
ایام دهه مبارک فجر سال ۱۳۵۷
 نظر به استقبال هموطنان عزیز به ویژه نهادها و سازمان ها و مراکز فرهنگی و مؤسسات آموزشی، موسسه کیهان نسبت به 

تجدید چاپ دوره روزشمار انقالب اسالمی اقدام نموده است.
 عالقمندان می توانند برای تهیه آن در مراکز استان ها به دفاتر سرپرستی و در شهرستان ها به نمایندگی های کیهان و در تهران 
به روابط عمومی مؤسسه کیهان واقع در خیابان فردوسی- کوچه شهید شاهچراغی )۳۳۱۱۹۰۳۰- ۳۳۱۱۰۲۱۵ ( مراجعه نمایند.
  ضمناً کســانی که مایل به دریافت آن از طریق پست می باشــند، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال )با احتساب هزینه پستی( به حساب 
بانک ملی )سیبا( ۰۱۰۶۷۱۳۵۹۵۰۰۹ به نام مؤسسه کیهان واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیلی با آدرس فوق ارسال نمایند.

 اینجانــب: .................................................................................................. بــا واریز مبلــغ: ........................................................................................................... ریال به موجب فیش
 شماره: ................................................................................... درخـواسـت تعـداد: ..........................................  نسخه دوره کامل روز شمار انقالب را می نمایم. 
آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

کد پستی: ................................................................................................................................. )کد پستی الزامی است(
تلفن تماس: ......................................................................................................................

روابط عمومی مؤسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانم زهرا نظری شــماره ملی 539991555 با پرداخت مبلغ 
998000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکا قرار گرفت. لیســت 
شــرکاء و میزان سهم الشــرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باشد 
1- زینب السادات اقا ســیدمرتضی 50000000 ریال 2- افسانه علی کوچکی 
50000000 ریال 3- ســید حسین اقا سیدمرتضی 900000000 ریال 4- زهرا 
نظری 998000000 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال 
به 1998000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح یافت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745925(

آگهی تغییرات شرکت سالمت پروتئین شوکا 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460473 

و شناسه ملی 14004399187

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/19 و مجوز 
شــماره 176003 مورخ 96/10/25 وزارت کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران- شهرستان تهران- 
شــهر تهران- چهارراه کالج- کوچه سمنان- کوچه مراغه- پالک 2 طبقه دوم 
کد پســتی 1599665917 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اساســنامه جدید موسســه مشتمل بر 3 فصل 41 ماده و 
34 تبصره تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی شد. میزان سرمایه موسسه از 
1/000/000/000 ریال به 10/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک 
بشــرح ذیل می باشد: غالمرضا نبی بیدهندی به ک. م 0040017478 دارای 
500/000 ریال ســهم الشرکه محمد زارع نیستانک به ک.م 0067095402 
دارای 500/000 ریــال سهم الشــرکه اکبــر نیلی پــور طباطبایــی به ک.م 
1286540798 دارای 500/000  ریال سهم الشرکه سیروس شفقی به ک.م 
2753307970 دارای 500/000 ریال سهم الشــرکه محمدمهدی رشــیدی 
به ک.م 4172000071 دارای 500/000 ریال سهم الشــرکه محمدحســین 
پاپلی یزدی به ک.م 4430411921 دارای 500/000 ریال سهم الشرکه امیر 

محمودزاده به ک.م 1285889428 دارای 7/000/000 ریال سهم الشرکه.

آگهی تغییرات موسسه انجمن مخاطرات محیطی و توسعه 
پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان به شماره ثبت 42597 

و شناسه ملی 14007034070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )740679(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: اســتان تهران- منطقه 15، 
شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله میدان ولی عصر، کوچه علوی 1، 
خیابان انقالب اســالمی، پالک 623، ساختمان ایزدی، طبقه پنجم، واحد 8 کدپستی 

1599936633 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 )740716(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان هلیله شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 43546 و شناسه ملی 10100889073

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/10/10 به 
استناد مجوز شــماره 96/303686 مورخ 1396/11/21 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد محسنی نیا به شماره ملی 0039502910 و آقای 
صادق نوری به شــماره ملی 5599392856 و آقای محمدعلی طاق داریان صدرآباد به 
شــماره ملی 4431416811 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. آقای محمدحسن 
اســکندری به شماره ملی 4284064487 به سمت بازرس اصلی و آقای کورش قدیمی 
منجیلی به شــماره ملی 0055001246 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 94 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745920(

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی 
فرازنما رسانه سهامی خاص به شماره ثبت 441043 

و شناسه ملی 10320884324
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/12 به استناد مجوز شماره 96/303686 
مورخ 1396/11/21 وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد 
محسنی نیا به شماره ملی 0039502910  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق نوری به 
شماره ملی 5599392856  به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدعلی 
طاق داریان صدرآباد به شماره ملی 4431416811 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،  سفته، بروات با امضاء رئیس هیئت 
مدیره به تنهایی به همراه مهر شــرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد و سایر قراردادها و عقود اسالمی و نامه های 

اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745919(

آگهی تغییرات شرکت پخش محصوالت فرهنگی 
فرازنما رسانه سهامی خاص به شماره ثبت 441043 

و شناسه ملی 10320884324

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1396/10/19 و مجوز شماره 176003 مورخ 
96/10/25 وزارت کشــور تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: محمدمهدی رشــیدی به ک.م 
4172000071 به عنوان رئیس هیئت مدیره، ســیروس شــفقی به ک.م 2753307970 
به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، غالمرضا نبــی بیدهندی به ک.م 0040017478 به 
عنــوان خزانه دار، امیر محمــودزاده به ک.م 1285889428 به عنــوان مدیرعامل و اکبر 
نیلی پور طباطبایی به ک.م 1286540798 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. 
محمدحســین پاپلی یزدی به ک.م 4430411921 به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره 
انتخاب گردید. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در 

غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)740672(

آگهی تغییرات موسسه انجمن مخاطرات محیطی و توسعه 
پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان به شماره ثبت 42597 

و شناسه ملی 14007034070

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مرکز اصلی شرکت به استان قزوین - شهرستان آبیک - 
بخش مرکزی - شهر آبیک - مبارزان - خیابان مبارزان - بن بست سی ودوم 
32 - پالک 11672 - طبقه پنجم - کدپستی 3441768786 تغییر یافت و 

ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
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 شهریار )745924(

آگهی تغییر محل شرکت مهندسی پارس انتقال نیرو آرمان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4746 

و شناسه ملی 10100486951

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/7/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود 
کریمی نوری به شماره ملی 0033818703 به سمت رئیس هیئت مدیره محمد حسین 
ذوالفقاری طهرانی به شــماره ملی 0043216031 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره 
امین درخشــان به شماره ملی 0060349220 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به سمت 
مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اســناد تعهدآور از 
جمله چک و سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل 
به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسســه و اســناد عادی و نامه ها با 

امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745921(

آگهی تغییرات موسسه بنیاد فرهنگی 
آئین روشن به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 10100177400 

پیرو آگهی شــماره 139730400901135068 مورخ 97/12/6 کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته برات قراردادها و عقــود با امضاء ثابت 
مدیرعامل و مدیرمالی آقای احمد نادری به شــماره ملــی 4989411153 و یا رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )745922(

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 1396/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد 
علی پورقنبری مروســت به ش ملی 5439865128 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین 
پورقنبری به ش ملی 5439716531 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و صدیقه فالحتی مروست به ش ملی 
0450328521 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و 
کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با رعایت ماده 147 
الیحه اصالحی قانون تجارت آقای محمد برزگر مروستی به کد ملی 5439726381 به سمت بازرس اصلی و 
خانم مریم دبستانی رحمت آباد به کد ملی 0057872831 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. - ترازنامه و صورتهای مالی سال 1395 به تصویب رسید.
حجت اله قلی تبار- سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیرتجاری شهرستان های استان تهران

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

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری رباط کریم )745923(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی قطعه گستر خودرو پویش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 369  و شناسه ملی 10100055396

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شنبه ۵ بهمن ۱۳۹8( در سراســر کشور منتشر شد. 
هفته نامه کیهان ورزشی، حاوی آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان روی کیوسک رفت. 
در مجله 84 صفحه ای کیهان ورزشی، گزارشی مفصل درباره سلب میزبانی نمایندگان 
ایران توســط کنفدراسیون فوتبال آسیا می خوانید و در تازه ترین مجله کیهان ورزشی 
گزارشی درباره چگونگی حذف تیم فوتبال امید ایران در مرحله مسابقات انتخابی قاره 

آسیا مطالعه می کنید. در شماره ۳۲67 کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:
- قوی شدن در فوتبال )چشم انداز(

- گفت وگو با میثم میرزایی بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام خمینی 
)نگاه چندبعدی(

- خودزنی شیخ بحرینی )زیر ذره بین(
- حریف کاسپاروف و کارپوف روی نیمکت بارسلونا )پرونده خارجی(

- ... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته های والیبال، بسکتبال، دوومیدانی، 
دوچرخه سواری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری یزد در نظر دارد جهت اجرای 
طرح آبرســانی به کارخانه کمپوســت نســبت به خرید لوله پلی اتیلن با مشخصات 
ذیــل اقدام نماید. لــذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند از تاریــخ درج آگهی به 
واحــد امور قراردادهای ســازمان واقــع در یزد- خیابان آیت اهلل کاشــانی- کوچه 
 دیهیمــی- پــالک 10- ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری یزد یا ســایت

WWW.YAZDPASMAND.IR مراجعه نمایند.

۱. محل تحویل اســناد و پیشنهادات: دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری 
یزد به آدرس: یزد، میدان آزادی، ساختمان مرکزی شهرداری طبقه دوم می باشد.

۲. مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد.
۳. مهلت تحویل مدارک: از تاریخ چاپ آگهی به مدت 11 روز کاری می باشد.

4. موضوع مناقصه: 
 ۱6AT خریــد لولــه پلــی اتیلــن ۱6۰ میلی متــر و فشــار * 

)PE۱۰۰- PN۱6( به مقدار 46۰۰ متر
۱۰AT خریــد لولــه پلــی اتیلــن ۱6۰ میلی متــر و فشــار *

)PE۱۰۰-PN۱۰( به مقدار ۵۹۰۰ متر
۵. متقاضیــان می بایســت مبلغ 500/000/000 ریال )پانصــد میلیون ریال( بابت 
ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی، اوراق مشارکت و یا واریز 
وجه نقد به حســاب جاری شماره 2023052337 بانک تجارت به نام شهرداری یزد 

ارائه نمایند.
6. برندگان اول و دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنها به ترتیب به 

نفع کارفرما ضبط می گردد.
7. با توجــه به بند 5 ماده 11 آئین نامه مالی شــهرداریها، کارفرما هنگام تنظیم و 
عقد قرارداد حداقل معادل 10٪ کل مبلغ پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات از 
پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت می نماید.

8. کمیسیون معامالت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
۹. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر شده است.

 ۰۳۵۳6۲۳۲۳۳4 تلفــن:  بــا  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای   ****
داخلی ۱۱۰ تماس حاصل فرمائید.****

مناقصه عمومی خرید 
لوله پلی اتیلن

شرکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد، نسبت به خرید 
تجهیزات و اجرای فونداسیون دکل OUTDOOR، فنس کشی، اجرای 
گراند، نصب دکل و اجرای TI به همراه سایبان )ده  سایت( در سطح استان 
فارس بر اساس مشــخصات موجود در اسناد و دستورالعمل های اجرایی از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه 
دعوت به عمل می آید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به پرتال این 

منطقه به آدرس fars.tci.ir مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مناقصه
شرکت مخابرات ایران شماره 98/37

)سهامی عام(
منطقه فارس

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

سال هفتادو هشتم   شماره 22390   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 ( شنبه 5 بهمن 1398   29 جمادی االول 1441    25 ژانویه 2020

 رئیس سازمان ملی استاندارد: ایران رتبه چهارم 
نانو در جهان را دارد.

 سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خبر داد: تولید 
80 میلیون تن محصوالت زراعی در کشور.

 پایگاه خبری اوشن 24 اعالم کرد: بازگشت هلند، 
انگلیس و آلمان به آسمان ایران.

 پس از اعالم نتایج اعتراض خانوار ها، عده ای از معترضان 

دریافت کمک معیشتی قانع نشدند.   ] صفحات۱۰و۴[

سازمان هواشناسی هشدار داد 

پیش بینی کوالک برف و بهمن
در برخی استان ها

 رئیــس جمهور فیلیپین: اگر آمریکا به ســناتور 
فیلیپینی ویزا ندهد پایگاه هایش را تعطیل می کنیم.

 آل ســعود بــرای شــرکت در مراســم دروغین 
هولوکاست نماینده ویژه فرستاد.

 ریاض: انصاراهلل را به رسمیت می  شناسیم.

 در پنجاهمین روز اعتصابات ضددولتی، مخالفان 
ماکرون با مشــعل در خیابان های پاریس دست به 

تظاهرات زدند.
 اقدام انتحاری دوم آمریکا در منطقه؛ ترامپ سه  شنبه 
از معامله قرن رونمایی می کند.            ] صفحه آخر[

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی:

اسالم ناب
 اسالم آل سعود است!

خروش میلیونی مردم عراق علیه آمریکا
بروید

تا زنده بمانید
 مردم عــراق با تظاهرات چنــد میلیونی  

خواســتار خروج سریع نیروهای آمریکایی از 
کشورشان شدند. 

»گردان های  سخنگوی  الحسینی«  »جعفر   
حزب اهلل« عراق : آمریــکا را نه تنها از عراق، 

بلکه از کل منطقه بیرون می کنیم.
 رســانه های جهان گــزارش دادند، دیروز 
انقــاب واقعی مردم عــراق و خروش  روز 
یکپارچه میلیون ها نفر بود، به طوری که پا های 
آمریکا، ناتو و همه اشغالگران غربی را در کل 
منطقه لرزاند و صهیونیست ها را نیز به شدت 
نگران و سراسیمه کرد.                       ] صفحه آخر [
 یادداشــت روز: عمودی یــا افقی، انتخاب
 با شماست.                                            ] صفحه۲ [



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی باید الگوی مدیران نظام اسالمی باشد نه 
مدیران میلیاردی که معلوم نیست ثروتشان را از کجا آورده اند و توان درک شرایط 

زندگی طبقات ضعیف جامعه را ندارند.
0911---8495

* وقتی نماینده ای صالحیتش را از دســت می دهد حتی یک ساعت ماندنش در 
مجلس هم صالح نیست باید او را به دستگاه قضایی سپرد تا به تخلفاتش رسیدگی 
کنند نه اینکه پس از پایان دوره نمایندگی و آلوده کردن دیگران بتواند مجدداً ثبت نام 

نماید و وقتی رد صالحیت شد هزینه برای نظام درست کند.
0912---9678

* رئیــس جمهور که توصیه به وحدت می کنند پس چرا رد صالحیت افراد فاقد 
صالحیت را بهانه ای برای حمله به شــورای نگهبان می کنــد. آیا این موارد را در 
جلسات خصوصی نمی شد مطرح کرد تا جواب بسیار واضح آن را هم دریافت کنند.
0921---2274

* پس از شهادت مظلومانه سردار فاتح دلها و سردار بزرگ اسالم، سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی نهادهایی مثل مدیریت شهری و... برای ترویج نام این شهید واالمقام با 
تغییر نام برخی اماکن و معابر اعالم آمادگی کردند و یا تدوین زندگی ایشان درکتب 
درسی را مطرح نمودند. ضمن نهایت قدردانی و سپاس، امیدواریم که راه و هدف 
حاج قاسم در ذهن و فکر و عمل نسل حاضر و نسل های آینده همیشه جاری باشد.
0938---6263

* یکی از نمایندگان مجلس از طرف مردم کرمان برای کشتن جرثومه فساد و تباهی 
یعنــی ترامپ جایزه 3 میلیون دالری نقدی در نظر گرفته اند ولی به نظرم منتقم 
خون سردار دلها شهید سپهبد عزیز سلیمانی خداوند متعال است و این انتقام را هم 
خواهد گرفت و بهای خون این شهید و همراهانشان، نابودی سیطره ایاالت متحده 
آمریکا بر جهان اســت و ان شاءاهلل این اتفاق خواهد افتاد. خوب است کیهان دیگر 

به طور مستمر تبعات و اثرات خون مقدس سردار و  تحول جهانی را رصد نماید.
بیگ زاده

* انتقام شهید حججی نابودی حکومت داعش در سوریه بود و انتقام سردار شهید 
حاج قاسم ان شاءاهلل فتح بیت المقدس و فروپاشی ایاالت متحده آمریکا خواهد بود.
8688---0938 و 6960---0936
* چرا برخی مسئولین به جای اینکه افرادی مثل ترامپ دلقک را مورد حمله قرار 
دهند دائم به نیروهای خودی حمله می کنند و اســباب خوشحالی شیطان بزرگ 

را فراهم می کنند؟!
9438---0912 و 9286---0915 و 7686---0938
* از محل تشــکیل جلسات شورای انقالب فرهنگی در گذشته خبر ندارم ولی به 
تازگی در ریاست جمهوری برگزار می شود. امیدوارم این کار وسیله ممانعت از حضور 

برخی از اعضای آن نباشد.
قاجار دولو

* فقط چند روز پس از گرانی بنزین بازرسان در میادین و بازار قیمت ها را کنترل 
می کردنــد و پس از چنــد روز گویا حضرات به مرخصی رفتند و خبری از کنترل 
قیمت ها نیست و هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. امروزه هم پیاز دوباره گران 
شده است. گوشت هم فقط گفته می شود 40-30 درصد با گرانفروشی روبروست 

ولی از اقدامی برای کاهش قیمت خبری نیست. چرا؟
طاهری

* این روزها داغ ترین خبر، خبر استیضاح ترامپ به خاطر استمداد از کشور ثالث 
برای پیروزی در انتخابات است. آیا کسانی که به کری گفتند اگر برجام به نتیجه 
نرســد جناح ما در انتخابات شکست می خورد کارشــان استمداد از دشمن برای 

پیروزی در انتخابات نبود؟
طباطبایی

* برای کســانی که پس از حدود 7 ســال می گویند بلد نیستم باید وعده و قول 
انتخاباتی شــان را هر چند وقت یک بار رســانه ای کرد تا تصور نکنند مردم دچار 

فراموشی شده اند!
0992---8857

* امیدوارم شاهد مداخالت جانبدارانه برخی دولتمردان در انتخابات مجلس نباشیم 
و فعالیت  هــای تبلیغاتی انتخابات مجلس با جنب  و جوش برخی دولتی ها مرتبط 
نباشد و اال شورای نگهبان موظف است به موضوع ورود و با متخلفین در  هر رده ای 

که باشند برخورد کند.
0919---3767

* حقوق ماهانه ام 750 هزار تومان است. نه خانه دارم، نه ویال، نه ماشین، نه مغازه 
چرا کمک معیشتی برای من واریز نشده است؟! 

یک رزمنده دفاع مقدس
* یک کارگر ساده، مستاجر، بدون داشتن وسیله نقلیه با درآمد ماهانه یک میلیون و 
دویست هزار تومان هستم ولی برایم یارانه معیشتی واریز نشده وقتی اعتراض می شود 
با تهدید که اگر خالف واقع باشد یارانه شما هم قطع می شود، مانع اعتراض افراد 
مستحقی مثل من می شوند چرا؟! سال های قبل مغازه داشتم که ورشکسته شدم 
گویا آن ایام را محاسبه می کنند که البته آن ایام هم درآمد 8 میلیونی نداشته ام که 

اعالم می کنند سه ماهه این قدر تراکنش داشته اید؟!
دشتی- قم

* با 5 سر عائله و مستاجری و درآمد زیر یک میلیون تومان به من کمک  معیشتی 
تعلق نگرفته اســت. تراکنش مالی ام به علــت جلب کمک های مردمی و امداد به 
نیازمندان در برهه ای باالتر از میزان اعالمی سازمان حمایت معیشتی بوده است و 

به این علت مرا از دریافت آن محروم کرده اند. این عادالنه نیست.
یک هموطن طلبه

* از بانکی 40 میلیون تومان وام گرفتم و باید 61 میلیون تومان به بانک بازگردانم 
دولت این تراکنش در حساب بنده را مالک عدم دریافت یارانه معیشتی قرار داده 

و خانواده ام را از دریافت یارانه معیشتی محروم کرده است!
سامانی
* فرهنگی بازنشســته ام که ماهیانه 2 میلیون و 600 هزار تومان دریافت می کنم 
یک خانه کوچکی داشتم که برای عروسی پسرم آن را فروختم و بخشی از پول را 
خرج عروسی فرزندم کردم و با باقی مانده پول یک خانه کوچک تر خریدم اما دولت 
همین را مالک ثروتمند بودن بنده قرار داد و یارانه معیشــتی را برایم واریز نکرد. 

حقوق شهروندی مختصاتی دارد که ابتدا دولتمردان باید آن را بیاموزند.
0916---2419
* شغلم سوپرمارکتی است و تراکنشی که توسط دستگاه پوز در مغازه ام انجام می گیرد 
باعث شده یارانه معیشتی برایم واریز نشود. توجیه دولت این است که شما گردش 
مالی مناسبی دارید اما بنده مستاجر هستم و هر ماه باید اجاره مغازه را پرداخت 

کنم، سنجیدن وضعیت معیشتی مردم با این معیارهای دولت کامال غلط است!
0912---1041
* 60 سال سن دارم و معیشت مساعدی را ندارم. برای اقساط عقب افتاده که مبلغ 
15 میلیون وام گرفته بودم اقســاط عقب افتاده دارم از سوی بانک با مامور نیروی 
انتظامی برای جلب بنده جلوی در خانه ام آمده بودند. سوالم این است آیا بانک ها با 
کسانی که ارزهای دولتی را معلوم نیست کجا خرج کرده اند یا عده ای که وام های 
بدون ضامن گرفتند و تا به امروز به بانک بازنگردانده اند، برای بازپس گیری پول ها 

همین اقدام را انجام می دهند؟
021---2995

* رئیس جمهــور اعالم کرد که درآمــد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به مردم 
پرداخت می  کند. پس چطور من بازنشسته با 2 میلیون درآمد و فاقد سهام عدالت 
و ... جزو مردم محسوب نشده و از این افزایش قیمت بنزین سهمی نبردم و کمک 

معیشتی شامل حال من نشد؟!
رمضانپور
* رادیو ترتیل از موج  FM رادیو حذف شده، البته در موج های دیگر هم نتوانستم 

برنامه را پیدا کنم!
021---3152

*  از ســال 91 در مناطق محروم در خدمت آموزش و پرورش هستم، با این همه 
محرومیت و ســختی، به جای اینکه در آذرماه، رتبه بندی جدید را اعمال کنند،  
رتبه بندی چند ســال پیش را اجرا کردند! بسیاری از فرهنگیان به این رتبه بندی 

معترضند. شایسته است نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند.
0915----9789
* در طول یک ســال گذشــته هنوز موفق به ثبت نام برای خرید خودرو نشده ام. 
عرضم این است که نهادهای نظارتی در این کشور با  دستگاه عریض و طویلی که 

دارند چه کار می کنند.
بخشی
* از دستگاه های ذی ربط درخواست می شود تبصره ای بر برخی قوانین بزنند تا خشک 
و تر با هم نسوزند. این قانون که مثال به خودروهای باالی 15-10 سال ساخت کارت 
سوخت تعلق نگیرد نباید به همه خودروها تعمیم داده  شوند چرا که در بین آنها 
 خودروها و حتی موتورسیکلت هایی هم پیدا می شود که طی این مدت کمتر از 60-70

هزار کیلومتر کار کرده اند و تمام دستگا ه های آن صحیح و سالم است.
0912---8495

بی بی سی از کما درآمد
فقط چند ده هزار نفر بودند)!(

شبکه دولتی انگلیس، دیروز پس از چند ساعت شوک زدگی و سانسور تظاهرات بی سابقه 
مردم عراق مدعی شد این راهپیمایی چند ده هزار نفره بوده است.

در حالی که ســی ان ان آمریکا و بســیاری از رسانه ها و نشریات جهانی، شمار مردم 
تظاهرات کننده در بغداد را چند میلیون نفر عنوان کرده اند، بی بی سی فارسی ضمن انتشار 
عکســی کوچک نوشــت: »ده ها هزار نفر امروز در پی فراخوان مقتدی صدر در بغداد به 

خیابان آمدند«!
این نوع پوشش خبری در حالی است که همین شبکه هنگام قمه کشی و آشوب افکنی 
مخالفان مقاومت در منطقه،  لحظه به لحظه گزارش و خبر جعلی یا چند ده برابر بزرگ نمایی 

شده را منتشر می کند.
بی بی ســی که گویا خود را همدرد دولت بدنام ترامپ در خوردن تودهنی های اخیر 
از ملت های ایران و عراق می داند، اخیرا تعداد شــرکت کنندگان در نماز جمعه میلیونی 
هفته گذشــته تهران را 129 هــزار نفر عنوان کرده بود!! این شــبکه رفتار غیرحرفه ای 
مشــابهی در تشــییع ده ها میلیونی شهید سلیمانی در شــهرهای مختلف ایران داشت 
و معمــوال جمعیت حامی جمهوری اســالمی را صد یا هزار برابــر کمتر عنوان می کند 
 و نمایش هــای گروهک هــای بی مقــدار را چند ده هــزار برابر بزرگتر جلــوه می دهد!

یادآور می شود اغلب رسانه های ضد انقالبی )ماهواره ای، اینترنتی، تلگرامی و ...( دیروز برای 
ساعت ها در اغما فرو رفته و ناتوان از اظهار نظر یا انتشار گزارش درباره تظاهرات عظیم مردم 

عراق با شعار مرگ بر آمریکا و آمریکا هر چه زودتر از عراق خارج شود، بودند.
یادآور می شود روز قبل از نماز جمعه حماسی تهران به امامت رهبر حکیم انقالب، یک  
خبرنگار آمریکایی درباره توفانی که این خطبه ها می تواند علیه کاخ سفید برانگیزد، هشدار 
داده بود. خبرنگار نیویورک تایمز نوشته بود »جمعه ایران. سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در 
نماز جمعه نگران کننده است. آخرین باری که او در نمازجمعه صحبت کرد، سال 2012 

بود که به بهار عربی )بیداری اسالمی در منطقه( منجر شد«.
گعده انتخاباتی مدعیان رحم اجاره ای

با روحانی و ناطق نوری
خاتمی به همراه برخی اصالح طلبان، پنج شنبه شب با حسن روحانی دیدار کرد. 

به گزارش کانال های اصالح طلبان، در این جلســه که چند هفته مانده به انتخابات 
مجلس برگزار شــد، افراد دیگری چون ناطق نوری، حسن خمینی و اسحاق جهانگیری 

نیز حضور داشته اند.
این مالقات و همفکری در حالی است که اصالح طلبان می گویند عملکرد روحانی به 
شدت به آنها لطمه زده و می خواهند در انتخابات مجلس، تجربه نامطلوب ائتالف در قالب 

»لیست امید« را کنار بگذارند.
جالب اینکه برخی اصالح طلبان از جمله عبداهلل ناصری مشاور خاتمی، بارها از دولت 

روحانی به عنوان رحم اجاره خود یاد کرده اند.
آنها در عین حال پس از ریزش شدید محبوبیت روحانی، بی صداقتی به خرج داده و 

خود را منتقد و مستقل از دولت جا زدند.
البته روحانی نیز در این میان و متقابال نگاه ابزاری به مدعیان اصالحات داشت، هر 

چند که خسارت های این مدل نگرش ابزاری، بیشتر متوجه دولت شده تا اصالح طلبان.
یادآور می شود افراطیون مدعی اصالحات نگاه ابزاری مشابهی به طیف ناطق دارند و 

بارها بر لزوم یارگیری و سربازگیری از این طیف تاکید کرده اند.
30 میلیارد لیتر مصرف بیشتر بنزین
نتیجه لجبازی و حذف کارت سوخت

با حذف کارت سوخت از سوی دولت و وزارت نفت طی 4 سال گذشته، 30 میلیارد 
لیتر بنزین بیشتر مصرف )یا قاچاق( شد.

روزنامه جوان نوشت: اگر از سال 94 که کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین حذف 
شد تا زمان بازگشت این فرایند در سال 98 یک حساب سرانگشتی از میزان بنزینی که 
می توانســت از مصرف داخلی صرفه جویی و صادر شود و نشد، انجام دهیم به رقم باالیی 
می رسیم که یک خسارت کالن است. وزیر نفت که هیچ گاه دلیل متقنی برای حذف کارت 
سوخت نیاورد، حاال خود معترف است که با احیای دوباره کارت سوخت و سهمیه بندی 20 
میلیون لیتر بنزین در روز صرفه جویی می شود؛ بنزینی که قباًل بیشترش را دالل ها قاچاق 

می کردند و حاال بیشترش را دولت صادر می کند!
فرق قضیه از زمین تا آســمان اســت. ســودآوری برای دولت فقط یکی از فر ق ها و 
سودهاست. فرق دوم، کنترل مصرف برای روزی است که اگر کنترل نمی شد، مجبور به 
واردات بنزین بودیم. فرق سوم اصل هدایت مردم به برنامه ریزی و ساماندهی در استفاده 
از منابع ملی و توجه به نیاز نسل های آینده و فرق چهارم، مسئله محیط زیست و آلودگی 
کمتر اســت. پنجم، مسائل امنیتی و فرق های دیگر که از محاسبه خارج است. تعطیلی 

فرایند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت، در کنار ثابت ماندن قیمت بنزین برای چند 
سال متوالی از منظر کارشناسان هم ضرر ده ها هزار میلیارد تومانی به کشور زد و هم اینکه 

باعث انحراف الگوی مصرف و قاچاق و آلودگی هوا شد. 
حال چند ماه پس از فعال شدن سیاست کارت سوخت و تعدیل بهای بنزین به اعتراف 
ژنرال نفتی دولت یازدهم یعنی بیژن زنگنه، مصرف روزانه بنزین حدود 20 میلیون لیتر 
کاهش داشته است که می توان نتیجه گرفت در چند سال اخیر حداقل 30 میلیارد لیتر 
بنزین اضافه مصرف شد. روز های پایانی آبان ماه 98 بود که دولت روحانی به یکباره تصمیم 
گرفت بعد از یک وقفه و تعطیلی 4/5 ساله در موضوع سهمیه بندی و دونرخی بودن بنزین، 

این طرح را دوباره به جریان بیندازد.
سهمیه بندی بنزین بعد از صرف صد ها ساعت وقت از سوی کارشناسان در این حوزه 
و همچنین تحمیل هزینه های سنگین به دولت برای راه اندازی زیرساخت های مرتبط با 
آن نظیر کارت های سوخت در سال 86 اجرایی شد. بررسی های آماری نشان می دهد که 
ســهمیه بندی و استفاده از کارت سوخت تا حد زیادی مصرف بنزین را در کشور کاهش 
داده و جلوی قاچاق ســوخت و بخشــی از آلودگی هوا را گرفته بود، به طوری که در یک 
مورد میزان مصرف بنزین از روزانه 73 میلیون لیتر در سال 85 به روزانه 69 میلیون لیتر 

در پایان سال 93 رسیده بود.
طی پنج سال اخیر میزان مصرف روزانه بنزین از 69 میلیون لیتر در پایان سال 93 
به بیش از 91 میلیون لیتر در فروردین ســال 98 رسید که حکایت از رشد 31 درصدی 

مصرف روزانه بنزین طی این دوره است. 
وزیر نفت درباره میزان کاهش مصرف روزانه ســوخت در کشــور بعد از اجرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین اعتراف کرد که روزانه حدود 20 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین 

داشته ایم.
این اعتراف زنگنه بعد از چهار و نیم ســال از کنار گذاشــتن کارت سوخت تنها یک 
اعتراف نبوده و حاکی از هدر رفتن چند صد هزار میلیارد تومان از بودجه کشور در لجبازی 
برای تعطیلی کارت سوخت است. این در حالی است که در چهار سال حدود 30 میلیارد 
لیتر بنزین مازاد مصرف شده است که می شد با عدم حذف طرح کارت سوخت به شکل 

دیگری برای این منابع برنامه ریزی کرد.
انبوه تدابیر اقتصادی را

معطل اخم و لبخند غرب نکنید
یک کارشناس اقتصادی ضمن نقد سخنان رئیس جمهور می گوید اقتصاد ما بیش از 

فشار تحریم های خارجی، تحت فشار بی تدبیری و بی برنامگی دولت است.
احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره این سخنان روحانی 
که گفته بود »من بلد نیستم با دنیا کاری نداشته باشم و مشکالت اقتصادی را در داخل 
حل کنم«، اظهار داشت: صحبت های اخیر رئیس جمهور چنین ذهنیتی ایجاد می کند که 
گویا تلقی ما در اقتصاد ایران حرکت به سوی یک نوع انسداد خارجی است در حالی که به 
صراحت در نظریه اقتصاد مقاومتی، کشور خواهان تعامالت باز و در عین حال مصون سازی 

و واکسینه شدن در مقابل فشار ها و تهدید های خارجی است.
وی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو افزود:  ما حتی در سال هایی که تحریم هم نبودیم 
کمتر از 20 درصد تعامالت خارجی ایران با اروپا و آمریکای شمالی بود و 80 درصد طرف های 
تجاری کشــور را همسایگان و کشور های آسیایی و آمریکای جنوبی تشکیل می دادند. از 
طرف دیگر فعاالن و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آن که از فشار 
تحریم های خارجی ناراضی باشند از عدم همکاری دستگاه های اجرایی و قوانین دست و پا 
گیر و همینطور فشار هایی مثل بیمه و مالیات شکایت دارند. به عبارت دیگر این فرماندهان 
در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که راه های فرار از تحریم ها را به خوبی 

بلدند و تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد های داخلی و دولت هستند. 
نکته دیگر این اســت که در شــرایط کنونی ظرفیت های بسیار زیادی برای تولید و 
اشتغال در اقتصاد ایران وجود دارد که حتی با چشم انداز تحریمی هم می تواند منشا رشد 
و توســعه اقتصادی باشد. در راســتای بالفعل کردن همین ظرفیت های بالقوه  اقتصادی، 
اقتصاددانان پیشنهاد های مختلفی را به دولت ارائه داده اند، مثل سهولت در محیط کسب 
و کار وحــذف مجوز های غیرضرور و رفع انحصــار در بخش های مختلف که همه این ها 

امکان پذیر و عملیاتی است.
خاندوزی افزود: همچنین پیشنهاداتی مثل سیاست های حمایتی از تولید و صنعت 
و صادرات در میان مدت، اصالحات سیاست های مالیاتی و تامین درآمد های پایدار دولت 

و اصالح ساختار نظام بانکی وغیره که در چند سال اخیر روی میز دولت قرار گرفته است 
که تاکید می کنم تمام راهکار ها در شرایط تحریمی قابلیت پیاده سازی دارد، اما متاسفانه 
مورد اقبال و توجه از طرف مقامات دولتی واقع نشده است؛ بنابراین انتظار می رود که اگر 
اقتصاد ما از طرف اروپا و آمریکا تحت فشار قرار می گیرد اوال از پتانسیل های اشتغال زایی 
و مولدسازی داخلی بهره برداری کند و ثانیا بتواند با یک دیپلماسی اقتصادی فعال از طرف 
دولت ظرفیت کشور های منطقه و دوست و متحد را جایگزین کشور های متخاصم کند.

کشوری که بیشتر شهرک های صنعتی و بنگاه های تولیدی آن با نیمی از ظرفیت خود تولید 
می کند نیاز به سرمایه گذاری خارجی و جدید ندارد بلکه باید همین ظرفیت ها را تقویت 
کند تا خلق ارزش افزوده و شیفت های کاری در بنگاه های صنعتی و اشتغال افزایش یابد.

زمانی که در زمینه  این دست اصالحات اقدامی صورت نمی گیرد گویا تعمدی وجود دارد 
برای اینکه اقتصاد ایران شرطی بشود به کشور های غربی! بنابراین به نظر می رسد اقتصاد ایران 
بیش از تحریم های خارجی از بی تدبیری و بی برنامگی داخل تحت فشار قرار گرفته است.

این کارشناس اقتصادی درباره راه مقابله با اخاللگری های آمریکا در همکاری با شرکا 
و همسایگان گفت: از دوره اول تحریم ها پاسخ این ابهام داده شده و حتی در برنامه ششم 

توسعه به دولت تکلیف شده است. 
دولت می تواند با استفاده از پیمان های دوجانبه پولی و ایجاد نهاد های غیررسمی برای 

نقل و انتقاالت مالی تحریم های بانکی را دور بزند.
چین بدون اینکه تحت تحریم های مالی آمریکا هم قرار داشته باشد در چند سال اخیر 

با 40 کشور دنیا وارد سازوکار های تعاملی نامتعارف شده است. 
روسیه نیز از 2016 شبکه تعامالت ارزی غیرمتعارف خود را با مجموعه ای از کشور های 
دیگر شروع کرد. عالوه بر این دو کشور ترکیه و عراق هم به استفاده از سازوکار های مالی 
غیرمتعارف تمایل دارند بنابراین اگر ما در سال های گذشته از این ابزار استفاده می کردیم 
یا اینکه اکنون به این راهکار سرعت ببخشیم مشکالت نقل و انتقاالت بانکی در تجارت 
بین الملل مرتفع خواهد شد کما اینکه نقل و انتقاالت ارزی ما به صورت نقدی زیاد نیست 
و می تواند با موسسات مذکور و از طریق حواله و یا حتی تهاتر کاالیی انجام شود. تجربه 

عملی هم وجود دارد. 
برای مثال اکنون موفق شــده ایم با یک شرکت روسی که امکان ذکر نام آن نیست 
توانســته ایم مبادالت را خارج از مســیر سوئیفت برقرار کنیم و تصفیه مالی انجام دهیم. 
همین پیشنهاد را کشور های ترکیه و چین که با ما تراز تجاری )واردات و صادرات( قابل 

توجهی دارند به ایران داده اند. 
متاسفانه سرعت کار در این زمینه خیلی کند است و اگر این سازوکار از سوی دولت 
سرعت بخشیده شود می توانیم طی یکسال با بیش از 70 درصد طرف های تجاری بدون 

نیاز به نقل و انتقاالت متعارف کار خود را پیش ببریم.
تحلیلگر صهیونیست: ضربه موشکی ایران

محکم و شگفت انگیز بود
محافل صهیونیستی معتقدند حمالت موشکی بی سابقه ایران به پایگاه  نظامی آمریکا در 
عراق، نشان دهنده جرأت باالی ایران است و معادالت جدیدی را بر منطقه حاکم می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، کابینه رژیم صهیونیستی به محافل رسانه ای وابسته 
دستور داده تالش کنند ارزش پاسخ موشکی ایران را به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق، 
کم رنگ نشان دهند. این رژیم تالش کرده است مانع بی اعتمادی دستگاه ها و سازمان های 
صهیونیســتی به قدرت آمریکا برابر ایران شــود. با این حال برخی از محافل صهیونیست، 
اعتراف کردند این کشور توانسته معادله جدیدی در منطقه رقم بزند، به گونه ای که به عنوان 
بزرگ ترین قدرت در رویارویی با آمریکا در منطقه محسوب شود. ایهود یعری تحلیلگر امور 
منطقه گفت: من چند موضوع مختلف را مشاهده کردم از جمله جرأت ایران در حمله موشکی 
به پایگاه های آمریکا. فرمانده ایرانی آنگاه که گفت هیچ کشوری از زمان جنگ جهانی دوم 
پایگاه های آمریکایی را با موشــک هدف قرار نداده، سخن درستی  گفت. من عالوه بر این 
از دقت موشــک های ایرانی از جمله موشک قیام شگفت زده شدم، موشکی که به دقت به 
تاسیسات آمریکایی در پایگاه عین االسد اصابت کرد. عاموس هرئیل دیگر تحلیلگر نظامی 
صهیونیست هم گفت: حمالت ایران به معنای جرأت این کشور است. ایرانی ها ده ها موشک 
به یک ابرقدرت جهانی،  زدند و من تحلیل هایی را که می گویند حمالت ایران جدی نبود یا 
این کشور، کشور قدرتمندی نیست، نمی پذیرم. ایران واقعا این قدرت را دارد که به آمریکا 
ضربه بزند. با وجود ضربه ای که هیبت آمریکا را خدشه دار کرد، ترامپ به ایران حمله نکرد. 
محافل صهیونیستی همچنین تاکید کرده اند که ایران و محور مقاومت از طریق تشییع بسیار 
گسترده مردمی پیکر های شهیدان تجاوز آمریکا، در عراق و ایران، در سطح افکار عمومی 
به موفقیت بزرگی دست یافته اند. لیورا هندلمن رئیس بخش پژوهش های ایران در دانشگاه 
تل آویو گفت: ایران به موفقیت بسیار بزرگی دست یافت، مردم عراق دیگر نمی پذیرند که 
نیرو های آمریکایی در کشورشان بمانند. این در حالی است که یک ماه قبل فضای عمومی 
در خاورمیانه متفاوت بود، اما بعد از ترور سپهبد سلیمانی، همه چیز دگرگون شد، به گونه ای 

که میلیون ها ایرانی را دیدیم که در دریای اتحاد داخلی حرکت می کردند.

دخالت نظامی آمریکا در غرب آسیا به بیش از 60 سال پیش 
بازمی گردد. »دوایت آیزنهاور«، سی وچهارمین رئیس جمهور 
آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری خود راهبرد جدیدی را 
اعالم کرد که به تصویب کنگره نیز رسید. راهبرد جدید که به 
»دکترین آیزنهاور« مشهور شد، مبتنی بر مداخله نظامی برای 
حمایت از دولت های همسو با آمریکا در اقصی نقاط جهان بود. 
البتــه پیش از آن و در زمان ترومن، آمریکا حضور نظامی در 
اروپا برای جلوگیری از نفوذ اتحاد جماهیر شــوروی را دنبال 
می کرد. به دنبال اعالم دکترین جدید، آمریکا بطور رسمی و 
آشکارا در سال 1958 با حضور نظامی در لبنان، پای خود را به 
غرب آسیا بازکرد. بهانه لشکرکشی آمریکا به لبنان، حمایت 

از دولت مسیحی وقت این کشور بود. 
آیزنهاور حضور نظامــی در این منطقه پرالتهاب را به باز 
کردن »جعبه پاندورا« )جعبه ای که بر اساس افسانه های یونانی 
حاوی تمام بدبختی ها و مصیبت های جهان بود( تشبیه کرده 
بود. تحوالت دهه های بعدی تا امروز نشــان داد این تشبیه 

چقدر درست بوده است.
البته مداخله آمریکا در منطقه ســال ها پیش از اعالم و 
اجرای این دکترین آغاز شــده بود. کودتای 28 مرداد سال 
1332 )1953 میالدی و در دوره آیزنهاور( که محصول مشترک 
آمریکا و انگلیس بود، یکی از مشهورترین این مداخالت است. 
آمریکا از زمان جنــگ جهانی دوم تاکنون حداقل 25 مورد 
مداخله نظامی- امنیتی در منطقه غرب آســیا داشته است، 
یعنی بطور متوسط هر 3 ســال یک تجاوز. نکته قابل توجه 
آنکه هرچه گذشته این تجاوزها نه تنها محدودتر نشده بلکه 
شدیدتر، طوالنی تر و پرخسارت تر نیز شده اند. جنگ و  اشغال 
افغانستان و عراق که به بهانه 11 سپتامبر روی داد، مشهورترین 
این تجاوزات است و آنقدر طوالنی شده اند که تحلیلگران و 
حتی برخی سیاستمداران آمریکایی به آنها لقب »جنگ های 

بی پایان« داده اند. 
مداخالت و تجاوزهای آمریکا به کشورهای مختلف منطقه 
 همگی بــه بهانه مبارزه با دولت های دیکتاتور و تروریســم
 بوده اند و آغازگران جنگ همیشــه نوید آینده ای روشــن، 
ســپردن سرنوشت مردم کشــور مورد تجاوز به خود آنها، 
 آزادی مردم تحت ســتم و امثال ایــن وعده های توخالی را 

داده اند. 
نتیجه اما همیشــه به طرز فاحشی وحشتناک بوده است؛ 
هرج و مرج و خشــونت افزایش یافته، گروه های تروریستی 
 و افراطی رشــد بیشــتری کرده اند، غیرنظامیان بیشتری

–همان هایی که قرار بود آزاد شوند و سرنوشت خود را انتخاب 
 کنند- کشته شده اند. این خروجی صدور دموکراسی آمریکایی

 با بمب است.
اندیشکده ها، نشریات و رسانه های آمریکایی طی دو دهه 
اخیر مملو از تئوریزه کردن ایده دولت و ملت ســازی پس از 
 اشغال نظامی است. مورد افغانستان و عراق به روشنی اثبات 
کرد که این تئوری ها و لفاظی ها چیزی جز فریبکاری یا بالهت 

محض نبوده اند.
 ایده ســاختن کشــوری آباد و ملتی آزاد بــا بمباران، 
دروغی شــاخدار بود کــه هزینه آن را به طور مســتقیم و 
غیرمستقیم کمپانی های نظامی- صنعتی پرداخت می کردند، 
کمپانی هایی که رونق آنها در جنگ بوده و مرگ، کسب وکار 
آنهاست. تنش های اخیر در منطقه باعث کاهش ارزش سهام 
 شرکت های آمریکایی در بورس شد اما سهام 7 کمپانی بزرگ
تســلیحاتی -نورتوپ گرومن، الکهید مارتین، ال.3هریس 
تکنولوژیس، ریتون، هانتینگتون اینگالس، ترانسدیم گروپ 
و جنرال دینامیکس- با افزایش همراه بود. صلح و آرامش برای 
این غول های نظامی- صنعتی جنگ تمام عیار و نویددهنده 
 مرگ اســت. نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در حمایت
سیاسی- انتخاباتی از ترامپ، موضوع جذاب و مفصل دیگری 

است که خارج از بحث این نوشتار است. 
هفت کمپانی فوق در مجموع حدود 400 میلیارد دالر دارایی 
دارند و با مشارکت پنتاگون، اصلی ترین تامین کننده تسلیحات 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر مشتریان نظامی آمریکا 
هســتند. تولید موشک و هواپیما و رادار و... آخرین حلقه از 
تجارت مرگبار و صدها میلیــارد دالری کمپانی های مذکور 
اســت. برای تولید و فروش سالح، اول باید دشمنان فرضی 
و قالبی ساخت. اگر دشــمنی در کار نباشد، چطور می توان 
گاوهای شیرده منطقه را دوشــید؟ مقاومت آمریکا در برابر 
خواست افکار عمومی منطقه برای برچیدن پایگاه های نظامی 
خود و پایان دادن به این حضور تجاوزکارانه، ریشه در چنین 

بستری دارد. 
آمریکایی ها مدعی بودند و هســتند که برای محافظت از 
دولت و ملت عراق در این کشور حضور دارند اما حال که هم 
دولت و هم ملت عراق به طور آشکار خواستار خروج نظامیان 
آمریکایی از کشورشــان هستند، بی شرمانه می گویند عراق 
را ترک نمی کنیم. تظاهــرات میلیونی دیروز مردم عراق در 
حمایت از مصوبه پارلمان این کشور و دولت بغداد برای خروج 
آمریکایی ها، اتمام حجت عراق با دولت تروریست آمریکاست. 
این تظاهرات گسترده و بی سابقه بیانگر خواست عمومی ملت 
عراق است و نشــان می دهد آنها چه نظر و دیدگاهی درباره 
ارتش آمریکا دارند. نه تنها آنان را آزادیبخش نمی دانند بلکه 
نفرتی عمیق و فراگیر نسبت به آنها دارند. مردم عراق هنوز 
ابوغریب را فراموش  جنایت های آمریکا در زندان مخــوف 

نکرده اند. 
آمریکایی ها که مدعی بودند به خواســت خود عراقی ها 
در این کشــور حضور دارند طی چند هفته اخیر با قلدری و 
گستاخی می گویند عراق را ترک نمی کنند. آنان برای توجیه 
این گردنکشی خود در برابر خواست قانونی و به حق دولت و 
ملت عراق، مدعی هستند که با خروج از عراق، داعش دوباره 
ظهور خواهد کرد. واقعیت آن است که نطفه داعش در عراق 
به وسیله آمریکا بسته شد و تا آمریکا در عراق و سوریه حضور 
دارد، داعش محو نخواهد شد؛ یک چرخه معیوب و شیطانی 

برای توجیه حضوری غیرقانونی و تجاوزگرانه. 
تظاهرات گسترده دیروز یک رفراندوم ملی بود و نتیجه آن 
را جهانیان به چشم خود دیدند. حضور آمریکا در عراق پس 
از این تظاهرات، معنای جدیدی دارد و باید به چشــم  اشغال 
و اســتعمار به آن نگاه کرد. عراقی ها نمی خواهند مستعمره 

آمریکا باشند.
 تا وقتی آمریکایی ها در عراق باشــند، این کشور روی 
آرامش و آســایش نخواهد دید. آنان به درجه ای از وقاحت 
و گستاخی رســیده اند که دو مقام نظامی ایرانی و عراقی را 
ترور کردند و با این کار نشــان دادند کوچک ترین احترامی 
برای حاکمیت عراق قائل نیســتند و در این زمینه هیچ خط 

قرمزی ندارند. 
خیزش دیروز ملت عراق گوشــه ای از برکات خون پاک 
سردار ســلیمانی و ابومهدی مهندس بود. خون هایی که به 
دســت شــقی ترین موجودات روی زمین به هم آمیختند تا 
گواهی باشــند بر »ایران و العراق الیمکن الفراق«. شعارهای 
 دیروز در بغداد، آخرین دیالوگ و پیام کالمی عراق به دولت 

آمریکا بود. 
نشــنیدن این پیام روشن و رسا از سوی آمریکا، وضعیت 
جدیدی را رقم خواهد زد. توپ در زمین ترامپ اســت و باید 
تصمیم بگیرد که صدای این شــعارها را بشنود یا به زودی با 

زبان دیگری روبه رو شود.
 زبان جدید برای ترامپی که انتخابات 2020 را در پیش دارد، 
فاجعه آمیز خواهد بود. پیام دیروز مردم عراق به آمریکایی های 
تروریست این بود؛ باید از عراق بروید، انتخاب عمودی یا افقی 

با خودتان است.

عمودی یا افقی
انتخاب با شماست

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
 شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 
2۹ جمادی االول ۱۴۴۱ -شماره 22۳۹۰

گفت و شنود

تی تاپ!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: سه کشور اروپایی انگلیس و فرانسه و آلمان با مشاهده حرکت 
چند میلیونی و انقالبی مردم عراق برای بیرون کردن آمریکا از کشورشان 

بد جوری به وحشت افتاده اند.
 گفــت: برای اینکــه می دانند بعــد از آمریــکا نوبت کشــورهای پادوی

 آمریکاست!
گفتم: این سه کشور اروپایي که ایران را به بازگرداندن قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل تهدید کرده بودند بعد از حماسه مردم عراق 

گفته اند که احتماالً این اقدام را 60 روز به تاخیر می اندازند!
گفت:  بود و نبود قطعنامه های شورای امنیت فرقی ندارد، موضوع همه آنها 

تحریم است که همه تحریم ها را انجام داده اند!
گفتم:  عجب بی پدر و مادرهایی هســتند! لپ تاپ را دزدیده اند، 

می خواهند به جای آن تی تاپ بدهند!

