان دادن به 
جنگ اقتصــادی نیز ابتــدا به یک 
آتش بس به منظور برقراری مذاکراتی 
واقعی و دســت یافتن به راه حل های 
پایــدار نیازمند هســتیم. نه تنها ما، 
بلکه هیچ کشوری تحت فشار مذاکره 

نخواهد کرد.
عراقچی در ادامه در پاسخ به این 
سؤال که »اگر آمریکا به توافق جامع 
هسته ای بازگردد، حسن روحانی در 

نشســتی چندجانبه با دونالد ترامپ 
دیــدار خواهد کرد« گفت:اگر ترامپ 
به توافق هســته ای بازگــردد، ما در 
چارچوب نشست 1+5 با آمریکا دیدار 

خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت: برنامه آقای 
روحانی و مکرون تشکیل یک آتش بس 
بوده تــا بتوانند از طریــق مذاکرات 
گســترده به راه حلی پایدار دســت 
پیدا کنند. ما معتقدیم که این نقشه 
جواب خواهد داد. هیچ کشوری بدون 
آتش بس و تحت فشار مذاکره نخواهد 

کرد و ما نیز این کار را نمی کنیم.
معاون وزیر امور خارجه افزود: ما 
در مقابل فشار حداکثری به مقاومت 
حداکثری خود ادامه خواهیم داد. اگر 
آنها فشار حداکثری را کنار بگذارند، 

درهای مذاکره باز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ها، »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه- که 
این روزها نقش پلیس خوب را در کنار 
ترامپ در نقش پلیس بد در موضوع 
ایــران ایفا می کند- در مســیر پرواز 
از پاریس به نیویورک برای شــرکت 
در مجمع عمومی ســازمان ملل به 
»درباره  گفت،  همراهش  خبرنگاران 
پرونده ایران، ممکن است اقدامی در 

نیویورک رخ دهد«.
ظریف و عراقچی، موضوع مذاکره 
با آمریکا را مطرح کرده اند. این پیشنهاد 
تأمل برانگیز از چند جنبه قابل بررسی 

است.
رفتار تحقیرآمیز آمریکا

مطرح کــردن موضوع مذاکره در 
حالی اســت که آمریــکا در ماه های 
اخیر بر شدت اقدامات ضدایرانی خود 
با چاشنی تحقیر و توهین افزوده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش 
داده است که وزارت خارجه آمریکا از 
صدور روادید برای یک ســوم اعضای 
هیئت ایرانی برای شرکت در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل خودداری 

کرده است.
در روزهای گذشــته آمریکا در 
اقدامی بی ســابقه اعالم کرد که برای 
هیئت ایرانی جهت حضور در نشست 
ســاالنه ســازمان ملل روادید صادر 
نمی کند. طرف آمریکایی ســپس در 
رفتاری توهین آمیز تنها برای بخشی 

از هیئت ایرانی روادید صادر کرد.
همچنین چندی پیش آمریکا در 
اقدامی بی سابقه، محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد. 
پیش از آن نیز واشــنگتن در اقدامی 

توهین آمیــز و غیرقانونی برای تردد 
هیئت ایرانــی در نیویورک، محدوده 

بسیارکوچکی را تعیین کرد.
ایــن رویکــرد دولــت ترامپ و 
کارشکنی های آن، به هیچ عنوان بوی 
استقبال از مذاکره نمی دهد؛ مگر در 

فضای توهین و تحقیر.
مذاکره یا

 »دیکته کردن دستورات«؟!
رســانه ها و اندیشکده های غربی 
بارهــا اذعان کرده اند که هدف اصلی 
واشنگتن در مذاکره با دیگر کشورها، 
نه توافق برای انجام تعهدات دوطرفه 
بلکه دیکته کردن دستورات به طرف 
مقابل است. دستوراتی که هدف اصلی 
آن خالی کردن دست طرف مقابل از 

مولفه های قدرت است.
بر همین اساس با هیچ توجیهی 
نمی توان با طرف قلدر و عهدشکنی که 
صرفا به دنبال دیکته کردن دستورات 
جهــت امتیازگیری یکطرفه اســت 

مذاکره کرد.
گسترش تعهدات برجامی ایران!

در حــال حاضر مســئله ایران و 
آمریکا، مذاکره نیست بلکه عهدشکنی 
آمریکا در اجــرای توافقات از جمله 

برجام است.
در سال 9۴ توافق هسته ای میان 
ایران و 1+5 امضا شــد. اما به اذعان 
دولتمردان از آن زمان تاکنون آمریکا 
و اروپا به هیچ عنوان به تعهدات خود 

عمل نکرده اند. 
پس وقتــی تعهــدات برجامی 
آمریکا بر روی زمین است، صحبت از 
نظارت های دائمی  بر برنامه هسته ای 
ایران صرفا گسترش تعهدات برجامی 

ایران بدون هیچ ما به ازایی است.
طبــق اظهارات مقامات ارشــد 
دولت، بر طبق برجام می بایســت در 
ازای محدودیت گســترده در صنعت 
هســته ای ایران، تمامی تحریم های 
ضدایرانی- در دی ماه 9۴- به صورت 

یک  باره لغو می شد و نه تعلیق. 
حــاال طــرف مقابــل، تعهدات 
بدیهــی خود را انجام نداده و مقامات 
وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز، 
می گویند ما تعهدات خود را افزایش 
می دهیم تا شــاید آمریکا به تعهدات 
قبلی خــود عمل کنــد. آیا چنین 
رویکردی مبتنی بر روش »برد- برد« 

است؟!
چندی پیش مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریــکا گفته بود:»زمانی که 
رئیس CIA بــودم، دروغ می گفتیم 

و تقلــب و دزدی هم می کردیم. این 
کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی 
است«. وقتی طرف آمریکایی به دروغ 
و تقلب افتخار می کند، آیا می توان با 

او به توافق رسید؟!
چندی پیش ظریــف گفته بود 
توافق بــا آمریکا به اندازه جوهر روی 
کاغذ هم ارزش ندارد، پیش از آن نیز 
روحانی، مذاکره با آمریکا را دیوانگی 

نامیده بود.
همان طور کــه دولتمردان پیش 
از ایــن اعالم کرده بودند، برجام قابل 
مذاکــره مجدد و افزایــش تعهدات 
نیســت. ما تمام و کمال، هزینه های 
برجام را پرداخته ایم و مطالبه ما نیز، 
همه تعهدات ضــد تحریمی اروپا و 
آمریکاست. طبعا برای یک معامله، دو 

بار هزینه نمی کنند.
بنابر مستندات متعدد، مذاکره با 
آمریکا فاقد کمترین موضوعیت است. 
آمریکا فقط می تواند به شکل مشروط، 
به کمیسیون مشترک برجام برگردد.

طرح صلح هرمز
وزیر امور خارجه در نشســتی با 
خبرنگاران در مقر سازمان ملل، ابتکار 
جمهوری اسالمی برای امنیت تنگه 
هرمز و خلیج  فارس را تشــریح و بر 
همکاری هشــت کشور منطقه برای 

پیاده کردن آن تأکید کرد.
ظریــف در این نشســت که با 
خبرنــگاران رســانه های بین المللی 
در مقر نمایندگی ســازمان ملل در 
نیویورک برگزار شد، گفت: تنگه هرمز 
نه تنها از لحاظ استراتژیک مهم است، 
ابتکار هرمز یا ایده ائتالف برای امید را 
رئیس جمهوری ایران مطرح کرده که 

بسیار برای ما جدی است.  
وی افزود: این ابتکار چرخشی از 
مفهوم خرید امنیت به سمت اتکا به 
خود مــردم منطقه و همکاری میان 
آنهاست. اینها بنیان امنیت در منطقه 
هســتند و بدون آنها امنیت، خیالی 

دست نیافتنی در منطقه خواهد بود.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: 
برخی از کشورهای منطقه آنچنان بچه 
گانــه رفتار می کنند که از کاربرد نام 
خلیج  فارس خودداری می کنند. این 
در حالی اســت که تا 50 سال پیش، 
سربرگ های دولت عربستان »الخلیج 

الفارسی« را درج می کرد.
ترامــپ در اظهارنظری مضحک 
گفت: حاضر اســت طرح پیشنهادی 
تهران برای برقراری آرامش در منطقه 
را بشنود.            بقیه در صفحه11

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاكره موضوعیت ندارد
غرب باید به تعهدات خود عمل كند

خارجه  وزارت  سخنگوی 
در واکنش به قطعنامه پارلمان 
رعایت حقوق  گفت:  اروپایی 
بشــر برای ایران از الزامات 
موضوعی  و  قانونی  و  شرعی 
در راستای امنیت ملی است 
که همــواره بــدان اهتمام 
بــرای رعایت آن  و  ورزیده 
مغرضانه  تأکیدهای  به  نیازی 
و فرصت طلبانه دیگران ندارد. 
سیدعباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پی صدور 
قطعنامه اخیــر پارلمان اروپایی 
درخصــوص موضوعــات حقوق 
بشری در جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت: قطعنامه جانبدارانه، 
یــک ســویه، غیرواقع بینانــه و 
ناامید کننده پارلمان اروپا در حالی 
علیه ایران به رای گذاشته می شود 
که ایاالت متحده آمریکا از طریق 
اعمال   تروریســم اقتصادی علیه 
ایران، حقوق بیش از 80 میلیون 
انسان را نقض می کند؛ مسئله ای 
که از ســوی نمایندگان پارلمان 

اروپا نادیده گرفته می شود.
موسوی صدور این قطعنامه را 
بیانگر ناآشنایی نمایندگان جدید 
پارلمان اروپا بــا تحوالت جاری 
در ایــران خواند که صرفا بر پایه 

اســتفاده از اطالعات نادرست و 
برخی جوسازی های  و  غیرموثق 
رسانه ای هدفمند، ایران را متهم 
کرده اســت. وی در ادامه اظهار 
داشت: اگرچه نیازی به قیاس با 
کشورهای منطقه نیست، اما در 
بسیاری از حوزه ها وضعیت حقوق 
زنان و به طور کلی حقوق بشر در 
جمهوری اسالمی ایران با اختالف 
زیادی از مرزهــای منطقه فراتر 
رفته اســت و در موارد متعددی 
جایگاه زنان ایرانی در شــرایطی 
بهتر از زنان در کشورهای مدعی 

حقوق بشر قرار دارد.  
فارس، سخنگوی  به گزارش 
وزارت امــور خارجه همچنین با  
اشــاره به اینکه ما منکر برخی از 
کمبودها در این زمینه نیستیم، 
فائق  برای  بر تالش کشــورمان 
آمدن بــر آنها بر پایــه اصول و 
ارزش های اسالمی-  ملی تأکید 
کرد و افزود: رعایت حقوق بشــر 
برای جمهوری اســالمی ایران از 
الزامات شرعی و قانونی و موضوعی 
در راســتای منافع و امنیت ملی 
اســت که همواره بــدان اهتمام 
ورزیده است که برای رعایت آن 
نیازی بــه تأکیدهای مغرضانه و 

فرصت طلبانه دیگران ندارد.

در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپایی

موسوی: ایران برای رعایت حقوق بشر 
نیازی به تأكیدهای مغرضانه و فرصت طلبانه دیگران ندارد



اخبار كشور

بازیگر مشهور انگلیسی:
برخالف تبلیغات رسانه های غرب،

ایران باشکوه و دوست داشتنی است
جوانا الملی، بازیگر معروف انگلیســی به عنوان راوی مجموعه مســتند 
»راه ابریشــم«، می گوید ســفرش به ایران برای این مجموعه فوق العاده بوده 
و برخالف تبلیغات رسانه های انگلیســی، ایران کشوری بی نظیر، درجه یک، 
خیلی پیشرفته، فوق العاده زیبا و از هر جهت باشکوه و دوست داشتنی است.  

جوانا الملی که در ســریال ها و فیلم های معروفــی همچون »گرگ وال 
استریت« بازی کرده، اخیرا در  مجموعه ای مستند تحت عنوان »جوانا الملی 
در راه ابریشم« به روایت از 8 کشوری که در مسیر این راه تاریخی قرار دارد از 

جمله ایران، پرداخته است. او در بخشی از این فیلم مستند می گوید:
»نمی توانم به شــما بگویم که چقدر ذوق دارم که اینجا هســتم. من در 
تهران هستم )و با خوشحالی و شگفتی فریاد می زند( پایتخت ایران! می دانید 

تا 10 روز پیش هیچ معلوم نبود بتوانیم از این کشور بی نظیر دیدن کنیم...«
جوانا الملی در مصاحبه ای با بی بی سی درباره تجربه سفر به ایران می گوید: 
»رســیدن به تهران کامال شــگفت زده ام کرد، چون در انگلیس تصور خیلی 
محدودی درباره ایران داریم، چون خبرها همیشه درباره مشکالت کشور است، نه 
اینکه کشور ایران واقعا چه شکلی است. هیچ کس به من نگفته بود که یک کشور 
درجه یک، خیلی پیشــرفته، فوق العاده زیبا و سرسبز است. از هر جهت باشکوه و 
دوست داشتنی اســت. با رفتن به مراکز خرید و غذا خوردن، می توانستیم ببینیم 
که چقدر باســلیقه هســتند، واقعا معرکه بود... همه چیز تهران من را هیجان زده 
می کرد...« الملی از ســفرش به شــیراز و یزد و گشــت و گذار در این شــهرها و 
تجارب فوق العاده اش می گوید و برخالف سیاه نمایی مفرطی که از طریق رسانه های 
خارجی از جمله همین بی بی ســی و همچنین رســانه های زنجیــره ای داخلی و 
چهره های غرب زده درباره ایران و مردمانش بیان می شــود؛ می گوید: »مردم ایران 
خیلی دوست داشتنی بودند، خیلی سخاوتمند و محترم بودند، همیشه آماده بودند 
توضیح بدهند، قســمت کنند، نشان بدهند یا ببخشــند. احساس بی نظیری بود. 
ایران کشور فوق العاده ای است.« جوانا الملی در مقابل این سوال که برای مجموعه 
مستند »راه ابریشم« به 8 کشور سفر کرده و کدام یک برایش خاطره انگیزتر بوده، 

پاسخ می دهد: »واقعا بهترین خاطراتم از ایران بود.«
10 مستند فاخر درباره راهپیمایی اربعین 

تولید می شود
بیش از 10 مستند فاخر از راهپیمایی عظیم اربعین به زبان های فارسی، عربی 
و انگلیسی، توسط صداوسیما تولید می شود. به گزارش خبرنگار کیهان، قائم مقام 
ســازمان صداوسیما از آمادگی رســانه ملی در زمینه اطالع رسانی و مستند سازی 
ســتاد مرکزی اربعین خبر داد.  حجت االسالم سید رمضان موسوی مقدم قائم مقام 
سازمان صدا و سیما در بازدید موکب الرضای شهرستان تربت حیدریه گفت: رسانه 
ملی، مســئول تولید فیلم های مســتند فاخر از حرکت عظیم راهپیمایان اربعین 
حسینی)ع( در ســتاد مرکزی اربعین است. وی افزود: 150 نفر از عوامل تولیدی 
و خبرنگاران داخلی رســانه ملی برای پوشش این مراسم به این راهپیمایی بزرگ 
اعزام می شوند و بیش از 10 مستند فاخر به زبان های فارسی, عربی و انگلیسی از 
راهپیمایی اربعین تولید خواهد شد.  موسوی مقدم گفت: چند کاروان رسانه ای نیز 
آماده شــده اند تا از مبدأ، حرکت زائران آفریقایی و برخی از کشورهای آسیایی را 
مستند سازی کنند.  قائم مقام سازمان صداوسیما همچنین گفت: مهم ترین رسالت 
رســانه ملی ثبت واقعه تاریخی اربعین از یک سو و توجه به تمدن سازی به عنوان 

ثمره و نتیجه نهایی این حرکت بزرگ است.
هرج و مرج اخالقی روی صحنه تئاتر!

دو نمایش که به تازگی روی صحنه رفته اند، ناهنجاری و قبح شــکنی را از حد 
گذرانده و به مرز هرج و مرج اخالقی رسیده اند. به گزارش خبرنگار کیهان، یکی از 
این نمایش ها که این شــب ها در تاالر ایرانشهر درحال اجراست، روایتگر زنی است 
که خودکشی کرده است و در ادامه ماجراهایی که سبب این اتفاق شده، روی صحنه 
بازگو می شــود؛ داستانی مملو از خیانت و روابط نامشروع و نامتعارف! البته طراحی 
روایت هایی درباره عشق های چند ضلعی، در تئاتر ایران متداول شده است. اما این 
بار با نمایشــی طرف هستیم که تقریبا همه شــخصیت های آن به یکدیگر خیانت 
می کنند و ارتباط غیراخالقی افراد متأهل در آن عادی اســت! نمایشی که محتوای 
آن حتی از ســریال های مبتذل ماهواره ای نیز قبیح تر به نظر می رســد. همچنین 
نمایش دیگری در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته که به خاطر ابتذال، اجرای آن 
حتی در خارج از کشــور نیز ممنوع بوده، اما این شب ها در تهران روی صحنه رفته 
است. اینکه اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد حتی از بسیاری کشورهای غربی 
در صدور مجوز برای این نمایش تســاهل به کار بــرده نیز در نوع خود، قابل تأمل 
اســت. متأسفانه طی سال های اخیر و به خاطر ضعف در نظارت و صدور مجوز برای 
آثار، فضای تئاتر ایران به شدت سقوط کرده و نمایش هایی با موضوعات و مضامین 

هنجارشکن، ضدخانواده و غیراخالقی به طور مکرر اجرا می شود. 

وزارت اطالعات یکی از بزرگ ترین 
پرونده های زمین خواری را كشف كرد

وزارت اطالعات از کشــف یکــی از بزرگ تریــن پرونده های 
زمین خواری توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( خبر داد.

روابــط عمومی وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با اقدامات 
به موقع عملیاتی و اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( در حوزه مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، یکی از بزرگ ترین پرونده های زمین خواری در کشور کشف و 
با پیگیری مستمر وزارت اطالعات ضمن تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی 

مذکور، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری گردید.
اراضی مذکور به مساحت تقریبی 85 هزار مترمربع که در منطقه شهرک 
غرب تهران واقع شده و قسمتی از بوستان ایران زمین و بزرگراه شهید همت 
را در برمی گیــرد دارای ارزش تقریبی بیش از 50 هــزار میلیارد ریال برآورد 

می شود.
در این اطالعیه آمده اســت: در سالیان گذشته، مالکیت این اراضی ملی 
با سوءاســتفاده زمین خواران از خأل های قانونــی و همچنین تخلفات برخی 
مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی ربط )که با عناوین مجرمانه از جمله ارتشاء 
و... تحت پیگرد قضایی قرار دارند( به طور رسمی  به ایشان منتقل شده بود که 
با ورود به موقع وزارت اطالعات به موضوع مالکیت اراضی و همراهی دســتگاه 
قضایی )دادسرای مقابله با زمین خواری و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

تهران( و ادارات ذی ربط دست زمین خواران از اراضی مذکور کوتاه شد.
بــه گزارش مهر، روابط عمومــی وزارت اطالعات در بخش دیگری از این 
اطالعیه آورده اســت: تاکنون برای حدود ۶0 هزار مترمربع از این اراضی سند 
مالکیت حدنگار به نام دولت جمهوری اسالمی ایران صادر شده و مراحل اداری 
صدور ســند مالکیت برای مابقی اراضی درحال انجام است؛ این اقدام، گویای 
اراده جدی مسئوالن امنیتی و قضایی در برخورد با سودجویان و افرادی است 
کــه قصد تصاحب ناروای اراضی ملــی و دولتی را دارند، و به حول و قوه الهی 

استمرار خواهد داشت.
پس از دوبار مخالفت علنی اصالح طلبان با طرح شفافیت

نماینده فراكسیون امید: 
نمی شود كسی اصالح طلب باشد

اما مخالف شفافیت باشد!
دو بار طرح شــفافیت به صحن علنی مجلــس آمد و با مخالفت 
طیف اصالح طلب رو به رو شد و همچنین آنها در یک سال گذشته طی 
مصاحبه هایی به بیان مخالفت خود با شفافیت پرداختند، با این وجود 
نماینده فراکسیون امید می گوید نمی شود کسی اصالح طلب باشد و 

مخالف شفافیت باشد!
محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگوی مشــروح با خبرگزاری فــارس، در مورد موضوع شــفافیت آرای 
نمایندگان اظهار داشــت: شــفافیت یک مقوله بوده و شفافیت رأی، جزئی از 

کِل ضروری است.
این نماینده عضو لیســت امید افزوده اســت: نمی شود کسی اصالح طلب 

باشد اما مخالف شفافیت باشد!!
این گفته وکیلی در حالی اســت که در دفعاتی که شفافیت در مجلس و 
صحن علنی مطرح شــده عمده مخالف با آن از سوی فراکسیون اصالح طلبان 
مجلس انجام شــده است. قرار دادن گفتار وکیلی در کنار عملکرد فراکسیون 
امید در سرکوب شفافیت به صورت واضح مصداق این ضرب المثل است: قسم 

حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را.
وکیلــی در ادامه در راه مصادره شــفافیت به نفع اصالح طلبانی که به آن 
رای منفی داده اند برمی آید و چنین وانمود می کند که تنها طیف موســوم به 
اصالح طلب نمایندگی انحصاری »شفافیت« را دارد! او همچنین از پاسخگویی 
اصالح طلبان می گوید که باید گفت اگر به راســتی بر این گفته صادق هستند 
در مورد عملکرد دولتی که آن را روی کار آوردند پاسخگو باشند و با بهانه های 

مختلف فرافکنی نکنند.
او بر همین اســاس اضافه کرد: اگر کســی به پاسخگویی معتقد باشد به 
شفافیت هم می تواند معتقد باشد؛ اگر یک گفتمان به پاسخگویی معتقد نیست 
حتماً به شــفافیت هم نمی تواند معتقد باشد، با این اوصاف شفافیت در ابعاد 
مختلف بخشــی از گفتمان اصالح طلبی است که قسمت جزئی این شفافیت، 

شفافیت رأی نمایندگان و مواضع است.
وی ادامــه داد: در یک جامعه که اوالً امنیت یکســان برقرار و همچنین 
مســئولیت یکسان وجود داشته باشــد، حتماً نباید نفاق در این جامعه شکل 
بگیرد و اگر فرهنگ شفافیت حاکم شود حتماً نفاق در جامعه رخت برمی بندد.

عضو فراکسیون امید مجلس همچنین یادآور شد: بنابراین هر کجا ردی از 
نفاق می بینیم نشان از این است که ما نمی خواهیم هزینه شفافیت را بپردازیم؛ 
اینها همه جزو محاســن شفافیت است اما صحبت ما با دوستان این است که 
می گوییم شــما شــفافیت در همه اضالع را رها می کنید و به شفافیت و رأی 
نمایندگان می چسبید که این مشکوک می شود که شما به دنبال چه هستید 
که فقط روی شفافیت رأی نماینده تأکید می کنید؟ در حالی که شفافیت رأی 

نماینده خود یک معلول است.
در این باره الزم به ذکر اســت که موافقان شفافیت یکی از تبعات نبودن 
شــفافیت را نفاق عنوان کردند. به این صورت کــه نزدیک به 190 نفر طرح 
شفافیت را امضا می کنند اما تنها 75 نفر به آن رای می دهند. چند روز پیش 
یکی دیگر از اصالح طلبان مجلس )ســهیال جلــودارزاده( در یک گفت وگو به 
توجیه عملکرد کسانی پرداخت که طرح را امضا کرده ولی به آن رای نداده اند. 
او گفت وقتی احســاس شد که عده ای می خواهند از امضاهای طرح شفافیت 

سوءاستفاده کنند به امضای آن پرداختند! 
این توجیه یعنی این جماعت خود می دانند که شــفافیت نزد مردم مهم 
است و اگر آن طرح را امضا نکنند پایگاه اجتماعی خود را از دست می دهند لذا 
به امضای آن پرداخته اما به آن رای نمی دهند. باید از این جماعت پرسید که 
آیا حاضر هستند به جامعه صادقانه بگویند که طرح را امضا کرده  اما به آن رای 
نداده اند؟ قطعا جواب آنها منفی اســت. چرا که آنها در اصل برای حفظ پایگاه 
اجتماعی خود به این عمل دوگانه و متضاد دست زده اند و اگر فاش بگویند که 
باز به نقطه اول بازمی گردند. این خود جواب محکمی  است برای گفته وکیلی 

که مدعی شده شفافیت جز اصلی اصالح طلبی است! 
وکیلی در بخشــی از مصاحبه خود توپ را در زمیــن دولت می اندازد و 
می گوید: شــفافیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما به لــوازم آن به خصوص در 
سیســتم ها پایبند باشیم. اگر قرار باشد ما در سیســتم ها به شفافیت پایبند 
باشــیم باید مقدمات تشکیل دولت الکترونیک را فراهم کنیم. بنابراین کاهلی 
در تشکیل دولت الکترونیک نوعی مخالفت با شفافیت و عدم تمکین به لوازم 

شفافیت است.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل خوشوقت)ره(: منظور از صراط مستقیم این است 
که گوش به حرف خدا بدهید و من دو حرف دارم، یکی انجام 

واجبات، دوم ترک محرمات.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

بخیل، نادان، ستمکار، ناعادل و ضایع کننده
 سنت پیامبر)ص( نمی توانند امام مسلمانان باشند

امام علی)ع( درباره ویژگی های رهبری مسلمانان: »... 

سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام 

مسلمین، والیت و رهبری یابد، و امامت مسلمین را عهده دار 

شود، تا در اموال آنها حریص گردد، و نادان نیز لیاقت رهبری 

ندارد تا با نادانی خود مســلمانان را به گمراهی کشــاند، و 

ستمکار نیز نمی تواند رهبر مردم باشد، که با ستم حق مردم 

را غصب و عطاهای آنها را قطع کند.

و نه کســی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد، زیرا 

در اموال و ثروت آنان حیف و میل می کند، و گروهی را بر 

گروهی مقدم می دارد، و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند 

امام باشد. زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم 

را پایمال، و حق را به صاحبان آن نمی رساند، و آن کس که 

سنت پیامبر)ص( را ضایع می کند، لیاقت رهبری ندارد، زیرا 

که امت اسالمی را به هالکت می کشاند.
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صفحه 3
سه شنبه ۲ مهر 13۹۸
۲۴ محرم 1۴۴1 - شماره ۲۲۲۹0

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- 
مجتمع ســنگ  آهن ســنگان )واقع در 280 کیلومتری 
جنوب شرقی مشــهد و 36 کیلومتری شهرستان خواف( 
در نظــر دارد مناقصه عمومی یک مرحلــه ای با موضوع »نگهداری 
فضای ســبز مجتمع و آبیاری درختان به وسیله تانکر« را 
با شــرایط ذیل برگزار نماید. لذا کلیه اشــخاص حقوقی واجد شرایط 
می توانند از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir نســبت به خرید اسناد مناقصه )به شماره 

مناقصه 2098003007000040(  اقدام نمایند.
1- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع سنگ 
آهن ســنگان( به آدرس: تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد 

قرنی، نبش کوچه شریف،  پالک 39
3- موضــوع مناقصه: نگهداری فضای ســبز مجتمــع و آبیاری 

درختان به وسیله تانکر
4- زمان، مهلــت و نشــانی دریافت اســناد مناقصه:

 اســناد مناقصه همه روزه از تاریخ 98/07/02 لغایت ساعت 16 مورخ 
98/07/09  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

www.setadiran.ir در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.
5- تاریخ، مهلت و نشانی تحویل اسناد مناقصه: 

متقاضیان شــرکت در مناقصه باید حداکثر تا تاریخ 98/07/22 ساعت 
 www.setadiran.ir 16 اســناد دریافتی را تکمیل و در سایت

بارگذاری نمایند.
6- زمان و مکان بازگشایی پاکات مناقصه:

روز چهارشنبه مورخ 98/07/24 ساعت 9 صبح در محل تهران- میدان 
فردوســی- خیابان سپهبد قرنی- نبش کوچه شریف سازمان توسعه و 

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
7- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

یک فقــره ضمانت نامــه بانکی یا فیــش واریزی وجه نقــد به مبلغ 
601/871/788 ریال )ششصد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک 
هزار و هفتصد و هشتاد و هشت( ریال به نام سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع ســنگ آهن سنگان( که توسط 

یکی از بانک های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه 
از تاریخ ارائه پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید برای سه ماه دیگر 
باشد. شــایان ذکر است مناقصه گران می بایست اصل ضمانت  شرکت 
در مناقصه را به همراه ســایر اســناد و مدارک مناقصه پس از ثبت در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکات دربسته و مهر و موم شده 
)الف،  ب و ج( قرار داده و ســپس کلیه پــاکات را در پاکت کاور قرار 
داده، مهر و موم نموده و در مهلت قانونی )حداکثر تا تاریخ 98/07/22 

ساعت 16( به آدرس مجتمع سنگ آهن سنگان تحویل نمایند.
آدرس های مجتمع سنگ آهن سنگان:

تهران- خیابان سهروردی شــمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره 33، 
مجتمع سنگ آهن سنگان،  تلفن: 021-81492000

مشــهد- خیابان کوهسنگی- بین کوهسنگی 19 و 21- شماره 377، 
مجتمع سنگ آهن سنگان،  تلفن: 051-38427008

8- مدت اعتبار پیشنهادات: ســه ماه از تاریخ ارائه پیشنهادات 
است.

توجه:
1- پیمانکار ملزم بــه دارا بودن گواهینامه صالحیت انجام کار جهت 

امور خدماتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
2- تاییدیه صالحیت انجام کار از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون،  کار 

و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
3- زمان انتشار فراخوان در سایت: روز سه شنبه مورخ 98/07/02

4- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، 
پرداخت تضمین شــرکت در مناقصه، ارسال مدارک و پیشنهاد قیمت، 
بازگشایی پاکات، ابالغ پذیرش پیشنهاد به برنده و... در بستر سامانه از 

این طریق امکان پذیر می باشد.
5- عالقه مندان به شــرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 
88969737 و 85193767 و مرکــز تماس 41934 تماس 
 www.setadiran.ir حاصــل نمایند و یا بــه آدرس اینترنتــی

مراجعه نمایند.
6- جهت اطالعات بیشــتر در مورد مناقصه می توانید با شماره تلفن 

81492000-021 تماس حاصل نمائید.

                 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )مجتمع سنگ آهن سنگان(

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مجتمع سنگ آهن سنگان )مناقصه عمومی یک  مرحله ای(

م الف:2123

بیش  بــرای  آغاز ســال تحصیلی جدید  زنگ 
از 1۴میلیــون و۶۰۰ هزار دانش آموز دیروز توســط 

رئیس جمهور به صدا درآمد.
زنگ آغاز سال تحصیل 1۳99-1۳98صبح دیروز توسط 
رئیس جمهور در مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه)س( 

در منطقه 18 شهر تهران نواخته شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، رئیس جمهور در 
این مراســم در جمع دانش آموزان با بیــان اینکه آغاز مهر 
به عنوان عید نوروز علم، دانش، تحقیق و حرکت در مســیر 
پیشرفت و توسعه یک روز به یادماندنی است، گفت: در کنار 
تالش معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و دولت، بسیار مهم 
اســت که بدانیم چه کمبودهایی باید جبران شــود. تالش 
ما این اســت که وزارتخانه آمــوزش و پرورش و بخش های 
مدیریتی و آموزشــی بتوانند آماده کار باشــند و مدرسه ها 

تجهیز شوند.
حســن روحانی ادامــه داد: باید در ســاخت و ســاز، 
تعمیر و آماده ســازی مدارس، اســتخدام معلمان و تهیه و 
 پرداخت به موقع بودجه ایــن وزارتخانه در حد توان کمک 

شود.
افزایش 3برابری بودجه وزارت آموزش و پرورش

روحانی با  اشاره به افزایش سه برابری بودجه وزارتخانه 
آموزش و پرورش و همچنیــن افزایش چهار برابری حقوق 
معلمان به طور متوسط از یک میلیون و ۳00 هزار تومان در 
ســال 9۲به چهارمیلیون و100 هزار تومان در سال جاری، 
تأکید کرد: دولت در حد توان و امکان تالش کرد تا وضعیت 
مدارس، حقوق معلمان و کتب و محیط آموزشــی مناسب 

بهتر شود.
وی با بیان اینکه بی تردید بزرگ ترین آرزوی خانواده ها 
موفقیت شما فرزندان است، افزود: باید خوب درس بخوانید، 
یاد بگیرید و برای طی کردن پله های ترقی آماده شوید چرا 
که بار مســئولیت سنگین و آینده کشور بر دوش نسل ۳و۴ 
انقالب است و نسل 1و ۲ در حال پایان مسئولیت و مدیریت 

خود هستند.
پرسش مهر

رئیس جمهور در ادامه ســنت طرح پرســش مهر و در 

رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی 99-98 را به صدا درآورد

هفتمین پرســش خــود از دانش آموزان ســؤال کرد که آیا 
محیط مدرســه محیطی دلپذیر، شاد و پرنشاط است؟ برای 
ما بنویســید که محیط پرنشــاط در مدرسه چگونه است و 
چــه اقداماتی می تــوان انجام داد تا این محیط شــاداب تر، 
 دلپذیرتر و امن تر باشــد و آن را بیشــتر دوســت داشــته 

باشید. 
روحانی همچنین پس از مراســم آغاز رســمی ســال 
تحصیلــی 99- 98 با حضور در کالس های درس مدرســه 
دخترانه شــاهد خدیجــه کبــری )س( و در گفت و گویی 
صمیمانه با کادر آموزشی و معلمان دستورات الزم برای حل 
مشکالت و دغدغه های آنان را صادر و از خدمات و تالش های 

این قشر از جامعه قدردانی کرد.
تالش برای بهبود مستمر کیفیت 

مدارس دولتی 
وزیر آموزش وپرورش هم در این مراســم با بیان اینکه 
همزمان با این مراســم بیــش از 1۴ میلیــون و۶00 هزار 
دانش آموز در110 هزار مدرسه سال تحصیلی جدید را آغاز 
می کنند، اظهارداشت:  با اینکه برخی فکر می کنند تابستان 
فعالیت زیادی انجام نمی شــود اما همکاران فرهنگی ام تمام 
تالششان را در تابستان امسال کرده اند تا یک سال تحصیلی 

خوب را آغاز کنیم.

جشن برچیده شدن مدارس خشتی و گلی 
تا قبل از پایان پائیز

محسن حاجی میرزایی با  اشاره به آغاز سال تحصیلی در 
مدارس زلزله زده کرمانشاه گفت: تمام مدارس تخریب  شده 
یا نیازمند به نوسازی و بهسازی، آماده شدند و سرانه فضای 
آموزشی در این مناطق نسبت به قبل افزایش پیداکرده است.

حاجی میرزایی افزود: در ســال تحصیلی جدید مدارس 
خشــتی و گلی در تمام اســتان های کشــور به  جز استان 
سیستان و بلوچســتان برچیده شده است و تا قبل از پایان 
پائیز جشن پایان مدارس خشتی و گلی را در سراسر کشور 

برگزار خواهیم کرد.
وی دسترســی به تحصیل و آمــوزش را از حقوق پایه 
همه افراد دانســت و ادامه داد: تالش برای پوشش تحصیلی 
کودکان به  ویژه در مناطق محروم و حاشــیه شهرها وظیفه 
همه اســت، همچنین بهبود مستمر کیفیت مدارس دولتی 
و آماده کــردن دانش آموزان برای مواجهــه با پیچیده ترین 
موضوعات علمی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری از مهم ترین 

جهت گیری های آموزش وپرورش است.
وزیــر آموزش وپــرورش کیفیت یادگیــری را محصول 
تالش هماهنگ و خردمندانه همه عوامل ســهیم و مؤثر در 
آموزش وپرورش دانست و گفت: صیانت از سالمت جسمی، 

روانی، عاطفی، شادابی و نشاط دانش آموزان و ترویج فرهنگ 
مســئولیت پذیری، صداقت، شــجاعت، پاک دامنی، ایمان و 

عفاف در برنامه های مدارس ترویج می شود.
گفتنی اســت، از بین بیش از 1۴میلیــون و۶00 هزار 
دانش آموز در سراســر کشور که سال تحصیلی جدید را آغاز 
کردند حدود هشت میلیون و 175هزار نفر در دوره ابتدایی، 
ســه میلیون و۳5۲ هــزار نفر در دوره متوســطه اول و دو 
میلیون و۴9۳هزار نفر در دوره متوسطه دوم ثبت نام کرده اند.

نواختن زنگ دانش آموز شهید 
با حضور شهردار تهران

شهردار تهران صبح دیروز با حضور در بهشت زهرا)س( 
در آیین نواختن زنگ دانش آموز شــهید و افتتاح پروژه هاي 

این سازمان شرکت کرد. 
به گزارش شهرنوشــت، پیروز حناچی در مراسم زنگ 
دانش آموز شهید که در بهشت زهرا)س( برگزار شد، با  اشاره 
به تقارن آغاز ســال تحصیلی جدید با ایام محرم، خطاب به 
دانش آموزان حاضر در جلسه گفت: امروز شرافت و اقتداری 
را که داریم مدیون کســانی هستیم که آن روزها جنگیدند 
و بخــش عمده ای از این رزمندگان را جوانان، دانشــجویان 
و دانش آمــوزان تشــکیل می دادند. آنها می توانســتند هر 

غیرممکنی را ممکن سازند.

نویسنده مشهور جهان عرب تأکید کرد که تصمیم 
کاخ ســفید برای اعزام صدها نظامی به عربســتان 
ســعودی، ریاض و ابوظبی دو متحد دیرینه آمریکا را 

ناامیدتر کرده است.
»عبدالباری عطوان« با اشاره به تصمیم آمریکا برای اعزام 
صدها نظامی به عربســتان ســعودی نوشت که این تصمیم 
احتمال اقدام نظامی برای پاسخ به حمله به تأسیسات نفتی 
»بقیق« و »خریص« وابســته به آرامکو را کاهش داده است؛ 
حمله ای که زلزله ای بی ســابقه در بازارهای انرژی و مالی در 

سطح جهان به وجود آورد.
عطوان در مقاله ای در روزنامه »رأی الیوم« با اشــاره به 
این ســخن »مارک اســپر« وزیر دفاع آمریکا که گفته بود 
اعزام این نظامیان بنا به درخواســت عربســتان و امارات با 
هــدف تقویت توانمندی های دفاعی، هوایی و موشــکی دو 

کشــور صورت می گیرد، نوشــت که این سخنان اسپر پیام 
رئیس جمهور آمریکا به مسئوالن سعودی را تأیید می کند و 
آن پیام این بود که »شما بجنگید ما از شما حمایت خواهیم 
کرد... تعهدی برای حمایت از شما نمی دهیم... پرداخت بهای 

حمایت باید مقدم باشد و حمایت مجانی نخواهد بود.«
به گزارش فارس، وی می افزایــد که این موضع آمریکا 
باعث تشدید ناامیدی عربستان و امارات از متحد خود یعنی 
آمریکا خواهد شــد چرا که سران ســعودی انتظار نداشتند 
آمریکا به حمله به تأسیســات نفتی آن با اعزام صدها سرباز 
پاســخ دهد بلکه آنها انتظار شــلیک صدها موشک  و پاسخ 
قاطع را به آنچه »تجاوز ایران« خوانده می شــود، داشتند به 
گونه ای که به نابودی تأسیســات هســته ای یا نفتی و یا هر 
دوی آن منجر شــود، اما خواسته رهبران سعودی یک چیز 

است و آنچه ترامپ به دنبال آن است چیز دیگری است.

به گفته عطوان، زمانی که ترامپ به صراحت به سعودی ها 
می گوید شما بجنگید و ما از شما حمایت می کنیم این بدان 
معناســت که مأموریت پاســخگویی بر عهده سعودی ها و 
هواپیماهای مدرن آمریکایی است و ریاض به تنهایی مسئول 

هر گونه جنگ آتی علیه ایران خواهد بود.
عطوان نوشــت که با دقت و تأمــل در حادثه حمله به 
تأسیسات بقیق و واکنش ها نســبت به آن دو نکته اساسی 
دیده می شــود: نخست شکست سامانه دفاعی آمریکا اعم از 
موشــک های پاتریوت و رادارهای مدرن و پیشــرفته آن که 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه نیز به این شکست 
اشــاره کرده و از عربستان خواست تا از تجهیز به سالح های 

آمریکایی به تجهیز سالح روسی روی آورد.
دوم: شکست راهبرد آموزش و آمادگی نیروهای سعودی، 
فرماندهان و ژنرال های آنها توسط کارشناسان آمریکایی در 

دانشکده های نظامی آمریکایی »وست پوینت«
عطــوان در ادامه با اشــاره به ناکارآمــدی تحریم های 
اقتصادی علیه ایران که با هدف وادار کردن آن به بازگشــت 
بــه میز مذاکــرات صورت می گیــرد، نوشــت: »ترامپ در 
باتالق واقعی گرفتار شــده و بحران با ایــران ثابت کرد که 
او ببر کاغذی اســت و نتوانســت ایران را به زانو درآورد، او 
حتی جرأت تهاجم به ونزوئال را ندارد و ترســوتر از آن است 
که انتقام ســرنگونی پهپاد آمریکایی بر فــراز تنگه هرمز را 
بگیرد یا از متحدان ســعودی و اماراتــی خود حمایت کند 
یا از توقیف نفتکش دوستان انگلیسی خود جلوگیری کند، 
نهایت کاری که آمریکا برای حفظ آبرو و ســرپوش گذاشتن 
بر شکست هایش انجام می دهد، تحمیل تحریم هایی است که 
هزینه های سنگینی برای دولت آمریکا دارد و گذشته از آن 
این تحریم ها نیز شکست خورده و نتایج عکس داشته است.«

عطوان: بحران ایران نشان داد ترامپ »ببر كاغذی« است

رئیس جمهور پیش از ســفر به نیویورک درباره 
»طرح صلح هرمــز« گفت: در این طــرح به دنبال 
همکاری دسته جمعی درون منطقه خلیج  فارس برای 
امنیت منطقه هســتیم و می خواهیم همه کشورهای 
منطقه در این مسیر مشارکت و همکاری داشته باشند 
و ابعاد مختلف آن را در مجمع عمومی ســازمان ملل 

مطرح خواهیم کرد.
حجت االســالم روحانی رئیس جمهور پیش از ســفر به 
نیویورک برای حضور در مجمع عمومی ســازمان ملل طی 
ســخنانی در فرودگاه مهرآباد گفت: همواره اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل که ساالنه برگزار می شود و امسال هفتاد 
و چهارمین نشســت است فرصت مناســبی است تا نظرات 
ملت ها و از جمله ملت بــزرگ ایران در آنجا بیان و توضیح 
داده شود و اقدامات غیرمنصفانه و ظالمانه ای که امروز نسبت 
به ملت ایران روا داشــته می شــود برای مردم و کشورهای 
جهان توضیح داده شود و همچنین مسائل پیچیده و سختی 
که امروز منطقه ما با آن مواجه اســت.  وی اظهار داشــت: 
امسال فکر می کنم سفر ما به نیویورک اهمیت ویژه ای داشته 
باشــد. اوالً احساس ما این بود که آمریکایی ها خیلی تمایل 

روحانی با »طرح صلح هرمز« به نشست ساالنه سازمان ملل رفت

ندارند هیات های ایرانی در رده های مختلف در سازمان ملل 
رفت و آمد داشــته باشــند و مصاحبه کنند و حضور داشته 
باشند و دلیل آن را باید خود آمریکا توضیح دهند. آنها یا از 

بیان حق می ترسند یا حق برای آنها تلخ است.

رئیس جمهور با  اشــاره به طرح صلح هرمز که قرار است 
در مجمع عمومی ســازمان ملل آن را تشریح نماید، گفت: 
در این طرح به دنبال همکاری دســته جمعی درون منطقه 
خلیج  فارس برای امنیت منطقه هستیم و می خواهیم همه 

کشورهای منطقه در این مسیر مشارکت و همکاری داشته 
باشــند و ابعاد مختلف آن را در مجمع عمومی سازمان ملل 
مطرح خواهیم کرد. روحانی تصریح کرد: این طرح تنها جنبه 
امنیتی ندارد و مســایل دیگری را هم در بر می گیرد و اسم 
آن ابتکار صلح هرمز است. رئیس جمهور با  اشاره به نام ابتکار 
صلح هرمز به نــام »امید« که بر گرفته از حرف اول کلمات 
تشکیل دهنده ابتکار صلح هرمز است)HOPE(، گفت: همه 
کشورهای ساحلی خلیج  فارس و منطقه هرمز در آن دعوت 
می شوند و سازمان ملل نیز برای حضور در این طرح دعوت 
شده و برای تأمین و تضمین امنیت منطقه فعال خواهد شد. 
امیدواریم بتوانیم با این طــرح به دنیا اعالم کنیم که ایران 
بــه دنبال صلح بلندمدت در منطقه اســت. وی افزود: هنوز 
عکس العمل ها نسبت به این طرح ابتکاری مشخص نیست، 
ضمن اینکه آمریکایی ها هــم دیروز اعالم کردند که منتظر 
روشن شدن ابعاد این طرح هستند. روحانی در ادامه با تأکید 
بر اینکه راه حل منطقه از درون منطقه خواهد بود و کسانی 
که از بیرون بیایند نمی توانند برای منطقه ما صلح و آرامش 
بیاورند، گفت: آمریکایی ها از سال ۲001 در منطقه هستند 

اما هیچ وقت نتوانستند در منطقه امنیت ایجاد کنند.



اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ 
۲4 محرم ۱44۱ -شماره ۲۲۲۹۰

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی
قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف

39,681,00046,500,000پراید 1111
37,381,00041,000,000پراید 2131
40,313,00042,600,000پراید 3151
155,000,000169,000,000چانگان4
43,443,00048,000,000تیبا صندوق دار5
55,943,00053,500,000ساینا دنده ای6
63,158,00070,700,000پژو 7405
8SLX 67,880,00079,400,000پژو
65,578,00074,700,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00089,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00076,000,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00091,700,000پژو 206 تیپ 135
80,213,00091,700,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00073,000,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00079,700,000سمند
89,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
105,000,000-دنا18
128,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000114,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000369,000,000مزدا213
22H30  75,000,000123,000,000
-103,100,000استپ وی23
156,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000295,000,000پژو252008
67,203,00075,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,027,000سکه تمام طرح جدید
3,990,000سکه تمام طرح قدیم

2,042,000نیم سکه
1,242,000ربع سکه
879,000گرمی

407,000هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11,350دالر
12,644یورو
14,244پوند

2,009لیر ترکیه
3,139درهم امارات

10,7دینار

ورشکستگی یک شرکت مسافری انگلیسی 600 
هزار گردشــگر را برای بازگشت به کشورهایشان با 

مشکل مواجه می کند.
به گزارش راشاتودی، گروه هواپیمایی و مسافرتی»توماس 
کوک« انگلیس که از قضا یکی از قدیمی ترین و بزرگترین 
شرکت های مسافرتی و هواپیمایی جهان محسوب می شود 
رسما ورشکسته شده و قرار است هرچه سریعتر و باالجبار 

منحل شود.
تمام پروازها و تورهای این شرکت لغو شده و پیش بینی 

می شــود با لغو حجم قابل توجهی از پروازهای این شرکت 
حدود 600 هزار گردشگر در سراسر جهان با بحران بازگشت 

به خانه های خود مواجه شوند.
این روند دولت های متبوع این گردشگران را بر آن خواهد 
داشــت تا با همکاری شرکت های بیمه و دیگر شرکت های 
هواپیمایی به شهروندان خود برای بازگشت به کشورهای مبدا 
کمک کنند. سازمان هوانوردی کشوری انگلیس اعالم کرده 
است که در این زمینه به 150 هزار مسافر انگلیسی کمک 
خواهد کرد اما سرنوشــت دیگر مشتریان پروازهای توماس 

کوک هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
دومنیــک راب؛ وزیر امورخارجه انگلیس به مســافران 
انگلیسی اطمینان داد حتی در بدترین شرایط برنامه ریزی 

شده است که از ایجاد مشکل برای آنها جلوگیری شود.
پیتر فنکهائــزر؛ مدیرعامل توماس کوک طی بیانیه ای 
اعــالم کرد که من از میلیون ها مشــتری خــود و هزاران 
کارمند، پیمانکار و شرکا که برای سالیان از ما حمایت کردند 

عذرخواهی می کنم.
گفتنی است، شــرکت توماس کوک 2.1 میلیارد دالر 

بدهی دارد وعلیرغم اینکه یکی از بزرگترین و قدیمی ترین 
شرکت های مسافرتی جهان محسوب می شود پس از آنکه 
مذاکرات برای بازپرداخت بدهی آن با شکســت مواجه شد 

باالجبار باید منحل شود.
سابقه تاسیس این شرکت به سال 1841 باز می گردد 
و در حــال حاضر 22 هزار کارمند داشــته و ســاالنه 19 
میلیون مشــترک دارد که از هتل گرفته تــا پرواز و انجام 
مسافرت های دریایی در 16 کشــور جهان را از طریق این 

شرکت انجام می دهند.