مدیرمسئول کیهان: 

مدیریت كشور به پیروان راه شهید سلیمانی 
سپرده شود

مدیرمسئول روزنامه کیهان با 
بیان اینکه مدیریت کشور باید به 
پیروان راه سردار سلیمانی سپرده 
شود، گفت: اولین پیام تشییع ده ها 
بود  این  میلیونی سردار سلیمانی 
که انقالب اسالمی ایران همچنان 
زنده است؛ آری مردم با مشکالت 
مختلف اقتصادی مواجه هستند اما 
مشکل را از نسخه که همان مبانی 
انقالب اســت نمی دانند که ریشه 
 مشکالت را از عمل نکردن به نسخه

 می دانند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامه کیهان در جلسه بصیرتی پایگاه 
بســیج ثاراهلل مســجد جامع علی آباد 
تهران گفت: برای فهم مسائل روز باید 
نقشــه راه داشــت، برای این مهم نیز 
ابتدا باید فهمید کجا ایستاده ایم و چه 

شرایطی داریم.
وی افــزود: ما امروز در کشــور با 
تنش هایی مواجه هســتیم؛ تنش هم 
می تواند نشانه زایش باشد و هم نشانه 
زوال، اما باید دید تنش امروز ما از کدام 

جنس است؟
مدیرمســئول  فارس،  گزارش  به 
روزنامه کیهان با بیان اینکه کســانی 
که شــرایط امــروز کشــور را بحرانی 
می دانند، تجربه درک بحران واقعی را 
ندارند، تصریح کرد: ما در حال عبور از 
یک عقبه سخت با شیب تند هستیم؛ 
تجربه 40 سال گذشته این نکته را به ما 
ثابت می کند که در پیش روی ما مسیر 

روشنی قرار دارد.
شریعتمداری بیان داشت: در بهمن 
57 مسئوالن رژیم صهیونیستی با ابراز 
نگرانــی از آنچه در ایران در حال وقوع 
بود گفته بودند که اگر انقالب ایران به 
نتیجه برســد دنیا تکان خواهد خورد 
و اولین جایی که از این تکانه آســیب 

خواهد دید اسرائیل است.
وی ادامه داد: بنا بر همین نظر آنها 
ده ها لرزش برای ما از جمله کودتاهای 
مختلف، جنگ سخت، بمباران شهرها و 
حادثه طبس ایجاد کردند، اما به نتیجه 

مطلوب خود نرسیدند.

نفوذ  کیهان  روزنامه  مدیرمسئول 
افرادی چون بنی صدر،  تیمسار مدنی و 
ناخدا افضلی را حربه دیگر دشمن در آن 
دوران برشمرد و گفت: تصور دشمن این 
بود که با نفوذ تک نفرات می توانند به 
کشــور آسیب بزنند اما آن اقدام نیز به 
نتیجه نرسید. جمهوری اسالمی امروز 
تا جایی پیش رفته است که برای ضربه 
زدن به آن دشــمنان ائتالف تشکیل 

می دهند.
شریعتمداری ادامه داد: در روزهای 
جنگ تحمیلی کشــور مــا را از تهیه 
سیم خاردار محروم می کردند اما امروز 
از ما می خواهند به سایر کشورها موشک 

نفروشیم.
وی تصریح کرد: این مسائل نشان 
می دهد شرایطی که ما در آن ایستاده ایم 
بسیار بهتر از زمان ابتدای تشکیل نظام 

جمهوری اسالمی است.
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: 
به این اتفاق باید به صورت تاریخی نگاه 

کرد؛ این حادثه یک پیچ تاریخی بود.
شریعتمداری با بیان اینکه شهادت 
حاج قاسم سلیمانی مصداق دنیایی آیه 
»و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل 
امواتاً بل احیاُء عند ربهم یرزقون« است، 
اظهار داشــت: حاج قاسم با شهادتش 
دوباره زنده شــد. ســردار سلیمانی با 
شهادت در این عالم غروب و در گریبان 
میلیون ها انســان پاک طلــوع کرد و 

خورشیدی بی غروب شد.
وی با اشاره به حضور ده ها میلیونی 
مردم در مراسم تشییع پیکر حاج قاسم 
و همراهانــش، تأکید کرد: این حضور 
میلیونی چندین پیام را به عالم مخابره 
کــرد. اولین پیام این بــود که انقالب 
اسالمی ایران همچنان زنده است؛ آری 
مردم با مشــکالت مختلف اقتصادی 
مواجه هســتند اما مشکل را از نسخه 
که همان مبانی انقالب است نمی دانند 
که ریشه مشکالت را از عمل نکردن به 

نسخه می دانند.
مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان 
اینکه شــخصیت حاج قاسم در مبارزه 
با استکبار و همراهی و هدایت جریان 

مقاومت کامال شناخته شده است، تصریح 
کرد: شهید سلیمانی با مبارزه و مقاومت 
سایه جنگ را از سر این کشور برداشت 
نه با مذاکره، پس دومین پیام این حضور 
باشکوه مهر تأیید میلیونی ملت بر مسئله 

مقاومت و مخالفت با تسلیم بود.
مردم نشان دادند

باید با دشمن بیرون از 
مرزهای کشور مبارزه کرد

وی بــا بیان اینکــه نمی توان هم 
سوگوار حاج قاسم بود و هم خالف راه 
او عمل کرد و حــرف زد، گفت: مردم 
نشــان دادند باید با دشــمن بیرون از 
مرزهای کشور مبارزه کرد و اگر نبودند 
مدافعان حرم باید در داخل کشــور با 

دشمن می جنگیدیم.
مدیرمسئول روزنامه کیهان سومین 
پیام این حضور را این گونه مطرح کرد: 
پیــروان انقالب اســالمی در اکثریت 
نزدیک به تمام هستند چرا که قاطبه 

ملت در این مراسم ها شرکت کردند.
شــریعتمداری با بیان اینکه یکی 
دیگر از ابزارهای دشــمنان دست زدن 
به تحریف است، گفت: دشمن به دنبال 
تحریف شخصیت شهید سلیمانی است 

تا راه او در جامعه پنهان بماند.
وی افزود: در همین مسیر می گویند 
او سیاسی نبود. بله او اهل این حزب و 
آن حزب نبود، اما تحلیل های سیاسی 
منحصر به فردی داشت. در ایام فتنه 88 
شهید سلیمانی به یکی از سران فتنه 
نامه نوشت و تصریح کرد که این شرایط 
قابل تحمل نیست و به این کار خاتمه 
دهید. در خصوص برجام مخصوصا در 
خصوص برجــام 2 و 3 موضع گیری و 
تأکید کرد که دشــمن به دنبال زدن 

ریشه های کشور است.
به  کیهان  روزنامه  مدیرمســئول 
تأکید شهید ســلیمانی روی موضوع 
وحدت نیز اشــاره کرد و بیان داشت: 
حاج قاسم بر وحدت حول محور شناخت 
دشمن تأکید فراوان داشت و می گفت 
که اگر دشــمن از طرف مقابل دو صدا 
بشــنود، ماجرای جنگ صفین تکرار 
می شــود؛ در جنگ صفین از دل سپاه 

امیرالمومنین)ع( دو صدا به گوش معاویه 
رسید و او با تکیه به همین اختالف نظر 
توانست با علم کردن قرآن ها بر سر نیزه 

ورق جنگ را به نفع خود برگرداند.
شریعتمداری افزود: امروز هم اگر 
در مســیر مبارزه، آمریکا از ما دو صدا 
بشــنود که یکی بگوید آمریکا شیطان 
اکبر است و دیگری بگوید آمریکا قابل 
مذاکره و دوستی است، از این دوقطبی 
بهره برده و روی یکی از قطب ها حساب 

باز می کند.
تا کی می خواهید روی غرب 

حساب باز کنید؟
وی بــا بیان اینکه قرار بود مذاکره 
تحریم ها را از میان بردارد اما چه شد؟ 
گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام چند 
ده تحریم به تحریم های قبلی افزوده شد. 
اروپا هم که بعد از آمریکا محل اتکای 
برخی شــده است نیز مکانیزم ماشه را 
آغاز کرده است؛ تا کی می خواهید روی 

غرب حساب باز کنید؟
مدیرمسئول روزنامه کیهان وظیفه 
دلسوزان انقالب اسالمی را در این برهه 
تالش بــرای ادامه پیدا کردن راه حاج 
قاســم ســلیمانی عنوان کرد و اظهار 
داشــت: باید مدیریت های کشور را به 
دست کسانی بسپاریم که پیرو راه حاج 
قاسم هســتند. امروز همه دم از مردم 
می زننــد اما نباید فریب تابلو های بلند 
شده را بخوریم. باید ببینیم چه کسانی 

زیر این تابلوها ایستاده اند.
برخی نمایندگان فعلی مجلس 

متن FATF را نخوانده اند
شریعتمداری افزود: باید در انتخابات 
پیــش رو به نکاتی چون دوســتان و 
همراهان، دشــمنان و مخالفان، نگاه 
فرد به مردم و حساسیت فرد نسبت به 

بیت المال توجه ویژه داشت.
وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان 
فعلی مجلس متن FATF را نخوانده اند 
و خود به این مسئله اقرار می کنند؛ اینها 
چگونه می توانند در این مورد تصمیم 
درســت بگیرند؟ پس باید در انتخاب 
خود دقت کنیم و افراد شایسته را راهی 

مجلس کنیم.

آمریکا از مجموعه امکاناتش در منطقه استفاده کرد

ناگفته هایی از ترور»حاج قاسم«
به روایت سردار حاجی زاده

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تشریح جزئیات عملیات ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی با بیان اینکه آمریکایی ها برای این عملیات از مجموعه ای از امکانات استفاده 

کردند، گفت: اتفاقات را ما رصد می کردیم و می دیدیم.
ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در گفت وگویی در 
خصوص جزئیات عملیات ترور شــهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از سوی 
نیروهای تروریستی آمریکا، اظهار داشت: برای ترور شهید سلیمانی آمریکایی ها از 
مجموعه ای از امکانات استفاده کردند چرا که برخی از متغیرها مانند تعداد ماشین ها 

را آنها از قبل نمی دانستند.
وی افزود: برای ما عجیب بود چراکه در حال رصد کردن بودیم و تعداد زیادی 
هواپیما با مهمات سنگین بلند شد، اما نمی دانستیم برنامه شان چیست، دیدیم که 
هواپیماها بعد از بلند شدن شروع به سوختگیری کردند و هواپیمای بدون سرنشین 

MQ-9 باالی منطقه بود که عمدتا از علی السالم کویت بلند شده بودند.
ســردار حاجــی زاده ادامه داد: هلیکوپترهــا نیز از پایگاه هــای داخل عراق 
مانند التاجی و عین االســد به پرواز درآمدند. به طــور کلی 4-5 پایگاه درگیر این 
 عملیــات بودند؛ اتفاقات را ما رصد می کردیم و می دیدیم اما نمی دانســتیم برنامه

 آنها چیست.
به گزارش تسنیم، فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به برخاستن جنگنده های 
آمریکایــی در این عملیات، گفت: در بعضی از مقاطع این هواپیمای F-15 که در 
فاصله 40-50 کیلومتری بغداد بودند، با ســرعت حدود 1100 کیلومتر خود را به 
 این نقطه در اطراف فرودگاه بغداد نزدیک کردند و بعد دور شدند و معلوم بود که 

منتظر هستند.
 MQ-9 وی عنوان کرد: حتی در شنودهایی که داشتیم دیدیم که به هواپیمای
ماموریتی داده می شود و او راجع به تسلیحاتش مشکلی داشته و دارد مکالمه می کند، 
اما نمی دانستیم برای حاج قاسم است و بعدش که اینها را کنار هم گذاشتیم متوجه 

شدیم چهار پایگاه حداقل در این عملیات مشارکت داشته اند.

سخنگوی پنتاگون تأیید کرد 
که دست کم 34 نظامی آمریکایی 
طی حمله موشکی ایران به پایگاه 
مغزی  صدمات  دچار  عین االسد 
)اعم از خفیف یا شــدید( شده و 

تحت درمان قرار گرفته اند.
»جاناتان هافمن« سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا روز جمعه در یک نشست 
خبری تأییــد کرد کــه تاکنون 34 
نفــر از نظامیان آمریکایــی که طی 

حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی 
عین االسد در عراق دچار صدمات مغزی 
شده اند، تحت درمان قرار گرفته و بعضاً 

به خارج از عراق منتقل شده اند.
این مقــام آمریکایی درخصوص 
آخرین آمار مجروحان حمله موشکی 
ایران به عین االســد گفت: »تاکنون 
بروز صدمات مغزی خفیف یا شــدید 
در 34 نفر از ســربازان تشخیص داده 
شده است. 8 نفر از آنها به آلمان اعزام 

شده و امروز نیز برای ادامه درمان وارد 
آمریکا شــده اند؛ 9 نفر به آلمان اعزام 
شــده و هنوز در آنجا تحت ارزیابی یا 
درمان هستند؛ یک نفر به کویت اعزام 
شده که اکنون به عراق بازگشته است 
و 16 نفر از آنها نیز در همان عراق باقی 
ماندند و اکنون به محل خدمت خود 

بازگشته اند.«
روز  چنــد  از  پــس  پنتاگــون 
پنهــان کاری درباره آمار تلفات حمله 

موشــکی ایران به پایگاه عین االسد، 
به تازگی اعالم کــرده بود که 11 نفر 
از نیروهای آمریکایی بر اثر این حمله 
موشــکی دچار ضربــه مغزی خفیف 
)concussion( شــده اند و حتــی 
دونالد ترامپ این آسیب دیدگی ها را تا 
حد »سردرد« تقلیل داده بود. اما اینک 
پنتاگون نه تنها آمار مجروحان را افزایش 
داده، بلکه پذیرفته است که ضربه مغزی 
وارد شده به برخی نیروهای آمریکایی، 

خفیف نبوده است.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
بامداد چهارشــنبه هجدهــم دی در 
واکنش به ترور ناجوانمردانه ســپهبد 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی توسط 
نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، این پایگاه را که بزرگ ترین پایگاه 
نیروهای آمریکایی در عراق و یکی از 
بزرگ ترین پایگاه های آنها در منطقه 

به شمار می رود موشکباران کرد.

در پــی ایــن حمله موشــکی، 
رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد که 
هیچ یــک از نظامیان این کشــور در 
پایگاه عین االسد آسیب ندیده اند و صرفاً 
خسارات جزئی به تجهیزات وارد شده 
است؛ ادعایی که در روزهای بعد پوچ 
بودن آن با افشاگری  رسانه ها مشخص 
شد و مقامات آمریکایی مجبور شدند 
به صورت قطره چکانی آمار تلفات پایگاه 

عین االسد را اعالم کنند.

اعتراف جدید پنتاگون:

۳۴نظامیآمریکاییدرحملهموشکیایراندچارصدماتمغزیشدهاند



اخبار كشور

یک کارشناس فرهنگی:
تحریم كنندگان جشنواره فیلم فجر 

خط خود را از مردم جدا كردند
معاون سابق فرهنگی شورای اجتماعی زنان گفت: تمام شهرت و معروفیت 
این افراد به خاطر تریبونی است که صداو سیما در اختیار این افراد قرار داده  اما 
امروز این افراد صدا و سیما و جمهوری اسالمی را تحریم می کنند که از کنار 

آن به معروفیت رسیده اند.
فرشته روح افزا، معاون سابق فرهنگی شورای اجتماعی زنان در گفت وگو 
با شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تحریم جشنواره فجر توسط سلبریتی ها 
اظهار کرد: تحریم جشــنواره توسط سلبریتی های پر حاشیه لطف آنها به این 
جشــنواره است. تاکنون ایران و برنامه های داخلی آن از سوی غربی ها به ویژه 
آمریکا تحریم می شده است و امروز شاهد هستیم که سلبریتی ها پای خود را 
در جای پای آمریکایی قرار داده اند که دستش به خون جوانان این کشور آلوده 

است و این افراد از روش و منش آمریکا تبعیت می کنند.
وی ضمن تشــکر از برخی از سلبریتی هایی که در این دام گرفتار نشدند 
تصریح کرد: هرکسی که بخواهد ایران را ضعیف جلوه بدهد خودباخته است و 
فرقی ندارد ورزشکار باشد یا اینکه هنرمند چرا که این افراد زیر این پرچم و با 
این هویت بزرگ شده اند و کسی که هویت خود را می فروشد، شخصیت پوچی 
دارد و نمونه این بی هویتی اقدامی است که برخی از سلبریتی ها برای به دنیا 

آوردن فرزندان خود انجام می دهند.
این کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه غیبت چنین افرادی که آب 
به آســیاب دشمن می ریزند در جشــنواره فجر به نفع نظام است خاطرنشان 
کرد: ترک کردن صحنه فرهنگ کشور از سوی کسانی که ضد فرهنگ را رواج 
می دهند برای فرهنگ کشــور بهتر است؛ کشوری که سخت ترین تحریم های 
دارویی، اقتصادی و غذایی را پشت سر گذاشته است از چنین تحریمی هرگز 
نمی هراسد و این تحریم به آنها لطمه نمی زند در صورتی که این افراد نباشند، 
هنرمندان واقعی و شریف و انسان های فرهنگی فضای بیشتری برای عرضه و 

کار پیدا خواهند کرد.
اسامی ناشناخته ای که 

جشنواره فجر را تحریم کردند!
برخی رسانه های بیگانه از تحریم سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در 
اعتراض با نظام خبر داده اند، این درحالی است که اکثریت قریب به اتفاق نام ها 

یا افراد ناشناخته ای هستند و یا اصال فیلمی در جشنواره ندارند.
بازی جدید ســلبریتی های غربگرا با کلیدواژه تحریم جشنواره همچنان 
ادامه دارد. هرچند که اســتقبال خیره کننده و به روایت مسئوالن جشنواره، 
رکوردشکنی در فروش بلیت ها نشــان داد که مردم، اهمیتی به این جماعت 
نمی دهند. اما روز گذشته، رسانه های ضدایرانی به طور هماهنگ خبر از تحریم 

جشنواره توسط 140 سینماگر دادند.
این درحالی اســت که وقتی اســامی تحریم کنندگان را مرور می کنیم، 
کمتر نام شناخته شــده ای دیده می شود. گویی جریان تحریم از کف خیابان 
نیرو جمع آوری کرده اند! البته طبیعی است که نبود این افراد، به سود جشنواره 

فجر است و اعتبار این رویداد را افزایش می دهد. 
برخی از کسانی که نام آنها در فهرست تحریم کنندگان آمده است، امضا 

کردن بیانیه تحریم را جعلی خواندند.
کتاب خاطرات »محسن رفیق دوست« 

روانه بازار کتاب می شود
مراسم رونمایی از کتاب »محسن رفیق دوست« که به همت مرکز اسناد 
انقالب اسالمی منتشر شده است روز یکشنبه ششم بهمن با حضور مسئوالن 

کشوری و لشکری برگزار می شود.
این کتاب تغییراتی نســبت به چاپ اول داشته و خاطرات محسن رفیق 
دوســت از دوران مبارزه با رژیم پهلوی، دوره تصدی وزارت سپاه، ناگفته هایی 
از فعالیت های مختلف در سال های جنگ تحمیلی و دوره تصدی ریاست بنیاد 

مستضعفان به محتوای این کتاب اضافه شده است.
مراســم رونمایی از این کتاب فردا ســاعت 14:30، با ســخنرانی سردار 
سرلشــگر محسن رضایی، سردار سرلشگر ســید یحیی رحیم صفوی، سردار 
سرتیپ محسن رفیق دوست و حجت االسالم والمسلمین روح اهلل حسینیان در 

محل باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.
برگزاری هفته فیلم مقاومت

 در کشور تونس
هفته فیلم مقاومت با حضور نمایندگان ســینمایی کشورهای مختلف در 

تونس برگزار شد.
محمد خزاعی، دبیر جشــنواره فیلم مقاومت در این باره گفت: این هفته 
فیلم دومین رویداد مهم حوزه ســینمایی مقاومت بعد از جشنواره بین المللی 

فیلم مقاومت به میزبانی ایران است که برگزار شد.
وی ادامه داد: هنرمندان و ســینماگرانی از کشــورهای مختلف منطقه و 
جهان اســالم از جمله: الجزایر، تونس، ایران، لبنان، ســوریه، مصر، فلسطین 
در این رویداد ســینمایی حضور داشــتند. عالوه بر هنرمندان، سفرا و رایزنان 

فرهنگی برخی از کشورها نیز، میهمان این هفته فیلم بودند. 
این تهیه کننده ســینمای ایران خاطر نشان ســاخت: فیلم افتتاحیه این 
مراسم از کشور سوریه بوده است. همچنین، 1۵ فیلم سینمایی از کشورهای 
مختلف برای نمایش در این هفته فیلم پیش بینی شــده و فیلم هایی همچون 
»ابوزینب«، »ریسمانی نزدیک تر از رگ« و »33 روز« از جمله فیلم های ایرانی 
حاضــر در این هفته فیلم بودند. خزاعی از برگزاری همزمان جلســات نقد و 
بررســی، کنفرانس های خبری، میزگردهای تخصصی و موضوعی هم در کنار 
برنامه نمایش فیلم برپا شده تصریح کرد: برپایی این هفته های فیلم در راستای 
تقویت و گسترش دامنه تعامالت کشورهایی که اهداف و آرمان های مشترک 

و نزدیک به هم دارند مهم است و شایسته است ادامه و گسترش پیدا کند.
وی تصریح کرد: هفته فیلم مقاومت تونس دومین گردهمایی بزرگ بعد 
از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت است که با استقبال گسترده سینماگران 
و هنرمندان حوزه مقاومت و پایداری برگزار شد و ذیل آن هنرمندان در کنار 
مدیران و مســئوالن سیاســی و اجتماعی و فرهنگی دیگر کشورها به تبیین 

مواضع آرمانی ضد استکباری و عدالت خواهی شان پرداختند.
جهان مبهوت بانگ »یا لثارات« شما مانده ست

یکی از شــاعران نامدار کشــورمان در وصف خروش میلیونی مردم عراق 
برای اخراج آمریکا از کشورشان شعری سرود. 

علیرضا قزوه چنین آورده است:
»ببین بغداد را و جوشش زیباترین حس را

خروش جان نثاران »ابومهدی مهندس« را
ببین بغداد را و جوش خون »حاج قاسم« را

ببین تأثیر خون پاک آن مردان مخلص را
عراق و جوشــش مختارهای رسته از زنجیر

ببین فریاد ملت را، ببین آواز مجلس را
شــنیدم بارها از دولتش بانگ »رجایی« را

شنیدم بارها از مجلسش خشم »مدرس« را
خوشا جمع »حکیم و صدر و کرد و سنی و شیعه«

که برهم می زند پیمان بی عقالن ناقص را
صدای کامل فتح است این، دنیا نخواهد خورد

فریب نطق بازی های این خامان نارس را
ببین خم گشــتن حکام بدبخت سعودی را

ببین دوشیدن اعراب ثروتمند مفلس را
جهان مبهوت بانگ »یا لثارات« شما مانده ست

نمی بیند کسی داووس یا بین المجالس را
الهی از ســر این قوم، کم کن ســایه  غم را

بیفشان بر سر این عاشقان گل های نرگس را«

در حدیثی نســبتا طوالنی رســول اکرم)ص( به بیــان مقام واالی دختر 
گرامی شــان حضرت زهرا)س( در قیامت می پردازند. ایــن  که خداوند به آن 
حضرت اجازه می دهد تا شــیعیان و دوســتداران اهل بیت)ع( را در عرصات 
محشر شفاعت کرده و به بهشت رهنمون شود. پیامبر گرامی در ادامه حدیث 
چنین می فرمایند: »َفِعنَد ذلَک یََوُدّ الَخالئُِق أنَُّهم کانُوا فاطمّییَن؛ در آن هنگام 

اهل محشر آرزو می کنند  ای کاش فاطمی بودند«.
آرزوی اهل محشــر برخاسته از حســرتی عمیق و امیدی نافرجام است. 
امیدی که هرگز رنگ تحقق نمی پذیرد و چون شعله ای از درون زبانه می کشد 
و از خود خاکستر یأس به جا می گذارد. دریغ و افسوِس مردم در روز رستاخیز 
به جهت کوتاهی هایی که در حیات دنیا کرده اند، آنچنان فراگیر و عام است که 

از قیامت به»یوم الَحسَرهًْ«  تعبیر شده است.
حیات دنیا موسم کاشت و داشت و قیامت زمان برداشت است. بدین معنا 
که انســان ها باید در فرصت محدود عمر، از راه های باطل و نادرســت دوری 
گزیده، در اصالح عیوب خود بکوشــند و به اعمال شایسته روی آورند تا دچار 

تحّسر و تأسف در روز حشر نشوند. 
انجام اعمال صالح، بدون داشــتن راهنما میسر نیست. از این رو خداوند 
حکیم، پیامبر مهربانی و خاندان پاک او را به عنوان راهنما و سرمشــق بشریت 
قرار داده تا انسان هایی که طالب سعادتند با تمسک و پیروی از آنان به صراط 

مستقیم راه یابند. 
در این سلســله سعی بر آن است با نگاهی کوتاه به سیره و روش حضرت 
فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها به الگوهایی از زندگی اســالمی دست یابیم تا با 
اطاعت از آن محبوبه خدا و رســول، در میان بیراهه های ناراســت و منحرف، 

راهی ایمن، بی کژی و منتهی به رستگاری را در زندگی خود برگزینیم.
* * *

»مــردم در صفوف جماعت بودند و پیامبر بزرگــوار)ص( برای آنان قرآن 
تالوت می فرمود: »فی بُُیوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُرَفَع؛ ]نور الهی[ در خانه هایی ست که 
خداوند رخصت فرموده شرافت و بزرگی یابند« شخصی برخاست و پرسید: ای 
رســول خدا! مقصود از خانه های وصف شــده در این آیه کدام است؟ پیامبر 
رحمت فرمود: خانه های پیامبران است. ابوبکر بلند شد و به خانه فاطمه)س( 
که متصل به مسجد بود، اشاره کرد و پرسید: آیا این خانه هم در شمار آنهاست؟ 

پیامبر)ص( فرمود: بله! از واالترین و برترین آنهاست«.
راستی! هیچ اندیشیده ایم خانه می تواند مکانی خجسته، مبارک و نورانی 
یا برعکس، فضایی تیره، تار و نامیمون باشــد؟ البته بدیهی  اســت در اینجا، 
مقصود ظواهر و بنای خانه نیست بلکه مراد، وجه ملکوتی و معنوی آن است. 
علم روز ثابت نموده که همه رفتارها و اعمال ما دارای امواجی است که در فضا 
منتشر می شود و بر محیط اطراف تأثیر می گذارد. مثال به تجربه اثبات شده که 
خشونت و درشتی بر شاخه گلی در باغچه یا گلدان، آن را زود پژمرده می کند 

و می میراند و برعکس، لبخند و مهربانی، آن را بارور می سازد.
از برآینــد آیــات و روایات اســالمی این گونه درمی یابیــم که مالیک و 
فرشــتگان، سفیران رحمت اند و حضورشان مایه نعمت، برکت و عافیت است. 
آنها جز خوبی و مهربانی نمی دانند و هر جا پا نهند با خود شــمیم بهشــت و 
خجستگی و فرخندگی به همراه دارند. فرشتگان، نور محض ، زیبایی خالص و 
قداست نابند و اجابت دعا، نزول خیرات و برکات و برطرف شدن بالها همه به 
واسطه آنان صورت می گیرد. اما شیاطین، پیام آوران آلودگی  و پلشتی  هستند و 
زیستگاهشان در پلیدی ها و ناپاکی ها است. از این رو در هر مکانی که شیاطین 

حضور دارند فرشتگان از آنجا  گریزانند.
از جملــه خانــه ای که در آن ســگ نگهداری می شــود، اقتضای حضور 
فرشــتگان را ندارد. ســگ متعلق به محیط حیوانی است و نه جامعه بشری. 
بعضی سگ بازان برای توجیه رفتار خطای خود »مهربانی با حیوانات« را مطرح 
می کنند؛ اینکه ســگ جزء مخلوقات خداوند و صاحب وفا و دوست داشتنی 
اســت اما غافل از اینکه مهربانی با حیوانــات نه تنها ارتباطی با نگهداری آنها 
ندارد بلکه جدا کردن  این موجودات از محیط زندگی طبیعی شــان و تحمیل 
شــرایط زیسِت بشــری بر آنها عین ظلم اســت. همچنین خداوند حکیم در 
شریعت خود به مسلمانان دستور داده تا به جهت نجاست ذاتی سگ، از نزدیک 
شــدن به آن خودداری و از رطوبت بدن و موی او به شدت پرهیز کنند تا چه 
رسد که او را در محیط زندگی خود جای دهند. جز موارد استثنایی مانند سگ 
گله، نگهبان و شکار که تحت شرایط خاصی می توان از آنها نگهداری کرد، هیچ 
مجوز شــرعی و اسالمی برای همزیستی با سگ وجود ندارد. خداوند انسان ها 
را  اشــرف مخلوقات آفرید تا با یکدیگر انس بگیرند و از کماالت هم بهره مند 
شــوند و همنشینی با حیواناتی چون سگ آدمی را از جایگاه واالی خویش به 

شدت دور می سازد.
همچنیــن خانه ای که در آن امواج ســیاه گناه و معصیــت وجود دارد، 
جوالنــگاه شــیاطین و ارواح خبیث و ناپاک اســت. وجود ماهــواره، نمایش 
فیلم های ناهنجار، مهمانی های نامشــروع، اختــالط زن و مرد نامحرم، عدم 
مراعات نجاست و ناپاکی، وجود مشروبات الکلی، ترک نماز و ارتکاب حرام در 
منزل آن را مبدل به مخروبه ای می کند که نمی توان نام مسکن]محل آرامش[ 
بــر آن نهاد. در روایتی امام کاظم)ع( فرموده اند هر خانه ای که در آن معصیت 
خدا می شــود بر خداوند سزاوار است چنین خانه ای را ویران سازد تا آفتاب بر 

آن بتابد و آن را پاک سازد.
در مقابل، خانه هایی وجود دارد که مکان آرامش روح و محل نزول مالیک 
اســت. مثال در روایات تصریح شــده خانه ای که در آن قرآن تالوت شود، به 
اهل آســمان پرتوافشانی می کند. به عبارت دیگر عالم ملکوت از فروغ معنوی 
این خانه کســب نور می کند. امام علی)ع( یکی از عوامل شرافت خانه را رفت 
و آمــد افراد صالح درآن می دانند. و پیامبر اکــرم)ص( فرموده اند خانه ای که 
میهمان در آن وارد نشود، مالیک از ورود به آن خودداری می کنند. در بعضی 
روایات، خانه ای که در آن از یتیمی نگهداری شود بهترین خانه ها دانسته شده 
اســت. همچنین پیامبر)ص( در تشویق پیروان خود به ازدیاد نسل فرموده اند 

در خانه ای که کودکانی نباشند برکتی نیست.
آنچــه که به یک خانه رنگ معنوی و روحانــی می دهد و آنجا را منزلگاه 
مالیک می کند، رعایت حدود شــرع اســت. یک چاردیواری زمانی به معنای 
واقعی کلمه »مســکن« خواهد بود که ابعاد گسترده دســتورات دین در آن 
مراعات شود. تأکید اسالم به التزام اخالقی افراد در خانواده و توجه دادن آنان 
به حقوق متقابل یکدیگر، نمایانگر این حقیقت است که سالمت روحی و روانی 
جوامع بشــری ارتباط مستقیمی با شیوه تربیتی آنها در خانه و خانواده دارد. 
اصل مهمی که سال هاســت مورد تهاجم دشمن واقع شده است. دشمنان به 
خوبی می دانند برای نابود کردن یک جامعه کافی ســت ضربات شکننده ای به 

پیوندهای اخالقی و اعتقادی خانواده ها وارد آید.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

اخبار ادبی و هنری

رهبــر معظم انقالب : هرچه امروز کشــور مــا دارد و 
 هرچه در آینده به دست آورد به برکت خون این جوانان

شهید است .
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آثار ترک انفاق در آخرت
»ای کســانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی 
داده ایم، انفاق کنید، پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن، 
نه خرید و فروشی است (تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر 
را برای خود خریداری کنید)، و نه دوســتی (و رفاقت های 
مادی سودی ندارد) و نه شفاعت، (زیرا شما شایسته شفاعت 
نخواهید بود) و کافران، خود ســتمگرند. (هم به خودشان 

ستم می کنند، هم به دیگران)«.
بقره - 254
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امام جمعه موقت تهران گفت: سیاست های 
کلی نظام که توســط کارشناسان و چهره های 
دارای تجربه و دانش و آشنا با مسائل کشور و با 
عقبه کارشناسی و علمی کشور تحلیل و تدوین 
می شود و رهبری نیز آنها را ابالغ می فرمایند، باید 

اساس و محور تقنین در کشور باشد.
حجت االســالم و المسلمین ســید محمد حسن 
ابوترابی فرد در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه 
تهران رسیدن به پیروزی و سعادت جامعه را مرهون 
»صبر جمعی« دانســت و خاطرنشان کرد: در جریان 
بازدید از خانواده های داغدار شهدای حادثه هواپیمای 
اوکراینی تنها چیزی که مشــاهده کردم »صبر« بود؛ 
آن جامعه ای به پیروزی می رســد و بر همه مشکالت 

فائق می آید که »صبار و شکور« باشد.
امام جمعه موقت تهران با  اشــاره به اینکه برخی 
از بانوان که از نعمت حجاب در تراز اســالم برخوردار 
نبودند، به احترام شهید ســلیمانی در مراسم بدرقه 
پیکر مطهر ایشــان با چادر حاضر شدند، گفت: گوهر 
حجاب ســعادت بانوان را در دنیــا و آخرت تضمین 
می کند؛ شهید سلیمانی برای حفظ ناموس مملکت با 
دشمنان مبارزه می کرد و شما قدرشناسی کردید، اما 
قدرشناســی باالتر آن است که با آراستگی به حجاب 

چهره تهران را تغییر دهید.
به گزارش رسا، وی با بیان اینکه ملت های مسلمان 
منطقه باید در کنار همدیگر در راه حق »صبار و شکور« 
باشــند تا به پیروزی برسند، بیان داشت: هنر شهید 
سلیمانی در طول سه دهه فعالیت، خلق صبر جمعی 

در میان ملت های مسلمان منطقه بود.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد تأکید کرد: 
امروز مردم قهرمان عراق در راهپیمایی عظیم میلیونی 
در کنار سایر ملت های منطقه فریاد »مرگ بر آمریکا« 

داشتند؛ این معنای روشن »صبر جمعی« است.
امــام جمعه موقت تهران بــا بیان اینکه آمریکا و 
ایادی آن از مدت ها قبل رو به افول و فروپاشی حرکت 
می کردند، ابراز داشــت: شهادت ســردار سلیمانی با 
افتخارآفرینی سپاه پاسداران، ابهت آمریکا در منطقه 
را فرو ریخت؛ سیلی موشکی سپاه از آمریکا به منزله 
آغــازی بر پایان حضور آمریکا در منطقه محســوب 

می شود.
وی اظهار داشــت: اســالم در پرتو فهم صحیح از 
اسالم ناب به مکتب نیرومندی برای تبدیل ملت های 
منطقه به یک قدرت تعیین کننده تبدیل شده است و 
امــروز با عملیاتی که رخ داد، قدرت نظامی آمریکا در 

منطقه نیز فرو ریخت.
حجت االسالم  و  المسلمین ابوترابی فرد خاطرنشان 
کرد: امت اسالم و ملت های مسلمان در کنار همدیگر 
و با همدیگر باشــند، زیرا جبهه متحد آنها اســت که 
اقتدار می آفریند؛ شعار نه غزه نه لبنان یعنی مخالفت 
با اقتدار نظام جمهوری اسالمی. ایران منهای عراق به 
مثابه کاهش اقتدار ملت ایران است. امام جمعه موقت 
تهران با بیان اینکه معنای صبر جمعی ایستادگی در 
برابر دشمن است، گفت: دشمن بعد از جنگ جهانی 
دوم از همه توان خود استفاده کرد تا اسالم را از نقشه 
منطقه جنوب غربی آسیا حذف کند، اما امروز اسالم 
رمز وحدت ملت های منطقه اســت. وی تصریح کرد: 

شهید حاج قاسم سلیمانی برای تأمین امنیت قاره آسیا 
و حتی قاره اروپا مجاهدت و تالش می کرد.

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد به مسئله 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی  اشاره کرد و ضمن 
دعوت از مردم برای حضور یکپارچه در این انتخابات، 
اظهار داشت: با تجربه ای که در نهاد قانونگذاری دارم 
می گویم قانون متقن، عدالت محور، شفاف و معطوف 
به نیازهای اصلی و واقعی و الهام گرفته از مشــارکت 
ذی نفعان و نهادهای قانونی و قابل اجرا رکن اساســی 

پیشرفت کشور است.
امام جمعــه موقت تهران با بیــان اینکه طرح ها 
و قوانین کشــور بایــد ناظر به قانون اساســی و در 
چارچوب این قانون تمدن ســاز سامان بگیرد، تأکید 
کرد: سیاســت های کلی نظام که توسط کارشناسان 
و چهره های دارای تجربه و دانش و آشــنا با مســائل 
کشــور و با عقبه کارشناسی و علمی کشور تحلیل و 
تدوین می شود و رهبری نیز آنها را ابالغ می فرمایند، 

باید اساس و محور تقنین در کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با سیاست های کلی 
ابالغی باید فعاالنه باشد، ابراز داشت: آنچه که مشکالت 
کشور را حل می کند، آن است که قانون با نگاه به اسناد 
باالدستی و سیاست های کلی ابالغی تصویب شود؛ اگر 
در این جهت حرکت کنیم، با یک انقالب عظیم در همه 

عرصه های مدیریتی کشور مواجه می شویم.
مجاهدت خالصانه در راه خدا؛ 
نکته کانونی »مکتب سلیمانی«

سعداهلل زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران، در سخنانی با موضوع 
»تبیین مکتب سردار شهید حاج  قاسم سلیمانی« گفت: 
آنچه از شهادت شهید سلیمانی باقی مانده است یک 
مکتب اســت و پیروی از این مکتب برای ملت و امت 
راهگشا بوده و می تواند جامعه و مدینه فاضله را به وجود 
آورد. وی افزود:  نکته کانونی و محوری مکتب سلیمانی 

مجاهدت خالصانه او در راه خداست.
به گزارش فــارس، وی تصریح کــرد: آمریکا در 
مواجهه با انقالب اسالمی ملت های مسلمان و جبهه 
مقاومت از سال 1994 به بعد به این جمع بندی رسید 
که برای نجات خودش از مشکالت در منطقه بایستی 
مقاومت ملت ها و به ویژه مقاومت جمهوری اسالمی 
را از ســر راه خود برداشته و به همین جهت طراحی 

پیچیده ای را دنبال کرد و گروه 400 نفره را مشغول 
طراحی یک استراتژی کامل برای غلبه آمریکا در منطقه 
کرد. زارعی افزود: این پروژه از ســوی پل ولفوویست 
مدیریت می شد. دولت جورج بوش در سال 2000 بر 
سر کار آمد و این برنامه را در دستور کارش قرار داده 

که ادبیات نهایی آن خاورمیانه جدید و بزرگ بود.
کارشناس مسائل غرب آســیا بیان داشت:  رهبر 
معظــم انقالب با درک این خطر بزرگ و تهدید آمیز،  
فرماندهان نظامی کشور را فراخواندند و لزوم مقابله با 
آن را مطرح کردند که اگر با این وضعیت مبارزه نشود 
کل هستی جهان اســالم تحت تأثیر قرار می گیرد و 
فرمودند که اگر با این تهدید مقابله نشــود، جمهوری 
اسالمی هم ممکن است مورد تهدید واقع شود.  رهبر 
انقالب فرمودند باید برنامه منسجم و کارآمدی برای 
خنثی شــدن این توطئه بزرگ آمریکا تهیه شود و با 
برنامه منســجم می توانیم آمریکا را در عراق شکست 
دهیم. محوریت این کار بر دوش شــهید سلیمانی به 
عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفت.

سردار سلیمانی با هدایت رهبر انقالب
 برنامه شکست آمریکا در منطقه را اجرایی کرد

وی گفت:  سردار سلیمانی با مدیریت و هدایت رهبر 
انقالب و با امکانات کم و با بودجه ناچیز برنامه شکست 
آمریکا در منطقه را اجرایی کرد در حالی که آمریکایی ها 
بیش از 300 هزار نیروی نظامی، اطالعاتی و عملیاتی 
در عراق داشــتند. زارعی به برخی خصوصیات سردار 

سلیمانی اشــاره کرد و افزود:  والیت محوری و اعتقاد 
راسخ سردار سلیمانی به رهبر معظم انقالب بخشی از 

شخصیت و عمل او محسوب می شود.
مراجعه به تدابیر و آراء رهبر انقالب؛ 

کلید واژه سردار سلیمانی
کارشناس مســائل غرب آسیا تصریح کرد:  کلید 
واژه ســردار ســلیمانی مراجعه به تدابیر و آراء رهبر 
معظــم انقالب بود و به همین دلیل او بارها می گفت 
کــه نه تنها این کار را از روی ایمان و اعتقادش انجام 
می دهد بلکه قسم می خورد که تجارب رهبر انقالب در 
امورات مختلف حکیمانه بوده و تدابیر ایشان همواره 

راهگشاست.
مرز دوستی حاج قاسم سلیمانی 

با افراد و جریانات، رهبری بود
وی در نقل خاطره ای از ســردار سلیمانی، گفت: 
سردار سلیمانی از جلسه ای می گفت که با نخست وزیر 
یکی از کشــورهای منطقه که رقابتی هم با جمهوری 
اســالمی داشــت، برگزار کــرد مبنی بــر اینکه آن 
نخســت وزیر به سردار ســلیمانی گفته بود تو استاد 
تاکتیک هســتی اما از اســتراتژی اطالعــی نداری؛ 
حاج قاســم سلیمانی در پاســخ به او گفته بود که در 
باالی ســر من یک استراتژیســت بزرگ به نام مقام 
معظــم رهبری وجــود دارد این در حالی اســت که 
شــما نه تاکتیک خوبی دارید نه استراتژیستی مانند 
رهبری ما. زارعی بیان داشت: مرز دوستی حاج قاسم 
سلیمانی با افراد و جریانات، رهبری بود. ضمن اینکه 
شــبانه روز تالش می کرد که طیف ها و افراد مختلف 
را به رهبر معظم انقالب نزدیک کند. در واقع ســردار 
ســلیمانی فراجناحی بود امــا اقدامات فرارهبری را 

نمی پذیرفت.
کارشــناس مسائل غرب آسیا مشورت و درایت را 
از دیگر خصوصیات ســردار سلیمانی دانست و اظهار 
داشت: سردار سلیمانی با آنکه در فهم مسائل سیاسی 
نبوغ باالیی داشت اما جلسات تخصصی برگزار کرده و 
نظرات کارشناسان را دریافت می کرد ولی با این حال 
هزاران کارشناس را هم تربیت کرد. وی گفت: سردار 
سلیمانی به جای طرح ده ها مسئله جزئی، قلب و مسئله 
اصلــی را پیدا می کرد و توان خود را برای غلبه بر آن 
کانون متمرکز می کرد که با این کار و تسخیر مسئله، 

بسیاری از جزئیات حل و فصل می شد.
سردار سلیمانی کسانی که دشمن را کمرنگ می کنند، 

خائن می دانست
زارعــی گفت: دیگر خصوصیات شــهید ســردار 
ســلیمانی دشمن شناســی او بود و در این مســیر 
تاکتیک و راه های آنها، خنثی کردن روش ها و اهداف 
آنها را می دانست. سردار سلیمانی کسانی که دشمن 
را نمی بیننــد، آن را کمرنگ و عادی ســازی کرده و 
ابهام آفرینی می کنند را خائن می دانســت. کارشناس 
مسائل غرب آسیا ابراز داشت:  توصیه سردار سلیمانی به 
جوانان اقامه نماز شب و احترام ویژه به پدر و مادر بود 
که این موضوع هم از دیگر خصوصیات سردار سلیمانی 
محســوب می شود. وی خاطرنشان کرد: کتاب انسان 
کامل عالمه شهید مرتضی مطهری آخرین کتابی بود 
که سردار سلیمانی در طول زندگی با برکتش خوانده 

و از آن برای خود خالصه برداری کرده بود.

خطیب جمعه تهران:

سیاست های كلی نظام محور قانونگذاری در كشور باشد در پرتو وحی

قم–  خبرنگار کیهان : 
سید  حجت االســالم  مطهر شــهید  پیکر   
مطهر  حــرم  مدافع  از  موســوی  رحمــت اهلل 
بر دوش مردم شــهیدپرور  حضرت زینب )س(، 
ایران تشییع و در  افغانســتانی های مقیم   قم و 
آرامستان بهشت معصومه )س( این شهر به خاک 

سپرده شد. 
دراین مراسم باشــکوه ، پیکر مطهر شهید موسوی 
از مســجد امام حسن عسکری )ع( به سمت حرم مطهر 
حضرت معصومه )س( تشــییع و پس از طواف گرداگرد 
مضجع شــریف و نورانی آن حضرت و اقامه نماز توسط 
آیت اهلل عبــاس کعبی عضو خبــرگان رهبری در کنار 
سایر همرزمان شهیدش در قطعه 31 آرامستان بهشت 

معصومه دفن شد.

مشــایعت کنندگان پیکر این شــهید مدافع حرم 
حضرت زینب)س( در حالی که نمادها و بیرق های زرد 
رنگ لشکر فاطمیون، پرچم  مقدس جمهوری اسالمی 
و تمثال های مبارک امام راحل و رهبر معظم انقالب و 
سردار شهید قاسم سلیمانی را با خود حمل می کردند، 
نــدای لبیک یا حســین )ع( و لبیک یــا زینب )س(  را 
سردادند و همراه با نوای مداح اهل بیت به مناسبت ایام 

شهادت جانسوز حضرت زهرا )س( سوگواری کردند.
حجت االسالم شهید سید رحمت اهلل موسوی متولد 
ســال 13۶3 و دارای مدرک کارشناسی ارشد از حوزه 
علمیه جامعه المصطفــی و مدیر مرکز آموزش بصیرت 
فاطمیون و مسئول هیئت های رزمندگان فاطمیون در 
سوریه بود که در ســن 3۵ سالگی و در جریان نبرد با 

تکفیری ها به فیض عظیم شهادت نائل شد.

پیکر شهید مدافع حرم در قم تشییع شد

قم- خبرنگار کیهان:
 امام جمعه قم گفت: در هم کوبیدن عین االسد 
توسط نیروهای مسلح و سپاه پاسداران، رسما 
اقتدار ایران اســالمی و دست برتر جمهوری 

اسالمی را در منطقه به اثبات رساند.
 آیت اهلل علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه 
قم که با حضور پرشــکوه مردم انقالبی این شــهر در 
مصلی قدس برگزار شد، افزود: پیام مهم تر موشک باران 
عین االســد، نشــان دادن توانایی برتر نظامی ایران و 
پوشالی بودن قدرت نظامی آمریکا در منطقه بود که 
آرام آرام ثمرات این اقــدام  بی نظیر در تاریخ خود را 

نشان خواهد داد.
وی اظهار داشت: این دستاوردهای عظیم با وجود 
هزاران مانع و چالش سیاسی، امنیتی و نظامی به دست 
آمده است، دست هایی در کار است تا این اقدام عظیم را 

کوچک بشمارند تا بتوانند ارزش های انقالب اسالمی را 
که خمیرمایه این پیشرفت ها است، اندک جلوه دهند.

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تصریح کرد: 
عظمت ایران به اســالم گره خورده است لذا پیش از 
انقالب، با اینکه ایران انبــار تجهیزات فراوان نظامی 
آمریکایی بود، اما بحرین را دو دســتی تقدیم اعراب 
وهابی کردند و کاپیتوالسیون را امضاء و تصویب و رسماً 
ایران و ایرانی را در برابر آمریکا تحقیر و لگدکوب کردند.

وی پاسداشت این دستاوردهای همه جانبه را حضور 
فعال در حمایت از نظام اسالمی عنوان کرد و با اشاره به 
در پیش بودن راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس، 
گفت: 22 بهمن امسال با چهلمین روز شهادت سردار 
سلیمانی مصادف است لذا شایسته است حضور مردمی 
به گونه ای باشد که نمادی نو محسوب شود و بار دیگر 

عظمت ملت ایران را به رخ جهانیان بکشاند.

آیــت اهلل اعرافی افزود: انتخابــات مجلس یکی از 
حلقات زنجیره  اقتدار و عظمت ملت اســت، همه باید 
برای ایران اسالمی نقدها و اعتراض ها و گله و ایرادها 
را کنار بگذاریم و تنها به امنیت و پیشــرفت کشــور 
توجــه کنیم، لذا هیچ بهانه ای نباید افراد و گروه ها را 
از صنــدوق رای دور کند تا بار دیگر شــکوه ایران به 

نمایش گذاشته شود.
وی تاکید کــرد: مهم تر از همه حضور حداکثری 

در انتخابات است.
البته باید ضمن رعایت این اصل، اخالق انتخاباتی 
و رقابت رعایت شود و همچنین بهترین ها را منطبق با 
حجت شرعی و آرمان های اسالم و انقالب انتخاب کرد.
خطیب جمعه قم با انتقاد از کســانی که با وجود 
مشــاهده این همه فســاد و پلیــدی و خون ریزی و 
رذالت آمریکایی ها باز آن ها را فرشته معرفی و تطهیر 

می کننــد، تصریح کرد: این یک خطای اســتراتژیک 
است که زمینه همراهی ناآگاهان را هم فراهم می کند. 
متأسفانه این یک خط است که حتی در داخل ایران 

نیز دنبال می شود.
وی اضافه کرد: آمریکا خیلی عریان سردار قاآنی را 
به ترور تهید کردند و ماهیت تروریســتی بودن دولت 
خود را آشکار کردند اما باید بدانند اگر دست به ترور 
بزنند، موشک های ایرانی پایگاه هایشان را بر سرشان 

خراب خواهد کرد.
امام جمعه قم همچنین با تقدیر از حضور همیشگی 
ملت در صحنه های دفاع از انقالب و اســالم و نظام، 
گفت: مســئولین باید شــبانه روز در گره گشــایی از 
مشــکالت مردم مجاهده کنند و آن ها را یاری نمایند 
تا بدینوسیله از خداوند تشکر کرده باشند زیرا تشکر 

از خداوند خدمت بی منت مردم است.

امام جمعه قم:

آمریکا ماهیت تروریستی دولت خود را آشکار كرد

پیکر مطهر فرمانده بسیج دارخوین
در شادگان تشییع شد

پیکر پاسدار شهید عبدالحســین مجدمی فرمانده بسیج شهر 
دارخوین روز پنجشنبه در شادگان تشییع و به خاک سپرده شد. 

به گزارش ایرنا، مردم والیتمدار و شهیدپرور دارخوین و شادگان در این 
آیین با ســر دادن ندای اهلل اکبر و شــعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و 
مرگ بر ضد والیت فقیه پیکر مطهر این شــهید را از مقابل فرماندهی ناحیه 
مقاومت بسیج دارخوین تا گلزار شهدای بوزی شادگان تشییع و خاکسپاری 
کردند. در این آیین جمعی از نیروهای ســپاه پاســداران، مسئوالن محلی، 
فرماندهان نظامــی و انتظامی و جمع کثیری از مردم و مســئوالن اســتان 
خوزســتان حضور داشتند. پاسدار شــهید مجدمی بامداد روز چهارشنبه در 
مقابل منزلش در شــادگان توسط افراد ناشناس به شهادت رسید. هنوز هیچ 
فرد یا گروهی مســئولیت این ترور را نپذیرفته است. عبدالحسین مجدمی از 

مدافعان حرم  و یاران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بود.

دبیرشورای عالی امنیت ملی ضمن تجلیل 
از خروش میلیونی ملت عراق علیه اشغالگران 
گفت که آمریکا باید از این پس خود را آماده کند 
که هر روز جلوه ای از تجلی قدرت مردم منطقه 
را بســان تازیانه ای بر پیکر استکباری خویش 

مشاهده نماید.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری 
و دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به 
مرجعیت عالی، دولت، مجلس و ملت سلحشور عراق، 
ضمن پاسداشت برپایی تظاهرات میلیونی و تاریخی 
مخالفت با اشــغالگری آمریکا و حمایت از استقالل و 
حاکمیت ملی عراق، این اقدام ارزنده را نشــانه ای از 
پیشتازی و پرچمداری مردم پرافتخار عراق در مسیر 

اخراج آمریکا از منطقه عنوان کرد.
شــمخانی ترور ناجوانمردانه ســرداران پرآوازه 
جبهه مقاومت، شــهیدان حاج قاســم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس را خطای راهبردی ترامپ و تیم 
شــرور حاکم بر کاخ سفید برشمرد و اظهار داشت: 
»شمارش معکوس اخراج آمریکا از منطقه از بامداد 
جمعه 13 دی ماه آغاز شــده و پژواک ناقوس افول 
اقتدار پوشالی واشنگتن هر روز با طنین بلندتری به 

گوش می رسد.«
پس از تصویب طرح اخراج نظامیان تروریســت 
آمریکایی از عراق دولت آمریکا اســتیصال خود را با 
تهدیــد به اجرای تحریم های اقتصادی علیه عراق به 

وضوح نشان داد.

شمخانی ضمن اشاره به این موضوع، خاطرنشان 
کرد: »تظاهرات میلیونی مردم عراق نشــان داد که 
تهدید آمریکا مبنی بر تحریم این کشــور در صورت 
اجرای قانون اخراج نظامیان واشنگتن، ابزار پوسیده ای 
اســت که نمی تواند اراده دولت ها و ملت هایی که به 
دنبال حفظ استقالل و حاکمیت ملی خود هستند را 

تحت تاثیر قرار دهد.«
به گزارش فارس، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
تظاهرات میلیونی مردم آزاده و سلطه ســتیز عراق را 
آغاز نهضتی فراگیر که ملت های زخم خورده از تجاوز 
آمریکا آن را ادامــه خواهند داد، عنوان کرد و افزود: 
»رویکرد واقعی مردم منطقه نسبت به آمریکا در تشییع 
میلیونی پیکر رهبران مقاومت و مراسم های بزرگداشت 

کم سابقه در کشورهای مختلف بروز و ظهور یافت و این 
واقعیت رو به گسترش را نمی توان با شوهای تبلیغاتی 

و فضاسازی های رسانه ای کتمان کرد.«
شمخانی در پایان افزود: »آمریکا باید از این پس 
خود را آماده کند که هر روز جلوه ای از تجلی قدرت 
مردم منطقه را بســان تازیانه ای بر پیکر زبون و خوار 

استکبار خویش مشاهده و لمس کند.«
مردم عراق از نخستین ساعات صبح دیروز با حضور 
در خیابان های بغداد، تظاهرات میلیونی بی سابقه ای 
ضد حضور نظامی آمریکا در این کشور برگزار کردند. 
این راهپیمایی بازتاب گسترده ای در خبرگزاری های 
جهان داشت و بسیاری از شبکه های خبری تلویزیونی 

آن را به صورت مستقیم پوشش دادند.

شمخانی: آمریکا آماده تازیانه قدرت مردم منطقه باشد
 در پیامی به مرجعیت، مجلس، دولت و ملت عراق

پرتوی از حیات فاطمی)س(
قسمت اول

خانه های پاک و آسمانی



اقتصادی
صفحه 4

شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 
۲۹ جمادی االول ۱44۱ -شماره ۲۲۳۹۰

ریاست محترم شورای حل اختالف بخش آفتاب
به استحضار می رساند: اینجانب بابت خرید خودرو به مبلغ 100/000/000 ریال از خواندگان طلبکارم 
که علیرغم مراجعات مکرر و سررســید موعد خواندگان از پرداخت مبلغ مذکور استنکاف می ورزد. با 
این توضیح که بنده دنبال ماشــین برای خرید بودم که یک نفر راننده سواری که بنده را سوار کرده 
بود به من پیشــنهاد یک دســتگاه خودرو پراید مدل 81 داد و شماره موبایل هم به من داد تا تماس 
بگیــرم و هماهنگ کنم و بعد از تماس تلفنی به توافق رســیدیم و بنــده مبلغ ده میلیون تومان به 
حساب متین بختیاری واریز کردم و شخصی که با آن صحبت نمودم رضا بختیاری بود و بعد از آن به 
تماس های بنده جواب نداده و خودرو مذکور را تحویل نداده است، لذا با تقدیم این دادخواست مستندا 
به مواد 1284 و 1289 و 1301 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان 
100/000/000 میلیون ریال بابت خرید خودرو با احتســاب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر در تادیه مورد استدعاست.
شعبه ۱ شورای حل اختالف بخش آفتاب

مشخصات 
نام نامطرفین

شغلنام پدرخانوادگی
محل اقامت 

شهر- خیابان- کوچه 
- شماره- پالک

آزادسیفعلیبصریمعرفتعلیخواهان
بخش آفتاب- شهرک 

مرتضی گرد خ تختی
 ک تختی پ 132
09109772140

متینخوانده
آزاد-بختیاری رضا

مجهول المکان
09398508496
0939145973
09030782294

تعیین خواسته 
و بهای آن

مطالبه وجه بابت خرید خودرو به مبلغ 100/000/000 میلیون ریال با احتساب کلیه 
خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه

دالیل و 
منضمات 
دادخواست

تصویر مصدق: کارت ملی+ استعالم از اپراتورهای مخابراتی و بانک

دادخواست به شورای حل اختالف

تاسیس شــرکت ســهامی خاص پاالیش ماهان پترو 
پدیده در تاریخ ۱۳۹۸/۰7/۲۱ به شماره ثبت ۱۸7۳7 

به شناسه ملی ۱4۰۰۸6۸۹6۳7
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع شــرکت عبارت است از احداث 
براســاس تکنولوژی روز دنیا برای تولید روغن موتــور و روغن های صنعتی و 
بازیافت آنها،گریس ها، قیر و فرآورده ها ی نفتی و پاالیشــگاهی و شــیمیایی و 
شیرین سازی مکمل های ســوخت، گازوئیل، بنزین و سایر فرآورده ها،واردات و 
صادرات در رابطه با موضوع فعالیت شــرکت، ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
مرتبط با آن و مواد اولیه و فروش تکنولوژی، ســرمایه گذاری و مشــارکت در 
احداث پروژه های صنعتی و اقتصادی داخل و خارج از کشور و بطور کلی انجام 
عملیات تخصصی فنی و بازرگانی مجاز، اخذ نمایندگی، شرکت در مناقصات و 
مزایدات دولتی و غیردولتی، اخذ تسهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری- شــرکت در نمایشگاه ها و اخذ کارت بازرگانی- و انجام کلیه 
اموری که به هر نحوی با موضوع فعالیت شــرکت در ارتباط باشــد با رعایت 
مقــررات که نیاز به مجوز دیگری نخواهد داشــت. در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله زیتون، 
بلوار21) شــهید منصور عابدی(، بلوار 17 شــهریور، پالک 4، ساختمان پارس، 
طبقه دوم، کد پســتی 8916959935 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ10000000000 ریال نقدی منقســم به 2000 سهم 5000000 ریالی 
تعداد2000 سهم آن با نام عادی مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 365613 مورخ 1398/07/20 نزد بانک سپه شعبه صنعتی 
یزد با کد 1891 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 
اعضــا هیئت مدیره خانم فرزانه دهقان چناری به شــماره ملی 4420621664 
و به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم عصمت دهقان 
چناری به شــماره ملی4431910476 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال آقای محمدعلی دهقان چناری به شــماره ملی 4469442143 و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها عقود اســالمی با امضا مشترک رئیس هیئت  مدیره و 
مدیرعامل ممهور با مهر شــرکت و همچنین کلیــه  نامه های عادی و اداری با 
امضاء مدیرعامل و یا رئیس  هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا شکیب زاده به 
شماره ملی 4420609941 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 
آقای ناصر دهقان چناری به شماره ملی 4433589594 به سمت بازرس اصلی 
به مدت یک ســال مالی روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آ گهی های 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

شناسه آگهی:)721504(

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
 شرکت تعاونی تولیدی گستران قالب های صنعتی

بدین وســلیه از کلیه اعضاء محترم دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده )نوبت اول( این شــرکت که مورخه 98/11/26 راس ســاعت 16 الی 
17:30 در محل تاالر مروارید، پایین تر از کفش ملی، )به سمت شهریار( برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس.
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1397.

3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
)ضمنا می بایستی متقاضیان کاندیدای بازرسی از تاریخ آگهی به مدت 7 روز کاری نسبت 
به دریافت معرفی نامه جهت اخذ سوءپیشــینه به شرکت گستران مراجعه نمایند.( ماده 
19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی )راجع به وکالت ها( در محل شرکت گستران 

قالب های صنعتی و قالب های بزرگ صنعتی سایپا اجرا می گردد.
هیئت مدیره
شرکت تعاونی تولیدی گستران قالب های صنعتی

برگ ســبز یک دســتگاه ســواری پرایــد 141 به رنگ 
نوک مــدادی مدل 1384 به شــماره موتور 01226475 و 
 شماره شاســی S1482284123840 و شــماره انتظامی 
13- 862 ن 27 بــه نام آقای امید علی دادی ســفتجانی 
فرزنــد مصطفی به شــماره ملــی 1159922454 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی قالی بافان نگار نصر زاگرس 
به شماره ثبت ۱۱۸۳۳ و شناسه ملی ۱4۰۰۵۰۳۵۰۱۳ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/25 منضم به نامه شماره 5183 مورخ 
1397/02/26 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: نام شرکت به »فراگیر ملی قالی بافان نگار نصر زاگرس« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده 29 تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

شناسه آگهی: )744769(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرایی کالســه 9500082 له بانک ملت شــعبه مرکزی مالیر و علیه 
خانم اعظم جهانبخشــی )وام گیرنده و راهن(، ششــدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 880 
فرعی از 48 اصلی واقع در بخش چهار مالیر)هشــتصد و هشتاد فرعی از چهل و هشت 
اصلی بخش چهار مالیر( به مســاحت 83/63 مترمربع که ذیل ثبت 9622 صفحه 179 
دفتر جلد 81 امالک بخش مربوطه سند مالکیت به شماره سریال 109619 به نام خانم 
اعظم جهانبخشــی با حدود و مشخصات ذیل صادر و تسلیم گردیده است: شماال بطول 
نه متر و چهل و ســه سانتیمتر دیواریست بشارع، شرقا بطولهای سه متر و هفتاد و پنج 
ســانتیمتر و یک متر و نود سانتیمتر و یک متر و هشــتاد و نه سانتیمتر فواصل بشارع، 
جنوبا بطولهای دو متر و شــصت و دو سانتیمتر و ســه متر و بیست و شش سانتیمتر و 
شــش متر و پنجاه و شش ســانتیمتر و یک متر و بیست و شش سانتیمتر فواصل است 
بشــارع، غربا بطولهای شــش متر و چهل و پنج ســانتیمتر و هشت متر و بیست و سه 
ســانتیمتر دیواریست به شارع، طبق سند رهنی شــماره 14389 مورخه 1392/03/30 
دفترخانه اســناد رســمی 4 مالیر، در رهن بانک ملت شعبه مرکزی مالیر قرار گرفته و 
طبق نظر مورخ 1396/8/6 کارشناس رسمی دادگستری، ملک مذکور واقع در روستای 
کهکدان خیابان شــهید بهروزی روبروی دهیاری و به صورت ششدانگ عرصه و اعیان 
یکباب خانه به مســاحت 83/63 مترمربع و اعیانی ملک بمساحت 140 مترمربع در دو 
طبقه)همکف و اول( و سازه ساختمان فلزی و فاقد نما و دارای امتیازات آب و گاز و برق 
می باشــد، لذا ارزش ششدانگ عرصه و اعیان با در نظر گرفتن جمیع جهات، قدمت بنا، 
نوع مصالح بکار رفته در تاریخ به مبلغ 370/000/000 ریال معادل سی و هفت میلیون 

تومان ارزیابی گردیده است و در تصرف مالک می باشد.
پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1398/11/27 در اداره ثبت اسناد و 
امــالک مالیر واقع در مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار نبوت از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 370/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد 
و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1398/11/5
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر

برگ ســبز و اصل ســند کمپانی یکدســتگاه وانــت زامیاد 
تیــپ Z24N1 مــدل 1393 آبی رنگ به شــماره انتظامی 
85-846 ص 18 و شــماره موتور 663311 شــماره شاسی 
آقــای عبدالغفور  نــام  بــه   NAZPL140TE0373260
شــه بخش فرزند علم به شــماره ملی 3622240229 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برابر رای شــماره 139360326006001467-1398/10/22 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا برخورداری فرزند ماشــاءا... به 
شــماره شناسنامه 20086 صادره از مالیر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
143962/75 متر مربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 48 اصلی مزرعه دود حسین روستای کهکدان 
واقع در بخش چهارمالیر خریداری از مالک رســمی آقایان امیر امانی، عباسعلی درویشی، فرامرز 
و اکبر روزبهانی و کاوه و جهانبخش برخورداری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
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: 1398/11/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/11/19

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

ساختمان های فاقد سند رسمی

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف 450

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار 
گفت: از 11 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 
روستایی تصویب شده، حدود 10 هزار و 500 میلیارد 

تومان تاکنون پرداخت شده است.
عیســی منصوری در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، 
درباره برنامه ریزی برای ایجاد اشــتغال و تسهیالت اشتغال 
روســتایی گفت: معادل ریالی یک و نیم میلیارد دالر برای 
تسهیالت روستایی در اختیار داشتیم که تاکنون حدود 11 
هزار و 500 میلیارد تومان در بانک ها تصویب شــده، حدود 
10 هزار و 500 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

 وی ادامه داد: برای اینکه این تسهیالت به هدف برسد، 
نظــام نظارتی ویژه ای را راه اندازی کرده ایم که منحصربفرد 

اســت. در این ســامانه شناســایی مغایرت ها و انحراف ها 
امکان پذیر است و سپس نحوه مواجهه مشخص است. یعنی 
در این برنامه اگر تسهیالتی در اختیار متقاضی قرار گرفت 

و اشتغالی ایجاد نشد تمام مزیت ها پس گرفته می شود.
 معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: اگر نیروی کار بیمه 
نشده باشد یا آموزشی ارائه نشده باشد، مزیت ها پس گرفته 
می شــود. ما به پرداخت وام بسنده نکرده ایم. این طرح در 

مشهد، اصفهان، بوشهر و کرمانشاه اجرا شد.
کشــاورزان در ایــن طرح با شــرکت های مختلف کار 
می کنند. این تأمین مالی به صورتی بوده است که کشاورز 
نیازمنــد وثیقه نبوده و اتصال به شــرکت بزرگ و صادرات 
به کشــورهای بزرگ را داشته اند. تهیه سند توسعه اشتغال 

روســتایی برای اولین بار در کشــور ایجاد شد. مشوق های 
بیمه ای هم از دیگر طرح هایی بود که اجرایی شد.

منصوری با بیان اینکه در حالت کلی نگاه سنتی قدیمی 
با ظاهر تئوری که در کشــور شکل گرفت منجر به این شد 
که برای درآمد باال کارخانه بزرگ بزنیم گفت: بطور مثال در 
خوزستان بیکاری فارغ التحصیالن بیشتر از کم سوادان است 
که با راه اندازی کارخانه مشــکل حل نمی شود. پتروشیمی 
داریم، اما مشکل بیکاری حل نشد. بطور مثال در این حوزه 
می توانیم با فعالیت روی حوزه آبزیان برای افراد تحصیلکرده 

و بی سواد شغل ایجاد کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از موارد برای ایجاد اشتغال 
نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاه ها دارد، افزود: یکی از 

موارد مهم در بحث اشتغال این است که  نیاز به هماهنگی 
دولت با بخش خصوصی است که باید برای آن جلسات داخلی 
برگزار و در راستای رفع موانع هماهنگی ها و برنامه ریزی های 
الزم انجام شــود، ما به هر کسی که کاریابی می کند، مجوز 
می دهیم؛ باید از این حالت که مردم منتظر بمانند تا مجوز 
داده شود، بیرون بیابیم و در بحث ناکارآمدی سیستم، اساساً 

باید قواعد بازی را در حوزه اشتغال و بیمه تغییر دهیم.
منصوری افزود: برای بحث آبزیان باید اول مســائل را 
اولویت بندی کنیم و در همین جا توافقات الزم انجام شــود 
و دیگــر آنکه اندازه حرکتی که می توانیم انجام دهیم را در 
مــوردش صحبت کنیم و اگر بتوانیم چند گام اساســی را 

برداریم، به لحاظ اشتغال می تواند اتفاقات خوبی بیفتد.

پس از بازگشت انگلیس و آلمان به آسمان ایران، شرکت هواپیمایی 
»کی ال ام« هلند اعالم کرد استفاده از حریم هوایی ایران را در پروازهایش 

از سر می گیرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری اویِیشــن 24، شــرکت 
هواپیمایی»کی ال ام« هلند روز پنجشنبه اعالم کرد استفاده از حریم هوایی ایران و 
عراق را در پروازهایش از سر می گیرد. این شرکت هلندی، اعالم کرده پرواز بر فراز 
آسمان کشورهای ایران و عراق امن هستند. عالوه بر سیستم تحلیلی این شرکت 
هواپیمایی، گروهی متشکل از متخصصان خطوط هوایی مختلف هلند، سرویس های 
اطالعاتی، واحدهای ضدتروریسم، وزارت دفاع و وزارت کشور و روابط خارجی و 
وزارت زیرساخت ها و مدیریت منابع آبی نیز این تصمیم را مورد تأیید قرار دادند.
عالوه بر هلند، انگلیس و آلمان نیــز اعالم کرده اند پروازهای تجاری بر فراز 
آسمان ایران و عراق می توانند از سر گرفته شوند. همچنین هفته گذشته، آژانس 
امنیــت هوانوردی اتحادیه اروپا نیــز پرواز در ارتفاع 7620 متری هنگام عبور از 
آسمان ایران و عراق را امن اعالم کرده بود.گفتنی است، بازگشت هلند، انگلیس و 
آلمان به آسمان ایران و اعالم اینکه آسمان ایران امن است، در شرایطی رخ داده که 
شرکت های هواپیمایی خارجی به بهانه نا امن بودن آسمان ایران و عراق، به خاطر 
افزایش تنش  میان تهران و واشنگتن مسیر پرواز های خود را تغییر داده بودند؛ اما 

حاال خودشان تصمیم گرفتند که روند قبلی خود را ادامه دهند!
این پایگاه خبری درباره علت تغییر مسیر هواپیماهای کشورهای مذکور نوشته 
است: یک فروند هواپیمای بوئینگ ۸00-7۳7 متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین 
اینترنشــنال که  با شماره پرواز 752 در ساعت 6:12 هجدهم دی ماه  از فرودگاه 
امام خمینی)ره( به مقصد کی یف پرواز کرده بود، در ساعت 6:1۸ در حوالی صبا 
شهر از توابع استان تهران سقوط کرد. ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران درخصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین اطالعیه ای 
صادر و اعالم کرد: »بر اثر بروز خطای انســانی و به صورت غیر عمد، هواپیمای 
مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از 
هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می گردد.« در همین زمینه، 
محمد اســالمی، وزیر راه و شهرســازی با  اشاره به امنیت هوایی پروازهای ایران 
اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران همواره یکی از کشورهای امن بوده و استقرار 
نظامات هوانوردی در کشور موید امنیت آسمان ایران است. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، وی ادامه داد: ایران یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین کشور هایی است که 
توانسته الزامات و نظامات سازمان جهانی هواپیمایی ایکائو و همچنین یکپارچگی 
با نظام هوانوردی جهانی را مســتقر کند و از این رو آســمان کشور همواره یکی 
از امن ترین آسمان ها برای پرواز بوده و خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با بیان 
این که مشابه ترمینال فرودگاه بین المللی گرگان، 15 پروژه فعال دیگر در دست 
ســاخت یا آماده افتتاح داریم، گفت: ارتقای قابلیت ناوبری هوانوردی با رعایت 
الزامات و ایمنی از اهم اقداماتی اســت که در دستور کار داریم و در نظر است تا 

پرواز در تمامی شرایط آب و هوایی در کشور قابل انجام باشد.

سخنگوی گمرک جمهوری اســالمی ایران از واردات یک میلیون 
و 298 هزار تن برنج از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه به گمرکات 

کشور خبرداد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید روح ا... لطیفی با بیان اینکه یک میلیون 
و 29۸ هــزار و 646 تن برنج از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه به گمرکات 
کشــور وارد شده اظهار داشــت: از این میزان برای یک میلیون و 24۸ هزار تن 
پروانه گمرکی جهت ترخیص دریافت شده اما صاحبان کاال به دالئل مختلف هنوز 

نسبت به ترخیص بخشی از محموله های خود اقدام نکرده اند.
وی افــزود: تاکنون یک میلیون و 5۳ هزار تــن به صورت کامل ترخیص و 
همین طور 51 هزار تن برنج کوتاژ شــده و سیر فرآیند صدور پروانه ترخیص در 
حال طی شدن است. هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی یعنی در بازه زمانی 

مرداد تا آبان واردات برنج خارجی ممنوع است.
ســخنگوی گمرک ادامه داد: امســال با توجه به شــرایط خاص کشــور و 
پیش بینی های که باید ستاد تنظیم بازار می کرد مقداری برنج وارد مملکت شد 
که از همان زمان برای اینکه برنج های وارداتی را در شرایط خاصی قرار دهند 50 
هزار تن را همان وقت ترخیص به شرطی که در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی 

در یک فضای مناسبی قرارگیرد تا آسیب نبیند.
لطیفی اضافه کرد: آسیبی با توجه به تمهیدات صورت گرفته متوجه برنج های 
وارداتی موجود در انبارها نخواهد بود چون سالمتی و در عین حال تامین نیازهای 

اساسی مردم از اولویت های مهم و اساسی دولت و تمامی دستگاه هاست. 
وی ادامه داد: امســال میزان کشــت و تولید برنج با توجه به شرایط مساعد 
آب و هوایی قابل توجه بوده و همینطور واردات نیز بیشتر از سال های قبل انجام 
شده است.واردات برنج پس از دوره ممنوعیت به صورت عادی در حال انجام است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسالمی ایران درخصوص تعیین و تکلیف 245 
هزار تن برنج دپو شــده در گمرکات گفت: این محموله ها در انتظار ترخیص ارز 
از سوی بانک مرکزی بودند که خوشبختانه بانک مرکزی از پنجشنبه هفته قبل 
تخصیص ارز به این برنج ها را آغاز کرده و این محموله ها هم به سرعت در حال 

خروج از گمرکات هستند.
گفتنی اســت، در حوزه تولید گندم نیز در ســال جاری پس از ســال های 
خودکفایی، مجبور به واردات شــدیم، چنانچه سید جعفر حسینی، مشاور ارشد 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفته بود: »طبق اذعان مسئوالن و شواهد 
امر، امســال برای تأمین ذخایر استراتژیک و نیاز داخل به سه میلیون تن گندم 
نیاز داریم که در ســال آینده پیش بینی می شود میزان واردات در صورت اصالح 
نشدن نرخ بیش از این رقم باشد، چرا که کشاورزان، گندم تولیدی خود را صرف 

خوراک دام می کنند یا در بازار آزاد به فروش می رسانند.«

رئیس  کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
گفت: تورم اعالمی از سوی مرکز آمار برای دی ماه مالک 

سبد معیشت قرار می دهیم. 
فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با  اشاره به 
اینکه مالک تصمیم گیری برای تعیین سبد معیشت تورم اعالمی 
از سوی مراکز رسمی است گفت: اگر بخواهیم صبر کنیم تا تورم 
بهمن ماه اعالم شود، حدوداً 10 اسفند ماه می شود و زمان را از 
دست می دهیم. به همین دلیل با اتکا به تورم اعالمی در دی ماه 
تالش داریم عدد و رقم ســبد معیشت را به دست آوریم. وی 
ادامه داد: کمیته مزد در اولین دوشنبه نزدیک به 10 بهمن ماه 
برای به دست آوردن سبد معیشت تشکیل می شود. بر همین 

اساس تورم اعالمی از سوی مرکز آمار برای دی ماه مالک قرار 
می دهیم و با در نظرگرفتن اقالم مصرفی در سبد معیشت، عدد 
و رقم را به دســت می آوریم. رئیس  کارگروه مزد کانون عالی 
شوراهای کار ادامه داد: کارفرمایان عالقه مند به تعیین مزد صنف 
می باشند. برای اینکه مزد صنف تعیین شود، نمایندگان دولت و 
نمایندگان کارگران اعالم کردند برای تعیین مزد صنف در حال 
حاضر زیرساخت فراهم نیست. چرا که نه اطالعات الزم را داریم 
و نه داده های مشخصی در دسترس است. توفیقی اضافه کرد: 
نمایندگان کارفرمایان اعتقاد دارند مدلی برای تعیین دستمزد 
دارند و می خواهند ارائه دهند. قرارشــد در این دوشنبه آن را 
بررسی کنیم، اما کمیته دستمزد به شورای عالی کار پیشنهاد 

داد، یک مدل پژوهشی تحقیقاتی را در یک بازه زمانی حداکثر 
دو ساله درباره مزد صنف و منطقه ای بررسی کند و ببیند امکان 
ورود به مزد صنف و منطقه ای شویم یا خیر. وی با  اشاره به بند 
دوم ماده 41 قانون کار گفت: در این ماده به این موضوع تأکید 
شده است که دستمزد فارغ از هر شغلی، هر سمتی، هر صنفی 
حقوق باید به گونه ای تعیین شود که حداقل های زندگی کارگران 
را فراهم کند. حتی قبل از انقالب هم که مزد صنف اعالم می شد، 
قانوگذار به صراحت اعالم کرده بود که مزد صنف باید باالتر از 
مزد کشوری باشد. رئیس  کار گروه مزد کانون عالی شوراهای 
کار ادامه داد: اگر قرار باشــد، ما حداقل مزد کشوری را تعیین 
کنیم  و ســپس یک مزد صنف تعیین کنیم بسیار خوشحال 

می شویم. اما مزد صنف به معنی این نیست که حداقل دستمزد 
کمتر از حداقل شورای عالی کار باشد.

توفیقی افزود: طبق بررسی هایی که داشتیم تا پایان آذرماه 
حداقل دستمزد با کلیه موارد جانبی حدود ۳1/7 درصد سبد 
معیشت را پوشش می دهد. بیالنی که کارخانه ها و کارخانه جات 
اعالم می کنند خوشــبختانه رونق تولید و اقتصاد داشته ایم. تا 

پایان سال دستمزد کارگران تعیین می شود. 
گفتنی است، در این زمینه، چندی پیش علی خدایی، یک 
عضو شورای عالی کار گفته بود: »امسال حداقل عیدی کارگران 
دو برابر حداقل دستمزد کارگران یعنی به میزان سه میلیون و 

۳2 هزار تومان است.«

رئیس  مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با رشــد انقالب صنعتی 
چهارم، 65 درصد مشاغل امروز در 20 سال آینده وجود 

ندارد و متحول می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن آقاکثیری درباره تحوالت 
مشاغل در آینده اظهار داشت: در دنیای رقابت امروز، موج، اصل 
اجتناب ناپذیر اســت. عده ای در دریای رقابت موج ساز هستند، 
عده ای با موج، موج سواری می کنند و عده ای هم با موج به زمین 
می خورند. وی افزود: انقالب صنعتی چهارم آمده است و ما اگر 
این موج را نســاخته ایم، باید بر آن سوارشویم، وگرنه اسیر آن 
می شویم. نقطه شــروع تحول انقالب صنعتی چهارم، اینترنت 
صنعتی با محوریت کشــور آلمان بود؛ از ســال 2011 انقالب 

صنعتی چهارم در آمریکا و آلمان آغاز شد؛ هوشمندســازی و 
دیجیتالی شــدن در انقالب صنعتی مهم اســت. رئیس  مرکز 
توســعه فناوری وزارت صنعت ادامه داد: مزایای پیاده ســازی 
انقالب صنعتی چهارم، رشــد بهره وری، رشد انعطاف پذیری و 
کیفیت و سرعت، امکان تولید در مقیاس باال و امکان شبیه سازی 
و جمع آوری و بررسی داده ها از ابتدا تا انتها است. رئیس  مرکز 
توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: کارخانجات آینده، کارخانجــات مجاور خانه ها خواهند 
بود، چون مشکل محیط زیست در آنها رفع می شود. حوزه های 
تأثیرپذیر در انقالب صنعتی چهارم، خدمات و مدل های کسب 
و کار، زنجیره ارزش صنایع، اطمینان و بهره وری و امنیت فناوری 
اطالعات اســت. آقاکثیری افزود: افرادی که امروز در مدارس 

ابتدایی تحصیل می کنند، زمانی که به ســن  اشتغال می رسند، 
مشــاغلی دارند که 65 درصد آنها امروز وجود ندارد؛ یعنی 65 

درصد مشاغل ما در 20 سال آینده متحول می شود. 
وی ادامه داد: کاال و خدمات، استراتژی و سازمان و تولید و 
عملیات از ابعاد اصلی اندازه گیری آمادگی تولید است، همچنین 
کاال و خدمات و تولید و عملیات از شــاخص های اندازه گیری 
آمادگی تولید است. رئیس  مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 
وزارت صنعت اضافه کرد: تغییرات جمعیتی و اجتماعی، کمبود 
منابع ویژه خصوصاً آب، محیط زیست و تغییرات اقلیمی، تقسیم 
مسئولیت های جهانی، نرخ باالی شهرنشینی و تغییر قدرت های 
اقتصادی ابرروند های تأثیرگذار در آینده اقتصاد است. آقاکثیری 
با تأکید بر اینکه با انقالب صنعتی چهارم می توان مشکل آب را 

حل کرد، گفت:  از دالیلی که کشاورزی ما سودده نیست، هزینه 
باالی نیروی انســانی است که با تکنولوژی قابل رفع است. وی 
افزود: بازار IOT رقم چهار تا 11 هزار میلیارد دالر تا سال 2025 
میالدی خواهد بود که بازار بالقوه 40 تا 110 میلیارد دالری برای 
ایران دارد که با این روش کیک اقتصاد کشور بزرگ می شود. 

رئیس  مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت:  کشــور ایران 9/۳ درصد منابع نفتی کل 
جهان و 1۸ درصد منابع گازی دنیا را دارد. ما یک درصد جمعیت 
دنیــا را داریم و قبل از تحریم ها نیم درصد GDP دنیا را تأمین 
می کردیم. آقاکثیری گفت: جی دی پی ایران نسبت به جی دی پی 
دنیا نیم درصد است و با تحریم ها سه سال است که جی دی پی 
منفی شده. پارسال شش درصد و امروز 9/5 درصد منفی شد. 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه 
برای ما توجه به انقالب صنعتی چهارم جدی تر شده 
اســت، گفت: ما در علم نانو رتبــه چهارم دنیا و در 

استانداردهای نانو رتبه سوم دنیا را داریم.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیره پیروزبخت  در اجالس 
سراسری انقالب صنعتی چهارم در هزاره سوم اظهار داشت: 
انقالب صنعتی چهارم، یکی از مباحث مهم این سال ها است 
که اگر به آن اهمیت ندهیم زیان جبران ناپذیری به کشــور 
وارد می شود و به تدریج برخی از طلیعه های این خسارت ها 
را می بینیم. وی ادامه داد: تحریم وظیفه هایی برای کشــور 
ما ایجاد کرده اســت؛ در سال 2016 میالدی شعار مرتبط 
با مباحــث انقالب صنعتــی چهارم و هوشمندســازی در 

عرصه استاندارد شروع شد، سازمان بین المللی استاندارد بر 
استراتژیک تا سال 20۳0 در نظر گرفتند 17 آیتم را در نظر 

دارند تا استانداردهای مرتبط با توسعه پایدار تدوین شود. 
رئیس ســازمان ملی استاندارد افزود: ما در سال 96 در 
سازمان ملی استاندارد وارد مقوله ای شدیم، سازمان جهانی 
استاندارد شعار »استانداردها شهرها را هوشمندتر می کنند« 
مطرح کرد و برای ما توجه به انقالب صنعتی چهارم جدی تر 
شد. شتاب تحوالت تکنولوژی و فناوری بسیار سریع است در 
انقالب صنعتی چهارم ما وارد مباحثی می شویم که تاکنون 
ســابقه نداشــته اســت. پیروزبخت اضافه کرد: در این باره 
می توان به هوش مصنوعی، نانو، بایوتکنولوژی، بالک چین، 
رباط ها، اینترنت اشــیا و غیره اشاره کرد. ما در علم نانو رتبه 

چهارم دنیا و در استانداردهای نانو رتبه سوم دنیا را داریم. در 
انقالب چهارم صنعتی شرکت ها تضمین کننده بقای خودشان 
نیستند بلکه چاالکی شرکت ها بقای آنها را تضمین می کند.
به گفته وی، شــرکت های سریع شــرکت های ماندگار 
هستند و شرکت های کند را می بلعد. استانداردها به عنوان 
یکی از ابزارهای نشر دانش در سراسر دنیا به کمک می آیند 
تا هماهنگی های ویژه و گسترده بین انسان و تحوالت اخیر 
ایجاد کند. در هوشمندسازی و مدیریت کسب و کار در حال 
حاضر کســب و کارهای نوین در حال جایگزینی کســب و 
کارهای قبلی است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه 
داد: کشور ما نتوانسته است به صورت کامل WTO )سازمان 
تجارت جهانی( ارتباط برقرار کند و وارد آن شــود، بازارهای 

نویــن وقتی مقــررات WTO را رعایت نکنند با خطر مواجه 
می شوند و نمی توانند وارد فضای رقابتی تجارتی دنیا شوند. 
پیروزبخت بیان کرد: ایران در 500 کمیته فنی و فرعی 
استانداردهای جهانی عضو فعال است و در هفت کمیته فنی 
نیز مدیریت دارد اما در کمیته فنی مرتبط با انقالب صنعتی 
چهارم ما نتوانستیم عضو باشیم زیرا دبیرخانه این کمیته زیر 
نظر سازمان استاندارد آمریکا است. وی افزود: ۳211 استاندارد 
در حوزه ICT تدوین شده است و از نظر حجم کاری و تعداد 
اســتانداردها بیشــترین کمیته فنی در بین کمیته فنی دو 
سازمان است. همچنین، برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش 
و فنــاوری وزارت صنعت،  معدن و تجارت، گفت: در تربیت 
مهندس و نیروی انسانی کشور ایران رتبه سوم دنیا را دارد. 

سرپرست وزارت جهاد کشــاورزی از تولید ساالنه 80 میلیون تن 
محصوالت زراعی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس کشاورز  در مراسم رونمایی از دستاوردهای 
صنعت زنبورداری اظهار داشت: زنبور یکی از سیکل های پایدار برای حیات طبیعت 
است و در گام اول باید از این حشره حمایت شود تا محیط زیست پایدار بماند.

وی افزود:  250 هزار هکتار کشت کلزا در کشور داریم که زنبورداران از این 
کشت استقبال می کنند و وجود زنبور در کنار کشت کلزا عملکرد این دانه روغنی 

را 25 تا 40 درصد افزایش می دهد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر کشاورز زنبور عسل در کنار 
کلزا داشته باشد دو تن در هکتار اضافه برداشت می کند یعنی ۳0 درصد افزایش 
عملکرد پیدا می کند که در آن صورت ســاالنه بیــن 60 تا 70 هزار تن کلزا به 
واسطه زنبورعسل افزایش می یابد. برخی از محصوالت مانند تولید آفتاب گردان 
کاماًل به زنبور عسل وابسته است که اگر نباشد در هر هکتار 500 کیلوگرم افت 

محصول پیدا می کند و دانه آفتاب گردان پوچ می شود.
کشاورز با اعالم اینکه ساالنه ۸0 میلیون تن محصوالت زراعی در کشور تولید 
می شــود، افزود: در یک محصول یعنی یونجه به عنوان غذای دام، میزان تولید 

کشور کم است که به غیر از زنبور نمی تواند آن را بارور کند.
وی با بیان اینکه معتقدم باید کارهای تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار 
کنیم، گفت: ایده  مشارکت خصوصی را تأکید می کنم که در تولید هم بسیار مؤثر 
اســت. صندوق ها یک ابزار توسعه هستند و نه اینکه منبع وام باشند. باید دانش 

را به کاال تبدیل کرده و تولید ثروت کنیم.
سرپرســت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اغلب کشاورزان به وضع 
موجود راضی هستند که این منشأ تغییر نمی شود. باید فکری کنیم که خلق ثروت 
ایجاد شود. صندوق حمایت از کشاورزی با مدیریت مردم باعث توسعه این بخش 
می شود و دولت باید پایش را از کارها بیرون بکشد و امور را به شرکت های تعاونی 
واگذار کند. صحبت من با زنبورداران است که عملکرد تولید پایین است و برای 
برون رفت از این مسئله باید با افزایش بهره وری و انتقال دانش بیشترین بازده را 
به دست آوریم. در کنار عسل، تولید ژل، نیش زنبور عسل و بره موم تولید شود.

گفتنی است، در این مراسم همچنین از سامانه مبادالت الکترونیکی صنعت 
زنبورداری ایران رونمایی شد که تاکنون پنج میلیارد تومان گردش مالی داشته 
اســت. همچنین رونمایی و معرفی قرص ژل رویال انجام شــد. در این مراسم 
اعالم شــد عسل اگر کیلویی 100 هزار تومان باشــد اما با  تولید یک کیلوگرم 
ژل رویال 4/5 میلیون تومان ارزش به دست می آید و زنبورداری باعث گرده افشانی 

برای محیط زیست و افزایش عملکرد محصول می شود.
همچنین بانکی پور مدیرعامل صندوق حمایت از توســعه صنعت زنبورداری 
هنگام رونمایی از محصوالت جدید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست 

وزارت جهاد کشاورزی خواست جلوی واردات ژل رویال گرفته شود.

بعد از اعالم نتایج اعتراض برخی خانوارها نسبت به 
عدم دریافت کمک معیشتی، پاسخی که برخی معترضان 
دریافت کردند آنها را قانع نکرده و این موضوع موجب 

گله مندی  آنان شده است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با اصالح قیمت بنزین 
در آبان ماه، دولت از محل منابع ناشی از این افزایش قیمت که 
حدود 2500 میلیارد تومان در ماه تخمین زده شده، طرح کمک 
معیشــتی را اجرا کرد و پیش بینی بر این بود که به حدود 60 

میلیون نفر کمک معیشتی پرداخت کند. 
اما بعد از پرداخت مرحله اول، عده بسیاری، نسبت به عدم 
دریافت اعتراض کردند و دولت فرصتی را فراهم کرد که افراد 
اعتراض خود را رسما اعالم کنند، اما نتایج اعتراضات و پاسخی 

که به برخی خانوارهای معترض اعالم شده، در برخی موارد با 
آئین نامه مطابق ندارد. 

برخی موارد نشان می دهد که گردش مالی و درآمدی آنان 
از ارقام فوق پایین تر است. چنانچه به یک خانواده سه نفره اعالم 
شده: »میانگین شاخص های مالی آنها در سه سال متوالی 1۳95 
تا 1۳97 باالتر از ۸0 درصد خانوارهای کشور است«. در حالی 
که برای حقوق ماهانه آنها اعالم شده: »مجموعه احکام حقوقی 
این خانوارها پنج میلیون و 511 هزار تومان است.« طبق مصوبه 
دولت برای خانوارهای سه نفره مجموع درآمد 72 میلیون تومان 
در سال در نظر گرفته شده که در هر ماه به درآمد شش میلیون 
تومانی می رســد؛ در حالی که برای این خانوار مجموع درآمد 
ساالنه به حدود 66 میلیون تومان می رسد. در نمونه ای دیگر، 

خانواری چهار نفره با اینکه صاحب خانه هستند اما ارزش خانه 
آنان پایین تر از حد تعیین شده در مصوبه است. اما طی اعتراض 
این خانواده، به آنها اعالم شده »میانگین برداشت ماهانه خانوار 
در 9 ماه گذشته برابر با شش میلیون و 9۸ هزار تومان است«؛ 
در حالی که به گفته خودشان مجموع درآمد این خانوار در سال 
به حدود 7۳ میلیون تومان می رســد که در آئین نامه مربوطه 
برای چهار نفره ها مجموع ۸4 میلیون تومان مصوب شده است. 
گفتنی است، گرچه شرایطی فراهم شد تا افرادی که کمک 
معیشــتی دریافت نکرده بودند نسبت به این موضوع اعتراض 
کنند، اما نتایج، برخی از آنها را قانع نکرده است و اکنون نسبت 
به آنچه در مصوبه اعالم شده و آنچه که در واقعیت برای خانوارها 
وجود داشــته و براســاس آن از دریافت کمک معیشتی کنار 

گذاشته شده اند، گویا تناقض وجود دارد. 
در همین زمینه، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی 
مشموالن کمک حمایت معیشتی در مورد عدم اجازه دولت برای 
بررسی سیستمی حساب های بانکی، گفت: بررسی سیستمی 
اطالعات بانکی با اجازه خود مردم اســت و قاعدتا افرادی که 
اجازه بررسی حساب های بانکی خود را نداده اند، اطالعات مالی 

و بانکی آنها نیز بررسی نشده است. 
به گزارش مرکــز روابط عمومــی وزارت کار، وی افزود: 
اساسا اطالعات بانکی، یکی از بهترین شاخصهای وسع و توان 
مالی یک فرد، خانوار و بنگاه اقتصادی است که به عنوان مثال، 
برای دریافت وام انجام می شــود، بنابراین سالهاست در کشور 

از اطالعات بانکی برای اعتبارسنجی افراد استفاده  می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد:

ایران رتبه چهارم نانو درجهان را دارد
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

تولید 80 میلیون تن محصوالت زراعی 
در کشور

پایگاه خبری اوییشن 2۴: 
بازگشت هلند، انگلیس و آلمان به آسمان ایران

 X33S برگ ســبز یکدستگاه ســواری ام وی ام هاچ بک تیپ
مدل 1395 ســفیدرنگ به شماره انتظامی 36-514 س83 و 
شماره موتور MVM484FBDG007091 شماره شاسی 
NATGBAYLOG1007149 به  نام آقای جمشید زینلی 
فرزند علی اکبر به شماره ملی 3621737987 مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

معاون امور دام وزیر جهاد کشــاورزی از طرح 
بسته بندی گوشت قرمز در شهرهای بزرگ خبر داد و 
گفت:  با اینکار واسطه ها حذف می شوند و هر روز به 

تعداد مناسبی ذبح دام انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم مرتضی رضایی درباره 
وضعیت بازار گوشــت و مــرغ و تخم مرغ اظهار کرد: تولید 
تخم مرغ در کشور به یک میلیون تن، تولید گوشت مرغ 2/5 
میلیون تن و تولید گوشــت قرمز به حدی مناسب شده که 
تولیدکنندگان برای فروش باید حمایت شوند؛ ضمن اینکه 
تولید شیر به 11 میلیون تن می رسد. وی با بیان اینکه رشد 
جمعیت 1/2 درصد اســت، افزود: در عین حال رشد تولید 

کشــاورزی ساالنه چهار تا شــش درصد است و این از نظر 
تولید محصوالت کشاورزی و غذایی اطمینان خاطری ایجاد 

می کند که مشکلی نیست.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از طرح بسته بندی 
گوشت قرمز در شهرهای بزرگ مانند تهران خبر داد و گفت:  
هدف این است که واسطه ها حذف شوند و هر روز به تعداد 
مناسبی ذبح دام انجام تا گوشت مورد نیاز مردم تأمین شود 
و اگر کمبود گوشت احساس شد، از ذخایر شرکت پشتیبانی 
امور دام به بازار عرضه می کنیم. رضایی افزود: توجه به تولید 
گوشت باعث شده 160 هزار گوساله پرواربندی شده، به تولید 
اضافه شوند و مشــکلی از نظر گوشت قرمز نداشته باشیم. 

وی در مورد شــایعات اخیر درباره سالمت شیر گفت: شیر 
و محصوالت دامی ایران دارای یکی از ســخت گیرانه ترین 
استانداردهای سالمتی است که برای شیر 100 نانو گرم به 
عنوان معیار اســت که این میزان در ایاالت متحده آمریکا 
500 نانوگرم اســت و در مورد هر نوع آلودگی حدمجازی 
تعریف شده که البته شیر تولیدی دامداری های ما زیر این 
معیار یعنی در حد 60 و 70 اســت و حتی در برخی موارد 

شیر عاری از آفالتوکسین است.
همچنیــن عظیم حجت؛ عضو هیئــت مدیره اتحادیه 
مرغداران گوشتی در گفت  وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به روز های اخیر نوسانی 

نداشته است، اظهار کرد: متوسط نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده 
درب مرغداری ۸200 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده 

فروشی ها 12 هزار و 500 تا 1۳ هزار تومان است.
وی افزود: با توجه به واریز حقوق کارمندان و کارگران 
پیش بینی می شــود که قیمت مرغ به ســبب ازدیاد تقاضا 
یــک الی دو درصد افزایش یابد. عضو هیئت مدیره اتحادیه 
مرغداران گوشتی با بیان اینکه نیازی برای واردات مرغ برای 
تنظیم بازار شب عید نداریم، گفت: در شرایط فعلی تحریم که 
منابع ارزی برای کشور از اهمیت باالیی برخوردار است وارد 
کنندگان تنها به سبب منابع خود به دنبال واردات هستند در 
حالی که این امر به قیمت نابودی صنعت طیور تمام می شود.

معاون وزارت جهاد کشاورزی:
طرح تنظیم بازار گوشت قرمز آغاز شد

معاون وزارت کار:

1۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی پرداخت شده است

سخنگوی گمرک خبر داد
 واردات یک میلیون و 300 هزار تن برنج

* مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت:  در سال جاری
قیر و آسفالت ایرانی در سال 98 ارزآوری ۴50 میلیون دالری برای کشور 
داشــته است. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، بهمن حسین زاده افزود: ایران به عنوان 
یکی از 10 کشور برتر جهان در زمینه تولید قیر، این محصول را به 19 کشور 
جهان صادر می کند. وی  با یادآوری اینکه 125 شرکت ایرانی تا ششم 
بهمن ماه آخرین دستاوردها و فناوری ها در حوزه قیر، آسفالت، عایق ها 
و ماشین آالت وابسته در معرض دید  قرار می دهند، ادامه داد:نمایشگاه 
بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته رشد 20 درصدی 

نسبت به دوره قبل دارد.
 * به گزارش خبرگزاری فارس، دولت آمریکا روز پنجشنبه رسما اعالم کرد 
ایرانی ها دیگر نمی توانند برای ورود به این کشور از روادید تجاری و سرمایه گذاری 
استفاده کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، از روز پنجشنبه اداره خدمات مهاجرتی 
و شــهروندی ایاالت متحده با اعمال تغییراتی در قوانین خود ذیل لغو معاهده 
مدت در اکتبر 201۸ توســط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ایرانی ها را از 
اخذ یا تمدید روادید تجاری منع کرد بر این اســاس، روادید نوع E-1 و E-2 به 
شهروندان کشورهای مختلف اجازه می دهد برای انجام امور تجاری بین المللی یا 
ســرمایه گذاری های عظیم در ایاالت متحده، وارد این کشور شوند. اداره خدمات 
مهاجرتی و شهروندی آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم کرد ایرانی هایی که هم اکنون 
با استفاده از این روادید در خاک ایاالت متحده حضور دارند، باید در هنگام انقضای 

آن از کشور خارج شوند.
 * به گزارش خبرگزاری فارس، دولت آمریکا در ادامه تالش های خود 
برای اعمال فشــار علیه مردم ایران، روز پنج شنبه افراد و شرکت های 
بیشتری را به دلیل ارتباط تجاری با ایران، در فهرست تحریم قرار داد. بر 
اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، واشنگتن یک فرد ایرانی، یک فرد 
چینی و شش شرکت مستقر در امارات عربی متحده و چین را به دلیل 

ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران تحریم کرده است:
- علی بایندریان- ژیکینگ ونگ- شــرکت بنتاکو دی ام سی سی- 
شرکت جیاشیانگ- شرکت پیکویو- شــرکت ِسیگ انرژی- شرکت 

پتروشیمی شاندونگ کیاوانگوا - شرکت پتروشیمی تریلینس
»استیون منوشــین« وزیر خزانه داری آمریکا در توجیه اعمال این 
تحریم ها، گفته است: »بخش های نفت و پتروشیمی یکی از منابع اصلی 

تأمین مالی فعالیت های تروریستی جهانی رژیم ایران است.«
 * به گزارش خبرگزاری تســنیم، علی بیت اللهی؛ رئیس بخش زلزله مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی گفت: 9 درصد از مساحت سرزمین ایران در 
زون خطر زلزله با خطر باال قرار دارد که در آن، 27 درصد از جمعیت کشور ساکن 
هستند. وی افزود:  براساس آخرین آمار، از 2۳ میلیون واحد مسکونی حدود 10 
میلیون واحد مسکونی بدون اسکلت هستند و در بافت های فرسوده کالن شهرها و 
حاشیه شهرها ازجمله تهران، از مجموع یک میلیون و 100 هزار پالک ساختمانی، 
حدود 250 هزار پالک ســاختمانی در بافت های فرســوده و ناکارآمد قرار دارند. 
همچنین، حدود 60 درصد پالک های ساختمانی عالوه بر تعریف فرسودگی ناپایدار 

هستند و مقاومت الزم را در برابر مخاطرات ندارند.

یک مسئول شوراهای کار خبر داد
تورم دی ماه مالک تعیین هزینه معیشت کارگران در سال آینده

رئیس  مرکز توسعه فناوری وزارت صنعت:
6۵ درصد مشاغل امروز در 2۰ سال آینده وجود ندارد

کوتاه اقتصادی

چرا با وجود اطالعات کاملی که به ســامانه ســجام داده ایم بازهم باید برای 
دریافت ســود اندک سهام از شرکتها کپی شناسنامه، کارت ملی، شماره شبا و... 

را به شرکت مذکور بفرستیم؟
یکی از علت ها این است که فعال اطالعات همه دارندگان کدهای سهامداری 
در سامانه سجام ثبت نشده است. مسئله بعدی آن است که همه شرکت ها مایل 
نیســتند سود توزیعی را در اختیار شــرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تســویه وجوه قرار دهند و قوانین موجود نیز آنها را ملزم به این کار نکرده است 
اما یکی از اهدافی که ســامانه سجام دنبال می کند همین موضوع است که سود 
شرکت ها به طور مستقیم به حساب سهامداران واریز شود. برخی شرکت ها نیز به 
صورت خودخواسته در این اقدام مشارکت کرده اند و سهامداران آنها بدون هیچ گونه 
مراجعه ای ســود مربوط را از طریق حساب معرفی شده توسط خودشان دریافت 
کرده اند. این موضوع توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه در حال پیگیری اســت تا همه شرکت ها از 

این شیوه اقدام نمایند. 

دلیل درخواست مدارک با وجود سجام

آشنایی با بورس

پس از اعالم نتایج اعتراض خانوارها
عده ای از معترضان دریافت کمک معیشتی قانع نشدند



گزارش روز
صفحه ۵
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 
۲۹ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۹0

از  به آشوب توسط ضدانقالب، پس  دعوت 
آنکه در آبان ماه ناتمام باقی ماند و در نطفه خفه 
شد، در روزهای اخیر به هر بهانه ای رنگ و بوی 
تندتری گرفته و آنها بســیار عیان و بی پرده تر 
را مطرح می کنند.  نامشروع خود  خواسته های 
براســاس گفته های برخی کارشناســان، این 
آشــوب ها تا به خشونت و کشته سازی کشیده 
نشود، بهره ای برای ضد انقالب نخواهد داشت، 
لذا تــالش پادوهای میدانی آنها بر خشــونت 
و کشته سازی اســت تا از این طریق بتوانند 
احساسات مردم را تحریک کرده و بذر تردید را 

در دل مردم بکارند.
بر اساس برخی اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، 
به تمامی مهره هــای میدانی و خطرناک ضد انقالب 
دستور داده شده در تجمعاتی که به بهانه های مختلف 
برگزار می شود، مردم عادی را هدف گلوله قرار دهند 
تا اینگونه القا شود نیروهای انتظامی و امنیتی به سمت 

مردم شلیک کرده اند!
در این راســتا یکی از نیروهای دفاعی و امنیتی 
که نخواست نامش فاش شود در گفت وگو با گزارشگر 
روزنامه کیهان خطاب به مــردم توصیه می کند: »با 
توجه به خباثت ضد انقالب، خانواده ها مراقب فرزندان 
خود باشــند و حتی برای کنجکاوی و تماشــا هم در 
منطقه ای که توســط افراد آشوبگر و اشرار، آلوده شده 
حضور نداشته باشند تا احیاناً آسیبی از سوی آشوبگران 

به مردم عزیزمان وارد نشود.«
باید مراقب باشیم!