راشاتودی:

ورشکستگیشرکتانگلیسی600هزارگردشگرراسرگردانمیکند

ستاد اجرایی تبصره ۱۴ در اطالعیه ای اعالم کرد: چنانچه تاکنون 
یارانه خانوار شما واریز نشــده و پیامک نیز دریافت نکرده اید، از 
مراجعه به ادارات، دفاتر پیشــخوان خدمــات دولت و پلیس ۱0+ 

خودداری کنید.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، ستاد اجرایی تبصره 14 در اطالعیه ای 
اعالم کرد: چنانچه تاکنون یارانه خانوار شما واریز نشده و پیامک نیز دریافت 
نکرده اید، از مراجعه به ادارات، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پلیس 10+ 

خودداری کنید. 
در این اطالعیه آمده است: ممکن است شما مشمول دریافت یارانه باشید، 
ولی به یکی از دالیل زیر یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است:

- تغییر یا فوت سرپرست خانوار
- اختالل در حســاب بانکی واریز یارانه نظیر مسدود شدن و یا تغییر 

شماره حساب
- تاخیر در انتقال یارانه به حساب سرپرست خانوار توسط بانک

چنانچه پیامک حذف را دریافت ننمودید و یا برای اعالم نقطه نظرات 
درخصوص نحوه همکاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، با شماره 6369-

021 تماس حاصل فرمایید.
بنابر این گزارش، سرپرســتان خانواری که یارانه آنها قطع شــده، باید 
منتظر دریافت پیامکی با سرشــماره »یارانه« با متن »خانوار شما مشمول 

حذف دریافت یارانه نقدی است« باشند.
این سرپرستان خانوار در صورتی که به قطع یارانه نقدی خود معترض 
هستند، باید پس از دریافت این پیامک، با کارت شناسایی معتبر به دفاتر 

پیشخوان دولت مراجعه کنند و پیامک دریافتی را ارائه دهند.
پــس از مراجعه به دفتر پیشــخوان و ثبت اعتــراض، »کد رهگیری« 
بــه سرپرســت خانــوار پیامک می شــود و پــس از آن باید به ســایت 
 ثبــت درخواســت رســیدگی برقــراری مجــدد یارانه نقدی به نشــانی

 yaraneh10.mcls.gov.ir مراجعه و با وارد کردن کد ملی سرپرست 
خانوار و کد رهگیری دریافت شــده از دفتر پیشخوان اعتراض خود را ثبت 

کنند.

ستاد اجرایی تبصره ۱۴:
 معترضان به حذف یارانه 

به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی تهران جزئیاتی از 
غیرفعال شدن ۳0 هزار موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر 

شده بودند را تشریح کرد.
مهدی محبی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به ماجرای 
ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطالعات پاسپورت افراد دیگر 
اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مغایرت اطالعات گوشی های مسافری 
وارد شــده با پاسپورت و کد ملی استفاده شــده برای ثبت در سامانه 

رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.
وی اضافه کرد: این تلفن های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد 
شده اند و غیرفعال شدن این تلفن های همراه، فروشندگان گوشی های 

موبایل را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی 
تهران ادامه داد: ورود این تلفن های همراه در شرایطی بوده که همکاران 
ما بی اطالع از نحوه ورود این موبایل ها، از ســامانه همتا، اســتعالمات 
الزم را اخذ می کردند و بر اســاس استعالم سامانه همتا، این موبایل ها 
مشــکلی نداشته و ورودشان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حاال 
همکاران ما متوجه شــده اند که در ورود این تلفن های همراه، تخلفاتی 

رخ داده بوده است.
محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، 
این موبایل ها دیگر قابل اســتفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با 
مشکل مواجه شده اند، افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از 
افرادی که متوجه شدند با اطالعات پاسپورت آن ها، گوشی های موبایل 
به صورت مسافری وارد شــده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد 
ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که 
به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.

به گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم 
جانبی تهران در حال حاضر رایزنی هایی با وزارت صنعت به منظور حل 

این مشکل در حال انجام است.
گفتنی اســت، به دنبال فعال شدن سامانه رجیستری تلفن همراه 
و قطع شــدن درآمد قاچاقچیانی کــه از واردات موبایل، مبالغ کالنی 
نصیب شان می  کردند، واردات گوشی های موبایل به صورت مسافری با 
عوارض گمرکی کمتر، تبدیل به یک راه برای ســودجویی برخی افراد 
شده است. همین موضوع باعث شده که به گفته برخی افراد، بعضی از 
آژانس های مسافرتی، اطالعات مسافرین خود را به شکل غیر قانونی در 
اختیار شخص ثالث قرار می دهند تا برای واردات گوشی های موبایل و ثبت 
موبایل های قاچاق به نام مسافری، در سامانه رجیستری استفاده شود.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی:
30 هزار گوشی تلفن همراه قاچاق غیرفعال شد

مدیرعامل راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین 
از ساعت ۱0 صبح فردا سوم مهرماه خبرداد.

به گزارش خبرنگاراقتصادی کیهان ، سعید رسولی در یک نشست 
خبری در آستانه اربعین حسینی، اظهار کرد: از 15 مهر تا 30 مهرماه 
روزانه 54 رام قطار در مسیرجنوب و غرب خواهیم داشت. جمعا 858 
رام قطــار در 436 هزار نفر صندلی بــرای ایام اربعین ظرفیت ایجاد 

شده است.
وی افزود: پیش فروش بلیت قطارهای فوق العاده اربعین از ساعت 
10 صبح روز ســوم مهرماه به صورت اینترنتی و همچنین به صورت 

فروش در دفاتر سطح کشور آغاز می شود.
مدیرعامل راه آهن بیان کرد: امســال از نظر ظرفیت و تعداد قطار 

روزانه نسبت به پارسال 47 و 43 درصد رشد داشته ایم.
ســعیدی ادامه داد: همچنین مســیرهای جدید قم به خرمشهر، 
قم به کرمانشاه، اهواز به شلمچه و اصفهان به کرمانشاه نیز راه اندازی 

شده است.
وی افزود: امسال قطار زاهدان- خرمشهر را راه اندازی کردیم تا در 
کنار انتقال زوار استان سیستان و بلوچستان زائران پاکستانی نیز بتوانند 
با این قطار به خرمشهر رفته و در برگشت نیز از این قطار استفاده کنند.
این مســئول خبر داد: همچنین قطار اتوبوســی بین خرمشهر و 
شلمچه در ایام پیک سفرهای اربعین 24 ساعته و رایگان تردد می کنند.

رسولی خاطرنشان کرد: برای سفرهای اربعین قیمت بلیت افزایش 
نمی یابد و همان نرخ های مصوب فعلی است.

وی در بیــان نرخ بعضی مســیرهای پرتــردد گفت: قیمت بلیت 
قطارهای چهار تخته مســافری مســیر مشهد-خرمشهر 272 هزار 
تومان و نرخ بلیت این مســیر برای قطارهای شــش تخته 192 هزار 

تومان خواهد بود.
قیمت بلیت قطار چهار تهران-خرمشــهر 153 هزار تومان، چهار 
تخته مشهد-کرمانشاه 195 هزار تومان و قطار شش تخته همین مسیر 
180 هزار تومان اســت. قیمت بلیت قطار شش تخته، چهار تخته و 
اتوبوســی برای مسیر تهران-کرمانشاه به ترتیب 70 هزار، 95 هزار و 

50 هزار تومان خواهد بود.
همچنیــن قیمت بلیت قطار چهار تخته مشــهد-همدان و قطار 

اتوبوسی تهران- همدان به ترتیب 200 هزار و 47 هزار تومان است.
محدودیت تردد کامیونها

همچنین بر اساس اظهارات مسئوالن، تردد کامیون ها در ایام اوج 
تردد زائران از چهار مرز خسروی، مهران، چزابه و شلمچه ممنوع است.
معاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان 
اینکه تردد کامیون ها در ایام اربعین از مرزهای چهار گانه به ســمت 
عراق ممنوع است، گفت: این ممنوعیت از 17 مهر آغاز شده و تا سوم 

آبان ادامه خواهد داشت.
مهران قربانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: کامیون های 
صادراتی که به عراق کاال حمل می کنند، می توانند در این ایام از مرزهای 
جایگزین استفاده کنند که شامل مرز باشماق در استان آذربایجان غربی 
و سه بازارچه مرزی در استان های آذربایجان غربی و کرمانشاه است.

معاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تصریح 
کرد: این سه بازارچه مرزی به ترتیب »کیله« در سردشت آذربایجان 

غربی و »تیله رش« و »شوشمی« در استان کرمانشاه هستند.

 آغاز پیش فروش 
بلیت قطارهای اربعین از فردا

معاون ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، نرخ دفاتر مشق دولتی را اعالم کرد؛ 
بر این اساس قیمت دفترهای مشق از ۱700 تا ۴200 

تومان قیمت دارد. 
چند هفته ای اســت که تب خرید لوازم التحریر باال 
گرفته و انواع و اقسام لوازم التحریر در بازار یافت می شود 
اما متاسفانه قیمت این اقالم نسبت به سال گذشته افزایش 
چنــد برابری را تجربه می کند و این امر بیانگر شــرایط  
نابسامان  اقتصادی کشور  است که امسال، گریبانگیر بازار 

لوازم التحریر هم شده است.
در همین زمینه، وحید منایی، معاون سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان اظهار داشت: به منظور اجرای مصوبه 
پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه 40 
برگ، 60 برگ، 80 برگ و 100 برگ دانش آموزی با ابعاد 
24.5 در 17 جلد و مشخصات گالسه منگنه ای و خطوط 
یک و دورنگ باچاپ و کاغذ تحریر گراماژ 55 و 60 گرمی 
برای مصرف کنندگان به ترتیب 1700، 2500، 3400 و 

4200 تومان تعیین شد.
به گزارش  وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی افزود: 

قیمت عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با مشخصات ذکر 
شده در 40 برگ 1493 تومان ، 60 برگ 2240 تومان ، 
80 برگ 2987 تومان و دفترچه صد برگ 3733 تومان 

تعیین شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: براساس برنامه ریزی بعمل 
آمده توســط معاونت بازرگانی داخلی ونیز اعالم آمادگی 
شــرکت های تولیدی دریافت کننده ارز رســمی ،تولید و 
توزیع حدود 15 میلیون جلد دردســت اقدام و به منظور 
تدوین ضوابط اجرایی و سهمیه بندی در استانها در حال 

انجام است. 
منایی اضافه کرد: همچنین قیمت دفاتر دانش آموزی 
با کاغذهای وارداتی ارز نیمایی رأســاً توسط شرکت های 
تولیــدی با رعایت ضوابط قیمت گــذاری کاالهای تولید 

داخل و سود مجاز تعیین می گردد.
به گفته وی، با توجه به تنوع و تعدد محصوالت مالک 
بازرســان برای کنترل قیمت های نوشت افزار فاکتورهای 
معتبر خرید بوده که واحدهای توزیعی باید به آن ضرایب 
سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیئت 

عالی نظارت را اعمال و به مصرف کننده عرضه نمایند. 

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان بیان کرد: بر این اساس حداکثر 
سود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، 
5 و 15درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر سه 
و 15درصد و برای کاغذ فتوکپی ســه و 10 درصد تعیین 

شده است. 
منایی ادامــه داد: طرح نظارتی لــوازم التحریر ویژه 
بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی 98-99 از تاریخ 
دهم شهریورماه لغایت 10مهرماه سال جاری توسط سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور با همکاری اصناف، 
تعزیرات حکومتی و سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده 
که عالوه بر رصد و پایش بازار، شکایات و گزارشات مردمی 
دریافتی از طریق ســتادهای خبری و سامانه تلفنی 124 

پیگیری و اقدامات قانونی الزم اعمال می شود.
در همین زمینه، موســی فرزانیــان، رئیس اتحادیه 
لوازم التحریر و نوشــت افزار با اشــاره به اینکه 20 میلیون 
جلد دفتر با ارز دولتی خریداری شده است، اظهار کرد: در 
نمایشگاه پاییزه  قرار شده که این دفاتر در غرفه ها عرضه 
شود و امیدواریم کمبودی برای آن در بازار نداشته باشیم.

وی در پاســخ به این پرســش که آیا افزایش قیمت 
کاغذ در بازار می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت دفتر مشق 
داشته باشد؟ تصریح کرد: باتوجه به افزایش قیمت کاغذ 
در بازار، قیمت دفتر مشق هم افزایش قیمت پیدا می کند، 
این در حالی است که قرار است در نمایشگاه پاییزه دفاتر 
مشق با ارز دولتی در غرفه ها عرضه شود که خوشبختانه  
قیمت دفاتر  از سوی سازمان حمایت  از مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان تعیین و نظارت های جدی برای فروش 

آن اعمال شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئیس اتحادیه 
لوازم التحریر و نوشت افزار از افزایش قیمت لوازم التحریر 
طی یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: طی یک سال 
گذشته که قیمت ارز بین چهار تا پنج برابر افزایش یافت، 
طبیعتاً قیمت لوازم التحریر نیز باال رفت و به طور میانگین، 
قیمت لوازم التحریر حدود سه برابر سال قبل شده است.

فرزانیان در پاسخ به این پرسش که هم اکنون کمبودی 
در بازار وجود دارد یا خیر؟ افزود: با توجه به مشکالت پبش 
روی  تولید،  تولیدکنندگان توانستند  کمبودهای بازار لوازم 

التحریر را جبران کنند.

نرخدفاترمشقدولتیاعالمشد

تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به تحریم های 
اعمال شده از ســوی ایاالت متحده آمریکا علیه 
بانک مرکزی ایران، گفت: تحریم جدید آمریکا از 
نظر تحریمی و اثرات اقتصادی، ضربه جدیدی را به 

اقتصاد ایران تحمیل نمی کند.
مســعود براتی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
تبعات تحریم های تازه آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمان 
گفت: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از سال 2012 
میالدی و بــا قانونی که به عنوان »قانون اختیارات دفاع 
ملی« آمریکا مصوب شد، تحریم گردید. در آن قانون قید 
شده بود که هر گونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، 
به جز در حوزه غذا و دارو، ممنوع اســت؛ اگرچه اجرای 
این قانون، در توافق هســته ای متوقف شــد ولی در آبان 
ماه سال گذشته، با خروج آمریکا از برجام، این تحریم ها 

دوباره بازگشته است.
وی بــا مرور تحریم های گذشــته آمریکا علیه بانک 

مرکزی ایران، تصریح کرد: از آبان ســال گذشته تاکنون، 
بانک مرکزی ایران دوباره در تحریم قرار گرفته و هر گونه 
تراکنــش مهم با بانک مرکزی، غیــر از حوزه غذا و دارو 
مورد تحریم بوده است؛ بنابراین تحریم جدید اثر واقعی بر 
تعامالت دنیا با بانک مرکزی کشورمان ندارد؛ ضمن اینکه 
در کنار تحریم نفتی، مسئله کاهش درآمدهای ارزی نیز به 

طور مضاعفی این قضیه را تشدید کرده است.
مدیر گروه بین الملل شــبکه کانون های تفکر ایران 
)ایتــان( ادامه داد: در تحریم جدید آمریکا، بانک مرکزی 
به عنوان یک نهاد مالی حامی تروریسم ذیل دستور اجرایی 
معروف دولت آمریکا که به »دســتور اجرایی 13224« 
شناخته می شود، قرار گرفته و از نظر حقوقی، یک موضوع 
به تحریم های بانک مرکزی اضافه شده است و آن اینکه این 
بانک، به عنوان نهاد حامی تروریسم شناخته شده است؛ 
ولــی از نظر تحریمی و اثرات اقتصادی، ضربه جدیدی را 

به اقتصاد ایران تحمیل نمی کند.

براتی اظهار کرد: با این تحریمی که توســط آمریکا 
اعمال شده، سایر کشورها بانک مرکزی ایران را به عنوان 
یک نهاد حامی تروریسم نمی دانند، بلکه این تحریم فقط 
مخصوص آمریکا اســت و از نظــر حقوقی، دولت آمریکا 
فقط این تشخیص را داده است که باید نام بانک مرکزی 
را در فهرست گروههای حامی تروریسم قرار دهد؛ ولی از 
منظر اقتصادی و اینکه اثر اقتصادی شدیدی برای ایران به 
دنبال داشته باشد، چنین پیش فرضی وجود ندارد؛ چراکه 
در تحریم های گذشته نیز، تحریم بانک مرکزی ایران به 

عنوان یک تحریم ثانویه مطرح بوده است.
وی افزود: در برخی مطالب اشــتباها اعالم شده است 
که با تحریم روز گذشــته، همه دنیا و کشورهای جهان، 
بانک مرکزی ایران را حامی تروریسم می دانند؛ در حالیکه 
این یک تحلیل غلط است و تنها وزارت خزانه داری آمریکا 

این تشخیص را داده است و بیشتر بحث سیاسی است.
ایــن تحلیلگر اقتصاد سیاســی خاطرنشــان کرد: 

درخصــوص آثار اقتصادی تحریم جدیــد باید گفت که 
اصل تحریم بانک مرکزی همان تحریمی است که در سال 
2012 میالدی انجام شده و بعد از خروج آمریکا از برجام 
نیز دوباره بازگشته بود؛ پس دستور اجرایی روز جمعه اثر 
مهمی ندارد؛ ولی احتماال فشــارها را افزایش می دهد و 
کشورهای دیگر ممکن است احتیاط هایی را به کار بگیرند.

براتی درباره اثرات این تحریم بر همکاری بانک مرکزی 
روســیه و ایران خاطرنشان کرد: روسیه همکاری با بانک 
مرکزی ایران را در شــرایطی برنامه ریزی و اجرا کرد که 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحریم بوده است، 
چراکــه تحریم 2012 میالدی بانک مرکزی ایران تاکید 
دارد که هرگونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، تحریم 
اســت.بنابراین روسیه اگر قرار بود تحت تاثیر این تحریم 
قرار بگیرد، این توافق را انجام نمی داد و اگرچه شــدت و 
حساسیت در تحریم جدید افزایش یافته است، ولی از نظر 

واقعی تغییری ایجاد نشده است.

تحلیلگر اقتصاد سیاسی:

تحریمجدیدعلیهبانکمرکزیضربهایبهاقتصادایراننمیزند

ثبت نام  بــرای  تعیین شــده  در حالی مهلت 
به  پزشکان  توســط صنف  کارتخوان  دستگاه های 
پایان رسیده است که بر اســاس آمارها تا روز ۳۱ 
شهریور ماه فقط ۳0 درصد از پزشکان در این طرح 

ثبت نام کرده اند.
به گزارش ایسنا، مهلت تعیین شده برای ثبت کارتخوان 
در مطب پزشکان در حالی دیروز )یکم مهرماه( به پایان رسید 
که به گفته مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان 
امور مالیاتی تا روز 31 شهریور ماه فقط 30 درصد از پزشکان 
در این زمینه اقدام کرده بودند. بر این اساس حدود 74 هزار 
پزشک ملزم به نصب کارتخوان در مطب های خود شده اند 
اما از این تعداد فقط 22 هزار و 500 نفر در سامانه سازمان 

امور مالیاتی ثبت نام کرده اند.
به نظر می رسد صنف پزشکان تهدیدهای سازمان امور 
مالیاتی را جدی نگرفته و آن طور که از واکنش های سازمان 
امور مالیاتی هم برمی آید، این نهاد مالیاتی هم قصد ندارد 

خود را با این صنف قدرتمند درگیر کند.

واقعیت این اســت که پزشــکان عالوه بــر اثرگذاری 
اجتماعی باالیی که دارند، به لحاظ سیاســی هم از نفوذ و 
قدرت باالیی برخوردار هستند. داشتن فراکسیونی مستقل 
در مجلس شــورای اسالمی با عنوان »فراکسیون بهداشت 
و درمــان« تنها یکی از ابزارهــای قدرتمند این صنف در 
دستگاه سیاستگذاری کشور است.با این حال به نظر می رسد 
دستگاه های نظارتی نباید از موضوعی به اهمیت مالیات ها 
آن هم در سال سخت اقتصادی به سادگی عبور کنند. این 
موارد نباید باعث شــود یک صنف در برابر قانون پافشاری 
کند، مخصوصا اگر این قانون به مالیات مربوط باشد که در 
شرایط اقتصادی فعلی بودجه اقتصادی کشور بسیار به آن 
وابسته است. از طرف دیگر اگر صنف پزشکان موفق شوند 
از زیــر بار قوانین مالیاتی شــانه خالی کنند احتماال دیگر 
اصناف نیز به تبع آنها زیر بار نصب دســتگاه کارتخوان در 

دفاتر خود نخواهند رفت.
جلسه ای مسالمت آمیز برای اجرای قانون

با این حال به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی از مواضع 

سفت و سخت خود برای برخورد قاطع با پزشکان متخلف و 
تعیین ضرب العجل برای آنها کوتاه آمده و به همین دلیل 
سعی کرده با تشکیل جلسه ای با پزشکان قضیه را به صورت 

مسالمت آمیز فیصله دهد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
در نشستی که 30 شهریور ماه در باالترین سطوح مدیریتی 
در ســازمان نظام پزشکی برگزار شد طرفین توافق کردند 
در کمیته ای مشــترک و با حضور نمایندگان تام االختیار، 

راهکارهای مناسب بررسی و اطالع رسانی شود.
ظاهرا در این جلســه سه ساعته که رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی و برخی معاونین وی، رئیس کل سازمان نظام 
پزشــکی، معاون نظــارت و برنامه ریزی ســازمان، معاون 
کل وزارت بهداشت، رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی و 
رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و جامعه 
جراحان کشور نیز شرکت داشتند بر حل مشکالت مالیاتی 
جامعه پزشکی به دور از دخالت های رسانه ای و در فضایی 

کارشناسانه بدون تنش، تهدید و یا عبارت های نامتناسب و 
با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور تاکید شده است!

از طرف دیگر، بر اســاس گزارش سازمان امور مالیاتی 
علی رستم پور -مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر 
برون سپاری سازمان امور مالیاتی- درباره همین جلسه گفت: 
»روند جلسه مثبت بود و همه بر این موضوع تاکید کردند 
که دنبال تمکین به قانون هستند. البته از فضای رسانه ای 
ایجادشده علیه پزشــکان گالیه داشتند؛ چراکه به اعتماد 

میان بیمار و پزشک آسیب می رسد«!
اما این تاکید بر عدم دخالت رسانه ها در پیگیری یک 
مطالبه قانونی و عمومی چه علتی می تواند داشته باشد؟ مگر 
غیر از این اســت که تاکنون این رسانه ها بوده اند که پیگیر 
اجرای قوانین مالیاتی برای پزشکان بوده اند؟ پس چرا نباید 
رسانه ها در احقاق حقوق عمومی دخالت کنند؟ یکی دیگر از 
موضوعاتی که مطرح می شود فرهیخته بودن اقشار پزشکان 
و ضرورت احترام به این اقشــار اســت! اما آیا واقعا مطالبه 
پرداخت مالیات می تواند باعث کسر شان یک صنف باشد !؟

سرپیچی۷0درصدپزشکانازقانوننصبکارتخوان

معاون سازمان اســتاندارد با تشریح جزئیات آزمون کیفی 
بنزین گفت: میزان گوگرد موجود در نمونه گیری های انجام شده در 
سال جاری از جایگاه های بنزین تهران 2۴.9 پی پی ام بوده است.
به گزارش                                                                                                                                                        خبرگزاری فارس،   وحید مرندی مقدم در یک نشســت 
خبری اظهار داشــت: بر اســاس چند مورد نمونه گیری که طی سال 
جاری تا کنون انجام شده، میزان گوگرد موجود در بنزین توزیع شده در 
جایگاه های تهران 24.9 پی پی ام بوده اســت. البته حد مجاز استاندارد 

عدد 50 پی پی ام تعیین شده است.
وی ادامه داد: این رقم در ســال 93 معادل 50 پی پی ام، ســال 94 
معادل 42 پی پی ام، ســال 95 معادل 32 پی پی ام و در سال 96 معادل 
69 پی پی ام بوده اســت که دلیل باال بودن رقم ســال 96 به مشکالت 

پاالیشگاه شازند مربوط می شود.
معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد ســازمان استاندارد اظهار کرد: 
میانگین گوگــرد در جایگاه های تهران در ســال 97 نیز 34 پی پی ام 

بوده است.
مرندی مقدم در مورد وضعیت گوگرد موجود در بنزین جایگاه های 
عرضه بنزین کشور نیز گفت: این رقم در سال 93 معادل 102.4 پی پی ام 

و در سال 94 معادل 58 پی پی ام بوده است.
وی افزود: میانگین گوگرد در جایگاه های عرضه بنزین در کشور در 
سال 95 معادل 48 پی پی ام، در سال 96 معادل 60 پی پی ام و در سال 

97 معادل 47 پی پی ام بوده است.
مرندی مقدم افزود: طبق اســتانداردهای قبلی میزان گوگرد مجاز 
در بنزین 300 گرم در لیتر تعیین شده بود که در استانداردهای جدید 

به 50 گرم در لیتر کاهش یافته است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد در ادامه با اشاره 
به مباحث مطرح شــده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
مورد باال بودن میزان گوگرد در بنزین توزیعی در جایگاههای ســوخت 
تهران، گفت: این شــرکت مســئول کنترل کیفیت هوا است و حاال در 

مورد کیفیت بنزین اظهارنظر کرده است)!(
وی ادامه داد: در نامه ای که روز دوشــنبه برای این شــرکت ارسال 
کرده ایم، چند ســؤال را مطرح کردیم. یکی از آن ســؤاالت این بود که 
نمونه های برداشته شده از بنزین بر اساس چه استانداردی مورد آزمون 
قرار گرفته اند؟ همچنین پرسیده ایم که این آزمون ها در کدام آزمایشگاه 

انجام شده اند؟
مرندی مقدم افزود: یکی دیگر از ســؤاالت این بود که نمونه برداری 
از بنزین با چه روشی انجام شده و روش حمل نمونه چه بوده است؟ در 
عین حال در مورد نگهداری بنزین تا زمان آزمون نیز سؤال کردیم و از 

آنها خواسته ایم تا نتایج آزمون را به ما ارائه دهند.
معاون نظارت بر اجرای اســتاندارد سازمان استاندارد ادامه داد: در 
گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران که در رسانه ها منتشر شد، 
تناقضی نیز وجود داشت به طوری که میزان گوگرد موجود در گازوئیل 
بیشتر از بنزین اعالم شده بود اما تجربه به ما نشان می دهد این نسبت 
برعکس است و میزان گوگرد موجود در بنزین از گازوئیل بیشتر است.

وی با بیان اینکه آزمون بنزین در دو فصل ســرد و گرم سال انجام 
می شود،  گفت: نتایج این آزمون ها به صورت ساالنه ارائه می شود.

گفتنی است بالفاصله پس از انتشار خبری به نقل از شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
صدور اطالعیه ای، نتایج گزارش اخیر این شرکت را کذب دانست و اعالم 
کرد که جز سازمان ملی استاندارد و نهادهای مورد تأیید آن، اظهار نظر 

سایر نهادها فاقد صالحیت است.
وزیر نفت هم دو روز قبل به این خبر واکنش نشــان داده و گفته 
بود: من تا کنون این صحبت ها را از سازمان محیط زیست نشنیده ام و 

بخش های دیگری این صحبت ها را مطرح می کنند.

سازمان استاندارد:
میزان گوگرد بنزین توزیعی در حد مجاز است

مرکز آمار ایران اعالم کرد قیمت ســاختمان 
کلنگی طی بازه بهار 97 تــا بهار 98 حدود ۱۴9 

درصد گران شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعالم مرکز ملی 
آمار ایران، متوســط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زمین یا زمین ساختمان کلنگی 148.6 درصد، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مســکونی 
82.2 درصد و متوسط مبلغ اجاره  یک مترمربع زیربنای 
مسکونی در نقاط شهری کشور 29.1 درصد در بهار 98 

نسبت به بهار 97 افزایش یافته است. 
متوســط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در کل کشــور سه میلیون و 325 هزار 

تومان با میانگین مســاحت 265 مترمربع بوده است که 
نسبت به فصل قبل، 16.1 درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 148.6 درصد افزایش داشته است.
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم معامالت در 
شــهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط 
قیمت در سطح استان یا کشور می شود، از متوسط تعدیل 
شــده استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، 
تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن های 
مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه 
در سرشــماری عمومی نفوس و مســکن 1395 به روز 

شده است.
چند روز پیش طی گزارشی نوشتیم براساس آمارهای 
بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 

حدود 13 میلیون و 25 هزار تومان در مرداد امسال بوده 
اســت، یعنی اگر با این فرض کــه قیمت هر متر مربع 
مســکن در تهران در سال 1379 معادل 91 هزار تومان 
بوده، مقایســه را انجام دهیم، قیمت خانه در تهران طی 

دو دهه اخیر تقریبا 143 برابر شده است!
از ســوی دیگر، آمار اتحادیه مشاوران امالک نشان 
می دهد که به دنبال روند کاهنده معامله مسکن در کشور 
از اردیبهشــت امسال، رکوردی منفی در 22 روز ابتدای 
شــهریورماه به ثبت رسیده است. از یکم تا بیست و دوم 
شهریورماه 1398 در کل کشور 18 هزار و 229 قرارداد 
خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به زمان مشابه 

سال قبل 62 درصد کاهش نشان می دهد. 
گفتنی اســت، کاهــش معامــالت در کنار کاهش 

پروانه های ساختمانی بوده که جمشید برزگر، رئیس کانون 
سراسری انبوه ســازان در این باره گفته بود: »وضعیت 
ســاخت و ســاز فعاًل به دلیل اینکه این ساخت و سازها 
در سال های گذشته انجام شده و پروانه ساختمانی آنها 
اخذ شده در حال انجام است،  اما این رکود باعث شده تا 
صدور پروانه های ســاختمانی 35 تا 50 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.«
متاسفانه روند کلی برنامه های جدید دولت نیز تاکنون 
به گونه ای نبوده که نسبت به خانه دار شدن مردم امیدوار 
شــویم، در واقع طرح های دولتی هم به نوعی صرفا روی 
کاغذ باقی ماندند و نتوانستند به منصه ظهور برسند، البته 
یکی از دالیل عدم اجرای آنها نیز ضعف خود برنامه هاست 

که قابلیت اجرایی شدن را کم می کند.

مرکز آمار: 

قیمتساختمانکلنگی،یکساله149درصدگرانشد!

مدیرعامل بورس انرژی ایران با اشاره به عرضه 
۱00 هزار تنی بنزین در هفته های گذشته در بورس، 
اعالم کرد با تداوم عرضه های بنزین، در هفته بین 

۱50 تا 200 میلیون دالر ارزآوری خواهیم داشت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید علی حسینی 
اظهار داشت: به طور متوسط در هفت هفته گذشته، بیش 
از 100 هزار تــن بنزین در هر هفته عرضه و همه آنها 
معامله شده است. همه این عرضه ها، در رینگ صادراتی 
انجام شــده و مبتنی بر ارز اســت و تسویه آن از سوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام می شود.

وی همچنین از عرضه 400 تا 500 هزار تن بنزین، 
گازوئیل و گاز مایع و ارز آوری 150 تا 200 میلیون دالر 
صــادرات بنزین در هفته خبــر داد و گفت: تقریباً همه 

این محصوالت و فرآورده ها به فروش می رود و در بعضی 
از عرضه ها نیز، خریــداران با یکدیگر رقابت می کنند و 
قیمت های رقابتی نسبت به قیمت های پایه افزایش دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: بر اساس برنامه ای 
که در پیش داریم تا پایان سال 98، حجم این عرضه ها 
افزایــش پیــدا خواهد کرد و از نظر کیفیت نیز ســعی 
می کنیم گرید های متعدد و متنوع این فرآورده ها را عرضه 

کنیم و مقاصد صادراتی را گسترش دهیم.
حســینی با بیان اینکه شــرایط تحویل و تسویه را 
برای خریداران تســهیل کرده ایم، گفــت: با تمهیدات 
ایجادشــده در انبار های تحویل این فرآورده ها، در حال 
حاضر خریداران از فرآیند تحویل راضی هســتند و این 
نشــان می دهد که برنامه منسجمی برای توسعه رینگ 

صادراتی بورس انرژی ایران وجود دارد.
وی ادامه داد: از ابتدای شــهریور، هفته ای 25 هزار 
تن نفت ســفید برای تقویت رونــق تولید و حمایت از 
صنایع کوچک و متوســط در این بورس عرضه شــد و 

همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران از عرضه میعانات گازی 
پارس جنوبی از 15 مهر خبر داد و گفت: این محصول، 
بسیار باکیفیت است و تحویل آن نیز از انبار های متمرکز 
عسلویه انجام خواهد گرفت. در مرحله نخست هفته ای 
10 هــزار تن میعانات گازی پارس جنوبی عرضه خواهد 
شد اما بر اساس تقاضای خریداران و اقبالی که از این بازار 
صورت خواهد گرفت امکان افزایش این عرضه وجود دارد.
حسینی با اشاره به اینکه برنامه ریزی الزم برای تأمین 

این خوراک و تحویل آن از انبار های متمرکز عسلویه انجام 
شده است بیان کرد: قیمت ها نیز رقابتی خواهد بود که 
صنایع داخلی بتوانند آن را به راحتی خریداری و در تولید 

خود از آن استفاده کنند.
وی راجع به برنامه های سال 98 بورس انرژی ایران 
گفــت: در جهت تقویت رینــگ صادراتی بورس انرژی 
ایران و عرضه محصوالت صادراتی در رینگ بین الملل، 
برنامه هــای خوبی با شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی اجرایی شــد که از جمله آن تقویت 
عرضه بنزین، گاز مایع و گازوئیل در بورس انرژی ایران 
بود که بازار بســیار پررونقی در رینگ صادراتی داریم و 
خوشبختانه خریداران بین المللی استقبال بسیار خوبی 

از این بازار کردند.

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد

صادرات هفته ای 200 میلیون دالر بنزین از طریق بورس

رئیس بنیاد مســتضعفان مهم ترین ماموریت 
بنیاد را رســیدگی به اقشار ضعیف جامعه عنوان 
کرد و گفت: تمام فعالیت های بنیاد و شرکت های 
زیرمجموعه باید به صورت شفاف در معرض قضاوت 

مردم قرار گیرد.
 به گزارش روابط عمومی بنیاد مســتضعفان، ســید 
پرویز فتاح با تاکید بــر ضرورت اصالح وجهه اجتماعی 
بنیاد مســتضعفان بیان کرد: بنیاد مستضعفان یک نهاد 
اجتماعی برای خدمت رسانی به محرومان است، اقدامات 
زیادی در حوزه محرومیت زدایی انجام شده که مردم از آن 
بی خبر هستند و الزم است برای اطالع رسانی این خدمات 

و بهبود وجهه اجتماعی بنیاد مستضعفان تالش کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان اقدامات این نهاد برای خدمت 
بــه مردم و محرومیت زدایــی از مناطق مختلف را قابل 
توجه توصیف کرد و گفت: فعالیت های بنیاد مستضعفان 
به خوبی به مردم معرفی نشــده اســت، متاسفانه ذهن 
جامعه از کارنامه بنیاد مســتضعفان خالی اســت و این 
موضوع موجبات سواســتفاده بدخواهان مردم و نظام را 

فراهم کرده است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت شفاف سازی فعالیت های 
بنیاد مســتضعفان، اضافه کرد: رابطــه بنیاد با همه زیر 
مجموعه ها و شرکت ها باید کامال شفاف در معرض قضاوت 

مردم قرار گیرد تا اگر تذکر و انتقادی داشتند مطرح کنند 
و ما موظف هستیم به سؤاالت آنان پاسخ روشن دهیم.

فتاح که به مناســبت هفته دفــاع مقدس در جمع 
کارکنان ستادی بنیاد سخن می گفت، به جلسات اخیر 
خود با رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس اشاره 
کــرد و گفت: رابطه بنیاد با همه قوا در باالترین ســطح 
ممکن اســت و بنیاد مستضعفان مصصم تر از گذشته در 

خدمت نظام اسالمی فعالیت می کند.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد مستضعفان محل سیاسی 
کاری نیســت، اظهار کــرد: مهم تریــن ماموریت بنیاد 
مستضعفان را رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه به عنوان 

یک اصل در مدیریت اسالمی قرار می دهیم و در همین 
راســتا به صورت مســتمر فعالیت های بنیاد را به مردم 

گزارش می کنیم.
رئیس بنیاد مســتضعفان، حضور و مقاومت مردم در 
صحنه و همراهی با امام راحل )ره( را رمز موفقیت نظام 
و انقالب در عرصه هــای مختلف عنوان کرد و افزود: در 
طول هشت سال دفاع مقدس، با وجود فشار های اقتصادی 
دشمن و خیانت برخی عوامل داخلی، مردم با خودباوری 
و اتکا به اقتصاد ملی توانستند از مشکالت عبور کنند و 
امروز نیز اگر اعتماد مردم به عملکرد دستگاه ها بازسازی 

شود، بسیاری از چالش های فعلی حل خواهد شد.

فتاح:

بنیادمستضعفاندرمعرضقضاوتمردمقرارمیگیرد



گزارش روز
صفحه ۵
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ 
۲۴ محرم ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۲۹۰

افقی:
1- پیونــد میان این دو، تکیه گاهی اســت مطمئن برای 
دانش آموزان 2- پادگانی که بسیجیان خاطرات بسیاری 
از آن دارند- جزیره ای که نبرد خونین ژاپنی ها با سربازان 
آمریکایی در آن صدها کشته برجای گذاشت 3- اول شب- 
می گویند طالست تا آن را بیهوده هدر ندهیم- کاشف گاز 
اکســیژن 4- عالمت جمع در زبان عربی- یکی از دو نوع 
اسیدی که در هسته سلول ساخته می شود- شاهکاری از 
ویلیام شکسپیر 5- کشوری در قاره آفریقا- یکی از هفت 
خواهــران نفتی در جهان- نــام آذری 6- از بیماری های 
خونی- آتش عرب- پایتخت فراری 7- شهری در استان 
سیستان و بلوچســتان- کشوری که سال هاست در برابر 
هجــوم گروه های تکفیــری و حامیان اســتکباری آنها 
ایستادگی کرده است- کشتی جنگی 8- نام جدید شهر 
ارســباران- نام دیگر بیماری قند- کتابی از شــیخ مفید 
رحمهًًًْْْ اهلل علیه 9- آنکه با بیانی خوش و لحنی مؤثر سخن 
می گوید- نام قدیم شــهر بابل10- چاق و گوشــتالود- 
روزنامه ای که مادر روزنامه های نوین در کشــورمان لقب 
گرفته اســت- رودی در اســتان مازندران 11- پایتخت 
کشــور لیتوانی- از نام ها و صفات خداوند رحمان- نوعی 
حرف 12- کلمــه ای برای بیان تعجــب و تاثر- عزت و 
حرمت- نامی بــرای خرگوش 13- یکی از اعضای اصلی 
دستگاه تنفسی بدن- از رؤسای جمهور اسبق آمریکا که 
ترور شد- عموی بزرگوار رسول گرامی اسالم که سرپرستی 
آن حضرت را داشت 14- نشانه و برهان قاطع- شهر هزار 
سنگر- از وسایل حمل و نقل مایعات 15- پایتخت کشور 
اســپانیا- نام قصری که در حیره به امر نعمان برای بهرام 

گور ساخته شده بود- حرص و طمع.

عمودی:
1- تولیدکننــدگان خودرو و لــوازم خانگی اگر 
می خواهنــد توجه خریــداران داخلی را به خود 
جلب کنند باید به این مهم پس از فروش کاالهای 
خود بیشتر بها بدهند 2- کتاب زرتشت- پیشوا 
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و راهنمای جامعه- کیمیای دیار غربت 3- سدی 
در اســتان مازندران- یکی از معضالتی که باعث 
بی عدالتی در جامعه می گردد- باال آمدن آب دریا 
را گویند 4- رودی در کشور چین- شهری در استان 
لرستان- نفی کردن و نپذیرفتن- جوهر بدن 5- از 
خدایان ایرانیان باســتان- رهبر نهضت استقالل 
مردم هندوستان 6- منسوب به دهقان- نام مادر 
گرامی حضرت موسی علیه السالم 7- نوعی برادر و 
خواهر- پایتخت تولید مرکبات کشورمان- تظاهر به 
نیکوکاری 8- نوعی پیشوند- رود بزرگی که شش 
کشــور اروپایی را پشت سر می گذارد تا به دریای 
سیاه برســد- از میوه های تابستانی- بزرگ ترین 
قســمت مغز 9- آقا و ســرور- رفــت و آمد و 
معاشرت- میوه تلفنی10- واحدی در سطح- رای 
مثبت- دندان های نیش 11- از سبزی های خوش عطر 
 کوهی- ســگ پاچه گیر- متواضــع و فرهیخته

 12- نماینده مجلس سنا- طنابی که بعضی ها با آن 
خود را خفه می کنند- سخنران 13- هزل گوینده- 
یکی از دیدنی های شهر اصفهان 14- خانه ییالقی- 
بلندترین قله همدان- آخرین شــاه کشور آلبانی 
15- مثنوی معروف هاللی جغتایی شاعر شیعی قرن 
دهم- یکی از استان های جدید التاسیس کشورمان 

در سال های اخیر.

در آستانه سخنرانی رئیس جمهور کشورمان 
در نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل، 
یک بار دیگر لزوم بازشناسی »منطق مقاومت« 
برای پیشبرد اهداف انقالب خودنمایی می کند. 
منطقی که به تعبیر رهبر معظم انقالب؛ یکی از 
امام خمینی)ره(  برجسته حضرت  خصوصیات 
بود. »آنچه امام را در هیئت یک مکتب و اندیشه 
و راه مطرح کرد، مقاومت است. امام در دوران 
مبارزه، محکم و بدون ذره ای عقب نشینی ایستاد. 
بعد از پیروزی انقالب هم، امام باز اصل مقاومت 
و ایستادگی را از دست نداد. تهدید و تطمیع و 
فریب، مطلقاً در امام اثر نمی گذاشــت. دشمن 
نمی توانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را 
که متکی بود به بیانات دین مبین اسالم، دچار 

اختالل بکند.«)رهبر انقالب 1398/03/14(
طبیعتاً با توجه به این اصل اساسی انقالب، انتظار 
می رود در سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل به 
عنوان نماینده قلب محــور مقاومت، منطق مقاومت 
جاری و نمایان باشد، خصوصاً در این مقطع زمانی که 
نقطه مقابل این منطق، یعنی سازش، عالوه بر مردم، 
هزینه گزافی بر روی دست خود آقای روحانی و تیم 

دیپلماسی اش گذاشته است.
البته پس از تجربه تلخ برجام، اخیراً بارها از زبان 
رئیس جمهور و مسئوالن وزارت خارجه گفته و تاکید 
شده که به هیچ عنوان تحت فشار، مذاکره جدیدی با 
آمریکا صورت نخواهد گرفت و راهبرد مقاومت در کلیه 
سیاســت های آنها دنبال خواهد شد. هرچند در کنار 
همه این تاکیدات هنوز از گوشــه و کنار زمزمه هایی 
مبنی بر تحریک و ترغیب تیم کشورمان برای دیدار 
با یکی از مقامات آمریکایی در سفر نیویورک به گوش 

می رسد. 
آقای روحانی در اولین واکنش های خود نسبت به 
خروج آمریکا از معامله برجام، آبان سال 96 در مجلس 
صراحتاً اعالم کرد: »امــروز آمریکایی ها به بعضی از 
کشورهای شرق آسیا پیغام مذاکره می دهند که با ما 
مذاکره کن ؛ مگر دیوانه شدند که با شما مذاکره کنند؛ 
شما مذاکره دیروز را علنی زیر پا می گذارید و به مذاکره 
امضا شده ای که به تأیید شورای امنیت سازمان ملل 

رسیده بی اعتنا هستید.«
هزینه مقاومت بیشتر است یا سازش؟

»معنای مقاومت چیســت؟ مقاومت یعنی انسان 
یــک راهی را که حــق می داند، انتخاب کند و در آن 
حرکت کنــد و موانع نتوانــد او را متوقف کند. امام 
اینگونه بود. این راه چه بود که امام بر آن ایســتادگی 
می کــرد؟ حاکمیت دین خدا و مکتب الهی بر جامعه 
مســلمین و بر زندگی عموم مردم. این حرف امام از 
متن دین و قرآن گرفته شده؛ بدیهی است این حرف، 
دشمنان گردن کلفتی در عالم دارد، لذا دشمنی ها از 

روز اول شروع شد.«
رهبر انقالب با بیان این جمالت در سالگرد رحلت 
امام)ره( به تبیین منطق و گفتمان مقاومت پرداختند.

نویدرضا عرفانیان، فعال فرهنگی- سیاسی در این 
باره به گزارشگر کیهان می گوید: »مقاومت و سازش دو 
راهبرد اجرایی هستند که هر کدام مخالفین و موافقینی 
دارد؛ منتهــا نگاهی کوتاه و مدبرانه در تحوالت چند 
دهه اخیر کشور، منطقه و سطح جهان، پاسخی روشن 

مطالبه مردم از سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در مواجهه با »فشار حداکثری« دشمن

حفظ محور مقاومت و تکیه بر ظرفیت های داخلی 

رضا الماسی

به ما می دهد. کافی است سرگذشت و اتفاقات امثال 
حســنی )نا( مبارک و محمد مرسی و مصر، بن علی و 
تونس، صدام و عراق، لیبی و همین عربستان و حتی 
افغانستان و کره شمالی را دید و نتیجه گرفت! همان 
طور که امام جامعه هم اخیرا فرمودند هم سازش و هم 
مقاومت هزینه هایی دارد که بنا بر تجربه عقالیی، هزینه 
مقاومت به مراتب کمتر و البته بدون تاراج عزت است.«

مردم چه می گویند؟
برای اطالع از نظرات مردم در این خصوص همراه 
عکاس روزنامه به حوالی دانشگاه تهران و خیابان انقالب 
می رویم تا بازتاب نگاه بخشی از آنها که صاحبان اصلی 

انقالب هستند را روایت کنیم. 