محمد ابراهیم رضایــی نماینده مردم خمین در 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکــه دنباله های 
دشمنان ما در داخل کشور نخواهند توانست به مقصود 
خود برسند، گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »در فتنه 
آبان ماه ســال جاری مالحظه کردید که کشته سازی 
آنها به نتیجه نرسید. البته باید دائماً این حالت هشدار 
باش وجود داشته باشد و اطالع رسانی ها صورت بگیرد 
تا آسیبی به فرزندانمان وارد نشود. در شرایط کنونی، 
همان طور که رهبر معظم انقالب هم در خطبه های نماز 
جمعه فرمودند؛ باید مراقبت و تالش کنیم که ایام اهلل 
را که به لطف پروردگار در مسیر جامعه اسالمی قرار 
گرفته، در ســایه اتحاد و انسجام و وحدت خود حفظ 
کنیم. چرا که در این شرایط، تفرقه سم مهلکی برای 

در گذشته انجام شده و می شود، اما به دلیل اینکه قبل 
از اجرا با مردم به خوبی و با احترام صحبت می شــد 
و سیســتم اجرایی و بخش خصوصی کشور آمادگی 
الزم را پیدا می کردند، زمینه برای سوءاســتفاده های 
این چنینی ایجاد نمی شد. اما متاسفانه در تجربه اخیر، 
آقای روحانی با علم به تجارب گذشــته طوری عمل 

کردند که این شوک به وجود آمد.«

بانکی را کاهش بدهد و این کد به مردم داده شد که 
سپرده هایشان را آزاد کرده و آن را به سمت خرید ارز 
و طال گسیل دهند. این اوضاع در بازار دست به دست 
هم داد و ظرف دو ماه ارزش پول ملی با رشــد قیمت 
دالر که به مرز ۱۸ هزار تومان رسیده بود، سقوط کرد 
و عماًل مردم در ســطح عموم فقیر شدند و مشکالت 
معیشتی شان چند برابر شــد. بطوری که بسیاری از 
افراد شغل شان را از دست دادند، حدود ۴۰ هزار واحد 
تولیدی ما ضربه اساسی خوردند. در چنین شرایطی 
نقشه دشمن به نتیجه می رسد و عمال مدافعان انقالب 
به منتقد تبدیل می شــوند و در ادامه این انتقادها به 
اعتراض مبدل می گــردد. در اعتراضات نیز تیم های 
آموزش دیده وارد میدان شده و با تخریب اموال عمومی 
و خصوصی، ایجاد ناامنی، کشته سازی و... روی بستر 

شوکی که به مردم وارد شده است سوار می شوند.«
آرایش دشمن در روز انتخابات

هدف باالتر دشــمنان انقالب در راهبرد فشــار 
حداکثری، طرد کردن مدافعان انقالب از اصل انقالب 

و توطئه ها و فتنه های دشمن را حول یک محوریت و 
هدف خاص دانســته و تاکید می کند: »تحول انقالب 
اســالمی و استمرار آن، توسط جمع کثیری از مردم 
بــا ایمان و انقالبی و بصیر رقم خورد و این مردم ۴۰ 
سال اســت که پای این انقالب ایستاده اند. دشمنان 
انقالب این مردم را نتوانستند با جنگ و ترور و تحریم 
از انقالب جدا کنند. لذا به این جمع بندی رســیده اند 
که باید برنامه ای را طراحی کنند که زندگی این مردم 
را از داخل خانه هایشان متالشی کنند. کلیدواژه این 
طراحی نیز »تحمیل فقر بــه مردم« و »فقیر کردن 
مدافعان انقالب« اســت. نقشه کامل آمریکا با کمک 
دنباله های داخلی اش این اســت که با پیاده ســازی 
این نقشه، مدافعان انقالب که عموم مردم هستند به 
منتقد تبدیل شــوند. سپس با اضافه شدن این فشار، 
منتقدین به معترض تبدیل شوند و در نهایت با فشار 
حداکثــری، معترضین به مخالفان علنی و محارب با 
نظام در کف خیابان ها تبدیل شوند. در چنین شرایطی، 
عماًل همان کســانی که مدافع انقالب هستند، مقابل 

بستر اعتراض از کجا نشات می گیرد؟
بســیاری از کارشناســان امنیتی، بستر بروز این 
حوادث را در داخل می دانند و معتقدند با طرح ریزی 
و حمایــت معاندین خارجی این نقشــه ها به نتیجه 
می رســد. مسئله فشار حداکثری که آمریکا به عنوان 
یک کلیدواژه از آن یاد می کند، بخشــی از این فشار 
در داخل جمهوری اسالمی شناسایی شده که پس از 

است که تجلی این موضوع به گفته کارشناسان سیاسی 
در روز انتخابات ظاهر می شود. 

یک کارشناس مسایل سیاسی به گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »کسی که شرایط زندگی و معیشتش 
تنگ شــده، فرزندش بیکار مانده و از هر جهت ناامید 
شده است، قطعاً دســت به اعتراض می زند و یکی از 
مظاهر این اعتراض می توانــد پای صندوق های رای 

نمایان شود.«

جامعه ماست.«
شیوه های جدید آشوبگری 

در دستور کار ضد انقالب
جواد کریمی قدوســی، عضو کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی در 
تحلیــل تحرکات ضــد انقالب در ماه هــای اخیر، به 
گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »پس از وقایع آبان 
ماه، ما در کمیسیون امنیت ملی جلسه ای ویژه برای 
بررسی این حوادث و شناسایی ابعاد آن برگزار کردیم. 
در این جلســه برخی از کارشناسان مربوط به مسائل 
امنیت، دفاع، سیاست خارجی و وزارت کشور حضور 
داشــتند. تحلیل ها و جمع بندی های بسیار دقیقی از 
علل وقوع حادثه صــورت گرفت. به طوری که نقش 
سرویس های اطالعاتی بیگانه را در این آشوب ها کاماًل 
برجسته می کرد و نشان می داد روش ها و برخوردهای 
تیم های ویژه نسبت به رفتار و اعمال آنها در حوادث 
قبل مثل ســال ۹۶ و حتــی ۸۸ خیلی متفاوت بوده 
اســت. نظر کارشناسان نیز اینچنین بود که این ها در 
هر مرحله ای که به میدان می آیند نســبت به رفتار و 
عملکرد مرحله قبل شان تجدید نظر می کنند و با تغییر 
روش هایشان، سبک جدیدی را با آموزش هایی که در 
برهم زدن امنیت داخلی فراگرفته اند پیاده می کنند. 
تاکید کارشناسان بر این بود که حادثه آبان و مسائلی 
که بعد از آن در پی شهادت سردار سلیمانی به وقوع 
پیوست، نشان می دهد که دشمن با اطالعات، نقشه و 
برنامه خاص و کدهای مشخصی که در شوک افزایش 
نرخ بنزین به وجود آمد و موجب نارضایتی اجتماعی 
گردید، ســراغ مراکز حساس برای تخریب ها به روش 
خاص رفتند. لذا این برنامه ریزی ها و عملیات های آنی 

نمی تواند خلق الساعه باشد.«
وی در ادامه تصریح می کند: »طبیعتاً وقتی یک 
التهاب اجتماعی به وجود می آید، چیزی که در التهاب 
به آن توجهی نمی شود، منطق در رفتار معترضین است. 
ولی این تیم ها خیلی حســاب شده و با برنامه عمل 
می کردند و مشخصاً برای تخریب سراغ مراکز خاص 
و حســاس می رفتند. همچنین از افراد آموزش دیده 
خاص و به خصوص از خانم ها اســتفاده می کردند. در 
مجموع گزارش کارشناسان، بسیار دقیق و جامع بود. 
ســؤال بنده در آن جلسه این بود، آنچه را که در این 
گزارش ها بیان شد مربوط به بعد از وقوع حادثه است. 

انقالب خواهند ایستاد.«
کریمی قدوســی در توضیح این راهبرد دشــمن 
می گویــد: »وقتی برجام به هم ریخت و به دســتور 
شخص آقای رئیس جمهور ۱۸ میلیارد دالر از خزانه و 
۸۰ تن طال وارد بازار شد و از آن طرف باند سلیمانیه 
عراق این مقدار ارز و طال را از کشور خارج کرد، ترامپ 
هــم تحریم ها را افزایش و فروش نفت را محدود کرد. 
از طرف دیگر دولت تصمیم گرفت ســود سپرده های 

بررسی تبعات تحوالت اخیر غرب آسیا و هوشمندی واکنش های مردم - بخش پایانی

فشارحداکثری دشمنرضا الماسی
 با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات 

جدو    ل

افقی: 
۱- سردار شجاعی که شهادتش قیامتی در شهرهای 
ایران اســالمی و منطقه برپا کرد 2- دو بال نیرومند 
انســان برای پرواز به ســوی کمال- راســت قامتان 
همیشــه تاریخ 3- برابر و یکسان- شهری در استان 
فارس- شهری که ژرمن ها آن را آتن آلمان می نامند- 
مادر ورزش ها ۴- خونخواهی و انتقام- از سبزی های 
خوش عطر- فیلمساز مشهور فرانسوی که فیلم قاعده 
بــازی را در کارنامــه خود دارد 5- پرنــده ای زیبا و 
خوش الحان- راست و صحیح- یکی از هفت خواهران 
نفتی ۶- دشــمنی که به از نادان دوســت است- ماه 
تمــام-رودی در اســتان مازندران- اثری از اســکار 
وایلد 7- از چاشــنی های غــذا- مطلبی که با صدای 
بلند به اطالع دیگران برســانند- مجموعه ای است از 
ویتامین های   B ۸- نخســتین رئیس جمهوری روسیه 
پس از فروپاشی شــوروی سابق- بزرگ ترین دریاچه 
کشــورمان ۹- از درختان جنگلی- پرنده ای ســفید 
و زیبا- آب در زبان عربی ۱۰- از ســرداران شــهید 
دوران دفاع مقدس- ســوره ای در قرآن کریم- پسوند 
گرفتار- واحد پول کشور نروژ ۱۱- اثری از طه حسین 
نابغه نابینای مصری- از اعضای گوسفندان ذبح شده که 
خوردن آن حرام است- مروارید چشم ۱2- قرار دادن 
و نهــادن- فراهم آوردن ۱3- حرف همراهی- مفت و 
مجانی- تمام کردن و پایان دادن ۱۴- ماه دهم از سال 
میالدی- یکی از اقلیت های مذهبی کشورمان- شهر 
هزار ســنگر ۱5- کســی که با قلبش می گرید- زبان 

علمی قدیم و مقدس هندوها.

عمودی: 
1- کالم خداوند اســت ولی در قرآن کریم 
نیامده اســت- ســتاره دنباله داری که در 
با چشم غیرمسلح  ســال 1376 در تهران 
رویت گردیــد 2- اولین کشــوری که در 
زیادی خواهی های  مقابل  توانســت  جهان 
باستانی  بایســتد- کشوری  بزرگ  شیطان 
در بین النهرین 3- از ما بهتران- قسمتی از 
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پا- قله بلند استان سیستان و بلوچستان- 
نوعی شیرینی 4- اگر دادی به کسی باید به 
آن عمل کنی- نام جدید شــهر سخت سر- 
روش دینی و سیاسی 5- نوعی کار- فیلمی 
بندری در کشــور  از علیرضــا داودنژاد- 
دانمارک 6- لباس رسمی زنان هندوستان- 
دیدنی از رژه- دومین شهید محراب انقالب 
اسالمی ایران 7- ضمیر شیطانی- سوره 57 
قرآن کریم- فیلمی از آلفرد هیچکاک 8- از 
وسایل آرایش مو- گیسوی ستوران- شهری 
در کنار رود گنگ شــهر مقدس برهمائیان 
دانمارکی- واحد پول  نوبل گرفته  ادیب   -9
قطر- از چاشــنی های مهم برای پختن غذا 
قوی  جنس  فن ساالر-  قیمتی-  سنگی   -10
ابرو  و  اشــاره چشم  با  11- کنترل کردن- 
چیزی را به کســی نشــان دادن- امتحان 
آخر ســال 12- خبرگزاری رسمی جمهوری 
پسوند مصدر  ایران- هم اکنون-  اســالمی 
جعلی 13- شــبیه و مانند- کار همیشگی 
شیطان رجیم- رساله ای از زنده یاد پروفسور 
فراموشکاران-  نیاز   -14 حســابی  محمود 
فعل  نوعی  گربه-  برای  اســت  لقمه چربی 
15- از نام های قرآن کریم- اثری از آیت اهلل 

شهید مرتضی مطهری.

در حالــی که ما برای بررســی دقیق تر باید به قبل از 
وقوع حادثه برگردیم. اوال همیشه این نوع اعتراضات 
کــه به برهم خوردگی نظم اجتماعی، ایجاد التهاب و 
ناامنی می انجامد، پس از وقوع یک حالت فوق العاده در 
سطح جامعه به وجود می آید و آن شوک، بستری برای 
ایفای این نقش ها می شود. تا این شوک نباشد بستری 
برای آشوب ایجاد نخواهد شد. در حوادث آبان ماه، این 
شوک با تغییر قیمت بنزین که به صورت طبیعی یک 
امر معمول است ایجاد شد. تغییر قیمت در حامل های 
انرژی و... در بســیاری از کشورها و همچنین در ایران 

فعال شدن بسترهای الزم برای فشار حداکثری، آنها 
هم گام های تکمیلی شــان را برای به ثمر نشاندن این 

فشار برمی دارند.
کریمــی قدوســی در این باره تصریــح می کند: 
»اعتقادم بر این اســت که بحث راهبــرد آمریکا در 
فشــار حداکثری، حداقل 5۰ درصد با منشاء داخلی 
طرح ریزی شده است. این منشاء داخلی اگر شناخته 
شده و مدیریت شــد، می تواند روزهای امنی را برای 
کشورمان رقم بزند. البته در مجموع هم اکنون مشکل 
اساسی در این حوزه وجود ندارد. در هر مرحله ای که 
عناصر این ها به میدان می آیند باز ضربه می خورند و از 
میدان بیرون می روند. هر دفعه هم ملت بیش از دفعه 
قبل با بصیرت بیشتری به میدان آمده و مانع استمرار 

نا امنی ها شده اند.«
راهبرد جدا کردن مردم از انقالب

این نماینده مردم مشهد در مجلس فشار حداکثری 

 زمانی ما می توانیم دشــمن را 
و  برانیم  به طور کامل عقــب 
وارد کنیم که  را  اساسی  ضربه 
نقشه آنها را کامالً خنثی کنیم.

کریمی قدوسی، عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس: طبیعتًا 
وقتی یک التهــاب اجتماعی به وجود می آیــد، چیزی که در 
التهاب به آن توجهی نمی شود، منطق در رفتار معترضین است. 
ولی این تیم ها خیلی حساب شــده و با برنامه عمل می کردند و 
مشخصاً برای تخریب ســراغ مراکز خاص و حساس می رفتند!

وی تصریح می کند: »در چنین شرایطی یک رخنه 
عظیمی در قوای کشــور به وجود می آید و خروجی 
آن مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم می شــود. 
در مجموع راهبرد اصلی این اســت که از قدرت ملت 
علیه انقالب اســتفاده کنند. این موضوع از معادالت 
بســیار پیچیده دشمنان ماســت که منشاء داخلی 
سهم به سزایی در پیشبرد آن دارد. به نظر بنده برای 
دســتگاه های اطالعاتی این افراد در داخل صددرصد 
شناسایی شــده اند. البته به جز دانه درشت ها، مابقی 
این جریان مورد هدف دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
ما قرار گرفته اند و ان شاءاهلل منتظریم گام های نهایی 

نیز برداشته شود.«
هراس دشمن از تشکیل مجلس انقالبی

زمانی ما می توانیم دشــمن را به طور کامل عقب 
برانیم و ضربه اساســی را وارد کنیم که نقشه آنها را 
کاماًل خنثی کنیم. همین سفیر انگلیس ۱7 شهریور 
ماه در تهران در جلسه ثابتی که با سفرای کشورهای 
اروپایی داشته، می گوید؛ ما دیگر نگران کاهش تعهدات 
هسته ای ایران در برجام نیستیم بلکه نگرانی بزرگ ما 
این اســت که رادیکال های انقالبی در ایران دوباره به 

قدرت برگردند!
یک کارشناس سیاســی معتقد است: این نشان 
از طرح ریزی دشمن دارد، رادیکال های انقالبی یعنی 
همان نیروهای مدافع انقالب که از روی کار آمدن تفکر 
این جریان احساس خطر کرده اند. این جریان همیشه 
در ســیل، زلزله، جنگ و حوادث گوناگون سینه سپر 
می کند و حاضر است از هستی خودش بگذرد تا هستی 
مردم و کشور حفظ شود. نماد این جریان می شود حاج 
قاســم سلیمانی و مدافعانی که در طول این ۴۰ سال 
با ازخودگذشتگی پشتیبان مردم بوده اند. لذا یکی از 
برجسته ترین مظاهر اقتدار ملت، حضور در انتخابات 
است. تمام این طراحی ها از سوی دشمنان خارجی و 
داخلی مردم صورت گرفته و اجرا می شود تا مردم در 
انتخابات شرکت نکنند و پایه های حمایت های مردمی 
نظام سست شود. تمام این نقشه ها تنها برای یک روز 
جمعه انتخابات اســت که مردم نسبت به حضور در 
آن دلسرد شوند. البته حقیقتاً جای اعتراض از سوی 
مردم عزیزمان وجود دارد اما راه اساســی نشان دادن 
اعتراض، این است که خرمشهرهای سقوط کرده را در 

انتخابات ها، پای صندوق های رای آزاد کنیم.
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به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   ۱3۹7/۸/3۰
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از 2 نفر 
به 5 نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲۵۴6۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱6۸۸۹۸۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

۱3۹7/7/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب 

ســود و زیان ســال مالی ۱3۹۶ به تصویب رسید. آقای 

ینوک ســیمونیان با کد ملــی ۴۱7255۹۶۰3 و آقای 

وحید طاهری با کد ملــی ۰۰73۱375۰2 به ترتیب به 

سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای 

مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ســید 

خســرو وفائی با کد ملــی 3۹335۱۰22۸ و خانم اکرم 

وثائق با کد ملی 2753۴۱۰5۴2 و آقای ســید ســعید 

وفائی با کد ملی ۰۴5۰۱7۰5۸۶.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت آر اس اکسپرس 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲6۹۹7 

و شناسه ملی ۱0۱007۲۴6۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال منقسم به 
75000 ســهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق 
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۵۵ 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0۵۸۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب 
رسید. داود شــاهانی به کد ملی 0452035546 به عنوان رئیس هیئت مدیره و 
سیدمحمد حیدری به کد ملی 4432726253 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
و مصطفی رضائی فرخ به کد ملی 0045732736 به عنوان عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل و مریم زحمت کش به کد ملی 2161627384 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و پرویز ســاعدپناه به کد ملی 4699057292 به عنوان عضو هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس رستمی چری به کد ملی 005487711 
به ســمت بازرس اصلی و حمید باغدوست به کد ملی 0039972119 به سمت 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص
 به شماره ثبت ۵00۹۵۹ و شناسه ملی ۱۴006۳006۳۲ 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 6۱0۴ 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 0۱067۱۳۵۹۵00۹ )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

6/380/0003/1۹0/0001/۵۹۵/000۷/4۹0/0003/۷4۵/0001/8۷۲/۵00روزانهکیهان فارسی
۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان انگلیسی

۹/۲00/0004/600/000۲/300/00010/۵60/000۵/۲80/000۲/640/000روزانهکیهان عربی
۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی
۲/۷۹0/0001/3۹0/0006۹۵/0004/160/000۲/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/3۹4/0006۹۷/00034۹/000۲/080/0001/040/000۵۲0/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها
ــــــــ3۵0/000ــــــــ34۲/000دو 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

بر مبنای مصوبات هفتادمین اجالس شــورای عالی استاندارد مورخ 
1351/10/27 ســیم و کابل مشــمول مقررات اســتاندارد اجباری 
می باشــد. استاندارد ملی ایران به شــماره 13-6998 تحت عنوان 
ویژگی های انواع خاصی از ســیم های ســیم پیچی- قسمت 13- 
سیم مســی گرد با الک  پلی استریا پلی  اســترایمید و پوشش پلی 
آمیدایمید- طبقه حرارتی 200 در هفتصد و پانزدهمین اجالســیه 
کمیته ملی برق و الکترونیک مورد تجدیدنظر قرار گرفته اســت که 
مراتب جهت اطالع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.

الزامات قانونی:
لــذا کلیــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان این فــرآورده ملزم 
 هســتند نســبت بــه رعایــت اســتاندارد مذکــور اقــدام الزم 

به عمل آورند.

واردات فرآورده های مشمول مقررات اســتاندارد اجباری برحسب 
ضرورت و اولویت باید منطبق با اســتاندارد ملی و یا استانداردها و 

ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشــمول اجرای استاندارد اجباری منوط به 
صدور گواهی انطباق براساس اســتاندارد تعیین شده توسط کشور 
هدف یا استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین و یا مشخصات 
فنی اظهار شده توسط مراجع قانونی و یا ذی صالح کشور هدف و 
یا صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد 

بود.
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر در مرکز به ســازمان ملی اســتاندارد ایران و در 

استان  ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند.

اطالعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط عمومی و ارتباطات بین الملل 368۷م الف



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

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

برگ سبز موتورسیکلت ساوین 
تیــپ  CDI150 بــه شــماره 
 0149NDR068045 موتــور
ســی  شا ه  ر شــما و 
و   NDRxxx150T9484360
شــماره پالک 641-69422 
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کارخانه پژو 405 
مدل 84 مشــکی متالیک شماره 
شهربانی 116 س 56 ایران 99 
به شماره شاســی 14237143 
شماره موتور 12484101732 
بــه مالکیت اکبــر میرزایی حامد 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
کامیونت ون نیسان 2400 مدل 
1387 بــه رنــگ آبــی روغنی به 
شماره انتظامی 973 ط 28 ایران 
28 و شــماره موتور 431350 و 
شماره شاسی  K143579 به نام 
حمزه منوچهری فرد مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ کمپانی موتورسیکلت جهان رو 
مــدل 89 به شــماره شــهربانی 
31835 ایــران 115 و شــماره 
موتور H5BA1006120 شــماره 
 NE8***125M8910482 شاسی
به نام مرتضی عبداله زاده مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

مدرک کارشناسی آقای محمدرضا 
احمدی مقــدم فرزند محمدجواد 
با کــد ملــی 3673422669  و 
دانشــجویی 5622030  شماره 
دانشجوی رشته مهندسی مکانیک 
مقطــع کارشناســی از دانشــگاه 
سیستان و بلوچستان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گردید.

کارت هوشمند سوخت شماره 
3178392 وانــت مزدا تیپ 
2000 مدل 1382 به شماره 
انتظامی 241 ب 25 ایران 31 
به شــماره موتور 441686 و 
 8220E00943 شماره شاسی
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ ســبز خــودرو وانــت مدل 
1387 رنگ ســفید شیری پالک 
ایران 51- 522 س 44 شماره 
 11487008156 موتــور: 
 : ســی شا ه  ر شــما
بــه   NAAA44AA38G005729
نام فتح اهلل فیضی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز خــودروی پیکان 
بــه   1385 مــدل  وانــت، 
ص   171 انتظامــی  شــماره 
21 ایران 56 شــماره موتور 
11285053655 و شــماره 
شاســی 30500268 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

شناسنامه مالکیت خودرو سواری 
پــژو 405 جی ال ایکــس آی رنگ 
نقــره ای مدل 1386 به شــماره 
انتظامــی 174 ج 47 ایران 56،  
شماره موتور 12486046147 
و شماره شاسی 40318637 به 
نام سعید امانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جاده قدیم قم- حسن آباد 
30 هکتــار زمین دارای ســند 6 
دانگ جدید تهران جهت کارهای 
مختلف مشرف به شهرک صنعتی 

متری 70 هزار تومان
56224435 و 0912-3968269

»آگهی مفقودی«
بــرگ  ( لکیــت  ما مه  شناســنا
ســبز( خودروی ســواری ام وی ام 
انتظامــی  مــدل 1396 شــماره 
 149 س 47 ایران 59 شماره موتور 
 MVMD4G15BAGH006947
 NATFBABW7H1005530 شاسی
متعلق بــه اینجانب الهام لکزایی 
فرزند موسی شماره شناسنامه یا 
کد ملی 2032117975 صادره 
از گرگان مفقود گردیده از درجه 

اعتبار ساقط است.

اینجانب محمد کرمی مالک پژو پارس 
XU7  بــه شــماره انتظامی 892 ج 43 
 124K0323402 ایران 93 موتــور
شاسی NAAN01CAXEH716086 به 
علت فقدان سند کمپانی و برگ سبز 
تقاضای رونوشت المثنی نموده است 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شــهر ساختمان 
سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضــای مهلت مزبــور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار این 

آگهی یکسال است.

اینجانب معصومه میرویشــکائی مالک وانت 
آریســان رنگ ســفید- ســفید روغنی مدل 
 81 م   386 انتظامــی  شــماره  بــه   1395 
ســی  شا ه  ر شــما  ،4 6 ن  ا یــر ا
موتــور  شــماره  و   NAAB66PE1GV650831
118J0017150 بــه علــت فقــدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نمــوده ام. لــذا چنانچه هر کــس ادعایی در 
مــورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج شهرک 
پیکانشــهر ساختمان ســمند- طبقه 1 مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

بــرگ ســبز و کارت خودرو 
پژو روآ مدل 86 به شماره 
 -56 ج   237 انتظامــی 
ایــران 31 شــماره موتــور 
11686007913 و شماره 
و   61325674 شاســی 
بــه  رانندگــی  گواهینامــه 
نام اینجانب ســامان ترابی 
گودرزی فرزند ولی حسین 
مفقود از درجه اعتبار ساقط 

است.

اینجانب سعید عطائی کاشکی مالک خودرو 
وانت پیکان مدل 1391 به شماره انتظامی 
235 ب 28 ایــران 76، شــماره شاســی 
شــماره  و   NAAA46AA3CG336528
موتور 11491013069 به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی 
اســناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی شرکت 
ایران خــودرو واقع در کیلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران- کرج شهرک پیکان شهر 
ســاختمان سمند- طبقه 1 مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اینجانــب اصغــر نــوروزی مالــک وانــت 
شــماره  بــه   )U90(  90 تنــدر  رنــو 
انتظامــی 255 ج 35 ایــران 87 موتــور 
شاســی   100016375RR107210
NAAUSRBYVHA703348 به علت  فقدان 
سند کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت 
المثنی نموده است چنانچه هر کس ادعایی 
در مــورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابــط اقدام خواهد شــد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

اینجانب حســین جوان بخت شهرستانی مالک 
خودرو سواری رانا tu5 رنگ سفید روغنی مدل 
1396 به شماره انتظامی 837 د 18 ایران 46 
 NAAU01FE3HT189482 و شــماره شاســی
و شــماره موتــور 163B0297764 بــه علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده ام. لذا چنانچه هر کس 
ادعایــی در مورد خــودروی مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران 
خــودرو واقع در کیلومتــر 14 جاده مخصوص 
تهــران- کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان 
ســمند- طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

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

به قیمت بانه 55323529
احمدی 09127646980

استخدام

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 
دماوند                               76321938

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

رباط کریم بلوار امام خمینی
جنب مخابرات جنب بستنی نعمت، 
2 قطعــه زمین هر کدام 570 متر، 
30 متر بر جاده اصلی سند 6 دانگ 

با موقعیت های عالی فروش فوری
ساعت تماس 16 الی 22

0912-6281492

4700 متر عرصه )زمین(- 4000 متر بنا- 60 غرفه- 
40 متــری به انضمام )12 متــر بالکن( و 11 غرفه 60 

متری با امتیاز آب و برق- ششدانگ 
نشانی: نور- ابتدای جاده چمستان به انضمام واگذاری 

تعاونی پایانه صادراتی جهت واردات و صادارات 

09021574004

میدان بــار
 فـروشی

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

»قالیشویی کلهر«
مجهز- منظم- تخصصی

22260711 -22904258
44240984 -44267501

نصاب سرامیک- موزاییک
ی  ر ن کا ســیما  - ی ر گچــکا

دیوارچینی- ایزوگام
09123134950

با 15 سال ضمانت+ 7 سال بیمه نامه 
کل مبلغ در پایان کار تسویه می شود.

آب بندی پشت بام، سرویس، دیوار، استخر و...

0936-7540910      09129343493
77355111

 یک عمرایزوفست
 خیال آسوده

- با 13 سال سابقه کار

انواع ایزوگام دلیجان
پیشنهاد زمستانی ما:

ایزوگام + نصب+ خدمات
)جابه جایی کولر، آنتن و نظافت( 

 متری 19 هزار تومان

+

شرکت نمانوین
تامین کننده و مجری

نماهای چوب و کامپوزیت
26710833 -09125186388

خانم باســواد بــرای اداره امور منزل به 
صــورت پاره وقــت یا تمام وقــت به کار 

دعوت می نماییم
تلفن 44921102

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
33684837 - 09125387044 

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

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

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

شرکت توان پیمایش امن 
تخصصــی  یــی  به جا جا
دستگاه های مین فرم کولینگ 
هواساز، UPS چاپگر با ابزار و 
کامیون جک دار مجهز به انواع 

جرثقیل- شبانه روزی 
»دفتر« 55853183 

09126080139

فروش اقساطی 
گوشی موبایل و سیم کارت

09124340083

فروش ویــژه ورق های کامپوزیت 
نما و چوب ترمووود با گارانتی

22759354-09372733204

بهترین و منصفانه ترین خریدار 
کامپیوتر ماشین های اداری و مخابراتی 

به صورت دسته دوم و اسقاطی 
افسری 09125972349 

ساعی 09126583955

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده

آگهــی دعــوت ســهامداران شــرکت مجتمع کشــت و صنعت دشــت 
پرامــان ســهامی خــاص ثبت شــده به شــماره 1704 و شناســه ملی 
10660030616  جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت: 10 صبح مورخ: چهارشنبه 
98/11/16 به آدرس: محل قانونی شرکت تلفن 09181321926 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین            هیئت مدیره شرکت

فروش ویــژه ورق های کامپوزیت 
نما و چوب ترمووود با گارانتی

22759354-09372733204

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا به شماره 
ثبت 49570 دعوت می شــود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که رأس 
ســاعت 14 روز پنجشــنبه مورخ 1398/11/17 در محل دفتر تعاونی مصرف 
شماره یک ناجا واقع در تهرانسر، بلوار شاهد شرقی، خیابان شهید طالبی جنوبی 

نبش کوچه 39 غربی پالک 4/1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند 
می توانند اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 
3 رأی و هر شــخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد داشت. بدین منظور عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 11 روز از  تاریخ انتشار این آگهی 
به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک مؤید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در تهرانسر بلوار 
شــاهد شــرقی خیابان شــهید طالبی جنوبی نبش کوچه 39 غربی پالک 4/1 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه 

نمایندگی مربوط توسط نمایندگان هیئت مدیره تایید تا برگه ورود به مجمع 
عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور 
حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود 

برای کلیه اعضا )اعم از غایب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- جایگزینی کلمه »ارزش روز سهام« به جای »ارزش اسمی« در ماده 18 
اساسنامه در خصوص لغو عضویت اعضا:

متن ماده 18 اساســنامه: در صورت لغو عضویت به ســبب فوت، اســتفعا، 
انحالل و اخراج، ارزش سهام عضو »براساس اسمی محاسبه« و پس از منظور 
نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از 
کســر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت ســه ماه پرداخت و 

تسویه حساب خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره
شرکت تعاونی مصرف شماره یک ناجا

تاریخ انتشار: 1398/11/5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن مهر 6 منطقه 22 تهران )در حال تصفیه(
به شماره ثبت 334442 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع 
عمومــی عادی نوبت  اول که راس ســاعت 11 روز جمعه مــورخ 98/11/14 در 
محل صفادشــت شهرک مهر فاز 4 محل پروژه برگزار می گردد حضور بهم رساند. 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند حق حضور 
و اعمــال رای از ســوی خود را بــه نماینده تام االختیار خود واگــذار نماید در این 
صورت هیچ کس نمی تواند نماینده بیش از سه عضو را بپذیرد همچنین برگه های 
نمایندگی مزبور با امضا هیئت تسویه معتبر خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی 
اعطــا نمایندگی باید حداکثــر به تاریخ 98/11/13 به همراه نماینده خود و با در 
دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در دفتر 
تعاونی حاضر شود مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت 
بــا ضوابــط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضــر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود 
کاندیداهای عضویت در سمت هیئت تسویه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 

انتشار آگهی می تواند جهت تکمیل فرم ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دســتور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت تســویه 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
در خصوص صورت های مالی ســال های 94- 95- 96- 97، 3- انتخاب ســه نفر 
به عنوان هیئت تسویه 4- تمدید مدت تسویه و انتخاب محل تسویه 5- تعیین 
میزان حقوق رئیس هیئت تسویه و سرپرست کارگاه و نگهبان 6- اتخاذ تصمیم 
درباره تصویب هزینه حسابرســی و حســابداری و گرفتن وکیل برای طرح دعاوی 
از هیئت مدیره قبلی و پیمانکاران تعاونی 7- تغییر روزنامه کثیراالنتشــار برای 

درج آگهی های تعاونی.
هیئت تصفیه

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدمات مهندسی 
اهواز ساب )سهامی خاص( به شماره ثبت 3353

بدینوســیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم شــرکت 
خدمات مهندسی اهواز ســاب )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 3353 و یا وکالی معرفی شده ایشان می رساند که 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت نقل و انتقال سهام 
راس ســاعت 9 صبح شــنبه مــورخ 1398/11/19 در 
محل: اهواز- گلستان- خیابان فروردین روبه روی پارک 
گلها- ســاختمان شرکت مهندسی مشــاور دزآب- سالن 

اجتماعات برگزار می گردد.
موضوع جلسه:

- نقل و انتقال سهام
هیئت مدیره شرکت خدمات مهندسی اهواز ساب

پاورقی
Research@kayhan.ir
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مؤمنان زندگی  در  مؤمنانه  رفتار  مختصات 

مومن امیرالمومنین فرموده به
حتــیدراوجفقرهــمباید
تجملگراباشــد.تجّملیعنی
زیباییگرایی. یــا زیباییگرى
کمبود دچار چنانچه اگر یعنی
وتنگیزندگیهستند،معنایش
و وآشــفتگیسر شوریدگی
وضعوآشفتگیزندگینباشد؛
خودشانراآراستهنگهميدارند.
اینهمیکیازعالئمتقوااست.

22تاریخشفاهیانقالببهروایتمرحومحاجحبیباهللعسکراوالدى

 اکثریت باید اقلیت را قانع کند نه ساکت!

همزمانباتشکیلهستهاولهیئتهاىموتلفهاسالمی،هستهاولیهروحانیتمبارز
بهمحوریتشهیدانمطهرىوبهشتیشکلگرفت.بعدهاباکمترشدندسترسی
مستقیماعضاىهیئتهاىموتلفهبهحضرتامامخمینی)ره(،باتاییدایشانپنج

روحانیبرجستهازجملهحضرتآیتاهللانوارىبهعنوانرابطمیانتشکلهاىانقالبی
وشخصحضرتاماممعرفیشدند.

یکــیازمهمتریــن
در متقین نشانههاى
امیرالمومنیــن کالم
درحال علی)ع(صبر
ســختیها و شّدت
اســت.متقینباباور
بــهکالمالهیکهبعد
آرامشی سختی، هر
انواع برابر در هست،
سختیهاآبرویی،مالی

و..صبرمیورزند.

شکنان شب 

یکیازمهمترینتفاوتهاىنهضتاسالمیباجریانهاىسیاسیروز،نقشآفرینیروحانیتدر
خطدهیبهشیوهمبارزهبود.برهمیناساسبودکهباتاییدامامخمینی)ره(،جامعهروحانیت

مبارزباکارویژهواسطهگرىمیانرهبرىنهضتوگروههاىمبارزشکلگرفت.

میانهروىهنگامداراییوبینیازى
»َو َقصــداً فى ِغنــًى«؛ ميانــه روى در حال غنا و 
بى نيازى. يعنى وقتى انســان پول داشــت و توانايى و 
توانگرى داشــت، اين موجب نشــود که طغيان کند 
و زيــاده روى کند. بعضى ها پــول زياد خرج مى کنند، 
ريخت وپــاش مى کنند، مي گوييم آقــا چرا مي کنى؟ 
مى گويد »خب دارم، مى خواهم بکنم؛« اين خيلى حرف 
غلطى اســت، خيلى منطق نادرستى است که »دارم، 
مى خواهم بکنم؛« درست نيست. يعنى غنا نبايد موجب 
زياده روى و اســراف و مانند اينها باشد؛ بايد ميانه روى 

را انسان حفظ کند.
خشوعدرعبادت

»َو ُخشــوعاً فى ِعباَدة«؛ اينهــا عبادت را همراه با 
خشــوع دارند. عبادت بدون خشوع مثل جسم بى روح 
است؛ نماز هم که ماها مى خوانيم، اگر در آن ذکر و ياد 
و خشوع نباشد، ]فايده ندارد[. خشوع يعنى همان حالت 
تواضع درونى؛ خضوع آن تواضع ظاهرى و جســمانى 
است، خشــوع آن تواضع قلبى است که انسان در دل 
در مقابل پروردگار عالم احســاس فرودستى و فروتنى 

جبههمسلمانانآزادهوآشنایی
بایکدیگردرزندان

با اولين تجمعى که ما 10 يا 12 هيئت دور همديگر 
جمع شديم » جبهه مسلمانان آزاده« اولين اعالميه را صادر 
کرد. پس از يک مقدار فعاليت کردن بعضى از قسمت هاى 
يکى از اعالميه هاى حضرت امام را برداشته و به نام جبهه 
مسلمانان آزاده موضع گيرى کرديم. ديديم که اعالميه هايى 
به نام» مسلمانان آزاده شعبه تجريش«و» جبهه مسلمانان 
آزاده شعبه سى مترى« منتشر شد.در صورتى که ما چنين 
چيزى را نداشتيم. چندتا جبهه مسلمانان آزاده بدون اينکه 
با ما در ارتباط باشند همين اعالميه را با آن نام ها تکثير 
کــرده بودند. در اين ميــان اتفاقى افتاد. در يک ماجراى 
دســتگيرى تعدادى از مجموعــه اعضاى جبهه را از يک 
هيئت يا مسجد )يادم نيســت( دستگير کردند و بردند. 
اينها در مدتى که در بازداشــت بودند تا يکى يکى شــان 
را بخواهند براى بازجويى ببرند همديگر را شناختند که 
جبهه مسلمانان آزاده تجريش و جبهه مسلمانان آزاده سى 
مترى چه کسانى هستند. رفته رفته تعداد هيئت هاى جبهه 

مسلمانان آزاده به 28 يا 29 هيئت رسيد.
تشکلسازىامام

قدرى جلوتر آمديم. يک روز که ما چهار نفر به زيارت 
حضرت امام رفتيم، حضرت امام پس از اينکه صحبت شان 
تمام شــد فرمودند در آن اتاق بمانيد. در آن اتاق متوجه 
شديم که از سه گروه ديگر هم برادرانى در آنجا هستند. 
امام تشريف آوردند. فرمودند: همان طور که جلوتر به شما 
گفتم اين بار هم مى گويم شما با هم کار کنيد.از اين سه 
گروه که يک گروه از آنها نيامد و در اين ائتالف قرار نگرفت 
شهيد صادق امانى ، شهيد سيد اسداهلل الجوردى و شهيد 
صادق اســالمى از يک گروه بودند. يک گروه ديگر گروه 
مسجد شيخ على بود. در بازار تهران يک مسجد کوچکى 
به اين نام بود که مرحوم ســيد على شاهچراغى در آنجا 
تدريس مى کردند. يک گروه ديگر به گروه اصفهانى هاى 

بکند؛ الزمه خشوع طبعاً توّجه به خداى متعال و ديدن 
عظمت بارى تعالى و حقارت خود در مقابل بارى تعالى 
اســت. اين اگر در عبادت باشد، عبادت خيلى برکت 

پيدا مى کند.
آراستگیهنگامفقر

اًل فى َفاَقــة«؛ يعنى اگر دچار فقر و فاقه  »َو تََجُمّ
هســتند، در آن حال هم تجّمل داشــته باشند. البّته 
تجّمــل به معناى ايــن تجّمل گرايى اى کــه ما امروز 
اصطالح مى کنيم نيست؛ تجّمل يعنى زيبايى گرى يا 
زيبايى گرايى. يعنى اگر چنانچه دچار کمبود و تنگى 
زندگى هســتند، معنايش شوريدگى و آشفتگى سر و 
وضع و آشفتگى زندگى نباشد؛ خودشان را آراسته نگه 
مي دارند. اين هم يکى از عالئم تقوا اســت؛ اين يکى از 
عالئم تقوا اســت که خودشان را آراسته نگه مي دارند 
و مرتّب نگه مي دارند. چون الزمه مرتّب نگه داشتن و 
تجّمل، به اين معناى به اصطالح قديمى و حديثى اش، 
تجّمل به معناى امروز نيســت که حتماً تجّمل گرايى 
و اشرافيگرى بکند؛ نخير، مى تواند لباس تميز و مرتّب 
بپوشــد، ســروصورت خودش را تميز نگه دارد، بدن 
خودش را تميز نگه دارد، و اين مى شود تجّمل، جمال؛ 

به هرحال حفظ جمال.
صبردرسختیها

ة«؛ اينها در حال شّدت و سختى ها  »َو َصبراً فى ِشَدّ
صبر دارند. سختى ها هم انواع و اقسامى دارد: سختى 
آبرويى، ســختى مالى و مانند اينهــا؛ در همه احوال 

صبر مى ورزند.
طلبحاللونشاطدرهدایت

»َو َطلَباً فى َحالل«؛ اهل طلبند؛ يعنى دنبال امور 
زندگى هستند و نمى نشينند که هرجور شد ]بشود[؛ نه، 
دنبال اين هستند که زندگى را کسب کنند و تحصيل 
کننــد، منتها از طريق حالل. »َو نِشــاطاً فى ُهدى«؛ 

ســرزندگى در راه هدايت. نشاط به معنى سرزندگى 
اســت؛ به معنى خشنودى و خرسندى و مانند اينها 
نيست که ]وقتى[ مي گوييم فالن کس آدم بانشاطى 
است، اين]جور[ تلّقى مى شــود که يعنى آدم مثاًل 
خوش اخالقى است؛ نه، به معناى همان سرزندگى و 
ســرحال بودن است؛ يعنى سرزنده و سرحال باشد، 

منتها اين سرزندگى همراه باشد با حفظ جهت گيرِى 
هدايت.

دورىازطمعوترسازکمکارى
جاً َعــن َطَمع«؛ دامن برچيدن و پرهيز  »َو تََحُرّ
کردن از طمع. »يَعَمــُل االَعماَل الّصالَِحَة َو ُهَو َعلى 
َوَجل«؛ کار نيــک را هم انجام مى دهد، اّما بيمناک 

است به خاطر اينکه ممکن است کم انجام بدهد.
شکرشامگاهیوذکرصبحگاهی

کر«؛ شب که مى شود، هّم  ُه الُشّ »يُمســى و َهُمّ
او و هّمت او اين اســت که خدا را شکر بگويد. چرا؟ 
چون يک روز را گذرانده و با عافيت ســپرى کرده، 
حاال شب شــده و جاى اين دارد که شکر کند خدا 
کر«؛  ُه الِذّ را بر آنچه به او بخشــيده. »َو يُصِبُح و َهُمّ
شــب را خوابيد و در حال بى خبرى از دنيا و مافيها 
چند ساعتى گذراند، حاال که صبح شده و برخاسته، 
بايستى هّمتش ذکر و ياد باشد؛ يعنى از همان آغاز 

کار، غفلت را به خودش راه ندهد. گفت:
با ياد رويت جاى در بستر گرفتم 

با آرزويت سر ز بستر برگرفتم
روايت دارد و مســتحب هم هســت که انسان 
به مجّردى که از خواب پا شد، قبل از هر کارى، قبل از 
اينکه برود وضو بگيرد و نماز بخواند- مثاًل فرض کنيد 
اگر شب يا نيمه شب يا سحر يا هروقت است- همان 
اّول سجده کند و ]بگويد[: »اَلَحمُد هلّلِ الَّذى اَحيانى 
بَعَد ما اَماتَنى َو اِلَيِه الَمصيُر اَلَحمُد هلّلِ الَّذى َرَدّ َعلََىّ 
رُوحى الَعُبَدُه َو اَشکَره«؛ اينها دعا است. يعنى همان 
اّولى که انسان از خواب پا شد، آناً سجده کند و ذکر 
خــدا را بگويد؛ ارتبــاط را از همان لحظه اّول برقرار 
کنــد. واقعاً اين غفلتهاى طوالنى ما بايد خيلى مايه 
تأّسف باشد برايمان. گاهى مى شود يک روز، دو روز، 
ســه روز، حّتى نماز هم که مى خوانيم نمازمان نماز 

غافالنه و نماز بى توّجه اســت؛ اين خيلى چيز بدى 
است. انسان اگر بتواند لحظه اى غفلت نکند، آن وقت 
مطلوب است؛ الاقل اگر ]هم[ در برهه اى غفلت پيدا 
کــرد، در يک برهه ديگرى نهيــب بزند به خودش، 
خــودش را از غفلت خارج کند و متوّجه کند که در 

محضر پروردگار عالم است.
خوابهوشیارانهوبیدارشدنبانشاط

براىتالش
»يَبيُت َحِذراً َو يُصِبُح َفِرحاً«؛ شب، َحِذر مى خوابد. 
َحِذر يعنى هشيارانه، يعنى هشيارانه و مثل اينکه بيدار 
است؛ مواظب و مراقب. يزدى ها مى گويند هاِدر؛ هادرش 
باش؛ اين تقريباً همان معناى حذر را ]دارد[. »يَبيُت 
َحِذراً«؛ پس خواب او خواب هشــيارانه است؛ يعنى 
خواب غافالنه نيســت؛ خوابى اســت کــه از روى 
]هشــيارى است[. مثاًل فرض کنيد کسى در ميدان 
جنگ يا محيط ناامنى مى خوابد، يکى ]هم[ هست 
که اصاًل در اين محيط ناامن اعصابش آن قدر مخلوط 
مى شــود که خوابش نمى رود؛ نــه، اينها را از فرض 
خارج مى کنيم. تمثيل ما در اين بيان اميرالمؤمنين، 

به آن کســى است که راحت هم مى گيرد مى خوابد 
اّما خوابش خواب همراه با هشــيارى است و مواظب 
است؛ مثل کسى که ســالحش دم دستش است و 
حواسش جمع است، ]اّما[ بمجّردى که حادثه اى پيش 
بيايد از خواب بلند مى شود، سرپا و آماده است؛ يعنى 
خواب او هم خواب َحِذر و هشيارانه است. »َو يُصِبُح 
َفِرحاً«؛ صبح، شــادمان از خواب برمي خيزد؛ اين هم 
يک خصوصّيت از خصوصّيات مّتقين اســت. واقعاً 
]معناى[ تقوا و پرهيزکارى، بين آن چيزى که ما در 
ذهن خودمان و در زبان خودمان تصوير کرده ايم، با 
آنچه اميرالمؤمنين مى گويد خيلى فاصله دارد. صبح 
از خواب شادمان برمي خيزد؛ با حال شادمانى و ُسرور 
و ماننــد اينها از خواب برمي خيزد. چرا؟ براى خاطر 
اينکه يک ميدان وســيعى جلويش هست، نيرويش 
هم محفوظ است، استراحت هم کرده، اعصابش هم 
سالم است، حاال مى خواهد برود وارد ميدان بشود و 
باز ثواب الهى را براى خودش جمع کند. اين شادمانى 
ندارد؟ شــادمانى دارد. برود باز قدم هايى را به سمت 

کمــال حرکت کند؛ اين شــادمانى دارد. پس صبح 
مى کند شادمانه.

»َحِذراً لِمــا ُحِذَر ِمَن الَغفلَــة«؛ آن حذرى که 
گفتيم وقتى مى خوابد دارد، به خاطر اين اســت که 
دچار غفلت نشــود. »َو َفِرحاً بِما اَصاَب ِمَن الَفضِل َو 
حَمة«؛ خرســندى او و شادمانى او و شادمانگى او  الَرّ
از اين اســت که فضل و رحمت الهى شامل حالش 

شده و راحت استراحت کرده.
روشنیچشمازامورماندگار

همين طــور ادامه دارد؛ هرچــه بخوانيم، به اين 
آسانى ها تمام نمى شود. ما هم که اگر به يک کلمه اش 
عمل بکنيم ]خوب اســت[. حاال اين دو جمله ديگر 
ُة َعيِنِه فيما ال  را هــم با يک فاصله اى بخوانم. »ُقــَرّ
يَزول«؛ روشــنى چشــم او و دل خوشــى او به آن 
چيزهايى است که زايل نمى شوند و از بين نمي روند؛ 
به آن چيزهايى که زايل شدنى است دلخوش نيست. 
زايل شــدنى چيست؟ رياست، پول؛ اينها زايل شدنى 
است و چيزهايى است که هرگز ابدى نيستند؛ اقاّلً با 
عمر انسان؛ ديگر از اينکه بيشتر نيست؛ عمر که تمام 

شد، همه  چيز تمام مى شود. چيزهاى ديگرى ]هم[ 
در دستگاه انسان هست که تمام شدنى است؛ ازجمله 
همين عمر انسان، زندگى انسان، زيبايى هاى زندگى، 
شهوات زندگى و اين چيزهايى که زايل شدنى است. 
معناى ]اينکه[ اينها قّرةالعين او و روشــنى چشم او 
نيست، اين نيست که اينها را دوست ندارد؛ نه، »اَلماُل 
نيا«؛ هم مال زينت حيات دنيا  َو الَبنوَن زيَنُة الَحيوةِ الُدّ
است، هم فرزندان انسان زينت حيات دنيايند؛ دوست 
داشتن اينها هيچ عيبى ندارد اّما قّرةالعين او نيست، 
نور چشــم او نيست، يعنى اينها برگزيده او نيستند؛ 
برگزيده او آن چيزهايى اند که زايل نمى شــوند. آن 
چيســت؟ عمل صالح. عمل صالح زايل نمى شــود، 
از بين نمى رود. جســمتان هم که از بين رفت، روح 
شــما که باقى است، اين عمل صالح هم باقى است. 
همچنين، اگر خصال نيکو در شما به وجود بيايد، اين از 
چيزهايى است که زايل نمى شود. خصال نيکو، شکل 
روح انسان است؛ روح با خصال نيکو شکل مى گيرد، 
با همان شکل هم انسان در قيامت محشور مى شود.

مقيــم تهران معروف بودند که آقايان مير محمد صادقى 
، ميرفندرســکى ، مرحوم حاج مهدى بهادران و مرحوم 

عزت اهلل خليلى از آن گروه بودند.
 حضرت امام فرمودند با هم کار کنيد. ما آمديم، دور 
هم نشستيم و توانستيم يک شــوراى 12 نفره تشکيل 
بدهيــم و به حضرت امام هم اعــالم کنيم که چهار نفر 
از 12 نفر که رابطه با شــما هستند.دو نفراز اين چهارنفر 
نيز هميشه مى توانند با شما ارتباط داشته باشند. بنده و 
شهيد عراقى و آقاى ابوالفضل توکلى و آقاى شفيق رابط 

اين ائتالف اسالمى هيئت ها با حضرت امام شديم.
امام:اکثریتگروه،اقلیتراقانعکند

حضرت امام پس از اين چند آموزش را به ما دادند. 