علیرضــا حاجی ها کــه روی نیمکتی در پیاده رو 
خیابان انقالب نشسته مخاطب سؤاالتم قرار می گیرد. 
او که کارشناس IT است، شرایِط چگونگی مقابله با 
دشــمنان و مخالفین را متفاوت می داند و می گوید: 
»شــما ببینید در صدر اسالم هم، پیامبران و ائمه)ع( 
با برخی مخالفین و دشمنان شان مصالحه می کردند 
و با عــده ای دیگر می جنگیدند. در مصداِق رویارویی 
کشــورمان در مقابل آمریکا، بنــده علیرغم اینکه با 
بسیاری از سیاست های کشورمان موافقت ندارم ولی 
در این مورد خاص لذت می برم وقتی می بینیم مقابل 
کســانی ایســتادگی می کنیم که در بلوف هایی که 
می زنند و بسیاری از کشورها را وادار به تسلیم شدن 
می کنند توخالی و پوچ هستند. در این مورد به خصوص 
)مقابله ایران و آمریکا( یک بار ساختیم و هزینه اش را 

هم پرداختیم و نتیجه نگرفتیم.«
وی تاکیــد می کند: »همان طــور که حضرت آقا 
هم  اشاره کردند، شرط مذاکره با آمریکا این است که 
برگردد به پیمان برجام. البته برجام از اول هم خیلی 
امتیازات ویژه ای برای ما نداشــت. بحث اینجاست که 
برگشتن آمریکا به این پیمان، صرف نظر از اینکه چه 

آورده ای برای ما دارد، شکستن هیمنه آمریکا خواهد 
بود. هرچند در حال حاضر هم بسیاری از هم پیمانان 
آمریکا در دنیا تره ای برای این کشور خرد نمی کنند. چرا 
که آنها هم فهمیده اند همه سیاست های آمریکا منوط به 
منافعش است. اخیراً آمریکا به یکی از کشورهای غرب 
آسیا وعده داده بود که در جنگ احتمالی با ایران پشت 
شــان خواهد بود به شرط اینکه هزینه اش را بپردازند! 
یعنی غیرمستقیم به تمام دنیا می گوید که شما بروید 
مقابل ایران بایستید و هزینه اش را هم بپردازید تا من 

بدون درگیری پشت سرتان حمایت کنم!«
مصطفی نجاری شــاغل در بازار آهن شــهروند 
دیگری است که چند کالمی با ما هم صحبت می شود. 

نجاری می گوید: »دشمن همیشه به دنبال ضربه زدن 
اســت. هرچقدر هم در مقابل آن عقب بنشینید کار 
خودش را انجام می دهد. به نظر من ایستادگی مقابل 
دشمن بهتر از کوتاه آمدن و سازش با آن است. قصد 
دشمن نابودی شماســت و باید مقابل او ایستاد. من 
بســیار طرفدار مذاکره بودم اما تجربه اخیر نشان داد 

که آنها بدعهد هستند.«
بیاتی، دانشجوی رشته معماری هم در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان اظهار می دارد: »با توجه به خط فکری 
ما به عنوان شیعه علی)ع(، هیچ وقت سرمان در مقابل 
حرف زور پایین نمی آید. ایســتادگی و مقاومت قطعاً 
هزینه دارد، اما انسان نباید در برابر زور کوتاه بیاید. ما 
با نظام و ساختار سیاسی آمریکا مشکل داریم، چون 
سعی می کند به ما زور بگوید و مشکل ما مردم آمریکا 
نیستند. گره زدن همه مشکالت به تعامالت خارجی 
قطعاً اشــتباه است. برای تعامل با دیگر کشورها حتماً 
باید یک بازدارندگی وجود داشته باشد. ما باید با دنیا 
تعامل داشته باشیم اما به شرط حفظ حقوق متقابل.«

آقای مهدی رضوانی که به حرفه حسابداری اشتغال 
دارد، برایمان توضیح می دهد: »در مذاکره طبیعتاً ما 

باید هزینه هایی بدهیم و متقاباًل امتیازهایی بگیریم اما 
با توجه به تجربیات اخیر اصاًل با مذاکره جدید موافق 
نیستم. مقابل حریف هرچه شل بگیریم، ضربات سفت 
و محکمی خواهیم خورد و به همین دلیل بهترین دفاع 
حمله است. با توجه به شرایط فعلی و تجربه برجام اصاًل 

مذاکره دوباره با آمریکا عاقالنه نیست.«
در ادامه گفت و شنود با رهگذرهایی که هرکدام به 
فراخور به دنبال کارهای روزانه خود می روند، در پارک 
دانشجو به خانم محجبه ای برمی خورم که روی نیمکتی 
در گوشه ای از پارک مشغول زمزمه و ذکر و دعاست. 
خانــم بهمنی که در خیاطی تخصص دارد، مذاکره با 
آمریکا در شــرایطی که نقض عهد کرده و فقط فشار 

می آورد را اصاًل عاقالنه نمی داند. او تاکید می کند: »ما 
این همه شــهید دادیم تا زیر سلطه آمریکا نرویم و با 
مستکبرین رابطه نداشته باشیم. با کسانی که دشمن 
خدا و دین خدا هستند چه لزومی به برقراری رابطه و 
مذاکره است. اگر به این فشارها و مذاکره ها تن بدهیم 
به دوران قبل از انقالب بازخواهیم گشت که به تمام 
مقدســات دینی بی حرمتی می شــد. این همه خون 
بهترین جوانان ما ریخته شــد تا با ستمگران ارتباط 

نداشته باشیم و با ظلم مبارزه کنیم.«
عرفانیان، فعال فرهنگی می افزاید: »به مصداق آیه 
شریفه قرآن، دشمن هرگز از ما راضی نخواهدشد مگر 
آنکه ما را به آیین خودش دربیاورد! اوال مذاکره با آمریکا 
بر سر چه؟ اگر منافع ما، که قطعا آنها زیر بار نخواهند 
رفت و اگر منافع آنها، که غیرت دینی مسلمان اجازه 
نمی دهد مجاز به رعایت آن باشــیم. ثانیا چه کسی 
می تواند ادعا کند اگر نشستیم و توافق کردیم، سری 
بعد آنها بهانه موشکی، صنایع دفاعی و احتماال بعدتر 
حجاب نوامیس و همجنس بازی و گوساله پرســتی را 
نگیرند و سر این مسائل هم نخواهند ما را پای مذاکره 
بکشانند؟ کشور در برجام و طی 6 سال اخیر این همه 

هزینه نداد تا دوباره روز از نو و روزی از نو!«
راه حل مسائل کشور چیست؟

در کنار قطعیت ترجیح راهبرد مقاومت در مقابل 
راهبرد تسلیم و سازش، برخی مایوسانه به این موضوع 
می نگرند و می گویند؛ در شرایطی که کشور تحت فشار 
حداکثری آمریکا و کشــورهای غربی است، راه حل 
مسائل کشور چیست؟ آقای حاجی ها در پاسخ به این 
سؤال به گزارشــگر کیهان می گوید: »راه حل مسائل 
کشــور این است که ما در مسئله تولید، کار را از پایه 
دنبــال کنیم و در عین حال با همه دنیا تعامل کرده 
و از تجارب دیگر کشورها نیز استفاده کنیم. اگر اراده 
جدی برای این امر باشــد، بالطبع روی پای خودمان 

بایستیم خیلی بهتر است. متاسفانه پشت این اهداف، 
تفکر، اراده جدی و متولی دلســوزی وجود ندارد. این 
قابلیت در کشور ما موجود است، بسیاری از نخبه های 
ما در کشــورهای دیگر پیشتاز هستند و بسیاری هم 
در داخل کشور حضور دارند. اما متاسفانه از نخبگان 
علمی حمایت کافی صورت نمی گیرد. بنده بســیاری 
از جوانان تحصیل کرده و نخبه را دیده ام که به دلیل 
عدم حمایت مسئوالن به کارهای دیگر مثل رانندگی 
مشغول هستند. قطعاً مسئوالن کشور اگر بیشتر روی 
جوانان تکیه کرده و ارزش بیشــتری برای آنها قائل 
باشند، ما می توانیم بسیاری از مسائل مان را حل کنیم.«
آقــای نجاری هــم در این باره اظهــار می دارد: 
»مهم ترین عامل برای حل مشــکالت کشور، اصالح 
ساختار اقتصادی اســت. اکثر مشکالت ما در داخل 
است و با توجه به امکانات متنوعی که داریم باید روی 

داشته هایمان تمرکز کنیم.«
 رضوانی شهروند دیگر تهرانی می گوید:»مشکالت 
ما بیشتر از خارج کشور، به داخل برمی گردد. به نظر 
من برای اصالح وضع کنونی اولین تغییرات را باید از 

خودمان شروع کنیم.«

 نویدرضا عرفانیان نیز معتقد است: »حل مشکالت 
کشــور وابســته توجه به ظرفیت های داخل کشور و 
اقتصاد درون زاست. از بیرون و از غرب برای این ملت 
آبی گرم نشــده و نمی شود. جنگ تحمیلی با همین 
فرمول به نتیجه رســید؛ جنگ امروز هم همین نگاه 

را می خواهد.«
انتظارات مردم از رئیس جمهور در نطق 

سازمان ملل
آقای حاجی ها انتظار خود از رئیس جمهور کشورمان را 
در نطق سازمان ملل اینگونه بیان می دارد که تعامل با دنیا 
را با رعایت حفظ منزلت دنبال نماید. آقای نجاری هم در 
این باره تاکید می کند: »مواضع آقای رئیس جمهور در چند 
ماه اخیر مقابل آمریکا خوب بوده و از ایشان می خواهم در 
ســفر به آمریکا هم به همین ترتیب عمل کرده، مقاومت 

کنند و پشت سر رهبری حرکت کنند.« 
خانــم بهمنی از آقای رئیس جمهــور می خواهد که 
دیگر هیچ وقت اجازه ندهد با آمریکا رابطه برقرار شــود و 
به هیچ عنوان زیر بار زور دشــمنان خدا و دین خدا نروند 
تا نتوانند به کشور و جوانانمان فشار بیاورند. او می افزاید: 
»هدف نهایی ما و انقالب ما نابودی مستکبرین و زورگویان 

و دشمنان خداست.«
عرفانیان فعال فرهنگی درخصوص انتظارات مردم از 
رئیس جمهور می گوید: »مردم انتظار زیادی ندارند؛ همین 
که متناسب با شعارهای انتخاباتی سال 92 سخن بگویند؛ 
همراه با »تدبیر« و توام باغیرت دینی یک مسلمان و هم 
لباس با پیامبری که »اشداء علی الکفار« بود. آقای روحانی 
حواسشان باشد »امید« را در قلب ملت هایی که نگاهشان 
به جمهوری اســالمی و مواضع عزت مندانه اش هست، از 

بین نبرند که دور از »تدبیر« است.«
و به یاد آوریم سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقالب را 
که می فرمایند: »باید توّجه داشته باشیم که اگر دشمِن ما 
توانست اثبات کند که فشار حّداکثری، عالج کار ایران است 
و روی ایران مؤثّر است، ایران دیگر و هرگز روی آسایش را 
نخواهد دید؛ هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری اسالمی 
مطالبه کنند، اگر جمهوری اسالمی گفت چشم، که خب 
تمام است؛ اگر گفت نمی کنم، فشار حّداکثری ]خواهند 
آورد[. اگر برای آنها معلوم شد، ثابت شد که فشار حداکثری 
کار می کند و اثر می گذارد، دیگر جمهوری اسالمی و کشور 
عزیز مــا و ملّت عزیز ما واقعاً روی آســایش را نخواهند 

دید...«)رهبر انقالب 1398/06/26(

* بیاتی، دانشجوی رشته معماری: ایستادگی و مقاومت قطعًا 
هزینه دارد، اما انسان نباید در برابر زور کوتاه بیاید. ما با نظام و 

ساختار سیاسی آمریکا مشکل داریم، چون سعی می کند به ما زور 
بگوید. گره زدن همه مشکالت به تعامالت خارجی قطعاً  اشتباه 
است. برای تعامل با دیگر کشورها حتماً باید یک بازدارندگی 

وجود داشته باشد. ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم اما به شرط 
حفظ حقوق متقابل.

به اســتناد صورتجلســه 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
به شــماره ملی  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
به شــماره ملی  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با 
امضاء آقایان مختار نورانی 
و حســن ربیعی همراه با 
مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادی بــا امضاء هر یک از 
آقایان مختار نورانی، حسن 
ربیعی و محمدتقی ربیعی با 
مهر شرکت معتبر می باشد. 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوثر- خ مطهری- کوچه 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
39- واحد 4 کدپســتی: 
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به موجب نامه شماره 142223 مورخ 96/7/18 و به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/2/23 و مجوز شــماره 962/105/137880 
مورخ 1396/5/29 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شــمیرانات مرکز اصلی شــرکت تعاونی 
ارم ســازان برنا به شــماره ثبت 503285 و شناسه 
ملــی 14006453366 بــه تهــران- شهرســتان 
پردیس- بخش جاجرود- دهستان جاجرود- روستا 
خســروآباد- خیابان احســان- بن بست الجوردی- 
پالک 5- کدپســتی 1653113129 انتقال یافت و 
در این اداره تحت شماره 1370 به ثبت رسیده است. 
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳7۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴۵۳۳66 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

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

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/1۹0/0001/5۹5/000۷/4۹0/0003/۷45/0001/8۷۲/500روزانهکیهان فارسی
۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/560/0005/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/560/0005/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان عربی
۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹5/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی
۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹5/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/0006۹۷/00034۹/000۲/080/0001/040/0005۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ34۲/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/4/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به نشانی استان تهران 
- شهرســتان تهران - بخش مرکزی - شــهر تهران - محله 
یخچال - خیابان سجاد - بن بست حبیبی - پالک 16 - طبقه 

اول - واحد 7 کدپستی 1941935959 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا گلشن
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴۱6 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱776۴۲۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 
96 به تصویب رسید. آقای عباس رنجبری با کد ملی 0050207059 و خانم 
فاطمه امیری با کد ملی 0055059155 برای مدت دو ســال به سمت اعضاء 
هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای مهدی محمدی با کد ملی 0069084939 و 
آقای یوسف مهندسان با کد ملی 0049572644 به ترتیب به عنوان بازرسان 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی روکش الستیک قزوین 
ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۳۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۹۵۲ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
1398/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای عیسی کریمی به 
کدملی 3801800921 به سمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 
2- خانم ســمانه قاســمی به کدملی 0010700269 به سمت عضو 
هیئت مدیره )خارج از شرکاء( 3- آقای محمدباقر مظفری نیا به کدملی 
4321865859 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 4- 
آقای مجیــد غمامی به کدملی 0032780672 به ســمت عضو هیئت 
مدیره )خارج از شــرکاء( 5- آقای وحید حصاری عراقی نژاد به کدملی 
0041717570 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره )خارج از 
شرکاء( 6- آقای حامد حســینی به کدملی 0055865011 به سمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 7- خانــم میترا اکبر به کدملی 
0052820238 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 8- 
آقای مسعود سادات موسوی به شماره ملی 0041078942 به سمت 
رئیس و عضو هیئت مدیره )خارج از شــرکاء( 9- آقای شهرام مختاری 

به کدملی 0452554438 به ســمت عضو هیئــت مدیره 10- آقای 
امیرعباس فتحــی به کدملی 0064101355 به ســمت عضو هیئت 
مدیره 11- آقای فرهاد حصاری عراقی نژاد به کدملی 0080004644 
به ســمت عضو هیئت مدیره 12- آقای فرشــید قــادری به کدملی 
2120543321 به ســمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( برای 

مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اوراق بهادار و اســناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 
شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقا با مهر شــرکت معتبر اســت و نیز امضای کلیــه اوراق عادی و 
مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره 

به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت ایستا سپهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت ۵۱۰۱۰7 و شناسه ملی ۱۴۰۰6۸۰۱6۱6
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از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

بنایی 
و 

خدمات
ساختمانی

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

برگــه ســبز و کارت خودروی 
تیبا مــدل 95 بشــماره پالک 
884 ط72 ایران 66 شــماره 
 M15/8330849 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAF811100G5710296
مفقود گشــته از درجه اعتبار 

ساقط است.

کارت خــودروی ســواری پژو 
مــدل 96 هاچ بــک بــه رنگ 
ســفید بــه شــماره انتظامی 
347و 74 ایران 10 و شماره 
 10FJCE2326492 موتــور 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
ســند کمپانی- برگ ســبز- کارت ســوخت 
ســواری ســمند تیــپ LX-EF7 بــه رنــگ 
ســفید- روغنــی مــدل 1390 به شــماره 
موتور 14790036846 و شــماره شاسی 
NAACR1HS8CF718229 به نام محمدقاسم 
محمدی درویش وند فرزند ابدال به شماره 
ملی 1970329378 مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

فــروش  ســند  و  مالکیــت  ســند 
موتورســیکلت نامی CC125 رنگ 
قرمز مدل 1393 به شماره انتظامی 
63687- ایران 125 شماره موتور 
شــماره  و   0124NBE025967
بنام   NBE***125A9300308 تنه
خانم فاطمه فالح پور صالکده مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

کارت دانشــجویی خانــم دالرام 
رافــت فرزنــد جعفر بــا کد ملی 
شــماره  و   3610845392
 9 2 3 5 9 2 3 یی  نشــجو ا د
حســابداری  رشــته  دانشــجوی 
مقطع کارشناسی از دانشگاه ملی 
سیستان و بلوچستان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.

جــواز 5 ســاله حمــل اســلحه 
دولول ساچمه زنی ته پر کالیبر 
 S/25894 12 شــماره ســالح
مــدل کوســه ســاخت ترکیــه 
متعلــق بــه شــوکت نظرپــور 
کالنی نام پدر برجعلی شــماره 
ملــی 6639724928 مفقود 
گردیده و از اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند ناوگان حمل 
و نقل باری به شــماره سریال 
2818324 مربوط به کامیون 
کشــنده ماک مدل 1975 به 
رنگ نارنجی به شماره انتظامی 
998 ع65 ایــران 18 مفقود 
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ سبز)شناسنامه( خودروی وانت پیکان سفید به شماره پالک 
65-877م 29 مدل 1380 به شــماره شاســی 79917454 
و شــماره موتور 11517916275 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

مــدل   405 پــژو  ســبز  بــرگ 
انتظامــی شــماره  بــه   1389 

 ایــران  89 843ج38 شــماره 
موتور 12489004006 و شماره 
 NAAM00CAXAK999515 شاسی
بنام نعمت خویشــتن دار مفقود و 
از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

بوئین زهرا

ســبز(  مالکیت)بــرگ  شناســنامه 
خــودروی ســواری کیــا تیپ ســراتو 
2000 مــدل 1395 به رنگ ســفید  
رهام عــرب مرام به شــماره انتظامی 
663 ب45 ایران 18 و شماره شاسی 
NAS621200G1015062 و شماره 
موتــور G4KD/FH559742 بــه نام 
ملیحه عزیز مرادی مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب  فارغ التحصیلــی  مدرک 
ســیده زهرا ســعادت میرقدیم 
فرزنــد ســیدرحمان به شــماره 
 2710197030 شناســنامه 
مقطــع  در  از الهیجــان  صــادره 
کارشناسی رشــته مامایی صادره 
از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
شــماره 17/16/1/5211  بــه 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اسالمی واحد رشت- پل طالشان 

ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
نــد  ز فر ند  ســیو مو س  عبــا
عبدالحسین به شماره شناسنامه 
1343 صادره از بروجرد در مقطع 
حســابداری  رشــته  کارشناســی 
صادره از واحد دانشگاهی بروجرد 
شــماره 149311200569-  با 
93/11/26 مفقود گردیده است 
و فاقــد اعتبــار می باشــد تقاضــا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اســالمی واحــد بروجــرد به 
نشــانی مجتمع امــام خمینی)ره( 

ارسال نماید.

شرکت کار در ارتفاع تهران
پیچ رولپالک بدون داربست

20 سال گارانتی 30٪ تخفیف
44061730 -09122932056

ســند قطعی، ســند ســبز و برگه کمپانی 
پیکان پالک 44 ایران 486 ص 32 شاسی 
76437383 و موتور 11227633675 

مفقود و اعتبار ندارد.

زیر قیمت فوری فروشی
زمین بر خیابان اصلی 

جاده مالرد شهریار
به متراژهای 5700 و 6200 

متری
09128809802
09056765812

خرید
 و فروش 
و اجاره

کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 
22712976 شمیران 
88900867 - 88801552 مطهری 
شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز
33942000
33910862

 33113519
33911568

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

وکیل پایه یک خانم
وصول مطالبات چک، سفته، رسید 

عادی و...
 09123642850-88892318

تربیــت مربی جهــت تدریــس زبان آموزی 
قرآن طرح بشــارت حضوری - غیرحضوری 

- تدریس خصوصی
77582027-77571012

تماس: 8 تا 12

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

کانکس تاشو
قابل توجه هیئت ها 
و کاروان های مذهبی

کانکس تاشــو جهت استفاده 
موکب های زیارتی و بین راهی

حمل و نقل آسان
09123458236

سیم کارت فروشی خود را 
 پیامک کنید

فقط 0912 »خرید و فروش«
09126666693

فروش لوازم یدکی
استوک بنز سواری

09121718342

ســند کمپانی اتوبــوس ولوو 
مــدل 88 رنــگ ســفید بــه 
 D9171856BIL شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما
و   YV3S5L62X94134171
شهربانی 884 ع 76 ایران 42 
به نام منیر گوهری مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

صفحه ۶
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ 
۲۴ محرم ۱۴۴۱ -شماره ۲۲۲۹۰

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

یکی از مهم ترین شــیوه های سلطه یا بقای سلطه از سوی دشمنان 
بهره گیری از جنگ روانی است. در این جنگ از همه ابزارهای رسانه ای 
و غیررســانه ای برای رساندن پیام تزلزل و ترس و ایجاد اضطراب روانی 
بهره گرفته می شود تا این گونه بتوانند به مقاصد شوم خویش دست یابند.
خدا در قرآن درباره سیاســت استکباری فرعون، این دشمن قسم 
خورده علیه حضرت موسی)ع(، می فرماید که وی در جنگ نرم از سه 

حربه سیاسی، اجتماعی و مذهبی استفاده می کرد. 
در اتهام زنی سیاسی به حضرت موسی)ع( می گوید: یُریُد اَْن یُْخِرَجُکْم 
ِمْن اَْرِضُکْم؛ )موسی( می خواهد شما را از سرزمین خودتان بیرون راند 

)اعراف، آیه 110؛ شعراء، آیه 35(؛
در اتهام زنــی اجتماعی نیز می گوید: اَْن یُْظِهَر فِی اْلَْرِض الَْفســاَد؛ 
می خواهد در زمین فساد را ظاهر کند. )غافر، آیه 26( اظهارکردن فساد 
به معنای ایجاد فساد به عنوان پدیده اجتماعی است، به گونه ای که ضد 
ارزش ها و نابهنجارها به جای ارزش ها و هنجارها در جامعه مطرح شود؛
َل ِدیَنُکْم؛ من می ترسم  در اتهام مذهبی نیز می گوید: إِنِّی أََخاُف أَْن یَُبِدّ

که دینی دیگر را جایگزین دین شما کند.)غافر، آیه 26(
از این آیات دانســته می شود که باید مواظب باشیم تا مستکبران با 
رســانه ها و ابزارهای پرکارآمد شایعه سازی و شایعه پراکنی، مردم را از 
نظام اسالمی دور نکنند و ما را در مسیر اهداف استکباری و سلطه گرایانه 
خویش به کار نگیرند. هوشیاری و بصیرت در این هیاهوی رسانه ای و 
بازار شــایعات از طریق رسانه های همگانی و اجتماعی لزم و ضروری 
ملتی است که می خواهد مستقل و آزاد و آزاده در جهان فریبکار امروز 

باقی بماند.

عالم وارســته حضرت آیت اهلل محمد کوهستانی )ره( در جمعی 
از طلبه ها می فرمودند: »شــما وضع مرا که نگاه می کنید شاید گمان 
کنید این شــیخ چیزی نمی فهمد و خیلی آدم ساده ای است و حال 
آنکــه امکانات رفاهی هر طور که بخواهم برایم آماده اســت، اما من 
نمی خواهم، چرا که نفس را هر طور عادت بدهید همان گونه پرورش 
می یابد ،اگر توانستید کنترل کنید، همان جا می ایستد ولی اگر نفس را 
آزاد گذاشتید چموش می شود و دیگر نمی شود او را کنترل کرد؛ مثاًل 
اگر امروز بگویم این فرش اتاق من از حصیر یا نمد است، باید تبدیل 
به قالیچه شود، فردا می گویم این قالیچه به درد این اتاق نمی خورد، 
چرا که بهتر از اتاق است و اتاق باید عوض شود. اتاق را عوض کردم، 
آن وقت می گـویم این قالـیچه ها به درد این اتاق نو نمی خورد، بایـد 
قـالی یک تخته باشد و پرده اتاق باید فالن جور باشد و همین طور 
که اتاق عوض می کردم و قالیچه را تبـدیل می کردم، عمر شیخ محمد 
هم در این مســیر تمام شد.)و هیچی عایدش نشد.( پس همین جا 
نفس را کنترل می کنیم تا ِکش پیدا نکند، شما باید متوجه باشید که 
اگر در زندگی ،نفس را کنترل نکنید، گرفتار می شوید و تا آخر عمر 

باید مشغول این کارها باشید. 
*عبد الکریم کوهستانی  - کتاب بر قله پارسایی

در یکی از شبهات مطرح شده آمده است: اگر قرآن 
کتاب خدا اســت پس نباید در آن اختالف و تناقض 
باشــد، در حالی که تناقض های زیــادی در احکام و 
آموزه های آن به چشــم می خورد. مثال در باب حکم 
شرب خمر، احکام قرآن در چند مرحله تغییر اساسی 
کرده است و این نشان از عدم احاطه علمی نویسنده 
آن به مصالح و مفاسد دارد. مضاف بر اینکه شرب خمر 
در قرآن به صورت صریح تحریم نشده و مجازاتی هم 
برای آن مطرح نشده است! برخی گفته اند که متن قرآن 
اقتباسی از نوشته های مسیحیان روم شرقی است که 

اعراب آن را به زبان خود ترجمه کرده اند! 
این شبهه که درصدد القای وجود تناقض در قرآن 
است، در چند بخش تنظیم شده و نقد حاضر نیز در 
ضمن چند بخش ارائه می شود، بخش های این شبهه 

عبارتند از:
بخش اول: بیان تدریجي حکم خوردن شــراب، 

مخالف با وحیاني بودن قرآن است!
بخش دوم: چــون کلمه حــرام در آیه نیامده 
نمي توان نتیجه گرفت که نوشیدن شراب حرام است!
بخش سوم: چون حدي براي نوشیدن شراب، در 

قرآن نیامده پس شرب خمر حرام نیست!
بخش چهارم: قرآن توســط مســیحیان شرقي 

نوشته شده است!
بخش اول، علت تحریم تدریجی شراب

همیشه تدریجي بودن احکام منحصر در بي اطالعي 
قانون گذار نیست، بلکه گاهي اوقات به دلیل این است 
که جامعه هنوز آمادگي قانون اصلی و نهایی را به شکل 
کامل نــدارد. از این رو قانون گذار به صورت تدریجي 
و پــي در پي حرمت آن کار اشــتباه را بیان کرده و 
دامنه آزادی عمل مــردم را محدود می کند. حرمت 

شراب خواري از این دسته از اعمال بوده است.
شــراب خواري و میگســاري در زمان جاهلیت و 
قبل از اســالم به شدت رواج داشت و به صورت یک 
عادت عمومي در آمده بود.)1( دین اسالم نمي توانست 
بدون رعایت »اصول رواني و اجتماعي«، با این معضل 
عمومي به مبارزه برخیــزد. زیرا این گونه مبارزه چه 
بسا آثار ســوئي را به دنبال داشت. بنابراین، از روش 
تحریم تدریجي براي ریشــه کن کردن میگساري که 
به صورت یک عادت در رگ و پوســت آنها نفوذ کرده 
بود، اســتفاده کرد. برنامه تدریجي قرآن براي حرمت 
شرابخواري به این شکل بود که در مرحله اول در آیه 
67 سوره نحل به ناپاک بودن آن اشاره مي فرماید: »از 
میوه هاي درخت نخل و انگور، مسکرات و روزي هاي 
پاکیزه فراهم مي کنید« که در اینجا مسکرات را درست 

یکی از دالئلی که خود قرآن بر الهی بودن آیاتش مطرح کرده، نبود اختالف و تناقض میان احکام و گزاره های آن است )نساء: 2(. از این رو بسیاری 
از مخالفان قرآن تالش کرده اند تا با نشان دادن مواردی از تناقض و اختالف در میان احکام و آموزه های آن، به پندار خود بشری بودن قرآن را اثبات 
کنند. نسخ، تخصیص، تقیید، تدریج و دیگر خصوصیات عقالیی و منطقی قانونگذاری که در قرآن کریم هم فراوان به چشم می خورد، گاهی دستاویز 
مخالفان برای بشــری خواندن آن قرار گرفته است. حال آنکه قرآن کریم همان گونه که وجهی الهی، آسمانی و ربانی دارد، وجهی بشری، زمینی و 
انسانی هم دارد؛ یعنی از جانب خدا برای تنظیم و تدبیر زندگی بشر زمینی، با همه خصوصیات بشری او، نازل شده است، از این رو نمی تواند به سنن 
و تحوالت زندگی فردی و اجتماعی انســان ها بی تفاوت بوده و احکام و آموزه هایش را گسسته از واقعیت ها و اقتضائات زندگی بشری تدوین و اجرا 
کند. بنابر این برخی از اختالف ها و تناقض  نمایی هایی که گاهی در برخی از احکام قران دیده می شــود ریشــه در همین امر دارد و از این زاویه قابل 
دفاع بوده و نقصی برای قرآن محسوب نمی شود. در این نوشتار یکی از شبهاتی که در همین راستا بیان شده، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

اتهام زنی
 حربه دشمن در جنگ روانی 

عواقب کنترل نکردن 
نفس اماره

شیوه قرآن در تحریم مسکرات
همیشه تدریجي بودن احكام منحصر در بي اطالعي قانون گذار نیست، بلكه گاهي اوقات به دلیل این است که جامعه هنوز 
آمادگي قانون اصلی و نهایی را به شكل کامل ندارد. از این رو قانون گذار به صورت تدریجي و پي در پي حرمت آن کار 

اشتباه را بیان کرده و دامنه آزادی عمل مردم را محدود می کند. حرمت شراب خواري از این دسته از اعمال بوده است.

در استنباط احكام دین، بررسی آیات و 
روایات هردو الزم است. روایات شیعه 
و اهل ســنت متفق است که مجازات 
شرب خمر در مرحله اول و دوم و سوم 

هشتاد ضربه تازیانه است. 

در مقابل روزي هاي پاک ]رزقاً حسناً[ قرار داده است و 
آن را یک نوشیدني ناپاک و آلوده برشمرده است. در 
این مرحله قرآن خرید و فروش شراب را حرام مي کند.
در مرحله دوم دســتور قاطع تري در زمینه منع 
شــراب خواري نازل شد تا افکار را براي تحریم نهایي 
آماده تر سازد، بدین شکل که گروهي از اصحاب خدمت 
پیامبر گرامي اسالم )صلی اهلل علیه و آله( آمدند. عرض 

کردند: حکم شــراب و قمار را که عقل را زایل و مال 
را تباه مي کند، بیان فرمایید. در این هنگام آیه 219 
سوره بقره نازل شد که مي فرماید: درباره شراب و قمار 
از تو سؤال مي کنند، بگو: در آنها گناه بزرگي است و 
منافع )از نظر مادي( براي مردم دربر دارند )ولي( گناه 

آنها از نفع آنها بیشتر است.
در مرحله سوم آزادی عمل مسلمانان در نوشیدن 
شــراب محدود می شــود و در آیه 43 سورة نساء، به 
مســلمانان صریحاً دســتور داده می شود که در حال 
مستي هرگز نماز نخوانند تا بدانند با خداي خود چه 
مي گویند. در مرحله آخر نوشــیدن شراب به صورت 

صریح و قاطع تحریم می شود. 
بخش دوم؛ بیان حرمت شرب خمر

سرانجام با آشنایي مسلمانان احکام اسالم و آمادگي 
فکري آنها براي ریشــه کن ساختن این مفسده بزرِگ 
اجتماعي، دستور نهایي با صراحت کامل و بیان قاطع، 
که حتــي بهانه جویان هم نتوانند به آن ایراد بگیرند، 
نازل شد و آن آیه 90 سوره مائده بود که مي فرماید: 
»یــا اَیَُّها الَّذیَن اَمُنوا اِنَّما الَْخْمُر َو الَْمْیِســُر َو اْلَنْصاُب 
طاِن َفاْجَتِنُبوُه لََعلَُّکْم  ــیْ و اْلَْزلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الَشّ
تُْفلُِحوَن«: اي کساني که ایمان آورده اید! شراب و قمار 
و بت ها و ازلم )که یک نوع بخت آزمایي بوده( پلیدند 

و از عمل شیطانند، از آنها دوري کنید تا رستگار شوید!
این آیه، از چهــار جهت بر حرمت خمر و قمار و 
بت پرستی و برد و باخت با تیرها دللت دارد: 1. این امور 
را »رجس« معرفی کرده اســت. »رجس« چیز نجس 
است و شکی نیست که چیز نجس حرام است؛ 2. آنها 
را به عمل شــیطان نسبت داده است و عمل شیطان 
حرام اســت؛ 3- دستور داده است که از آنها اجتناب 
کنند و دستور خدا واجب الطاعه است؛ 4- رستگاری 

و سعادت را در اجتناب از آنها دانسته است!)2(
در ادامه آیه 91 می فرماید: »... َفَهْل أَنُْتْم ُمْنَتُهوَن«. 
این عبارت اگرچه در مقام اســتفهام وارد شده اما به 
روشــنی بر نهی دللت می کند و نهی هم در حرمت 

ظهور دارد!)3(
همچنین یکــی از وجوهی که نهی را در این آیه 
تأکیــد می کند- بعد از ذکر مفاســد- امر به اجتناب 
است و این امر برای این است که نهی بهتر در دل ها 

جای گیر شود.)4(
بخش سوم؛ مجازات شرب خمر

شکی نیست که برای بســیاري از رفتارهایی که 
در حرمت آن از نظر اســالم تردیدی نیست، مجازات 
دنیوی مطرح نشده است ولی این امر چیزی از شناعت 
و مفسده انگیزی آن نمی کاهد. گناهانی مانند غیبت، 

دروغ، سخن چینی، طعنه زنی و غیره از این گونه گناهان 
اســت. حال اگر هیچ دلیل بر تعیین مجازات خاصی 
برای شــرب خمر در دست نبود باز هم چنین امری 
عدم حرمت آن را اثبات نمی کرد، چه رســد به اینکه 
در سنت پیامبر مجازات های معینی برای آن بیان شده 
اســت! بنابه اعتقاد مسلمانان سنت پیامبر جزء منابع 
معتبر دینی است و آنچه از پیامبر صادر شود همپای 

احکام قرآن اعتبار دارد.
در استنباط احکام دین، بررسی آیات و روایات هردو 
لزم اســت. روایات شیعه و اهل سنت متفق است که 
مجازات شرب خمر در مرحله اول و دوم و سوم هشتاد 
ضربه تازیانه اســت. برید بن معاویه مي گوید: »از امام 
صادق)ع( شنیدم مي فرمود: در کتاب علي)ع(آمده: به 

شارب خمر هشتاد تازیانه زده مي شود«.)5(
بخش چهارم؛ تفاوت قرآن

 با عقاید مسیحیان
اگر قرآن را مسیحیان شرقي نوشته بودند پس باید 
با عقاید مســیحیان آن زمان موافق باشد و یا حداقل 
نسبت به عقاید مسیحیان ساکت باشد؛ در حالیکه نه 
تنها چنین نیست، بلکه در قرآن آیاتي وجود دارد که 
صراحتا عقاید مســیحیان را زیر سؤال مي برد. مانند 

اعتقاد مســیحیان مبني بر پســر خدا بودن حضرت 
عیســي. در قرآن مي فرماید: نصاری گفتند: »مسیح 
پسر خداست!« این سخنی است  که به زبان می آورند 

)و پایه منطقی و درستی ندارد(.)6( 
در ســوره مائده مي فرماید:کسانی که  ]به تثلیث 
قائل شــده و[ گفتند: خدا ســومین  ]شخص از[ سه  

]شخص یا سه اقنوم [ است، قطعاً کافر شده اند!)7(
کســانی که گفتند: »خدا همان مسیح پسر مریم 

است« مسلّماً کافر شده اند!)8(
کســانی که گفتند: »خدا همان مسیح پسر مریم 

است«، قطعاً کافر شده اند!)9(
همچنیــن اگر قرآن اقتباســی از ســروده های 
مســیحیان شرقی بود نباید در قرآن آیه اي بر مذمت 
مسیحیان وجود داشته باشد، در حالي که آیات فراوانی 
در نکوهش برخی از افکار و رفتارهای آنان وجود دارد: از 
کسانی که گفتند: »ما نصرانی هستیم«، از ایشان  ]نیز[ 
پیمان گرفتیم ]ولی [ بخشی از آنچه را بدان اندرز داده 
شــده بودند، فراموش کردند و ما ]هم [ تا روز قیامت 

میان شان دشمنی و کینه افکندیم !)10(
 در سوره بقره آیه135 مي فرماید: و ]اهل کتاب [ 
گفتند: »یهودی یا مسیحی باشید، تا هدایت یابید!« 
بگو: »نه، بلکه  ]بر[ آیین ابراهیم حق گرا ]هستم [ و او 

از مشرکان نبود!
نتیجه اینکه:

قــرآن کالم خدا و از هرگونــه تناقض و اختالفی 
پیراسته است.

تدریجي بودن قانونگذاری در همه موارد، به سبب 
بي اطالعي قانون گذار از شرایط موضوع نیست؛ بلکه 
گاهی برای آماده کــردن جامعه براي پذیرش قانون 

لزم است.
 3. نوشیدن شــراب در چارچوب نسخ تدریجی، 

تحریم شــده و این روش، روشــی کامــال عقالیی و 
حکیمانه است.

4. ســنت در کنار قرآن منبع معتبر اســتنباط 
احکام اســت و برای فهم احکام اسالمی رجوع به آن 

نیز لزم است.
5. مهم ترین دلیل برای باطل بودن ادعای اقتباس 
قرآن از ســروده های مســیحیان، تضاد جدی مبانی 
و ارزش های قرآنی با بســیاری از مبانی و ارزش های 

مسیحیت است!
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

 1. واقدی، محمد بن عمر، مغازی تاریخ جنگ های پیامبر)ص(، 
ترجمــه محمود مهــدوی دامغانی، ص 33، تهران، مرکز نشــر 
دانشگاهی، چ دوم، 1369ش؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، 
ج 5، ص 70، ناشر: دارالکتب اإلسالمیه، چاپ 10، ایران- تهران ، 

1371 هـ ش . 
2. طبرسی، فضل بن حسن ، ترجمه تفسیر مجمع البیان ، مترجم: 
نوری همدانی، حسین  رسولی، هاشم ، مصحح، کالنتری، سید آقا، 
ستوده، رضا، ج 7، ص 166، ناشر: فراهانی ، چاپ اول، ایران- تهران .

3. امین، نصرت بیگم، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن ، ج 2، 
ص 296، چاپ 1، بی نا، بی جا، بی جا.

4. طباطبایی، ســید محمدحســین، المیزان في تفسیر القرآن ، 

موســوی، محمد باقر، ج 6، ص 180،  ناشــر: جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم، دفتر انتشــارات اســالمی ، چاپ 5، ایران- قم، 

1374 هـ ش .
5. کلینــی، اصــول کافي، محقق / مصحح: غفــاری علی اکبر و 
آخوندی، محمد، ج 7، ص 214، ناشــر: دارالکتب اإلســالمیه، 

تهران، چاپ چهارم، 1407 ق .
6. توبه، 30.

7. مائده، آیه 73.
8. همان،17.
9. همان، 72.

10. همان، 14.

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
پرونــده کالســه  رای شــماره 139860309068001306 مورخــه 1398/5/30  برابــر 
1398114409068000052 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود کریمی به شناسنامه شماره 81596 صادره از 
قزوین فرزند ابوالفضل در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121/91 مترمربع قطعه 
ســوم افراز)پس از رعایت بر اصالحی 100/26 مترمربع( پالک 5 اصلی واقع بخش 5 حوزه 
ثبــت ملک منطقه دو قزوین خریداری از قدیر علی نوروزی بشــماره ســند 54743 مورخه 
1351/10/12 تاییــد محرز گردید لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه 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: 1398/6/17                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/2
علی شهسواری- رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو قزوین

گواهی می شــود فاکتور بلوک سیلندر به 
شــماره 961100141 و به شماره موتور 
12482007559 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب یاشــار شاهدی سقرلو فرزند اللهیار به 
شماره شناسنامه 29489 صادره از تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
رشــته مهندســی علوم و صنایع غذایی صادره از واحد دانشگاهی شهر 
قدس به شماره 1542826 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شهرقدس به نشانی شهر قدس- میدان قدس- انتهای بلوار شهید کلهر 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس ارسال نماید.

»آگهی دعوت شرکت تعاونی مصرف کارکنان
 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور« 

)نوبت دوم(
از اعضای محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در نوبت 
دوم که در ســاعت 9:30 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/15 در محل سالن همایش مجموعه 
رفاهی بلوط )مؤسســه تحقیقات گیاهپزشــکی کشور( واقع در بزرگراه شهید چمران- خیابان 

یمن شمالی- پالک 1 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
الــف:  اعضــای متقاضی جهت دریافت برگه ورود به جلســه و یا اعطــای نمایندگی )وکالت( به 
شــخص دیگر، می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشــار این آگهی به واحد امور اداری 
تعاونی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند. همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا پس از مدت زمان 
پیش بینی شده در روز برگزاری مجمع نیز از ساعت 9 الی 10 برگه ورود به جلسه صادر گردد.
ب: هر شــخصی که تمایل به کاندیداتوری در سمت »بازرس یا هیئت مدیره« شرکت تعاونی 
را دارد می توانــد درخواســت کتبی خود را حداکثر تا تاریــخ 98/7/13 به واحد امور اداری 

تعاونی به آدرس فوق ارائه نماید.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- گزارش و تصویب صورت های مالی سال 1397، تقسیم سود و تصویب حقوق بازرس

3- انتخاب هیئت مدیره و بازرس
4- اصالح و افزایش سرمایه

5- تصمیم گیری در خصوص اصالح ارزش سهام اعضاء
6- تصمیم گیری در مورد مشارکت برای تأسیس شرکت تعاونی سهامی عام

7- تصمیم گیری در خصوص شروع فعالیت در زمین استیجاری
8- تصمیم گیری در خصوص اجرای بند 3 ماده 17 اساسنامه )در مورد تعدادی از اعضاء(

هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان مؤسسه تحقیقات 
گیاه پزشکی کشور

آگهی حق تقدم شرکت تحول  انتقال میهن 
)تامکو( سهامی خاص  ثبت شده به شماره 
244500  و شناسه ملی 10102851658 

به اطالع کلیه ســهامداران این شــرکت می رساند: با عنایت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/2/20، نظر به اینکه مقرر است 
ســرمایه شرکت از مبلغ دو میلیارد ریال )2.000.000.000 ریال( به 
مبلغ هشت میلیارد ریال )8.000.000.000 ریال( منقسم به هشت 
میلیون ســهم یک هزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات حال شده 
و آورده نقدی یا از محل به تنهایی ســهامداران افزایش یابد از کلیه 
سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی 
به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به افزایش استفاده نمایند و 
مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب شماره -153-850-3646560

1 شــرکت نزد بانک اقتصاد نوین شــعبه دانشگاه شریف واریز فیش 
مربوطه و یا مســتندات طلب خود را به دفتر شــرکت واقع در تهران 
خیابان آزادی بلوار شــهید جواد اکبری کوچه شــهید قاسمی پالک 83 
کدپستی 1459973111 تسلیم نماید. یادآوری می نماید سهامداران 
به ازای هر سهم حق تقدم خرید 3 سهم را دارا می باشند. بدیهی است 
پس از انقضاء مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به 

سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب حسن جهان تیغ شماره شناسنامه یا کد ملی 5339940675 صادره از زابل 
مالک خودروی سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 527ط26 ایران 38 
و شماره موتور 2256520 و شماره شاسی  S1412286925467 بعلت فقدان 
اســناد فروش)یا سند کمپانی( و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هرکســی ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور را دارد ظــرف مدت ده)10( روز به دفتر حقوقی شــرکت واقع در تهران 
جاده قدیم کرج شرکت سایپا مراجعه نماید. بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/8/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات در ماده 39 اساسنامه را به شرح ذیل 
به مدیرعامل تفویض گردید. اجرای مصوبات مجامع و هیئت مدیره. - 
استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه مأموران، معاونین، کارکنان شرکت 
و تعیین شــغل و حقوق و دســتمزد و پاداش و کارانه و ترفیع و تنبیه 
و تعیین ســایر شرایط استخدام براساس مقررات استخدامی و ساختار 
ســازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی 
طبق آیین نامه مصوب هیئت مدیره و مجمع عمومی. - پرداخت مخارج 
و هزینه های جاری شرکت. - انجام هزینه های سرمایه ای در چارچوب 
آیین نامه معامالت. - تنظیم بودجه سالنه شرکت اعم از بودجه جاری 
و ســرمایه ای براســاس برنامه زمان بندی پروژه ها و ارائه آن به هیئت 
مدیره جهت تصویب نهایی. - افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و 
مؤسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاء های مجاز شرکت. 
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود 
تضمین شــده و هزینه های متعلقه. - پشت نویسی اوراق تجاری جهت 
واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و واخواست این گونه 
اوراق. - اعزام مأموران و کارکنان شــرکت و افراد مورد نیاز از مشاورین 
شرکت به داخل و خارج از کشور با اخذ مجوزهای لزم. - دریافت اعتبار 
بــه هر مبلغ و یا وام از بانک ها با تصویب هیئت مدیره. - اقامه هرگونه 
دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده 
از طرف شــرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی و 
عمومی، در جهت استیفاء یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز 
دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کارکنان در اجرای وظایف امور مرتبط 
با شــرکت، چه جزائي و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا 
عمومی، در جهت اســتیفای حقوق مذکور یا حق حضور و مراجعه به 

مقامات انتظامی، قطعات تحقیق و استیفاء کلیه اختیارات مورد نیاز در 
دســترس از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعالم اراده و نظر، 
درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش 
استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعالم جعل 
و تعیین جاعل و یا حق امضاء قراردادهای حاوی شط داوری و توافقنامه 
داوری جداگانــه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب 
با حق صلح یا بدون آن و اجراء حکم نهایی و قطعی داور و درخواست 
تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان 
و صدور دســتور لزم الجرا )اجرائیه( و تعقیب آن ها و معرفی بدهکار و 
اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار 
در جلســات مزایده در مقابل طلب شرکت و دعوای متقابل و دفاع در 
مقابل آن ها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ 
محکوم به و امور مشابه دیگر. - انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع 
فعالیت شرکت در چارچوب آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. - تهیه 
و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و 
صورت ریز دارایی و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. - اعطای 
هرگونه وام از محل منابع شرکت به کلیه پرسنل شرکت با تصویب هیئت 
مدیره. - ارائه گزارش کلیه معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت به 
هیئت مدیره. - مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی 
از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی 
شرکت تفویض نماید. - سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم 

با تصویب هیئت مدیره تفویض خواهد شد.