يکى از آموزش هاى تشــکيالتى حضــرت امام چيزى بود 
که شــايد آن روز ها انصافاً ما نمى فهميديم. امروزه يکى از 
خطر هاى بزرگ دموکراسى جهان خطر ديکتاتورى اکثريت 
است. يعنى اکثريت در کشور ها بر اساس راى غالبى که دارد 
ديکتاتورى مى کند. امام توصيه فرمودند شما حاال که دور 
همديگر جمع مى شويد مسلماً شور و بحث مى کنيد و مسلماً 
راى بيشتر غالب مى شود. بدانيد اکثريت بايد اقليت را قانع 
کند نه ســاکت. اقليت هم بايد بداند که تعداد زيادترى از 
برادرانش به يک مطلب رسيده اند.پس آن به حق نزديک تر 
است. براى قانع شــدن از درون آمادگى داشته باشيد.من 
بعدها شايد در زندان وقتى اين حقايقى را که امام فرموده 
بودند به تعبير عاميانه نشخوار مى کردم بعضى از اين چيزها 
برايم واضح و به ذهنم نزديک مى شــد. در دموکراسى هاى 
جهــان و در هر نظامى قدرت، همراه اکثريت قرار مى گيرد 
و اکثريــت مى خواهد اقليت را تابع خود کند. امام فرمودند 

اکثريت بايد اقليت را قانع کند نه ساکت.

کار ما در هيئت هاى موتلفه اسالمى )که البته هنوز 
به اين نام نامگذارى نشده بود(کند پيش مى رفت. براى 
اينکه فرمايش مرجع تقليدمان را مى خواســتيم عمل 
کنيــم. وقتى راى مى گرفتيــم ، اکثريت راى به چيزى 
مى داد ولى درعين حال سعى مى کرد خودش را تقسيم 
کند که با اقليت بنشينند و صحبت کنند. ما بعد از اين 
فرمايش حضرت امام تا روز 13 آبان هيچ حرکتى نکرديم 
که در آن حرکت بينمان اختالف باشد. بعد از 13 آبان 
1343 که تبعيد حضرت امام رخ داد در موقعش عرض 
مى کنم که چطور در آنجا ما دچار يک اختالفى شديم. 
ولى در اين جا ســعى مان بر اين بود که اکثريت، اقليت 

را قانع کند.

تقاضاىموتلفهازامامبراىتعییننماینده
با فاصله کمــى از اين زمان ما به فکر اين افتاديم که 
مبارزه دارد جدى مى شود و با جدى شدن مبارزه ، ممکن 
اســت به امام دسترسى نداشته باشــيم. هسته هاى اوليه 
روحانيت مبارز به توسط آيت اهلل مطهرى وآيت اهلل بهشتى 
که در تهران مستقر بودند )آيت اهلل خامنه اى در قم و مشهد 
و آيت اهلل هاشــمى رفسنجانى در قم فعاليت داشتند و اين 
دو شــخصيت در تهران بودند(در حال شــکل گيرى بود. 
مــا دريافتيم که اين مقامــات روحانى در تهران به صورت 
هسته هاى تشکل روحانيت با هم در ارتباطند. وظيفه مند 
شدم که خدمت حضرت امام عرض کنم ما نگران اين هستيم 
که فرصت دسترسى به شما را نداشته باشيم و مى خواهيم 
که شما چند شخصيت روحانى را معرفى بفرماييد که اگر 
ما دسترســى به شما نداشتيم  چون متوجه اين بوديم که 
در قم مراجع نســبت به مسائل سياسى با ايشان متفاوتند. 
بعضى تندترند بعضى کندترند و بعضى اصال حرکت ندارند. 
ما فکر کرديم بايد با اجازه امام با چند نفر از اسالم شناسان 
همراه ايشــان در ارتباط باشيم. ايشــان فرمودند که چه 
پيشنهادى داريد ؟ عرض کردم برادران مى گويند که ما 25 
نفر از روحانيون را در تهران انتخاب کنيم و سپس در بين 
اينها 5 نفر را انتخاب کنيم و به خدمت شما بياييم و عرضه 
بکنيم. فرمودند اين کار را بکنيد. به همان ترتيب آن 5 نفر 
شخصيت روحانى را در بين 25 نفر انتخاب کرديم و رفتيم 
خدمــت حضرت امام عرض کرديم که ما با اين روش به 5 
شخصيت رسيديم که آيت اهلل انوارى و دوتا از شخصيت ها 
که از دنيا رفته اند و االن در يادم نيست. آن پنج نفر را به 
خدمت امام معرفى کرديم. امام نام پنج نفر را که شنيدند 
فرمودند همه اين ها خوبند. اما من در اثر شناخت بيشتر 
به آقاى مطهرى و بهشــتى اعتماد دارم. شما با همه اين 
پنج نفــر نمى توانيد تماس برقرار کنيــد ، اما اين دو با 
هم اند شما هر وقت به من دسترسى نداشتيد به اين دو 
نفر آقايان مراجعه کنيد.آنچه از اين دو نفر بشنويد بدانيد 
مورد قبول من اســت.اما وقتى دسترسى به من داشتيد 

بايد مطالب را من بدانم.

آگهی فقدان سند مالکیت
احتراما نظر به اینکه آقای احمد مجیدی به آدرس شــهرک شریعتی خیابان ماهان 
کوچه 24 پالک 23 با تســلیم یک برگ استشهادیه 19891 مورخه 98/9/2 اعالم 
می دارد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 91/5 مترمربع به شماره 
1670 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 12 تهران مفروز و مجزی شــده از شــماره 
130 فرعی از اصلی مذکور اراضی قلعه مرغی ذیل ثبت 108931 در صفحه 8 دفتر 
561 امالک به شماره چاپی 323498 به نام مجید نوخاسته ثبت و سند صادر شده 
است و سپس مع الواسطه طبق سند 28580 مورخه 85/5/8 دفتر 155 تهران به احمد 
مجیدی منتقل شــده است و طبق سند وصیت شماره 5221 مورخه 85/2/30 دفتر 
805 تهران مقدار 2 دانگ مشاع از ششدانگ به خانم زهره خاتون عباسی انتقال شده 
است که به علت مفقودی تقاضای المثنی شده است و طبق ماده 120 قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا هرکس نسبت به آن اعتراض دارد پس از انتشار اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
سیدمهدی المعی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری م- الف 1719

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا
بدین وسیله به آقای روح اله داودآبادی فرزند حسین به شماره ملی 0534178049 و علیرضا داودآبادی فرزند حسین به شماره ملی 0534064744 و 
اعظم داودآبادی فرزند حســین به شــماره ملی 0535023669 و زهرا داودآبادی فرزند حسین به شماره ملی 0534080650 و زهره داودآبادی فرزند 
حسین تاریخ تولد 1359/06/01 و خدیجه داودآبادی فرزند حسین به شماره ملی 0534080650 و سکینه داودآبادی فرزند حسین )ورثه آقای حسین 
داودآبادی( ابالغ می شــود که: بانک مســکن شعبه قائم مقام اراک به استناد قرارداد شــماره 24971415 در قبال مبلغ 76/311/917 ریال موضوع 
الزم االجراء تا تاریخ 98/06/10 به انضمام روزانه مبلغ 25/437 ریال خسارت تأخیر تا یوم الوصول و نیم عشر اجرائی متعلقه علیه شما مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9800639 در این اداره تشکیل و در جریان اقدام و مبلغ 64/100/000 ریال حساب آقای حسین داودآبادی 
نزد موسسه نور بازداشت گردیده است. چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در اجرائیه شناسایی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما 
را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست؛ لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اجراء و بنا  به تقاضای بستانکار وارده به شماره 15277- 1398/10/09 
مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار کیهان آگهی می شود، چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز آگهی مزایده، در 

صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
منصوری - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک م/ الف 1210

در تاریخ 1398/10/29 به شــماره ثبت 3801 به شناســه ملی 14008929814 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع: تأمین و اداره یک واحد تولیدی و توزیعی در زمینه زراعت، کاشــت، داشــت و برداشــت کلیه محصوالت کشاورزی با استفاده از سرمایه و نیروی کار، مهارت 
و تخصص اعضاء و خرید و فروش محصوالت تولیدی به موجب مجوز شــماره 14050 مورخ 1398/10/23 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان میاندوآب مرکز اصلی: 
استان آذربایجان غربی، شهرستان میاندوآب، بخش مرکزی، دهستان زرینه رودجنوبی، روستا گاومیش گلی، کوچه »گوهر چیر«، کوچه )مسجد(، پالک 0، طبقه همکف کد پستی 
5936187373 سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه اولیه شرکت 10500000 ریال که به 21 سهم 500000 ریالی با نام منقسم گردیده است که مبلغ 3500000 ریال نقداً توسط 
اعضای تعاونی طی گواهی شــماره 1203 مورخه 98/10/18 به شــماره حساب 1/4857699/211/1203 نزد بانک توســعه تعاون واریز و مابقی در تعهد اعضاء می باشد. اولین 
مدیران: آقای میکائیل باریک به شماره ملی 2960006267 و به سمت مدیر عامل و به سمت عضو و منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای علی باریک گامشگلی به شماره 
ملی 2960415485 و به سمت عضو علی البدل عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای احد رنجبر به شماره ملی 2971338339 و به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
3 ســال آقای منصور باریک به شــماره ملی 2972432266 و به سمت عضو علی البدل عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای هادی باریک به شماره ملی 2972432630 و به 
ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رســمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با مضای آقای هادی 
باریک رئیس هیئت مدیره باتفاق امضای آقای میکائیل باریک مدیر عامل و مهر شــرکت دارای اعتبار اســت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای میکائیل باریک مدیرعامل 
و مهر شــرکت و در صورت لزوم با امضای آقای هادی باریک رئیس هیئت مدیره و مهر شــرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس اصلی و بازرس 
علی البدل شــرکت: آقای لطیف باریک به شــماره ملی 2971336514 بعنوان بازرس اصلی و آقای پرویز رحمان وند گامیشــگلی به شــماره ملی 2971337502 بعنوان بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

تأسیس شرکت تعاونی نهصد و نود خوشه کاران سبز دشت میاندوآب

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری میاندوآب شناسهآگهی:744164



صفحه 7
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ 
۲۹ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۹۰

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

تولید کننده  ماد«  »شتاب دهنده  مرکز 
محصوالت دانش بنیان در شــهر گرمدره 
شهرســتان کرج با حضور معاون علمی و 

فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. 
ایــن شــتاب دهنده در حوزه مــواد اولیه و 
محصول نهایی دارو، آرایشی و بهداشتی فعالیت 

دارد.
شــتاب دهنده ماد مجوز فعالیت خود را از 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری اخذ 

کرده و اکنون ۱۰ استارت آپ در آن مستقر است.
چهار مورد از مجموع این اســتارت آپ های 
شتاب دهنده ماد در مرحله پیش شتاب دهی و 

مابقی در مرحله شتاب دهی قرار دارند.
اکنون از شش اســتارت آپ قرار گرفته در 
مرحله شــتاب دهی سه محصول تجاری و روانه 

بازار شده است.
این استارت آپ ها به صورت عمده محصوالتی 
که تاکنون در کشور تولید نشده را تولید می کنند 

و تولیدات دارویی برای بیماری های چشــمی، 
قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی از جمله اقدامات 

موثر انجام شده در این زمینه به شمار می رود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دیروز 
)شنبه( در آیین افتتاح شتاب دهنده ماد گفت: 
همکاری الزم از سوی این معاونت برای توسعه 
فضای کاری این شتاب دهنده صورت می گیرد.

سورنا ستاری افزود: باید بسترها برای جذب 
نیروی بیشتر در این زمینه فراهم شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی 
ایران مستقر در استان البرز اعالم کرد: برای 
نخستین بار در کشور محققان این پژوهشگاه 
نانو سوخت هیبریدی موفق شدند  تولید  با 
روش جدیــدی برای کاهــش ۳۰ درصدی 
نیروگاه ها  و  مصرف سوخت در پاالیشگاه ها 

را پیدا کنند. 
ســید امیر حســین زمزمیان، افــزود: طرح 
تحقیقاتی تولید نانوســوخت هیبریدی در ۲ نوع 
موســوم به »پی. پــی .ام  ۹۰« و »پــی. پی. ام 
۱۲۰«  برای کاهش مصرف ســوخت و آالیندگی 
هوا  در نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها و صنایع مختلف 

انجام شده است.
وی اضافه کرد: سوخت های سیال نانو هیبریدی 
کالس جدیدی از ســوخت هایی بوده که  مبتنی 
بر فناوری نانو هستند.استفاده از این نوع سوخت ها 
در نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها و ســایر صنایع نقش 

موثری در پاکیزگی هوا دارد.
وی اظهار داشت: تیم پژوهشی نانوسوخت در 
پژوهشگاه مواد و انرژی این محصول جدید را تحت 

عنوان نانوسوخت هیبریدی تولید کرده است .
عضو هیئت علمی  پژوهشــگاه مواد و انرژی 
ایــران گفت: این یافته محققان پژوهشــگاه مواد 
و انرژی ایران  دارای مشــابه خارجی اســت اما 
نوع خارجــی آن به عنوان یک افزودنی توســط 
شرکت های هلندی چند سال پیش نمونه هایی با 

نام »نانو ماکس« ساخته شد.
زمزمیان گفت: اکنون در حال مذاکره با  بخش 
تا به صورت آزمایشی  نیروگاهی کشور هســتیم 
این نوع ســوخت در نیروگاه ها مورد استفاده قرار 
گیرد و پس از کسب نتیجه نهایی ، تجاری سازی 

معرفی شود.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه مــواد و انرژی 
ایران با بیــان اینکه روند ثبت اختراع  این ۲ نوع 
سوخت درحال انجام است، گفت: کیفیت این نوع 
سوخت در آزمایشگاه  پژوهشــگاه مواد و انرژی 

ایران  و وزارت نیرو  تایید شده است.

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: دستمال 
کاغذی با نام تجاری سیتا غیر استاندارد و 

دارای عالمت جعلی است.
مرضیه قنبریان ، افزود: فرآورده دستمال کاغذی 
با نام تجارتی سیتا دارای عالمت استاندارد جعلی 
است و پس از شناسایی آن توسط بازرسان در حال 
پیگیری و جمع آوری از سطح بازار استان هستیم.
وی اظهار داشت: عالمت استاندارد مندرج بر 
روی محصول فاقد کد ده رقمی اســت و نشــانی 
دقیق از محل تهیه این فرآورده در دسترس نیست 
تا امکان شناسایی آن توسط دستگاه های مرتبط 

فراهم شود.
وی گفت: شهروندان استان در صورت مشاهده 
محصول با نــام فوق، مراتب را از طریق شــماره 
۳۳۲۳۸۳۹۳ داخلــی ۱۱۶ یا مراجعه حضوری به 

اداره کل استاندارد استان اطالع رسانی کنند.
مدیرکل استاندارد لرستان عنوان کرد: عالمت 
اســتاندارد فاقد کد ده رقمی، نشانه جعلی بودن 

عالمت است.

دستمال کاغذی سیتا 
غیر استاندارد است

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچســتان گفت: بر اساس برآوردهای اولیه 
ســیالب اخیر ۶۱۳ میلیارد تومــان به بخش 

کشاورزی این استان خسارت وارد کرد.
غالم حیدر زورقی اظهار داشــت: بارندگی شدید 
اخیر سبب خسارت وارد کردن به زمین های کشاورزی، 
قنوات، جاده های دسترسی مزارع، دامپروری، کانال های 
آبیاری، بندهای آبخیزداری و استخرهای پرورش ماهی 

در سیستان و بلوچستان شده است.
وی افزود: عمده خسارت بخش کشاورزی سیستان 
و بلوچستان در شهرستان های کنارک، نیکشهر، چابهار، 
قصرقند، دلگان، مهرستان، سرباز، بمپور، فنوج، سیب 

 و سوران و خاش گزارش شده است.
به گفته مدیرکل ستاد بحران استانداری سیستان و 
بلوچستان بر اساس برآوردهای اولیه سیالب اخیر افزون 
بر ۳۳۲ میلیارد تومان به زیرساخت های شهری حدود 

۲۴ شهرداری این استان خسارت وارد کرده است.
عباســعلی ارجمندی اظهار داشت: سیالب ۲۰ تا 
۲۲ دی در بیشتر نقاط سیستان و بلوچستان خسارت 

جدی به بخش های زیربنایی، کشــاورزی و واحدهای 
مسکونی شهری و روستایی استان وارد کرده است.

وی افزود: بر اساس برآورد های اولیه از مجموع ۴۷ 
شهرداری دچار ســیالب شده سیستان و بلوچستان 
حدود ۲۴ شــهرداری اعالم خســارت ۳۳۲ میلیارد 

تومانی کرده اند.
بارش باران سیل آســا در جنوب شرق کشور که 
از شــامگاه پنجشــنبه ۱۹ دی آغاز شده، استان های 
سیســتان و بلوچســتان، کرمان و هرمزگان را تحت 
تاثیر قرار داده و ســبب جاری شــدن سیالب در این 

استان ها شده است.
شرایط در  سیستان و بلوچستان از سایر استان ها 
وخیم تر اعالم شــد به طوری که میــزان بارش ها در 
جنوب اســتان نسبت به سال گذشته ۲۶ برابر شده و 
در نتیجه ســرریز شدن آب از پشت سدهای استان را 

در پی داشته است.
در سیستان و بلوچستان تعداد ۵۰۰ روستا و ۱۴ 
شهرستان درگیر سیل  شدند و ۲۰ هزار واحد مسکونی 
بر اثر جاری شدن سیالب تخریب کلی و جزئی دیدند.

سیالب ۶۱۳ میلیارد تومان 
به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان خسارت زد

استاندار اردبیل گفت: پیمانکار روسازی راه آهن 
میانه - اردبیل انتخاب شده و عملیات ریل گذاری آن 

در دهه فجر امسال آغاز می شود.
اکبر بهنامجو، در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی 
استان اظهارداشت: از محل سفر رئیس جمهوری به استان 
اردبیل راه آهن اردبیل- میانه حدود هفت هزار میلیارد ریال 

تامین اعتبار شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار الزم برای سال های ۹۹- ۹۸ 
این پروژه هم تامین شــده، گفت: پروژه راه آهن اردبیل 
را بر مبنای تعهدی که برای مردم اســتان داده بودیم تا 
پایان سال ۹۹ تکمیل خواهیم کرد که البته وزیر راه در 
جریان ســفر به این استان تکمیل پروژه را پایان دولت 

دوازدهم اعالم کرد.
رئیس  شورای برنامه ریزی استان اردبیل تشریح کرد: 
مطالعه مرحله اول راه آهن اردبیل به پارس آباد که توسط 
قرارگاه خاتم انجام شــده از توجیه الزم با توجه به وجود 
مراکز تولیدی که در شــمال استان در حال احداث است، 

برخوردار شده است.
استاندار اردبیل افزود: مطالعه مرحله ۲ این پروژه در 
دهه فجر آغاز می شود که مسیر اردبیل به سمت کارخانه 
سیمان است و این مرحله از اهمیت اجرایی برخوردار است.

اجرای طــرح راه آهــن اردبیل که براســاس برنامه 

زمان بندی شده قرار است اواخر سال آینده به بهره برداری 
برسد، این روزها سرعت گرفته است.

برای اجرا و اتمام این پروژه ۱۴ ساله، هفت هزار و ۵۰۰ 
میلیارد اعتبار از محل فاینانس داخلی بانک ملی در ســه 
قسط اختصاص یافته و عالوه  بر این هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 
نیز در قالب اعتبارات ملی به این پروژه اختصاص می یابد.

بر این اســاس، در مدت سه سال و هر سال، ۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز این طرح از طرف بانک 
ملی تامین شده و بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح نیز از 

سوی دولت تامین می شود.
این طرح ریلی هم اکنون در ۱۲ قطعه شامل ۳۵ درصد 
منطقه کوهستانی و سخت گذر، ۴۵ درصد تپه ماهور و ۲۰ 

درصد دشت در حال اجراست.
مرتفع ترین پل ریلی کشور به ارتفاع ۸۱ متر در مسیر 
آرپاچایی برای ایجاد ارتباط در این خط ریلی در حال احداث 
است و عالوه  بر آن، در طول مسیر ۲۷ کیلومتر تونل و هفت 

کیلومتر گالری نیز بازگشایی شده و در حال اجراست.
پیشرفت فیزیکی این طرح ۵۳ درصد اعالم شده و با 
اجرای بخش های زیربنایی و زیرسازی، عملیات روسازی و 
ریل گذاری به ســرعت انجام شده و پروژه برای افتتاح در 

اواخر سال آینده آماده می شود.
عملیات اجرایی راه آهن میانه - اردبیل به طول تقریبی 
۱۷۵ کیلومتر در سال ۸۴ شروع شده و در این مدت بارها 
مردم استان وعده های تحقق نیافته بسیاری برای افتتاح آن 
شنیده اند، اما با تامین اعتبار توسط بانک ملی ایران، عملیات 

اجرایی این پروژه سخت شتاب گرفته است.
در طرح راه آهن اردبیل - میانه ۶۲ دســتگاه تونل به 
طول ۲۳ هزار و ۸۱۰ متر، چهار کیلومتر پل دره ای بزرگ، 
ســه کیلومتر پل آبرو و ۱۰ دستگاه گالری به طول چهار 

کیلومتر اجرا می شود.
مســئوالن ذی ربط پیشــرفت فیزیکی طرح راه آهن 
اردبیل- میانه که در ۱۲ قطعه در حال اجرا می باشــد را 
قابل قبول ذکر کــرده و می گویند که افتتاح آن تا پایان 

سال ۹۹ تقریبا قطعی است.

استاندار:

راه آهن اردبیل دهه فجر ریل گذاری می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان 
رضوی گفت: ۲۶۵ واحد مسکونی روستایی در 
منطقه متاثر از زلزله اخیر در شهرستان خواف 
با تسهیالت و کمکهای بالعوض دولت بازسازی 

می شوند.
حجتعلی شایانفر افزود: تعداد واحدهای مسکونی 
که در نتیجه زلزله اخیر در خواف دچار خسارت شده 
و نیاز به بازسازی فوری داشتند کمتر از ۱۰ واحد بود 
اما با هــدف افزایش ضریب ایمنی و دوام خانه های 
روســتایی، بازسازی تعداد بیشتری از خانه های این 

منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: سیاســت دولت افزایش میزان 
پایداری و دوام خانه های روستایی در برابر مخاطرات 
طبیعی است که این مهم را از طریق طرح های مختلف 
و با ارائه کمک های تسهیالتی و بالعوض به روستاییان 

دنبال می کند.
 زلزله ای به بزرگی ۵/۸ ریشتر ساعت ۷/۵۹ دقیقه 
۱۲ دی ماه کنونی بخش ســنگان در جنوب استان 
خراسان رضوی و در محدوده مرزی استانهای خراسان 

رضوی و خراسان جنوبی را لرزاند.
کانون مرکزی این زلزله ۴۱ کیلومتری سنگان و 
۴۷ کیلومتری نشتیفان شهرستان خواف در جنوب 
استان خراســان رضوی و ۵۶ کیلومتری حاجی آباد 
در شمال اســتان خراســان جنوبی ثبت شد و در 
شهرســتانهای اطراف و هرات کشور افغانستان هم 

احساس شد.
این زمین لرزه به برخی واحدهای مسکونی و نیز 
اماکن نگهداری دام در هشت روستای بخش سنگان 
شهرستان مرزی خواف واقع در جنوب استان خراسان 

رضوی خساراتی وارد کرد.

بازسازی ۲۶۵ خانه روستایی زلزله زده 
کرج – خبرنگار کیهان: در خواف

کرج،  ماهدشت   ۲۶ کالنتری  ماموران 
باند  اعضای  ریالی  میلیون   ۵۰۰ پیشنهاد 
جاعالن مهر ادارات دولتی را قبول نکردند. 
رئیس  بازرســی فرماندهی انتظامی استان 
البــرز با اعالم این خبر گفــت: در پی دریافت 
اخباری مبنی بر جعل اســناد و مدارک توسط 
افــرادی در یک بــاغ خانوادگــی در منطقه 
ماهدشــت کــرج، رســیدگی بــه موضوع در 

 دســتور کار ماموران کالنتری ۲۶ ماهدشــت
قرار گرفت.

ســرهنگ مراد دکامین، افــزود: ماموران 
به محل مــورد نظر اعــزام و در یک عملیات 
غافلگیرانه ۳ تن از متهمان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: در بازرســی از 
محل اختفاء متهمان، ۳۵ عدد انواع مهر جعلی 
ادارات دولتی و شخصی، تعدادی شناسنامه و 
کارت ملی جعلی، چندین سند مالکیت زمین 

و خانه جعلی و تعدادی ســیم کارت اعتباری 
کشف شد.

استان  انتظامی  فرماندهی  رئیس بازرســی 
البرز خاطرنشان کرد: یکی از متهمان در حال 
انتقال به کالنتری برای رهایی از مجازات قانونی 
به ماموران مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال پیشــنهاد 
رشوه داد که پلیس، پیشــنهاد متهمان را رد 
و ضمن صورتجلســه، پرونــده تحویل مراجع 

قضائي شد.

پلیس رشوه ۵00 میلیونی را قبول نکرد 

معضل پسماند 
در شهر و روستاهای استان قم جدی است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان قم گفت: معضل 
پسماندها در شــهرها و روستاهای استان قم جدی است و 
گردشگران به ویژه در بخش کهک باید مراقب محیط زیست 

بوده و از ریختن زباله در طبیعت اجتناب کنند.
سید رضا موسوی مشکینی گفت: چالش های امروز در حوزه های 
گوناگون زیست محیطی، نتیجه غفلت و بی توجهی به این موضوعات 

خطیر و حساس در سال های گذشته است.
وی با اشــاره به تعطیلی چند روزه مدارس بر اثر آلودگی هوا در 
شــهر قم، آلودگی های زیســت محیطی را موجب بروز بیماری ها و 

مرگ و میر دانست .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: یکی از مشکالت 
جدی در روســتاهای مقصد گردشــگری از جمله در بخش کهک، 
مشکالت جمع آوری و دفع پسماندها و نخاله های ساختمانی است.

وی با بیان اینکه گردشگران در روستاهای قم باید مراقب محیط 
زیســت بوده و از ریختن زباله و افروختن آتش در طبیعت اجتناب 
کنند، خاطرنشان کرد: معضل پسماندها در شهرها و روستاهای استان 
قم، در صورت کم توجهی منجر به تخریب گسترده طبیعت می شود.

3 روستای همدان 
جابه جا می شوند

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان گفت: سه روستای 
»برفیان« تویسرکان، »ده حیدر« و »گل حیدر« نهاوند جابه جا 

و در محلی جدید جانمایی می شوند.
علیمردان طالبی بیان کرد: در ســیالب فروردین امسال بر اثر 
رانش زمین و ایجاد شیارهایی بر روی زمین، احتمال بروز مخاطرات 

برای ساکنان در برخی از مناطق روستایی وجود دارد.
وی اضافه کرد: بنابراین مطالعات مکان یابی جدید برای تامین 
محل جدید و جابه جایی در حال انجام است و در جلسه مدیریت 
بحران این موضوع بررسی و با نظر اعضا کلیات آن مصوب می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان همدان بیان کرد: البته مکان یابی 
و انتقــال مکان روســتای برفیان در حال انجام اســت و کارهای 
زیرساختی برای تامین آب، برق و دیگر خدمات صورت می گیرد.

طالبی بیان کرد: همچنین مطالعاتی درباره اینکه مکان کنونی 
روستای برفیان قابل اســکان است یا برای انبار و نگهداری کاه و 

علوفه کارایی دارد یا خیر، در دست انجام است.
به دنبال بروز ســیالب در فروردین امســال برخی از روستاها 
به علت بروز رانش زمین دچار خســاراتی در بخش کشــاورزی و 

مسکونی شدند.
بر اساس بررسی صورت گرفته سیل امسال به ۱۸ هزار و ۸۷۱ 
واحد مســکونی شهری و روســتایی در همدان آسیب وارد کرد و 
در مجموع ۸۹۰ واحد شــهری و هشت هزار و ۴۹ واحد روستایی 

تخریب شد.
سیل ابتدای سال جاری در مجموع نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان در این اســتان خسارت داشــت که تاکنون ۹۰۰ 
 میلیــارد تومان آن در قالب تســهیالت بانکی و بالعوض پرداخت

شده است.

کمک های غذایی سپاه هرمزگان
 به مناطق سیل زده بشاگرد ارسال شد

فرمانده ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: کمک های 
غذایی سپاه به مناطق سیل زده بشاگرد ارسال شد.

اباذر ســاالری افزود: این کمک ها شــامل هفت هزار قرص نان، 
۸۰۰ عدد تن ماهی و هزار و ۷۰۰ عدد کنســرو لوبیا بوده که بین 

روستانشینان سیل زده گافر بشاگرد توزیع شد.
وی بیان داشــت: همچنین تعداد هزار و ۲۰۰ عدد آب معدنی و 

۳۵ کیسه آرد نیز به روستاهای بشاگرد ارسال شد.
فرمانده سپاه امام ســجاد)ع( هرمزگان اظهار داشت: باتوجه به 
ســرمای هوا تعداد ۴۰ تخته پتو نیز بین سیل زدگان روستای گافر 

توزیع شد.
در پی بارندگی و سیل روز جمعه و شنبه ۲۰ و ۲۱ دیماه تمامی 
راه های روستایی بخش گافر و پارامون شهرستان بشاگرد مسدود و 

خدمات رسانی توسط بالگردهای سپاه و هالل احمر انجام شد.
در روزهای ۲۰ تا ۲۲ دی ماه سیالب زیادی در شرق هرمزگان از 
جمله جاسک، سیریک و بشاگرد به وقوع پیوست و روستاهای منطقه 

تحت تاثیر آن قرار گرفتند.
به دنبال این ســیالب ها عالوه بر خسارت به خانه های روستایی، 
تاسیسات آبرسانی و برق، ابنیه و جاده ها در منطقه جاسک خسارت 

اساسی دیدند.
اعضای بدن لردگانی 

به ۲ جوان نیازمند عضو اهدا شد
     شیراز – خبرنگار کیهان: 

هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری گفت: 
اعضای بدن »مجید امیری« که دچار مرگ مغزی شده بود، با 
رضایت خانواده این مرحوم در بیمارستان کاشانی شهرکرد 

جداسازی شد.
زهرا سیاح جمعه افزود: کبد و نسوج وی برای پیوند به بیماران 
نیازمند به شیراز و تهران منتقل و کلیه هایش به دو جوان ۳۶ و ۳۸ 

ساله در شهرکرد پیوند زده شد.
امســال تاکنون ۲۰ مورد اهدای عضو در اســتان چهارمحال و 

بختیاری به ثبت رسیده است. 
»مجید امیری« در منطقه گردشگری تنگ البید دچار مصدومیت 
شــده بود، که بعد از چند ســاعت تحمل درد توسط یک عابر پیدا 
می شود. مصدوم برای درمان به بیمارستان شهداء لردگان منتقل و 
پــس از تائید مرگ مغزی وی و با رضایت خانواده برای اهدای اعضا 

به بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد منتقل شد.
در چهارمحال و بختیاری از هر سه بیمار مرگ مغزی، دو خانواده 

به اهدای عضو بیماران خود رضایت می دهند.
رهایی زندانی محکوم به قصاص 

در ارومیه
معاون قضایی رئیس  کل دادگســتری و رئیس  شوراهای 
حل اختالف آذربایجان غربی گفت: پس از گذشت ۱۹ سال با 
پیگیری اعضای شعبه ۱۹ شورای حل اختالف ویژه زندانیان 
ارومیه با جلب رضایت از اولیای دم، پرونده قتل به ســازش 

منجر شد و قاتل از چوبه دار رهایی یافت. 
هادی صمدی ، اظهار داشت: رضایت خانواده اولیای دم به منظور 

بخشش قاتل جلب شد.
وی اظهار داشت: محکوم علیه این پرونده در خرداد سال ۱۳۷۹ 
مرتکب قتل عمدی شخصی به هویت مرحوم )ز- الف( شده بود که 

در بهمن سال ۱۳۹۳ بازداشت شد.
وی ادامه داد: با تکمیل پرونده و درخواست قصاص از سوی اولیای 
دم و ختم رسیدگی به وسیله دادگاه، حکم قصاص نفس برای محکوم 
صادر و در نهایت حکم قصاص صادره توســط یکی از شــعب دیوان 

عالی کشور تایید شد.

اراک- خبرنگارکیهان:
 مسئول بسیج ســازندگی سپاه روح اهلل 
اســتان مرکزی از بهره بــرداری ۱۱۰ واحد 
مسکونی محرومان این استان که در سیالب 

بهار سال جاری تخریب شده بود خبر داد.
 امید محترمی با اشــاره به اینکه این واحدهای 
مسکونی توسط جهادگران این نهاد انقالبی بازسازی 
شده است افزود: ۳۵ واحد مسکونی بازسازی شده 
محرومان در اراک و بقیه در دیگر شهرستان استان 

مرکزی قرار دارند.
 وی اظهار داشــت: ساخت ۲۹۰ واحد از ۵۵۰ 
واحد مســکونی آســیب دیده در استان مرکزی به 
سپاه روح اهلل اســتان مرکزی واگذار شده است که 
تاکنون ۱۱۰ واحد آن به بهره برداری رسیده و ۷۵ 
واحد دیگر نیز مراحل پایانی ســاخت و ساز را طی 
می کند و بقیه نیز دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی هســتند که امیدواریم تا پایان سال جاری 

آماده تحویل شوند.

ساری- خبرنگار کیهان :
محققــان مازندرانی پس از یک دهه تالش 
موفق به تولید بذر های زودرس مقاوم به آفات 

دانه های روغنی شدند.
رئیس  مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت 
توسعه کشت دانه های روغنی مازندران گفت: یک رقم 
سویا به نام هوشمند آرین و دو رقم کلزا به نام های زمان 
و مهتاب و دو رقم کتان به نام های تکاپو و گلچین در 
تالش ده ساله محققان در این مرکز تولید شده است.
علی زمان میرآبادی، زودرس بودن و مقاوم بودن 
در برابر آفات و بیماری ها را از ویژگی ارقام تولید شده 
این مرکز برشمرد و افزود: دارا بودن بانک بذر دانه های 
روغنی با دو هزار ژنوتیپ بین المللی به عنوان پشتوانه 
اصلی مرکــز تحقیقات در تولیــد بذر های دانه های 

روغنی است. 
وی در خاتمه یادآور شد: بذر های اصالح شده در 
بخش روغن خوراکی، صنعتی و دارویی کاربرد دارد.

بازداشت مدیرکل سازمان صمت  
استان مرکزی

اراک – خبرنگار کیهان: 
 معاون دادستان عمومی و انقالب اراک آخرین جزئیات 
از رسیدگی به جرایم مالی عدیده در سازمان صمت  استان 

مرکزی را تشریح کرد. 
ابوالفضل عامری اظهار داشت:  با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع 
تخلفات و جرایم مالی عدیده در اداره صمت استان مرکزی،  دادسرای 
عمومی و انقالب اراک در تابستان امسال تحقیقات مقدماتی با ارجاع 

پرونده به شعبه معاونت دادستانی اراک را آغاز کرد.
وی افزود: در این راستا تنی چند از متصرفان و بهره برداران معادن 
اســتان و یکی از معاونان این اداره بازداشت و پس از تکمیل نسبی 
تحقیقات و جمع آوری مکفی ادله سرانجام در مورخه ۱۷ دی ماه ۹۸ 
مدیرکل اداره موصوف به اتهامات  ارتشاء، معاونت در ارتشا، اهمال 
در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیت المال از طریق عدم اخذ 
حقوق دولتی در سطح استان و صدور مجوزهای غیرقانونی و تبانی 
در انجام معامالت دولتی و مزایده ها احضار و نهایتا با قرار بازداشت 

موقت یک ماه بازداشت شد.
 معاون دادستان عمومی و انقالب اراک تصریح کرد: در پی اعتراض 
نامبرده به قرار تامین کیفری مزبور هم اکنون پرونده در این شعبه به 

محکمه کیفری دو ارسال شده است.
عامری بیان کرد: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در 
رابطه با بزه های انتسابی نسبت به مدیرکل اداره موصوف قرار نظارت 
دائر بر عدم  اشتغال مدیرکل اداره مزبور به پست های ریاست یا معاونت 
و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت نیز صادر و به استانداری 

استان ارسال و اعالم شده است و تحقیقات کماکان ادامه دارد.
آغاز اجرای طرح تولید مواد پایه 

آلومینیوم و فوالد کشور در المرد فارس
عملیات اجرایی طرح کارخانه ۵۰۰ هزارتنی تولید کک 
نفتی کلســینه )CPC( و دیگر فرآورده هــای پایه صنایع 
آلومینیوم و فوالد با ســرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون یورو در 

منطقه ویژه اقتصادی المرد آغاز شد. 
فریدون فدایی دولت مدیرعامل این منطقه ویژه، در آیین آغاز 
عملیــات اجرایی ایــن طرح که ســرمایه گذار و مجری آن بخش 
خصوصی است گفت: تامین مواد اولیه فوالد و آلومینیوم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت که با تکیه بر توان مهندســی و اجرایی، 
طــرح جامع مطالعاتی احداث کارخانــه ۵۰۰ هزارتنی تولید کک 
نفتی کلســینه )CPC( و دیگر فرآورده های پایه صنایع آلومینیوم 

و فوالد تهیه شد.
وی گفت: آلومینیوم جنوب به مرحله  بهره برداری رسیده و در 
آینده با تکمیل چرخه تولید این کارخانه، ۱۵۰ هزار تن آلومینیوم 
مــذاب برای تولید انواع ورق های عریــض، صنایع آلیاژی، پروفیل 
آلومینیــوم، قطعات خودرو و دیگر صنایع مرتبط با این فلز گرانبها 

در دسترس است.
با احداث این کارخانه که در فاز نخســت موجب  اشتغال زایی 
۵۰۰ نفر به صورت مستقیم می شود، دغدغه های سرمایه گذاران در 
تامین CPC  )کک نفتی کلسینه( رفع می شود و این حجم تولیدی 

می تواند بخش اعظمی از نیاز کشور را تامین کند.
مواد اولیه فاز نخست این کارخانه در کشور قابل تامین خواهد 
بود و حــدود ۱۲۰ میلیون یــورو اعتبار اولیــه برای احداث این 

کارخانه است.

مدرن ترین فناوری های روز جهان
 در ساخت تصفیه خانه فاضالب شماره 2 شیراز 

به کار گرفته  شده است
شیراز – خبرنگار کیهان : 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شیراز ، اهلل بخش نظر پور 
گفت: به دنبال پیش بینی افزایش جمعیت کالن شهر شیراز و 
نیز تکمیل ظرفیت تصفیه خانه فاضالب شماره یک، ضرورت 
احداث تصفیه خانه های جدید و مدرن که بتواند نیازهاي این 
شــهر بزرگ را برطرف کند احساس شــد، لذا شرکت آب و 
فاضالب شیراز در سال 8۹ عملیات اجرایي تصفیه خانه بزرگ 

فاضالب شماره ۲ شیراز را شروع کرد.
وی با اشــاره به اهــداف احداث تصفیه خانه فاضالب شــماره ۲ 
شیراز  اظهار داشت: کمک به افزایش ظرفیت خود پاالیي زیست بوم 
و جلوگیري از آلودگي منابع آب وخاک، جلوگیري از برداشتن بی رویه 
از منابع آب متعارف براي مصارف غیر شرب، جلوگیري از شیوع عوامل 

بیماری زا در محیط زیست از اهداف احداث این پروژه ملی  است. 
نظر پور در ادامه گفت:  استفاده مجدد از پساب و ایجاد ظرفیت آبي 
جدید براي منطقه و به تبع آن ایجاد اشتغال و جلوگیري از مهاجرت 
و تنش هــای اجتماعي، اقتصــادي و همچنین کاهش آلودگي منابع 
آب و ارتقاي شــاخص های کیفي سالمت آب از دیگر اهداف احداث 

تصفیه خانه فاضالب شماره ۲ شیراز بود.
رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل آبفا شــیراز خاطرنشان کرد: در 
سیستم بازچرخانی از پساب این تصفیه خانه در امور صنعتي و کشاورزی 

بهره برداری وسیعي انجام خواهد گرفت.
این مقام مسئول با تأکید بر آثار اقتصادي، اجتماعي مثبت قابل 
 توجه احداث تصفیه خانه فاضالب گفت: تصفیه خانه فاضالب شماره ۲ 
شیراز  جمعیت بالغ  بر حدود ۶۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خدمات 
خــود قرار می دهد و با احداث حــدود ۷۵۰ کیلومتر خطوط انتقال 
اصلــي و فرعي قــادر به جمع آوری، انتقــال و تصفیه فاضالب بیش 

از۱۸۰۰۰۰مشترک در شهر شیراز است.
انتقاد فرماندار گنبد 

از حضور کمرنگ مدیران این شهر در مراسم
فرماندار ویژه گنبدکاووس از حضور کمرنگ مدیران ادارات 
و نهادهای این شهرستان در آیین ها و مراسم  مناسبتی اعم از 

ملی و مذهبی انتقاد کرد.
عبدالقدیر کریمی اظهار داشت که مدیران بایستی در برنامه ها و 
مراسم های ملی و مذهبی در کنار مردم، معتمدان و علما و روحانیون 

باشند.
وی با  اشــاره به برگزاری مســابقات بین المللی کشتی گورش به 
میزبانی گنبدکاووس در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی با حضور ســه کشور 
ترکمنستان، افغانســتان و آذربایجان، گفت: در مراسم افتتاحیه این 
مســابقات که با حضور برخی مدیران کشــوری، استاندار گلستان و 
مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، حضور مدیران شهرستانی 

بسیار کمرنگ بود.
کریمی به ایام پیش روی دهه مبارک فجر امسال هم  اشاره کرد و 
افزود: حضور پررنگ مدیران در برنامه های این ایام که بسیار حساس 
و مهم هستند، در کنار مردم، معتمدان و علما و روحانیون یک الزام 

قانونی است.
فرماندار ویژه گنبــدکاووس با تاکید بر ضرورت مستندســازی 
فعالیت ها و برنامه های دهه فجر امسال از سوی دستگاه های اجرایی، 
از حضور پرشــور مردم در مراســم راهپیمایی حمایت از اقتدار نظام 
جمهوری اسالمی در برابر آمریکا قدردانی کرد و آن را اثبات چندباره 

مردمی بودن انقالب ایران دانست.

معاون وزیر کشور:
دستگاه های دولتی باید 

تصرفات غیرقانونی در سواحل 
کشور را آزاد کنند

رشت- خبرنگار کیهان:
آینده همه دستگاه هاي  ماه  طي شــش 
حاکمیتي و دولتي موظفند تصرفات غیرقانوني 

خود در حریم سواحل کشور را آزاد کنند.
این مطلب را معاون هماهنگي امور اقتصادي و 
توسعه منطقه اي وزیرکشور در شوراي گفت و گوي 
دولت و بخش خصوصي استان گیالن عنوان و ضمن 
تاکید بر لزوم آزادســازي حریم ۶۰ متري سواحل، 
اظهار داشت: در شمال کشور ۱۸۰ کیلومتر معادل 
۹۸۰ هکتار یعني ۲۰ درصد این سواحل تحت تصرف 
هستند البته همه این تصرفات غیرقانوني نیست اما 
باید طي شش ماه آینده همه دستگاه هاي حاکمیتي 

و دولتي، تصرفات غیرقانوني را آزاد کنند.
بابک دین پرست اضافه کرد: تمام دستگاه هاي 
متصرف در زمان تعیین شــده، موظف هســتند 
تصرفــات خــود را تخلیه، تخریــب و تحویل و یا 

مستندات قانوني آن را ارائه دهند.
وي در بخــش دیگر ســخنان خود به وضعیت 
بحراني تاالب انزلي  اشاره کرد و افزود: عمق تاالب 
انزلي از ۱۲ متر به یک متر رســیده و کارشناسان 
پیش بینــي کرده اند در صورت تداوم این وضعیت ، 
تاالب انزلي بین هفت تا ۱۰ سال آینده خشک شود.
معــاون هماهنگي امــور اقتصادي و توســعه 
منطقه اي وزیرکشور در ادامه با بیان اینکه از تیرماه 
ســال جاري وزارت کشور در این حوزه ورود کرده، 
افزود: برنامه ریزي هاي الز م انجام شده و در مرحله 
نخست با عواملي که سبب این وضعیت تاالب هستند 
برخورد مي شــود و در مرحله بعد در سطوح ملي و 
استاني سازمان هاي ذیربط با مشارکت هم اقدامات 
الزم براي رفع عوامل آسیب زا را پیگیري مي کنند.

یک مرکز تولیدی دانش بنیان در کرج افتتاح شد

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه 
انصارالحسین)ع( استان همدان از اعزام 7 هزار 
و 7۰۰ دانش آموز همدانی به مناطق عملیاتی 

جنوب کشور تا پایان دی ماه خبر داد.
مهدی بابایی گفت: امسال اعزام دانش آموزان در 
چهار مرحله به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور 
در دســتور کار قرار گرفت و در مرحله نخست آن 
یک هزار و ۴۱۵ دانش آموز دختر و پسر به مناطق 

عملیاتی غرب کشور اعزام شدند.

وی با اشــاره به اینکه آبان ماه ۳ هزار و ۳۲۱ و 
آذرماه ۲ هزار و ۹۵۳ دانش آموز دختر راهی مناطق 
عملیاتی جنوب کشور شدند افزود: ۳ هزار و ۳۰۰ 
دانش آموز به مناطق عملیاتی جنوب از ۳۰ دی ماه 
در قالب کاروان های ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفره اعزام می شوند.

مدیر اردویی، راهیان نور و گردشــگری ســپاه 
انصارالحسین)ع( اســتان همدان خاطرنشان کرد: 
دانش آموزان به مدت ســه روز در منطقه عملیاتی 
جنوب کشــور حضور دارنــد و از مناطق مختلف 

عملیاتی بازدید می کنند.

اعزام 11 هزار دانش آموز همدانی
به اردوی راهیان نور

بهره برداری از ۱۱۰ واحد مسکونی محرومان

دستیابی محققان 
به نانو سوخت هیبریدی در البرز

تولید بذرهای زودرس 
درمازندران
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معارف 
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پرسش و پاسخ

 مرتبه اول ذکر را همه باید داشــته باشــیم. اذکاری مانند صلوات، 
»الاله االاهلل« و »الحــول  و القوه  اال بااهلل« را که هر کدام خصوصیّتی 
دارد، مرتب بگوییم. اّما بر ذکر یونسیّه خیلی سفارش شده است. الزم 
هم نیست که دو زانو و رو به قبله باشیم یا آداب خاّصی به جا آوریم، بلکه 
آن که اهل ذکر است، در راه ذکر می گوید. انسان می تواند در راه یا در بین 
کارهای روزانه، مثالً صد مرتبه سورۀ توحید را بخواند یا هزار مرتبه صلوات 
بفرستد. اگر کسی این مرتبه از ذکر را ندارد، بداند خسارت عجیبی دارد.

امام صــادق)ع(در روایتــی فرمودند: خدا هر چیزی که از بنده هایش خواســته اســت، مقیّد خواســته، به 
غیــر یک چیز؛ خدا گفته  اســت نماز بخوانیــد، هفده رکعت بــا نافله های آن پنجاه ویک رکعت می شــود، 
باالخره محدود اســت. خدا گفته اســت یک مــاه روزه بگیرید، خدا گفته اســت خمــس و زکات بدهید، 
یــک حدی دارد، خدا گفته اســت مکه بروید، یک ماه می شــود و باألخره همۀ واجبات و مســتحبات حدی 
دارنــد، به غیــر از یک چیز که از نظــر قرآن حد نــدارد، بلکه همیشــگی می خواهد و آن ذکر خداســت.

***
مرتبه سوم ذکر، ذکر عملی است که از مراتب اول و دوم مهم تر است. امام صادق)ع( می فرمایند: اگرچه اذکار 
لفظی نظیر تســبیحات اربعه، ذکر اســت، اّما قرآن یک چیز دیگر می خواهد و آن ذکر عملی است، به این معنا 
که انســان موقع انجام هر عملی، ببیند حالل اســت یا حرام و محرمات را ترک کنــد و واجبات را به جا آورد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

راهبردهای سعادتمندی در دنیا و آخرت
نوف بکائی که یکی از اصحاب و عالقه مندان حضرت علی)ع( است، 
حکایت می کند: در آن هنگامی که علی )ع( در حوالی کوفه در محلی 
به نام رحبه اقامت داشــت، به دیدارش رفتم و پس از احوالپرسی؛ به 
ایشان گفتم: مرا پندی ده. موالی متقیان علی)ع( فرمود: ای نوف! به 
هم نوعان و  دوســتان خود محبت و مهرورزی کن، تا آنان نیز به تو 
مهرورزند. به حضرتش گفتم: ای سرورم! برنصایح خود بیفزای. فرمود: 
به همگان نیکی و احسان کن، تا احسان ببینی. گفتم: باز هم پندی 
دیگر بیفزای تا بیشتر بهرمند گردم؟ حضرت فرمود: از مذمت و بدگوئی 
نسبت به دیگران دوری کن و گرنه طعمه سگ های دوزخ خواهی گشت. 
سپس اظهار داشت: ای نوف! هر که دشمن من و دشمن امام بعد از من 
باشد، اگر بگوید: حالل زاده ام دروغ گفته است.نیز هرکه زنا و فحشاء 
را دوســت دارد و بگوید: حالل زاده ام، باز دورغ گفته است. همچنین 
کســی که نسبت به گناه بی باک و بی اهمیت باشد، اگر ادعای ایمان 
و خداشناسی کند، بدان که او هم دروغ گفته است. ای نوف! رفت و 
آمد دیدار با خویشان خود را قطع مکن تا خداوند بر عمرت بیفزاید. 
خوش اخالق و نیک خوی باش، تا خداوند محاسبه ات را ساده و سبک 
گرداند. ای نوف! چنانچه بخواهی که در روز قیامت همراه و هم نشین 
من باشی، هیچ گاه یار و پشتیبان ستمگران مباش. و بدان که هر که 
ما را در گفتار و عمل دوست بدارد، روز قیامت با ما اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السالم محشور خواهد شد، چه این که در روز قیامت، 
خداوند هر کســی را با دوست مورد عالقه اش محشور می نماید. ای 
نوف! مبادا خود را برای مردم بیارائی؛ و با معصیت و گناه، با خداوند 
مبارزه کنی، چون روز قیامت شرمسار و رسوا خواهی شد. سپس در 
پایان فرمود: ای نوف! به آنچه برایت گفتم اهمیت ده و عمل نما، که 

سبب سعادت و خیر تو در دنیا و آخرت خواهد بود.)1(
____________

1- الکنی و االلقاب، ج 2، ص 98

 قدرت و کمال مطلق 
در غیر حق تعالی تحقق ندارد

)بدان ای سالک راه خدا!( در فطرت بشر طلب قدرت مطلق است، 
نه قدرت محدود، طلب کمال  مطلق است نه کمال محدود،  علم مطلق 
را می خواهد، قدرت مطلق را می خواهد، و چون قدرت مطلق در غیر 
حق تعالی تحقق ندارد، بشــر به فطرت حق را می خواهد و خودش 
نمی فهمد، یکی از ادله محکم اثبات کمال مطلق همین عشــق بشر 
به کمال مطلق اســت. عشــق فعلی دارد به یک کمال مطلق، عاشق 
فعلی بدون معشوق فعلی محال است. در اینجا توهم و ساختن نفس 

تاثیری ندارد.)1(
____________

1- صحیفه امام خمینی)ره(، ج 12، ص 509-511

مصونیت یابی از عذاب الهی)۲(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانــی چه علل و عواملی موجبات 
مصونیت یابی جوامع از عذاب الهی را فراهم می آورد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به 7 مورد از مهم ترین علل 
و عوامل مصونیت یابی شــامل: 1- اجابت دعوت خدا 2- احسان 3- 
اســتغفار 4- اطاعت از پیامبران 5- اطاعت از قرآن 6- تسلیم و انابه 
7- ایمان به نحو اجمال اشــاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
8- تقوا: از آیه 96 سوره اعراف این معنا به دست می آید که ایمان 

و تقوای جوامع انسانی، سبب حفظ آنان از عذاب الهی خواهد بود.
9- توبه: کسی که گناهی کرده می بایست توبه و استغفار کند تا 
عواقب گناه گریبان او را نگیرد. از این رو در قرآن، استغفار و توبه به 
درگاه خداوند به عنوان یکی از اسباب حفظ انسان از گرفتار شدن به 
عذاب پروردگار مطرح شــده است. )مائده، آیات 73 و 74( همچنین 
از آیات 88 و 89 سوره آل عمران و 11 سوره نمل به دست می آید که 
توبه بعد از نافرمانی و اصالح رفتار نادرست نیز سبب محفوظ ماندن 

از عذاب الهی خواهد بود.
10- دعا: نقش دعا در محفوظ ماندن مؤمنان از عذاب الهی در 
آیاتی، چون 201 سوره بقره و 16 و 191 سوره آل عمران مورد تاکید 

قرار گرفته است.
11- عمل صالح: هرچند که از نظر آموزه های قرآنی خود ایمان 
یک عمل صالح است که حافظ انسان از عذاب الهی است، ولی عمل 
صالح دامنه وسیعی دارد که شامل هر کار خیر و نیک به هدف تقرب 
و نیت خوب می شود. از این رو در قرآن عمل صالح، عامل حفظ انسان 
از کیفر معرفی و بر آن توجه داده شده است. )کهف، آیات 87 و 88؛ 

فرقان، آیات 69 و 70؛ صافات، آیات 59 تا 61(
12- فضل و رحمت الهی: فضــل و عنایت پروردگار و رحمت 
بی پایان و مستمر او، سبب محفوظ ماندن متقیان و مومنان از عذاب 

خواهد بود. )دخان، آیات 51 تا 55؛ نور، آیات 14 تا 20(
13- نهی از گناه: از آیات قرآن این معنا به دســت می آید که 
بازداشتن دیگران از بدی ها و نهی از منکر سبب در امان ماندن از عذاب 
الهی اســت؛ چنان که گروهی از مومنان نسبت به عملکرد برخی از 
یهودیان که معروف به اصحاب سبت بودند و ماهی گیری در روز شنبه 
را ترک نمی کردند، هشدار می دادند و آنان را از عمل خالف قانون الهی 
باز می داشــتند. همین امر باعث شد که آنان از عذاب مصون شوند، 
ولی گناهکاران و ساکتین، گرفتار عذاب الهی شدند. پس نهی از منکر 

عامل مصونیت یابی از عذاب الهی است. )اعراف، آیات 164 و 165(

دو  امان از عذاب الهی
قال االمام الباقر)ع(: کان فی االرض امانان من عذاب اهلل و 
قد رفع احدهما، فدونکم االخر فتمســکوا به: اما االمان الذی 
رفع فهو رســول اهلل )صلی اهلل علیه وآله(، و اما االمان الباقی 
فاالستغفار. قال اهلل تعالی: و ما کان اهلل لیعذبهم و انت فیهم، و 

ما کان اهلل معذبهم و هم یستغفرون« )انفال- 33(
امــام محمدباقر)ع( فرمود: بر روی زمین مردم را از عذاب خدا دو 
چیز مایه امان بود: یکی از آن دو برداشته شد، و دیگری برجاست. آن را 
بگیرید و بدان تمسک جویید. آن امان که برداشته شد، رسول  اهلل)ص( 
بود، و آن امان که باقی اســت، استغفار است. خدای تعالی فرمود: تا 
آن گاه که تو )پیامبر( در میانشان هستی، خدا عذابشان نکند و تا آن 

گاه که از خدا آمرزش می طلبند، خدا عذابشان نخواهد کرد.)1(
____________

1- نهج البالغه- حکمت 88

بار و بندیل را ببندید
عن امیر المومنین)ع( قال: خطبنا رســول اهلل)ص( فقال: ایها 
الناس! انکم فی زمان هدنْهً و انتم علی ظهر سفر و السیر بکم سریع 
فقد رایتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلین کل جدید و یقربن 

کل بعید و یاتین بکل موعد و وعید فاعد و الجهاز لبعد المفاز)1(
»امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: رســول خــدا )ص( خطبه ای برای ما 
ایراد کردند و فرمودند: ای مردم! شــما در آرامش موقت به سر می برید، 
در حال سفرید و سرعت شما هم زیاد است و می بینید که شب و روز و 
خورشید و ماه هر چیز نویی را کهنه می کنند و هر چیز دوری را نزدیک 
می کنند و هر وعده گاهی را می رســاند، پس تجهیزات خودتان را برای 

راه دشوار آماده کنید.«
؛ - ایها الناس! انکم فی زمان هدنْهً

« یعنی آن حالــت آرامش موقت؛ لــذا آتش بس را هم که  »هدنــْهً
.»  موقتا یک آرامشــی بین دو لشــکر به وجود می آورد، می گویند»هدنْهً

[امیرالمومنین از قول پیامبر)ص(] می فرماید این زندگی شــما، دوران 
آرامش موقت حیات طوالنی ابدی شــما است. حاال در این دنیا راحتید 
ولو گرفتار ی ها هم باشد، مشــکالت هم در دنیا باشد، این دوره راحتی 
شــما است، دوره آسایش شما است؛ حساب و کتابی نیست، مؤاخذه ای 
نیســت، مجازات نیســت [اما] این دوره آرامــش موقت می گذرد. مثل 
همــان دوره آتش بس که مثال پنج روز، ده روز اعالم آتش بس می کنند، 
تا چشــم به هم زدی، این دوران تمام  می شود، باز مشغول گرفتاری ها و 

مشکالت[می شوی.]
- و انتم علی ظهر سفر؛

این هم باز یک تشبیه دیگر است، یک استعاره دیگر است؛[ می فرمایند] 
شما در حال سفرید، خیال نکنید یک جایی اقامت کرده اید و دل بسپارید و 
خاطرتان را جمع کنید که حاال ما نشسته ایم؛ نه، مثل کسی که در هواپیما 
یا قطار نشســته، دارند حرف می زنند، صحبت می کنند، انس می گیرند؛ 
توجه ندارند کــه در هر ثانیه ای که می گذرد، مبالغی از این راه را دارند 
طی می کنند؛ شــما این جوری هستید. در هر ثانیه ای از ثوانی عمرتان، 
در هر دقیقه ای از دقایق عمرتان، مبالغی به آن اجل، به آن سرآمد دارید 

نزدیک می شوید؛ مسافرید.
- و السیربکم سریع؛ این سیری هم که شما در حالش هستید، سیر 
خیلی با سرعتی است. با سرعت دارید می روید،[اما] ملتفت نیستید. حاال 
دلیلی را به عنوان یک دلیل حسی ذکر می کند که ما را متوجه و متنبه 

کند به این سرعت حرکتی که در حالش هستیم؛ می فرماید:
- فقد رایتم اللیل و النهار و الشمس و القمریبلین کل جدید؛ می بینید 
شــب و روز و آفتاب و ماه را که چطور هر چیز تازه ای را کنهه می کنند. 
لباس شما یک روز، تازه است، تا چشم به هم می زنید تبدیل شده به یک 
لباس کهنه؛ خانه شما یک روز، تازه است، همین طور؛ زندگی خانوادگی 
شما یک روز، تازه و نو است، چشم به هم می زنید، یک چیز قدیمی شده؛ 

و همین طور و همین طور همه چیز؛ )2( کهنه می کنند هر چیز نویی را.
- و یقربن کل بعید؛ هر نقطه  دوردســتی را نزدیک می کنند. مثل 
اتومبیل که ســوار شــده اید و دارید می روید که آدم از دور یک جایی را 
می بینــد- مثال یک قله ای را، یــک چیزی را- یک چند دقیقه ای یا نیم 

ساعتی که می گذرد، به آنجا می رسد.
-و یاتین بکل موعد و وعید؛ این شب و روز و ماه و آفتاب، هر قرارگاهی 
را، وعده گاهی را می رســاند.[مثال] پولی به کسی بدهکار هستیم؛ وعده 
می کنیم، می گوییم آقا یک ماه دیگر می دهیم؛ که حاال یک ماه فرجه ای 

است،[اما] تا چشم به هم می زنی سر یک ماه می رسد.
- فاعدوا الجهاز لبعد المفاز؛ حاال که این جور اســت، آماده کنید 
تجهیزات خودتان را برای راه دشوار دور.»مفاز« یا »مفازْهً« به آن بیابانهایی 
می گویند که در آن آب و علفی نیســت؛ بیابانهای دور دست و بی آب و 
علف طوالنی؛ مثل کویر. علت این هم که می گویند»مفازْهً«،[ این است 
که] هر کسی از این بیابان عبور کند، فائز)رستگار( و ناجح )کامیاب( شده. 

راهتان دور است. تجهیزاتتان را آماده کنید که در آنجا گرفتار نشوید.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1384/2/4 به نقل از کتاب 

نسیم سحر
___________

)1( نوادر راوندی، ص 143
)2( در بعضــی از روایات دارد»یبلیان« اما اینجا چون جمع اســت، 

همان»یبلین« درست است.

فقط دنبال درس خواندن باش
برای عقد دخترم خدمت رهبر معظم انقالب رسیدیم. قبل از عقد، 
ایشــان زوجین را به لطافت و زیبایی نصیحت کردند. بعد از خواندن 
عقد، پــدر داماد به آقا عرض کرد: اجازه می دهید داماد مدحی درباره 
امام عصر)ع( بخواند؟ آقا اســتقبال کردند. داماد چند دقیقه ای درباره 

امام زمان مداحی کرد و آقا او را تحسین فرمود. 
آقای الریجانی )ریاست وقت صدا و سیما( که در آنجا حضور داشت، 
رو به داماد کرد و به شوخی گفت: با صدای خوبی که داری، باید شما 

را دعوت کنیم تا در صدا و سیما بخوانی! 
در این لحظه رهبر معظم انقالب با قیافه ای جدی به آقای الریجانی 

فرمودند: 
طلبه های ما را از دست ما نگیر. سپس رو به داماد کردند و فرمودند: 
عزیزم خوب درس بخوان. مبادا این حرفها مسیرت را عوض کند و به 

جای درس دنبال این کارها بروی. 
این نکته برای من خیلی جالب بود که گاهی یک شوخی ممکن است 
مسیر شخصی را عوض کند. بر این اساس رهبر انقالب داماد را متوجه 

ساختند که در موقعیت کنونی فقط باید درسهایش را خوب بخواند. 
* حجت االســالم والمسلمین دکتر آقاتهرانی، عضو هیئت علمی 

مؤسسه امام خمینی قم، پایگاه اطالع رسانی حوزه ، 1390/7/24( 

وضوی زن در حضور نامحرم
س( شرایط وضوی زن در حضور نامحرم چگونه است؟

ج( زن باید در محلی وضو بگیرد که نامحرم ـ مواضعی را که زن 
باید از او بپوشاندـ  نبیند و اگر مراقبت نکند و نامحرم او را ببیند گناه 

کرده است، هر چند وضویش صحیح است.
وضو با وجود ِکِرم ضد آفتاب در اعضاء

س( آیا وجود ِکِرم ضد آفتاب در اعضا، در حال وضو  اشکال دارد؟
ج( اگر ِکِرم جذب پوست شده است و روی پوست، چربی که مانع 

رسیدن آب به پوست باشد، باقی نمانده است،  اشکال ندارد.

 خــدا از ما می خواهد جداً دائم الذکر باشــیم. اســتاد بزرگوار ما عالمه طباطبایی)ره( روزهای آخر عمرشــان 
را ســپری می کردند که عّده ای از ما شــاگردها خدمت ایشــان رســیدیم. در حالی که حال ایشان بد بود، با 
یک ادب و خضوعی در مقابل ما نشســته بودند. من به ایشــان گفتم: آقا! یک نصیحت به ما کنید تا مرخص 
شــویم، ایشان فرمود:»َفاْذُکُرونی  أَْذُکْرُکم «)پس مرا یاد کنید، تا شما را یاد کنم .( چند روز بعد در بیمارستان به 
مالقات ایشــان رفتیم. خانم ایشان گفتند: حالی پیدا کرد و چند مرتبه گفت: توجه، توجه، توجه، تا از دنیا رفت.

در نوشــتار حاضراهمیت، آثار و برکات 
ذکر و یاد خداوند براساس آیات و روایات 

تشریح شده است.
***

مرحوم کلینی )ره( در جلد دوم اصول کافی 
در باب ذکــر، روایاتی نقل کــرده که معموالً 
صحیح الّسند و ظاهرالّدالله است. در این روایات، 
عالوه بر تأکید بر ذکر و یاد خدا، برخی از آثار و 

برکات آن تبیین شده است.
از جملــه در حدیــث قدســی از قول امام 
صادق)ع( نقــل می کند که فرمودند: »َقاَل اهلُل 

[1]» َوَجَلّ َمْن َذَکَرنِی  ِسّراً َذَکْرتُُه َعاَلنِیْهًً َعَزّ
در حدیث قدسی دیگری نیز از قول مبارک 
امام صادق)ع( نقل می کند:»َقاَل اهللُ َعَزّ َو َجَلّ 
یَا ابَْن آَدَم اْذُکْرنِی فِی َماَلٍ أَْذُکْرَک فِی َمالٍ َخْیٍر 

ِمْن َملَِئَک«[2]
برکات دنیوی و اخروی یاد خداوند بر اساس 
ایــن دو روایت و روایات مشــابه دیگر، اینکه 
خداونــد تعالی می فرماید: هرکس در خلوت یا 
جلوت من را یاد کند، من هم به یاد او هستم.

به عبــارت دیگر هرکه به صورت پنهانی یا 
آشــکارا، به یاد خداوند سبحان باشد، خدا به 

شکل برتری به یاد او خواهد بود.
اگر کســی به یــاد خدا باشــد، همه  جا را 
محضر خدا بداند و ادب حضور را مراعات کند، 
خداوند متعال در دنیا و آخرت از او یاد می کند 

و فریادرس اوست.
رســول خدا»صلّی اهلل  علیه  وآله« فرمودند: 
هرکس اهل ذکر باشــد و زیاد خدا را یاد کند، 
خداوند او را دوست می دارد و او را از آتش جهّنم 

و از نفاق دور خواهد کرد.[3]
 ذکر خدا، عامل سرافرازی 

و عزت و محبوبیت
 آنکــه مداومت بر ذکر دارد، در روز قیامت 
مقام باالیی دارد، دســت عنایت خدا روی سر 
اوســت و خدا کمک کار او خواهد بود. وحشت 
و اضطراب از قیامت ندارد، چون خدا را دارد و 
این نتیجۀ این است که در دنیا در نهان و آشکار 

به یاد خدا بوده است.
 چنین کسی در پرتو یاد خدا به جایگاهی 
می رســد کــه می گوید:»بیاییــد و کتابم را 
بخوانیــد.«[4]؛ مــردم بیاییــد و ببینید چقدر 
ســرفرازم. اندازه یاد خدا هم با میزان یاد او از 
خدا تناســب دارد. هر چقدر او به یاد خدا بوده 
اســت، به همان اندازه خدا در آخرت به یاد او 

خواهد بود.
در روایت دیگــری، ابو حمزه ثمالی از قول 
امام باقر)ع( نقل می کند که فرمودند: در توراتی 
که تحریف نشده، نوشته شده است که حضرت 

ذکر خداوند و برکات دنیوی و اخروی آن
موسی)ع( به پروردگار متعال گفت: آیا تو به من 
نزدیکی تا با تو مناجات کنم؟ یا دور هستی تا 
صدایت بزنم؟ خداوند عّزوجّل فرمود: »أَنَا َجلِیُس  
َمنْ  َذَکَرنِی«؛ من همنشین کسی هستم که مرا 
یاد کند. سپس موسی پرسید: در آن روزی که  
هیچ کس پناهی به جز تو ندارد، یعنی در قیامت، 
چه کسی در پناه توست؟ خداوند تعالی فرمود: 
»الَِّذیَن یَْذُکُرونَِنــی َفأَْذُکُرُهْم«؛ آنها که من را 
یاد می کنند، پس من هم آنها را یاد می کنم.[5]
خوشا به حال افرادی که در عالم برزخ و در 

قیامت، خدا با آنهاست و خدا را دارند. 
خوشــا به حال آنان که در قبــر، وقتی که 
همه می روند و با چشــم ناامیدی به همه نگاه 
می کنند و می بینند که هیچ  فریادرسی ندارند، 

خدا با آنهاست.
راجــع به پل صراط که همه باید از آن گذر 
کنند:»و هیچ کس از شما نیست مگر [اینکه ] 
در آن وارد می گــردد. ایــن [امــر] همواره بر 
پروردگارت حکمی قطعی است. «[6]؛ در روایت 
می خوانیم از مو باریک تر، از شمشیر برنده تر و 
از آتش سوزاننده تر است. [7] اّما برای مؤمن، یک 

لحظه است و مثل برق از آن عبور می کند. [8]
ذکــر و یاد دائمی خدا، در دنیا نیز به فریاد 
انسان می رسد و باعث سرافرازی او در بین مردم 
می شود. همه می خواهند سرفراز باشند، حتی 
کســانی که ریاست طلب نیستند نیز سرفرازی 
در میان مردم را دوست دارند. حّب سرافرازی 
و سربلندی، نه تنها رذیلت نیست، بلکه یکی از 
فضائل هم هســت و این سرافرازی در اثر ذکر 

خدا روزی انسان می شود.
قرآن کریم می فرماید:»در خانه هایی که خدا 
رخصت داده که [قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد 

و نامش در آنها یاد شــود. در آن [خانه ]ها هر 
بامداد و شــامگاه او را نیایش می کنند: مردانی 
که نه تجارت و نه داد و ســتدی آنان را از یاد 

خدا به خود مشغول نمی دارد. [9]
افرادی هستند که دست عنایت خدا روی 
سر آنهاســت و خداوند تعالی لحظه به لحظه 
آنان را رو به فضیلت و رو به آقایی باال می برد. 
آنان چه کسانی هستند؟ کسانی که دائم ذکر 
می گویند و همیشه به یاد خدا هستند؛ چه در 
میــان مردم و چه در خلوت، همه جا را محضر 
 مقــّدس خداونــد می داننــد و ادب حضور را 

مراعات می کنند.
بیوت در این آیۀ شــریفه، معانی مختلفی 

دارد؛ یکــی از معانی آن مســاجد و مزارهای 
شریف است. در روایات نیز بر وجود مقّدس ائمۀ 

طاهرین)ع( تطبیق شده است. [10]
معنــای دیگر که ظاهراً آیه شــریفه در آن 
ظهور دارد، این اســت که خدا اذن داده است 
کــه قدر و منزلت اهل ذکر بــاال رود. در واقع 
دست عنایت خدا روی سر آنهاست. کسانی که 
روز و شب، یعنی دائماً، به یاد خداوند هستند، 
خداوند متعال به آنان شرافت و کرامتی خاص 

در دنیا عنایت می فرماید.
به قول شاعر:

صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به دوام
   ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

بنابرایــن، روحانّیت، افراد تأثیرگذار جامعه 
و به طور کلّی افراد متدیّن، باید توجه داشــته 
باشند که برخورداری از سرافرازی و سربلندی 

در دنیا، در ســایه ذکر و یاد خداوند برای آنان 
حاصل می شود.

امام جماعت، امام جمعه، رئیس  و هر کسی 
کــه خواهان محبوبّیت و ابّهــت در بین مردم 
است، کسی که می خواهد تبلیغ کند و تأثیرگذار 
باشد، کسی شهرت حالل بخواهد، باید همواره 

به یاد خدا باشــد و به خصوص ذکر عملی، که 
همان رعایت تقواســت را به جا آورد و باألخره 
اگر کسی بهشت بخواهد، اگر دنیا بخواهد و اگر 

سیروسلوک بخواهد، باید اهل ذکر باشد.
انســان باید با ارزش های معنوی و با عالم 
غیر ناســوت سر و کار داشته باشد و به عبارت 
دیگر، غرق در معنویّات باشــد. افرادی هستند 

کــه با ارتباط با خدا و معنویّات و با مداومت بر 
ذکر، توانسته اند در همین دنیا با مالئکه ارتباط 
برقرار کنند. قرآن کریم می فرماید: »در حقیقت، 
کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداســت«؛ 
سپس ایســتادگی کردند، فرشــتگان بر آنان 
فرود می آیند [و می گویند:] »هان، بیم مدارید 
و غمین مباشــید، و به بهشتی که وعده یافته 
بودید شــاد باشید. در زندگی دنیا و در آخرت 
دوســتانتان ماییم .« [11] تعجب نکنید، همه ما 
باید چنین باشــیم. حاال اگر دل ما، محیط ما، 
اعمال ما، اقتضا نمی کنــد، این حرف دیگری 

است؛ ولی باید چنین باشیم. برخی از مفّسرین 
چنیــن ارتباطی با مالئکــه را مربوط به موقع 
مرگ می دانند. اّما آنچه آیه شــریفه می گوید، 
مهم تر از این حرف ها اســت. کسی که بگوید: 
»اهلل« و بر روی آن پا برجا باشــد و استقامت 
ورزد، یعنی کسی که همه جا را، چه در خلوت 
و چه در جلوت، محضر خدا بداند و ادب حضور 
ُل َعلَْیِهُم الَْمالئَِکُه«؛ با  را مراعات کند، »تََتَنــَزّ
مالئکه سر و کار خواهد داشت و اگر مثاًل یک 
خوفی یا غّصه ای برای او پیدا شده است، مالئکه 
می آینــد، او را دلداری می دهند و می گویند: » 
نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به 
آن بهشتی که به شما وعده داده شده است! «.

غم و غصه در دنیا برای کسی که آخرت را با 
همۀ آن مقام ها دارد، یعنی چه؟ کسی که خدا را 
دارد، ترس برای او چه معنایی دارد؟ »أاَلَّ تَخاُفوا 
َو ال تَْحَزنُوا«؛ بعد هم می گویند: ما کمک کار تو 
هستیم: »نَْحُن أَْولِیاُؤُکْم«؛ خدا ما را خلق کرده 

است که یار و یاور تو باشیم.
دو آیه در قرآن است، من از شما تقاضا دارم 
به این دو آیه خیلــی توجه کنید، خیلی مّهم 
است. آیۀ اّول می فرماید: »و یاری کردن مؤمنان 
بر ما فرض اســت.  «[12]؛ مؤمن به ما حتماً حق 
دارد، شک نکنید حق چه چیز را دارد؟ حق دارد 

که او را کمک کنیم.
آیۀ دوم راجع به گرفتاری ها است، نه اینکه 
فقط گرفتاری در زندگی دنیوی او باشد، مثاًل 
اگر شبهه برای او پیدا شده است و نمی تواند آن 
را حل کند یا مثاًل حال قبض پیدا کرده و حال 

یقظه را از دست داده شده است، در نماز شب 
بی حال است و نمی تواند آن را رفع کند. قرآن 
می فرماید می خواهید من داروی آن را بگویم؟ 
می فرماید: » زیرا بر ما فریضه است که مؤمنان 

را نجات دهیم. « [13]
حتماً در گرفتاری ها مشکل را حل می کند، 

حال قبــض او را به حال بســط برمی گرداند. 
زمزمه ها در نماز شــب می دهد. بیداری در دل 
شب به او می دهد. نمی شود کسی با خدا باشد، 
اّما نماز شــب او تعطیل شــود، اگر کسی نماز 
شب و سوز و گداز در شب ندارد، باید بداند که 
هرچه هست، از قامت ناساز بی اندام خود اوست.
پروردگار عالم روی ذکر تأکید فراوانی دارد. 

قرآن کریم می فرماید:» ای کســانی که ایمان 
آورده اید، خدا را یاد کنید، یادی بسیار و صبح 

و شام او را به پاکی بستایید. « [14]
امام  صادق)ع(در روایتی فرمودند: خدا هر چیزی 
که از بنده هایش خواسته است، مقّید خواسته، به غیر 
یک چیز؛ خدا گفته  است نماز بخوانید، هفده رکعت 
 با نافله های آن پنجاه ویک رکعت می شود، باالخره 

محدود است. 
خدا گفته اســت یک ماه روزه بگیرید، خدا 
گفته اســت خمس و زکات بدهید، یک حدی 
دارد، خدا گفته است مکه بروید، یک ماه می شود 

و باألخره همه واجبات و مستحبات حدی دارند، 
به غیــر از یک چیز که از نظر قرآن حد ندارد، 
بلکه همیشگی می خواهد و آن ذکر است. سپس 

آیه شریفه باال را تالوت کردند.[15]
جمله )صبح و شــام( در این آیه، بر کثرت 
ذکر تأکید دارد و معنای آن این است که بنده، 
همیشه و به طور دائم باید به یاد خدا باشد. یعنی 
به اصطالح دائم الّذکر باشد. من دیده ام افرادی 
که اینها در کما هســتند، اّما اهل ذکرند، موقع 
مرگ آنها اســت، اّما اهل ذکر هســتند و هیچ 
توجه ندارند به هیــچ چیز، اّما به »الاله االاهلل« 
و به »یااهلل« توجــه دارند. من زیاد دیده ام که 
دائم الّذکر است، حتی در کما، لذا این افراد اگر 

جلو بروند، در خواب هم اهل ذکر می شــوند و 
می توانند نفی خواطر بکنند.

 آخرین ذکر و سفارش عالمه 
طباطبایی در واپسین لحظات زندگی 
خوشا به حال آنها که در خواب یا در بیداری، 
می توانند نفی خواطر کنند؛ وسوسه ها، تخّیل ها 
و فکرهای بی جا نمی تواند به ســراغ آنها بیاید. 
ایــن افراد دل دارند و دل آنها درب دارد. وقتی 
چشــم و گوش و زبان آنها درب داشته باشد، 
دل آنهــا نیز درب پیــدا می کند و آن درب به 
روی وسوسه ها، تخّیل ها و توّهم های بی اساس 
بسته می شود. به این نفی خواطر می گویند که 
خیلی مشکل است، اّما گروهی راه را رفته اند و 
شده است و عالوه بر بیداری، در خواب هم نفی 

خواطر دارند.
خدا از ما می خواهد جداً دائم الذکر باشــیم. 

استاد بزرگوار ما عالمه طباطبایی)ره( روزهای 
آخر عمرشان را سپری می کردند که عّده ای از 
ما شــاگردها خدمت ایشان رسیدیم. در حالی 
که حال ایشــان بد بود، با یک ادب و خضوعی 
در مقابل ما نشسته بودند. من به ایشان گفتم: 
آقا! یک نصیحت به ما کنید تا مرخص شویم، 
ایشان فرمود:»َفاْذُکُرونی  أَْذُکْرُکم «)پس مرا یاد 

کنید، تا شما را یاد کنم .( [16]
چند روز بعد در بیمارستان به مالقات ایشان 
رفتیم. خانم ایشان گفتند: حالی پیدا کرد و چند 
مرتبه گفت: توجه، توجه، توجه، تا از دنیا رفت. 
این »َفاْذُکُرونی  أَْذُکْرُکم « را از چند روز قبل به 
ما گفتند و بعد هم موقع مرگ یک پیام عمومی 

به همه دادند و گفتند: »توجه، توجه، توجه«.
مراتب ذکر

ذکــر مراتبــی دارد؛ مرتبــه اول آن ذکر 
لفظی یا ذکر زبانی اســت. هرکســی باید یک 
ذکــری انتخاب کنــد و مرتّب بگویــد. مثاًل 
ســفارش می کنند کســانی که هنوز به جایی 
نرســیده اند، ذکر یونسّیه را بگویند: »معبودی 
جز تو نیســت، منّزهی تو، راســتی که من از 
 ســتمکاران بودم .« [17]؛ مخصوصــاً به معنای 

آن توجه کنند.
حضرت یونــس)ع(، پیامبر خدا بــود، اّما 

حرکتی که به شــأن او نمی خورد، از او سر زد. 
پروردگار عالم او را زندان کرد.

قــرآن می گوید: اگر اهــل ذکر نبود، تا روز 
قیامت بایــد در دل ماهی می مانــد:»و اگر او 
از زمره تســبیح کنندگان نبود، قطعاً تا روزی 
که برانگیخته می شــوند، در شکم آن [ماهی ] 

می ماند.« [18]
باألخره این مرتبه اول ذکر اســت که همه 
باید داشــته باشــیم. اذکاری ماننــد صلوات، 
»الاله االاهلل« و »الحول والقوه االبااهلل« را که هر 
کدام خصوصّیتی دارد، مرتب بگوییم. اّما بر ذکر 
یونسّیه خیلی سفارش شده است. الزم هم نیست 
که دو زانو و رو به قبله باشــیم یا آداب خاّصی 
به جا آوریم، بلکه آنکه اهل ذکر است، در راه ذکر 
می گوید. انسان می تواند در راه یا در بین کارهای 
روزانه، مثاًل صد مرتبه سورۀ توحید را بخواند یا 
هزار مرتبه صلوات بفرستد. اگر کسی این مرتبه 

از ذکر را ندارد، بداند خسارت عجیبی دارد.
مرتبه دوم، ذکر قلبی است، آن هم نه به این 
معنا که بنشیند و ذکر را در دل بگوید، در اسالم 
چنین روشی نداریم. ذکر قلبی آن است که قلب 
انسان به دنبال زبان بگوید: »الاله االاهلل« تا کم کم 
به آنجا برســد که در مجلس شام مؤذن گفت: 
»اشهد ان الاله االاهلل«، امام سجاد)ع( فرمودند: 
پوست، گوشت و خون من هم می گوید: »اشهد 

ان الاله االاهلل«.[19]
مرتبۀ سوم، ذکر عملی است که از مراتب اول 
و دوم مهم تر است. امام صادق)ع( می فرمایند: 
اگرچه اذکار لفظی نظیر تسبیحات اربعه، ذکر 
اســت، اّما قرآن یک چیز دیگــر می خواهد و 
آن ذکر عملی اســت، به این معنا که انســان 
موقــع انجام هر عملی، ببیند حالل اســت یا 
 حــرام و محرمات را ترک کنــد و واجبات را 

به جا آورد. [20]
حضرت امام»ره « بارها می گفتند و این اواخر 
دیگر در رسانه ها هم می گفتند که: همه جا محضر 
خداست، ما در محضر خدا هستیم، ادب حضور 

باید مراعات شود. این همان ذکر عملی است.
___________
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آیت اهلل حسین مظاهری

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(



ورزشی- اخبار کشور

حدیث دشت عشق

صفحه 9
 شنبه ۵ بهمن ۱۳9۸ 
۲9 جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳9۰

تیم ملی هندبال ایران شانس رسیدن به رقابت های جهانی را از دست داد.
مرحله یک چهارم نهایی نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی رقابت های جهانی در کویت، 
پنجشنبه شب با شناخت تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی پایان یافت. تیم ملی هندبال مردان ایران هم در این روز 
با نتیجه ۲۴ بر ۲۴ برابر تیم کره جنوبی به تساوی رسید تا شانس راهیابی به مرحله نیمه نهایی و دریافت جواز حضور در 
مسابقات جهانی سال ۲۰۲۱ را از دست بدهد. شاگردان علیرضا حبیبی در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا برای چندمین سال 
متوالی باید برای کسب رتبه پنجم و ششم قاره کهن به رقابت خود در این میدان ادامه دهند. با توجه به جدول گروه اول 
مسابقات، تیم هندبال ایران و امارات برای کسب رتبه پنجم و ششم روز شنبه پنجم بهمن ماه به مصاف هم خواهند رفت.
در پایان مرحله دوم، جدول رده بندی تیم ها به این ترتیب است: *گروه اول: ۱- ژاپن، ۲- بحرین، ۳- امارات، ۴- عربستان

*گروه دوم: ۱- قطر، ۲- کره جنوبی، ۳- ایران، ۴- کویت
به این ترتیب چهار تیم ژاپن، بحرین، قطر و کره جنوبی راهی مرحله نیمه نهایی شده و جواز حضور در بیست و هفتمین 
دوره مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۱ قاهره مصر را کسب کرده اند. کیوان صادقی یکی از کارشناسان هندبال کشورمان در 
گفت و گو با ایسنا درباره دالیل ناکامی تیم ملی هندبال گفت: ایران نتوانست لحظات آخر بازی با کره جنوبی را مدیریت کند و 
در نتیجه بازی برده را مساوی کرد. همیشه گفته ام که شاید ۵۰ سال یک بار چنین بازیکنانی داشته باشیم اما متاسفانه باز هم 

ندانم کاری هایی را انجام دادیم. وقتی تیمی با ۲۰ روز اردو به مسابقات اعزام می شود چنین اتفاقی هم می افتد.

چرا هندبال ایران سهمیه جهانی را از دست داد؟ 
رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری به مدت 90 روز تعلیق شد.

هیئت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری پس از اتهاماتی که یک شبکه آلمانی نسبت به فدراسیون جهانی وارد و 
آن را به دوپینگ سیستماتیک و فساد مالی متهم کرد، تشکیل جلسه فوق العاده داد.این جلسه در دوحه قطر برگزار شد و 

در نهایت تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی به مدت 9۰ روز تعلیق شد.
همچنین اورسال پاپاندرئا نایب رئیس فدراسیون جهانی و رئیس فدراسیون وزنه برداری آمریکا به صورت موقت و تا ماه 

آوریل جانشین آیان شد. آیان نیز بدون بحث و جدل تعلیق را پذیرفت.
آیان پس از تعلیق از ریاســت فدراســیون جهانی وزنه برداری گفت: ادعای این شبکه آلمانی علیه فدراسیون جهانی 
وزنه برداری و من بی اســاس است. من شــک ندارم متخصصان تعهد پنجاه ساله من را برای توسعه از وزنه برداری تایید 
خواهند کرد. ایان با اشاره به اینکه اورسال پاپاندرئا جانشین او شد نیز تاکید کرد: وزنه برداری همیشه بزرگتر از یک فرد 
بوده اســت و خوشحالم اورسال را کنار خودم داشتم. من و هیئت اجرایی می دانیم او به خوبی در بررسی صحت ادعاهای 
مطرح شده عمل می کند.  آیان ۸۱ ساله از سال ۱9۷۶ ریاست فدراسیون جهانی وزنه برداری را برعهده داشته است. آیان 
هدف اصلی یک مستند تلویزیونی آلمانی به نام Secret Doping- Lord of the Lifters بود که توسط شبکه ARD در پنجم 
ژانویه پخش شــد، و اتهاماتی مربوط به فساد را که کمیته بین المللی المپیک )IOC( آن را »بسیار جدی و نگران کننده« 

توصیف کرد، پخش کرد.

تعلیق رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری

نکته  ورزشی

به یاد شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور
به آرزویش رسید

نخستین شهید  بصیری پور،  شهید مرتضی 
مدافع حرم اســتان خراســان جنوبی است. این 
شهید سال ۱۳۶۵ در بیرجند متولد شد. وی  از 
 نیروهای سپاه انصارالرضای استان خراسان رضوی
بــود که ۲۰ فروردین ســال ۱۳9۴ در درگیری 
با تروریســت های تکفیــری در دفــاع از حرم 
اهل بیت)ع( در ســوریه به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد. همســر شــهید بصیری پور درباره او 

می گفت: »آقا مرتضی بســیار خوش اخالق بود و تا جایی که در توانش بود به 
هرکسی که نیاز به کمک داشت کمک می کرد و برایش فرقی نداشت که آشنا 
باشد یا غریبه هدفش کمک به مردم بود. آقا مرتضی عاشق والیت و مقام معظم 
رهبری بود و به شــدت سخنرانی های رهبر انقالب را پیگیری و گوش می داد و 
بسیار زیاد نسبت به مقام معظم رهبری تعصب داشت. همسرم همیشه از همان 
اول که عضو سپاه شده بود برای رفتن به سوریه میل و عالقه داشت و همیشه 
به حال شــهدا غبطه می خورد، زندگینامه شهدا را مطالعه می کرد و همیشه با 
لبخند به من می گفت: »من هم باید روزی بروم و از حرم اهل بیت دفاع کنم«، 
باالخره رفت و به آرزوی خودش رسید. شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور در 
وصیتنامه اش نوشته بود: »خدمت پدر و مادر عزیزم؛ بنده را امیدوارم که حالل 
کنید که شاید و بدون شاید پسر خوبی برایتان نبوده ام. اگر احتیاطا برایم اتفاقی 
افتاد بدانید که به هیچ عنوان نباید برایم ناراحت باشــید زیرا که اگر ان شاءاهلل 
به مقام شهدا که البته بس مقامی است بزرگ برسم خداوند به من لطف کرده 

است و بدانید که شهدا زنده اند. دوستتان دارم.«

میزبانی به ایران برگشت، پلی آف در کشور ثالث برگزار می شود

درس مهم اتفاقات اخیر برای فوتبال ایران
باید تالش کنیم قوی تر بشویم!

    حوادث کوتاه از کشور

  متن آگهی مزایده
پرونده های اجرایی به کالســه 9400145 و 9400146 و 9400147 و 
9400148 به استناد اسناد رهنی شماره 95420-90/12/1 و -90/12/1
95422 و 95423- 90/12/1 و 95425-90/12/1 دفتر اسناد رسمی 
شماره یک اراک له بانک مسکن شعبه مرکزی اراک و علیه 1- سعید 
حری فرزند ابوالقاسم جعفر شــماره ملی 0491321988 )وام گیرنده و 
راهــن( 2- آقای مهدی حری فرزند عبــاس ش ملی 0491528681 
)وام گیرنده و راهن( 3- آقای امیرحســین حری فرزند عباس به شماره 
ملی 0491528698)وام گیرنده و راهن( 4- محمد مهدی حری فرزند 
اکبر به شــماره ملــی 0493513566 )وام گیرنــده و راهن( 5- آقای 
محمد حری فرزند منوچهر به شــماره ملی 0491896727 همگی به 
نشانی: اراک سردشت باالتر از پل دانشگاه روبروی منازل ماشین سازی 
کدپســتی 3848177991 در قبال مبلغ 1/744/332/358 ریال )یک 
میلیارد و هفتصد و چهل و چهار میلیون و ســیصد و ســی و دو هزار 
و ســیصد و پنجاه و هشــت ریال( اعم از اصل طلب بانک و خسارت 
دیرکرد و سایر هزینه  ها تا روز یک شنبه مورخ 98/11/20 )روز مزایده( 
و مبلغ 86/766/617 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل و اجرائیه در مورخه 
94/4/31 ابــالغ و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت 
مورد وثیقه اسناد رهنی که عبارت است: از همگی و تمامت ششدانگ 
پالک 5919 فرعی از 2 اصلی واقع در حومه بخش 2 اراک به مساحت 
288/75 متر مربع- دویســت و هشــتاد و هشــت متر و هفتاد و پنج 
صدم متر مربع- که سند مالکیت آن ذیل ثبت 132972 الی 132975 
صفحه 182 الــی 191 دفتر 333 و 331 امالک بخش مربوطه ملکی 
ســعید حری و امیرحســن حری و مهدی حری و محمد مهدی حری 
و محمد حری صادر و تســلیم گردیده اســت و حدود و مشخصات آن 
بدین شــرح است: شمااًل اول پخی است به طول 3/5 متر پی است به 
خیابان دوم به طول 8/5 متر پی اســت به کوچه شرقًا اول پخی است 
بــه طول 3/5 متر پی اســت به کوچه دوم به طــول 17/5 متر پی به 
حریــم جاده جنوبا اول به طول 9 متر پــی به پی قطعه 495 تفکیکی 
دوم به طول 7 متر پی به پی قطعه 494 تفکیکی غربا به طول 17/65 
متر پی اســت به خیابان ملک یاد شده با توجه به پروانه شماره 1520 
مورخه 89/2/11 شهرداری سنجان در حال حاضر مساحت عرصه پس 
از اصالح 264/80 متر مربع و مســاحت اعیانی 588/14 متر مربع در 
چهار طبقه شامل همکف و سه طبقه مسکونی با نما سنگی واقع شده 
اســت. طبقه همکف امکان بازدید فراهم نشده علت آن مسدود بودن 
کلیه درب های این طبقه و ورودی به حیاط می باشــد. طبقه اول یک 
واحد مسکونی که دارای سالن پذیرایی و دو اطاق خواب که کف آن ها 
سنگ به صورت الشه تیکه ای کف فرش شده است و سطح رویه کف 
آن موکت کرده و آشپزخانه کف و بدنه آن سرامیک و کاشی و کابینت 
فلزی معمولی با سرویس بهداشتی و حمام. که در حال حاضر سکونت 
در آن اســت. طبقه دوم یک واحد مسکونی که دارای سالن پذیرایی و 
دو اطاق خواب که کف آن ها با ســنگ الشه تیکه ای کف فرش شده 

اســت و دیوار آن سفیدکاری و ســطح کف موکت کرده و آشپزخانه با 
کف و بدنه ســرامیک و کاشی و کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی 
و حمام. طبقه ســوم دارای دو واحد مسکونی جداگانه که واحد سمت 
شــمالی ســالن پذیرایی و اطاق خواب با کف سنگ الشه  ای و موکت 
کــرده و دیوار آن کاغذ دیواری و آشــپزخانه کف و بدنه ســرامیک و 
کاشــی و کابینت ام دی اف و واحد سمت جنوبی سالن پذیرایی و اطاق 
خواب ســفیدکاری کف سنگ الشــه و موکت کرده و آشپزخانه کف 
و بدنه ســرامیک و کاشــی با کابینت ام دی اف و سرویس بهداشتی و 
حمام. این مجتمع مســکونی دارای چهار انشــعاب گاز و برق جداگانه 
و دو انشــعاب آب جداگانه دارد. از سوی دیگر دارای راه پله مشترک با 
ســنگ پله و نرده فلزی و بدنه سفیدکاری و نما سنگی که در قسمت 
بدنه همکف فاقد سنگ کاری و پالســتر سیمانی کلیه درب و پنجره 
فلزی ضمنا بر اســاس اظهارات نماینده بانــک و مالک کلیه واحد به 
صورت اجاره نمی باشــد و در ید مالکین می باشــد نظریه کارشناسی با 
توجــه به توضیحات فوق الذکر و شــرایط موجود و بــا در نظر گرفتن 
جمیع جهات موثر در قضیه قیمت پایه پیشــنهادی برای شــش دانگ 
عرصــه و اعیانی به مبلــغ 10/500/000/000 ریال معادل ده میلیارد 
و پانصد میلیون ریال به عنوان قیمت پایه ارزیابی توســط آقای حسن 
خدادادی)کارشــناس رسمی دادگســتری( در مورخ 98/2/11 ارزیابی 
گردید تمامت ششــدانگ پالک فوق در قبال طلب بانک و نیم عشــر 
 اجرایی و ســایر هزینه ها در روز یک شنبه مورخ 98/11/20 از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده فروش 
می رسد و مزایده از مبلغ  فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از 
طرف خریداران فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم 
آزاد است و فروش کاًل نقدی است طالبین و خریداران می توانند جهت 
شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در 
وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند همچنین خریداران می توانند 
قبل از برگزای مزایده از ملک فوق واقع در آدرس: اراک- شهرک نبئی 
خیابان شــهید ابوالحسنی نبش کوچه ایثار کد پستی 3848163744 و 
کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت. 
کلیه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های 
مذکور مشخص نیســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حساب دارائی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رســمی غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مزایده برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار مورد مزایده 
فاقد بیمه می باشد. توضیحا حسب گزارش مامور ابالغ طبقه اول ملک 
فــوق در تصرف آقای علی اصغر مددی-به صــورت وکالتی خریداری 
نموده- و طبقه دوم در تصرف فرشــید مددی و طبقه ســوم به آقای 

سبزیکار- به صورت قولنامه ای- فروخته شده است.
 تاریخ انتشار: شنبه 1398/11/5

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
م الف/1209 

سرویس ورزشی-
اتفاقات اخیر یک درس مهم برای ورزش و فوتبال 
ما داشت و آن هم این بود که باید تمام ارکان ورزش 
به ویژه مدیران به گونه ای کار و برنامه ریزی کنند که 
فوتبال ایران در عرصه ملی و باشگاهی تبدیل به یکی 
از قدرت های آسیا شود تا آن موقع حتی با انگیزه های 
سیاســی نیز هیچ قدرت و نهادی نتواند آسیبی به 

ورزش ما برساند.
مهم ترین خبر چند روز اخیر فوتبال ایران سلب میزبانی 
تیم های ایرانی در مســابقات لیگ قهرمانان آسیا بود که از 
ســوی AFC به فدراسیون ایران ابالغ شد. پس از این اتفاق، 
دســتگاه های ورزش و دیپلماسی کشور بررســی ها را آغاز 
کردند و به دنبال راهی بودند که این حق را به فوتبال ایران 

برگردانند.
تا روز چهارشنبه، نتیجه جلسه باشگاه های پرسپولیس، 
استقالل، سپاهان و شهر خودرو با فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش به اینجا رســید که درخواســت یک جلسه فوری با 
مسئوالن AFC به کنفدراسیون فوتبال آسیا داده شود. از این 
رو مدیران سه باشگاه پرســپولیس، استقالل و شهر خودرو 
به همراه سرپرســت دبیرکلی فدراســیون فوتبال و معاون 
وزارت ورزش راهی مالزی شدند تا روز پنجشنبه این جلسه 

سرنوشت ساز را برگزار کنند. 
در پایان جلســه مذکور اولین خبری که از این نشست 
مخابره شد، حضور باشگاه های اســتقالل و شهر خودرو در 
بازی های پلی آف در کشور امارات بود. اما آنچه طرف ایرانی 
را بــه انجام بازی هــای پلی آف خارج از ایــران راضی کرد، 
امتیازی بود که از AFC برای بازی های مرحله گروهی گرفته 
شــد.  همچنین کنفدراســیون فوتبال آسیا برخالف موضع 
قبلی خود پذیرفت که ضمانت میزبانی تمام نمایندگان ایران 
در دور گروهی لیگ قهرمانان را بدهد. به این ترتیب تیم های 
پرسپولیس و ســپاهان در هفته های چهارم، پنجم و ششم 
مرحله گروهی لیگ قهرمانــان میزبان رقبای خود خواهند 
بود و استقالل و شهر خودرو هم در صورت رسیدن به مرحله 
گروهی دقیقاً همین شرایط را خواهند داشت و بدون مشکل 
در بازی های دور برگشت در تهران و مشهد میزبانی می کنند. 

قوی شدن در ورزش
* سیدمحمدسعید مدنی

 ورزش ایــران توان و ظرفیت » قوی« شــدن را دارد.نیروی انســانی کیفی و 
توانمند به ویژه جوانان برومندومســتعد بزرگترین ظرفیت و ثروت این ورزش است 
کــه بیگانه و خودی به وجود آن اذعان دارند.عالوه  بر این امکانات تاسیســاتی الزم 
و مناســب و شرایط طبیعی و اقلیمی متنوع و وسعت جغرافیایی قابل مالحظه و...

می تواند تسهیل کننده مسیر ورزش ایران به سوی قدرتمند شدن باشد. 
تحقق این امر و حرکت دادن ورزش به ســمت جلو و پیشــرفت بزرگترین و 
 اصلی ترین وظیفه همه کســانی اســت که در حوزه ورزش کار و فعالیت می کنند و 
به طــور طبیعی وظیفه مدیران و مســئوالن در این باره بیشــتر از دیگران اســت. 
وظیفه ای که متاســفانه از ســوی مدیران ورزش در ادوار مختلف از جمله در دوره 
فعلی، جدی به آن پرداخته و توجه نشده است به جای آن دلبستن به هیاهو و نتیجه 

و مدال و سکو و... مشغله و دغدغه اصلی مسئوالن ورزش ما بوده است.
دلیل اصلی اینکه ورزش ما علیرغم ظرفیت انسانی و داشته های مادی نتوانسته 
از قدرت و قوت الزم برخوردار باشد و هنوز بسیاری از توانایی های آن به صورت بکر و 
بالقوه باقی مانده و به فعلیت نرسیده، همین هدفگذاری غلط در نزد مسئوالن ورزش 
است که به نتیجه گرایی افراطی منجر شده است بدون اینکه در بعد نتیجه گیری هم 
به وضعیت مطلوبی رسیده باشیم. البته این سخن به معنای آن نیست که ورزش ما 
طی سال های گذشته پیشرفت نکرده و نتایج مطلوب به دست نیاورده و به مدال و 
سکو دست نیافته؛ این حرف عین بی انصافی و نادیده گرفتن واقعیت غیر قابل کتمان 
اســت. حرف برسر این اســت که ورزش ایران برای رشد و پیشرفت ظرفیت بسیار 
باالیی دارد. بحث بر سر این است که با این امکانات و داشته ها جایگاه ورزش ایران 
بســیار باالتر از وضعیت فعلی باید باشد. این هم حق این ورزش است هم ضرورت 
زمانه ماست. وقتی می گوییم ورزش ایران توان پیشرفت بیش از این را دارد غرضمان 
این نیست که از خودمان صرفا تعریف کنیم و دلمان را به این تعریف ها خوش کنیم 
و... منظور این اســت که با توجه به شــرایطی که کشورمان در دنیا و منطقه با آن 
مواجه اســت، شرایطی که در واقع به جرم استقالل طلبی و عزت خواهی این کشور 
دشمنان باج خواه و بدخواهان سربلندی این سرزمین و مردم برایش ایجاد کرده اند، 
»ما« باید و مجبوریم در همه عرصه ها از سیاست و اقتصاد گرفته تا علم و فرهنگ و 

تا... هنر و ورزش » قوی« باشیم. 
تالش کنیم از اینی که هستیم قوی تر باشیم و ضمن بهره برداری از مواهب این 
قوی بودن همه جانبه ، موانع و سنگ اندازی ها وتهدیداتی را که قدرت های سلطه گر 
و زیاده خواهی مثل آمریکا بر ســر راه پیشــرفت وحرکــت رو به جلوی این ملک 
و ملت می گذارند، با قدرت و اقتدار از ســر راه برداریم. بر این نکته هفته گذشــته 
رهبرمعظم انقــالب در خطبه های نماز جمعه تا کیدکردند » همت ملی برای قوی 
شدن ایران،تنها راه ادامه مسیر ایرانیان است« و خاطرنشان کردند» این ملت عزیز و 
این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد 
اقتصــادی و جهش علمی و فناوری و...« و اظهار امیدواری فرمودند» به فضل الهی 
این ملت و کشــور در آینده ای نه چندان دور به نقطه ای می رسد که دشمنان حتی 
جــرات تهدید اورا هم پیدا نکنند...« ورزش به عنــوان یکی از حوزه های پرمخاطب 
و جــذاب جامعه و اهالی ورزش به عنوان بخش بزرگــی از جامعه بزرگ ایران هم 
باید خود را مخاطب این پیام و ســخن بدانند و درجهت قوی شــدن هرچه بیشتر 
تا آنجایی که هر بی ســروبی پای خود فروخته که برای اربابان غربی خود دم تکان 
می دهد و خودشــیرینی می کند نتواند بر ســر راه پیشرفت و افتخار آفرینی ورزش 

ایران مانع ایجاد کند. 
ورزش ایــران در یک حرکت هماهنگ، مدبرانه و شــجاعانه باید به جایگاهی 
برســد که هیچ فرد و تشکیالتی نظیر آنچه که کنفدراسیون آسیا وآدمک هایی که 
مســئولیت آن را برعهده دارند برای نمایندگان باشــگاهی ما در مسابقات آسیایی 
به وجود آورد جرات نکند جلوی آن ســنگ اندازی کند. ما عالوه  بر عامل تماشــاگر 
کــه برگ برنده فوتبال ماســت باید با محکم کــردن درون و قرص کردن پایه ها و 
زیر ســاخت ها به فوتبالی تبدیل شــویم که خار چشم دشمنان و بدخواهان باشد و 
کســی به خود اجازه مانع تراشــی ندهد.با توجه به سوابق شرایط تحقق این امر به 
طور بالقوه درذات فوتبال ما و بســیاری از رشته های ورزشی وجود دارد.شرط مهم 
اما برای انجام این هدف» قوی شــدن« و رسیدن ورزش بدین جایگاه این است که 
هرکســی به وظیفه خود در قبال ورزش عمل کند بــاز در این باره وظیفه مدیران 
و مســئوالن از دیگران باالتر اســت. اینان باید با جبران کم کاری های گذشــته و 
اصالح بد عمل کردن ها و تغییر ریل ورزش به سوی هدف های واقعی نه هدف های 
غلــط و مبتنی بر نتیجه گرایی جهت حرکت ورزش را به ســمت پیشــرفت واقعی 
تنظیم کنند. در این باره با دعوت کردن از دلســوزان و کارشناســان واقعی ورزش 
و نه کاســبکارهای کارشناس نما! که جز کســب منفعت دغدغه ای ندارند و عقب 
مانده های روشــنفکرنما! که بدون اجازه غرب جرات نفس کشیدن ندارند و هر چه 
از آنطرف می شــنوند به عنوان وحی ُمنــزل می پذیرند و طوطی وار تکرار می کنند و 
در رسانه هایشان منعکس می کنند در صداوسیما می گویند و...، مثل شعار مضحک 
و ســیاهکارانه » ورزش از سیاست جداست!« )و در ماجرای اخیر باشگاه های آسیا 
دیدیم که کنفدراســیون آسیا و دســت اندرکاران ذلیل و بی شخصیت آن چگونه با 
رفتار و تصمیمی کامال سیاسی آن هم از نوع کثیفش به جنگ فوتبال ایران آمدند 
و...( و مهم تر از این به میدان فراخواندن مردم )که بزرگترین ثروت و ســالح ورزش 
ما هســتند و باید قدر و حرمتشان رعایت شود که خیلی جاها نمی شود( و در میان 
گذاشتن مشکالت و موانع با آنها وکمک گرفتن از آنان و... از ظرفیت و توان نهفته 
و بالقوه ورزش در جهت» قوی« تر شــدن ورزش  بهترین استفاده را ببرند. سخن در 

این باره مفصل است که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.