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

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و صنعتی استوکاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۸۶۳5 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۴7۸۹ 

آگهی تغییرات شرکت عرشه  گستر هکمتان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸5۰۸ 

و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۸۲۴۹5
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: 
علی اصغر شــعبانی راد با کد ملی 3780466880 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 

مدیره لیال قائم پناه با کد ملی 0066308798 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
سعید شعبانی راد با کد ملی 3875607430 به سمت عضو اصلی 

2- دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای علی اصغر شعبانی راد همراه با 

مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب و تعیین سمت هیئت 
مدیره انتخاب شده توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی تغییرات شرکت عرشه  گستر هکمتان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸5۰۸ 

و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۸۲۴۹5
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/02/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 
علی اصغر شعبانی راد با کد ملی 3780466880 لیال قائم پناه با کد ملی 0066308798

سعید شعبانی راد با کد ملی 3875607430 
2- بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

محمود مجلسی به کد ملی 3780468417 به سمت بازرس اصلی
مهدی مجلسی به کدملی 3780468999 به سمت بازرس علی البدل

3- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ 1397/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تصویب  ترازنامه 
و صورت های مالی، انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه  آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرا

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139804005031000077/1
بدینوســیله به آقای احمد دهلقی فرزند محمد شــماره شناســنامه 
190 کد ملی 0531566031 ســاکن اراک 20 متری میقان کوچه 
ایثار 3 کد پســتی 3817784325 برابر گــزارش مامور ابالغ مورخ 
98/4/10 مامور ابالغ، ابالغ میســر نگردیده اســت. بدینوســیله 
اعالم می دارد: شــرکت تعاونی مرغداران گوشــتی اراک به استناد 
چکهای شــماره 199367-199372-199369-199368 به تاریخ 
98/2/15- 98/3/15- 98/3/5- 98/3/18 جهــت وصــول مبلغ 
2/350/000/000 ریال طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9800090 در این اداره تشکیل شده لذا 
بنا به تقاضای بســتانکار به شماره وارده 7961-1398/6/25 طبق 
مــاده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه های 
کثیراالنتشار)کیهان( آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و بجز 
این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال، آگهی دیگری 

چاپ نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
م الف945

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 13986031700700811 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانم روزیتا آیتی فرزند صمد به شناســنامه و 
شماره ملی 1850127931 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
171 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 5618 اصلی واقع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رسمی اسماعیل خاکساریان احدی از ورثه ابراهیم احراز گردیده است. 
لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/2                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/16

کاظمی- رئیس ثبت بهبهان



صفحه 7اقتصادی
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ 
۲4 محرم ۱44۱ - شماره ۲۲۲۹۰

ایــن روز ها چند ســؤال اساســی پیرامون 
اقتصاد کشور نقل محافل گوناگون شده است؛ 
قرار بود به خیال خوش لیبرال ها همه مشکالت 
اقتصادی حتی مشکل آب خوردن مردم هم با 
معامله ا ی با کدخدا حل شود ولی نشد. در مقابل، 
تحریم کننــدگان که تــالش کردند حلقه های 
تحریــم ظالمانه خود را با یک جنگ تمام عیار 
اقتصادی ناعادالنه و سلطه طلبانه تنگ تر کنند، 
اوایل ســال جاری با برداشــتن معافیت موقت 
خرید نفت از ایران فشار را بیشتر کردند. با این 
شــرایط آیا اقتصاد ایران بدون تعامل با آمریکا 
و هم پیمانانش در فضای تجارت جهانی منزوی 

می شود؟
آیا برای گشایش اقتصادی نیاز به مذاکره با 
حکومت غیرقابل اعتماد آمریکا و شیادی شیطان 
صفت همچون ترامپ اســت -که البته تجربه 
تلخ برجام، هزینه ســازش و نتیجه دیپلماسی 
لبخند در برابر جنایتکاران را نشــان داد- و در 
غیر این صورت به بن بست اقتصادی می رسیم؟ 
در این شرایط، آینده پیش روی اقتصاد کشور، 
پیشرفت اقتصادی، اشتغال جوانان و تکلیف رفاه 

و معیشت مردم چه خواهد شد؟
آیا ظرفیت ها و مزیت های قابل مالحظه ای 
برای پیروزی در این نبرد در اقتصاد ایران وجود 
دارد و یا یک بازی نامتوازن و یک طرفه اســت؟ 
چطور در حوزه های دفاعــی، نظامی، امنیتی، 
مهندســی و حتی عرصه هــای علمی قله های 
پیشــرفت را با ســرعتی باورنکردنی آن هم از 
نگاه دیگران پیمودیم، اما در اقتصاد مســتاصل 

مانده ایم؟
برای پاسخ به این سؤاالت الزم است به چند 
مســئله کالن، از جمله وضعیت موجود جایگاه 
و شــرایط ایران و وضعیت مطلوبی که می توان 
با امکانــات و توانمندیها و مزیت های اقتصادی 

واقعی به آن دست یافت، پرداخته شود.
رویکرد اقتصاد سیاســی ایران جهت رشد و 
توسعه کشور و رویارویی با تحریم های اقتصادی 
بر اســاس فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی 
مبتنی بر »اقتصاد مقاومتی« اســت که راهبرد 
اصلی توسعه ای آن اقتصادی درون زا و برون نگر 
تعریف می شود. به بیان دیگر اقتصاد ایران باید 

به سمتی حرکت کند که با باور و تکیه به توان 
داخلــی و افزایش تولید و بهــره وری عالوه بر 
تامین نیاز های داخل و رفع وابستگی، موجبات 
صادرات و کســب بازار های خارجی و به دنبال 
آن رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نماید و به 
بازیگر اقتصــادی فعال و قدرتمند در منطقه و 

جهان تبدیل شود.
5سالفرصتسوزی

دولت تدبیر و امید با صرف پنج سال زمان 

در مذاکــره و تعامل با آمریکا و اروپا به نتیجه 
نرســید و در همین زمان چشــم به دستان 
چدنی با روکــش مخملی دموکرات ها دوخت 
و دل بــه لبخندهای شــیطانی ســردمداران 
استکبار جهانی خوش کرد و با فرصت سوزی 
و بی توجهی نســبت به ســایر موقعیت های 
تجاری، دیپلماســی فعال اقتصادی را قربانی 
دیپلماسی لبخند کرد. اما اگر همین دولت با 
عبرت از تجربه تلخ برجام و با بکارگیری توان 
دیپلماسی خود با تکیه به ظرفیت های درونی 
و نگاهی اقتصاد محور به ســمت کشــور های 
شرقی، دوســت، متحد و بویژه همسایه، هم 
جهت با سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت 
کند تحولی اساسی در توسعه و اقتصاد کشور 

و معیشت مردم ایجاد خواهد شد.
ظرفیت و شــرایط کشــور های دوست و 
همســایه برای تعامل تجاری ایران و کســب 
منافع اقتصادی آنقدر گسترده و مناسب است 
که با نگاهــی اجمالی بــه بازار های مصرفی 
کشــور های مذکور ادعای تحول اقتصادی ما 

را اثبات می کند.
پیش از بررســی لزوم تغییــر نگاه دولت از 
غرب به شــرق و تشــریح مزیت های اقتصادی 
ایران در تعامل با کشــور های شرقی الزم است 
از اصلی تریــن ابزار سیاســی بهره بــرداری از 
پتانسیل های اقتصادی در تجارت بین کشور ها 
که از آن با عنوان »دیپلماســی اقتصادی« یاد 

می شود، سخن بگوییم.
ظرفیتعظیمدیپلماسیاقتصادی

دیپلماســی اقتصادی همانطور که از نامش 
پیداست تلفیقی از دو مقوله دیپلماسی - روابط 
دولتمردان و سیاست مداران بویژه دیپلمات ها در 
کشورهای مختلف - و اقتصاد می باشد و به معنی 
دقیق تر، تبادل و تجارت کاال و خدمات تشکیل 
شده و منافع اقتصادی کشور در خارج از مرزها 
را گسترش داده و با استفاده از روش های متعدد 

در زمینه های بازرگانی و تجارت، سرمایه گذاری 
و هرگونه مبادله سودآور در جهت دستیابی به 
منافع اقتصادی، پیوندی ناگسستنی بین رفاه و 
قدرت یا اقتصاد و سیاســت در عرصه داخلی و 

بین المللی ایجاد می کند.
در واقع دیپلماسی اقتصادی موفق عالوه بر 
عایدی اقتصادی، منافع سیاســی و امنیتی به 
دنبال دارد و به نفوذ و قدرت بیشــتر کشور در 

منطقه و جهان اضافه می کند.
ظرفیت هــا و مزیت هــای بالقــوه ایران در 

دیپلماسی اقتصادی:
1-موقعیتژئوپلیتیکایران:

بخشــی از منطقه اســتراتژیک غرب آسیا 
)قلب خاورمیانه(

عضــو کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و 
دریای خزر

هــم مرز بــا 15 کشــور در چهــار جهت 
جغرافیایی

دسترســی قابــل توجــه به شــش هزار 
کیلومترمربــع مرز خشــکی با هفت کشــور 
همســایه و امکان راه اندازی انحصاری خطوط 

لوله انتقال گاز
نقطه اتصال مناطق آسیای مرکزی و قفقاز، 

آسیای جنوبی، خلیج فارس و جهان عرب
محوریت ایران در ترانزیت انرژی؛ اشــراف 

ایران به تنگه هرمز که مهم ترین گلوگاه انرژی 
جهان است و روزانه مقادیر زیادی از نفت مورد 
نیاز دنیا از این گذرگاه منتقل می شود از اهمیت 

استراتژیک بی نظیری برخوردار است.
قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم جدید چین

2-مزیتژئواکونومیکایران:
ایــران در مرکــز حوزه انرژی قــرار دارد و 

می تواند به کانون انرژی منطقه تبدیل شود.
ایران در ذخایر نفتی رتبه چهارم و در میان 

کشورهای دارنده ذخایر گازی رتبه اول در جهان 
است، از طرفی ذخایر نفت و گاز آمریکا و اروپا 
در آینده ای نزدیک به شدت کاهش پیدا خواهد 
کرد و ایران را در بازار انرژی جهان در موقعیت 

فوق العاده ای قرار خواهد داد.
برخورداری از پیوندهای مشــترک و عمیق 
تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بسیاری از 

کشورهای همسایه و جهان اسالم
در  عضویــت  امتیــازات  از  برخــورداری 
سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای خارج از 

اعمال نفوذ آمریکا
داشــتن متحدان قوی و مشــترک المنافع 
با توجه به تقابل با ســلطه جویی و فشــارهای 
اقتصادی غرب به ویژه آمریکا )روســیه، چین 

و ترکیه(
بازارهایبکرهمسایگانزمینی

نگاهــی اجمالی به کشــورهای شــرقی و 
ظرفیت های موجود برای بهره برداری در تجارت 

خارجی ایران:
هفت کشور دارای مرز خاکی با ایران:

عراق: عراق بــا جمعیت )بازار مصرفی( ۳۹ 
میلیون نفری ۹5 درصد مایحتاج خود را از طریق 
واردات تامیــن می کند. ارزش واردات عراق در 
هر سال بیش از ۷۰ میلیارد دالر است، اما سهم 
ایران در سال ۹6 از این بازار کمتراز 6/5 میلیارد 

دالر بوده است.
ترکیه: ترکیه با جمعیت )بازار مصرفی( ۸۲ 
میلیون نفری ساالنه ۲۳۳ میلیارد دالر کاال وارد 
می کند. سهم ایران در سال ۹6 از این بازار چهار 

میلیارد دالر بوده است.
افغانســتان: افغانســتان با جمعیــت )بازار 
مصرفی( ۳۰ میلیون نفــری همانند عراق ۹5 
درصــد مایحتاج خود را از طریق واردات تامین 
می کند. ارزش واردات افغانســتان ســاالنه ۹ 

میلیارد دالر است که سهم ایران در سال ۹6 از 
این بازار سه میلیارد بوده است.

پاکستان: پاکستان با جمعیت )بازار مصرفی( 
۲۰۰ میلیون نفری ساالنه 5۷ میلیارد دالر کاال 
وارد می کند، ولی سهم ایران در سال ۹6 از این 

بازار ۹۳۰ میلیون دالر بوده است.
ترکمنســتان: ترکمنستان با جمعیت )بازار 
مصرفی( شش میلیون نفری ساالنه حدود پنج 
میلیارد دالر کاال وارد می کند. ســهم ایران در 
ســال ۹6 از این بازار ۴1۷ میلیون دالر)!( بوده 

است.
آذربایجــان: آذربایجان بــا جمعیت )بازار 
مصرفی( 1۰ میلیون نفری ســاالنه نزدیک به 
۹ میلیارد دالر کاال وارد می کند و ســهم ایران 
در ســال ۹6 از این بــازار ۳۲۰ میلیون دالر)!( 

بوده است.
ارمنســتان: ارمنســتان با جمعیــت )بازار 
مصرفی( سه میلیون نفری ساالنه چهار میلیارد 
دالر واردات دارد. سهم ایران در سال ۹6 از این 

بازار ۲۰5 میلیون دالر)!( بوده است.
بنابراین با یک حســاب ساده مشخص می شود 
در همســایگی با هفت کشور )مرز خاکی(، بازاری 
۳۷۰ میلیون نفری به ارزش ســاالنه  ۳۰۰ میلیارد 
دالری در دسترس کشورمان قرار دارد که با وجود 
اشــتراکات فراوان و تمایل مضاعف برای تعامل با 

ایران و نزدیکی و پایین بودن هزینه های حمل و نقل 
و ترانزیت، اما سهم ناچیز 5 درصدی به ارزش 15 
میلیارد دالر مورد استفاده ایران قرار گرفته است.

کل صــادرات غیر نفتی ایران به تمام نقاط 
جهان در سال ۹6 کمتر از ۴۷ میلیارد دالر بود 
در حالــی که تنها با تامین کاالی ۲۰ درصد از 
بازار همســایگان خاکی )بدون در نظر گرفتن 
هشــت همســایه دریایی( می توان معادل 6۰ 
میلیارد دالر صادرات داشــت و در واقع ســهم 

درآمد ملی از صادرات کاال های غیر نفتی کشور 
را به دو برابر ارتقا داد. بدون شک چنین تغییری 
تحوالت اساسی در تولید، اشتغال و رشد و رونق 

اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.
البته رقم مذکور صرفا به واردات کاال در این 
کشور ها مربوط است و سایر ظرفیت های موجود 
از جمله خدمات فنی مهندسی و ساخت و ساز 
بنا، مسکن، راه اندازی صنایع، راه و جاده، حمل و 
نقل ریلی و مزایای ترانزیتی با توجه به موقعیت 
جغرافیایی ایران که میلیارد ها دالر ارزش دارد، 

در نظر گرفته نشده است!
همسایگاندریایی

همچنین به این ظرفیت ها بازار کشور های 
دارای مرز دریایی با ایران را هم اضافه کنید.

روســیه: روســیه به عنــوان قوی ترین و 
اصلی تریــن بازیگر بلوک شــرق در برابر بلوک 
غرب و تقابل دیرینه و عمیق با سیاســت های 
آمریکا در دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی، 
یک متحد مشترک المنافع استراتژیک با ایران 

محسوب می شود.
روســیه بــا تولید ناخالــص داخلی 15۰۰ 
میلیــارد دالری به عنوان ششــمین اقتصاد و 
دومین قدرت نظامی جهان شناخته می شود. این 
کشور ساالنه به ارزش ۲۳۰ میلیارد دالر واردات 
دارد کــه ۳۰ میلیــارد دالر آن به محصوالت 

کشاورزی و مواد غذایی اختصاص دارد.
با وجود روابط حســنه و نزدیک سیاسی و 

همکاری هــای نظامی و امنیتی در منطقه بین 
ایران و روسیه متاسفانه سهم ایران از بازار عظیم 
این کشور در سال ۹6 حدود ۳1۰ میلیون دالر 

)کمتر از یک درصد( بوده است.
کشــورهای جهان اســالم، حــوزه آفریقا، 
آمریکای جنوبی و کشــورهای دوست و متحد: 
بســیاری از کشــورهای دیگر مثل چین، هند، 
ونزوئال و ســوریه که در همسایگی ما نیستند 
امــا روابط نزدیکی به دالیل مختلف با ما دارند 
می توانند کشور هدف جهت تعامالت تجاری و 

اقتصادی باشند.
نقشهراهآینده

بنابراین مالحظه می کنید توســعه تجارت 
خارجی ایــران و به دنبــال آن ارتقــا اقتصاد 
ملــی و تبدیل ماهیت وابســته  نظام اقتصادی 
کشــور به اقتصادی مقاوم و پویا با اســتفاده از 
شــرایط و زمینه های موجــود، به دلیل ضعف 
در سیاســت گذاری های اقتصــادی لیبرال ها، 
مدیریت اجرایی ضعیف، بی توجهی مســئوالن 
امر به مزیت ها و ظرفیت های خارج از ســلطه  
غرب و عدم برخورداری از دیپلماسی اقتصادی 
فعال و راهبردی در وزارت امورخارجه، مغفول 

مانده است.
در مجموع باور بــه توان داخلی، اعتماد به 
جوانان و متخصصان ایرانی، شــناخت دشمنان 
خارجــی و تغییر نگاه از غرب به شــرق، درک 
مزیت هــای اقتصــادی، توجه به پیشــنهادات 
کارشناســان خبره، حمایت از صنعت و تولید و 
کاالی ایرانی، تســهیل و ثبات در قوانین کسب 
و کار و قوانیــن صادراتــی و در نهایت تقویت 
دیپلماســی اقتصادی ضعیف و منفعل ســابق 
و کنونی کشور نقشــه راهی است که می تواند 
در برابر دشــمنی ها و تحریم هــای خارجی و 
حل معضالت اقتصادی داخلی، راهبردی موثر 

واقع شود.
با وجود اینکه از تشکیل »معاونت دیپلماسی 
اقتصادی« در وزارت امورخارجه قریب به دو سال 
می گذرد، اما به گفته صادرکنندگان و آمارهای 
رســمی تراز تجاری کشور عملکرد قابل قبولی 
آن هم با توجه به شرایط خاص جنگ اقتصادی 

و فشار تحریم ها نداشته است.

بازار مســکن از تابستان سال ۹6 تا کنون 
فضای بحرانی را تجربه کرده است. به استناد 
اطالعات بدســت آمده از بانــک مرکزی، در 
شهر تهران، میانگین قیمت هرمتر مربع واحد 
مسکونی در شهریورماه سال ۹6، رقم ۴میلیون 
و 65۰ هزار تومان را تجربه کرده است. درحالی 
که شهریورماه سال ۹۷، میانگین قیمت به ۸ 
میلیــون و 1۰۰هزار تومان هم رســید و بازار 
مســکن در تهران در بین سال های ۹6 و ۹۷، 
افزایش قیمت ۷۴ درصدی را تجربه کرد. این 
افزایش قیمت سرسام آور پایان  فشار بر توان 
اقتصادی مردم نبود و قیمت مسکن در تیرماه 
سال جاری، به بیشــترین مقدار خود رسید. 
در حقیقــت میانگیــن قیمت هــر متر مربع 
واحد مسکونی در شهر تهران از 1۳میلیون و 
۳۰۰هزارتومان هم گذر کرد. تورم 1۸6درصدی 
به وجود آمده نسبت به شهریورماه ۹6، با هیچ 
متر ومعیار اقتصــادی قابل تحلیل نبوده و نه 
تنها منجر به از بین رفتن رویای صاحب خانه 
شــدن برای بســیاری از زوج های جوان شد، 
بلکــه عده ای از مردم را نیز بی خانمان کرده و 

به حاشیه نشینی مجبور کرد.
روند افزایش قیمت ها که در ســال جاری 
ســیر صعودی به خود گرفته بود، در ماه های 
گذشته متوقف شد. تا جایی که میانگین قیمت 
مســکن در شــهر تهران در مرداد ماه  امسال 
نسبت به ماه گذشــته با کاهش 1/۲درصدی 
مواجه شــد و به 1۳میلیون و 1۴۰هزارتومان 
رسید. کاهشی که برخی را نسبت به آینده بازار 

مسکن امیدوار کرد.
از طرفی افزایش نامتعارف قیمت ها منجر 
به کاهش شدید حجم معامالت در بازار مسکن 
شد. به گفته ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه سازان 
مســکن استان تهران، در ســه ماهه تابستان 
امسال شــاهد کاهش معامالت مسکن تا مرز 

۷۴ درصد بوده ایم.
تالطم بازار مســکن در ســال های اخیر 
منجر به ایجاد ســؤال هایی بی جواب در ذهن 
مردم شده است. آنها مدام از خود می پرسند، 
آیا افزایش قیمت دیگری در راه است یا خیر؟ 
به راستی علت اصلی این نابسامانی ها در بازار 
خرید خانه چیســت و آیا ممکن اســت برای 
همیشــه متوقف شــود یا خیر؟ در ادامه این 
گزارش قصد پاســخ دادن به این ســؤال ها را 

داریم.
عاملافزایشقیمتمسکن

وزارت راه و شهرسازی، در توجیه نابسامانی 
ایجاد شــده در بازار مسکن، علت هایی را بیان 

کرد که بیشتر فرار از مسئولیت است تا اینکه 
دلیل اصلی و کارشناسی تلقی شود. در همین 
راستا محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، با 
اشــاره به نقش ضد انقالب در افزایش قیمت 
مســکن، گفت: »بسیاری از این افراد با حضور 
در شــبکه های خارجی و مانور دادن بر روی 
افزایش قیمت مسکن باعث بهم ریختگی بازار 

مسکن شده بودند.«
ما نیز این ســؤال را از وزیر راه داریم، پس 
نقش وزارت راه و شهرســازی به عنوان متولی 
اصلی حل مشکل مسکن در کشور چه می شود؟
فارغ از دالیل وزارت راه و شهرســازی، به 
نظر می رســد نابسامانی بازار مسکن بیشتر از 
اینکه کار ضد انقالب باشــد، بــه دلیل اتخاذ 
سیاست های نادرست وزارت راه و شهرسازی 
در دولت تدبیر و امید به وجود آمده است. به 
طور کلی کارشناسان، علت نابسامانی در بازار 
مسکن را ناشی از دو عامل کمبود تولید مسکن 
در مقایسه با تقاضا و همچنین سرمایه ای شدن 

بازار مسکن می دانند.
کمبود تولید و ســرمایه ای شدن مسکن، 

علت اصلی تالطم بازار
آخرین آمــار ارائه شــده در طرح جامع 
مســکن که توسط دولت تدبیر و امید نوشته 
شده است، نیاز بازار مسکن را به صورت کلی 
به چهار دسته نیاز ناشــی از کمبود مسکن، 
نیاز ناشــی از تقاضاهای جدید، نیاز ناشی از 
بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و نیاز ناشی 
از ذخیره طبیعی مسکن تقسیم می کند. مطابق 
این طرح بازار مسکن در کشور ساالنه نیاز به 
ســاخت 1میلیون و 5۰ هزار واحد مسکونی 
دارد. ایــن نیاز به مســکن در قیاس با میزان 
مسکن تولید شده، مشخص می کند، چرا بازار 
مســکن با افزایش قیمت روبه رو شده است. 
مطابق آمار تعداد پروانه صادرشــده توســط 
شهرداری در سه سال گذشته، مجموعا کمتر 
از ۹5۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته 
شــده اســت. در حقیقت مطابق طرح جامع 
مســکن، سیاست های وزارت راه و شهرسازی 
در پاسخ به بیش از دو میلیون تقاضای مسکن 
در سال های اخیر عاجز بوده ، است و طبیعی 
است که تحت این شرایط شاهد افزایش قیمت 

مسکن باشیم.
از طرفی کاالی مسکن در سال های اخیر 
ماهیت مصرفی خود را از دســت داده و بدل 
به کاالیی ســرمایه ای شده است. به این  معنا 
که مسکن دیگر، ابزاری برای استفاده شخصی 
نبوده و صرفا به منظور سرمایه گذاری وکسب 

سود توســط عده ای خرید و فروش می شود. 
بنابر آمار بدســت آمده از سرشــماری سال 
۹۰ وسرشــماری ســال۹5، میزان تقاضاهای 
مصرفی در بازار مسکن به کمتر از ۳۰ درصد 
رسیده و بیش از ۷۰ درصد تقاضاهای مسکن 
را تقاضاهای ســرمایه ای پوشش می دهد. در 
حقیقت بازار مسکن در سال های اخیر مشابه 
بازارهای سرمایه ای غیر مولد دیگر مثل ارز و 
سکه، در چنگال سوداگران قرار گرفته است. با 
این شرایط، هر زمانی که سوداگران و سالطین 
مسکن اراده کنند، شاهد افزایش قیمت مسکن 

خواهیم بود.
تولیدهوشمندمسکن
واخذمالیاتتنظیمی

کمبود تولید مســکن و سرمایه ای شدن 
بازار، در حالی منجر به تالطم بازار مسکن در 
کشور شده که راهکارهای بهبود شرایط بارها 
و بارها توســط کارشناســان بیان شده است. 
در همین راســتا محمد عنایتی نجف آبادی، 
کارشــناس عمران، در بیان راهکارهای دولت 
برای عبور از بحران مسکن، بیان کرد: »دولت 
باید به منظور پاســخگویی به تقاضای مسکن 
دست به تولید هوشــمند واحدهای مسکونی 
بزنــد. البتــه وزارت راه در قالــب طرح اقدام 
ملی مشــغول به این کار شده اما وزیر محترم 
راه باید پاســخگو باشد که آیا طرح اقدام ملی 
توان پاســخگویی به نیاز مسکن در کشور را 

دارد یاخیر؟«
عنایتــی نجف آبادی، همچنیــن در بیان 
راه های موجود برای جلوگیری از ســرمایه ای 
شدن بازار مسکن، افزود:» مبارزه با سوداگری 
در بازار مســکن راهی جــز وضع مالیات های 
تنظیمــی نظیر مالیات بــر خانه های خالی و 
مالیات بر عایدی ســرمایه نــدارد. مادامی که 
وزارت راه و وزارت اقتصــاد عــزم محکمــی 
برای اخذ این مالیات ها نداشــته باشند شاهد 
سوءاســتفاده ســوداگران از شــرایط موجود 

خواهیم بود.«
با توجه بــه تحلیل کارشناســان به نظر 
می رســد، کلید حل مشــکل بازار مسکن در 
دست وزیر راه وشهرسازی است. در صورتیکه 
تولید هوشمند مســکن، متناسب با تقاضای 
موجود انجام شود و همچنین اخذ مالیات های 
تنظیمی مثل مالیات برخانه های خالی و مالیات 
بر عایدی ســرمایه دغدغه متولیان مسکن در 
کشور باشد؛ دیگر شــاهد افزایش قیمت های 
نجومی در بازار مسکن و خرد شدن استخوان 

مردم زیر پای سوداگران نخواهیم بود.

شــرایط اقتصادی کشــور که براثر کاهش 
درآمدهای نفتی نیاز به جدا شــدن از فرهنگ 
پشــت میز نشینی و اســتخدامی دارد، بیش از 
پیش تشنه گسترش فرهنگ کارآفرینی است. 
ظرفیت هایی که در کشــور ما وجــود دارد به 
قدری زیاد اســت که می توان با با همین روش 
عالوه بر اشتغالزایی و یاد گرفتن کارهای مختلف، 
به درآمدهای خوبی هم دست یافت. در همین 
زمینه با سردار خلخالی که در حوزه کارآفرینی 
مشغول به کار است گفت وگو کردیم که مشروح 

آن در ادامه می آید: 
کیهان:بهعنوانشــروعگفتوگواز

سوابقکاریخودبگویید.
خلخالی: از 1۴ سالگی هم کار کردم و هم 
درس خواندم، وضعیت خانوادگی ما بگونه ای بود 
که کار برایمان ارزش داشت و ارزش گذاری فرد 
در زمانی که ما بچه بودیم ابتدا به کار و کاسبی 
او بود. متاسفانه امروزه این معیارها مطرح نیست. 
کارآفرین واقعی کسی است که خودش اهل کار 
باشد به قول معروف، چاه کن همیشه ته چاه است، 
من وقتی شروع به کار کردم تا قبل از اینکه در 
سال 5۴ به سربازی بروم در زمینه تزئینات داخل 
ساختمان به ۳۲ شغل مسلط شدم و زیر دست 
اســتاد کار کردم و در هر کدام در حد استادکار 

پیشرفت کردم. 
بعــد از پیروزی انقالب هم از ابتدا تا انتهای 
جنگ در جبهه بودم اما به لحاظ پیشــینه ام که 
کار با من عجیب شــده بــود، در آن جبهه هم 
سه چهار تا مســئولیت داشتم مثال در کارهای 
عملیاتی، عالوه بر پدافند هوایی، تعمیرات را هم 

خودم انجام می دادم و به دیگران یاد می دادم. 
همچنین کار آموزش جنگ افــزار را انجام 
می دادم و چند مربی هم تربیت نمودم که ثمره 
این کارها انهدام بیــش از حدود ۷5 هواپیما و 
تعداد زیادی بالگرد از دشــمن بود. خب این ها 
ثمره ای است که کار را به دیگران یاد دهیم که 
دیگران هم کار کنند؛ این گونه نیست که من کار 

کنم که دیگران ببینند من کار می کنم!
کیهان:فعالیتکارآفرینانهشماازچه

زمانیآغازشد؟
خلخالی: جنــگ که تمام شــد، با توجه 
به ســوابق کاری خودم بــه صحنه کار و تالش 

بازگشــتم، شــعار من این اســت که باید برای 
همدیگر کار کنیم، یکی از کارهایی که برای من 
خیلی مایه افتخار بود مربوط به زمانی است که 
مسئولیت کانون بازنشستگی سپاه استان تهران 

را داشتم. 
از ســال 1۳۷۸ این مســئولیت را بر عهده 
گرفتــم، بــرای من همیشــه دغدغــه بود که 
بازنشســتگانی که از سیستم کار رسمی خارج 
شدند ولی توان کار دارند چرا باید بیکار باشند؟ 
ضمن اینکه رزمندگان که در قالب بازنشســته 
در خانه نشســتند این ها خودشان بچه هایی از 
حدود 1۳ تا ۲۰ داشــتند؛ اینها حاال که کشور 
از گرفتاری بزرگی به نام جنگ خارج شده، چه 

کار باید بکنند؟ 
آیا فقط با درس خواندن مشکل حل می شود؟ 
که متاسفانه نشد، نشده و نخواهد شد مگر اینکه 
تدبیر خاصی باشد تا آموزش ها براساس نیازمندی 
صورت بگیرد. هرکسی هر رشته ای دلش خواست 
می خواند، اما بعدا می بیند آن بازار اشباع شده، به 
همین دلیل یک آقای فوق لیسانس مسافرکشی 
می کند؛ چون آن پایه تحصیالتی او براساس نیاز 
کشــور نبود و اگر هم بود در بکارگیری ها خوب 

همت نکردند. 
چه بسا کسانی هستند که با تحصیالت غیر 
متناســب با آن کار، در حد مدیریت مشــغول 
هستند ولی خیلی هایی که تخصص دارند اصال 
از در راه داده نمی شــوند! لــذا این دغدغه که 
بازنشستگان و فرزندان آنها باید سهمی در تولید 

کشور داشته باشند برای من وجود داشت. 
کیهان:برایورودبهعرصهکارآفرینی

دقیقاازچهروشیاستفادهکردید؟
خلخالی: در طول یکسال و نیم چند تعاونی 
ایجاد کردم که شامل تعاونی های چند منظوره، 
مسکن، ویژه صنایع دستی و ویژه بانوان بود که در 
همه اینها خودم هم به عنوان عضو هیئت مدیره، 
بازرس یا مشاور مشارکت داشتم. طیف وسیعی 
از بازنشستگان و فرزندان آنها می توانستند وارد 

این تعاونی ها شوند. 
االن چهــار تعاونی فعــال داریم که دو تا از 
آنها در کرج بوده و دو تای دیگر در تهران است. 
یکی از تعاونی های کرج مربوط به مسکن است. 
تعاونی مسکن بهترین تعاونی برای اشتغال است 
به شرطی که بتواند کار کند؛ در هر منطقه و حتی 
هر کشــوری که مسائل ساخت و ساز و عمرانی 
در آن رونق داشته باشد، خیلی از مشاغل خود 

به خود راه میفتد. 
کیهان:برایمقابلهبامشکلبرخوردهای
نامناسببابانواننیازمندکارچهتدبیری

داشتید؟
خلخالی: یکی از تعاونی های تهران نیز ویژه 
بانوان اســت، انگیزه ایجــاد آن هم این بود که 
چرا فرزندان دختر بازنشــتگان یا همسرانشان 
برحسب نیاز کاری باید بروند وارد بازاری شوند 
که از فرهنگ غالب اسالمی برخوردار نیستند و 

نگاه دیگری دارند به فروشنده. 
لذا با همــکاری چند خواهر بازنشســته و 

همســران جانباز، یک تعاونی بانوان درســت 
کردیم این تعاونی هم کارهای دســتی در خانه 
انجــام می دهد؛ یا عالوه بر آن برخی به کارهای 
خیاطی، گلدوزی، گلســازی و منجوق سازی و 
حتی برخی ها مشغول قالی بافی در خانه هستند. 
این کاری اســت که شــان یک بانو رعایت 
می شود، زیردســت کسی نیست که به او امر و 
نهی کند. خب این یک توفیقی است که االن ما 
در سطح تهران ۴۰ جا داریم که بانوان در خانه 
کار می کنند. حاصل این فرایند کارشان را به بازار 
عرضه می کنند. درست است که اجناس بنجل 
خارجی به صورت بزک شده می آید اما کسی که 
کاال را می شناسد می فهمد که این ارزشمند است. 
تعاونیهای میزاناشتغالزایی کیهان:

شماچقدراست؟
خلخالی: مجموعــا حدود ۴۰۰۰ نفر عضو 
این تعاونی ها هســتند اما کســانی را داریم که 
بدون اینکه عضو این تعاونی ها باشند از خدمات 
تعاونی استفاده می کنند. در بین این ۴۰۰۰ نفر 
نیز حداقل 1۲۰۰ نفر در این تعاونی ها مشغول 
به کار هســتند. به عبارتی به واسطه این چهار 
تعاونی، 1۲۰۰ نفر مشغول به کار شدند. آن هم 
کار اختیاری خودشان است و مانند استخدام و 
حقوق بگیری نیســت؛ تالش می کنند و جنس 

خوب ارائه می کنند. 
جنــگ یک فرهنگ بود، هر کاری که پیش 
می آمــد باید مرد میــدان می شــدیم و انجام 
می دادیم، برهمین اســاس، یکی از کارهایم نیز 
آموزش بود؛ در شــهرک هایی این بازنشسته ها 
ساکن هستند برای جوانانی که راغب کار کردن 
بودند جلسه گذاشتم. ضمنا ما صرفا کار به افراد 
ندادیم کــه بروند کار کنند بلکه به آنها یاد هم 

دادیم. 
اگر پایانی، عنوانســخن به کیهان:

نکتهایداریدبفرمایید.
خلخالی: در مجموع، گرچه مشکالت زیاد 
است اما ناامید نمی شــویم آنچه که به ما توان 
می دهد فکر و بازوی ماســت و هنری که از آن 
دو تا در می آید؛ ما تمام تالشــمان این است که 
هر جوانی ولو تحصیل کرده، اگر جایگاه شغلی 
مناسبی پیدا نکرد، حداقل یک بازو و فکر قوی 
برای کار کردن و خدمت به جامعه داشته باشد.

اشتغال زایی برای 1000 نفر 
با تأسیس 4 تعاونی

راهکارهای کاهش قیمت مسکنیککارآفریندرگفتوگوباکیهانمطرحکرد

دیپلماسی اقتصـــــادی؛ حلــقه مفقوده پیــشرفت کشور
سینااحدیان

تحلیل محتوای بیانات رهبر معظم انقالب اســالمی 
در بیش از یک دهه اخیر نشــان می دهد که تاکید ایشان 
بر رونق اقتصادی و تکیه بر اقتصاد ملی روندی روزافزون 
داشــته است. این موضع البته برکسی پوشیده نیست. اما 
در این باره می توان موضوع ها و پرســش های مستتری را 
جست وجو کرد. انتظار عمومی این است که تاکید رهبری 
بر مفهومی کلی همچون اقتصاد ملی در طول یک دهه از 
عمر کشور، نتایج و دستاوردهای عظیمی داشته باشد. اما 
به رغم موفقیت هایی که در بخشی از اقتصاد کشور شاهدش 
هســتیم، در طول این همه سال، وضعیت عمومی اقتصاد 

کشور همچنان مطلوب نیست. 
آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی و تقنینی 
و... می تواند بخشــی از چرایــی موضوع را تبیین کند. اما 
همه ماجرا این نیســت. نکته مهمی که در این باره وجود 
دارد، درک »ملی بودن« توصیه رهبری اســت، نه دولتی 
یا حاکمیتی بودن آن. میل دستگاه های دولتی، عمومی و 

حاکمیتی بر بخشنامه ای کردن توصیه رهبری و ترجمه آن 
به یک دستورالعمل سازمانی، وجهه ملی و مردمی بودنش را 
کمرنگ و حتی در مواردی ناپیدا کرده است. شاید به همین 
دلیل باشد که بخش خصوصی جوان و کم تجربه کشور نیز 
چندان که باید و شاید نتوانسته است خود را با این توصیه 
هماهنگ سازد و متاسفانه ناهماهنگی های زیادی دراین 
باره وجود دارد. در نتیجه این اتفاق ها، تصور می شــود که 
بار همه مسئولیت ها در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی بر 

دوش حاکمیت یا به طور ویژه بر دوش دولت است.
 تردیدی نیست که مسئولیت های نهادهای حاکمیتی 
و به ویژه دولت قابل اغماض نیســت اما نباید از نظر دور 
داشــت که کانون اصلی در فهم و پیاده شــدن گفتمان 

اقتصاد مقاومتی در جامعه، خارج از مرزهای ســازمانی و 
در میان الیه های اجتماعی است. در واقع بازوی ارتباطی 
میان جامعه و اقتصاد، مصرف است و برای تبیین هرگونه 
گفتمانــی در این باره، بیش از تبلیغات سیاســی، نیاز به 
تبلیغات تجاری اســت. متاسفانه در کشور ما چندان که 
باید و شاید به تبلیغات تجاری به عنوان یک ابزار و بازوی 
نیرومند در جهت دهی به مفهوم »مصرف« توجه نمی شود. 
توجه به این امــر و ورود آگاهانه و منعطف به این عرصه 
می تواند بخش قابل توجهی از جورچین اقتصاد مقاومتی 

را تکمیل کند.
در این باره به شــیوه مصداقی تــر می توان چند نکته 
را مطرح کرد. برای مثال در فرایند اجرایی شــدن توصیه 

موکد مقــام معظم رهبری اگرچه تصمیم های مهمی هم 
گرفته شــد و برای مثال تبلیغات کاالهای غیر ایرانی در 
رســانه های دولتی و حاکمیتی ممنوع شد اما این تصمیم 

چندان به هدف هایی که داشت، نزدیک نشد.
 بــه بیان دیگر اگرچه با توجه به همان بخش نامه های 
دولتی تبلیغات کاالهای خارجی در صداوسیما و بسیاری 
دیگر از رسانه های پیام رسان مکتوب و مجازی و محیطی 
ممنوع شــد و کاهش یافت اما کاالهــا و خدمات ایرانی 
نتوانســتند به خوبی جایگزین آنان باشند. چرا؟ واقعیت 
آن است که هزینه تبلیغات برای برندهای ایرانی باالست. 
مهم ترین زمینه های ارائه تبلیغات به ترتیب صدا وسیما، 
بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهرها و رسانه های نوشتاری 

و مجازی هستند. در این میان آن چیزی که خصلت صرف 
تبلیغات تجاری دارد، رسانه های محیطی یا همان بیلبوردها 
و تابلوها و... است. در چند سال اخیر گزارش هایی رسانه ای 
درباره قیمت های نجومی این رســانه ها در برخی رسانه ها 
منتشــر شد که البته استناد درســتی نداشت و رقم های 
مورد  اشاره شــان، واقعی نبود. اما بــا این همه همچنان 
هزینــه تبلیغات مــداوم برای برندهای ایرانی در ســطح 
شهرها باالست. اجرای پویش های تبلیغاتی برای کاالهای 
ایرانی به شــیوه های استاندارد، خالقانه و مشارکت جویانه 
می تواند میل به مصــرف کاالی ایرانی را در میان جامعه 
افزایش دهد. این دقیقا همان چیزی اســت که دولت ها با 
تمام توانشان نیز از تحقق آن عاجزند. زیرا اصوال جنس این 

امر اجتماعی و غیردولتی است. تبلیغات خالقانه و درست 
ضمن تبیین کیفیت باالی بسیاری از اقالم کاالیی ایرانی 
و قیمت بسیار ارزان تر آنها در مقابل هم نوع خارجی شان، 
می تواند هویت مصرف کاالی ایرانی را نیز تبیین کند. به 
بیان دقیق تر فاخر بودن، ارزشــمند بودن و مطلوب بودن 
رفتارهــای اجتماعی، متکی بر فهم و ذهنیتی اســت که 
رسانه ها و الگوهای رفتار اجتماعی می سازند. این امر یک 
امر درونزا اســت و اصرار بر تغییر آن به واسطه ابزارهای 
دولتی و حاکمیتی نمی تواند راهگشــا باشد. بنابراین در 
مقابل تبلیغاتی سیاسی-اجتماعی باید بر تبلیغات تجاری 
تاکید کرد و راه را برای ارتباط با الیه های درونی تر جامعه 

از این طریق فراهم کرد.
بر همین اساس الزم است تا در بازنگری برخی قوانین 
و قواعــد مربوط به تبلیغات تجاری در ایران،  دسترســی 
تولیدکنندگان میانه و حتی کوچک به ابزارهای تبلیغاتی 

بزرگ را فراهم کنیم.

جایخالی»تبلیغاتتجاری«درزنجیرهاقتصادملی!
علیرضاربیعیراد

سیدامیرحسینشکرآبی
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چگونه کودک را از اقیانوس ناآرام 
فضای مجازی نجات دهیم؟

اسالمی ایرانی-  فرهنگ  پیشتازی  از 
یتی ها سلبر نمایش  تا  حیوانات«  »حقوق  در  ژاد 

انن
قرب
ی
عل

اواخــر مرداد ماه بود که فیلمی از کشــتار 
ســگ های ولگــرد و بدون صاحــب در فضای 
مجازی زمینه ساز تجمعی اعتراضی شد. پس از 
انتشار سریع این فیلم »غالمحسین محمدی« 
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
تهران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
تاکید کرد که فیلم متعلق به سال 1396 است.

او در ادامــه متــن خــود تاکیــد کرد که 
»شــهرداری بنا به مسئولیت اجتماعی خود در 
مراقبت از محیط زندگی شهروندان موظف به 

کنترل حیوانات در سطح شهر است.«
این به آن معناست که کنترل و جمع آوری 
حیواناتی که ممکن است به شهروندان، خاصه 
کودکان آسیب برسانند وظیفه شهرداری است 
اما این بهانه ای برای زیر پا نهادن اصول آشکار 
دین اسالم نیست. رئیس مرکز ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری تهران نیز در این باره و در 
ادامه متن فوق نوشــته بود: »بی شک به هیچ 
پیمانکار و مسئولی اجازه نمی دهیم، بر خالف 
ارزش های انســانی و اســالمی با خالیق خدا 
برخورد کند و پیمانکاری که سابقه خطایی بزرگ 
داشت، خلع ید شــد و با مسئوالن و مسببان 

برخورد قاطع شد.«
در پس آن اتفاق )انتشار فیلم کشتار سگ ها( 
خبری از حمله یک ســگ ولگرد به یک خانم 
باردار و چند روز بعد حمله سگی به یک کودک 
در رسانه ها منتشر شد اما چرا این خبرها مانند 
آن فیلم به آن صورت گسترده پخش نشد؟ چه 

اهدافی در پس آن گونه مواجهه هست؟
اسالموحقوقحیوانات

از اواخــر دوره صفویه به تدریج رفت و آمد 
اروپایی ها به ایران آغاز شــد. آنها سفیران عالم 
جدید غرب بودند که در حال دگرگونی بود و با 
خود مظاهر این عالم جدید را به ایران می آوردند. 
مقصود از عالم جدید غرب دوره ای است که به 
تدریج دین زدایی از جامعه اروپایی آغاز شده بود 
و این تغییر فرهنگی از قضا با پیشرفت های علمی 
و تکنولوژیکی غرب توام شد. در همان قرون در 
مشرق زمین و از جمله در ایران طیفی پدیدار 
شــدند که به شدت شــیفته عالم جدید غربی 
بودند. آنها اما دچار کج فهمی بزرگی شــدند و 
به شــدت در راه تئوریزه کــردن آن کج فهمی 
کوشــیدند؛ آن کج فهمی ریشــه در توامانی 
پیشرفت های تکنولوژیکی غرب و دین زدایی از 
آن جامعه داشت. بنا بر همین هم زمانی آنها به 
نتیجه رسیدند که برای پیشرفت علمی باید از 
عالم جدید غربی کپی برداری کرد و در مســیر 

دین زدایی از جامعه حرکت کرد.
ایــن در حالی بود که هنــوز مدت زیادی 
از غروب خورشید تمدن اسالمی نمی گذشت. 
تمدنی که در طول چند قرن شتابی حیرت آور 
در تولید علم داشت؛ تمدنی که بر پایه و بستر 
دین اســالم بنا شــده بود و تمدن نوین غرب 
تولــد و حرکت خود را به تمامی وامدار آن بود 
چنانکه پروفسور »زیگرید هونکه« شرق شناس 
آلمانی کتاب پژوهشــی خــود را این گونه نام 
نهاده است »خورشید اهلل بر فراز مغرب زمین« 
و یا »کارلتون فیورینا« مدیرکل شرکت معروف 
hp در یک سخنرانی گفت: »ما اغلب از حقی که 
تمدن بزرگ اسالمی برگردن ما دارد، ناآگاهیم، 
هدایای آن به جامعه بشــری بخشی از میراث 
ماست. صنعت فناوری بدون همکاری و مشارکت 
ریاضی دانان مسلمان، هیچ گاه شکل نمی گرفت و 

به وجود نمی آمد...«
ژستیبهناممنورالفکری

هدف از این مقدمه کوتاه این بود که یادآور 
شویم عده ای که بعدها به عنوان »روشنفکر« و یا 

 اردیبهشت ماه سال گذشته بود که تلگرام، 
بعد از حمایت چند ســاله دولت و استفاده از 
فضــای ویژه و انحصاری تقدیم شــده به آن، 
به دلیل تشــنج آفرینی در اغتشاشات دی ماه 
96، تبدیل شدن به بستری برای  تروریست ها، 
نقش داشتن در التهابات ارزی و از همه مهم تر 
با هــدف تغییر ریل گذاری کشــور در حوزه 
پیامرسان ها به این معنا که شبکه های اجتماعی 
داخلی جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی 
شوند، فیلتر شد. خوشبختانه از همان ابتدای 
به شــبکه های اجتماعی  فیلترینگ، گرایش 
داخلی بیش از پیش شد. با توجه به ذهنیتی 

که مردم از تلگرام پیدا کرده بودند و همچنین 
برخی روشــنگری های خواص در رســانه ها، 
همه چیز آماده بود تا این پروژه با موفقیت به 

سرانجام برسد. 
امــا بعــد از گذشــت فقط چنــد روز از 
فیلترینگ واقعی تلگرام، به جای اینکه مسئوالن 
شبانه روزی تالش کنند تا بتوانند حجم انبوه 
کاربران را که به درســتی به پیامرســان های 
داخلی آمده بودند، ساماندهی و زیرساخت های 
الزم و کافــی برای رشــد آنهــا فراهم کنند، 
به گونه ای ناشــیانه برخوردی کردند که گویا 
مشــکل ما با نام تلگرام بود. تلگرامی که از در 
رانده شــده بود، این بار با نام هاتگرام و تلگرام 
طالیی و با حمایت مســئوالن از پنجره وارد 
شد. تصور کنید که ما در یک شرایط حساس، 
شبکه های اجتماعی داخلی را به میدان معرکه 
بفرستیم و نه تنها به اندازه کافی ابزار و ادوات 
برای آنهــا تدارک نبینیــم، بلکه جلوی پای 
آنها ســنگ اندازی هم کنیم و جالب اینکه با 

سخنان شــیک و شبه روشنفکری کار خود را 
توجیه هم نماییم. 

اهمالکاری
دریکفرصتاستثنایی

در واقع یک فرصت استثنایی برای رسیدن 
به شبکه های اجتماعی در تراز جهانی و افق های 
باالتــر از آن، با اهمال کاری صورت گرفته به 
همیــن راحتی هدر داده شــد و عالوه بر آن 
هزینه ای هم از جیب نظام پرداخت شــد. این 
نکته نیز بر اهل فن مخفی نیست که هاتگرام و 
تلگرام طالیی با وجود اینکه چندین بار مجوز 
فعالیت آنها تمدید شــد، در پایان به بهانه نا 

ایمن بودن، از ســوی google play حذف 
شــدند. البته این خطر حذف شــدن از سوی 
کارشناســان فضای مجازی کشور بارها گفته 
شــده بود. با همه اینها، در ابتدا این مسئوالن 
کشــورمان نبودند که به عمر آنها پایان دادند، 
بلکه در واقع خواسته یا ناخواسته، آنها در کار 
انجام شده ای قرار گرفتند. هر چند که مدت ها 
پس از این اتفاق، رسماً اعالم شد که سرورهای 
آنها خاموش شده است و زمان تعیین شده برای 

مستقل شدن آنها پایان یافته است!
نتیجه مشغول شدن به این کارهای خنده 
دار، وابســته ماندن به نرم افزارهای خارجی و 
تضعیف صنعت نوپای پیامرسان های داخلی به 

دست خودمان بود. 
تأکیدکشورهایبزرگبراستقالل

درفضایمجازی
اما از ســوی دیگر، وابستگی در ابزارهای 
اســتراتژیک ماننــد شــبکه های اجتماعی و 
همچنیــن حوزه هــای بنیــادی ICT، برای 

کشــورهای مهم و تأثیرگــذار دنیا، خطایی 
بــزرگ و بعضــاً غیرقابل جبران محســوب 
می شود. به همین علت چینی ها به نرم افزارها 
و شبکه های اجتماعی آمریکایی یا اصاًل اجازه 
فعالیت نمی دهند یــا اینکه فعالیت آنها را به 

شدت محدود کرده اند. 
مثاًل کشــور چیــن با ایجــاد محدودیت 
برای شــرکت معروف گــوگل و همچنین با 
یــک مدیریت صحیح، کاری کرده اســت که 
جست وجوگر ملی »بایدو«)Baidu( جایگزین 
آن شــود. در راســتای مقابله با فیســبوک و 
شبکه های اجتماعی آمریکایی-  صهیونیستی 

نیز آنها همین مدیریت و سیاست توانمندسازی 
داخلی را  اجرا کردند. حتی در داخل کشورمان 
نیز نمونه های مشــابهی وجود دارد که اثبات 
کنــد محدود کــردن نرم افزارهای خارجی به 
 معنی ناتوانی در پاســخگویی بــه نیاز مردم 

نیست. 
بومــی مدل هــای  شــدن   جایگزیــن 

google play )که مدتی برای ایرانیان تحریم 

شده بود( و yotube )که به دالیل گوناگون فیلتر 
شد( نشان داد که مردم در غیاب سرویس های 

خارجــی معروف به راحتــی نیازهای خود را 
برطرف می کنند و از همه مهم تر، نشــان داد 
که اگر فرصت های بیشتر فراهم شود، جوانان 
ایرانی ایــن توانایی را دارند کــه بهتر از این 

هم باشند. 
بنابراین می توانیم با یک مدیریت صحیح و 
بدون نگاه سیاست زده به موضوع و همچنین بر 
اساس مصالح کشور، تا حدودی فضای مجازی 
کشور را نســبت به سوءاستفاده سرویس های 

بیگانه بیمه کنیم.
پیشرفتیکهالزامیاستنهاختیاری

 ،ICT توجه به این نکته الزم است که بازار

مانند یک بازار دستفروشی نیست که به بهانه 
رقابــت بگوییم هر چه کــه پیش آمد، خوش 
آمد. پیشــرفته بودن در این حــوزه یک امر 
الزامی اســت نه اختیاری. ممکن است عده ای 
از مسئوالن برای رفع تکلیف مرتکب دوپینگ 
در این حوزه شوند و با تمسک به نرم افزارهای 
خارجی، بــه ناتوانی خود در ارائه و حمایت از 
سرویس های ایمن، ارزان، با کیفیت و استاندارد 
داخلی سرپوش بگذارند؛ اما باید بدانیم به همان 
اندازه که مضحک است در حوزه نظامی امنیت 

مرزهای کشور را به نیروهای آمریکایی بسپاریم، 
به همان اندازه هم مضحک اســت که فناوری 
اطالعات و ارتباطات کشور در قبضه نرم افزارها 

و اپلیکیشن های خارجی باشد.
 اگر اهمیت فناوری ارتباطات و اطالعات در 
دنیای امروز و تأمین امنیت و نیازهای کشور در 
این حوزه، بیشتر از تأمین امنیت مرزهای کشور 
نباشد، کمتر از آن نیست. زیرا امروزه اقتصاد، 
فرهنگ و امنیت کشــورها مرهون پیشرفته 
بودن در حوزه ICT اســت و در آینده نیز هر 
کشــور عقب مانده در این عرصه به ناچار باید 

به بردگی تن دهد. 

لزوماقدامسریع
درمدیریتشبکههایاجتماعی

یکی از بخش های مهــم حوزه ICT، بحث 
شبکه های اجتماعی اســت. فلسفه فیلترینگ 
تلگرام، تغییر مســیر ریل گذاری اشــتباه در 
حوزه شــبکه های اجتماعی، کمــک و تقویت 
پیامرســان های داخلی، قطع رانت ویژه تلگرام 
که ســال ها از آن بهره مند شد و اعطای حداقل 
بخشی از این حمایت ها به پیامرسان های بومی 
بود. در واقع اگر مقــداری از همان کمک های 

رضاصفری

آشنخوردهودهانسوخته

کودک امروز، میهمانی، دورهمی، دیدارهای دوستانه و خانوادگی برایش فرقی نمی کند؛ چشم 
از گوشی برنمی دارد و شش دانگ تمرکز و حواسش را معطوف به بازی در فضای گسترده اینترنت 

کرده است.
به گزارش ایرنا، بازی و سرگرمی که در سال های نه چندان دور در جمع کودکان فامیل و دوستان 
مشترک بود و صدای همهمه و جیغ کودکان آن قدر بلند بود که گاه صدای بزرگان فامیل درمی آمد 
اما با ورود میهمان ناخوانده اینترنت و فضای گسترده دیجیتالی، تغییر کرده و حال صدای بزرگان 

از سکوت مداوم کودک به صدا درآمده است.
درواقــع به لطف این اقیانوس ارتباطات، روزانه انبوهی از پیام های خبری، تبلیغی، فرهنگی و 
انواع بازی و فیلم های جدید بر ســر کودک امــروزی می بارد و تمرکز و توجه او را می رباید. حال 
آنکه زندگی انسان در سایه پیشرفت معنا پیدا می کند و الزمه پیشرفت تمرکز است و این مهارت 
ارزشــمند به انسان کمک می کند تا نیروی خود را به  طور خودآگاه و هدفمند به یک کار معطوف 

کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
مهارتی که به باور کارشناس فضای مجازی، مهم ترین مهارتی است که می توانیم در قرن بیست 
و یــک در فرزندانمــان پرورش بدهیم و اگر کودکان نتوانند توجه خود را مدیریت و هدایت کنند 
ناگزیر در برابر تمام زرق و برق وسوسه انگیز دنیای دیجیتال تسلیم شده و در سیاه چاله های این 

فضا سرگردان می مانند.
ابوالفضل محمودی ضمن تأکید بر اینکه فضای دیجیتال امروزی، روزانه 34 گیگابایت 
اطالعات به مغز ما می رساند، گفت: در این شرایط الزم است به فرزندان خود بیاموزیم 

که چگونه تمرکز خود را مدیریت کنند.
محمودی افزود: تحقیقات نشــان می دهد که تمرکزنداشتن، موجب از بین رفتن 
تدریجی عملکرد اجرایی می شود؛ یک فرآیند مغزی که طرح ریزی کردن، تمرکز کردن 
و به یاد آوردن ســاختارها را دربــر می گیرد و کمک می کند تا بتوانیم چند وظیفه را 

همزمان با موفقیت انجام بدهیم.
فناوریهاینوین،صیادتمرکزکودکانهستند

محمودی با یادآوری این موضوع که عالوه بر صداها، نوتیفیکیشن ها و... که می تواند 
حواس دانش آموز را از انجام یک کار به کار دیگر منحرف کند فکرکردن به بازی های 
رایانه ای و ویدئوها هم تمرکز او را به هم می زند، اظهار داشت: از دید علمی، اگر کودک 
پیوسته دچار تغییر وظیفه در هیپوکامپ )بخشی از مغز مسئول حافظه(  شود، فرآیند 
یادگیری او با آشــفتگی همراه می شود، به ویژه وقتی میان حافظه درازمدت و حافظه 

کوتاه مدت در هم آمیزی پیش بیاید.
وی ادامــه داد: بنابراین حتی فکرکردن در مورد یک بازی مثل »کلش آف کلنز« 
هنگام نشســتن ســر کالس درس هم می تواند یک حواس پرتی و هم پیامد شناختی 
داشــته باشد. به همین علت اســت که حتی ممنوعیت استفاده از موبایل و تبلت در 
کالس درس یا در خانه، هنوز هم راه حل کامل و موثری نیست. حواس پرتی های ناشی 

از فناوری هنوز هم ادامه دارد.
این کارشناس فضای مجازی توضیح داد: فناوری اطالعات و ارتباطات، ما را به وظایف 
چند گانه وا می دارد. ما می توانیم چندین صفحه مرورگر را باز کنیم و همزمان تلویزیون 
تماشا کنیم. همچنین می توانیم، همزمان بسیاری از کارها را با همین گوشی موبایل، 
انجام بدهیم. در حالی که ما و البته کودکان، وقتی که در یک بازه زمان طوالنی، تنها 
روی یــک موضوع تمرکز می کنیم، عملکرد خیلی بهتری داریم. بنابراین ما به معنای 
واقعی کلمه در حال غرق کردن کودکان در یک جریان دیجیتال هستیم، در حالی که 

مــادی و معنوی که در طی این ســال ها برای 
توســعه و بلوغ تلگرام در کشــور انجام شد در 
مورد پیامرسان های داخلی صورت می گرفت، 

وضعیت به گونه ای دیگر می شد. 
جالب اســت که آمار ها نشان می دهند که 
حتی همین فیلترینــگ ناقص تلگرام نیز هم 
اکنون توانسته است به انحصار و حاکمیت مطلق 
تلگرام در ایران پایان دهد! اما اگر مسئولین به 
همان کارنمایشــی و ناقص خود بسنده کرده، 
زیرساخت های الزم برای توسعه و فراگیر شدن 
پیامرسان های داخلی را فراهم نکنند و مردم را 
در فضای ســردرگم فعلی و جوالن نسخه های 
ناامن و مشکوک و بی کیفیت تلگرام رها کرده 
و در نتیجه به نیازهای کشور بی توجه باشند، به 
زودی شاهد خواهیم بود که پیامرسان خارجی 
دیگری از امکانات موجود در کشور بهره برده و 
مدیریت ارتباطات کشور را در دست می گیرد، 
و به نوعی دومینوی اشــغال فضای ارتباطات و 
اطالعات کشــور همچنان ادامه پیدا کند. این 
در حالی است که پیامرسان های ایرانی در این 
مدت پیشــرفت های قابل توجهی داشته اند و 
نشان داده اند که اگر حمایت های کافی مسئولین 
نیز شامل حال آنها شود، جایگزین مناسبی برای 

شبکه های اجتماعی خارجی خواهند بود. 
هدفیکهکاملمحققنشد

سخن پایانی اینکه، در فقه شیعه و در بحث 
معامالت، قاعده ای به نام »تبعیت عقد از قصد« 
وجود دارد که محل بحث و نظر میان علما است. 
در آنجا ازعبارت معروف »ما ُقصد لم یََقع و ما 
َوقع لم یُقَصد« )یعنی آنچه قصد و انشاء شده 
بود واقع نشــد و آنچه واقع شده، طرفین عقد 
آن را قصد و انشاء نکرده اند( برای بیان ناصحیح 

بودن عقد استفاده می کنند.
  در مورد فیلترینگ تلگرام هم باید بگوییم 
آنچــه که مورد قصد و نیت بــود، یعنی قطع 
حمایت های ویژه از تلگرام و تقویت و جایگزینی 
سرویس های بومی، نه تنها تحقق نیافت بلکه 
اقداماتی در جهت زمین گیر کردن آنها هم انجام 
شد و آنچه تحقق یافت، یعنی بستن نمایشی 
تلگرام و بازگذاشتن همان تلگرام با نامی دیگر 
و... به هیچ وجه مورد قصد و نیت نبود، بلکه آش 
بی مزه ای شد که به مذاق عده ای خوش آمد تا 
بگویند: »دیدید که نتیجه نداد«. در واقع باید 
به آنها گفت خود می ُکشید، خود مجلس ختم 

می گیرید و خود خرما پخش می کنید!

»منورالفکر« از آنها یاد می شد تمام فکر و ذهن 
شان معطوف به اروپا و غرب بود. آنها بدون توجه 
به داشته های عمیق فرهنگ اسالمی – ایرانی 
به ســربازان بی جیره و مواجب فرهنگ غرب 
بدل شدند و اگرچه در سخن غرب را به واسطه 
پیشرفت های علمی می ستودند اما در عمل تنها 
به تئوریزه کردن فرهنگ غربی مشغول بودند.

این خط تا اکنون هــم ادامه دارد. اگر در 
گذشــته عده مشــخصی بودند که با این طرز 
فکر در جامعه شــناخته می شــدند اکنون اما 
به مدد گســترش رســانه ها عده قابل توجهی 
هستند که با این ژست یا پرستیژ خود را نشان 
می دهند. یکی از این موارد به حقوق حیوانات 
مربوط اســت و جماعتی بــا الگوبرداری کج و 
ناقص از غرب به این ژســت مشــغول هستند 

و یا به شــکلی اغراق آمیز به حیوانات و جایگاه 
آنها می پردازند تا خود را صاحب تفکری دیگر 
گونه نشان دهند. جلوه های این سبک زندگی 
در زمانه ما و به واســطه گسترش رسانه های 
تعاملی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر، فیس 
بوک و... در معرض دید همگان قرار می گیرد و 
از قضا بخش قابل توجهی از دالیل انتخاب این 
ســبک زندگی برای نمایاندن و نمایش آن در 
شــبکه های اجتماعی است. در ادامه به چرایی 

آنچه گفته می شد می پردازیم.
آنچهخودداشت
زبیگانهتمنامیکرد!

گفتیــم که یکــی از ویژگی هــای طیف 
منورالفکر عدم توجه به داشــته های فرهنگی 
خودمان اســت. به قول حافظ شیرازی: »آنچه 

خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد«. 
برای پی بردن به این نکته و در راســتای 
موضوع این گزارش به حقوق حیوانات در اسالم 
نگاهی باید انداخت. می توان به جرات گفت که 
هیچ دینی به اندازه اسالم به حیوانات و حقوق 
آنها توجه نکرده است. »گوستاولوبون« فیلسوف 
و مورخ فرانسوی در کتاب معروف خود )تمدن 
اسالم و عرب(، می نویســد: »در بالد اسالمی 
جمعیت حمایت از حیوانات الزم نیست و این 
قطعه از دنیا را می توان بهشت حیوانات دانست، 
مســلمین حقوق سگ، گربه و طیور را رعایت 
می کنند، به ویژه در مســاجد و معابر، طیور با 
کمــال آزادی پرواز می کنند و در مناره ها النه 
دارند، مسلمین در این باره به گونه ای هستند که 
باید ما اروپاییان خیلی چیزها از آنها بیاموزیم.«
این گفته های گوستاولوبون بیانگر آن است 
که مســلمانان در دوره رونق تمدن اســالمی 
چگونــه با حیوانات برخــورد می کرده اند. این 
فرهنگ و این نوع برخورد با حیوانات در تمدن 
اسالمی ماحصل چه چیزی بود؟ سرچشمه های 
مبانی فرهنگی مسلمانان و سبک زندگی آنان 
را باید در قرآن کریم و ســنت و سیطره پیامبر 

اسالم)ص( و اهل بیت)ع( جست وجو کرد. 
سیرهوسنتخاندانرحمت

پیامبر اکرم)ص( به اصحاب خود ســفارش 
می فرمودنــد که »بــه النه هــای جوجه های 
حیوانــات حمله نکنید و اســتراحت و خواب 
پرندگان را سلب نکنید.« همچنین آن حضرت 
می فرمودنــد: »مانع کبوتران نشــوید که در 

منازلتان النه بسازند.«
یــا در مــوردی دیگــر راوی می گویــد: 
 »از خانــه بیــرون آمدم، دیدم رســول خاتم

صلــی اهلل علیــه  و آله با لباس خود بر پشــت 
اســبش می کشید و او را نوازش می داد. گفتم؛ 
پدر و مادرم فدایت ای رســول خدا! آیا با لباس 
خود پشــت اسب را می نوازی؟ فرمود: آری. آیا 
نمی دانی که شــاید پروردگارم مرا به این کار 
]مهربانی با حیوانات و محافظت از آنها[ فرمان 

داده باشد.«
برای نمونه امیرالمومنین علی)ع( به کارگزار 
حکومتش سفارش می کند: »هنگامی که امین 
تو حیوانات را در اختیار گرفت به او سفارش کن 
که میان شتر ماده و نوزادش جدایی نیفکند و 
شیر آن را چنان ندوشد که به بچه اش زیان وارد 

شود و در سوار شدن بر 
شتران، آنها را به زحمت 
نیفکند و عدالت را در این 
امر در میان آنها رعایت 
کند )گاه بر این ســوار 
شــود و گاه بر دیگری( 
و نیز حال شــتِر خسته 
و یا زخمی را که سواری 
دادن برایش مشکل است 
رعایت کند و با حیوانی 
که سم او ساییده یا لنگ 

شده مدارا نماید.«
نخستین
وضعکننده
حقوقحیوانات

م  ســال ال حجت ا «
نصــراهلل پژمانفر« نماینده مشــهد در مجلس 
شــورای اســالمی و عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس است. مرور مواضع و تذکرها و نطق های 
او در صحن مجلس گویای این نکته اســت که 
بیش از هر چیزی به فرهنگ و ســبک زندگی 
توجه دارد. پژمانفر می گوید: »اگر به آموزه های 
اســالم نگاه کنید خواهید دید که هیچ جریان 
فکری و اندیشه ای و یا هیچ دینی تا این اندازه 

نسبت به حقوق حیوانات توجه ندارد.«
او در ادامه به یکی از این موارد  اشاره می کند 
و می افزاید: »ما در رساله امام سجاد)ع( که به 
رساله حقوق معروف است می بینیم که حضرت 
می فرماینــد حیوانات حقوقی دارند و تکالیفی 
را به واســطه آن حقوق، بر انسان متذکر شده 
است.« پژمانفر می گوید: »در سیره بزرگان ما هم 
همین بوده و برای نمونه آنها نسبت به حیواناتی 
که باربر بوده اند یا نسبت به سگ هایی که کار 
نگهبانی و محافظت را انجام می داده اند بسیار با 
رافت برخورد می کردند. رسول اکرم)ص( از هر 
نوع شــکنجه حیوان بسیار ناراحت می شدند و 
از این کار نهی می کردند. ایشان فرموده اند: »از 
جمله حقوق حیوان بر صاحبش، این است که 
بر صورتش نزند؛ چون این حیوان نیز تســبیح 
و حمــد خدای را می گوید. نه تنها آزار و اذیت 
بلکه گفته اند که پیامبراکرم)ص( حتی از ناسزا 
گفتن به حیوانات نیز نهی می فرمود و به کسانی 
کــه چنین می کردند تذکر می داد و گاه با آنها 

راه نمی رفت.«

افراطوتفریط
درموردحقوقحیوانات

این نماینده مجلس و کارشــناس مسایل 
فرهنگی معتقد است »مسئله ای که امروزه کمی 
نسبت به آن بی توجهی دیده می شود در برخی 
افراد موضوع سبک زندگی ایرانی – اسالمی ما 
است. افراط و تفریط پسندیده نیست و این در 
مورد حقوق حیوانات نیز صادق است. یعنی نه 
تفریط )زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات( پسندیده 
است و نه افراط )زیاده روی در مورد حیوانات(. 
به عبارتی حیوانات دارای حقوقی هســتند که 
باید رعایت شود اما این به آن معنی نیست که 
حیوانی را در محیط خانه طوری نگهداری کنیم 
که مثال در همان ظرفی که ما غذا می خوریم غذا 
بخورد. یا اینکه نسبت به حیوانی همان حسی را 

داشته باشم که نسبت به فرزند خود باید داشته 
باشــیم و او را فرزند خود بدانیم. اینها منجر به 

آسیب هایی روانی می شود.« 
پژمانفــر می افزاید: »نکتــه قابل تامل این 
است که افرادی که دچار این افراط در برخورد 
با حیوانات هستند متأثر از سبک زندگی غربی 
و فرهنگ غرب هستند. چنانکه گفتیم اسالم از 
همان آغاز بر حقوق این حیوانات تاکید داشته و 
این در سیره نبی اکرم)ص( به وفور دیده می شود. 
اما در فرهنگ غربی تا همین قرون اخیر نه تنها 
نسبت به حیوان بلکه نسبت به انسان و کرامت 
انسان توجهی دیده نمی شود. اینکه امروز یک 
فرد ایرانی یا یک فرد مســلمان با این فرهنگ 
غنی و پربار برود و از فرهنگ غربی تاثیر بگیرد 

این نشانه خودباختگی هویتی است.«
غربوتضادهایحلنشدنیاش

باید بر آنچه به درستی گفته شد این نکته 
را نیز افزود که حتی در اکنون غرب نیز ما شاهد 
افراط و تفریــط در مواجهه با حقوق حیوانات 
هســتیم. یعنی از یک ســو ما شاهد گسترش 
گونه ای از سبک زندگی در آن گستره هستیم 
که ترویج کننده زندگی های یک نفره اســت و 
در بســیاری موارد این افــراد تنهایی خود را با 
نگهــداری یک حیوان پــر می کنند و این گونه 
آن حیوان حکم عضو خانــواده را می یابد؛ و از 
طرفی دیگر در همان غرب ما شاهد تفریط در 
مواجهه با حقوق حیوانات هستیم به این معنی 
که حیوان را برای تفریح مردم مورد آزار و اذیت 

قرار می دهنــد و این در همان غرب به صورت 
عملی پذیرفته شد درآمده است که نمونه بارز 

آن »گاوبازی« است.
افراط در مواجهه با حیوانات می تواند تا آنجا 
پیش رود که به شکلی مضحک درآید. نمونه هایی 
از این دست را در محیط مجازی دیده ایم. برای 
نمونه انتشــار متنی برای مــرگ برای حیوان 
خانگی که اگر  اشاره مســتقیم به حیوان را از 
متن جدا کنند هر مخاطبی بی تردید می گوید 
این را فردی که فرزند از دست داده نوشته است.

شاید در این باره گفته شود که در فرهنگ 
مــا نیز موارد قابل توجهــی از ناراحتی و اندوه 
برای از دست دادن حیوان )خاصه اسب( دیده 
می شود. در پاسخ باید گفت به هیچ روی منظور 
این نیســت که اگر کســی برای مرگ حیوانی 

اندوهگین شود این مذموم است بلکه تمام سخن 
بر آن نقطه متمرکز است که آن اندوهی به شکلی 
درآید که گویا فرد فرزند یا عضوی از خانواده اش 
را از دست داده است. امروزه روانشناسان نیز بر 

آسیب های جدی این موضوع تاکید دارند.
سوگواریونمایش

»علیرضا سمیعی« کارشناس و پژوهشگر 
مسایل فرهنگی می گوید: »هر چند که سوگواری 
همیشه به منظور نمایاندن برگزار می شده و این 
نمایاندن برای تحمل پذیر کردن غم و اندوه بوده 
و نیز ایجــاد حس همدردی اما در دوره جدید 
می بینیم که تنها پوسته بیرونی سوگواری وجود 
دارد و درون آن از رنج و محنت و اندوهی واقعی 
تهی است. امروزه به وضوح می بینم که آن پوسته 
فقط باقی مانده و اینکه مثال کسی در باب مرگ 
یک حیوان خانگی یک متن ظاهرا ســوزناک 
می نویسد نشان می دهد که موضوع فقط نوعی 

تبلیغ و نمایش و ژست است.«
از او می پرســم که با چه دلیل و استداللی 
این مورد اخیر را نوعی تئاتر یا نمایش و ژست 
می داند که در پاســخ به نکته قابل تاملی  اشاره 
می کند: »شــما ببینید کسی که به واقع به غم 
و اندوهی یا داغی دچار شــود و آسیب روحی 
جدی ببینید اصال نمی تواند بنشــیند و دقایق 
یا ساعاتی وقت بگذارد و متنی ظاهرا سوزناک 
تدارک ببیند تا در محیط مجازی منتشر کند. 
حاال ممکن اســت پس از گذشــت هفته ها و 
یا حتی چندماه و پس از اینکه گذشــت زمان 

کمی از شدت آن غم و اندوه کاست فرد بتواند 
چیزی بنویســد. حتما همه ما دیده ایم کسانی 
را دچار داغ از دست دادن عزیزی شده اند. این 
افــراد گاهی برای رفع نیازهای ضروری زندگی 
مانند غذا خوردن نیز حوصله و میلی ندارند چه 
برسد به اینکه به تدارک متن های خاص محیط 

مجازی بنشینند.«
محیطمجازییاصحنهتئاتر؟!

آنچه گفته شــد نکته بسیار دقیقی است. 
چرا که اگر کســی تا حدودی با محیط مجازی 
مانوس بوده باشد می داند که تنها تدارک متن 
هم نیست. این افراد برای آن متن به یک تصویر 
نیز نیاز دارند که با دقت در آن بســیاری از آن 
تصویر خواهیم دید که آنچه مشاهده می کنیم 
گویا لحظه ای شــکار شده از یک سکانس فیلم 
یا نمایش اســت. یعنی فــرد با نیت به نمایش 
درآوردن آن بــرای چگونه عکس گرفتن تدبیر 
می کند و مثال به شخص دیگری می گوید که من 
جنازه حیوان را به این شکل در آغوش می گیرم 

و تو عکس بگیر.
کار به همین جا هم خاتمه نمی یابد. یعنی 
نمایش در همین نقطه هم به پایان نمی رسد چرا 
که فرد پس از انتشار عکس و متن تدارک دیده 
شده )نمایش دادن غم و اندوهش( می نشیند بر 
واکنش ها و الیک ها متمرکز می شود. به کسانی 
برای گرم تر شدن این نمایش به نوشتن کامنت 
می پردازند پاســخ می دهد و احیانا در آن پاسخ 
بیش از پیش به نمایش دادن فرم زندگی خود 
در زمان زنده بــودن آن حیوان هم می پردازد. 
یعنی به واقع تالش می کند تا متمایز بودنش را 

با سطح جامعه به همگان نشان دهد.
رابطهحیواناتخانگیوبردهداری

ســمیعی در ادامــه می افزایــد: »در دوره 
باســتان دو نوع برده وجود داشت. بردگانی که 
برای اســتثمار و برای کار کردن از وجودشان 
بهره برداری می شد و همچنین بردگانی که حالت 
نمایشی داشتند. مثال دو نفر را می گماردند که 
پشــت سر تخت پادشاه بایســتند و تنها شاید 
بادبزنی را تکان می دادند و یا بردگان جنســی 
که امروزه در غرب مدعی تمدن پیش رو دوباره 
باب شده اســت. امروزه اغلب حیوانات خانگی 
حکم بردگان نمایشی را دارند. چنانکه می دانیم 
بســیاری از آنها نیز با جرح و تعدیل ژنتیکی به 

وجود آمده اند.«
این کارشناس مسایل فرهنگی خاطرنشان 
ساخت: »این استفاده تزیینی از حیوانات خانگی 
که با جرح و تعدیل ژنتیکی آنها نیز همراه است 
دقیقا معادل همان برده داری به شکل نمایشی 
در قدیم اســت و این عماًل مقارن فعالیت های 
ضد محیط زیستی انســان معاصر است که به 
طبیعــت حملــه می کند و با جــرح و تعدیل 
طبیعت و با شــکنجه طبیعت سعی می کند از 
آن بهره برداری یا سواســتفاده بیشــتری کند. 
این از روح تجاوزکارانه انسان معاصر سرچشمه 
می گیرد و کامال با نگهداری حیوانات مفید در 
خانه در گذشــته و در فرهنگ ما بوده متفاوت 
اســت. برای نمونه راوی می گوید به خانه امام 
صادق)ع( رفتم و در خانه آن بزرگوار یک جفت 
کبوتر دیدم. خوی تجاوزکارانه انســان معاصر 
باعث شــده کــه او نتواند با طبیعت زیســتی 

مسالمت آمیز داشته باشد.«
نکته اینجاســت که انسان در گذشته و در 
فرهنگ غنی اســالمی – ایرانی اگر حیوانی را 
نگهداری می کرده آن را دســتخوش تغییرات 
ژنتیکــی نمی کــرد و یا آن حیــوان را زندانی 
نمی ساخت. آن حیوانات معموال با میل خویش 

در آن محیط می زیستند.

آنها قادر نیستند میزان توجه خود را مدیریت کنند و مغز آنها هنوز نمی تواند محرک های 
محیطی برهم زننده تمرکز را کنترل کند.

نبودمدیریتتمرکز،باعثازبینرفتن30درصدکاراییمغزمیشود
بر اساس مطالعات صورت گرفته، درنگ ها و توقف های ناخواسته در انجام یک کار، 
فرآیند به یاد سپردن و سپس به یادآوردن را بر هم می زند. این وقفه ها، حافظه کاری را 
تحت تأثیر قرار می دهد و توجه را تقسیم می کند؛ بنابراین به فرآیند یادگیری آسیب 

می زند و باعث خستگی و کاهش سطح گلوکز می شود.
محمودی با تأکید بر این مطلب، خاطرنشــان کرد: انجام چندین کار در یک بازه 
زمانی، موجب می شود که برای هر کدام از کارها زمان بیشتری صرف کنیم. چون در 
هر تغییر کار، زمانی برای هماهنگی ذهنی و از ســرگیری کار تلف می شود. چندکاره 
بودن تفکر را سخت تر می کند، چون با افزایش کورتیزول و آدرنالین، مغز بیشتر تحریک 
می شود و باعث خستگی آن می شود. تحقیقات نشان می دهد انجام چند کار همزمان 

باعث از بین رفتن 30 درصد کارایی مغز می  شود.
وی ادامــه داد: همچنین انجام دادن همزمان چند کار، درهم آمیختگی وظایف در 
مغز را در پی دارد. اگر یک دانش آموز در هنگام انجام تکلیف مدرســه، تلویزیون هم 
تماشــا کند و پیام کوتاه ارســال کند، اطالعات تکالیف به قسمت استراتیوم می رود، 
یعنی بخشی از مغز که وظیفه انجام مراحل و مهارت ها را دارد نه واقعیت ها و ایده ها، 
در حالی که اگر کاری را بدون حواس پرتی به وسیله تلویزیون و پیام کوتاه انجام دهد، 
اطالعات به سمت هیپوکامپ مغز می رود، بخشی از مغز که به طور استراتژیک اطالعات 
را سازماندهی و طبقه بندی می کند و این باعث می شود در آینده، راحت تر بازیابی شوند.

راهکارهایحفظتمرکزکودکانونوجوانان
این کارشناس فضای مجازی در ادامه به وظایف اولیای خانه و مدرسه در ایجاد انگیزه 
حفظ تمرکز در کودکان و نوجوانان  اشاره کرد و گفت: آموزش راهبردهای فراشناختی 
نخستین راهکار است به این معنا که حتی زمانی که کودکان کم سن و سال هستند، 
در یک زمان مشخص، تنها یک کار را از آنها بخواهید و از سپردن چند وظیفه همزمان 
پرهیز کنید. الزم است به طور منظم میان کارها استراحت کنند. به آنها کمک کنید تا 
تشخیص بدهند چه کار دیگری را می توانند هنگام انجام یک کار انجام بدهند؛ مانند 

پخش موسیقی آرام در هنگام انجام کارهای خانه.
وی ادامه داد: باید عوامل حواس پرتی را به کمترین میزان ممکن رســاند و کودک 
را ترغیب کرد که در هنگام انجام تکلیف یا انجام وظایف خود، آفالین باشــد. در خانه 
مکان های بدون موبایل و تبلت ایجاد کنید مانند اتاق خواب یا میز غذاخوری. در واقع 
با استفاده از برنامه هایی مثل مدیریت تبلت، برنامه ها و تکالیف آموزشی را به طور منظم 
و مدیریت شــده برای کودک تعیین کنید تا بتواند از هر برنامه، تنها در زمان تعیین 
شده استفاده کند. با همین ابزارهای کنترل گر، وب سایت ها و هشدارهای غیرضروری 

را از کار بیاندازید.
این کارشناس فضای مجازی افزود: امروزه برنامک ها یا اپلیکیشن های کنترل والدین 
)پرنتال کنترل( به پدر و مادرها کمک می کند تا ســطح دسترســی و زمان استفاده 
کودک از دستگاه های هوشمند مثل تلفن همراه و تبلت را مدیریت کنند و بر عملکرد 

او نظارت داشته  باشند.
وی به اولیای خانه و مدرسه پیشنهاد داد: برای تمرکز می توانید از تکنیک پومودورو 
اســتفاده کنید، برای استفاده از تکنولوژی های دیجیتال حتماً زمان استراحت تعریف 
کنید. کارها را به زمان های 20 تا 25 دقیقه تنظیم کنید و برای آن، زمان های استراحت 
چند دقیقه ای قرار دهید. روزانه گردش و استراحت در طبیعت و پارک باعث بازگشتن 
عملکردها شناختی به آرامش بخشیدن به سیستم های حسی بدن می شود. یک نفس 
عمیق، اندیشــه کردن در مورد کاری کــه می خواهیم انجام دهیم ذهن را برای انجام 

کار آماده می کند.
محمودی به والدین توصیه کرد: بگذارید فرزندتان ببیند که در هنگام انجام کار یا 
زمانی که با خانواده سپری می کنید، گوشی خود را کنار می گذارید یا در هنگام رانندگی 
از گوشی استفاده نمی کنید. کودک به عمل شما بیشتر توجه می کند تا نصیحت های شما!

فیلترینگ تلگرام
 آن چه می خواستیم، آن چه شد
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حدیث دشت عشق

صفحه 9
سه شنبه ۲ مهر ۱۳9۸ 
۲۴ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲9۰

خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد، تمرینات آماده سازی 
 ســهراب مرادی به خوبی پیش رفته و بعد از یک هفته دیگر می تواند

 کم کم دست به وزنه شود.
داود باقری درباره وضعیت سهراب مرادی پس از بازگشت به ایران بیان کرد: 
بعد از اینکه سهراب مرادی عمل کوچک ترمیم انجام داد که البته خوب و موفقیت 
آمیز بود، نزدیک به چهل روز زیر نظر دکتر امینی تمرینات فیزیوتراپی را انجام داد 
و در این مدت عالوه بر شانه بر روی کمرش هم کار انجام شد تا عضله اش تقویت 

شود. سهراب مرادی برای آماده شدن جهت حضور در گزینشی المپیک به ایران آمد و تمرینات فیزیوتراپی را انجام می دهد. از امروز 
هم تمریناتی را در آب انجام خواهد داد و در کنارش نیز بدنسازی می کند.

 باقری در پاســخ به این پرســش که او چه زمانی می تواند تمرین وزنه برداری آغاز کند، تصریح کرد: شــش هفته بعد از عمل 
می توانــد آرام آرام وزنــه بزند که در حال حاضر یک هفته دیگر باقی مانده اســت و بعد از یک هفته می تواند کم کم تمرینات وزنه 

برداری را آغاز کند.
 او در پاسخ به این پرسش دیگری مبنی بر اینکه با سهراب مرادی صحبت شده برای رسیدن به رکوردهای باال عجله نداشته 
باشد، تاکید کرد: بله. با او زیاد صحبت شده است و خودش هم متوجه شده است. در حال حاضر تمرینات آماده سازی او خیلی خوب 

پیش رفته است.

سهراب مرادی از هفته دیگر دست به وزنه می شود 
اتحادیه جهانی کشتی از عزم حسن یزدانی برای رسیدن به دومین مدال طالی المپیک پس از قهرمانی 

در رقابت های جهانی قزاقستان خبر داد.
رقابت های جهانی کشتی آزاد و فرنگی در نورسلطان پایتخت قزاقستان به پایان رسید و از میان ۲۰ آزاد و فرنگی کار 

ایران تنها حسن یزدانی به مدال طالی جهان رسید و برای کشتی ایران آبروداری کرد.
اتحادیه جهانی کشتی با اشاره به کسب دومین مدال طالی جهان توسط حسن یزدانی و غیبت کشتی گیر هندی در 

دیدار فینال، از عزم حسن یزدانی برای ایستادن بر سکوی نخست المپیک ۲۰۲۰ در توکیو خبر داد.
یزدانی با اشاره به سطح باالی رقابت های قهرمانی جهان در قزاقستان، گفت: من سخت تمرین کرده بودم و این فرصت 
به من داده شــد تا شــانس رسیدن به پیروزی را داشته باشم. بعد از چند روز بار دیگر تمریناتم را برای رسیدن به دومین 
مدال طالی المپیک آغاز می کنم. در رقابت های جهانی توانستم با کسب مدال پرچم کشورم را باال ببرم، اینک بدنبال این 

هستم در المپیک نیز پرچم ایران را به اهتزاز درآورم و مردم کشورم را خوشحال کنم.
دیوید تیلور آمریکایی که سال گذشته موفق به شکست حسن یزدانی در رقابت های جهانی ۲۰۱۸ شده بود، جدی ترین 
رقیب یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم بود که بدلیل مصدومیت حضور در رقابت های جهانی قزاقستان را از دست داد اما قصد 

دارد در المپیک ۲۰۲۰ کشتی بگیرد.
تیم ملی کشــتی آزاد ایران با کســب یک مدال طال توسط حســن یزدانی، یک نقره علیرضا کریمی و دو برنز بهنام 

احسان پور و یونس امامی در جایگاه چهارم جهان جای گرفت. ۶ آزادکار دیگر ایران نیز از رسیدن به مدال بازماندند.

حسن یزدانی: هدفم باال بردن پرچم ایران در المپیک ۲۰۲۰ است 

ذبیح اهلل پورشیب مدال نقره چهارمین مرحله لیگ کاراته وان »سری آ« شیلی را بر گردن آویخت.
در فینال وزن منهای ۸4 کیلوگرم چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان »سری آ« به میزبانی شیلی، ذبیح اهلل پورشیب 
مقابل اوگور آکتاش ترکیه ای به میدان رفت و پس از تساوی یک بر یک در هانتی نتیجه را به حریف واگذار کرد و مدال نقره 

را بر گردن آویخت.
رقیب ترکیه ای نفر اول رنکینگ المپیکی فدراسیون جهانی را در اختیار دارد و طالی قهرمانی اروپا ۲۰۱9، 3 طال، یک 
نقره و یک برنز کاراته وان های ۲۰۱9 برنز قهرمانی جهان ۲۰۱۸ و طالی امیدهای جهان ۲۰۱5 در کارنامه اش دیده می شود.
پورشیب تا پیش از رسیدن به فینال ابتدا یک بر صفر کارلوس مایا از مکزیک را مغلوب کرد، سپس با همین نتیجه والد 

دقالی دارنده برنز جوانان اروپا ۲۰۱7 از بلژیک را شکست داد.
در دور سوم ۲ بر یک بر نبیل اچ چابی دارنده نقره جوانان جهان ۲۰۱7 از مراکش غلبه کرد و در ادامه موفق شد ۶ بر 
3 ریکیتو شیمادا ژاپنی دارنده عنوان قهرمانی جوانان جهان ۲۰۱7 و برنز لیگ جهانی فرانسه ۲۰۱9 را شکست دهد و راهی 

دیدار نیمه نهایی شود.
پورشیب در این مرحله با نتیجه 7 بر ۶ از سد دانیار یولداشف قزاقستانی، دارنده عنوان نایب قهرمان آسیا ۲۰۱7 گذشت و 
فینالیست شد. در این رقابت ها ۸۰4 کاراته کا از 7۲ کشور در سانتیاگو شیلی با هم به رقابت پرداختند. امیر مهدی زاده دیگر 

نماینده ایران در این مسابقات بود که نتوانست روی سکو برود.

مدال نقره نماینده ایران در مسابقات کاراته وان شیلی
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در هفدهمین مجمع کمیته ملی پارالمپیک گفت: فدراســیون هایی که تحت 
پوشش کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفتند اگر از لحاظ برگزاری اردو برای ورزشکاران پارالمپیکی کیفیت مناسبی 

نداشته باشند بودجه کمتری در اختیار آنها گذاشته خواهد شد.
محمود خســروی وفا اظهار داشت: یکسری مشــکالت برای اجرای برنامه ها وجود دارد، اما مشکالت به شکلی نیست که 
ما نتوانیم برنامه های پیش بینی شــده خود را برای حضور در پارالمپیک ۲۰۲۰ به تعویق بیندازیم. اولویت بندی ما بازی های 
پارالمپیک ۲۰۲۰ اســت که ســعی می کنیم با تنظیم بودجه و تخصیص درست آن در ادامه اجرای تقویم ورزشی با مشکلی 
مواجه نشویم. البته چون نابه جا هزینه می کنیم قطعا پول هم کم می آوریم اما تا به امروز مشکلی از نظر اعتبارات نداشته ایم و 
از برنامه ها عقب نیستیم. تا امروز 34 سهمیه کسب کردیم که امیدواریم بتوانیم در ادامه راه شرایط مطلوب تری داشته باشیم. 
وی ادامه داد: ما اگر احســاس کنیم فدراســیونی در برگزاری اردوهای پارالمپیکــی کوتاهی می کند و یا کیفیت اردوها 
راضی کننده نباشد قطعا بودجه آنها از منابع پیش بینی شده کمتر خواهد شد. ضمن این که قرار است یک ناظر فنی و یک ناظر 
مالی بعد از این تا شــروع بازی های پارالمپیک در اردوها حضور پیدا کنند و شــرایط اردوها را مورد بررسی قرار دهند تا دیگر 
گالیه ای را از ورزشکاران پارالمپیکی شاهد نباشیم. خسروی وفا خاطر نشان کرد: برای ورزشکارانی که به صورت غیرمتمرکز در 
اردوها شرکت می کنند پول مستقیما به حساب ورزشکار واریز می شود که من تصور می کنم به ورزشکاران پارالمپیکی به ویژه 

آنهایی که طالیی هستند باالترین حقوق را پرداخت می کنیم.

کاهش بودجه فدراسیون ها در صورت پایین بودن کیفیت اردوهای پارالمپیکی 

یادبود شهید مدافع حرم علی کنعانی
برای ظهور امام زمان)عج( کار کنیم

آگهی تغییرات شرکت کارساران گیل شرکت سهامی 
خاص، به شماره ثبت ۱۳۴69 و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰9۸597

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضای هیئت مدیره به 

قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقــای امیــر حق شــناس )2594342734( و آقــای غالمرضــا 
توکلی شــیراجی )2590760205( و خانم ســاره توکلی اشکلک 
)6319816473( برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 2- آقای 
نیما شــهبازی شاد کد ملی: 2593364939 به عنوان بازرس اصلی 
و خانم مریــم فالح صفت رفتار کد ملی: 0058298509 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت 
شناسه آگهی: )606160(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی آمل 
سهامی خاص به شماره ثبت 5۸۱ 

و شناسه ملی ۱۰76۰۱۰۱۲79
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف( 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقی مانده تا تاریخ 1398/12/25 تعیین 
گردیدند: آقای عطاءاله نظافتی به کدملی 2142118488 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای حسن باقری به کدملی 0040865320 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
جواد صالحی عقیلی به کدملی 2142526861 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
آقای ذبیح اله نظافتی به کدملی 2141581443 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عباس 
نظافتی به کدملی 0054234204 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ب( کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
با دو امضاء از ســه امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
همراه با مهر شــرکت و نیز اوراق عادی و ســایر نامه های اداری با امضای منفرد رئیس 
هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. )شناسه آگهی:608490(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

برکناری کوپر از تیم ملی ازبکستان
فدراســیون فوتبال ازبکستان سرمربی آرژانتینی خود را به خاطر کسب 

نتایج ضعیف برکنار کرد.
فدراسیون فوتبال ازبکستان خبر داد که هکتور کوپر، سرمربی سرشناس 
خود را به خاطر کسب نتایج ضعیف برکنار کرده است.تیم ملی ازبکستان در 
اولیــن بازی خود در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام ملت های آســیا 
۲۰۲3 چین مقابل فسلطین با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورده بود. همچنین 
ازبک ها در دیدار دوســتانه آخرشان مقابل عراق به نتیجه تساوی بدون گل 
رضایت داده بودند. تمام این نتایج باعث شــد تا فدراسیون ازبکستان تصمیم 

بگیرد تا با سرمربی آرژانتینی قطع همکاری کند.
احتمال بازگشت آلمان

 به دسته اول لیگ ملت ها
قرار است در نشست اعضای یوفا در لوبلیانا اصالحیه ای به لیگ ملت های 
اروپا اضافه شــود و در این صورت احتماال آلمان به دســت اول این رقابت ها 

بازخواهد گشت.
لیگ ملت های اروپا از سال گذشته و پس از جام جهانی روسیه آغاز شد. 
بازی های در ســه سطح اول، دوم و ســوم برگزار شد و در نهایت با قهرمانی 
پرتغال به پایان رسید. نکته مهم، سقوط آلمان به سطح دوی این بازی ها بود. 
ژرمن ها پس از یک جام جهانی اسف بار، در لیگ ملت ها نیز در گروه فرانسه و 
هلند سوم شدند و به دسته پایین تر سقوط کردند. کرواسی، لهستان و ایسلند 
دیگر تیم های سقوط کننده بودند. قرار است طی اصالحیه ای به این رقابت ها، 
تعداد تیم های سطح اول از ۱۲ به ۱۶ افزایش پیدا کند و در این صورت آلمان 
به عنوان یکی از تیم های سقوط کرده به سطح اول باز می گردد که این بدون 
شــک با استقبال اسپانســرها همراه خواهد بود. اولین دوره لیگ اروپا از هر 
لحاظ برای یوفا پرسود بود و دوره دوم نیز با اضافه شدن تیم ها به سطح اول، 
قطعا جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد. حضور آلمان در سطح دوم می تواند 
از جذابیت بازی ها تا حدی کاهــش دهد و به همین دلیل احتمال پذیرفته 

شدن اصالحیه در نشست یوفا زیاد است.