برنامه بازی های پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا 
شنبه 5 بهمن 98

* شهرخودروایران............الرفاع بحرین)ساعت ۱۷:۵۰- ورزشگاه الشارجه امارات(
*استقالل ایران............الکویت کویت)ساعت ۱۷:۵۰ – ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال
*فوالد خوزستان.................................................................استقالل تهران)لغو شد(

شنبه 5 بهمن 98
*ماشین  سازی تبریز.....................................................................سپاهان)ساعت۱۵(
*پیکان تهران...................................................... نساجی مازندران)ساعت ۱۵:۳۰(
*گل گهر سیرجان.........................................................سایپا تهران)ساعت ۱۵:۳۰(
*ذوب آهن اصفهان...........................................پارس جنوبی جم)ساعت ۱۵:۴۵(

یکشنبه ۶ بهمن 98
*نفت مسجدسلیمان.......................................صنعت نفت آبادان)ساعت ۱۵:۳۰(
*پرسپولیس تهران..........................................تراکتور سازی تبریز)ساعت ۱۶:۴۵(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
11611142071334. پرسپولیس

21687127101731. سپاهان
3169341913630. تراکتور

4168621916330. صنعت نفت آبادان
51685333171629. استقالل

617854139429. شهر خودرو
716664129324. فوالد

8164111118323. نفت  مسجدسلیمان
122-9166461718. ماشین سازی تبریز

616-10163761622. نساجی مازندران
615-11163671319. ذوب آهن

414-12162861317. پارس جنوبی جم
814-13163581321. سایپا

613-14163492329. پیکان
910-1516178615. گل گهرسیرجان

257-16170710833. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

انتقاد از پیروزی بزرگ
پس از این توافق، ناظمی سخنگوی وزارت ورزش از آن 
به عنوان »توافق بزرگ« یاد کرد. همچنین ابراهیم شکوری 
سرپرســت دبیرکلی فدراســیون فوتبال نیــز باقی ماندن 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا را یک دســتاورد 

بزرگ دانست.
این اظهار نظرات موجی از انتقــادات را در میان اهالی 
ورزش بــه راه انداخت تا جایی که فرهاد مجیدی ســرمربی 
اســتقالل تهران در گفت و گویی اظهار داشت: اول هفته صد 
بار گفتم برای پلــی آف به زمین بی طرف برویم و در جریان 
مسابقات با رایزنی حق میزبانی را پس بگیریم، اما نخواستند 
بــه نظر ما اهمیت بدهند. همه ایران درباره این موضوع نظر 
دادنــد، اما به نظر مربیــان و بازیکنان تیم ها اهمیت ندادند! 
فضایی به وجود آوردند که کســی جرات نکند نظر مخالف 
دهد. تا همین دیشــب به من خیلی محکم می گفتند محال 

اســت به دبی برویم، اما ناگهان االن می گویند خبر خوش! 
خبر پیروزی، کدام پیروزی؟ پیروزی این بود که بازی پلی آف 

استقالل در تهران برگزار می شد. 
وی افزود: چرا از کادرفنی نپرســیدید که برای بازی در 
زمین بی طرف، قطر بهتر است یا امارات که حتما انتخاب من 
قطر بود، چون مشــکل پروازی برای بازی احتمالی با الریان 
نداشــت. پیروزی این بود که یک هفتــه تمرکز تیم را بهم 

نمی ریختید و ابتدای هفته این موضوع را حل می کردید. 
به غیر از مجیدی، افــرادی چون دادگان و مهدوی کیا 
نیز به انتقاد از اظهار نظر مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون 

فوتبال پرداختند. 
علی نژاد: پیروزی بزرگ نبود

زمانــی که انتقادات بــاال گرفت، علی نژاد سرپرســت 
معاونت قهرمانی وزارت ورزش در گفت و گویی عنوان داشت: 
به نظر من توافق خوبی صورت گرفت، اسم این توافق را من 

پیــروزی بزرگ عنوان نمی کنم، بلکــه معتقدم با این توافق 
نه تنها عــزت و منافع خود را حفظ کردیم بلکه جریمه هم 
نشدیم. امیدوارم در آینده فضای مثبتی بین ایران و عربستان 

در حوزه فوتبال شکل بگیرد. 
 AFC وی تصریح کرد: این اولین بار است که ما تصمیم
را نپذیرفتیــم و تصمیم آنها را هــم تغییر دادیم. افرادی که 
برای مذاکره رفتیم هیچ گونه مسئولیتی نداشتیم. آقای تاج 
رایزنی هایــش را انجام داده بود امــا مجموعا کمیته اجرایی 
AFC نظر آقای تاج را نپذیرفت. باید بگویم که یک تیم بزرگ 
دیپلماســی در این ماجرا کار کرد و اتحادی هم که رسانه ها 
ایجاد کردند بسیار تاثیرگذار بود. تصمیم االن AFC مشخص 

کرد که ما کشور امنی هستیم. 
ابعاد منفی و مثبت یک توافق

توافــق مدیران فوتبال ما با مقامات AFC را باید از چند 
منظر مورد بررســی قــرار داد. اینکه مدیــران فوتبال ایران 
توانســتند AFC را مجاب کنند که بازی های برگشت مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در تهران برگزار شــود، اقدام 
مهمی بــود. خصوصا آنکه همگان اطالع دارند ســعودی ها 
با همدســتی برخی کشــورهای منطقه دنبال آن بودند که 

میزبانی را به بهانه نبود امنیت از ایران بگیرند.
اما آنجایی که مدیــران فوتبال ما قبول کردند تیم های 
ایرانی در مرحله پلی آف در کشور ثالث میزبان باشند، نقطه 
ضعف ما در گفت و گو با مدیران فوتبال آســیا بود. تا پیش از 
ایــن مدیران ورزش تاکید داشــتند که تیم های ما حتی در 
مرحله پلی آف نیز حاضر به میزبانی در کشور ثالث نیستند.

اتفاقات اخیر یک درس مهم بــرای ورزش و فوتبال ما 
داشــت و آن هم این بــود که اگر در تمام این ســال ها در 
 AFC ،عرصه باشگاهی تبدیل به قدرت برتر آسیا شده بودیم
جرات نمی کرد چنین رفتاری را با ما انجام دهد. حاال هم اگر 
می خواهیم در آینده دیگر چنین اتفاقاتی تکرار نشــود، باید 
فوتبــال مان را از درون تقویت کنیم. باید تمام ارکان ورزش 
به ویژه مدیران به گونه ای کار و برنامه ریزی کنند که فوتبال 
ایران در عرصه ملی و باشگاهی تبدیل به یکی از قدرت های 
آسیا شــود تا آن موقع حتی با انگیزه های سیاسی نیز هیچ 

قدرت و نهادی نتواند آسیبی به ورزش ما برساند.

یکهزار و ۷50 واحد مسکونی ویژه محرومان 
در سیســتان و بلوچســتان با حضور معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور، رئیس ســازمان بنیاد مسکن انقالب، 
استاندار و شماری از مسئوالن در شهرستان 

خاش افتتاح شد. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در این مراسم که به صورت نمادین در 
روستای قاسم آباد خاش برگزار شد اظهار داشت: تا 

پایان سال 99 دولت متعهد است افزون بر ۵۰ هزار 
واحد مســکونی را در سیســتان و بلوچستان اجرا، 

تکمیل و به بهره برداری برساند.
محمدباقر نوبخت گفت: روز پنجشنبه  و جمعه  
دو هزار و ۷۵۰ واحد مســکونی با اعتبار ۵۵ میلیون 
تومان برای هر واحد مسکونی در شهرهای سیستان 

و بلوچستان افتتاح شد.
وی ادامــه داد: تالش می کنیم به احترام علمای 
اهل سنت در سیستان و بلوچستان پنج هزار واحد 

مسکونی را به صورت قرض الحسنه بسازیم
معــاون رئیس جمهوری گفت: روز پنجشــنبه  
کلنگ ســاخت ۱۶ هزار و ۲۵۰ واحد تخریبی سیل 
زدگان جنوب سیستان و بلوچستان به زمین زده شد 
و همچنین هشــت هزار واحد دیگر در این مناطق 

نوسازی خواهند شد.
وی افزود: از سال قبل کار ساخت ۱۲ هزار واحد 
مسکونی را در سیستان و بلوچستان آغاز کردیم و امروز 
خود را موظف می دانیم تا پایان سال آینده افزون بر 

 ۵۰ هزار واحد مســکونی را به مردم تحویل دهیم.
نوبخت برای اجــرای جاده مرزی روتک خاش قول 
پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان را داد و گفت: برای شروع 
باند دوم جاده خاش به زاهدان که ۱۰۰ کیلومتر کار 

مطالعات آن انجام شده همکاری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: عــالوه  بر این برای پرداخت یک 
میلیــارد تومان کمک بــه شــهرداری ایرندگان و 
تخصیص اعتبار برای ۱۰۰ تخت بیمارســتانی برای 

خاش خود را متعهد می دانیم.

خوزستان  دادگســتری  کل  رئیس 
گفت: دستور ویژه قضایی برای شناسایی 
عوامل شــهادت فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج بخش دارخوین از توابع شهرستان 

شادگان صادر شده است. 
پاسدار شهید عبدالحسین مجدمی بامداد 
روز چهارشنبه دوم بهمن ماه ۱۳9۸ در مقابل 
منزلش در شهر شــادگان در ۷۰ کیلومتری 
جنوب اهواز توســط افراد ناشناس به شهادت 

رسید.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری 
مرادی  خوزســتان حجت االســالم صــادق 
افــزود: پرونده قضایی در خصوص شــهادت 
عبدالحســین مجدمی تشکیل شده و دستور 
فوری و ویژه برای شناســایی و دســتگیری 

عوامل این ترور صادر شده است.
وی با بیان اینکه از همان ســاعات اولیه 
این حادثه تروریستی ، تحقیقات در دادستانی 
آغاز و دستور الزم از سوی بازپرس ویژه برای 
دســتگیری عوامل ترور شهید مجدمی صادر 

شده است افزود: این پرونده به صورت ویژه در 
حال پیگیری است.

بر اساس تحقیقات انجام شده ساعت ۳۰ 
دقیقه بامداد روز چهارشنبه در حالیکه فرمانده 
ناحیه مقاومت بســیج شهر دارخوین از منزل 
شخصی خود در شادگان برای انتقال خودرو 
از منزل خارج می شــود از سوی فرد یا افراد 
ناشناس مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. وی 
براثر اصابت گلوله به ســینه مجروح شــده و 

حین انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

جاسک – خبرنگار کیهان : 
بیش  گفت:  جاسک  شهرســتان  فرماندار 
از هزارمیلیارد تومان خســارت در بخش های 
مختلف شهرستان جاســک وارد شده است، 
قالب تسهیالت  افزود: پرداخت خســارت در 
ارزان قیمت و بالعوض در بحث اشتغال و مسکن 

انجام می گیرد.
محمــد رادمهــر،  اظهار کــرد: از 9 روســتای 
شهرســتان جاســک که تخلیه شــده و در اسکان 
اضطراری بودند هنوز تعداد شــش روســتا در کمپ 
اســکان دارند و امدادرسانی و خدمات  رسانی به آنها 

در حال انجام است.
وی تصریح کرد: آب شبکه ای ۲۵ روستا نیز هنوز 
وصل نشــده که به  وسیله ۱۰ تانکر در حال آب رسانی 
هستند، همچنین روستاهایی که برقشان وصل نشده 

از طریق ژنراتور برق  رسانی می شوند.
فرماندار شهرستان جاسک خاطرنشان کرد: اگر 
شــرایط جوی اجازه دهد راه مناطق کوهستانی نیز 
بازگشایی و خدمات  رســانی از طریق زمینی امکان  

پذیر خواهد شد.
افزون بر ۱5 هزار سیل زده 

سیستان و بلوچستان اسکان یافتند
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر سیســتان و 
بلوچستان گفت: ۱۵ هزار و ۱99 سیل زده استان در 
قالب سه هزار و ۳۳9 خانوار از ۲۰ دی تاکنون توسط 

نیروهای هالل احمر در چادر اسکان داده شدند. 
رســول راشــکی روز پنجشــنبه در گفت وگو با 
خبرنــگار ایرنا اظهار داشــت:عملیات امدادرســانی 
به آسیب دیدگان سیستان و بلوچستان توسط چهار 
هــزار و ۶۶۳ نجاتگر جمعیت هالل احمر اســتان در 

حال انجام است.
روســتا در ۱۵  و ۱۲۵  هــزار  داد:  ادامــه  وی 
شهرستان سیســتان و بلوچستان که دچار سیالب و 

آبگرفتگی شده بودند امدادرسانی شدند.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر سیســتان و 
بلوچستان گفت: ۳۲۸۲ دستگاه چادر امدادی، ۷۳۱۲ 
تخته موکــت، ۱۴۶۵۳ تخته پتــو، ۸۸۱۶ کیلوگرم 
نایلون، ۲۵ هزار و ۴۱۰ بســته غذایی بین آســیب 

دیدگان استان تاکنون توزیع شده است.
وی توزیع ۱9۰۸۰ بسته موادغذایی۷۲ ساعته و 
۶۳۳۰ بسته غذایی یک ماهه، ۲۲ هزار و ۱۱۲ قوطی 
کنســرو، ۱۴ هزار و ۱۸۴کیلوگرم برنج و آب معدنی، 
نان، حبوبات، روغن، چای، فانوس، والور و ست ظروف 
و موادبهداشتی را از دیگر اقالم توزیع شده بین سیل 

زدگان سیستان و بلوچستان عنوان کرد.
بازگشایی مدارس روستاهای 

سیل زده جاسک در چادر
مدیر آموزش و پرورش جاســک گفت: مدارس 
روستاهای سیل زده که در جریان سیل اخیر آسیب 

دیدند در چادر بازگشایی شدند.
ناصر عســکری زاده ، افزود: در جریان سیل ۵۶ 
مدرسه آســیب دید که ۱۴آموزشگاه خسارت جدی 
دیدند که این ۱۴ فضا غیر قابل اســتفاده آموزشــی 

هستند.
وی اضافــه کرد :در روزهای گذشــته ۷۰۰ دوره 
کتب درسی و دوهزار پکیج لوازم التحریردر روستاهای 

سیل زده بین دانش آموزان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه برای دانش آموزان روســتاهایی 
که سیل سبب تعطیلی کالسهای آنها شده است گفت 
:برای این دســته از دانش آموزان کالس های جبرانی 
برگزار می شــود تــا عقب ماندگی ایــن دانش آموزان 

جبران شود.
مدیــر آموزش و پرورش جاســک گفت:در حال 
حاضر راه ۲۳ آموزشــگاه در روستاهای جاسک بسته 
است و امکان رفت وآمد عادی نیست  ولی اگرچه راه 
ارتباطــی وجود ندارد ولی به دلیل حضور معلمان در 

روستا ها کالس های درس باز و برقرار است.

رئیس  پلیس راه استان خوزستان از کشته 
شدن تعداد پنج نفر بر اثر تصادف رانندگی در 

مسیر ماهشهر به رامشیر خبر داد. 
سرهنگ رضا دولتشاهی ، اظهارداشت :برخورد 
یک دستگاه سواری پژو پارس با پراید در کیلومتر 
۳۵ مسیر ماهشهر به رامشیر در حدود ساعت ۱۱ 
و ۲۰ دقیقه دیروز  رخ داد. وی ادامه داد:  تعداد دو 
مجروح این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند اما 
بر اساس اعالم عوامل اورژانس تاکنون پنج کشته 
گزارش شده اســت. رئیس  پلیس راه استان تاکید 
کــرد: این حادثه به دلیل انحراف به چپ خودروی 

پژو پارس رخ داده است.

رئیــس فوریت های پزشــکی اورژانس 
۱۱5 شوش گفت: انفجار مین در غرب کرخه 
شوش در شمال خوزستان باعث کشته شدن 
پدر یک خانواده و زخمی شــدن سه عضو 

دیگر شد. 
علی مقدمیان، افزود: پدر این خانواده ۳۰ ساله 
و کودکان او دو، شــش و ۱۱ ساله بودند و با رفتن 
روی مین زخمی شدند. او اظهار داشت: این حادثه 
در روســتای فرحان کبر رخ داد و مصدومان حادثه 
به بیمارستان نظام مافی شوش اعزام شدند ولی پدر 
 خانواده به دلیل شدت جراحات در مسیر جان باخت.
وی افزود: مامــوران اورژانس ۱۱۵ این کودکان را 
برای ادامه درمان از بیمارســتان نظام مافی شوش 
به اهواز منتقل کردند. با گذشت بیش از ۳۰ سال از 
پایان جنگ تحمیلی، همچنان انفجار مین و ادوات 
جنگی مربوط به ایــن دوران در مناطق جنگی از 

جمله استان خوزستان قربانی می گیرد.

با حضور نوبخت

 1000 واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

دستور ویژه قضایی برای شناسایی عوامل شهادت فرمانده بسیج دارخوین

فرماندار جاسک خبر داد
خسارت هزار میلیارد تومانی سیل به جاسک تصادف 2 خودرو

 5 کشته گرفت

انفجار مین در شوش
 یک کشته برجا گذاشت

سرقت از طالفروشی 
هندیجان – خبرنــگار کیهان: فرماندار ماهشــهر اظهــار کرد: یک 
طالفروشی در شهرک طالقانی هندیجان توسط سارقان مسلح مورد دستبرد 
قرار گرفت. محسن بیرانوند، افزود: در این سرقت مسلحانه سارقان توسط یک 
خودروی سواری دست به سرقت زده و دو نفر را مجروح کرده و از صحنه جرم 
متواری شدند. وی خاطرنشان کرد: پلیس سرنخ هایی از عامالن این سرقت به 

دست آورده و تالش برای دستگیری متهمان آغاز شده است.
تصادف مرگبار

زاهدان – خبرنگار کیهان: جانشــین انتظامی شهرســتان زابل گفت: 
تصادف دو خودرو در محور »هیرمند-زابل« یک کشته و پنج مجروح برجای 
گذاشــت.  سرهنگ »غالمرضا میرشکاری« افزود: دو دستگاه خودرو پراید که 
در محور »هیرمند- زابل« با هم کورس گذاشته بودند هنگام سبقت با یکدیگر 
برخــورد کردند. وی تصریح کرد: در این حادثه سرنشــین ۵9 ســاله یکی از 
خودروهــا به علت شــدت جراحات وارده در دم فوت و پنج سرنشــین دیگر 
دوخودرو نیز مجروح و با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان امیرالمومنین 
)ع( شهرستان »زابل« منتقل شدند. این مقام انتظامی بیان داشت: کارشناس 
پلیس راه علت این حادثه را سرعت غیرمجاز و عدم کنترل راننده هر دوخودرو 

اعالم کرد.
سارقان مسلح جاده ای

اهواز – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان خوزستان از دستگیری 
اعضای چهار باند ســارقان مسلح جاده ای وکشــف اموال مسروقه بالغ بر دو 

میلیارد ریال توسط پلیس آگاهی اندیمشک خبر داد.
 سرتیپ »حیدر عباس زاده« گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه 
جاده ای وتیراندازی به سمت خودروهای شوتی  در سطح شهرستان اندیمشک 
ماموران پلیس آگاهی با کار اطالعاتی وهمکاری مجموعه انتظامی شهرستان 
اندیمشک چهار باند از سارقان مسلح جاده ای وعوامل ایجاد ناامنی متشکل از 
۱۲نفر  را شناســایی و طی عملیاتهایی در مخفیگاهشان  دستگیر کردند که 
از متهمان پنج دستگاه خودروی سرقتی، یک قبضه سالح کالش، یک قبضه 
سالح شکاری و اقالم مسروقه جاده ای به ارزش بالغ بر دو میلیارد ریال کشف 
شــد. فرمانده انتظامی خوزستان افزود :افراد مزبور در تحقیقات پلیس به ۱۰ 
فقره سرقت مسلحانه اعتراف کردند.متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.
دستگیری سارقان مغازه و احشام

کرج – خبرنگار کیهان: با تــالش کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی 
استان البرز، دونفر که اقدام به ۸۰ فقره سرقت از مغازه ها به شیوه کش روزنی 
در کرج و ۱۶ فقره سرقت احشــام در مناطق مختلف استان البرز می کردند، 
شناسایی و دســتگیر شدند.  سرهنگ »محمد نادربیگی« گفت: در پی اعالم 
شکایت تعدادی از کسبه و مالکان مغازه در مناطقی از »اسالم آباد، عظیمیه، 
بلوار طالقانی« و... مبنی بر ســرقت از مغازه به روش کش روزنی توسط دو نفر 
و در حضور فروشنده، بررسی موضوع در دستور کار پایگاه یکم پلیس آگاهی 
اســتان البرز قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی استان البرز افزود: کارآگاهان با 
مراجعه به بانک اطالعاتی ســارقان ســابقه دار و تحت نظر قرار دادن مناطق 
وقوع جرم به صورت نامحســوس، دو نفر را که با یک دســتگاه خودرو پژو به 
طرز مشکوکی در حال تردد در خیابان های فرعی مناطق مرکزی کرج بودند را 
مشاهده و پس از استعالم از پالک خودرو و بررسی های دقیق تر مشخص شد، 
سرنشینان خودرو، سوژه های مورد نظر هستند. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
متهمان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی، 
در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به جرم خود مبنی بر ۸۰ فقره سرقت از 

مغازه ها به روش کش روزنی و ۱۶ فقره سرقت احشام اعتراف کردند.
قاچاق کاال

شــهرکرد – خبرنگار کیهان : فرمانده انتظامي اســتان چهار محال و 
بختیاری از کشف ۴۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق در محور »لردگان - بروجن« 
خبر داد.  ســرتیپ »غالمعباس غالمزاده« گفت: در پي دریافت خبری مبنی 
بر ورود کاالی قاچاق به اســتان، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان، قرارگرفت. این مقام ارشد انتظامی استان 
افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی چهار دستگاه کامیونت حامل 
کاالی قاچاق را در یک عملیات پلیســی در محور »لردگان - بروجن« متوقف 
کردند. فرمانده انتظامي استان افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها انواع 
کاالي قاچاق شــامل لوازم خانگي، پارچه، لوازم جانبــي تلفن همراه و لوازم 

التحریر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و ۵ متهم را نیز دستگیر کردند.



رهایی کودک 10 ساله زاهدانی از دست آدم ربایان 

صفحه 10
 شنبه ۵ بهمن 1۳۹۸ 
۲۹ جمادی االول 1۴۴1 -شماره ۲۲۳۹0

جـامعـه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: 

اجرایسیستمارجاع،ازفروشبدونضابطهداروجلوگیریمیکند

با پرســه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شــویم که 
مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار نظرات کاربران به معنی تأیید آنها 

از سوی کیهان نیست.
خروش ملت عراق

 محمود  ترکمــان: »دقیقاً یک هفته بعد از خطبــه عربی رهبر انقالب 
جوشــش میلیونی مردم عراق این نویــد را می دهد که این منطقه دیگر جایی 

برای حضور آمریکایی های  تروریست ندارد!«

 حیدر: »آرزویی که حاج قاسم در زمان حیاتش داشت با شهادتش تحقق 
یافــت؛ اتحاد ملت عراق برای اخراج آمریــکا. اخراج آمریکا یعنی: آرامش برای 
منطقه، امنیت برای ایران، ثُبات برای سوریه، آزادی برای فلسطین، نابودی برای 

اسرائیل و...؛ شهید سلیمانی قوی تر از سردار سلیمانی است.«
 سبحان: »موشک های مقاومت عراق در حال سوختگیری.«

 ســیدمصطفی دارابی: »امروز روز یوم اللهی برای مردم عراق بود، روزی 
ماندگار که شروع خروج  اشغالگران  تروریست آمریکایی از این سرزمین مقدس 

را کلید زد، مردم عراق از این امتحان سربلند بیرون می آیند ان شاءاهلل.«
 حجت فقیه: »خفت و خواری یعنی ٧  تریلیون دالر خرج کنی، آخرش 

بشه این.«
 داوود حســین زاده: »امروز میلیون ها نفر از مردم عراق بیرون ریختند و 
با شعار الموت آمریکا خواستار اخراج آمریکا شدند. این حقیقت عراق هست نه 
چند ده هزار معترض وابسته در خیابان ها که شبکه های اونوری آنها رو اکثریت 

مردم نام می برند.«
 ســجاد: »هنوز چند هفته از شــهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس 
نگذشــته که این بار مردم عراق به خیابان ها ریختند، گویی این خون هنوز تازه 
اســت و این داغ ســرد نشدنی. این برکت خون شــهید است »کسی که پاک 

زیست؛ پاک رفت و خونش می جوشد« روحت شاد و یادت گرامی.«
شگرد سربازان  ترامپ

 محمد اکبرزاده: »بی بی ســی و...، تحرکات چنــد جوان نقاب به چهره 
عراقی را گزارش لحظه به لحظه می رفتند تا تصویر خاصی از عراق نشان دهند! 
امروز اما از خروش میلیونی ملــت عراق علیه آمریکا حتی یک تصویر هم کار 
نکرده اند! حتی یک تصویر! وارونه نمایی شگرد سربازان  ترامپ در فضای مجازی 

است!«
 محمد هم با انتشار این کاریکاتور نوشت: »کاریکاتوریست عراقی هدف 

از تظاهرات سراسری امروز در عراق را به تصویر کشید.« 

جماعت وحشی
 مجتبــی روحی زاده: »وقتی ذات یک کشــوری با کندن پوســت کله  
سرخپوست ها شــکل گرفته مشخصه اون کشور تهش چی می شه! اگه شما از 
 ترور شهید سلیمانی و تهدید به  ترور سردار قاآنی تعجب می کنید تعجبی نداره 
اگه ذات آمریکایی جماعت رو بشناســید! این جماعت از بدو ورودشون به این 

قاره وحشی بودن و هستند و خواهند بود!«
نبرد تمدن ها

 امیرحسین ثابتی: »چهل ســال قبل دنیا تحت سیطره دو مکتب بود؛ 
لیبرالیســم و کمونیسم. خمینی مکتب ســوم را به میدان آورد. چندسال بعد 
کمونیســم به تاریخ پیوست و اکنون نبرد نهایی بین اسالم با لیبرالیسم است، 
تحریم و فشار هم بی ثمر بوده و حاال مرگ بر آمریکا از مرزهای ایران فراتر رفته. 

این یک نبرد تمدنی است.«

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اخبار کوتاه اجتماعی

 مردم با خیال راحت شیر و لبنیات مصرف کنند
وزارت بهداشت- وزیر بهداشــت گفت: خوشبختانه در نمونه برداری هایی 
که از صنعت شــیر و لبنیات داریم، آفالتوکسین در همه موارد، کمتر از سطح 
زیان آور و در سطح مجاز است و این اطمینان را به مردم می دهیم که با خیال 

راحت، شیر و لبنیات مصرف کنند. 
 پلیس در اعتراضات اخیر سالح نداشت

فارس- پس از آنکه رسانه های بیگانه در هنگام تجمعات و ناآرامی هایی که 
به واســطه حادثه هواپیمای اوکراینی به وقوع پیوست از زخمی شدن تعدادی 
از هموطنان به دنبال تیراندازی پلیس خبر داده بودند، فرمانده نیروی انتظامی 
گفت: پلیس در هیچ کدام از تجمعات یا اعتراضات سالح گرم به همراه ندارد و 

در اعتراضات اخیر هیچ موردی از تیراندازی از طرف ناجا نبوده است.
 کالهبرداري از تهران تا کاشان

پایگاه خبری پلیس- رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهي پایتخت از دستگیري 
کالهبــردار 50 میلیارد ریالی با بیش از 30 فقره کالهبرداري خبر داد و گفت: 
متهم از فرش فروشان و تولید کنندگان تهران و کاشان کالهبرداری کرده بود.

اختصاص ۲0 میلیارد تومان از سوی کمیته امداد
 برای کمک به مددجویان سیل زده 

کمیته امداد- معاون اداری و مالی کمیته امداد از اختصاص ۲0 میلیارد تومان 
برای کمک به مددجویان ســیل زده در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: کار 

تعمیر و بازسازی منازل آسیب دیده از سیل در جنوب کشور آغاز شده است.
 شناسایی۲۶ هزار کودک دارای پدر و مادر غیر مؤثر

سازمان بهزیســتی- مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی بابیان 
اینکه حمایت از کودکان دارای والد غیر مؤثر در دســتور کار این ســازمان قرار دارد، 
گفت: تاکنون ۲۶ هزار کودک برای ساماندهی در این طرح شناسایی شدند که ۱۶ هزار 

نفر از آنها در خانواده خودشان و ۱0 هزار نفر در مراکز شبه خانواده زندگی می کنند.
اهدای هزینه یادبود یکی از شهدای هواپیمای اوکراینی 

به سیل زدگان  
ایرنا- خانواده پگاه صفرپور از شــهدای هواپیمــای اوکراینی، با حضور در 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل، در اقدامی انسان دوســتانه و فرهنگ ساز 
هزینه یادبود فرزند خود را که دانشــجوی پزشــکی بود، برای کمک به مردم 

سیل زده جنوب کشور به جمعیت هالل احمر اهدا کردند.
کالهبرداری در بازار مبل

پایگاه خبری پلیس- رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهي پایتخت از دستگیري 
کالهبرداری که در بازار مبل به بهانه عرضه مبل ارزان قیمت ٧ میلیارد ریال از 

40 شهروند کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
امضای تفاهم نامه بین وزرای آموزش و پرورش ایران و سوریه

وزارت آموزش و پرورش- بر اســاس تفاهم نامه ای که در ســفر محســن 
حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش کشــورمان به جمهوری ســوریه با وزیر 
آموزش و پرورش این کشور منعقد شد، زمینه همکاری در حوزه تربیت معلم، 
آموزش و پرورش اســتثنایی، تجهیز مدارس، چاپ کتب درسی، سوادآموزی و 

همچنین تبادل تجربیات در حوزه های مختلف مورد توافق قرار گرفت.

شهر »هوان گانگ« در استان هوبی در 
چین در پی شــیوع ویروس کرونا در این 
کشور قرنطینه و دسترسی عمومی جاده ای 

و ریلی به آن بسته شد.
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش   بــه 
جوان، هوان گانگ، دومین شــهر چین در استان 

هوبی همچون شهر ووهان  مرکز این استان در پی شیوع ویروس کرونا که عامل 
بیماری شبه سارس است، قرنطینه  و دسترسی عمومی جاده ای و ریلی به این 
شهر بسته شد. مقامات محلی نیز دستور بستن اماکن تفریحی عمومی از جمله 
ســینما ها و کافی نت ها را صادر کردند و از ٧ میلیون ســاکن شهر هوان گانگ 
خواســتند که به جز شــرایط خاص  شــهر را ترک نکنند. شهر هوان گانگ در 
حوالی شــهر ووهان واقع شده که تایید ۱۲ مورد ابتال به ویروس کرونا در این 
شهر گزارش شده است. مقامات چین برای مهار شیوع ویروس کرونا در مجموع 
حدود ۲0 میلیــون نفر را قرنطینه کردند. مقامات چین روز پنجشــنبه برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، شهر ووهان با جمعیت ۱۱ میلیونی که 
مرکز شــیوع این ویروس در چین است را به طور کامل قرنطینه کردند و شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز جشــن های سال جدید چینی را لغو کرد.

عالئم ابتال به این ویروس شامل سرفه، مشکل در تنفس و تب است که ممکن 
است در نهایت به یک ذات الریه مرگبار منجر شود. ماکائو، هنگ کنگ، ژاپن، کره 
جنوبی، تایلند و آمریکا موارد آلوده به این بیماری را گزارش کرده اند. بسیاری 
از کشــور ها اعالم کردند مســافراِن پرواز هایی را که از شهر ووهان چین انجام 
می شــود در فرودگاه مورد معاینه پزشکی قرار می دهند، اما از آنجایی که پنج 
روز برای ظاهر شدن عالئم این بیماری زمان الزم است عمال تشخیص مبتالیان 

به ویروس کرونا در روز های اولیه ناممکن به نظر می رسد.

قرنطینه
 ۲0 میلیون نفر 

به دلیل شیوع»کرونا«

چین

حداکثر  خواستار  ترکیه  در  دادستانی 
1۸ سال زندان برای مردی شد که پیش از 
تحویل دادن پیتزا به مشتری روی آن آب 

دهان انداخته بود.
به گــزارش یورونیــوز، دوربین های امنیتی 
محل سکونت یک مشــتری، رفتار مرد جوان را 

ضبط کردند و در تصاویر دیده می شــود که تحویل دهنده پیتزا که »بُراق .س« 
نام دارد، درســت پیــش از تحویل دادن پیتزا به مشــتری روی آن آب دهان 
انداختــه و با موبایلــش از این کار فیلم می گیرد. انگیزه کار وی هنوز روشــن 
نیست. مســئول مجتمع مسکونی مزبور که در اسکی شــهر ترکیه واقع شده، 
فیلــم دوربین های امنیتی را می بیند و این موضوع را به مشــتری پیتزا اطالع 
می دهد و او نیز به دادگاه شکایت می برد. متهم که در سال ۲0۱٧ مرتکب این 
عمل شــده، در مرحله نخست به جرم به خطر انداختن سالمت مشتری چهار 
هزار لیر جریمه شــد و حاال دادستان پرونده با اتهام »مسموم کردن خوراک« 
در پی گرفتن حکم زندان طوالنی مدت برای وی اســت. تقاضای حداکثر ۱۸ 
ســال زندان برای چنین اتهامی، حتی در نظام قضایی ترکیه که به سختگیری 
معروف اســت، به نظر بیش  از  حد می آید چرا که برای مثال »عضویت در گروه 

تروریستی« نیز نهایتا ۱5 سال زندان دارد.

تقاضای
 1۸ سال زندان برای
 انداختن آب دهان

ترکیه

رســانه های آمریکایی با انتشــار یک 
انفجار در ساختمانی در  از وقوع یک  فیلم 

هیوستون در ایالت تگزاس خبر دادند.
به گزارش فــارس، صدای انفجــار در چند 
کیلومتری شــنیده شــده اما علت حادثه هنوز 
مشــخص نیســت. پلیس تگزاس گفته است که 

منطقه مورد نظر یک منطقه صنعتی اســت. شاهدان عینی نیز گزارش داده اند 
که دیوار و شیشه های ساختمان های اطراف بر اثر این انفجار لرزیده است.

انفجار مهیب 
در منطقه صنعتی

آمریکا

گفت  متحد  ملل  ســازمان  سخنگوی 
پیامرسان  از  اســتفاده  عدم  دستور العمل 
به همه  ژوئیه ســال گذشته  واتس آپ در 

کارکنان این سازمان ابالغ شده است.
و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه    
ســیما بــه نقــل از خبرگــزاری رویتــرز، پس 
از اینکه کارشناســان ســازمان ملل، عربســتان ســعودی را به اســتفاده از 
ســکوی ارتباطــات زنده بــرای هک کــردن تلفــن همراه »جــف بزوس« 
 مدیــر اجرایی شــرکت آمــازون و مالک واشــنگتن پســت متهــم کردند، 
»فرحان حق« ســخنگوی ســازمان ملل اعالم کرد، کارکنان این ســازمان به 
دلیل عدم امنیت ســازوکار واتس آپ، از این شــبکه اجتماعی برای ارتباطات 
خود اســتفاده نمی کنند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اعالم کردند، 
اطالعات موجود از دخالت احتمالی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 
در حمله ســایبری ۲0۱۸ به مدیــر اجرایی آمازون خبر می دهــد. از این رو، 
متخصصان این ســازمان براســاس گزارش گروه مشــورتی FTI مســتقر در 
واشــنگتن، خواستار بررسی و تحقیقات فوری از سوی کارشناسان آمریکایی و 
دیگر مقامات شدند. این گزارش نشان می دهد اطالعات تلفن همراه آیفون جف 
بزوس به وسیله یک فایل بدافزار ارسالی از حساب کاربری واتس آپ بن سلمان 
ربوده شده است. سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به اینکه اگر آنتونیو گوترش 
دبیر کل این سازمان با تلفن همراه ولیعهد عربستان سعودی یا یکی از مقامات 
کشور های دیگر به وسیله برنامه واتس آپ تماس گرفته بود، چه اتفاقی می افتاد؟ 
گفت: مقامات ارشــد سازمان ملل آموزش دیده اند که از واتس آپ که به لحاظ 
ساز و کار محیطی امن نیست، استفاده نکنند. در چنین شرایطی تصور نمی کنم 
دبیر کل از چنین برنامه ای استفاده کند. وی افزود، دستور العمل عدم استفاده 
از واتس آپ در ژوئیه سال گذشته به همه کارکنان این سازمان ابالغ شده است.

ممنوعیت استفاده 
از »واتس آپ« 
در سازمان ملل

آمریکا

در پی انفجار یــک کامیون حامل گاز 
طبیعی در لیما، پایتخت پرو دست کم دو نفر 

کشته و ۴۸ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایسنا، در این حادثه یک کامیون 
حامل گاز طبیعی در سراشــیبی تصادف کرد و 
پس از شکســته شدن ســوپاپ و نشت بنزین، 

شــعله ور و منجر به آتش ســوزی چندین خانه در اطراف خود شــد. »مارتین 
ویسکارا« رئیس جمهوری پرو این حادثه را  فاجعه بار دانست. وزیر بهداشت پرو 
اعالم کرد که بیش از نیمی از قربانیان در وضعیت »بسیار بحرانی« قرار داشته 

و سوختگی آن ها بیش از ۸0 درصد است.

انفجار مرگبار 
کامیون

 حمل سوخت

پرو

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با  اشاره به 
تصادف در بزرگراه نیایش تهران، گفت: این حادثه 

دو کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.
سید جالل ملکی با  اشاره به اینکه این حادثه تصادف 
حادثه مذکور ساعت ۸ دقیقه بامداد دیروز)جمعه(، به وقوع 
پیوست، به ایســنا گفت: طی این حادثه که برای خودرو 
سواری ۲0۶ اتفاق افتاد از پنج سرنشین این خودرو که دو 
خانم و ســه مرد جوان بودند، دو مرد جان خود را از دست 

داده و سه نفر نیز مصدوم شدند.
ملکــی درخصوص محل وقوع حادثه، اظهار داشــت: 
این حادثه مرگبار در مســیر غرب به شرق بزرگراه نیایش 
حــد فاصل بین محله فرحزاد و بزرگراه یادگارامام به وقوع 
پیوسته بود که بالفاصله پس از وقوع حادثه طی تماس با 
سامانه ۱۲5 سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، مأموران 

دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه علت وقوع تصادف نامشــخص است،  
ادامه داد: این خودرو هنگام حرکت در این مسیر به دلیل 
نامشخصی از مسیر اصلی حرکت منحرف شده و به شدت 
با گاردریل های میانی و پایه فلزی یک ســتون در مســیر 
بلوار برخورد کرده بود که باعث واژگونی و متالشی شدن 

خودرو می شود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: در شرایطی 
که طی این حادثه ایربگ های خودرو عمل کرده بود، یکی 

از دو خانم سرنشــین از خودرو به بیرون پرتاب شــده و 
خوشــبختانه مشکل خاصی نداشــت. همچنین یک مرد 
جوان لحظاتی قبل از واژگونی خودرو از ماشین خارج شده 
بود که از ناحیه مچ پای چپ، دچار جراحت شــدید شده 

بود.
ملکی درخصوص ســایر سرنشینان خودرو، گفت: سه 

نفر دیگر در خودور محبوس بودند به شکلی که یک خانم 
در قسمت پشتی ماشین در شرایطی بسیار خطرناک و دو 
آقا در قسمت جلوی ماشین بودند که آتش نشانان بالفاصله 
عملیات رهاسازی را با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی و 
سه دستگاه جرثقیل آغاز کردند و توانستند سریعا هر سه 
نفر را از ماشین خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دهند.

 2 کشته و 3 مصدوم در تصادف بزرگراه نیایش

رئیس  کل سازمان نظام پزشکی ایران، از انجام 
کار کارشناســی برای تعییــن تعرفه های خدمات 
پزشکی سال ۹۹ خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای 
تعرفه پزشکان عمومی شهر تهران، ۴۷ هزار و ۵00 

تومان است.
به گــزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در 
نخستین جلســه معاونین و مدیران حوزه ستادی با روسا 
و معاونین نظام پزشــکی شهرســتان ها )قطب پایتخت(، 
اظهارداشــت: ســازمان نظام پزشــکی پیگیری های الزم 
را درخصــوص مباحث فنــی و نظارت، تعرفــه، مالیات، 
حوزه های انتظامی و آموزش و... برای رفع مشکالت جامعه 
پزشکی انجام می دهد و درخصوص تعرفه های سال آینده 
نیز نظرات کارشناســی خود را به شورای عالی بیمه اعالم 

نموده است.
ظفرقندی تاکید کرد: پیشــنهاد نظام پزشــکی برای 
تعرفه ها این است که درخصوص جزء فنی در نظر گرفتن 
تورم و برای جزء حرفه ای افزایش حقوق و دستمزد مالک 

عمل قرار گیرد.
وی ادامــه داد: درخصوص تعرفه هــا باید هزینه تمام 
شده خدمات از جمله استهالک و خرید تجهیزات و... مورد 
توجه قرار گیرد که با جلسات شورای عالی و پیگیری های 
انجام شده این موارد در پیشنهاد سازمان نظام پزشکی به 
شورای عالی بیمه لحاظ شده است و همچنین درخصوص 
تعرفه پزشــکان عمومی شــهر تهران نیز با لحاظ کردن 

موارد کارشناســی عدد 4٧ هــزار و 500 تومان را پس از 
کار کارشناسی با اســاتید اقتصاد سالمت به شورای عالی 
بیمه پیشــنهاد دادیم که مخالفت هایی از سوی تعزیرات 

نیز وجود دارد.
رئیس  کل سازمان نظام پزشــکی ایران با بیان اینکه 
اگر تعرفه ها به مقدار واقعی خود نزدیک نشود شاهد افت 
کیفیت خدمات خواهیم بود، خاطرنشان کرد: افت کیفیت 
خدمــات به معنای کم کاری همکاران پزشــک نیســت 
زیرا آنها همواره به وظایف انســانی خود در قبال بیماران 
عمل می کنند امــا نبود بودجه برای خرید و به روز کردن 
تجهیزات و سایر هزینه های جاری موجود در مراکز درمانی 

از کیفیت خدمات خواهد کاست.
ظفرقندی درخصوص موانعی که برای واقعی شــدن 
تعرفه های پزشــکی وجود دارد بیان کــرد: دولت بودجه 
الزم را بــرای این کار ندارد و ســازمان های بیمه گر نیز از 
نظر منابع مالی با محدودیت هایی مواجه هســتند و تنش 
اجتماعــی و عوارض ایجاد شــده از این مباحث نیز دلیل 

دیگری مبنی بر عدم افزایش تعرفه های پزشکی است.
وی افزود: بن بســت هایی که اعالم می شــود در واقع 
مســائلی اســت که وجود داشــته و برای خروجش باید 
تدابیری اندیشیده و اقدامات الزم انجام شود زیرا خواهان 
افزایش بودجه بخش ســالمت هســتیم و در بودجه سال 
آینده ســهمی که برای ســالمت در نظر گرفته شده تنها 

۹ درصد است.

سازمان هواشناسی هشدار داد 
پیش بینی

 کوالک برف و بهمن
در برخی استان ها

سازمان هواشناســی با اعالم تداوم بارش ها تا 
دوشنبه،  نســبت به بارش برف و وزش باد و وقوع 

کوالک برف و بهمن در برخی استان ها هشدار داد.
به گزارش تســنیم، بر اساس نقشــه های همدیدی و 
آینده نگری سازمان هواشناسی، امروز در مناطقی از جنوب 
و جنوب غرب بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد، در 
ارتفاعــات و دامنه های زاگرس مرکزی بارش برف و باران و 
در مناطقی از شــرق و شمال شــرق و سواحل دریای خزر 

بارش باران روی می دهد.
 فردا )یکشنبه( نیز ادامه فعالیت این سامانه بارشی در 

جنوب، جنوب شرق و شرق کشور پیش بینی شده است. 
همچنین روز دوشنبه در سواحل شمالی و شمال شرق 
بارش پراکنده روی می دهد و در سایر مناطق کشور تا روز 

سه شنبه جو نسبتا پایداری حاکم خواهد بود.
بر اساس اعالم سازمان هواشناسی، بارش برف و وزش 
باد باعث کوالک برف در محورهای کوهستانی شمال غرب 
و امتداد رشته کوه البرز و احتمال رخداد بهمن در ارتفاعات 
البرز مرکزی خواهد بود که می تواند موجب اختالل در تردد 

جاده ای این مناطق شود.

و درمان مجلس گفت:  بهداشت  عضو کمیسیون 
تجویز داروهای مشــابه و فروش دارو بدون ضابطه 
توسط داروخانه ها با یارانه دولتی منابع کشور را هدر 

می دهد.
حیدر علی عابــدی در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه 
بــا تاثیر اجرای سیســتم ارجــاع بر کاهش مصــرف دارو، 
اظهارداشــت: در همه جــای دنیا برای نظم دهــی به ارائه 
خدمات بهداشــت و درمان قواعدی تنظیم می شــود که بر 
اساس آن خدمات سطح بندی شده و گایدالین ها و راهنمای 
بالینی برای سیستم ارجاع تهیه می شود تا خدمات به صورت 

عادالنه در دسترس افراد نیازمند قرار بگیرند.
عابــدی با تاکید بر اینکه پس از اجرای کامل سیســتم 
ارجاع، داروها با نظم خاصی توزیع می شود، افزود: در سیستم 
ارجــاع، افراد نمی توانند برای دریافت دارو به چند پزشــک 
مراجعه کنند چرا که تجویز داروهای مشــابه و فروش دارو 
بدون ضابطه توســط داروخانه ها با یارانه دولتی منابع کشور 

را هدر می دهد.

وی، با بیان اینکه سیســتم ارجاع مانع مراجعه یک فرد 
به پزشــک های متعدد می شود، ادامه داد: در سیستم ارجاع 
هر فرد می تواند تنها به پزشــک خانواده خود مراجعه کند و 
همین امر باعث می شود از تجویز داورهای مشابه جلوگیری 
شود. از این رو مشکالت ناشی از مصرف باال، خودسرانه و غیر 

ضروری دارو به ویژه آنتی بیوتیک ها کنترل می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، خاطرنشــان کرد: با 
اجرای سیســتم ارجاع داروخانه موظف می شوند دارو را به 
صورت الکترونیکی و بر اساس تجویز پزشک به بیمار تحویل 
بدهند. از طرفی این فرآیند باعث می شــود تهیه دارو بدون 
نسخه پزشک به دلیل تعرفه آزاد برای افراد صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.
علت تفاوت قیمت فروش دارو با قیمت روی جلد

سخنگوی سازمان غذا و دارو علت تفاوت در قیمت روی 
جلد دارو با قیمتی که دارو در داروخانه ها عرضه می شــود را 

تشریح کرد.
کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، درباره علت تفاوت 

قیمت روی جلد داروها با قیمتی که داروخانه دارو را به بیمار 
می فروشــد، گفت: باید توجه کرد که واقعا نمی توان قیمت 
روی جلــد دارو را مالک قیمت قرار داد؛ زیرا به ویژه در یکی 
دو ســال اخیر که به دنبال تحوالت ارزی، تغییرات قیمتی 
متناوب داشــتیم، ممکن اســت در مقطعی که هزینه تیراژ 
باالی بســته بندی کمتر بوده، یک شرکت داروسازی تعداد 
زیادی بسته بندی را در آن مقطع تولید کرده باشد و قیمتی 
روی آن درج شــده باشد که این قیمت لزوما در زمان تولید 
و عرضه دارو به بازار، قیمت مصوب دارو نبوده است. بنابراین 
قیمت مصوب با آن قیمتی که بر روی جلد دارو درج شــده، 

متفاوت است.
جهانپور با بیان اینکه مالک قیمت دارو، قیمتی است که 
در ســامانه تیتک موجود است، افزود: آخرین قیمت مصوب 
هر دارو در ســامانه تیتک وجود دارد و مردم هم به راحتی 
می توانند به آن دسترســی داشته باشند؛ به طوری که مردم 
می توانند با مراجعه به سایت TTAC.IR نام دارو را وارد کرده و 
قیمت آن را ببینند. در عین حال می توانند از طریق نرم افزار 

و اپلیکیشــنی که قابل نصب بر روی موبایل های هوشمند و 
تبلت های اندروید است، قیمت را ببینند.

وی ادامه داد: مسیر دیگری که مردم می توانند از قیمت 
مصوب یک دارو اطالع پیدا کنند این است که شناسه اصالت 
آن دارو را به سامانه پیامکی ۲000۸۸۲۲ ارسال کرده و هم 
اصالت دارو و هم آخرین قیمت مصوب آن را دریافت کنند.

سخنگوی ســازمان غذا و دارو تاکید کرد: در عین حال 
توصیه ما به شــرکت های داروســازی این است که در زمان 
تولید ترجیحا قیمــت تولید را حداقل با جت پرینتر بر روی 
بسته بندی ها نصب کنند. مجددا تاکید می کنم که مالک ما 
برای قیمت دارو، آن قیمتی است که در سامانه قرار دارد که 

آخرین قیمت مصوب را نشان می دهد.
جهانپور گفت: اگر مــردم اختالف و تفاوتی بین قیمت 
عرضه شــده دارو با قیمتی که به عنــوان قیمت مصوب در 
سامانه تیتک وجود دارد، مشاهده کردند، می توانند به سامانه 
۱۹0 اطــالع دهند که حتما این مــورد تخلف خواهد بود و 

بررسی خواهد شد.