سرویس ورزشی-
قهرمانی  در مسابقات  ایران  آزاد  تیم کشتی 
جهانی 2019 موفق به کســب تنها دو ســهمیه 
المپیک شد. با شرایط موجود حاال آزادکاران باید 
در مسابقات گزینشی به دنبال کسب سهمیه در 

اوزان 65، 74، 97 و 125 کیلوگرم باشند.
رقابت های کشــتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱9 در 
قزاقســتان به پایان رسید و روسیه بار دیگر با نمایشی 
خیره کننده مقتدرانه بر ســکوی نخست جهان ایستاد 
تا بار دیگر نشــان دهد قدرت اول کشتی جهان است. 
از ۱۰ مدال طالی توزیع شــده در این رقابت ها، 5 طال 
به روسیه رســید، آمریکا و گرجستان هر کدام ۲ طال 

گرفتند و ایران نیز فقط به یک مدال طال رسید.
در مجمــوع توزیــع مدال ها، روســیه در ۱۰ وزن 
صاحب 9 مدال شامل 5 طال، یک نقره و 3 برنز شد تا با 
فاصله زیاد نسبت به رقبا در صدر قرار گیرد. قزاقستان 
میزبان ۲ نقره و ۲ برنز گرفت، آمریکا ۲ طال و ۲ برنز را 
از آن خود کرد، ایران یک طال، یک نقره و ۲ برنز گرفت 

و گرجستان نیز ۲ طال و ۲ برنز را بدست آورد.
ترکیه دیگر کشوری بود که صاحب ۲ نقره شد، هند 
یک نقره و 3 برنز گرفت، آذربایجان ۲ نقره را از آن خود 
کرد وایتالیا نیز یک نقره گرفت.کشورهای مجارستان، 
لهستان، مقدونیه، فرانسه، اوکراین، اسلواکی، سوییس و 

ازبکستان نیز هر کدام به یک مدال برنز رسیدند.
هر چند به لحاظ کســب مدال، کشــتی آزاد ایران 
نســبت به دوره قبل که 3 برنز گرفت، عملکرد بهتری 
داشت اما در جایگاه یک کشور صاحب جایگاه در دنیا، 

فاصله زیادی با کشوری چون روسیه دارد. 
عملکرد ضعیف در کسب سهمیه

بر اساس قانون اتحادیه جهانی کشتی به نفرات اول، 
دوم، سوم مشترک و پنجم مشــترک در این رقابت ها 
ســهمیه المپیک اختصاص داده شد. از میان ۱۰ وزن 
رقابت های کشــتی آزاد، اوزان 57، ۶5، 74، ۸۶، 97 و 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آب بند بابل 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳7۰ و شناسه ملی ۱۰76۰۱۸۲656

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سرمایه شرکت 
ازمبلغ 26000000000 ریال از طریق تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید بند 
2 از ماده 158 قانون تجارت به مبلغ 104000000000 ریال منقســم به 80000 سهم با نام 1300000 ریال 

افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

شناسه آگهی: )608471(

آگهی تغییرات شرکت کارساران گیل 
شرکت سهامی خاص، به شماره ثبت ۱۳۴69 

و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰9۸597
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/5/12 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: 1- سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد.
آقــای غالمرضا توکلی شــیراجی)2590760205( به عنوان مدیرعامل و 
آقای امیر حق شناس)2594342734( به عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم 
ســاره توکلی اشکلک)6319816473( به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخــاب گردیدند. 2- مقرر گردید حق امضاء کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور مالی از قبیل چک و ســفته و بروات و عقد عقود اســالمی و 
قراردادها و نیز سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت 

مدیره با نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

شناسه آگهی: )606159(

برگ ســبز خودرو سواری سایپا SE 131 به شــماره پالک 729 ق 36 ایران 24 
به رنگ ســفید - روغنی مدل 1396 و شــماره موتور M13/5923465 و شماره 
شاسی NAS411100H3375753 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــ
کارت هوشمند به شماره 2144383 مربوط به خودرو کامیون - باری فلزی ایسوزو 
به شماره پالک 886 ع 16 - ایران 98 به رنگ آبی - روغنی مدل 1386 و شماره 
موتور 515752 و شــماره شاســی NAG086NPRF06169 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو وانت سایپا 151 به شماره پالک 171 ن 89- ایران 14 به 
رنگ سفید مدل 1396 و شــماره موتور  M13/5855124 و شماره شاسی 
  NAS451100H4968020 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
برگ ســبز خودرو ســواری پراید 131 به شــماره پالک 215 و 82- ایران 
 M13/6120936 14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1397 و شــماره موتور
و شــماره شاســی  NAS411100J1105102 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مهر و تعدادی ســربرگ مربوط به شرکت 
حمل و نقل مسعود شــرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 3566 و شناسه ملی 

10860676755 مفقود گردیده است.
آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا کالسه 97۰۰7۸۲

بدین وســیله به بهاره کارونی فرزند عبدالحســن شناســنامه شماره 9025 
و فیروزه کارونی فرزند عبدالحســن ش شناســنامه 9938 ابالغ می شــود 
کــه بانک ملت جهت وصول طلب خود به اســتناد قرارداد بانکی بشــماره 
9371945559 به مبلغ 106/000/000 ریال اصل طلب و بانضمام خسارت 
روزانه به مبلغ 40952 علیه شــما اجرائیه صــادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالسه 9700782 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/5/28 
مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 98/7/2

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

اطالعــات از محــل اختفــاء متهــم بــا پلیــس آگاهــی 
آذربایجــان شــرقی، اداره جرائم جنایی با شــماره تلفن های
 21826009-041 و یا 21826061-041 تماس حاصل فرمایید.
بازپرس شعبه 6 )ویژه قتل(
 دادسرای عمومی و انقالب تبریز - ضیاء مهر

شناسایی متهم
 به قتل فراری

تصویر فوق علی شبان رادور به اتهام 
قتل عمــد از تاریــخ 1397/2/22 
متــواری و مخفی شــده اســت از 
شــهروندان درخواســت می شــود 
به محض شناســایی و یــا هرگونه

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و 
خدماتی کارگستر مازندران سهامی خاص

به شماره ثبت ۱59 و شناسه ملی ۱۰76۰۱۲۰7۰۱
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت ارائه خدمات اداری، 
مشــاوره ای، سازماندهی و مدیریتی و تأمین نیروی انسانی ماهر و ساده آقا و 
خانم جهت انجام امور خدماتی و بهداشتی و نظافتی از قبیل آبدارچی، نظافتچی، 
باغبان و راننده و تأمین سرویس ایاب و ذهاب، ماشین نویس، بایگان، حسابدار، 
تایپ و پشتیبانی امور اداری و طبخ و توزیع و بسته بندی غذا، تعمیر، نگهداری و 
نظافت ادارات، شرکت ها و اماکن عمومی و پارک ها و تفرج گاه ها، طراحی و اجراء 
و نگهداری از فضای سبز و پارک های شهری و جنگلی و جمع آوری و حمل 
و دفع زباله های شهری و روستائی و صنعتی و بیمارستانی و اداری، انجام امور 
تأسیسات اداری اعم از گرمایشی و سرمایشی- آب- برق- گاز و سیستم های 
ارتباطی- اثاث کشی ادارات، شرکت ها و تهیه زمین و خرید و فروش امالک و 
مستغالت. ارائه خدمات حسابداری. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در 
بخش های بازرگانی، تولیدی و خدماتی و ساخت فضاهای مسکونی، عمومی 
و خدماتی. واردات به همراه خرید و فروش محصوالت مجاز بازرگانی و وسایل 
و لوازم مرتبط با موضوعات شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، 
اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد شعب 
و هرگونه فروشگاه در سراسر کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام 
و تســهیالت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری، تأسیس و احداث 
گلخانه های گل و گیاه، صیفی جات، سبزیجات، و میوه جات در فضای مسقف و 
روباز، نگهداری و فروش گل های زینتی، ساختمانی و گیاهی و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مقامات 

ذیصالح ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

شناسه آگهی: )605520(

برنامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال 
چهارشنبه 3 مهر 1398

*سایپا.....................................................................تراکتور)ساعت۱۶:۱5(
*گل گهرسیرجان................................صنعت نفت آبادان)ساعت۱7(
*نفت  مسجدسلیمان...................................شهر خودرو)ساعت۱۸:3۰(
*پارس جنوبی جم...........................نساجی مازندران)ساعت ۱۸:3۰(

پنجشنبه 4 مهر 1398
*پرسپولیس.......................................................سپاهان)ساعت ۱۶:۱5(
*ماشین سازی تبریز.................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۶:3۰(
*فوالد.....................................................................پیکان)ساعت۱۸:3۰(
*ذوب آهن........................................................استقالل)ساعت۱۸:3۰(

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

143015239. شهر خودرو
243013129. پرسپولیس

342204048. سپاهان
442202028. تراکتور

5421110827. نساجی مازندران
642119817. سایپا

741214405. پارس جنوبی جم
841213305. صنعت نفت آبادان

941212205. فوالد
10411210914. پیکان

1140402204. نفت  مسجدسلیمان
13-12403134. ذوب آهن

13-13403123. گل گهرسیرجان
53-14410338. ماشین سازی تبریز

42-15402224. استقالل
61-16401328. شاهین شهرداری بوشهر

شــهید مدافع حرم علــی کنعانی در 
اولین روز از ســال ۱357 در روستای آهق 
از توابع شهرستان مراغه آذربایجان شرقی 
در خانواده ای مذهبی و انقالبی متولد شد. 
پدرش از یادگاران هشت سال دفاع مقدس 
و از همرزمان شــهیدان باکری در لشــکر 

عاشورا بود.
این شهید در سال ۱37۸ به همراه برادر 

کوچک تر خود در آزمون دانشــگاه تربیت پاسدار امام حسین)ع( پذیرفته 
شــد و پس از فارغ التحصیلی، به عضویت سپاه درآمد. شهید کنعانی این 
جمله را بارها به زبان آورده بود که »ما باید برای ظهور امام زمان ارواحنا 
فداه زمینه ســازی کنیم و مبنای کار ما این باشد.« همچنان که خانواده 
کنعانی در جهاد و شهادت ســرآمد بوده و هست چرا که قبل از علی دو 
تن دیگر از خانواده )پسرعمو و دایی ایشان( در راه دین و وطن به شهادت 
رسیده بودند. به همین دلیل هم خودش پس از تهدید حرم آل اهلل و ظلم 
و ستم به مظلومان منطقه از سوی جنود شیطانی داعش، عازم سوریه شد. 
وی ســرانجام ۱۰ اردیبهشت ۱39۲ همچون امام حسین)ع( سرش را در 
راه دین اســالم داد و به شهادت رسید. شهید مدافع حرم علی کنعانی در 
بخشــی از وصیت نامه خود خطاب به پدر و مادرش نوشــته بود: ]پس از 
شهادتم[ مبادا فکر کنید که مرا از دست داده اید. بهتر است از قول شهید 
بهشــتی برایتان بگویم که می گفت: ما شهیدان را از دست نداده ایم. بلکه 
به دســت آورده ایم و غلط است که می گویند از دست رفته خودمان هم 

موقعی به دست می آییم که روزی به شهادت برسیم.

بررسی عملکرد آزادکاران ایران در مسابقات قهرمانی جهان 2019

عملکرد مناسب در کسب مدال نسبت به 3 دوره گذشته 
گرفتن 4 سهمیه المپیک دغدغه تیم ملی کشتی آزاد است

۱۲5 کیلوگرم جزو اوزان المپیکی محسوب می شوند و 
کشــتی گیران در این ۶ وزن در رقابت های المپیک به 

روی تشک می روند.
در ایــن میان تنها رضا اطــری در 57 کیلوگرم با 
کســب عنوان پنجمی و حســن یزدانی با مدال طالی 
وزن ۸۶ کیلوگرم موفق به کسب ۲ سهمیه از ۶ سهمیه 
برای کشــتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شدند 
امــا امیر محمد یزدانی در ۶5، رضا افضلی در 74، علی 
شعبانی در 97 و یداهلل محبی در سنگین وزن با حذف 
از رقابت های جهانی قزاقســتان، سهمیه المپیک را از 

دست دادند.
با این اوصاف کسب ۲ سهمیه از ۶ سهمیه نمی تواند 
عملکرد چندان مناسبی باشد، خصوصا اینکه با تصمیم 
اتحادیــه جهانی کشــتی یــک مرحلــه از رقابت های 

گزینشــی برای المپیک ۲۰۲۰ نســبت به دوره قبل و 
همچنین تعداد کشــتی گیران حاضر در المپیک کمتر 
شده و کشورهای بازمانده کار بسیار سختی برای کسب 

سهمیه های باقیمانده در پیش دارند.
کشتی آزاد ایران برای کسب 4 سهمیه باقی مانده 
باید در رقابت های گزینشــی قاره ای و جهانی که اوایل 
ســال آینده برگزار می شود، شرکت کند و قرار است به 
نفرات فینالیست سهمیه المپیک اختصاص داده شود که 
با توجه به برنامه کشورهای جهان برای کسب سهمیه 
و حضور چهره های مطرح، کار برای کسب سهمیه های 

باقی مانده بیش از پیش سخت و دشوار خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری اســت که در سال ۲۰۱۱ و 
پیش از المپیک لندن در مســابقات جهانی استانبول 
ترکیه تیم ملی کشتی آزاد در 4 وزن از 7 وزن موجود 

موفق به کســب ســهمیه المپیک شــد. در مسابقات 
جهانــی ۲۰۱5 الس وگاس که پیش از المپیک ۲۰۱۶ 
ریو برگزار شــد تیم ایــران در اوزان 57، ۶5، 74، ۸۶ 
و 97 کیلوگرم موفق به کســب ســهمیه شد و تنها در 

سنگین وزن دست ایران از سهمیه کوتاه ماند.
تالش برای کسب سهمیه المپیک

جهانی پیش از المپیک که همیشــه ســخت ترین 
و سنگین ترین مســابقه جهانی محسوب می شود برای 
ایران با تنها دو ســهمیه المپیک به اتمام رسید و حاال 
باید در مســابقات گزینشی به دنبال کسب سهمیه در 
اوزان ۶5، 74، 97 و ۱۲5 کیلوگرم باشــیم و امیدوار به 
اینکه با ســهمیه کامل در المپیک توکیو شرکت کنیم. 
هرچند کار در برخی اوزان برای کســب ســهمیه هم 
ســخت به نظر می رســد. البته ما تیم خوبی در اختیار 
داریــم که با رفع ضعف های فنــی اش و آنالیز حریفان 

سنتی، می توانیم به المپیک هم امیدوار باشیم.
ظواهــر امر نشــان می دهد در اوزان پایین شــاید 
شانس زیادی برای کسب مدال المپیک نداشته باشیم 
اما با اضافه شــدن پرویز هادی به تیم ملی، قطعا در دو 
وزن ۸۶ و ۱۲5 کیلوگرم المپیک حرف های زیادی برای 
گفتن داریم. ضمن اینکه در مورد هیچ وزنی به قطعیت 

نمی شود گفت توان کسب مدال نداریم.
حاال باید بدون وقفه، کار آغاز شود. عالوه بر المپیک، 
باید به فکر کسب سهمیه باشیم و قطعا تدبیر فنی که 
برای این تیم لحاظ می شــود بــه نوعی خواهد بود که 
اتفاق تلخ المپیک ۲۰۱۶ ریو درخصوص حمید سوریان، 
برای هیچ کشــتی گیر دیگری خصوصا در سبک وزن 
تکرار نشــود. حمید سوریان در هر سه میدان گزینشی 
خودش به میدان رفت و دقیقه نودی ســهمیه المپیک 
گرفت درحالیکه کشتی گیر سبک وزن بود و باید در هر 
میدان کلی وزن کم می کرد، به همین دلیل دیگر رمقی 
برای المپیک ریو نداشــت و خیلی زود از دور رقابت ها 

حذف شد.

اعالم رأی سوپرجام باز هم به تعویق افتاد
اعالم رأی مربوط به سوپرجام باز هم به تعویق افتاد تا هواداران تیم های 

فوتبال استقالل و پرسپولیس همچنان در انتظار بمانند.
رأی مربوط به ســوپرجام فصل 97-9۶ که قرار بود تا پایان شهریور ماه 
اعالم شــود باز هم به تعویق افتاد و به تاریخ ۲۶ مهر ماه موکول شــد. گویا 
ایــن تاریخ اعالم شــده دیگر به تعویق نخواهد افتاد و هواداران اســتقالل و 
پرســپولیس انتظارشان برای مشخص شدن نتیجه این بازی به پایان خواهد 
رســید. این در حالی اســت که قرار است سوپرجام فصل 9۸-97 نیز قبل از 
بازی پرسپولیس - پیکان به پرسپولیس، قهرمان فصل پیش رقابت های لیگ 

برتر و جام حذفی اهدا شود.
استراماچونی و فتحی

 به دنبال راهی برای خروج از بحران
نخستین تمرین استقالل پس از شکست در دربی 9۰ برگزار شد.تمرین 
دیروز اســتقاللی ها از ســاعت ۱۰ صبح در مجموعه ورزشــی انقالب آغاز 
شــد. پیش از این تمرین، امیرحســین فتحی، مدیرعامل استقالل جلسه ای 
پیرامون شــرایط این تیم با استراماچونی برگزار کرد و طرفین درباره مسائل 
جاری باشــگاه و راه های بهبود شــرایط تیم به گفت وگو پرداختند.با حضور 
اســتراماچونی در محل تمرین آبی ها، او به مدت 45 دقیقه  جلســه ای را با 
بازیکنــان برگزار کرد و با آنها صحبت کــرد. پس از صحبت های او بازیکنان 
استقالل جلسه ای ۱۰ دقیقه ای با یکدیگر برگزار کردند و برای موفقیت تیم 
هم دل شدند. استراماچونی روز یکشنبه هم در نشست خبری اعالم کرده بود 
که باید به باخت در دربی واکنش نشــان دهند، در نتیجه احتماال این جلسه 

طوالنی با بازیکنان در همین راستا بوده است.
ســرمربی استقالل در نشســت خبری پس از دربی گفته بود: باختن در 
داربی اتفاقی است که باید به آن واکنش نشان دهیم نه اینکه آرام باشیم. ما 
این دربی را باختیم ولی تازه چهار مسابقه را پشت سر گذاشته ایم و امتیازاتی 
را که می خواســتیم نگرفتیم. از این پس باید به دنبال جمع کردن امتیازات 

باشیم.
از ساعت ۱۱ تمرین استقاللی ها با گرم کردن و دویدن میان موانع شروع 
شد و در ادامه بازیکنانی که در دربی به میدان رفته بودند به ریکاوری مشغول 

شدند و سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی به فوتبال درون تیمی پرداختند.
پیروزی پرسپولیس برابر گل ریحان

بازیکنان ذخیره و به میدان نرفته پرســپولیس در دربی، تیم لیگ یکی 
گل ریحان را در یک بازی دوستانه با 5 گل شکست دادند.

تمرین دیروز سرخپوشان به برنامه ریکاوری برای بازیکنان ترکیب اصلی 
و بازی دوســتانه برای بازیکنان ذخیره و به میدان نرفته در دربی اختصاص 
داشــت.این بازی از ساعت ۱۰ و برابر تیم دســته یکی گل ریحان البرز آغاز 
شــد. در این دیدار فرشاد احمدزاده )۲ گل(، امیر روستایی )۲ گل( و مهدی 
عبدی برای سرخپوشــان گلزنی کردند و حریف خــود را با نتیجه 5 بر یک 
شکست دادند.در این بازی، محمد نادری هم عملکرد خیلی خوبی داشت. او 
یک پنالتی گرفت و یک پاس گل هم داد.سید جالل حسینی هم بعد از کار 
زیر نظر کادر پزشــکی، تمریناتی را با اینیگو والنسیا، مربی بدنساز تیم انجام 
داد.بازیکنــان ترکیب اصلی هم دیروز از ســاعت ۱۱ و 3۰ دقیقه وارد زمین 

پژوهشگاه شدند و برنامه ریکاوری را دنبال کردند.
نمازی: برای گرفتن جای مجیدی مذاکره نکردم

مربی پیشین تیم ملی فوتبال می گوید برای گرفتن جای فرهاد مجیدی 
با فدراسیون فوتبال مذاکره نکرده است.

امیــد نمازی درباره مذاکرات با فدراســیون فوتبال برای همکاری با تیم 
امید گفت: هفته گذشــته جلسه ای با کمیته فنی و فدراسیون فوتبال برگزار 
کردم و شرایطم را برای کار کردن در این تیم گفتم که قرار شد طی چند روز 
آینده پاســخی به من بدهند. من شرایطم را گفتم و منتظر پاسخ فدراسیون 
هســتم. وی در پاسخ به این ســؤال که آیا ضرب االجلی را برای فدراسیون 
تعیین کرده، خاطرنشــان کرد: اگر شرایطم را قبول کنند، فعالیتم را در تیم 
ملی امید آغاز می کنم ولی به فدراســیون اولتیماتوم نداده ام.مربی سابق تیم 
ملی فوتبال درباره اینکه شــرایطش برای فعالیت در تیم ملی امید چیست، 
گفت: درباره شرایط مالی، مدت زمان همکاری و مدت زمان اردوهای تیم ملی 
امید صحبت کردم و شرایطم را گفتم. کمترین بحث درباره مسائل مالی بود.
نمازی درباره حواشی پیرامون تیم ملی امید بعد از برگزاری اردو با ازبکستان 
و اظهارات فرهاد مجیدی مبنی بر اینکه در انتخاب بازیکنان اســتقال ندارد، 
تاکید کرد: زمانی که به اردوی این تیم اضافه شدم، سه، چهار روز از تشکیل 
اردو گذشــته بود. من اطالعی از انتخاب بازیکنان و وضعیت مجیدی ندارم. 
نمی دانســتم انتخاب بازیکنان با مجیدی بوده است یا نه. این اخبار را هم در 
روزنامه ها و رســانه ها خواندم، به همین دلیل نمی توانم درگیر این مســائل 
شوم.ســرمربی سابق ذوب آهن در واکنش به این ســؤال که آیا او به دنبال 
سرمربیگری در تیم ملی است یا خیر، اظهار کرد: االن فرهاد مجیدی سرمربی 
تیم ملی است و من به عنوان کمک مربی با فدراسیون فوتبال مذاکره کردم. 
برای این نیامدم که جای کســی را بگیرم. نمازی افزود: هدفم کمک به تیم 
ملی امید است و از حواشی دوری می کنم. می خواهم به این تیم کمک کنم 

که به طلسم 5۰ ساله در صعود به المپیک پایان دهد.
قضاوت بنیادی فر در بازی های مرحله دوم جام جهانی

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( از قضاوت داوران ایرانی در دیدار ویتنام و 
مالزی از مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر داد. مسابقه دو تیم 
ویتنام و مالزی از گروه G مرحله دوم مســابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
روز پنج شــنبه ۱۸ مهرماه ســاعت ۲۰ به وقت محلی در شهر هانوی ویتنام 
برگزار می شــود و با اعالم فیفا تیم داوری از کشــورمان این بازی را قضاوت 
خواهند کرد. اسامی داوران به شــرح زیر است:داور: موعود بنیادی فر،کمک 
اول: ســعید علی نژادیان،کمک دوم: علی میرزابیگی،داور چهارم: سیدوحید 
کاظمی،ناظــر داوری: یانگ لی جی از کره جنوبی و نماینده مســابقه: یونگ 

لیانگ چان از چین.

شنبه 6 مهر 98
*مس کرمان...................................................................... بادران)ساعت۱5(

یکشنبه 7 مهر 98
*گل گهر سیرجان............................. نفت مسجدسلیمان)ساعت۱7:3۰(
*سایپا تهران........................................... داماش گیالنیان)ساعت۱7:۱5(
*قشقایی شیراز................................. صنعت نفت آبادان)ساعت ۱7:۱5(
*نساجی مازندران................................ شهر خودرو مشهد)ساعت۱5:3۰(
*نیروی زمینی تهران...................................... نود ارومیه )ساعت۱5:3۰(

دوشنبه 8 مهر 98
*پاس همدان......................................تراکتور سازی تبریز)ساعت۱5:3۰(
*ماشین  سازی تبریز........................... پرسپولیس تهران )ساعت۱5:3۰(
*فجرسپاسی شیراز................................. فوالد خوزستان)ساعت۱7:۱5(
*خیبرخرم آباد........................................................ سپاهان)ساعت۱۶:3۰(
*پارس جنوبی جم............................ ذوب آهن اصفهان)ساعت۱7:۱5(
*پیکان تهران................................... شهدای رزکان کرج)ساعت۱7:۱5(
*خوشه طالیی ساوه................................. شاهین بوشهر)ساعت۱7:۱5(
*گل ریحان البرز...................................... استقالل تهران)ساعت۱۸:۱5(
*سردار بوکان..................................... شهرداری ماهشهر)ساعت۱5:3۰(
*استقالل ماهشهر................................ مس نوین کرمان)ساعت۱7:3۰(

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

*رقابت های شنای قهرمانی آسیا 2019 هند از امروز در ماده های 
مختلف به میزبانی شهر »بنگلو« برگزار خواهد شد که تیم ملی شنای 
ایران نیز با 10 نماینده در این رقابت ها حضور خواهد داشــت.طبق 
تصمیم کادرفنی تیم ملی شنا، اسامی نمایندگان ایران برای حضور در 
این رقابت ها به شرح زیر است: مهدی انصاری، بنیامین قره حسنلو، 
سینا غالمپور، علیرضا یاوری، مهرشاد افقری، متین بالسینی، متین 
سهران، پوریا رسایی، علی جعفری و محمدحسن شکری.سرمربی: 

خشایار حضرتی،مربی: علیرضا طاهریان و روانشناس: صابر مهری.
*در هفدهمیــن مجمع عمومی کمیته ملــی پارالمپیک انتخابات برای 
تعیین بازرس و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شــد و در 
پایــان پوالدگر به عنوان بازرس و ماندگار فرد بــه عنوان عضو جدید هیئت 

اجرایی کمیته ملی پارالمپیک انتخاب شدند.
*در پایــان رقابت های انتخابی تیم های ملی اســکواش، نفرات 
برگزیده برای مســابقات قهرمانی آسیا در سال 2020 انتخاب شدند.

پس از این رقابتها در بخش آقایان ســجاد زارعیان، علیرضا شاملی، 

نوید ملک ثابت به صورت قطعی راهی تیم ملی شدند.برای انتخاب نفر 
چهارم باید میان سهیل شاملی، سمیع اله قاصد آبادی و ضیاکاشانی 
مسابقه برگزار شود تا نفر نهایی انتخاب شود. در بخش زنان فرشته 
اقتداری و آیلی نیری حضورشان در تیم ملی قطعی شده است و در 
طول اردو های پیش رو نفرات سوم و چهارم می توانند با نشان دادن 

توانایی های خود انتخاب شوند.
*خسرو قمری رئیس فدراســیون دوچرخه سواری درمورد شرایط حضور 
رکاب زنان ایران در تور ایران- آذربایجان اظهار داشت: در این مسابقات ۶۱۰ 
امتیاز توزیع می شود که ما باید بتوانیم بیشترین امتیاز را جمع آ وری کنیم. در 
حال حاضر ۶7۰ امتیاز نســبت به کشور 3۲ رنکینگ جهانی برای کسب دو 
سهمیه عقب هستیم و اگر بتوانیم این اختالف را جبران کنیم دو سهمیه مان 
قطعی می شــود. وی عنوان کرد: عالوه بر تور آذربایجان تیم های باشگاهی ما 
مانند ســپاهان و امیدنیا در تورهای آســیایی شرکت می کنند و برای کسب 

سهمیه ایران امتیاز جمع می کنند.
* مسابقات ورود به اردوی مقدماتی تیم ملی تکواندو زنان دیروز در 

فدراســیون تکواندو برگزار شد. این رقابت ها در اوزان المپیکی )49-، 
57-، 67- و 67+ کیلوگرم( پیگیری گردید که در نهایت 8 هوگوپوش 
موفق شدند جواز حضور در اردو را کسب نمایند. بر همین اساس غزل 
سلطانی، نگار اســماعیلی، کوثر اساسه، نرگس میرنوراللهی، یلدا ولی 
نژاد، آناهیتا توکلی، ملیکا میرحســینی و زینب اسماعیلی وراغول به 
اردو راه یافند. ضمن اینکه با توجه به اینکه مهال مومن زاده در مسابقات 
قهرمانی جهان 2019 و کیمیا همتی و کیمیا علیزاده در رقابت تیمی جام 
جهانی 2019 و هنرهای رزمی جهان 2019 موفق به کسب مدال شده اند 
از حضور در این مرحله انتخابی معاف بودند. اردوی ملی پوشــان از روز 

سه شنبه 9 مهرماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود.
* جودوکاران نابینایان و کم بینایان کشورمان از امروز در رقابت های گرند 
پری عازم ازبکستان روی تاتامی می روند. محمدرضا خیراله زاده، رضا غالمی 
و وحید نوری ســه جودو کاری هستند که از امروز با هدایت حاج یوسف زاده 
در این رقابت ها حضور پیدا خواهند کرد.مسابقات جودو گرندپری ازبکستان تا 

چهارم مهرماه در تاشکند برگزار می شود.



دستگیری سارق طال
یــزد – خبرنگار کیهان: معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی یزد گفت: با 
تالش ماموران و همکاری مردم فردی با 37 فقره سرقت طال از منزل مردم به 
ارزش ۲۰ میلیارد ریال در مرکز اســتان یزد شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ 
محمدرضا مزیــدی افزود: همچنین ماموران پلیس طــی عملیات دیگری در 
بازرســی از یک خودرو هشــت کیلو و 98۰ گرم هروئین را کشف کردند.  وی 

اضافه کرد: ماموران پلیس در این رابطه یک متهم را دستگیر کردند. 
کشف مواد مخدر

هندیجان – خبرنگار کیهان :  دادستان عمومی و انقالب هندیجان از کشف 
تریاک  در منطقه خبر داد.حسن خادمی گفت: این مقدار مواد مخدر در ۱۱۰ 
کیسه ۱۰ کیلویی در خودرویی به صورت ماهرانه جاسازی شده بود.وی اضافه 
کرد: در این رابطه عالوه بر توقیف یکدســتگاه خودرو یک نفرسوداگر مرگ نیز 

دستگیر شد.
شکار شکارچی 

ساری – خبرنگار کیهان : مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست هنگام گشت و کنترل درشهر های آمل و 
بابل چند شکارچی غیرمجاز را به همراه سالح شکاری دستگیرکردند.ابراهیمی 
افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل طی دو ماموریت درحین گشت 
و کنترل درحوزه استحفاظی این شهرستان  شکارچیان غیرمجاز را به همراه  
شش قبضه ســالح شکاری که ســه قبضه آن قاچاق بود، دستگیر کردند.وی 
گفت: در آمل نیز ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهر درحین گشت 
و کنترل درحوزه اســتحفاظی پنج شکارچی غیر مجاز را به همراه  چهار قبضه 
سالح شکاری دستگیر و چهار رشته دام هوایی جمع آوری و دو جایگاه استقرار 
شــکارچیان را تخریب کردند.ابراهیمی افزود: ســه قطعه پرنده در دام هوایی 

صیادان تلف و پنج قطعه پرنده درمنطقه دابودشت آمل رهاسازی شد.
کاالی قاچاق به مقصد نرسید

سرویس شهرســتانها : فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف کاالی 
قاچاق در شهرستان بهبهان خبر داد. سرتیپ »حیدر عباس زاده« بیان داشت: 
ماموران انتظامی شهرستان بهبهان با رصد اطالعاتی از تردد یک دستگاه ایسوزو 
حامل کاالی قاچاق در جاده کمربندی به ســمت اســتیل مطلع و با ایجاد تور 
ایست و بازرسی خودروی مذکور را متوقف کردند.وی افزود: ماموران پلیس در 
بازرســی از بار خودروی توقیفی ۲۰۰ طاقه پارچه، ۲۰۰ عدد پرده حمام، ۱44 
عدد پســتانک نوزاد، 35۰۰ عدد چاقو اره اي و ۱44 عدد ست لیواني تنظیف 
نوزاد فاقد هرگونه مجوز گمرکی را کشــف کردند.وی با اشاره به دستگیري یک 
متهم در این رابطه، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی کاالهای کشف شده 
را پنج میلیارد ریال برآورد کردند که متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع 

قضائی داده شد.
قاچاق سوخت 

یزد- خبرنگار کیهان : رئیس پلیس آگاهی اســتان یزد از کشــف گازوئیل 
قاچــاق دراین منطقه خبر داد.ســرهنگ محمدرضا حناســاب گفت: ماموران 
طی یک عملیات در محور یزد - مهریز، دو دســتگاه نفتکش اســکانیا را برای 
بررسی مدارک و بارنامه متوقف و در بازرسی انجام شده ۶۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق را کشــف و دو متهم را نیز دستگیر کردند.وی با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش این محموله ســوختی را چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرده 
اند، خاطرنشــان کرد: متهمان که این محموله را از کرج به مقصد شرق کشور 

بارگیری کرده بودند توسط پلیس توقیف و به مراجع قانونی معرفی شدند.
مرگ کوهنورد 

ســرویس شهرســتانها: فرمانده انتظامی شهرستان ســاری از مرگ یک 
کوهنورد ۶8 ســاله اهل قائم شــهر در ارتفاعات »بنافت« این شهرستان خبر 
داد. ســرهنگ »ناصرعلی صفرپور« گفت: پنج نفــر از کوهنوردان به ارتفاعات 
»نروخــرو« در این شهرســتان عزیمت کرده بودند که فردی ۶8 ســاله که با 
آنان همراهی می کرد ســقوط و بر اثر این حادثه فوت کرد.وی تصریح کرد: با 
پیگیریهای به عمل آمده و جســت و جوهای انجام شده، توسط عوامل مردمی 
و هالل احمر جســد نام برده در دره منتهی به ارتفاعات مورد نظر کشــف و به 
سردخانه منتقل شد.سرهنگ صفرپور، خاطر نشان کرد: پس از انجام اقدامات 
قضائی، در این رابطه پرونده ای تشکیل که علت حادثه در دست بررسی است.

صفحه 10
سه شنبه ۲ مهر 1۳۹۸ 
۲۴ محرم1۴۴1 -شماره ۲۲۲۹0

حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

دیوارهای یک  فروریختــن  در حادثه 
کالس درس در نایروبی، هفت تن کشته و 

ده ها تن دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک نیوز، در 
این حادثه که در بخش غربی پایتخت کنیا اتفاق 
افتاد هفت کودک بر اثر فروریختن دیوارهای یک 

کالس درس جان خود را از دست داده و تعداد 57 نفر دیگر نیز مصدوم شدند. 
علت فروریختن این کالس درس مشخص نشده  است.

 7 کشته در حادثه 
فروریختن 

کالس درس

گزارش های منتشــر شــده در مورد 
خشونت علیه زنان در آمریکا حاکی از قتل 
حدود ۲ هزار زن در آمریکا در ســال ۲۰۱۷ 

است.
به گــزارش خبرگــزاری میزان، بــه نقل از 
نیوزویک، در ســال ۲۰۱7 دســت کم ۱948 زن 
 VPC در آمریکا توســط مردان به قتل رسیده اند.در جدیدترین بررسی موسسه
آمریکا که گزارش های ساالنه ای در مورد قتل زنان توسط مردان منتشر می کند، 
قتل زنان در آمریکا در روندی صعودی قرار گرفته است.براســاس بررسی های 
انجام شده از سال ۱99۶ مشخص شد که این پدیده در آمریکا از سال ۲۰۱4 
افزایش یافته است.میزان قتل زنان در آمریکا در سال ۲۰۱7 حدود ۱9 درصد 
رشــد داشته است.این گزارش نشان می دهد که 9۲ درصد زنان توسط مردانی 
کشته می شــوند که از قبل آنها را می شناخته اند. ۶۲ درصد از زنان نیز توسط 
همسرشــان و عموما با اسلحه گرم به قتل رسیده اند.زنان سیاهپوست دو برابر 
بیشتر از ســایر زنان قربانی پدیده قتل زنان هستند.الیحه ممنوعیت خشونت 
علیه زنان که در ســال ۱994 به تصویب رسیده بود در فوریه ۲۰۱9 منقضی 
شــد و همچنان در انتظار تمدید است.کانون وکالی دادگستری آمریکا تمدید 

این قانون در مجلس سنا را بعید دانسته است.

رشد 1۹ درصدی 
قتل زنان 
در آمریکا

بیش از ۴ هزار نفر از کودکان و نوجوانان 
انگلستان در باندهای مواد مخدر شهر لندن 

فعالیت می کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از 
ایندیپندنت، بر اســاس آمارهــا، 4۶ درصد افراد 
مرتبط با باندهای مــواد مخدر لندن را نوجوانان 
۱5 تا ۱9 تشــکیل می دهند. بــه عالوه ۲9 درصد افراد عضــو در این باندها، 
جوانان ۲۰ تا ۲5 و یک سوم آنها را افراد زیر ۱8 سال تشکیل می دهند.از این 
افراد برای حمل و انتقال مواد مخدر و پول به دیگر شهرهای انگلستان استفاده 
می شود و بسیاری از آنها در معرض حمالت چاقویی قرار دارند.بررسی ها حاکی 
از آن است که بسیاری از دختران جوان عضو در این باندها، مورد سوءاستفاده 

و خشونت قرار گرفته اند.

 عضویت ۴ هزار 
کودک و نوجوان 

انگلیسی در باندهای 
مواد مخدر

سازمان بهشت زهرا )سالم اهلل علیها( در نظر دارد مقادیری لوازم اسقاطی 
و مستعمل را به صورت یکجا به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 
بدینوســیله از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل 

می آید.
الف( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اســناد مزایده می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 
ریال به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)سالم اهلل علیها( 
به جاده قدیم تهران - قم ســاختمان اداری شماره یک سازمان - اداره قراردادها 

جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ب( میزان سپرده نقدی و شماره حساب: مبلغ 1/440/000/000 ریال 
به شماره حساب 1003 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم اهلل  علیها( واریز و 
اصل فیش واریزی به همراه اسناد و مدارک دیگر در پاکت »الف« و برگه پیشنهاد 

قیمت در پاکت »ب« دربسته و الک و مهر شده تحویل گردد.
ج( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری 

جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مزایده می باشد.
د: هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مزایده می باشد.

بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر 
در اسناد مزایده بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ضمناً مشروح شرایط مزایده در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک 
را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« 

و »ب« تحویل نمایند.

آگهی مزایده عمومی
شماره: ۹۸/7

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا)سالم اهلل علیها(
www.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

الف( شرایط متقاضی: 1- دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه 2- گواهی 
صالحیت ایمنی پیمانکاری یا فرم تأییدیه ثبت نام 3- دارای سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه

ب( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین می توانند جهت خرید 
اســناد مناقصه با دردست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا )ســالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران- قم ساختمان اداری 

شماره یک سازمان- اداره قراردادها مراجعه نمایند.
ج( سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل سه 
ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حســاب 1003 بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام 
سازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نمایند.
د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز در اوقات اداری جهت دریافت و 
تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت پایان تحویل پاکت تا پایان وقت اداری می باشد(.

بدیهی اســت شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد 
مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

هـ( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً مشــروح شرایط مناقصه در اسناد درج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از 
اخذ امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شــده »الف« و »ب« تحویل نمایند. امضاء اسناد 

مناقصه به منزله قبول شرایط مندرج در آن می باشد.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول ۹۸/15

سازمان بهشت  زهرا )ســالم ا... علیها( درنظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی 
واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

مبلغ سپرده شرکت موضوع مناقصهردیف
مبلغ تقریبی برآورد محل اجرامدت قرارداددر مناقصه به ریال

به ریال
بازسازی ساختمان 1

12 ماه 2/270/000/000سالن اجتماعات
شمسی

سازمان بهشت 
45/287/416/927زهرا )س(

روابط عمومی سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی درمانی شفا و شهید بهشتی       شماره مناقصه: 49/21/7/98موضوع مناقصه

مبلــغ برآورد: شــفا )48/079/436/105( ریــال و بهشــتی )25/114/033/902( ریــال که مجموعا برآورد یکساله
73/193/470/007 ریال

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ تضمین: 3/431/869/400 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد: 

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 
14:30 روز چهارشنبه مورخ 98/7/10

الف( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به شماره فراخوان 2098091055000003
http://iets.mporg.ir :ب( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 
محل تسلیم فقط پاکت الف: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراستتا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/7/20

بازگشایی پیشنهادها: 
از ساعت 15 روز یکشنبه 

مورخ 98/7/21
ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/7/15 در محل مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی 

دانشگاه برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

ششمین جلســه دادگاه رســیدگی به پرونده 
موسســه حافظ و شرکت کشــاورزی خوشه طالیی 
مهر ماندگار در شــعبه چهارم دادگاه ویژه مفسدان 

اقتصادی برگزار شد. 
بــه گزارش میزان، ششــمین و آخرین جلســه دادگاه 
رسیدگی به پرونده موسسه حافظ و شرکت کشاورزی خوشه 
طالیی مهر ماندگار روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه 

رســیدگی به پرونده های اخالل گران و مفسدان اقتصادی به 
ریاست قاضی صلواتی به طور علنی برگزار شد.

در این جلســه از دادگاه متهمان بهــروز پورانی، وحید 
زکی زاده، ابراهیم کارگر، هوتن یوسفیان، محسن خوشبخت، 
غالمرضا ارجمندی، عدنان موالیی و شــهاب حســنی برای 

آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شدند.
در ادامه قاضی صلواتی از نمایندگان حقوقی ســازمان 

تعاونی و روســتایی و بانــک مرکزی و نماینده دادســتان 
خواست تا توضیحات خود را ارائه دهند.

بعــد از اخذ آخریــن دفاعیات متهمــان و توضیحات 
نماینــدگان حقوقی شــاکیان و نماینده دادســتان، قاضی 
صلواتی ختم رســیدگی را اعالم کرد و گفت: به زودی حکم 

این متهمان صادر خواهد شد.
گفتنی اســت، پرونده موسســه غیرمجاز حافظ دارای 

5۰شــاکی بوده و این موسســه هفــت هــزار و 57۱ نفر 
ســپرده گذار داشــته و چهار میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان 
جذب ســپرده صورت گرفته است. همچنین پرونده شرکت 
کشاورزی خوشــه طالیی مهر ماندگار که با پرونده موسسه 
غیرمجاز حافظ ادغام شده، ۱3 متهم دارد که ۲5 میلیارد و 
53۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت 

گرفته است.

ختم رسیدگی به پرونده مؤسسه »حافظ« 
و شرکت »کشاورزی خوشه طالیی مهر ماندگار«

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( گفت: کمک های مردمی برای تهیه 
و توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند 39 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.
رضــا عســگریان دربــاره توزیــع لوازم التحریر برای 
دانش آمــوزان نیازمند به فارس گفــت: کمک های مراکز 
نیکــوکاری، خیریــن، کمک هــای نقدی و دیگــر موارد 

درخصــوص تهیــه لوازم التحریــر بــوده اســت که بین 
دانش آموزان محروم توزیع شده است. 

عسگریان افزود: دانش آموزان محسنین و کم بضاعت که 
دارای حامی هستند، لوازم التحریر آنها توسط این حامیان 
تهیه و در بین آنها توزیع شــده اســت و اگر کمک هایی 
به صورت نقدی به حســاب های مشخص شده کمیته امداد 
واریز شــده، ما نیز نسبت به تهیه لوازم التحریر و توزیع آن 

اقدام کرده ایم. 
وی با  اشــاره به اینکــه کمک های مردمــی در تهیه 
لوازم التحریر 39 درصد نســبت به ســال گذشــته رشد 
داشته اســت، گفت: تاکنون کمک های مردمی از مرز 5۰ 
میلیارد برای تهیه لوازم التحریر گذشته است و ما هر سال 
شاهد افزایش کمک های مردمی نسبت به سال گذشته آن 

هستیم. 

راننده یک دستگاه پراید با وجود ورود گاردریل به 
اتاقک خودرو از مرگ نجات یافت. 

بــه گزارش آتش نشــانی تهران، یکشــنبه شــب یک 
دستگاه خودروی ســواری پراید در بزرگراه یادگار امام)ره(، 
مسیر شــمال به جنوب، ورودی امام خمینی)ره( به شدت 
با گاردریل بزرگراه برخورد کرده که همین امر منجر به ورود 

گاردریل به داخل اتاقک خودرو شــده و تک سرنشــین آن 
به صورت معجزه آسایی هیچ گونه آسیبی ندیده بود.

فرمانده ایستگاه هشــت آتش نشانی تهران با اعالم این 
خبر گفت: راننده این خودرو پیش از رسیدن آتش نشانان از 
خودرو خارج و فقط دچار شــوک و استرس ناشی از حادثه 

شده بود.

نجات راننده پس از ورود گاردریل به پراید

رئیس پلیس پیشــگیری ناجا ازفعالیت تیم هاي 
نظارتي، گشت هاي محسوس و نامحسوس به استعداد 
۴3 هزار نیرو در قالب ۱۷ هزار مورد انواع گشــت با 

استقرار در معابر اصلی منتهی به مدارس خبر داد.
ســردار محمد شــرفی در گفت و گو با پایــگاه خبری 
پلیس با اشــاره به حضــور مقتدرانه و جدي پلیس در طرح 
بازگشایي مدارس، گفت: برخورد قاطع با مزاحمان خیاباني 
و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومي از مهمترین تمهیدات 

پلیس پیشگیری براي بازگشایی مدارس است.
شــرفی افزود: تیم هاي نظارتي، گشت هاي محسوس و 
نامحسوس به استعداد 43 هزار نیرو در قالب ۱7 هزار مورد 
انواع گشت با اســتقرار در معابر اصلی منتهی به مدارس با 

هرگونه مزاحمت و تخلف برخورد جدي خواهند کرد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از دو هــزار و 7۰۰ پلیس 
افتخاری در طرح تامین امنیت مدارس مشــارکت می کنند، 
بــه مدیران مدارس و اولیای دانش آموزان توصیه کرد که هر 
نوع بی انضباطی در این خصوص را سریعا به مرکز فوریت های 

پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.
توصیه های پلیسی به دانش آموزان

همچنیــن نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
همزمان با فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی با صدور 

پیامی توصیه ها و هشدارهایی را به دانش آموزان ارائه کرد.
در متن این پیام به دانش آموزان توصیه شده است:

- اگر در راه مدرسه دچار مشکل شدید، بالفاصله مسئله 
را با والدین خود یا اولیای مدرسه در میان بگذارید.

 - نشــانی و شماره تلفن منزل خود را همیشه به همراه 
داشته باشید.

 - محیط مدرســه را بدون هماهنگی مســئول مدرسه 
ترک نکنید و پس از تعطیل شدن مستقیما به منزل مراجعه 

نمائید.
 - به افراد غریبه اعتماد نکنید و از همراهی یا سوار شدن 

به خودروی آنها خودداری نمائید.
 - از معاشرت با افرادی که نمی شناسید یا اختالف سن 

آنها با شما زیاد است، بپرهیزید.
 - برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمائید.

 - به دعــوت یا تقاضای نامعقول دیگران به طور صریح 
پاســخ منفی داده و در مواجه با افرادی کــه خود را مأمور 
معرفی می کنند از آنها بخواهید کارت یا مدارک شناســایی 

معتبر ارائه دهند.
همچنین اولیا توجــه کنند؛ هیچ گاه فرزندان خود را به 
گمان اینکه مرتب در مدرســه حاضر می شوند به حال خود 
رها نکنید و با توجه خاص، مراقبت منطقی و هوشــمندانه 

خود، حامی و یاور فرزند دانش آموز خود باشید.

افزایش 39 درصدی کمک های مردمی 
 برای تهیه لوازم التحریر دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی  یزد گفت: با 
تالش و هوشــیاری مأموران و همکاری مردم فردی 
با 3۷ فقره ســرقت طال از منازل مردم به ارزش ۲۰ 
میلیارد ریال در مرکز اســتان شناسایی و دستگیر 

شد.

سرهنگ محمدرضا مزیدی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
در پی ســرقت های متعدد طــال و زیــورآالت از منازل، 
کارآگاهــان در بازنگری از محل های ســرقت، ردپای یک 
مجرم ســابقه دار را به دســت آوردند و متهم را شناسایی 

و دستگیر کردند.

به گفته معاون انتظامی  یــزد، متهم در بازجویی های 
انجام شده به موارد سرقت یادشده اعتراف کرد.

مزیدی با بیــان اینکه متهم با دســتور مقام قضایی 
روانه زندان شــده است بیان داشت: مالخر این پرونده نیز 
شناسایی و دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار دارد.

دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری اعالم 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  کرد: 
ممنوعیت قانون  مشــمول  پژوهشــی   و 

به کارگیری بازنشستگان هستند.
به گزارش دیوان عدالت اداری، مهرماه سال 
گذشــته بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در دســتورالعملی اعــالم کرد براســاس قانون 

احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور و قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری 
بازنشستگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
بالمانع اســت. براســاس این گزارش، در آخرین 
جلســه هیئت عمومی دیــوان عدالــت اداری، 
این دســتورالعمل لغو و اعالم شــد دانشگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند.

سرویس شهرستانها: 
برخــورد مینی بوس با دو دســتگاه پژو ۴۰5 در 
محور »نیکشهر- قصرقند« شش کشته و پنج مجروح 

برجای گذاشت. 
رئیس پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان در 
تشریح این حادثه گفت: ساعت ۲۲شب دوشنبه در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنــی بر یک فقره تصادف 
زنجیره ای منجر به فوت در کیلومتر ۱9محور »نیکشــهر - 
قصرقند« بالفاصله تیم گشــت تصادفات پلیس راه به همراه 
عوامل امدادی در صحنه حاضر شدند.سرهنگ یداهلل ستوده 
افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد، یک مینی 
بوس با دو سرنشــین به صورت رخ بــه رخ با یک پژو 4۰5 
نقره ای با شش سرنشــین برخورد و در ادامه یک پژو 4۰5 
سفید رنگ دیگر با چهار سرنشین که در همان مسیر درحال 
حرکت بوده با پژو نقره ای رنگ برخورد کرده است.وی تصریح 
کرد: متأســفانه در این حادثه  هر شش سرنشین پژو 4۰5 
نقره ای به علت شــدت جراحــات وارده در دم فوت و راننده 
مینی بوس و  چهار سرنشــین خودروی 4۰5 ســفید رنگ 
نیز مجروح و توســط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل 
شدند.سرهنگ ســتوده  عنوان کرد: کارشــناس تصادفات 
پلیس راه علت این تصادف را تجاوز به چپ خودروی مینی 
بوس و عدم رعایت فاصله طولی پژو 4۰5 سفید رنگ نسبت 

به 4۰5 نقره ای رنگ اعالم کرده است.

مدیرعامل شــرکت ماشین سازی اراک 
شــرکت  برای  ۷۰متری  تقطیر  برج  گفت: 
پتروشــیمی مروارید عسلویه در این واحد 

تولید مادرتخصصی ساخته شد.
»جعفر صفری« روز دوشــنبه در گفت وگو 
با ایرنا، افزود: این بــرج تقطیر یکی از بلندترین 
سازه های ساخته شده در نوع خود در این شرکت 
اســت که ســه متر عرض و حدود ۱8۰ تن وزن 
دارد.وی ادامــه داد: تمامــی مراحل برنامه ریزی، 
طراحــی و ســاخت این برج تقطیر در شــرکت 
ماشین سازی اراک و از سوی مهندسان کارآزموده 
این واحد صنعتی انجام شــده و عملیات ساخت 
و انتقال آن برای نصب کمتر از ســه ماه به طول 
انجامیده اســت.مدیرعامل شرکت ماشین سازی 

اراک بیان کرد: بــا توجه به منویات رهبر معظم 
انقالب درخصوص رونق تولید و استفاده از کاالی 
داخلی تمامی مواد خــام و اولیه این برج تقطیر 
از واحدهای فوالدسازی داخلی تأمین شده است.

صفری اظهار داشــت: این بــرج تقطیر که 
رکــورد طوالنی ترین محمولــه یک پارچه تاریخ 
حمل ونقل فوق ســنگین جاده ای کشــور را به 
خــود اختصاص داده روز دوشــنبه از شــرکت 
مادرتخصصی و دانش بنیان ماشین سازی اراک به 
مجتمع پتروشیمی  مروارید واقع در منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس عسلویه منتقل شد. 
وی یــادآوری کرد: نمونه پیشــین این برج 
تقطیر ۱۰ ســال پیــش از کشــورهای اروپایی 

خریداری شده بود.

برج تقطیر۷۰ متری در اراک ساخته شد

دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت علوم را باطل کرد
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

سرپرست پلیس آگاهی مازندران از کشف و ابطال 
مدارک جعلی ۱۰ نفر از کارکنان یکی از سازمان های 

دولتی در شهرستان ساری خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، سرهنگ سید جعفر 
ساداتی گفت که در پی دریافت خبری مبنی بر اشتغال به کار 
تعدادی از کارمندان یکی از ســازمان ها با مدارک تحصیلی 
جعلی در شهرســتان ســاری، موضوع در دستور کارآگاهان 
اداره مبارزه بــا جعل و کالهبرداری قرار گرفــت. او افزود: 
مأموران با بررســی های تخصصی پی به جعلی بودن مدارک 
تحصیلی ارائه شده به سازمان شدند و پس از هماهنگی های 
قضایی، متهمان را دســتگیر کردند.سرهنگ ساداتی گفت 
که متهمــان در بازجویی های به عمل آمده به جعل مدارک 
تحصیلی و ارائه آن به سازمان مربوطه اعتراف کردند که پس 

از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقالب اراک گفت: ۲3 نفر از 
بازداشتی های اعتراضات هپکو آزاد شدند.

 عباس قاســمی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اراک 
از آزادی ۲3 نفر از بازداشــتی های اعتراضات هپکو خبر داد 
و گفت: در هفته گذشــته از ســوی کارگران شرکت هپکو 
اعتراضی نسبت به وضعیت این کارخانه صورت گرفت که با 
بسته شدن ریل راه آهن همراه بود.وی تصریح کرد: متاسفانه 
این اعتراض تا اوایل شــب ادامه داشت که در نهایت منجر 
به درگیری و دســتگیری تعدادی از کارگران شد.دادستان 
عمومــی و انقالب اراک بیان کرد: بــا ورود نیروهای نظامی 
تعدادی از کارگران دستگیر شدند که با بررسی های صورت 
گرفته تا امروز ۲3 نفر از افراد بازداشت شده که نقش لیدری 
نداشــتند آزاد شــدند و ۶ نفر باقی مانده نیز به زودی آزاد 
خواهند شد. قاســمی بیان کرد: کارگران حق دارند نسبت 
به وضعیت خود گله مند باشــند، اما اعتــراض آنها باید در 
چارچوب قانون باشد و اقداماتی همچون بستن ریل راه آهن 
تعرض به حقوق ســایر مردم است که ما اجازه چنین کاری 

را نمی دهیم.

تصادف زنجیره ای 
در سیستان و بلوچستان
 6 کشته برجای گذاشت

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
وزارت راه و شهرسازی)آسفالت/ خرید الستیک ماشین آالت(

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان لرستان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه با مشخصات ذیل و سایر 
شرایط قید شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی اقدام نماید

جدول )1(: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت )به شماره 98/18 و 98/19 و 98/21 و 98/22 و 98/25 و 98/51(

فهرست بهای صالحیتعنوان پروژه
مبنای برآورد

برآورداولیه 
)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
تحویل پیشنهاد

بازگشایی 
پاکات ساعت 

8 صبح روز
ساماندهی محور خرم آباد- معموالن 1

مناقصه شماره 98/51
رتبه 5 راه 
58/226/821/7982/911/341/0901398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

لکه گیری سطح راههای استان 2
لرستان- مناقصه شماره 98/18

رتبه 5 راه 
27/818/036/7541/390/901/8381398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

3
لکه گیری و روکش آسفالتی 

کمربندی جنوبی خرم آباد- مناقصه 
شماره 98/22

رتبه 5 راه 
32/816/234/8341/640/811/7421398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

4
لکه گیری و روکش آسفالتی راههای 
اصلی فرعی و روستائی شهرستان 

سلسله- مناقصه شماره 98/21
رتبه 5 راه 
51/829/373/9622/591/468/6981398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

5
لکه گیری و روکش آسفالتی راههای 
اصلی فرعی و روستائی شهرستان 

ازنا - مناقصه شماره 98/19
رتبه 5 راه 
52/746/203/7302/637/310/1871398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

6
اجرای روکش حفاظتی چیپ سیل 
در کلیه محورای مواصالتی استان 

لرستان- مناقصه شماره 98/25
رتبه 5 راه 
57/429/024/0802/871/451/2041398/07/061398/07/161398/07/17راهداری سال 98و ترابری

یف
رد

جدول )3(: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید الستیک ماشین آالت )به شماره 98/57(

صالحیتعنوان پروژه
فهرست 

بهای مبنای 
برآورد

برآورداولیه 
)مبالغ به ریال(

مبلغ تضمین 
)مبالغ به ریال(

آخرین مهلت 
دریافت اسناد

آخرین مهلت 
تحویل پیشنهاد

بازگشایی 
پاکات ساعت 

8 صبح روز

خرید الستیک ماشین آالت راهداری 1
مناقصه شماره 98/57

نمایندگیهای 
مجاز فروش 

الستیک
20/000/000/0001/000/000/0001398/07/061398/07/161398/07/17مقطوع

* در صورتی که قیمت پیشــنهادی پیمانکار فراتر از ظرفیت مجاز رتبه 5 راه  و ترابری باشد، پیمانکار باید حایز صالحیت رتبه 4 راه 
و ترابری باشد.

* پیمانکاران دارای صالحیت به شرط داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار می توانند 
در این مناقصه شرکت نمایند.

* میزان سپرده شــرکت در مناقصه: مطابق ستون شماره 5 جدول فوق بایســتی بصورت تضامین قابل قبول ذکر شده در 
آیین نامه تضامین دولتی و مطابق با عنوان مناقصه مذکور با مدت اعتبار 3 ماه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر برای ضمانت نامه بانکی 
و یا فیش واریزی به حســاب شــماره 2176374904008 نزد بانک ملی مرکزی شهرســتان خرم آباد به نام اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان لرستان و شرایط قید شده در قسمت محتویات پاکت الف اسناد مناقصه ارائه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، 

سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* محل و زمان دریافت اســناد: متقاضیان می توانند از مورخ 1398/07/02 حداکثر تا مورخ 1398/07/06 به آدرس های ذیل 

مراجعه نمایند:
www.setadiran.ir :برد عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس *

* محل تحویل پیشــنهادات: ســامانه تدارکات الکترونیک دولت و پاکات الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور می بایست 
بصورت فیزیکی به آدرس خرم آباد- بلوار بهارستان- کیلومتر 3 جاده اندیمشک- جنب سیلو- دبیرخانه کمیسیون معامالت اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان
* به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشــروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد )مهر و امضاء کلیه اسناد الزامیست(.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. در صورت ابهام در اسناد و هر گونه سؤال با اداره پیمان و رسیدگی 

اداره کل هماهنگ گردد.
اصالحیه:

* کلیه ردیف های جدول شماره 2 که در چاپ اول منتشر گردیده بود در چاپ دوم حذف گردیدند.
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی: 1398/07/01           تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: 1398/07/02

یف
رد

حضور تیم های نظارتی پلیس 
در مسیرهای تردد دانش آموزان 

با 43 هزار نیرو

23 نفر از بازداشتی های 
اعتراضات هپکو 

آزاد شدند

10نفر از کارکنان یک اداره دولتی 
در ساری با مدرک جعلی لو رفتند

سارق ۲۰ میلیارد ریال طال در یزد دستگیر شد



صفحه 11اخبار كشور
سه شنبه ۲ مهر 1۳۹۸ 
۲۴ محرم 1۴۴1 -شماره ۲۲۲۹۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شرکتهایدولتیوبانکها
برفرازاقتصادایرانایستادهاند

سرویس سیاسیـ  
ارگان حزب کارگزاران ضمن رد ادعای بهزاد نبوی، محکوم فتنه 88 مبنی بر اینکه »در کشور ما چهار نهاد هست 
که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند« نوشت: »در حال حاضر پس از شرکت های دولتی و شبه دولتی، بانک ها بر 
فراز اقتصاد ایران ایستاده اند و پس ازآن پای بنیادها و نهادها به میان کشیده می شود. حداقل اعداد این طور و برخالف 

اظهارنظرهای چهره های سیاسی روایت می کنند.«
روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان »اقتصاد ایران دست کیست؟« نوشت: »ساختار تصمیم گیری و مدیریت در 
اقتصاد ایران مطلقاً دولتی است. بر اساس رقم تولید ناخالص داخلی در سال 95، سهم شرکت ها و مؤسسات دولتی در 
تولید ناخالص داخلی 49/3 درصد و سهم خالص دولت از بودجه 14/8 درصد برآورد شده است. در صورتی که شرکت های 
دولتی به این عدد اضافه شــوند، ســهم دولت از اقتصاد ایران به عدد ۶7 درصد می رسد. سهم بخش خصوصی و تعاونی 
بر مبنای تولید ناخالص داخلی از اقتصاد ایران هم رقم 32/۶ درصد برآورد شده است. محاسبات بر اساس بودجه سال 

98 نشان می دهد 72 درصد رقم بودجه در اختیار شرکت های دولتی قرار دارد.«
ســازندگی همچنین در پاســخ به اینکه »اندازه واقعی دولت چقدر است؟« و »مالکان واقعی چه کسانی هستند؟« 
نوشت: »شاید تا میانه دهه هشتاد  ترتیب مالکیت در اقتصاد ایران به شرکت های دولتی و شبه دولتی، بنیادها و نهاد و 
بخش خصوصی تقسیم می شد ولی در حال حاضر پس از شرکت های دولتی و شبه دولتی، بانک ها بر فراز اقتصاد ایران 
ایســتاده اند و پس  از آن پای بنیادها و نهادها به میان کشــیده می شود. حداقل اعداد این طور و برخالف اظهارنظرهای 

چهره های سیاسی روایت می کنند.«
بهزاد نبوی، محکوم فتنه 88 و از فعاالن سازمان منحله مجاهدین انقالب، سه روز پیش در مصاحبه با الف با بیان 
اینکه »بخش های انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند«، گفت: »در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد 
ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از این ها 

ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.«
گفتنی است که حرف های بهزاد نبوی که مورد استقبال رسانه های ضدانقالب قرار گرفته بود، در راستای بهانه تراشی 

اصالح طلبان و فرار از پاسخگویی و اساساًً ادامه همان خط »کمبود اختیارات« روحانی رئیس جمهور است.
آن ها می خواهند با این دروغ که منابع، اختیارات و اقتصاد دست دولت نیست، این طور القاء کنند که گروه هایی که شفاف 
نبوده و مستقل از دولت هستند، باعث مشکالت امروزی کشور شده اند! حال آنکه بخش عظیم اقتصاد کشور در اختیار دولت و 
شرکت های دولتی و بانک ها بوده و اتفاقاً بروز و ظهور مفاسدی مانند اختالس 13 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان 

و یا اختالس 15 هزار میلیاردی بانک سرمایه و... نتیجه سوء تدبیر دولتی است که اصالح طلبان از آن حمایت کرده اند.
تالشبرایارائهچهرهایانسانیازشیطان

روزنامه شــرق در ســرمقاله شماره دیروز خود نوشت: »سؤالی که این  روزها به ذهن بسیاری خطور کرده این است 
که آیا ترامپ از قدرت نظامی ایران در هراس است؟ برخی گرایش ها در داخل و گروه های نزدیک به جمهوری اسالمی 
در منطقه بیشــتر باور دارند که پاســخ به این پرســش مثبت است و آمریکایی ها از ایران و قدرت نظامی آن اگر نگفته 
باشیم ترسیده اند، دست  کم نگرانی هایی پیدا کرده و حاضر نیستند بی گدار به آب بزنند و وارد یک درگیری جدی نظامی 
شوند. گرایش های دیگر البته چندان مطمئن نیستند که آمریکایی ها به  معنای واقعی کلمه، فقط به دلیل قدرت نظامی 

ایران، خویشتن داری را در دستور کار قرار داده اند.«
در ادامه نویســنده نظر خود را بیان می کند: »صرف  نظر از صحت هر یک از دو دیدگاه، واقعیت آن اســت که به نظر 
می رسد واشنگتن چندان اصراری ندارد که سطح درگیری را افزایش دهد. از زمانی که سلسله »سوانح« خلیج  فارس در 
بندر فجیره آغاز شد تا امروز، واکنش آمریکایی ها کوتاه آمدن و مماشات بوده تا موضع گیری تند و خصمانه. حتی زمانی 

که ایران پهپاد پیشرفته آنان را سرنگون کرد، باز هم آمریکایی ها واکنش تندی نشان ندادند.«
به نظر می رسد، نویسنده که از او به عنوان استاد دانشگاه یاد می شود از نظر رفتارشناسی آمریکا در فقر آگاهی به سر 
می برد و یا چنان شیفته آمریکا و کنش آمریکایی است که تالش می کند تا آن را آراسته و به خورد مخاطبان دهد. در 
این باره الزم به ذکر است که نوام چامسکی استاد شناخته شده آمریکایی در مجموعه مصاحبه هایی که پس از 11سپتامبر 
انجام داد )و بعدا به صورت کتاب هایی منتشر شد( با ذکر مواردی در کل مصاحبه ها تأکید می کند که آمریکا هر جا به این 
نتیجه برسد که با اقدام نظامی به مقصود خود خواهد رسید بی درنگ اقدام می کند؛ خواه این اقدام یک هجوم گسترده 
باشد مانند حمله به عراق یا لیبی و خواه هجوم به صورت هدف قرار دادن اهداف محدود )مانند حمله به داروسازی الشفا 

در سودان(. پس عنوان کردن خویشتنداری و مماشات آمریکا تنها تالش برای ارائه چهره ای انسانی از شیطان است. 
روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب و نویسنده سرمقاله اش )همان طور که در متن انتخاب شده در باال آمده( معتقدند 
که گرایش هایی در ایران و متحدان ایران در منطقه بر این عقیده هستند که علت حمله نکردن آمریکا به ایران قدرت 

نظامی ایران است. ببینیم این گزاره تا چه میزان درست است:
بی بی سی پیش از این گزارش داده بود که دریادار بازنشسته »جیم استراوریدیس« به واشنگتن پست گفته: »توانایی 
سایبری، هجوم پر تعداد قایق های تندرو کوچک و تاکتیکی، زیردریایی های دیزلی، یگان های ویژه و موشک های کروز 

سطح به سطح، همگی دارایی های ارزشمندی )برای ایران( محسوب می شوند.«
ســت مولتون، عضو جوان مجلس نمایندگان آمریکا در نشســتی زنده با واشنگتن پست در مورد دقت خمپاره های 
ســاخت ایران )و نه در مورد موشــک های کروز یا بالستیک و اژدرهای دریایی( گفته: »در دومین اعزام خود به عراق به 
یاد دارد که »خمپاره های ایرانی« با چه میزان دقتی بر پایگاه های آمریکایی فرود می آمده و به همین دلیل هم معتقد 

است هر جنگی با ایران »بسیار خونین« خواهد بود.«
دغدغهاصلیمردم،نهعملکرددولتبلکهرابطهایرانوآمریکاست!

صادق زیباکالم طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: »تا مدت ها گالیه مردم از راي دادن به روحاني بود، اما االن 
دست کم از اواخر سال 97 به این سو، نزدیک به یک سال مي شود که دیگر اصال کسي نسبت به شرایط جامعه، تورم، 
قیمت ارز و دالر، عملکرد دولت و رئیس جمهور گالیه ندارد. اکنون همه جا پرسش این است که سرانجام مسئله ایران 
و آمریکا چه خواهد شــد؟ آیا باالخره آمریکا واکنش نشــان مي دهد یا مصالحه اي در کار است؟ اکنون جامعه در حالت 

صبر و انتظار توام با نگراني قرار دارد.«
مدعیان اصالحات با مطالبات عموم مردم ایران فرسنگ ها فاصله دارند. اکنون مطالبات اصلی مردم، گرانی کاالهای 
اساسی، افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، لوازم خانگی، حقوق معوقه و... است.

در حالیکه مردم با مشکالت ریز و درشت اقتصادی دست به گریبان هستند، مدعیان اصالحات همچنان امور مملکت را 
به مذاکره با آمریکا گره زده اند. این در حالی است که تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام پیش روی افکار عمومی قرار دارد.

مشکالت خصوصی سازی در این دولت هم تقصیر دولت قبل است!
روزنامه اعتماد روز گذشــته در مطلبی با عنوان »آوار مدیریت عجیب احمدي نژادي بر سر هپکو« به بهانه مشکالت 
به وجود آمده در قطب صنعتی اســتان مرکزی، نوشــت: »بدهي هاي معوق کالن، بازدهي منفي، حقوق معوق کارگران و 
تصویر نامشخص از آینده؛ این گوشه اي از تصویري است که امروز مهم ترین قطب صنعتي استان مرکزي،  یعني هپکوي 
اراك با آن رو به روست... در سال هاي اخیر مانع از شکل خصوصي سازي واقعي شده و همین مسئله باعث شده بسیاري از 
شرکت هایي که اسما خصوصي شدند اما رسما زیرنظر دولت یا شبه دولتي ها ماندند، سرنوشت دردناکي پیدا کنند. با وجود 
آنکه این روال در دهه هاي گذشــته بارها تکرار شــده اما بررسي ها نشان مي دهد تعداد بنگاه هایي که به شکل غیر واقعي 
خصوصي سازي شدند اما عماًل در سیطره دولت باقي ماندند، در دولت هاي نهم و دهم بسیار باال بوده و امروز تعداد زیادي 
از این شرکت ها و بنگاه ها، براي ادامه حیات با اما و اگرهاي جدي مواجه هستند. یکي از این بنگاه ها، هپکوي اراك است.«
گفتنی است، مدعیان اصالحات در حالی همچنان تالش می کنند سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت برآمده از خود را 
به دولت قبل نسبت دهند و برای کارگران اشک تمساح بریزند که به این سؤال اساسی پاسخ نمی دهند که در طول ۶ 
سال گذشته، چطور به واگذاری مجدد و مسئله دار شرکت هپکو به بخش خصوصی و سوءمدیریت و عدم نظارت دولتی، 
ورود نکرده و اساساًًً انتقادی به دولت مورد حمایتشان نکرده اند؟ متهمان ردیف اول هپکو، همین کسانی هستند که با 
حقوق های نجومی، داعیه دار پیشرفت و توسعه بوده بی آنکه لحظه ای به فکر کارگران مظلومی  باشند که برای دریافت یک 
حقوق ساده ماهیانه دستهایشان پینه بسته و کمرهاشان زیر بار تورم 42 درصدی برآمده از سیاست های توسعه گرایانه 

دولت روحانی خرد شده است.
نکته جالب توجه آن که بســیاری از این مدعیان دفاع از حقوق کارگران، درگیر پرونده های رانت خواری و فســاد 
اقتصادی هستند و کارنامه سیاهی در این زمینه دارند. سرنوشت کارخانه رشت الکتریک یکی از نمونه های قابل تأمل 
در این ماجراست. این هم از طنز تلخ روزگار است که متهمان مفاسد اقتصادی و سوءمدیریت، این روزها برای کارگران 

هپکو  اشک تمساح می ریزند.
فهمنادرستازبودجهونحوهتأمینآن،عمدهمشکلاقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی نوشت: »عمده مشکل اقتصاد از فهم کج بودجه و کسری بودجه و نحوه تأمین 
آن برمی خیزد. عایدی نفت درآمد نیست، بلکه تأمین مالی بودجه است، استقراض از بانک مرکزی و بانک ها )به ویژه بدون 
استفاده از اوراق قرضه دولتی( موجب برون رانی بخش مولد خصوصی از اقتصاد شده است. ریشه تورم مزمن و تضعیف 
اقتصاد نیز همین کج فهمی  در مفهوم و عملیات بودجه است. دولت باید بداند که بودجه ابزار سیاست مالی است، ولی 
ابزار توسعه نیست. پول نفت درآمد نیست و تأمین کسری بودجه با انتشار اوراق مانند دستورات وام دهی به بانک ها برای 
پروژه ها نیست. با این توضیحات باید تأکید کرد تنظیم بودجه دوساالنه یا ریزکردن  و شفاف سازی بودجه کارهای خوبی 

است، ولی تغییری در وضعیت اقتصادی و سیاست مالی نخواهد داد.«

درمکتب امام

بیدار شوید
مــن اميــدوارم كه خداى تبارك و تعاىل ما را بيدار كند و افراد ملت ما را بيدار 

كند. آنهايى كه در خواب هســتند، آنهايى كه باز هم خواب مى بينند، آنهايى كه 

خواب امريكا را مى بينند خدا بيدارشان كند.
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دکتر ابراهیم کارخانه ای
این جمله که هر کشــوری که تاریخ گذشته خود را نخواند مرتکب خطاهای 
مکرر خواهد شــد از هرکس که باشــد حرف بحقی است. در شرایطی که دشمن 
با عهدشــکنی های مکرر، به ویژه طی توافقنامه های تهران، بروکسل و پاریس )در 
ســال های 82-84( و به دنبال آن ژنو، لوزان و وین )در سال های 92-94( سناریو 
فریبکارانه ای از خدعه و فریب و عهدشکنی را به نمایش گذاشته است و بی شرمانه از 
زیر بار تعهدات خود شانه خالی نموده است؛ صحبت از مذاکره مجدد آن هم با هدف 
تحمیل خواسته های از قبل اعالم شده دشمن که کشور را در معرض توطئه های 
ویرانگر قرار خواهد داد، خطای بزرگی است که به فرموده رهبری هوشمند انقالب 
هیچ ایرانی غیرتمند و باشــعوری نمی رود با دولت کنونی آمریکا مذاکره کند. در 
ذیل با توجه به هشدارهای صریح و انقالبی رهبر حکیم و آینده نگر انقالب اسالمی 
به مواردی از عواقب و پیامدهای سیاسی خطرناك مذاکره مجدد با آمریکا در چند 

بند  اشاره می گردد:
1- تصور تحقق فشار حداکثری آمریکا و ادامه آن تا نابودی آسایش ملت ایران.

2- مشروعیت بخشیدن به طرح خواسته های شیطانی و قلدرمآبانه آمریکا که 
در طی 4۰ سال گذشته بر زمین مانده است.

 3- انفعال و تسلیم در دستگاه سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران 
در برابر زورگویی و عهدشکنی دولت آمریکا.

 4- گشــودن راه برای مذاکره بر ســر ابعاد قدرتی جمهوری اسالمی ایران با 
توجه به اینکه آمریکا از قبل هدف اصلی خود را از مذاکره توقف قدرت هسته ای و 

منطقه ای جمهوری اسالمی ایران اعالم نموده است.
5- اعطای جایزه به عهدشــکنی آمریکا و ایجاد تزلزل و اســتیصال در نظام 

تصمیم گیری جمهوری اسالمی ایران.
 ۶- افول جمهوری اسالمی ایران از قله چهل سال مبارزه بی امان با زورگویی 

و زیاده خواهی آمریکا به کشوری تسلیم پذیر!
 7- سرخوردگی در شکل گیری تمدن نوین اسالمی در برابر لیبرال دموکراسی 

غرب به سرکردگی آمریکا.
8- پاشیدن بذر یأس و ناامیدی و بی ثمر ماندن مبارزه با آمریکا در بین ملت ها 

و جنبش های آزادی بخش جهان.
9- تطهیر چهره عهدشــکن آمریکا بعد از خروج از برجام در بین دولت ها و 

ملت های منطقه و جهان.
1۰- مهر تایید بر اقدام بی شرمانه آمریکا در خروج از برجام.

11- ایجاد دوقطبی و شکاف در جامعه و در بین دولت و ملت.
12- تزلزل و به هم ریختگی در نظام تصمیم سازی داخلی و بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران علی رغم اعالم مواضع صریح و مکرر در عدم مذاکره مجدد با آمریکا. 
13- افزایش فشار حداکثری برای عقب نشینی جمهوری اسالمی ایران از دیگر 

مواضع انقالبی و قدرتی.
 14- ایجاد انسجام و همبستگی در بین نیروهای مخالف و معاند در داخل و 
خارج و گسست و از هم پاشیدگی در بین نیروهای انقالبی و وفادار به نظام اسالمی.

 15- پشت پا زدن به رهنمودها و بیانات انقالبی امام خمینی و امام خامنه ای 
در رابطه با ظلم ستیزی و مبارزه با شیطان بزرگ.

عواقب و پیامدهای سیاسی مذاكره مجدد 
با آمریکا

گزارش نیویورک تایمز 
از شبی كه ترامپ  ترسید به ایران حمله كند

نیویورک تایمز چند  نشریه آمریکایی 
از مقام های  روز پیش گزارشــی به نقل 
آگاه در کاخ سفید منتشر کرد که بیانگر 
اتفاقاتی است که در شبی که ترامپ تصمیم 
گرفت به ایران حمله نظامی انجام دهد در 

اتاق وضعیت کاخ سفید رخ داده است.
ایــن شــب از نظر تعــدادی زیــادی از 
کارشناسان سیاست خارجی آمریکا، شبی بود 
که دولت ترامپ نشــان داد به همین سادگی 
نمی توان به ایران حمله نظامی کرد و درعین حال 
ثابت کرد خود ترامپ نیز آن قدر شــخصیت 
متزلزلی دارد که در گرفتن یک تصمیم هم بارها 
و بارها دچار  تردید شــده و کار برای مشاوران 
و حتی نیروهای نظامی ایاالت  متحده را بسیار 

سخت می کند.
نیویرك تایمز دو جلســه ترامپ با مقامات 
آمریکا برای تصمیم گیری درباره نحوه پاسخ به 
ســرنگونی پهپاد فوق پیشرفته آمریکا را روایت 
می کند و با  اشاره به جلسه نخست، می نویسد: 
در بعدازظهــر 2۰ ژوئن ترامــپ از تعدادی از 
رهبران کنگره خواســته بود که برای مشورت 
درخصوص نوع مقابله با رفتار ایران به کاخ سفید 
بروند. با این  حال او قبل از دیدار با نمایندگان 
کنگــره تصمیم خود را برای حمله به برخی از 
مواضع نظامی ایران گرفته بود و چیزی در جمع 

نمایندگان بیان نکرد. 
ترامپ بر خالف عادت همیشــگی خود که 
فقط و فقط می خواهــد خودش متکلم وحده 
باشــد و از همان اول بحث نیز بیان می کند که 
تصمیمش را از قبل گرفته است، این بار چیزی 
از تصمیم گیریش به رهبــران کنگره نگفت و 
اجــازه داد آنها نظراتشــان را بیان کنند. یکی 
از رهبران جمهوری خــواه در این خصوص به 
او گفت: »چرا ســکوهای پرتاب موشک ایران 
را هدف قرار نمی دهی؟« ترامپ با  اشاره به این 

قانون گذار آمریکایــی گفت: »خوب اگر این را 
می خواهی، باید بگویم از تصمیمی که گرفته ام 

خوشحال می شوی.«
به گزارش تســنیم، نیویورك تایمز درباره 
نتیجه این جلســه این گونه نوشته است: با این  
حال سه ساعت بعد ترامپ تصمیمش را کاماًلً 
تغییر داد. او بدون اینکه مشورتی با معاون خود 
مایک پنس گرفته و یا با مشــاور امنیت ملی و 
وزیر خارجــه اش گفت وگویی کند، درحالی که 
کشــتی ها آماده شلیک موشک های تام  هاوك 
بوده و هواپیماها نیز از روی عرشه ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن برخاســته بودنــد تا ده دقیقه 
بعــد اهدافی در ایران را مورد هدف قرار دهند، 
تصمیمش را عوض کرد. زمانی که مایک پمپئو 
و ســایر مقامات به کاخ سفید بازگشتند تا در 
جریــان عملیات نظامی قــرار بگیرند و گمان 
می کردند که شــبی طوالنی را در پی خواهند 
داشت تا به مانیتور و نظارت کردن رفتار ایران 
بنشینند، به یک  باره متوجه شدند که عملیات 

به کلی لغو شده است!
این روزنامه آمریکایی سپس به روایت جلسه 
دوم ترامــپ با مقامات و مشــاورانش پرداخته 
اســت؛ چند ســاعت بعد از هدف قرار گرفتن 
پهپاد آمریکایی، ساعت 7 صبح با جان بولتون 
که در آن زمان مشاور امنیت ملی اش بود قرار 
صبحانه گذاشت. در این جلسه مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه، ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد 
مشترك ارتش و پاتریک شاناهان که برای پست 
وزارت دفاع انتخاب شده و در همان حال استعفا 
داده بود و قرار بود دو روز دیگر مارك اسپر جای 

او را بگیرد، حضور داشتند.
نیویورك تایمز با  اشــاره بــه اینکه در این 
جلسه موارد متعددی برای حمله در نظر گرفته 
شد، به تشــریح این موارد می پردازد؛  ترجیح 
پنتاگون این بــود که یکی از قایق های ایرانی 

دارای پایه موشک ایرانی هدف قرار بگیرد که 
آمریــکا آن را برای مدتی در خلیج عمان زیر 
نظر داشت. قرار بود آمریکایی ها به سرنشینان 
قایق اخطار دهند که آن را  ترك کنند و از این 
منظره فیلم گرفته و سپس قایق را با موشک 
هدف قرار دهند. در نتیجه این اقدام کســی 
کشــته نمی شد و جوابی هم به اقدام ایران در 
زدن پهپاد آمریکا داده می شد. شاناهان و ژنرال 
دانفورد معتقد بودند که این پاسخ مناسبی به 
هدف قرار دادن پهپــاد 13۰ میلیون دالری 
آمریکا است )!( اما بولتون و پمپئو بر این عقیده 
بودند که حمله باید در خاك ایران انجام شود 
و اگــر چنین حمله ای در بیرون از ایران انجام 
شود چندان هم قاطعانه به نظر نمی رسد. آنها 
معتقــد بودند مناطق نظامــی و یا محل های 
قرارگیری رادارهای موشــکی ایران که پهپاد 
را هــدف قرار داده باید مورد حمله قرار گیرد. 
در ساعت 11 صبح مشاوران بیشتری در اتاق 
وضعیت کاخ ســفید برای ارائه توضیحات به 
رئیس جمهور گرد آمدند. این جلسه یک ساعت 
طول کشید و گزینه های مختلف در آن مورد 

بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش، نگرانی از 
درگیری گســترده تر و واکنش ایران به حمله 
آمریــکا یکی از علل عــدم ورود آمریکا به فاز 
نظامی در پاسخ به ســرنگونی پهپادش، اعالم 
شده است؛ نیویورك تایمز می نویسد: آنها ترامپ 
را قانع کرده بودند که اگر حمله ای به این مناطق 
صورت گیرد در حدود 15۰ نفر کشته می شوند. 
وقتی مشــاوران از جلسه بیرون آمدند، همه بر 
این عقیده بودند که ترامپ با گزینه آخر موافقت 
کرده اســت. و قرار بود که حمله در ساعت 9 
شب انجام گیرد. با این حال پنتاگون نگرانی های 
دیگری داشت. ژنرال دانفورد بر این عقیده بود 
که کشــتن 15۰ ایرانی باعث می شود حمالت 

دیگری از سوی ایران صورت گیرد و تنش ها را 
به شدت بیشتر می کند. او معتقد بود این حمالت 
و تنش ها به درگیری ای ثابت و همیشگی تبدیل 
می شود و همین مسئله باعث می شود که دولت 
آمریکا مجبور شود نیروهای بیشتری را به منطقه 
بفرستد. بعدازاین گزارش ترامپ که در جلسه با 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بود گفت: فکر 
می کنم این کار عمدی نبوده باشد! او بعد از این 
در جلسه با خبرنگاران هم بیان کرد که به نظرم 
این کار از ســوی ایران عمدی نبوده است! فکر 

می کنم کار یک آدم سست و احمق باشد!«
این مطلب را آدام اسمیت، نماینده دموکرات 
از کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز 
به نیویورك تایمز می گوید: »در نهایت حسی که 
من از ترامپ گرفتم این بود که او واقعاًً به صورت 
هوشــمندانه ای نگران بود کــه وارد درگیری 
گسترده تری بشود. و به نظرم این خیلی خوب 
بود که او در این مورد با ما مشورت کرد. او برای 
اولین بار ما را به کاخ سفید دعوت نکرده بود که 
برای یک ساعت و نیم فقط سرمان داد بکشد و 
پــارس کند. او به ما گوش می کرد که واقعاًً مرا 

شگفت زده کرد.«
این رونامه آمریکایی همچنین آورده است: 
زمانی که قرار شــد حمله صورت بگیرد و همه 
منتظر فرمان ترامپ بودند او به ناگهان با  اشاره به 
اینکه 15۰ نفر قرار است بمیرند، حمله را متوقف 
کرد. این در صورتی است که پیش  از این وکالی 
کاخ سفید و همچنین نمایندگان پنتاگون به او 
بارها این مسئله را خاطرنشان کرده بودند ولی او 
به گونه ای برخورد کرد که گویی تازه این خبر را 
می شنود. بسیاری در کاخ سفید بر این عقیده اند 
که او در دقیقه آخر به این نتیجه رسیده بود که 
انتخاب شدن دوباره اش به عنوان رئیس جمهور با 
این کار به خطر می افتد و به همین خاطر دستور 

حمله نهایی را به همین بهانه لغو کرد.

نگاه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی باید با گذر از نگاه اداری 

به یک دستگاه جهادی و انقالبی تبدیل شود 
نشست مشترک رئیس  جدید سازمان بازرسی کل کشور با معاونین، 

مدیران و بازرسان کل مرکز و استان های سازمان برگزار شد. 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست گفت: در دوره جدید قوه قضائیه 
فضای تازه ای در کشور ایجاد شد و نقطه امیدی در مردم به جهت مبارزه با فساد 
شکل گرفته است. از طرفی ابزار مهم ریاست قوه قضائیه برای تحقق این امر، سازمان 
بازرسی کل کشور است و از این جهت سازمان بازرسی، مهم ترین سازمان وابسته به 

قوه قضائیه است که باید در این مسئولیت خطیر به کمک ایشان بیاید.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بازرســی کل کشور، حجت االسالم  حسن 
درویشیان با بیان اینکه انتظارات فراوانی که رئیس قوه قضائیه و به تبع آن مردم از 
سازمان بازرسی کل کشور دارند، نیازمند یک تالش فوق العاده و جهادی است، افزود: 
معتقدم سازمان بازرسی هرچند به عنوان یک دستگاه اداری مطرح است، اما باید 
از نگاه و حرکت اداری گذر کرده و به یک دستگاه جهادی و انقالبی تبدیل شود و 
همه همکاران سازمان، خصوصاً معاونین، مدیران و بازرسان شب و روز نداشته باشند.

درویشــیان تأکید کرد: مدیران باید شخصاً به صورت میدانی ورود کرده و به 
ویژه مواردی را که در حوزه های معیشــتی، اقتصادی، مالی و بحث فســاد مطرح 
اســت، مدیریت کنند و کاماًل در جریان مســائل قرار بگیرنــد و هدایت کننده و 

پیگیری کننده باشند.
وی با اشاره به انتظارات عمومی از سازمان در دوره جدید گفت: تماس هایی که 
مکرر طی چند روز گذشته با من برقرارشده حاکی از یک مسئولیت سنگین است 
و همه انتظار دارند مخصوصاً در حوزه های معیشــتی و اقتصادی سازمان بازرسی 
کل کشور نقش خود را به خوبی ایفا کند و به کمک قوه قضائیه بتواند برخی از این 

مشکالت را مرتفع کند و یا حداقل کاهش دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: معتقدم سازمان هم در اصالح 
ساختار ها و هم در تشکیالت و هم در رویه ها و فرآیند ها و شیوه های بازرسی نیازمند 
تغییر و اصالح متناسب با اقتضائات روز است و حتماً باید کار کارشناسی و بررسی 

دقیق علمی صورت گیرد و از شیوه های نو و ابتکاری بهره گیری شود.
درویشیان افزود: باید با سرعت و دقت الزم در حوزه های اقتصادی، مالی، پولی 
و بانکی بیشتر وارد عملیات شویم. اینکه چقدر گزارش می دهیم، خوب است، ولی 

کافی نیست، نتایج و خروجی کار سازمان برای جامعه مهم است.
حکم رفع توقیف نفتکش انگلیسی 

صادر شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از صدور حکم رفع توقیف نفتکش 
متخلف انگلیسی استینا ایمپرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، اهلل مراد عفیفی پور با تشریح آخرین وضعیت 
پرونده حقوقی شــناور اســتینا ایمپرو اظهار کرد: در پی صدور حکم رفع توقیف 
نفتکش انگلیســی »استینا ایمپرو« STENA IMPERO، به زودی این شناور 
پس از گذشــت ۶5 روز، دریاروی خود را از لنگرگاه بندرعباس به سمت آب های 

بین المللی آغاز می کند.
وی تصریح کرد: اگر چه مراحل قانونی خروج این نفتکش از آب های ایران در 
حال انجام است اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی ایران، 
همچنان باز است. وی افزود: روند دادرسی نهایی به موارد نقض قوانین دریانوردی، 

در مسیرهای قانونی پیگیری و نتایج قضایی آن اعالم خواهد شد.
به گزارش تسنیم، 28تیر امسال نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو هنگام عبور از 
تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توسط یگان 
شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. نفتکش مذکور پس از توقیف 
به ســاحل هدایت و برای ســیر مراحل قانونی و بررسی های الزم، تحویل سازمان 

بنادر و دریانوردی شد.

بقیه از صفحه2
دیدارهای ظریف

وزیر خارجه ایران در ادامه فعالیت های خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورك، با »ژان ایو 
لودریان« وزیر خارجه فرانسه، »یپه کوفود« وزیر خارجه دانمارك و »پیتر مائورر« رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش فارس، ظریف با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار خواهد کرد.

چهارشــنبه ســوم مهر ماه سال جاری وزرای خارجه ایران و گروه 4+1 )آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین( به 
همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است با حضور در نشست کمیسیون مشترك برجام 
در حاشیه هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورك، درباره این توافق و آینده آن به گفت وگو 
بنشینند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که ایران در پی مصوبه شورای عالی امنیت ملی وارد گام سوم کاهش 

تعهدات برجامی  شده است.
به نوشته نیویورك تایمز، ظریف در نشست با خبرنگاران در نیویورك گفته است اروپایی ها بعد از متعهدشدن به 

حفظ برجام، نتوانستند حتی به یک تعهد خود عمل کنند.
وی در ادامه تأکید کرده است: تنها راه اروپا در قبال ایران، سرپیچی از آمریکاست.

در بخشی از گزارش نیویورك تایمز آمده است: ظریف ضمن اذعان به اینکه سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان او 
را درباره اجرای تعهداتش فریب داده بودند و این در حالی اســت که آنها تمایل کمی که به اجرای تعهداتشــان داشتند 
زیرا روابط شان با »دونالد ترامپ«  رئیس جمهور آمریکا را مخدوش می کرد، افزود: »آنها گمان می کنند که باید از آمریکا 

چراغ سبز بگیرند«.

گزارش خبری تحلیلی کیهان
مذاكره موضوعیت ندارد

غرب باید به تعهدات خود عمل كند

رئیس  قوه قضائیه با بیان اینکه در 
قانونی  از شــرکت ها ضوابط  بسیاری 
خصوصی ســازی رعایت نشده است، 
گفت: باید ایــن موضوعات به صورت 

ساختاری رفع شود.
به گزارش روابــط عمومی قوه قضائیه، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قضایی با بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
گفت: جنگ ما تمام نشده است. امروز جنگ 
اقتصادی، روانی، رســانه ای و اطالعاتی در 
جریان است و دشمن بیش از همیشه تالش 

دارد ملت ایران را از راه خود بازدارد.
رئیســی با تبریک آغاز سال تحصیلی 
اظهار داشــت: آنچه مهم است آنکه مسئله 
تولید علم و توجه به سند تحول در آموزش 
و پرورش و به ویژه ســند مصوبه شــورای 
عالی انقــالب فرهنگی در باره امنیت روانی 
و اخالقی دانش آموزان و دانشــجویان مورد 
توجه قرار گیرد. در سند مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی، وظیفه آموزش و پرورش و 
وزارت علوم در موضوعات مختلفی از جمله 
مســئله عفاف و حجاب احصاء شده است 
که باید در جهت اجرای این ســند اهتمام 

تام داشت.

در بسیاری از شرکت ها ضوابط قانونی 
خصوصی سازی رعایت نشده است

رئیس  قوه قضائیه با  اشاره به مشکالت 
ناشــی از خصوصی ســازی در کشــور و 
اعتراضــات کارگران، اقــدام دولت درباره 
شــرکت »هپکو« را قابل تقدیر اما در عین 
حال ناکافی دانســت و افزود: شرکت ها و 
کارخانجات زیادی در کشــور هستند که 
خصوصی سازی در آنها پیامدهایی داشته و 
مشکالتی را ایجاد کرده است. در بسیاری از 
این شرکت ها ضوابط قانونی خصوصی سازی 
رعایت نشــده اســت، کارخانه دچار رکود 
شــده، کارگران بیکار شــده اند، کارگران 
حقــوق نگرفته اند، بــه اعتراضات توجهی 
نشــده و نهایتاً قوه قضائیه درگیر موضوع 
شده است، بر این اساس باید در ساختارها 
و رفتارها بازنگری و  اشــکاالت را رفع کرد 

تا شاهد بروز این مسائل نباشیم.
پیگیری اموال کانادا 

برای مقابله به مثل شعار نیست
رئیســی همچنین درخصوص پیگیری 
اموال کانادا بــرای مقابله به مثل و توقیف 
آنها گفت: آنچه هفته گذشته در این زمینه 
بیان شد، شــعار نبود بلکه تاکید دارم این 

قضیــه را دنبال کنیــم و حتی اگر در یک 
دادگاه بین المللــی بــه نتیجه نرســید، ما 
پیگیری قانونی خــود را انجام دهیم. وزیر 
محترم خارجه هم الزم اســت این موضوع 
را در مجامع مختلف تبیین و مطالبه کنند.

درآمدهای قوه قضائیه
 به خود دستگاه قضایی اختصاص یابد

وی درباره بودجه دســتگاه قضایی نیز 
تاکید کرد: باید این موضوع باالخره یک بار 
برای همیشه حل شود. پیشنهاد ما این است 
که درآمدهای قوه قضائیه به خود دســتگاه 
قضایــی اختصاص یابد و کمبود بودجه نیز 
به صورت تکلیف دولت، به میزان قانونی در 
اختیار قوه قضائیه قرار گیرد تا در این زمینه 

هر سال دچار مشکل نباشیم. 
برخورد جدی بــا متخلفان در صورت 

تأیید حذف عنوان شهدا از معابر
رئیس  دســتگاه قضا درخصوص برخی 
اخبار مبنی بر حذف عنوان شهید از تابلوی 
برخی معابر تهران، بر لزوم بررســی دقیق 
برای یافتن صحت و سقم این موضوع تاکید 
کرد و گفت: شهدا سرمایه های کشور هستند 
و اگر در این زمینه تخلفی شــده باشد باید 

برخورد جدی صورت گیرد.

نگاه به زندان و زندانی باید متفاوت شود
رئیســی همچنین با تاکید بر ضرورت 
تغییر نگاه بــه زندان و زندانیان گفت: باید 
به جمعیت کیفری به چشــم یک سرمایه 
اجتماعی و فرصت نگاه کنیم و با بازاجتماعی 
کردن این افراد به کمک گروه های جهادی 
به تربیت یک نیروی انسانی کارآمد و مفید 
برای کشور بپردازیم. زندانی از نگاه ما مجرم 
اســت اما از نگاه یک آسیب شناس، فردی 
آســیب دیده و بیمار به شمار می آید و نگاه 
ما به زندان و زندانی نیز باید متفاوت شود.

رئیس  قوه قضائیه از زحمات و تالش های 
ناصر ســراج در سازمان بازرسی کل کشور 
قدردانی و برای حجت االســالم درویشیان 

در این سازمان آرزوی توفیق کرد.
براســاس این گزارش، در این جلســه 
مســئوالن قضایی کشور به ارائه گزارش از 

حوزه فعالیت خود پرداختند.
زمین خواری در سواحل مکران

 با مجوزهای قانونی
رئیس  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
در این جلســه با  اشاره به زمین خواری در 
ســواحل مکران بــا مجوزهــای قانونی، از 
واگذاری میزان زیادی تســهیالت ارزی و 
ریالی و واگذاری زمین به یک جوان ایرانی 
ســاکن اســپانیا در این منطقه خبر داد و 

خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
رئیس  مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه نیز به ارائه توضیحاتی درباره سامانه 
اعالم اموال و دارایی مسئوالن پرداخت. پس 
از گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضائیه درخصوص سامانه ثبت دارایی ها 
و اموال مسئولین و کارگزاران نظام، عملیاتی 
و اجرایی شدن سامانه مذکور مورد تأیید قرار 
گرفت و همچنین مقرر شد در جهت صیانت 
از قضات در برابر اتهامات ناروا و حراست از 
عزت قاضی و دادگاه، مرکز حفاظت اطالعات 
قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات، ساز 

و کار مناسبی پیش بینی نمایند. 

رئیس قوه قضائیه:

باید درخصوصی سازی ها بازنگری شود

معاون هماهنگ کننده سپاه در واکنش 
به ادعای عضو سازمان منحله مجاهدین 
انقالب مبنی بر شناسایی دو جاسوس در 
دفتر ســردار نقدی با رد این ادعا، گفت: 
این ادعا مصداق بارز نشــر اکاذیب برای 
تشویش اذهان عمومی است و این فرد 
باید به زودی به دادگاه برود و پاسخگوی 

اتهامات کذبی که وارد کرده باشد.
معــاون  نقــدی،  محمدرضــا  ســردار 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفت وگو با فارس و در پاســخ به ســؤالی 
پیرامون صحت و سقم ادعای اخیر بهزاد نبوی 

مبنی بر شناسایی دو جاسوس در دفتر سردار 
نقدی، ضمن تکذیب این موضوع، اظهار داشت: 
هجویات فردی که نام بردید، ارزش پاسخگویی 
ندارد و وی باید به زودی به دادگاه برود و جواب 
دروغ هایــی که مطرح کــرده را بدهد، چراکه 
مصداق بارز نشر اکاذیب برای تشویش اذهان 

عمومی است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ممکن است برای 
عموم مردم دسترسی به اطالعات درخصوص 
دروغی که به بنده نسبت داده اند ممکن نباشد، 
اما همه می توانند بخش دیگری از صحبت های 
او که گفته »۶۰ درصد ثروت ملی کشــور در 

اختیار چهار نهاد است« را اندازه گیری کنند و 
میزان دروغگویی این فرد را بسنجند.

سردار نقدی تأکید کرد: ان شاءاهلل به زودی 
به دادگاه خواهد رفت و باید پاسخگوی اتهامات 
کذبی که وارد کرده و در نهایت منتظر مجازات 

آن باشد.
به گزارش فارس، بهزاد نبوی عضو سازمان 
منحلــه مجاهدین انقالب اســالمی اخیراً در 
گفت وگویی ادعا کرده در دفتر سردار نقدی دو 
جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در زندان با 
برخی زندانیان سیاسی هم بند بودند، که یکی 

از آنها اعدام شد.

واکنش سردار نقدی به یک ادعا

نبوی باید در دادگاه پاسخگوی دروغ خود باشد

برای  سخنگوی دولت گفت: روحانی 
سفر به نیویورک  تردید داشت اما در نهایت 
تصمیم بر آن شد که در این سفر صدای 

بلند ملت ایران باشد.
علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز )دوشنبه( 
در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران، ضمن 
تبریک هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس 
نماد ایســتادگی و مقاومت ملت ایران در یک 
جنگ تمام عیار بــود که درس های فراوانی در 

عرصه های مختلف برای ما دارد.
وی افزود: دفاع مقدس و ایســتادگی ملت 
ایران موجب شد امروز دشمنان انقالب اسالمی 

جرأت تجاوز به کشورمان را نداشته باشند.
ربیعی با  اشاره به تحریم های آمریکا علیه 
ایران اظهار داشــت: امــروز ایران در یک دفاع 
مقدس به سر می برد، دفاع از تالش آنهایی که 
می گویند ایران سرزمین بزرگی است و همچنین 

دفاع از معیشت مردم.
وی افزود: در تاریخ اخیر ایران جنگی رخ داد 
که ما یک وجب از خاك کشور را به بیگانگان 
ندادیم، دفاع مقدس درس های فراوانی داشت 
و ما امروز در کنار ملت ایران در برابر دشمنان 

ایستاده ایم.
ســخنگوی دولت با  اشاره به سفر ریاست 
جمهوری به آمریکا گفت: امروز رئیس جمهور 
به آمریکا ســفر کرد، البته وی  تردید داشــت 
اما در نهایت تصمیم برآن شد که در این سفر 
صدای بلند ملت ایران باشد. آقای روحانی 13 
دیدار با سران کشورهای مختلف خواهد داشت 
و در گفت وگو با رسانه ها حقانیت ملت ایران را 

اثبات خواهد کرد.
وی درخصــوص اقدام آمریکا در تاخیر در 

صدور روادید برای هیئت ایرانی گفت: رفتارهای 
آمریکا برخالف هنجارهای بین المللی بود، این 
ســفر را با مشکالتی مواجه کرد ولی این سفر 
صدای ایــران را دوباره به گوش جهان خواهد 
رساند و منافع اقتصادی و سیاسی تهران پیگیری 
خواهد شد. این سفر منطق جمهوری اسالمی 
در برابر بی منطقی واشنگتن را نشان می دهد. 

روند خصوصی سازی مشکلی ندارد! 
درپاسخ به سؤالی درباره اعتراض کارگران 
»هپکو« به عدم پرداخت مطالبات شان با بیان 
اینکه اطالعات من درخصوص »هپکو« بسیار 
کامل اســت و من از ابتــدا در جریان موضوع 
هستم، تصریح کرد: مشکل هپکو، مشکل تولید 
است چون خریداران کم شده اند ضمن اینکه 
تکنولوژی آن نیز باید نوسازی شود اما مسئله 

دوم نوع خصوصی سازی هاست.
سخنگوی دولت گفت: افرادی که مدیریت 
آن را برعهده گرفتند، نتوانســتند به تعهدات 

خود عمل کنند، خصوصی سازی صورت گرفته 
در هپکو خصوصی سازی ناسالمی  نبود اما مالکان 

نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
ربیعی با بیان اینکه باید بررسی های بیشتری 
درخصوصی سازی  افراد  درخصوص صالحیت 
صــورت بگیرد، افزود: یکــی از بانک ها مکلف 
شد حقوق عقب مانده کارگران را پرداخت کند 
بنابراین کنسرسیومی  بنا بر توصیه آقای روحانی 
تشکیل شد که می تواند تولیداتی داشته باشد 

که مورد نیاز است. 
وی تأکید کرد: با ورود کنسرسیوم، تولید 
تضمین می شــود و آرامشی در شرکت هپکو 
ایجاد خواهد شد و اگر اشتباه نکنم، آقای روغنی 

به عنوان مدیرعامل انتخاب خواهد شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت درباره 
خصوصی سازی دقت بسیار زیادی دارد ولی هر 
خصوصی سازی پر از حرف و حدیث است، اظهار 
داشت: دقیقاً به همین دلیل در جلسه اخیر سران 

قوا، این موضوع مطرح شــد. خصوصی سازی و 
کوچک کردن دولت استراتژی صحیحی است 
اما شــیوه آن حــرف و حدیث هایی دارد، من 
یقین دارم سازمان خصوصی سازی دقت الزم 

را خواهد داشت.
رونــد  حالــی  در  دولــت  ســخنگوی 
خصوصی ســازی را ســالم دانسته و مشکالت 
هپکو را عدم تعهد مالکان به تعهدات خود عنوان 
کرده است که اساساً موضوع اهلیت خریدار جزو 
روند خصوصی سازی و اتفاقا مهم ترین بخش آن 
محسوب می شود و سؤال اساسی اینجاست که 
چرا در واگذاری ها این موضوع بسیار مهم مغفول 

واقع شده است. 
فقط حذف یارانه ثروتمندان مطرح است

وی درباره حواشی مطرح شده درخصوص 
موضوع حذف یارانه ها گفت: نگرانی ایجاد نکنیم 
کــه یارانه مردم حذف می شــود؛ اصال چنین 
بحثی نیســت و فقط حذف یارانه ثروتمندان 

مطرح است.
سخنگوی دولت همچنین با تبریک آغاز 
سال تحصیلی جدید، گفت: اهتمام برای کمک 
به حل مسائل آموزش و پرورش و تعیین تکلیف 
دســتگاه های اقتصادی مانند سازمان برنامه و 
بودجه و همکاری میان بخشــی وزارتخانه ها با 
آموزش و پرورش نیز در جلســه روز گذشــته 
مطرح و بررســی شــد. در جلسه روز گذشته 
دولت نسبت یک به 25 برای سهم استخدام های 
آینده معلمان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و همچنین در مورد چگونگی و شیوه استخدام 
افرادی که در حــال فعالیت در این وزارتخانه 
هستند در آینده نزدیک تصمیم گیری خواهد 

شد.

ربیعی در نشست خبری:

روحانی برای سفر به نیویورک تردید داشت
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 سوری ها کردهای مسلح مورد حمایت آمریکا را 
به باد کتک گرفتند

در  آمریکا  ُکرد مورد حمایــت  شــبه نظامیان 
ادامه عملیات خــود برای نیروگیری و اعزام آنان به 
جبهه های عملیاتی، قصد داشتند شماری از جوانان 
»تل حمیس« واقع در شمال شرق سوریه را بازداشت 
کنند که موفق به انجام این کار نشــدند. در مقابل 
 عشــایر عربی حاضر در شــهرک »تل حمیس« به 
شبه نظامیان کرد حمله کرده و آنها را به شدت کتک 

زدند.

به گزارش فارس پس از ضرب و شتم شبه نظامیان ُکرد 
مورد حمایت آمریکا توســط مردم »تل حمیس«، ساکنان 
این شهرک تظاهرات گســترده ای را هم به راه انداختند و 
شــعارهایی را در محکومیت اقدامات شبه نظامیان کرد و 
در حمایت از دولت سوریه سر دادند. روزنامه الوطن سوریه 
در ایــن باره گزارش داده کــه معترضان پس از کتک زدن 
عناصر ُکرد، گشــتی متعلق به آنان را مصادره کردند و آنها 

را فراری دادند.

جنگنده های آمریکایی با بمباران مراسم عروسی
35 نفر را در افغانستان کشتند

جنگنده هــای آمریکایی با بمباران یک مراســم 
افغانســتان،  »هلمند«  جنوبی  والیت  در   عروســی 

دست کم 35 غیر نظامی را کشتند.
مقامات محلی والیت هلمند در جنوب افغانستان دیروز 
اعالم کردند، جنگنده های آمریکایی شرکت کنندگان در یک 
مراسم عروســی را بمباران کردند و دست کم ۳۵ غیرنظامی 
را کشــتند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این حمله 
هوایی ، خانه ای هدف قرار گرفت که در آنجا مراسم عروسی 

در حال برگزاری بود. رســانه ها و فرماندهــان آمریکایی در 
ارتباط با این جنایت، سکوت کرده و مسئولیت آن را تا عصر 

دیروز به عهده نگرفته اند.
این نخستین بار نیســت که غیرنظامیان در افغانستان، 
حمله هوایی قرار می گیرند و کشــته می شوند. سازمان ملل 
اخیرا اعالم کرده بود که در جنگ 18 ساله افغانستان، بیش 
از 100 هزار نفر کشته و مجروح شده اند. البته، منابع مستقل، 

شمار تلفات را بسیار بیشتر می دانند.
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مصر آبستن انقالبی دیگر 
شمار بازداشتی ها از مرز 650 نفر هم گذشت

سرویس خارجی-
حضور انبوه معترضین خشمگین در خیابان های مصر، این کشور 
را در آســتانه انقالبی دیگر قرار داده طوری که ژنرال السیسی که 
تخت و تاج خود را در خطر می بیند گفته، مبارزه با فساد را از داخل 

کابینه خود شروع کرده است!
همزمــان با اوج گرفتن اعتراضات در مصــر، بگیر و ببندهای نیروهای 
تحت امر السیســی هم به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. تعداد 
بازداشــتی ها طی 4روز گذشــته از مرز ۶۵0 نفر هم فراتر رفته است. این 
تعداد، تظاهرات کنندگانی هستند که در نقاط مختلف مصر، علیه فسادهای 
افشا شده »عبدالفتاح السیسی« به خیابان ها سرازیر شده و علیه وی شعار 
ســر می دادند. ۳00 نفر از این افراد، روز یکشــنبه به منظور تفهیم اتهام و 
بازجویی به دادســرای عالی امنیت احضار شده اند. به نوشته پایگاه خبری 
»عربی«، ۶0 نفر دیگر هم صبح روز دوشنبه به این دادسرا فراخوانده شدند. 
اکثر افراد بازداشــت شده ها از استان های قاهره، اسکندریه و سوئز هستند. 
همزمان با بازداشت های گســترده در مصر، نیروهای امنیتی این کشور به 
منظور تســلط کامل بر اوضاع و ســرکوب هرگونه تحرکات انقالبی دیگر، 
برخی از شبکه های مجازی مانند »فیسبوک« و چندین وبگاه خبری دیگر 

را مسدود کردند. 
گفتنی است مصر از همین جمعه گذشته مجددا به صحنه درگیری های 
خیابانی و اعتراضات مردمی تبدیل شــده است. جرقه این دور از اعتراض ها 
نیز پس از آن زده شــد که یک ویدیــوی جنجالی از فردی به نام »محمد 
علی« رئیس جمهور این کشور را حسابی به دردسر انداخت. »محمد علی« 
در خالل این ویدیو، از رئیس جمهور مصر می خواهد تا روز پنجشنبه )هفته 
گذشته( استعفا دهد. او همچنین از مردم مصر خواست تا در صورت امتناع 
السیسی از استعفا، روز جمعه به خیابان ها سرازیر شوند و علیه او شعار سر 
دهند. این درخواســت »محمد علی« که یک جوان در کار ســاخت و ساز 
ساختمان است! نقطه آغازین تظاهرات و خیز جدید مردم مصر برای انقالب 

دوم در این کشور بود.
 وی در پیــام خود تاکید کرده بود: »روز جمعه ســاعت هفت غروب، 
هر مســلمان، مسیحی، اخوانی، لیبرال، سکوالر و تمامی مردم مصر از همه 
طیف ها به خیابان ها بیایند.  ای ارتش!  ای پلیس! و ای دستگاه قضایی! شما 
پشــت مردم مصر هستید نه در مقابلشــان«. همزمان یک نظامی سابق و 
ناشــناخته مصر نیز وارد معرکه شده و مصیبت های السیسی را کامل کرد 
و گفت در صورت تداوم حضور السیسی در قدرت، مدارکی را درباره ارتباط 

نامشروع السیسی منتشر خواهد کرد. 
احزاب سیاسی فعال شدند

از سوی دیگر، حزب »االستقالل« مصر شنبه شب با صدور بیانیه ای با 
حمایت از اعتراضات مردمی در این کشــور، خواستار »تغییر، دموکراسی و 
زندگی عزتمندانه« برای مردم شد. با ورود احزاب به اعتراض ها می توان نام 

انقالب را برای این دور از ناآرامی ها گذاشت.
واکنش دولت مصر

اعتراضات گســترده مردمی و بازداشت های سراسری در مصر در حالی 
صورت می گیرد که مسئوالن مصری وجود اعتراضات را اساسا رد کرده اند! 
سران مصری اوضاع متشنج این روزهای مصر را دست مایه تحریک برخی 
رسانه های وابسته به ترکیه و قطر می دانند. گفتنی است اعتراضات مردمی 
به السیسی عمدتا به خاطر فسادهایی است که طی روزهای اخیر در فضای 
رســانه ای این کشور فاش شده، ســاختن یک کاخ بسیار اشرافی و خرید 
طالهای گرانبها از کشور سوئیس برای خانواده خود آن هم با پول بیت المال 

از جمله دالیل خشونت مردم بوده است.
از ســویی دیگر، سران مصر از ترس انقالبیون و برای آرام کردن اوضاع 
و جایگاه خود دست به اصالحات فوری و نمایشی زدند. مرکز »درآمدهای 
غیرقانونی« در وزارت دادگســتری مصر، یکی از مســئوالن برجسته دفتر 
ریاست جمهوری این کشــور و فردی دیگر در شرکت دولتی »پیمانکاران 
عرب« را جهت محاکمه فوری به دادگاه ارجاع داده است. طبق اخبار منتشر 
شــده در روزنامه ها و سایت های داخلی، مسئوالن مصری این دو فرد را به 
اتهام فساد مالی دادگاهی کرده اند، این در حالی است که بیش از سه سال 

از باز شدن موضوع این پرونده ها گذشته!

انصاراهلل:

امارات را چنان می زنیم
که به چند دهه قبل برگردد

پایگاه اینترنتی خبرنگاران مســتقل با انتشار اسنادی، از حمایت 
تسلیحاتی پشــت پرده آمریکا از تروریست های تکفیری در یمن پرده 

برداشت.
پایگاه خبرنگاران مســتقل موســوم به »آرمز واچ« طی گزارشی، فاش کرد 
که آمریکا از تروریســت ها در یمن و سوریه حمایت تسلیحاتی می کند. نویسنده 
این گزارش می نویســد: اخیراً به  طور ناشناس، اسنادی جنجالی شامل ایمیل ها، 
یادداشت ها، قراردادها، تصاویر، زمان بندی تحویل، لیست های بسته بندی، شماره 
بدنه ســالح ها و مشــخصات خریداران را از کمپانی های تسلیحاتی »کروسیک« 
و »جوگوایمپورت« مســتقر در صربســتان دریافت کردم. در میان این اســناد، 
گذرنامه های اسکن شده دالل های اسلحه ، مقامات آمریکایی، عربستانی و اماراتی 
نیز به دستم رسید. این افراد در قاچاق حداقل سه میلیون قطعه سالح  از صربستان 
به یمن و سوریه طی سه سال اخیر نقش داشته اند. به گزارش خبرگزاری فارس، او 
در ادامه می افزاید : با دنبال کردن شماره سریال این سالح های صربستانی، توانستم 
خریدار گلوله های خمپاره ای که در دســت تروریست های داعش در یمن بود، را 
تا دولت آمریکا شناسایی و ردیابی کنم. این مدارک بزرگ ترین دروغ آمریکایی ها 
در زمینه سیاســت خارجی را افشا می کند: »مبارزه با تروریسم به  طور رسمی و 

پشتیبانی از آن به صورت پنهانی«!
در این گزارش آمده اســت، در جنگ یمن که به گفته سازمان ملل، بدترین 
بحران بشــری جهان محســوب می شــود، داعش در کنار ائتالف سعودی ، علیه 
»حوثی ها« که کنترل شــمال یمن را در دست دارند، می جنگد. نویسنده گزارش 
در توضیح تحقیقات خود می نویسد: در تاریخ ۲۷ جوالی ۲01۹)۶ مرداد گذشته( 
داعش ویدئویی تبلیغاتی درباره شــاخه این گروه تروریستی در یمن منتشر کرد. 
این ویدئو صحنه هایی وحشــیانه شامل سر بریدن اسیران توسط داعش در یمن 
را به تصویر  کشــید. در این ویدئو سالح های خریداری شده توسط دولت آمریکا 
در دســتان تروریست ها دیده می شود...عالمت ثبت شده روی گلوله های خمپاره 
عالمت » KV «به وضوح قابل مشــاهده هســتند؛ K حــرف اول کلمه کارخانه 
کروسیک و V نیزحرف اول »والیوو« شهری در صربستان است که کارخانه در آن 
قرار دارد.  این گزارش می افزاید: آدرس ارســال محموله این سالح ها در قرارداد، 
یک انبار مهمات دولتی در »لیک  ســیتی« واقع در ایالت »میسوری« آمریکا قید 
شده، اما در اسناد ضمیمه، به انبار مهمات ارتش ملی افغانستان در »پل چرخی« 
)واقع در شــرق کابل(، مرکز فرماندهی مشترک امنیتی انتقالی، تغییر پیدا کرده 
اســت. این مرکز، یکی از آژانس های اصلی وزارت دفاع آمریکا اســت که تحویل 
محموله ها از محل صــدور تا مصرف کننده نهایی را دنبال کرده و تحویل به انبار 
مهمات در کابل را هماهنگ می کند. او همچنین می نویســد: »به عالوه، اســناد 
نشــان می دهد که شرکت االینت تِک سیستمز ســالح های صربستانی را تحت 
قرارداد فدرال آمریکا خریداری کرده است. بر اساس دفتر ثبت قراردادهای فدرال 
آمریــکا، این قرارداد به ارزش ۵0 میلیــارد و 4۲۶ میلیون و 84۷ هزار دالر بین 
شــرکت االینت تِک سیســتمز و ارتش آمریکا جهت انتقال سالح های استاندارد 

غیرآمریکایی به افغانستان طی سال های ۲01۷-۲018 ثبت شده است.
به نام افغانستان، به کام داعش

منتشــرکننده این مدارک می نویسد: بر اســاس ایمیل های تبادل شده بین 
کمپانی های کروســیک و جوگوایمپورت ، محموله های ارسالی در تاریخ 8 آوریل 
۲018 )1۷ فروردین سال گذشته( و 1۵ اوریل ۲018 )۲4 فروردین سال گذشته( 
جابجا می شوند، اما علت آن شرح داده نمی شود. شرکت هواپیمایی »سیلک وی« 
که انتقال ســالح ها را انجام مــی داده، از رمز تماس نظامــی مربوط به عملیات  
پشــتیبانی نیروهای »ناتو« در افغانستان استفاده کرد. چنین اقدامی به این معنا 
اســت که سالح ها تحت پوشش برنامه مأموریت تمرین، مشاوره و مستشاری ناتو 
AR-« در افغانستان منتقل شدند. تصادفاً در همان ویدئوی تبلیغاتی، مسلسل های

SF« ساخت بلغارستان نیز در دستان تروریست های داعش در یمن دیده می شوند. 
این ســالح ها نیز به مقصد پلیس ملی افغانستان و انبار مهمات پل چرخی ارسال 

شده بودند. 
پیوند دیپلماسی و تروریسم 

نویسنده گزارش می نویســد: به طور کلی ، شرکت هواپیمایی »سیلک وی« 
مستقر در کشــور آذربایجان، با دولت آمریکا برای جابجایی تسلیحات خریداری 
شده از صربستان و بلغارستان قرارداد دارد. یادداشت های دیپلماتیکی که در سال 
۲01۷ به دســتم رسید نشان می دهد که شــرکت هواپیمایی سیلک  وی ۳۵0 
پرواز دیپلماتیک با محموله ســالح برای تروریست های مستقر در خاک سوریه، 
افغانستان، یمن و آفریقا انجام داده است. این پروازها به  وسیله پنتاگون، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی کرایه شده بودند. سالح ها به طور مخفیانه در باکو، 
پایگاه »اینجرلیک« ترکیه، پایگاه هوایی »شــاهزاده ســلطان« و غیره با پوشش 
فرود برای پشــتیبانی فنی، تخلیه شده و سپس هواپیما های خالی به مسیرهای 
خود ادامه می دهند. اســناد منتشر شده جدید نشان می دهد که جا به جایی این 

محموله های بین المللی سالح، هیچ گاه متوقف نشده و تا به امروز ادامه دارند.

پایگاه اینتر نتی خبرنگاران مستقل:
آمریکا به نام تسلیح نظامیان دولت افغانستان

به تروریست های تکفیری در یمن سالح می رساند

وحشت خودروسازان بزرگ اروپا
از خسارت سنگین »برگزیت«
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رژیم صهیونیستی برق فلسطینی ها را
 در کرانه باختری قطع کرد

رژیم صهیونیستی به بهانه بدهی تشکیالت خودگردان فلسطین به 
شرکت برق، کاهش تامین انرژی این منطقه را رسما آغاز کرد.

شــرکت برق سراسری رژیم صهیونیســتی دیروز اعالم کرده که »قطع یا 
کاهش برق منطقه کرانه باختری« )به جز شهرک های صهیونیست نشین( شروع 
شده است. شــرکت »اســرائیل الکتریک« با بهانه قرار دادن بدهی تشکیالت 
خودگردان فلسطین، مدعی شــده شرکت منطقه برق قدس اشغالی قبض های 
برق وصول نشــده ای به مبلــغ 48۵ میلیون دالر دارد. به نوشــته خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، »علی حموده« یکی از مقام های شرکت توزیع کننده برق مناطق 
فلسطینی در کرانه باختری می گوید این اقدام طی هفته های آینده منجر به قطع 
دو ســاعتی برق خواهد شد. حموده در ادامه توضیح داده که رژیم صهیونیستی 
در اعالم میزان بدهی تشکیالت خودگردان به شرکت برق »اغراق« کرده و قصد 
دارد از آن »بهره برداری سیاسی« کند. پیشتر وزارت بهداشت فلسطین نسبت 
به خاموشی احتمالی در کرانه باختری و از سوی صهیونیست ها و پیامدهای آن 
بر زندگی مردم به ویژه بیماران هشــدار داده بود. »مای الکیال« وزیر بهداشت 
فلسطین روز شنبه گفت که قطع برق بر داروها و واکسن هایی که در یخچال و 

فریزر مراکز بهداشتی و درمانگاه ها نگهداری می شوند، تاثیر می گذارد.
رژیم اســرائیل کرانه باختری را از ســال 1۹۶۷ به اشــغال خــود درآورده 
و از آن زمــان تاکنون بیش از ۶00 هزار صهیونیســت در شــهرک ها در کرانه 
باختری اشــغالی و قدس شــرقی زندگی می کنند. گفته می شود که در صورت 
قطع برق در کرانه باختری، ۳۵0 هزار نفر از خدمات پزشکی و بهداشتی محروم 

خواهند شد.

سرویس خارجی-
عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصاراهلل تهدید 
کرده اگر امارات از یمن خارج نشــود، حمالت آتی به 
این کشور طوری خواهد بود که این کشور کوچک را به 
چند دهه قبل بازگرداند! انصارهلل چندی پیش شرکت 
ملی نفت عربستان را چنان زد که این کشور را از تولید 

و صادر کننده نفت به وارد کننده نفت تبدیل کرد!
عربســتان و امارات در ۵ ســال گذشــته به روش های 
مختلــف مردم یمن را قتل عام کرده و زیرســاخت های این 
کشــور را شخم زده اند. انصاراهلل یمن که حاال توانایی نظامی 
خود را به شــدت ارتقاء داده، در پاسخ به این قتل عام های 
وحشــیانه مواضع این دو کشور را مدتی است آماج حمالت 

موشکی و پهپادی خود قرار می دهد.
تقریبا از یک ســال و نیم گذشــته، نیروهای انصاراهلل و 
متحدانــش از حالت تدافعی وارد حالت هجومی شــده اند. 
انصاراهلل در اولین فاز، تهاجم را با موشــک آغاز کرد، در فاز 
دوم، وارد مرحله پهپادی شد و در فاز سوم که بسیار مهم تر از 
مراحل قبلی است، وارد بحث پدافند هوایی شد که این مرحله 
ســبب شده تا آسمان یمن دیگر همانند گذشته آسیب پذیر 
نباشد که متجاوزان بخواهند هر موقعی که بخواهند به حریم 
آن تجاوز کنند. اما روز شــنبه ۲۳ شهریور تاسیسات نفتی 
آرامکو مورد هدف انصاراهلل قرار گرفت که بزرگ ترین ضربه 
به آل ســعود در تاریخ خاندان ســعودی بود. این مسئله که 
موجب هراس متجاوزان شده، با تهدید دیروز انصاراهلل علیه 

امارات متجاوزان را وحشت زده تر از همیشه کرد.
 »سلطان السامعی« عضو شورای عالی سیاسی انصاراهلل 
یمــن به امارات عربــی متحده هشــدار داد در صورتی که 
این کشــور در محاســبات خود تجدید نظر نکند، با تبعات 
ســنگینی روبه رو می شود. به نوشــته پایگاه »العهد«، وی 
گفت: »حمالت آتی ارتش و کمیته های مردمی ممکن است 
امارات را به دهه های گذشــته بازگرداند...ما منتظر عقالی 
سعودی و اماراتی هستیم که پس از تحقیر شدن در جهان، 
در محاســبات خود تجدید نظر کنند. اهداف ما مشــخص 
اســت و در صورت لــزوم، جهان را با هدف قــرار دادن این 

»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال می گوید، 
پس از تالش ناکام آمریکا برای ترورش در ســال 
2018، این تالش ها متوقف نشده اند و این کشور به 

همراه کلمبیا بارها قصد ترور او را داشته اند.
4 اوت ۲018 )شــنبه 1۳ مــرداد ۹۷( هنگامی که 
نیکوالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در جمع هوادارانش 
در کاراکاس در حال ســخنرانی بود از ســوی یک پهپاد 
ناشــناس مورد حمله قرار گرفت که با عکس العمل سریع 
نیروهای امنیتی جان سالم به در برد. پهپاد ساقط شد، اما 
۷ نفر از نیروهای امنیتی این کشــور را راهی بیمارستان 

کرد.  
همان زمان مراکز اطالعاتی این کشور آمریکا و کلمبیا 
را عامل اصلی و پشــت پرده تالش برای ترور مادورو اعالم 
کرد. حــاال رئیس جمهور ونزوئال روز یک شــنبه در یک 
مصاحبــه تلویزیونی فاش کرده کــه از آن تاریخ تا کنون 
نیز چندین طرح ترور علیه وی کشف و خنثی شده است.

»مادورو« روز یکشــنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
روســیه گفت: »بعــد از طرح ترور پهپــادی، چندین طرح 
دیگــر را خنثی کردیم. همه آنها توســط کلمبیا و با تایید 
آمریــکا طرح ریزی شــده بــود. واقعا اســتفاده از چنین 
روش های جنایتکارانه ای تاســف آور اســت و تالشی است 
تــا از راه جنایت رئیس جمهور را از ســر راه بردارند«. پیش 
از ایــن نیز مادورو گفته بود دولــت کلمبیا در حال تدارک 
طرح هایــی برای کشــتن وی اســت. به گــزارش فارس و 
به گفتــه رئیس جمهــور ونزوئال، آمریکا و شــخص »ایوان 
 دوکــو مارکوئــز« رئیس جمهور کلمبیا پشــت این طرح ها 

هستند.
گفتنی اســت مردم ونزوئال اخیرا با تهیه طوماری با 1۳ 
میلیون امضاء علیه مداخالت آمریکا و تحریم های این کشور 
موضع گرفتند. سرنگونی مادورو جزو وظایف بولتون بود که 
چندی پیش به دلیل شکست همه نقشه هایش، با خفت از 

سوی ترامپ اخراج شد. 

تالش های پی در پی آمریکا و کلمبیا برای ترور مادورو

دبیرکل حزب اهلل لبنان حکومت عربستان را یک 
نظام کهنسال دانست و تاکید کرد که این نظام مراحل 

پایانی عمر خود را می گذراند.
» سیدحســن نصراهلل« طی یــک گفت و گوی مفصل با 
دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، که شبکه 
تلویزیونی العالم آن را پخش کرد، تحوالت جاری منطقه را از 

جنبه های مختلف، مورد بحث و بررسی قرار داد.
 از ایشــان سؤال شــد که اخیرا مقام معظم رهبری در 
ارتباط با عربســتان اظهار داشــتند، )غربی ها( این کشور را 
دارند به سالح هسته ای و موشــک تجهیز می کنند. ایشان 
فرمودنــد؛ ما از این کار ناراحت نیســتیم، زیرا به زودی این 
تجهیزات در اختیار مجاهدان اســالم قرار می گیرد. با توجه 
به اشراف جنابعالی به مسائل منطقه و عربستان، این فرمایش 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
دبیرکل حزب اهلل، که حتی در میان دشمنان و سران رِژیم 
صهیونیستی به راســتگویی معروف است و پیش بینی هایش 
درســت از آب در می آیــد، در پاســخ اظهار داشــت: نظام 
عربستان، یک نظام کهنسال است. می توان گفت که این نظام 
بــه دالیل طبیعی، در مراحل پایانی عمر خود قرار دارد. ظلم 
و غارت اموال مردم در 100 ســال گذشــته، فساد گسترده، 
سرکوب آزادی ها و همه چیز را برای خود خواستن، از جمله 
این دالیل اســت. اما آنچه که عمر این نظام سیاه را به پایان 
می رساند و به پایان خواهد رساند، کینه توزی مقامات کنونی 
آن است؛ این کینه توزی با دشمنی هایی که از  مقامات سابق 
این کشور سراغ داریم، از نظر ساختار و شکل، متفاوت است. 
به عنوان مثال، »محمد بن سلمان«)ولیعهد عربستان( علیه 
یمن اعالم جنگ می کند و عربستان در این کشور کشتار های 
وحشتناکی راه می اندازد و تجاوزات گسترده ای به این کشور 
می کند. )این تجاوزات( از جمله اقداماتی است که برای آینده 

نظام سعودی پیامد خواهد داشت.
نصراهلل افزود: دخالت آشــکار عربســتان در امور دیگر 
کشــور ها، نکته دیگری است. عربستان به ویژه طی دو دهه 
اخیر، تمایل زیادی داشــته که خود را دوست همه کشور ها 

سید حسن نصراهلل: آل سعود در مراحل پایانی عمر خود قرار دارد

اهداف مشــخص غافلگیر خواهیم کرد«. عضو شورای عالی 
سیاسی یمن با بیان اینکه »ما نسبت به پنج سال قبل قوی تر 
شده ایم« افزود: »یمن آماده انجام هرگونه حمله است.« رهبر 
جنبش انصاراهلل یمن هم روز شنبه هم با صدور بیانیه ای به 
مناسبت ســالروز پیروزی انقالب این کشور در سال ۲014 
هشدار داده بود که اگر حمالت متجاوزان علیه یمن متوقف 
نشود، هیچ خط قرمزی را برای هدف قرار دادن به رسمیت 

نخواهیم شناخت.
کمر آرامکو به این زودی ها صاف نمی شود

خبرگزاری اســپوتنیک اما طی گزارشی اعالم کرده، بر 
خالف ادعای مقامات عربســتان مبنــی بر آغاز فعالیت های 
تاسیســات نفتــی آرامکو ظــرف چند هفته، ازســرگیری 
فعالیت های این شرکت چند ماهی طول می کشد. اسپوتنیک 
افزود شــرکت ملی نفت عربســتان مذاکــرات اضطراری با 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات و خدمات برگزار 
می کند و به آنها پرداخت های بیشــتر پیشــنهاد می کند تا 
بتوانــد در کوتاه ترین زمان ممکــن دوباره فعالیت های خود 
را پس از حمالت اخیر بر تاسیســات نفتی اش از سربگیرد، 
اما رســانه ها به نقل از مقامات سعودی و پیمانکاران گزارش 

کردند ایــن فرایند چند ماه طول می کشــد. طبق گزارش 
اسپوتنیک، کمر خم شده آرامکو حاال حاال ها صاف نمی شود. 
روزنامــه وال اســتریت ژورنال هم گــزارش داده، آرامکو از 
پیمانکارانی همچون شرکت جنرال الکتریک برای ازسرگیری 
فعالیت هایش درخواست کمک کرده است و دستمزد ها برای 

این خدمات از چند میلیون دالر فراتر خواهد رفت.
عربستان؛ ببر کاغذی

مرکــز تحقیقــات امنیت رژیــم صهیونیســتی اما در 
جدیدترین گزارش خود رژیم سعودی را ببری کاغذی توصیف 
و تأکید کرد که ایران دســت برتر را در منطقه خلیج فارس 
دارد. ایــن مرکز تحقیقات در گزارش خود به حمله اخیر به 
تأسیسات نفتی عربستان در دو منطقه بقیق و خریص اشاره 
کرد و نوشت:» بقیق از بزرگترین تأسیسات نفتی در نوع خود 
در جهان به شمار می رود و این حمله از نظر میزان خسارت 
و اهمیت اقتصادی آن خطرناکترین حمله به تأسیسات نفتی 
در منطقه از آغاز جنگ اول خلیج فارس به شمار می رود«. این 
مرکز تحقیقاتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد: »سعودی ها 
چند سال است که در نبردی پیچیده در یمن غرق شده اند. 
این نبرد اخیراً در سایه افزایش حمالت موفقیت آمیز ارتش 

و کمیته هــای مردمی یمن بــه اهداف عربســتان و اعالم 
امارات مبنی بر عقب نشــینی نظامی از یمن دشــوارتر شده 
اســت. این امر عالوه بر آسیبی اســت که به وجهه عربستان 
به عنوان ببری کاغذی وارد شده است.« در بخش دیگری از 
این گزارش آمده:»این که عربســتان تاکنون انگشت اتهام را 
درباره حمالت به تأسیسات نفتی به سمت ایران نشانه گرفته 
اســت، بیانگر افزایش نگرانی سعودی ها است... ایران برتری 
خود در خلیج فارس و شکننده بودن رقیب اصلی منطقه ای 
خود را ثابت کرده است؛ به گونه ای که به سطح اعتماد و تکیه 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به ستون امنیتی آمریکا 
زیان وارد می کند. این مرکز همچنین حمله به تأسیســات 

نفتی عربستان را پیامی برای رژیم اسرائیل دانست.
حمله ائتالف سعودی به مسجد!

از سوی دیگر خبر رسیده جنگنده های ائتالف سعودی 
دیروز یک مســجد را در منطقه »السواد« استان عمران در 
شــمال غرب صنعا هدف گرفت. بر اســاس گزارش شبکه 
»المسیره«، حمله به این مسجد در حالی صورت گرفت که 
غیرنظامیــان یمنی از بیم حمالت ائتــالف به آن پناه برده 

بودند! در این حمله هفت عضو یک خانواده کشته شدند. 

سرویس خارجی-
هشدارها همچنان از نتایج فاجعه بار برگزیِت بدون توافق ادامه 
دارد و این بار خودروسازان اروپایی از نتایج سهمگین خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا گفته اند؛ آن هم نه فقط برای انگلیســی ها که، برای 

کل اروپا.
در حالی که »بوریس جانســون«، نخســت وزیر حامی »برگزیِت بدون 
توافق« انگلیس، گفته امیدی به رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا در مذاکرات 
حاشیه ای ســازمان ملل وجود ندارد، انجمن شرکت های خودروسازی اروپا، 
پیمانــکاران و ۲1 انجمن ملی در زمینه صنعت خودرو با انتشــار بیانیه ای 
مشــترک اعالم کرده اند: »خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا ضربه 
ســنگینی به زنجیره تأمین به موقع وارد خواهد کــرد و تأثیر آن در ورای 

مرز های ملی نیز مشاهده خواهد شد«.
»مایــک هیوز«، رئیس انجمــن تولیدکنندگان و فروشــندگان خودرو 
انگلیس، نیز در اظهار نظــری گفته »خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه 
اروپا می تواند تأثیر فوری و ویران کننده ای بر صنعت خودروسازی در انگلیس 

و اروپا داشته باشد«.
»برنارد ماتس«، رئیس انجمن صنعت خودروسازی آلمان هم، آن طور که 
خبرگزاری فرانســه گزارش داده، اعالم کرده صنعت خودروسازی انگلیس و 
اتحادیــه اروپا به تجارتی بدون مانع نیاز دارند و خروج بدون توافق انگلیس 
از اتحادیه اروپا یک مانع اســت. انجمن های تولیدکننــدگان اروپایی برای 
پی بردن جانسون به عمق فاجعه حتی گفته اند در صورت خروج بدون توافق 
از اتحادیــه اروپا حدود ۵ میلیارد و ۷00 میلیــون یورو، هزینه اضافی برای 

»صنعت خودروسازی اروپا« تراشیده خواهد شد.
گفتنی اســت این وضع سرنوشــت شــرکت های خودروســازی مانند 
»ب.ام.دابلیــو« آلمان، »پژو ســیتروئن« فرانســه و »نیســان« ژاپن را که 
 دارای کارخانه هایــی در انگلیــس هســتند، در حالت ابهام قــرار خواهد 

داد.
اعتراض انگلیسی های خارج از کشور

خبر دیگر اینکه، هزاران نفر از مردم این کشور که مقیم اسپانیا هستند 
در اعتراض به بالتکلیفی های ناشــی از برگزیــت و نگرانی از نامعلوم بودن 
وضعیت خود پس از خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا، تظاهرات کردند. آنها 
می گویند نگران قطع شــدن مستمری بازنشســتگی و نیز مجبور شدن به 
پرداخت هزینه های بهداشــت و درمان پس از برگزیت هستند که در حال 

حاضر به صورت رایگان به آنان عرضه می شود.

اسپوتنیک: کمر آرامکو حاال حاالها راست نخواهد شد

و امت هــای عربی نشــان 
دهد... اما، بــرای اولین بار 
اســت که صدای »مرگ بر 
آل سعود« را در چند کشور 
عربی می شنویم. برای اولین 
اســت که می شــنویم  بار 
گروه های سیاسی و مردمی 
کشــورهایی  در  نظام ها  یا 
چون بحریــن، یمن، عراق، 
این  و  پاکستان  افغانستان، 
روز ها نیز در لیبی)به خاطر 
درگیری هــای طرابلس( به 
و  آل ســعود  دلیل جنایات 
مداخــالت آن در جهــان 
عــرب، مواضعی را علیــه این خاندان اتخــاذ می کنند... در 
بســیاری از کشور های عربی و اســالمی شخصیت ها، علما، 
احزاب و حرکت هایی وجود دارند که به شــدت از عربستان 

منزجر هستند و رفتار نظام این کشور را مردود می دانند. 
دبیرکل حزب اهلل توضیح داد: ترامپ اخیرا... گفته است: 
تماسی با پادشاه عربســتان داشتم، به او گفتم تو را دوست 
دارم، تو پول زیادی داری، ما به خاطر شــما مخارج زیادی 
کرده ایــم و تو باید این پول ها را برگردانی. ترامپ گفت، آنها 
در یــک مرحله به من 4۵0 میلیارد دالر پرداخت کرده اند، 
دستیابی به این مبلغ آسان تر از دریافت صد ها میلیارد دالر از 
فالن مرکز تجاری در نیویورک بوده است. در مقابل، وقتی به 
عربستان، مقامات این کشور و رسانه هایش نگاه می اندازیم 
می بینیــم ســکوت در پیش گرفتــه اند، حتی دوســتان 
عربســتان در جهان هم سکوت کرده اند و هیچ اظهار نظری 
نمی کنند. این نهایت ذلت و پســتی است. ترامپ هنوز هم 
چنین اظهاراتی را بر زبان می آورد و آنها را مسخره می کند. 

آمریکایی ها هم می خندند و دست می زنند.
دبیرکل حزب اهلل اظهار داشت: به صراحت می گویم که 
تاریخ ســعودی، هیچ گاه ذلت، پســتی و سخافتی که امروز 
حاکمانش تجربه می کنند، را شــاهد نبوده است. به همین 
خاطر، تصور من این است که این گروه نمی توانند ماندگاری 
طوالنی داشته باشند، سنت های الهی و تاریخی می گوید که 
این جماعت ممکن نیســت بتواند برای مدت زمان طوالنی 

باقی بمانند.
نصراهلل در باره دیدگاه های کلی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
درباره تقریب میان مذاهب اظهار داشــت: شــخص رهبری 
معظم اهتمام خاصی به حضور در این کنفرانس ها، سخنرانی 
در آنها و دیدار با میهمانانش دارند. در بســیاری از این نوع 
کنفرانس ها شــاهد بوده ایم که جناب ایشان میان حاضران 
در کنفرانــس حضور یافتند و بــه دور از هرگونه مالحظات 
امنیتی، با علمای شــیعه و ســنی دیــدار کرده اند. این کار 
نشان می دهد که ایشان به شــدت تمایل دارند چنین فضا 
و فرهنگی را ایجاد نمایند. مــورد دیگر، تایید تجمع علماء 

با محوریت وحدت است، مثال در لبنان ما نشستی با عنوان 
تجمع علمای مسلمان داریم که تجربه بسیار موفقی است. در 
این نشست بسیاری از علمای شیعه و سنی حاضر می شوند، 
علمایی که غالبا ســفر ها و دیدار هایــی هم در ایران دارند و 
حتی رهبر معظم از ایشــان اســتقبال کردند و در گفت و گو 
با آنان، این تجربه لبنانی را ســتودند و خواستار توسعه این 

تجربه به تمامی کشور های اسالمی شدند.
وی افزود: در سال های اخیر برای برجسته سازی موارد 
اختالفی میان شــیعیان و سنی ها تالش بســیاری شده و 
متاسفانه در طرف ســنی ها، جنبش هایی چون جنبش های 
وهابی و تکفیری و حتی برخی شبکه های ماهواره ای، مثل 
صفا یا وصال در پی تکفیر شیعه و منتسب کردن دروغ های 
زیادی به شــیعیان بر آمدند. یعنی افــکار و معتقداتی را به 
شیعیان نســبت می دهند که شیعیان به آنها باور ندارند. در 
مقابل هم شبکه های ماهواره ای منتسب به شیعیان و حتی 
برخی شخصیت های شیعی فعال شده اند که گویا مشغله ای 
درباره قضایای عصر جدید، قضایای امت اســالم، اســتکبار 
جهانــی، طاغوت، اســتبداد، آزادی ها و دفــاع از کرامات و 
مقدسات ندارند، بلکه تمام مشغله آنان برانگیختن اختالفات 
و اســتفاده از لعن و نفرین و فحاشی اســت. اینها مواردی 
هســتند که رهبری معظم از آن به عنوان تشــیع انگلیسی 
تعبیر کرده اند. احســاس این است که این گروه ها، اتاق فکر 
واحدی دارند که هر دو سو را مدیریت می کنند. مثال برخی 
از شبکه های ماهواره ای شیعه، برخی از همسران رسول خدا 
)ص( یا برخی از صحابه رســول خــدا )ص( را لعن و نفرین 
می کننــد. در مقابل نیز شــبکه های وهابی با تقطیع همین 

موارد، آن را باز نشــر می دهند، به این معنی که برای ایجاد 
فتنــه، هر یک از ایــن گروه ها کار طــرف مقابل را تکمیل 
می کند. طبیعی اســت این رونــد تاثیرات مخربی در بخش 

زیادی از افکار عمومی مسلمانان برجای می گذارد.
سید حسن نصراهلل این تعبیر که درگیری های منطقه ای 
، درگیری میان ایران و عربســتان اســت، را نادرست خواند 
و گفت: درگیری در منطقه، قبل از شــکل گیری جمهوری 

اســالمی ایران، یعنــی زمانی که جهان بــه دو محور اتحاد 
جماهیر شــوروی و آمریکا و غرب تقســیم می شــد، وجود 
داشــته اســت. آن زمان شــاهد درگیری عربی - اسرائیلی 
نیز در منطقه بوده ایم. درگیری عربی- اســرائیلی از ســال 
1۹48 یعنی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران بوده است. 
مشکل عربستان با بسیاری از کشور های عربی و جنبش های 
مقاومت در منطقه، مشــکلی اســت که قدمت آن، فراتر از 
زمان شــکل گیری انقالب اسالمی ایران است. این حقیقتی 
که همگان بدان آگاهند، وقتی انقالب اســالمی در ایران به 
پیروزی رسید و شاهی که بازیچه آمریکا و رفیق هم پیمانان 
آمریکا در منطقه بود، سقوط کرد، و ایران به قضیه فلسطین 
و امور مرتبط به جنبش های مقاومت، مظلومان و مستضعفان 
توجه کرد. از همان روز ها بود که عربستان دشمنی با ایران را 
آغاز نمود. با این آگاهی که امام خمینی و مقامات جمهوری 
اسالمی از همان روز های اول، دست دوستی به سوی تمامی 
کشــور های عربی و اسالمی دراز کرده بودند، اما آل سعود از 
همان اول به این نتیجه رســیده بودنــد که وجود این نظام 
اســالمی، خطری برای منافع آمریکا و اســرائیل و تهدیدی 
برای طغیانگران، مستبدان و آنانی است که بازیچه آمریکا و 
اسرائیل در منطقه اند. در نتیجه،)سعودی ها( دشمنی را آغاز 
کردند. آنان در دوران جنگ صدام حسین علیه ایران، در کنار 
عراق ایســتادند و در روزگاری که قیمت نفت خیلی پایین 
بود، ۲00 میلیــارد دالر به او کمک کردند. یکی از حاکمان 
عرب یعنی شــاهزاده »نایف« که درگذشت، گفته بود: اگر 
می توانســتیم پول بیشتری به صدام حسین بدهیم این کار 
را می کردیم. طرفی که علیه ایران دشــمنی، جنگ و توطئه 
را آغاز کرده، عربستان بوده 
اســت. ایــن در حالی بود 
که ایران دســت دوســتی 
به ســوی آنــان دراز کرده 
بــود... عربســتان در لبنان 
همواره دشمن جنبش های 
موضوعی  این  بود.  مقاومت 
اســت که قدمتش به پیش 
از پیروزی انقالب اســالمی 
پــس  می رســد.  ایــران 
مشــکالت ما با عربســتان 
ارتباطــی به ایــران ندارد، 
مقاومت  تاریخی  مشکالت 
ایران  به  ارتباطی  فلسطین 
ندارد. بــه عنوان مثــال، وقتی میان عربســتان و »جمال 
عبدالناصر«)رئیس جمهور اسبق مصر( عداوتی شدید رخ داد، 
هنوز جمهوری اســالمی ایران شکل نگرفته بود. در نتیجه، 
دالیل واقعی درگیری های منطقه ای، به قبل از شکل گیری 
جمهوری اسالمی ایران باز می گردد. وقتی جمهوری اسالمی 
شــکل گرفت و به قضایای امت اسالم و عرب اهتمام نشان 

داد، عربستان در موضع عداوت با ایران قرار گرفت.