رئیس  مرکز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت از کنترل مســافران ورودی از چین در 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( از نظر عالئم ابتال 

به گونه جدید ویروس کرونا خبر داد.
محمد مهدی گویا درباره گونــه جدید ویروس کرونا به 
ایرنا گفت: ســومین گونه خطرناک ویــروس کرونا در حال 
حاضر در کشــور چین مطرح و موارد اولیه آن مشاهده شده 
است. این گونه جدید با عنوان ویروس کرونا ۲0۱۹ نام گذاری 
شده است. تاکنون این ویروس در بیش از 500 نفر در چین 
مشاهده و در ۹ نفر منجر به مرگ شده است. ویروس کرونا 
انواع مختلفی دارد که ســه گونــه از آن به عنوان گونه های 

خطرناک شناخته شده اند.
گویا ادامه داد: در حال حاضر مسافرانی که از چین وارد 
ایران می شوند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( از نظر 
عالئم ابتال به ویروس کرونا بررســی می شوند. اگر عالئمی از 
بیماری مشاهده شود، اقدامات الزم برای مراقبت از این افراد 
انجام می شود. اگر کسی در چین آلوده به این بیماری شده 

باشــد، فقط می تواند از طریق هواپیما به ایران برسد و تنها 
جایی که مســافر از چین وارد می شود، فرودگاه بین المللی 

امام خمینی)ره( است.
راه انتقال گونه جدید کرونا 

مشخص نیست
وی افزود: هنوز اطالعات درباره این بیماری کامل نیست 
و راه انتقال آن هم به طور قطعی مشــخص نشــده اســت. 
آنچه تاکنون مشخص شده این است که اکثر افراد مبتال به 
این ویــروس، به یک بازار فروش محصوالت دریایی مراجعه 
کرده اند، اما مشــخص شده که حتی این ویروس می تواند از 

طریق قطرات تنفسی از انسان به انسان هم منتقل شود.
رئیس  مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: حدس زده می شــود که ممکن اســت این بیماری از 
طریق تماس با این آبزیان یا خوردن آنها منتقل شــود، ولی 

هنوز نتیجه نهایی در این زمینه حاصل نشده است.
گویا اظهارداشــت: ســازمان جهانی بهداشت هنوز این 
موضوع را به عنوان یک واقعه اضطراری با اهمیت بین المللی 

اعالم نکرده و در جلســه ای که اخیراً برگزار شــد، سازمان 
جهانی بهداشــت به این نتیجه نرســید و امکان دارد که در 
جلسه بعدی )شــامگاه جمعه( به این نتیجه برسند و اعالم 
کنند که این اتفاق یک واقعه اضطراری بهداشتی با اهمیت 

بین المللی است.
مشاهده عمده ویروس کرونا در »ووهان« 
وی با اشاره به اینکه در تشخیص و گزارش دهی بیماری 
به سازمان جهانی بهداشت تاخیر وجود داشته است، افزود: 
این بیماری عمدتا مربوط به شهرستان ووهان در چین بوده 
و البته در چند شــهر دیگر مثل پکن هم دیده شــده است. 
آنچه قدری باعث نگرانی شــده، اتفاقاتی مانند گزارش ۲00 
مورد جدید این بیماری ظرف یک روز در کشور چین است.

 »B اپیدمی »آنفلوآنزا نوع
در کشور وجود ندارد

رئیــس اداره بیماری هــای وزارت بهداشــت گفت: در 
روزهای گذشته نســبت درصد عاملیت تیپ نوع B آنفلوآنزا 
در موارد گزارش شــده بیشتر بوده است، اما در حال حاضر 

اپیدمی در این خصوص نداریم.
بیماری آنفلوآنزا به عنوان یک بیماری ویروســی که در 
فصل زمستان شیوع بیشــتری دارد امسال در سطح کشور 
شــیوع پیدا کرد و حتی منجر به مرگ تعدادی از هموطنان 

شد.
البته در کنار خطرناک بودن این بیماری، با رعایت نکات 
ساده و ابتدایی مانند رعایت بهداشت فردی و شست وشوی 
مرتب دســت ها، می توان از ابتال به این بیماری به طور قابل 

توجهی جلوگیری کرد.
حسین عرفانی رئیس  اداره بیماری های وزارت بهداشت 
در گفت وگو با فارس، در پاســخ به این پرسش که »آخرین 
وضعیت بیماری آنفلوآنزای نوع B در کشور چگونه است؟«، 
اظهار داشــت: در هفته ها و روزهای گذشــته نسبت درصد 
عاملیت تیپ نوع B آنفلوآنزا در موارد گزارش شــده بیشتر 
بوده است، اما در حال حاضر اپیدمی در این خصوص نداریم. 
البته شرایط برای افزایش بروز و طغیان مجدد آنفلوآنزا وجود 

دارد و مردم باید رفتارهای پیشگیرانه را رعایت کنند.
جای خالی »دامپزشک

حیات وحش« در کشور
گفت:  تهران  دامپزشــکی  بیمارســتان  رئیس 
متاســفانه هنوز تخصص دامپزشــکی برای »حیات 
وحش« در ایران نداریــم و افرادی هم که متخصص 
این کار هســتند به شکل تجربی دانش خود را به روز 

کرده اند.
پیــام محبی در گفت و گو با ایســنا در واکنش به مرگ 
یک قالده ببر در باغ وحش صفادشت اظهار داشت: تخصص 
دامپزشــکی برای »حیات وحش« در ایران نداریم و افرادی 
هم که متخصص در این کار هســتند به شکل تجربی دانش 
خود را بــه روز کرده اند و به علت فقدان دانش تخصصی باال 

در مواقعی در درمان حیات وحش دچار مشکل می شویم.
محبی افزود: دولت و سازمان حفاظت محیط زیست باید 
راجع به این مسئله سرمایه گذاری کنند تا تعدادی متخصص 
حیات وحش تربیت کنند عالوه بر آن الزم است ارتباط باغ 

وحش ها با مراکز درمانی تخصصی کشور بیشتر شود.
وی ادامــه داد: بســیاری از باغ وحش هــا و افرادی که 
حیوان پرورش می دهند تصور می کنند که استفاده از دانش 
دامپزشــکی هزینه های آن ها را بیشتر می کند البته ممکن 
است در زمان حال این هزینه ها افزایش یابد اما انجام این کار 
موجب می شود که در بلندمدت متحمل هزینه هایی نشوند.

رئیس بیمارستان دامپزشــکی تهران با اشاره به اینکه 
ببری که در باغ وحش صفادشــت تلف شــده اســت حتی 
اگر صاحب شــخصی داشت جزو ســرمایه های دامی کشور 
محسوب می شود، گفت: خیلی بد است که راحت می گوییم 
آن ببر تلف شده  است و باید تحقیق کنیم و بدانیم چرا این 
اتفاق افتاده  اســت تا بتوانیم از رخداد مجدد آن جلوگیری 

کنیم.
محبی با بیان اینکه کشــور ایران بر مبنای کشاورزی و 
علم دامداری بسیاری از مسائل اقتصادی را جلو برده  است، 
اظهار داشت: دانش دامپزشکی در ایران در زمینه »حیوانات 
اقتصادی و خانگی« بســیار باال اســت و می توان گفت در 

منطقه خاورمیانه اول است.
وی افزود: به لحاظ دستگاه و فناوری نیز کشور ایران در 
خاورمیانه اول است. به عنوان مثال در بیمارستان دامپزشکی 
تهران دستگاه ام.آر.آی و در بیمارستان دانشکده دامپزشکی 
دانشــگاه تهران نیز دستگاه سی تی اسکن موجود است و در 
واقع حداقل یک دستگاه  داریم تا بتوانیم بسیاری از حیوانات 

را بررسی کنیم.

طرح خشونت زدایی
از مدارس ابتدایی تدوین شد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از 
تدوین طرح خشونت زدایی از مدارس ابتدایی خبر داد 
و گفت: اعتباربخشی این طرح انجام شده و در مرحله 

انجام اصالحات آن هستیم.
رضوان حکیــم زاده در گفت وگو با فــارس در خصوص 
آخرین وضعیت طرح خشــونت زدایی از مــدارس ابتدایی، 
اظهارداشــت: تدویــن این طرح تمام شــده اســت و کار 
اعتباربخشی آن را به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
سپردیم و تعدادی از متخصصان بررسی کردند.  حکیم زاده 
ادامه داد: در حال حاضر این طرح یک اصالحات جزئی دارد 
و در حال انجام هســتیم؛ از ســوی دیگر با وزیر آموزش و 
پرورش هم صحبت کردیــم که بتوانیم برنامه اجرایی آن را 
پیگیــری کنیم.  وی درباره زمان اجرای این طرح گفت: مد 
نظر ما این بود که زودتر اتفاق بیفتد و به محض اینکه نهایی 
شد، اخبارش را اعالم می کنیم. معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش افزود: اعتقاد داریم محیط مدرسه عالوه بر 
فضای فیزیکی، یک فضای عاطفی، روانی و اجتماعی هم دارد 
که به شدت در رشد شخصیت کودکان موثر هست و با توجه 
به اینکه داشتن امنیت روانی، عاطفی و امنیت اجتماعی در 
فضای مدرســه هم به تربیت بهتر و هــم به یادگیری بهتر 
کمک می کند، دنبال این هســتیم تا از طریق توانمندسازی 
کادر مدرسه شامل مدیران، معلمان، والدین، دانش آموزان و 
همه ذی نفعانی که با کودکان سر و کار دارند، این آگاهی را 
ایجاد کنیم و این آموزش ها را ارائه دهیم که همه نسبت به 
انواع خشونت حساسیت داشته باشند؛ بایدها و نبایدها را در 
ایــن زمینه ببینند و به خصوص مرکز آن در این طرح، روی 

خشونت های غیرفیزیکی است.

پلیس  با ســرقت های خاص  مبــارزه  معاون 
آگاهی پایتخت از دســتگیری سارق مامور نما که 
سوژه هایش را در فضای مجازی به دام می انداخت، 

خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ کارآگاه 
احمد نجفــی اظهار داشــت: مهرماه گذشــته مردی با 
مراجعه به پلیــس اعالم کرد که فردی بــه نام »پوریا« 

در فضــای مجــازی بــا ادعــای اینکــه مامــور پلیس 
 اســت، اقدام بــه کالهبــرداری ۱۶5 میلیــون ریالی از

 وی کرده است.
نجفــی اظهار داشــت: در ادامه مشــخص شــد که 
کالهبرداری دیگری نیز بدین شــیوه انجام شده و متهم 
تمامی مال باختگان یک نفر بوده و با انتشــار تصویری از 
خود )ملبس به پوشــش نظامی با درجه ستواندومی( در 

فضای مجازی اعتماد سوژه های مورد نظر را به خود جلب 
و سپس اخاذی کرده است.

وی افزود: این متهم 3۱ســاله ســابقه دار که پیشتر 
به جرم ســرقت و جعل احکام دولتی دستگیر شده بود، 
ســرانجام در مخفیگاهش در میدان قزوین شناســایی و 
 دستگیر شد و تاکنون چهار مالباخته موفق به شناسایی این 

متهم شده اند.

کالهبرداری پلیس قالبی از طریق فضای مجازی

جانشین انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان 
گفت: با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی استان کودک 
10 ساله پس از دو هفته اســارت از دست آدم ربایان 

رهایی یافت. 
سرتیپ»احمد طاهری« افزود: در پی اعالم فقدان پسر 
بچه ای ۱0 ساله در شهر زاهدان موضوع در دستور کار پلیس 

آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: این پسر بچه در نهم دی ماه سال جاری برای 
خریــد نان از منزل خارج و به منزل بازنگشــته بود و تالش 

۲4 ساعت خانواده او نیز برای یافتن وی نتیجه ای نداشت .
وی اظهار داشــت: با تشــکیل پرونده فقدانی در پلیس 
آگاهی افرادی ناشناس با خانواده کودک تماس گرفته و در 

قبال آزادی او مبلغ هشت میلیارد ریال در خواست کردند.
جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: با 

توجه به حساسیت موضوع و اهمیت حفظ جان کودک ربوده 
شده تحقیقات گســترده ای توسط کارآگاهان پلیس آگاهی 
برای شناســایی آدم ربایان و رهایی او آغاز شد که مشخص 
شد کودک توسط سرنشینان یک دستگاه سواری پژو ربوده 

شده است.
طاهری، تصریح کرد: ســرانجام کارآگاهــان زبده اداره 
مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی با انجام یک ســری 

تحقیقات گسترده میدانی آدم ربایان را شناسایی کردند.
وی بیان داشــت: آدم ربایان کــه در پی اقدامات پلیس 
عرصه را برخود تنگ دیدند مجبور به آزادسازی این کودک 

در یکی از خیابان های سطح شهر زاهدان شدند.
جانشــین انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به سرنخ های به دست آمده تالش 

برای دستگیری عامالن متواری این آدم ربایی ادامه دارد.

امسال بیش از 1۳ هزار نفر در جاده ها جان باختند
شیراز – خبرنگار کیهان: 

 امسال تاکنون 1۳ هزار و ۷11 نفر در حوادث جاده ای جان باخته اند و مهم ترین عوامل در این سوانح و حوادث 
سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، بی توجهی به جلو، صحبت با تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی، استفاده 

نکردن از کمربند و کاله ایمنی بوده است. 
فرمانده پلیس راهور ناجا در آئین آغاز به کار همایش کاهش بار سوانح ترافیکی و چالش ها و راهکارهای پیش رو در شیراز 
گفت: امســال تاکنون ۱3 هزار و ٧۱۱ نفر در حوادث جاده ای جان باخته اند، مهمترین عوامل در این سوانح و حوادث سرعت 
غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، بی توجهی به جلو، صحبت با تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی، استفاده نکردن از کمربند و کاله 
ایمنی بوده است. سرتیپ سید کمال هادیان فر اضافه کرد: هر فردی که در تصادفات جان خود را از دست می دهد، هزینه های 
زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشور تحمیل می کند؛ همچنین بار روحی، جسمی و معنوی نیز در این حوادث 
وجود دارد که باعث از هم پاشیدن خانواده ها می شود.وی ادامه داد: به ازای هر نفر کشته شده در سوانح، حدود ۲٧ نفر مجروح 

داریم و هر 30دقیقه، یک نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهد.
 هادیان فر با تاکید بر نقش جدی 33 سازمان کشور در تصادفات، مواردی مانند تلفات جانی، اتالف وقت مسافران، کاهش 
حمل و نقل، حوادث ثانویه و حوادث زیســت محیطی را از مهم ترین پیامدهای سوانح ترافیکی برشمرد که باید به کمک این 

سازمان ها در مورد آنها برنامه ریزی شود.

* اقدسیه مسجد جامع امام صادق)ع(
- مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا)س( با سخنرانی: حجج اسالم حسینی  

قمی، سیدحسین مومنی و دکتر رفیعی و مداحی: آقای سیدمهدی میرداماد 
- از 5 تا ۹ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا

برنامه محافل و مساجد

وزارت بهداشت:

مسافران ورودی از چین از نظر عالئم ابتال به »کرونا« کنترل می شوند

رئیس  سازمان نظام پزشکی خبر داد

مخالفت تعزیرات با پیشنهاد تعرفه 47500تومانی 
پزشکان عمومی تهران در سال 99



صفحه 11اخبار كشور
شنبه ۵ بهمن 1۳۹۸
۲۹ جمادی االول 1۴۴1 - شماره ۲۲۳۹۰

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

تداوم اتهام زنی دولتی ها و مدعیان اصالحات 
به شورای نگهبان

سرویس سیاسی- 
تیتر یک روز پنج شنبه ارگان دولت نشأت گرفته از یک دروغ محض بود. روزنامه ایران در حالی عبارت »حمایت از برجام، 
علت رد صالحیت« را به نقل از واعظی و با فونت درشــت روی صفحه اول خود نشــاند که سخنگوی شورای نگهبان آن را 

تکذیب کرد، نماینده مجلسی هم که مبدأ طرح آن بود، از پاسخگویی فرار کرد.
در گزارش تیتر یک ارگان دولت آمده است:  »محمود واعظی روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت، در پاسخ به 
پرسش های خبرنگاران درباره واکنش دولت نسبت به رد صالحیت ها، با تأکید بر اینکه دولت نسبت به رد صالحیت هایی که 
بر اساس قانون باشد، به هیچ وجه مطلبی ندارد، اظهار کرد: گزارش هایی از نمایندگان حاضر در مجلس یا نامزدها دریافت 
می کنیم که به آنان گفته شد شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده اید و مسائلی را در پرونده آنها مطرح 

کرده اند که مربوط به مسائل تفکر و اندیشه )افراد( است.«
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در واکنش به ادعای جعفر زاده ایمن آبادی، نماینده 
رشــت در مجلس، مبنی بر رد صالحیتش در انتخابات مجلس به دلیل حمایت از دولت و برجام، نوشــت: »اگر ادعای رد 
صالحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، 
رد صالحیت می شد. شاید همین اطالعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.«
افزون بر این، جعفر زاده ایمن آبادی پس از این ادعای خالف واقع، حاضر نشد درباره آن توضیحی بدهد و هیچ پاسخی نداشت.
دروغ پردازی و جنجال آفرینی مدعیان اصالحات - اعتدال علیه شورای نگهبان، عقده گشایی ناکارآمدها و بی کارنامگی هاست.

ادعای مضحک مدعیان اصالح طلبی
روزنامه مردم ساالری در یادداشت صفحه اول با عنوان »انتخابات رقابتی یا رقابت درون گروهی« نوشت: »وضعیت احراز 
صالحیت افراد در این دوره به گونه ای است که رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در مقابل آن موضع گیری داشته اند و از عدم 
توازن و تعادل در تأیید صالحیت کاندیداها انتقاد کرده اند. لذا با شــرایط کنونی و عدم تغییر در نگرش اتخاذ شــده به نظر 

می رسد رقابت انتخاباتی به رقابت بین گروهی در بین اصولگرایان تقلیل خواهد یافت.«
مردم ساالری در ادامه مطلب ضمن تعرض به شورای نگهبان نوشت: »اهمیت و نیاز به تکثرگرایی و حضور همه قشرها 
در گام دوم انقالب است. یقیناً هنگامی  که درخصوص آینده ایران و توسعه و پویایی کشور سخن به میان می آید هرگز نباید 
امور مهم همانند انتخابات و مجلس را به گروه خاصی سپرد. اداره امور سیاسی و برنامه ریزی و آینده نگری باید بر دوش همه 
افراد و گروه ها و رضایت همه شهروندان باشد. تک صدایی و حذف، آینده مطلوبی ندارد و گام دوم انقالب با این رویه پیش 
رو هرگز محقق نمی شود.« و »در تاریخ ایران تجربه های تلخ فراوانی از گرایشات یکتاانگارانه و یک صدایی ثبت شده است، 
شایسته است بزرگان و تصمیم گیران بزرگی و مطلوبیت تکثرگرایی را به کوتاهی و نارضایتی یک جانبه نگری  ترجیح دهند.«

شایان  ذکر است از اصالح طلبانی که ادعا می کنند در انتخابات فرارو، تکثری وجود ندارد و اغلب نامزدهای اصالح طلب 
رد صالحیت شده اند این سؤاالت پرسیده شود که آیا همه رد صالحیت شده ها و یا تأیید صالحیت شده ها با شما هماهنگ 
می کنند؟ آیا اصالح طلبان علم غیب دارند که از 5 هزار نفر تأیید صالحیت شده، کفه اصالح طلبان خالی به نظر می رسد؟ یا 

اساساًً مگر داوطلبان اصالح طلب صرفاً کسانی اند که در لیست های فالن گروه اصالح طلب باشند؟
عملکرد دولت و مجلس باعث سرخوردگی مردم شد

پروانه سلحشــوری، نماینده عضو فراکســیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »مردم امید داشتند که 
مجلس بتواند تغییر و تحولي به وجود بیاورد اما هم مجلس و هم عملکرد دوساله اخیر دولت باعث سرخوردگي مردم شد«.

سلحشوری در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: »شوراي نگهبان دالیل زیادي براي رد صالحیت افراد عنوان مي کند، 
که متأسفانه مصادیق یکساني ندارد. همه براي شوراي نگهبان برابرند، اما خودي هایشان برابرترند«.

این نماینده مدعی اصالحات، از یک سو اذعان می کند که عملکرد مجلس دهم در کنار عملکرد دولت روحانی، باعث 
سرخوردگی مردم شده است و از سوی دیگر، روند قانونی احراز صالحیت کاندیداهای مجلس شورای اسالمی توسط شورای 

نگهبان را زیر سؤال می برد.
در روزهای گذشته، آیت اهلل جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته بود:»شورای نگهبان از تأیید یا رد صالحیت هیچ فردی 

متنفع یا متضرر نمی شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می کند«.
هنوز سنگ لوایح استعماری را به سینه می کوبند!

روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان »درهای بســته به روی CFT« نوشــت:»اف ای تی اف و لوایح مربوط به آن به یکی از 
جنجال برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است به نوعی که پیوستن ایران به این کارگروه بین المللی دستاویز جریان ها 
و جناح های سیاسی علیه همدیگر شده است. سال هاست ایران درگیر این موضوع است و همچنان برای پیوستن ایران به 

گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و تصویب لوایح چهارگانه آن است«.
گفتنی است برخی دولتمردان و فعالین اصالح طلب دقیقاً در رویکردی مشابه حمایت از برجام، تمام مشکالت کشور را به 
FATF ربط داده و مدعی هستند که تنها راه حل رفع مشکالت کشور پیوستن به FATF است. این طیف همچنین مدعی 

است که دولت در شکل گیری وضع موجود اقتصادی در کشور بی تقصیر است و تقصیرها بر گردن مخالفان FATF است.
حامیان FATF که هیچ دلیل فنی و کارشناسی و منطقی در دفاع از پیوستن به این سازمان ندارند، منقدان را آماج 

حمله قرار داده و برچسب فاسد، رانت خوار و آلوده به پولشویی به آنان می زنند.
این در حالی اســت که در هفته های گذشته، دولت  تروریست آمریکا در اقدامی جنایتکارانه سردار سرافراز حاج قاسم 
سلیمانی را به شهادت رساند. بسیاری از تحلیلگران تأکید کردند که این اقدام آمریکا، مصداق عینی  تروریسم دولتی است.

آمریکا عضو FATF است و یکی از کارویژه های اصلی این سازمان مبارزه با  تروریسم و پولشویی است. اما اف ای تی اف به هیچ 
عنوان درباره اقدام   تروریستی یکی از اعضای خود موضع گیری نکرده و سکوت پیشه کرد.

این سازمان پیش از این نیز در مسئله داعش و پولشویی و اقدامات تروریستی این گروهک تکفیری، هیچ اقدامی انجام 
نداد. FATF هیچ کاربردی در مبارزه با  تروریسم و پولشویی ندارد. به همین خاطر است که 70 درصد پولشویی در جهان در 
آمریکا و کشورهای اروپایی)اعضای اصلی FATF( رخ می دهد. کارویژه اصلی اف ای تی اف، هوشمند سازی تحریم های آمریکا 

و مسدودکردن مسیرهای دورزدن تحریم ها از سوی ایران و به عبارتی ایجاد قابلیت »نقطه زنی« در تحریم های آمریکاست.
الزم به ذکر اســت که بر اســاس گزارش های رسمی  منتشر شــده، 70 درصد پولشویی در جهان در آمریکا و اروپا رخ 
می دهد. این در حالی است که این کشورها از اعضای اصلی FATF هستند. یکی از کارویژه های ادعایی FATF مبارزه با 
 تروریسم است. مقر این کارگروه نیز در پاریس، پایتخت فرانسه قرار دارد. این در حالی است که پاریس حامی و پناهگاه گروهک  

 تروریستی منافقین است. گروهکی جنایتکار که ۱7 هزار ایرانی اعم از زن و کودک را مظلومانه به شهادت رسانده است.
مدعیان اصالحات که برای فرار از پاسخگویی و بهانه جویی کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته اند، این روزها سعی 

می کنند FATF را بهانه کنند و سوءمدیریت ها و بی عرضگی ها را بر گردن نهادهای حاکمیتی بیندازند.
لیست امید نگران حصر فتنه گران یا معیشت مردم؟!

روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی به موضوع حقوق و دستمزد کارگران پرداخته و نوشته است: »جلسات 
تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی چندهفته ای است آغاز شده که به گفته یک مقام رسمی  وزارت کار، معاون اقتصادی 
این وزارتخانه، قدرت خرید خانوارها امسال باالی ۴0 درصد افت کرده و برآوردهای نمایندگان کارگران نشان می دهد قدرت 

خرید خانوارها به طور متوسط در شهرهای مختلف باالی 50 درصد سقوط کرده است.«
کاهش قدرت خرید خانواده ها به صورت مستقیم به عملکرد و سیاست گذاری های دولت مربوط است. برای نمونه دولت 
اصرار شدید داشت که افزایش حقوق ها به صورت غیرعادالنه 20 درصد برای همه باشد که با این روش افرادی که حقوق های 

باال می گیرند با افزایش حقوق بسیار بیشتر و افرادی با حداقل حقوق، افزایش حداقلی حقوق را دریافت می کردند!
در ادامه این گزارش آمده: »در روزهایی که فشارهای معیشتی پس از شوک ارزی و بنزین و وضع تحریم ها دوچندان 
شــده و ســفره های توده مردم را خالی کرده، نمایندگان مجلس هم به  صدا درآمده اند و هر کدام جسته  و گریخته خواهان 
افزایش دســتمزد کارگران منطبق بر ســبد معیشت شده اند؛ انتقادات و خواسته هایی که دل نمایندگان کارگری را خوش 
نکرده و با نگاه بدبینانه ای نسبت به آن واکنش نشان می دهند. توفیقی، نماینده رسمی کارگران، می گوید: »در این چهار سال 
این نمایندگان مجلس کجا بودند؟ چطور در روزهای پایانی بر کرسی  نشستن شان به یادشان آمده کارگران با دستمزدی 

که دریافت می کنند، از پس هزینه ها برنمی آیند. این چهار سال یا خواب بودند یا تازه اکنون به یاد وظیفه شان افتاده اند«.
به راستی در این چهارسال نمایندگان مجلس کجا بوده اند؟! کارنامه سه فراکسیون مجلس در باب معیشت مردم چیست؟ 
در این باره الزم به ذکر اســت که کیهان بارها در گزارش هایی به دغدغه های فراکسیون امید مجلس پرداخت. نگاهی گذرا 
به این چهار سال نشان می دهد که عماًل نمایندگان فراکسیون امید )اصالح طلبان مجلس( به صورت نزدیک به صد درصد 
درگیر بازی های سیاسی بوده اند. بررسی این چهار سال نشان می دهد که برای برخی از نمایندگان این طیف )خاصه امثال 
سلحشوری، حیدری و میرزایی نکو و...( نگرانی برای حصر فتنه گران اولویت اول و آخر بوده است. یک روزنامه اصالح طلب 
مهرماه نوشــته بود: »بســیاري از آنهایي که با لیست امید وارد مجلس شدند از این دغدغه ]مطالبات مردم و معیشت آنها[ 

بي بهره بودند و لیست امید تنها نردبان ورود آنها به خانه ملت بود.«

درمکتب امام

می شود روى پاى خودمان بایستیم
امید اســت روشنفکران ما و تمام کشورهای اسالمی حس اتکا به 
نفس و استقامت در مقابل تمامی ابرقدرت ها را با بیانی ساده برای مردم 
کشورهای اسالمی بیان کنند و مطمئن باشند که هیچ کس ذاتاً مایل 
نیست که وابسته باشد. ما باید با تمام توان کوشش کنیم تا مردم متوجه 
گردند که می شود روی پای خودمان بایستیم؛ می شود در مقابل شرق 
و غرب از فرهنگ و حیثیت ملی اســالمیمان دفاع کنیم؛ و می توانیم 

دنیای مادی را شکست دهیم .
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رئیس قوه قضائیه: 
 مال حرام را از حلقوم حرام خواران 

بیرون می كشیم

رئیس قوه قضائیه گفت: اراده جدى ما با کمک مردم این است که مال 
حرام را از حلقوم حرام خواران بیرون بکشیم. 

حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، در جمع خانواده شهدا و اقشار 
مختلف مردم یزد افزود: ما هرگز خود را گرفتار حاشیه و حاشیه سازی نمی کنیم 
و مأموریــت اصلی خود را می دانیم کــه آن هم اجرای حق و حقیقت و مبارزه با 

فساد است.
وی با بیان اینکه ما این مأموریت را با قاطعیت دنبال می کنیم و هرگز دچار 
سســتی و رکود نمی شــویم تصریح کرد: ما در گزارشات خود فقط به جرم فساد 
و به میزان محکوم شــدن افراد  اشــاره نمی کنیم بلکه به اموالی که به یغما رفته 
هم  اشاره می کنیم و طبق گزارشات اخیر، میلیاردها تومان به بیت المال برگشت 

داده شده است.
وی تأکید کرد: اقتصادی قوی اســت که به دســت جوانــان خودمان از آن 
گره گشایی شود و با توطئه توطئه گران دچار تکان نشود و در این عرصه در دستگاه 
قضایی، خود را موظف می دانیم برای اینکه تالشگران اقتصادی دچار مشکل نشوند، 

با فساد اقتصادی مبارزه کنیم زیرا راه حمایت از اقتصاد، مبارزه با فساد است.
رئیسی تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی در ذات انقالب ما قرار داده شده و 
ما مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با مفسدان را تا حصول نتیجه ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در کنار دســتگیری و معرفی مفسدان، گزارش 
میزان بازگشت پول های به تاراج رفته به بیت المال را نیز ارائه خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما اکنون در تحریم هستیم اما آیا می توان با این میثاق شکنان 
مذاکره کرد؟ راه دیگری هم وجود دارد که آن دور زدن تحریم هاســت که اقدام 
پسندیده ای است که باید از کسانی که زندگی مردم را تسهیل می کنند، تشکر کرد 

و در این زمینه باید تالش کرد که تحریم در زندگی مردم تأثیر نگذارد.
وی افزود: راه ســوم که راه انتخابی ماســت، این است که یک اقتصاد مقاوم 
داشته باشیم که تمام تحریم ها پشت سر گذاشته شود و هیچ تحریم و تهدیدی بر 

این اقتصاد تأثیرگذار نباشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم 
رهبری به عنوان یک اصل مهم و ضروری در کشــور به مدیران بســیار شــجاع و 

دلسوز نیاز داریم. 
حجت االسالم رئیسی، در جلسه شورای اداری استان یزد افزود: با دست لرزان 
نمی توان اقتصاد قوی را رقم زد، اقتصاد قوی، شجاعت و مقاومت می خواهد و مدیران 

ما باید با این روحیه وارد کار شوند.
وی ادامه داد: مبارزه با فســاد و مسئولیت پذیری از اصول بسیار مهمی  است 
که باید مدنظر باشد و از مدیر قوی و شجاع با جسارت در اجرا که اجازه ندهد در 

زندگی مردم خللی وارد شود باید حمایت جدی کرد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همه در کنار 
هم نظام را برای اجرای این موضوع مهم یاری دهند که انجام آن حالل بســیاری 

از مسائل و مشکالت در کشور است.
وی گفت: باید بدانیم که راه خدا از میان خلق می گذرد و اگر می خواهیم قرب 
پیدا کنیم باید مشکل مردم را حل کنیم و در این زمینه قرب برای همه الزم است 

و برای مدیران الزم تر است.
رئیسی گفت: دشمنان تصور می کنند می توانند در برخی عرصه ها  به ما ضربه 
وارد کنند و این میدان به خیال آنها اقتصادی است در حالی که داشتن برنامه و 

هوشیاری توطئه ها را خنثی می کند.
وی بیان داشــت: باید با همکاری هم و جدیت و تالش مصاعف  اقتصادی را 
بســازیم که از تکانه های دشمنان آسیب نبیند البته کارهای بسیاری انجام شده 

اما کار متفاوت نیاز است.
حجت االسالم رئیسی، در دیدار با جمعی از خانواده های معظم شهدای فاطمیون 
با بیان اینکه امروز گرفتار یک جاهلیت مدرن هستیم افزود: این جاهلیت، فناوری 

و علوم ارتباطات را در خدمت گرفته و پشت آن پول، قدرت و ثروت قرار دارد.
وی ادامه داد: در طول خدمت خود در آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری 
هر وقت به مشــهد مقدس مشرف می شدند حتما دیدار با خانواده معظم شهدای 

مدافع حرم را در برنامه داشتند و این توفیق نصیب بنده می شد.
رئیس قوه قضائیه با  اشاره به برخورد بامحبت و پرلطف و همراه با صمیمیت 
رهبر انقالب با خانواده های معظم شهدا گفت: ایستادگی و مقاومت شهدای مدافع 
حرم در میدانی که اضمحالل جریان استکباری دشمن و پیروزی جبهه حق رقم 

خورد، کار بزرگی بود.
 رئیســی گفت: امروز این حقیقت برای همه در عالم روشن است که داعش 
جریان دست ساخته آمریکایی ها و انگلیسی ها بود و شهدا این موضوع را روشن کردند. 
حجت االســالم رئیسی، در حاشیه ســفرش به یزد با خانواده یکی از شهدای 

سانحه هواپیمای اوکراینی دیدار و از آنها دلجویی کرد. 
رئیس دستگاه قضا در این دیدار از درگاه خداوند متعال برای آن شهید رحمت 

الهی و برای خانواده امیرحسین قربانی بهابادی صبر و اجر را مسئلت کرد.
سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 

قدرت موشکی ایران 
حامیان استکبار در منطقه را ناامید كرد

سخنگوى سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران گفت: قدرت موشکی 
جمهورى اســالمی ایران در انتقام گیرى از خون شهید سردار سلیمانی 

حامیان آمریکا در منطقه را ناامید کرده است. 
ســرتیپ رمضان شریف، در هجدهمین یادواره ۴۶ شهید دهستان گنج افروز 
شهرستان بابل که با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید قاسم سلیمانی 
برگزار شد، افزود: کشورهای منطقه که به کمک آمریکا بسیار امیدوار بودند، قدرت 
موشکی ایران در تخریب پایگاه آمریکا در عین االسد امیدهای آنها را نقش بر آب کرد.
وی ادامه داد: کشورهای منطقه به این باور رسیده اند که وقتی آمریکا نمی تواند 
از پایــگاه نظامی خودش دفاع کند، چگونه قدرت دفاع از کشــورهای منطقه را 

می تواند داشته باشد.
مسئول روابط عمومی سپاه گفت: انتقام موشکی ایران ابهت آمریکا را شکست 
و دنیا به خوبی دید که موشک های سپاه با چه قدرت و نظم انتقام کوچکی از خون 

سردار گرفت.
وی بیان داشت: انتقام اصلی خون سردار حاج قاسم سلیمانی خروج آمریکا از 

منطقه و آزادی کشورهای اسالمی در بند استکبار است.
شریف با بیان این که »حاج قاسم سلیمانی هیچ وقت از رهبری مایه نمی گذاشت 
بلکه تمام تالشش بر این بود که منویات رهبری را به درستی اجرا کند«، گفت: حاج 
قاسم ســلیمانی با هوشمندی تالش می کرد همه را زیر چتر والیت جمع کند و 

برای تحقق این هدف از هیچ تالشی فروگذار نمی کرد.
ســخنگوی سپاه گفت: شهادت سردار سلیمانی رستاخیزی ایجاد کرده است 
که در مراسم تشییع پیکر مطهرش در پنج شهر اهواز، تهران، مشهد، قم و کرمان 
تعداد 25 میلیون جمعیت حضور یافتند که این امر نشانگر اخالص سردار سلیمانی 
بوده است. وی افزود: بعد از شهادت سردار سلیمانی جبهه مقاومت انگیزه بیشتری 

پیدا کرده است و ما به شهدا اطمینان می دهیم که راه آنان را ادامه دهیم.

نشریه آمریکایی:

ترور سردار سلیمانی 
كوته بینانه و اقدام جنگی علیه ایران بود

یکی از تاکتیک های همیشــگی مدعیان اصالحات در مســاله 
انتخابات، هجمه به شورای نگهبان و زیر سؤال بردن نظارت استصوابی 
بوده است. گمان باطل آنها این است که شورای نگهبان با فشارهای 
رسانه ای و موضع گیری های تهاجمی شخصیت ها و فعاالن سیاسی از 
موضع نظارتی خود کوتاه می آید حال آنکه سخنگوی این نهاد نظارتی 

همواره بر مالک ها و معیارهای قانونی تأکید کرده است.
اظهارات شاخدار مدعیان اصالحات؛

دلیل رد صالحیت ها؛ حمایت از برجام است!
احمد واعظی، رییس دفتر رییس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: »گزارش هایی که ما 
دربــاره ردصالحیت ها چه درباره افرادی که اکنون در مجلس حضور 
دارند و چه کسانی که حضور ندارند، دریافت می کنیم، این است که به 
آنها گفته شده که به طور مثال شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت 
طرفداری کرده اید و مسائلی را در پرونده آنها قرار داده اند که مسائل 
تفکر و اندیشه است. برجام چیزی نیست که کسی از آن حمایت کند 

االن بشود نقطه ضعفی برای رد صالحیت اش!«
واعظی: از »نماینده رشت« بپرسید!

جعفرزاده: مصاحبه نمی کنم!
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگاری که می پرسد آیا 
برای این اظهاراتتان مستندات دارید؟! می گوید: »بله هست. شما از 
یکی از این ها مثاًل از نماینده رشت مصاحبه بگیرید. من البته با خود 
ایشان صحبت نکرده ام اما شنیده ام!« مستندات واعظی از اظهاراتش 
فقط به اینکه »شنیده ام« و از »نماینده رشت« بپرسید خاتمه یافت.

پایگاه خبری 8 دی در این رابطه نوشت: همین موضوع بهانه ای 
شد تا برای پرسش از غالمعلی جعفرزاده )نماینده رشت( که پیش تر با 
صدور بیانیه ای اعالم کرده بود: »متهم به عدم التزام به اسالم و انقالب 
شــده ام!« مصاحبه کنیم، اما این نماینده رشت حاضر به مصاحبه با 
خبرنگار 8دی نشــد و در جواب سؤال مطرح شده مبنی بر اینکه آیا 
دلیل عدم احراز صالحیتتان از سوی شورای نگهبان حمایت از برجام 

و طرفداری از دولت بوده؟! گفت: »مصاحبه نمی کنم«
کدخدایی: اگر این طور بود، 

دور قبل، رد صالحیت می شد!
از همین رو بود که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در حساب 
توییتری خود نوشت: »اگر ادعای رد صالحیت یکی از نمایندگان به 
دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که 
برجام به تصویب مجلس رســید، رد صالحیت می شد! شاید همین 
اطالعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته 
قرار گرفته است.« فی الواقع باید گفت که اگر قرار بود برای برجام کسی 

رد صالحیت شود آقای روحانی اولین نفر بود!
نماینده مجلس: الریجانی جایگاه مجلس را تنزل داد

احمــد علیرضابیگی نماینده مردم تبریــز در گفتگو با مهر، در 
خصوص عملکرد شــورای نگهبان در بررســی صالحیت نامزدهای 
انتخابــات مجلس گفــت: اقدام الریجانی در انتقاد از روند بررســی 

صالحیت ها در شورای نگهبان اقدامی جانبدارانه بود.
وی افزود: خروجی مجلس دهم ضعیف و کم اهمیت بود و جایگاه 
مجلس نزد افکار عمومی به شــدت تنزل یافت که این ناشی از نوع 

مدیریت الریجانی بر مجلس بود.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: الریجانی آن مدیریت را به واسطه 
افرادی که اهل معامله بودند اعمال می کرد، ۱70 رأیی که در مقاطع 
حساس و مهم یک طرف مناقشات مجلس بودند در واقع نمایندگانی 
بودند که با اراده آقای الریجانی در صحن مدیریت شده و رأی می دادند. 
خروجی مجلس در بررســی لوایح مربوط به FATF و رأی اعتماد و 

استیضاح برخی از وزرا گویای این مهم است.
علیرضا بیگی اظهار داشــت: با ورود شــورای نگهبان به بررسی 
صالحیت نمایندگان بسیاری از پرده ها برداشته شد و معامالت پشت 

پرده آشکار و مشخص شد.
پیوند راهبردى روحانی و الریجانی

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با تاکید 
بر اینکه الریجانی ناچار است از رفقای خود حمایت کند، گفت: نوع 
موضعگیری رئیس مجلس با موضعگیری رئیس جمهور علیه شورای 
نگهبان بسیار نزدیک بود و ناشی از پیوند استراتژیک است که الریجانی 

و روحانی با هم دارند.
گفتنی است چند روز پیش نیز حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان و از اعضای جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه »الریجانی 
فردی محافظه کار است که اعتقاد دارد همه چیز باید در سطح باال و با 
مصلحت اندیشی تصمیم گیری شود«، گفته بود: »عامل ضعف مجلس 

دهم شیوه مدیریتی الریجانی بود.«
مذاکرات دقیقه نودى اصالح طلبان

با شوراى نگهبان
یکی دیگر از اقداماتی که اصالح طلبان طی یک ماه گذشته و 
به ویژه بعد از اعالم عباسعلی کدخدایی در مورد تأیید صالحیت ها، 
در دستور کار خود قرار داده اند، رایزنی با شورای نگهبان بوده است.

ایرنا در گزارشــی نوشــت: »مذاکره با شورای نگهبان به منظور 
تلطیف فیلتر خود برای اصالح طلبان گرچه از همان روزهای ابتدای 
مجلس دهم و فرستادن »عباسعلی کدخدایی« به این شورا آغاز شده 
بود اما بی نتیجه بودن رایزنی ها به ویژه در نیمه دوم سال، کار مذاکره 
با شورای نگهبان را به دقیقه نود کشانده است؛ بی آنکه امیدی برای 
نتیجه بخش بودن آن وجود داشــته باشد. در همین زمینه مصطفی 
کواکبیــان و علیرضا محجوب دو نماینده کنونی مجلس از ســوی 
فراکسیون امید مأمور شدند تا درباره ردصالحیت ۴2 نماینده عضو 

این فراکسیون با شورای نگهبان رایزنی کنند.
فرهاد تجری یکی از نمایندگان مجلس هم گفته است: تا زمانی که 
شورای نگهبان به شکل قطعی در مورد رد و تأیید صالحیت نامزدها 
نظر ندهد نمی توان تحلیلی از ردصالحیت ها داشت. با شأن، عدالت و 
انصافی که در میان اعضای شورای نگهبان است، به نظر می رسد این 
شورا نسبت به احقاق حق برخی از افراد در روزهای آینده اقدام خواهد 
کرد. یداهلل طاهرنژاد اما چندان به این مذاکرات خوش بین نبوده و گفته 
است: »تجربه انتخابات های گذشته به ما نشان می دهد که رایزنی ها با 
شورای نگهبان چندان هم کارساز نبوده و بسیار بعید می دانم تغییرات 

جدی و اساسی صورت گیرد.«
اگر تخلفات برخی رد صالحیت شدگان افشا شود آن وقت، 

کسی زیر جنازه آنها را هم نمی گیرد
سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر در مجلس  و عضو فراکسیون 
نمایندگان والیی نیز در مورد عملکرد شــورای نگهبان برای بررسی 

صالحیت نامزدهای انتخابات مجلــس یازدهم گفت: افرادی که رد 
صالحیت شده اند حتماً پرونده های کیفری دارند اما متأسفانه قانون 
دست شورای نگهبان را بسته است و شورا نمی تواند عمالً همه مدارک 
را ارائه کند. اگر برخی از تخلفات افراد اعالم شود، دیگر کسی حتی 
زیر جنازه آنها را نیز نمی گیرد چه برسد به اینکه به آنها رأی بدهند 

تا به مجلس راه یابند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه رسالت 
شورای نگهبان حراست از نظام و انقالب است، گفت: شورای نگهبان 
بایــد به وظیفه خود عمل کند و اجازه ندهد افراد فاقد صالحیت به 
دســتگاه های تقنینی و اجرایی راه یابند. قیل و قال های اخیر نشان 

دهنده حرکت درست شورای نگهبان در مسیر اجرای قانون است.
جنجال سازى ردصالحیت شدگان 

حاکی از مسیر صحیح شوراى نگهبان است
وی افزود: دست برخی افراد سودجو از انتفاع های گسترده قطع 
شــده و به همین دلیل قیل و قال آنها به آســمان رفته اما شورای 
نگهبان محکم ایستاده است. قیل و قال های افراد ردصالحیت شده 
نشان دهنده مسیر درست شورای نگهبان است چون دست برخی از 
افراد از انتفاع های گسترده قطع شده است، سر و صدا به راه انداخته اند.

فعال شدن حزب کارگزاران در پروژه فشار
یکی از گزینه هایی که اصالح طلبان برای بازی های انتخاباتی خود 
در نظر گرفته بودند، گزینه »تحریم انتخابات« و یا همان ایده سعید 
حجاریان مبنی بر »انتخابات مشروط« بود. در طول یک سال گذشته 
برخی چهره های تنــدرو این جریان بر این گزینه اصرار می کردند و 
معتقد بودنــد در صورتی که کاندیداهای اصالح طلب رد صالحیت 
شــدند، نباید لیســت بدهند و برخی دیگر مانند حزب کارگزاران 

مخالف این ایده بودند. 
محمد عطریانفر عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران چندی 
پیش در گفت وگو با نامه نیوز اظهار داشت: »قطعاً اصالح طلبان حضور 
و مشارکت انتخاباتی خواهند داشت و طرفداران خودشان را هم دعوت 

به مشارکت می کنند.«
وی گفــت: »وقتی تقریباً 50 درصد نمایندگان فعلی تهران تأیید 
صالحیت شــدند، می توان از میان دیگــر نیروهای اصالح طلب تأیید 
صالحیت شده لیستی را تنظیم و عرضه کرد. باید صبر کرد و بعد از نظر 
اعالم نهایی شورای نگهبان، شورای عالی اصالح طلبان تصمیم قطعی را 
درباره نحوه حضور می گیرد.« با این حال، روز پنج شنبه خبری منتشر 
شد مبنی بر اینکه » حزب کارگزاران برای فعالیت در انتخابات مجلس 
دست نگه داشتند« در این خبر آمده بود که در جلسه شورای مرکزی 
کارگزاران سازندگی ایران، پس از طرح نقطه نظرات مختلف اعضا پیرامون 
انتخابات مجلس، اتخــاذ موضع حزب در این باره به پس از اعالم نظر 
شورای نگهبان نسبت به شکایت نامزدهای ردصالحیت شده موکول شد.

الزم به ذکر اســت که طرح گزاره »لیست نمی دهیم« از سوی 
اصالح طلبان برای این منظور است که به شورای نگهبان پالس هایی 
داده شــود تا اگر رد صالحیت ها بر همین منوال باشد، این احتمال 
وجود دارد که اصالح طلبان از انتخابات کناره گیری کنند و در نتیجه 
مشارکت حداکثری که یکی از مطالبات اصلی نظام است محقق نشود. 
از اینرو است که اصالح طلبان گمان می کنند برای منفعل کردن شورای 

نگهبان چاره ای جز گروکشی های سیاسی ندارند!
اصالح طلبان به اندازه 4 برابر کاندیدا دارند

این همه هیاهو و جنجال ســازی مدعیــان اصالحات در مورد 
رد صالحیت ها در حالی اســت که بیــش از 5 هزار نفر از داوطلبان 
نمایندگی مجلس تأیید صالحیت شده اند و صرفاً حدود 90 نفر )نه 
90 درصد!( از نمایندگان مجلس فعلی رد صالحیت شده اند. حجت 
االسالم مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگویی 
با رد ادعای ردصالحیــت 90 درصدی کاندیداهای اصالح طلب در 
انتخابــات مجلس گفت: در حوزه انتخابیه تهران نزدیک به ۱۳0 نفر 

کاندیدا دارند یعنی ۴ برابر کرسی های تهران در مجلس.

اگر قرار بود برای برجام كسی رد صالحیت شود
آقای روحانی اولین نفر بود!

تا انتخابات

یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت 
که تصمیم دولت آمریکا براى ترور فرمانده 
نیروى قدس سپاه پاسداران، کوته بینانه و 

اقدامی جنگی علیه ایران بود.
نشریه آمریکایی »ایسترن اکو« در گزارشی 
به اقدام تروریســتی اخیر دولــت ترامپ در به 
شهادت رساندن سپهبد حاج »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی اشاره کرد و آن را »اقدام جنگی« خواند.
در مقدمه این گزارش نوشته شده است که 
در تاریخ ســوم ژانویــه )۱۳ دی ماه(، ترامپ به 
ارتش آمریکا دستور یک حمله پهپادی در عراق 
را داد و یکــی از معروف تریــن و قدرتمندترین 
فرماندهان ایران به نام قاسم سلیمانی را ترور کرد.
طبق ایــن گزارش، ترامــپ در توجیه این 
اقدام مدعی شد که ایران در حال »توطئه برای 
حمالتی قریب الوقوع و شیطانی به دیپلمات ها و 
پرسنل نظامی آمریکا« بود و در مصاحبه با شبکه 
فاکس نیوز، مدعی شده بود که سپهبد سلیمانی 
چهار سفارتخانه آمریکا را هدف گرفته بود و برای 

حمله به آنها برنامه ریزی کرده بود.
با این حال برخی مقام های آمریکایی از جمله 
»مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا و »ادم شف« رئیس 
کمیته اطالعات مجلس نمایندگان آمریکا  به نوعی 

این ادعای رئیس جمهور آمریکا را رد کردند.
این نشــریه آمریکایی ادامه داد که تصمیم 
ترامپ در ترور ســلیمانی یک اقدام جنگی علیه 
ایران بــود و آن طور که ســناتور »رند پال« به 
درســتی بیان کرد، »مرگ دیپلماســی« میان 

آمریکا و ایران محسوب می شد.
این گزارش اقدام آمریکا را همانند ترور یکی 
از مقامات آمریکایی توصیف کرد و نوشت، عکس 
قضیه را تصور کنید. اگــر »مایک پمپئو« وزیر 
خارجــه آمریکا در حین دیدار با مقامات عراقی 
در حمله پهپادی ایران کشته می شد، آمریکا چه 

واکنشی نشان می داد؟
این نشریه چاپ میشیگان در پاسخ به سوال 
طرح شــده ادامه داد، مهم نبود کــه ایران چه 
توجیهــی برای این اقدام ارائه می داد و می گفت 
که پمپئــو در حال برنامه ریــزی برای حمالت 
قریب الوقوع علیه ایرانیان بوده است، به هرحال 
آمریکا، با این مسئله به عنوان یک اقدام جنگی 

برخورد می کرد.
مردم ایران متحدتر شدند

طبق این گزارش، بســیاری نــه تنها ترور 
سپهبد سلیمانی را اقدام جنگی می دانند بلکه آن 
را اقدامی تهاجمی و غیرضروری توصیف کرده اند 
و اســتدالل کرده اند که این امر به تشدید تنش  
میان ایران و آمریــکا و اتحاد مردم ایران منجر 

شده است.
این نشریه آمریکایی ادامه داد، طبق قانون 
اساسی آمریکا، تنها کنگره می تواند اعالم جنگ 

کند اما رؤســای جمهور آمریکا به طور مداوم با 
صدور دستور حمالت نظامی بدون مجوز کنگره، 

این قوانین را نقض می کند.
ایــن گزارش توضیح داد،  »بــاراک اوباما« 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا دستور دست کم 
500 حمله پهپادی را در دوران هشــت ســال 
ریاست جمهوری خود صادر کرد و موجب کشته 
شــدن بســیاری از غیرنظامیان بی گناه شــد و 
بسیاری از حمالت نظامی آمریکا از جمله حمله 
به ســومالی، یمن و پاکستان به هیچ عنوان در 

کنگره مورد تأیید قرار نگرفته است.
این گزارش در پایان با اشاره به تمامی موارد 
نوشــت که ترور سپهبد ســلیمانی نه تنها یک 
اقدام جنگی و به طور تکان دهنده ای کوته بینانه 
بود بلکه سواالتی را درباره قدرت فرمان اجرایی 
رئیس جمهور آمریکا مطرح می کند که متأسفانه 
تا زمانی که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
آمریکا از این اختیار فرمان اجرایی حمایت کنند، 
هیچ تغییراتی در آینده قابل مشاهده نخواهد بود.

تهدید به ترور سردار قاآنی!
برایان هــوک، رئیس گروه اقدام علیه ایران 
در وزارت خارجه آمریکا، در اقدامی گستاخانه، 
فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را به ترور تهدید کرد.
هــوک در مصاحبه بــا روزنامه »الشــرق 
االوســط«  در حاشــیه اجالس مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس، با تکرار ادعاهای بی اســاس 
علیه ســردار »قاسم ســلیمانی« فرمانده شهید 
نیروی قدس، تهدید کرد اگر ســردار قاآنی هم 
مانند وی به نظامیان آمریکایی آسیب بزند، او را 

نیز ترور می کنند.
ایــن مقــام آمریکایــی، آشــوب طلبان و 
اغتشاشــگرانی را کــه به جان و مــال ایرانی ها 
آســیب می زنند، مردم ایران خوانده و ادعا کرد: 
»آنها از این سیستم متنفر بوده و عاشق آمریکا 
هســتند و می خواهند شاهد روابط بین ایران و 
آمریکا باشــند. مردم ایران و آمریکا اشــتراکات 
زیادی دارند و این سیستم برای چهل سال بین 

ما فاصله انداخته است«.
پرده بردارى آشکار از تروریسم دولتی

ســید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور 
خارجه در واکنش به سخنان برایان هوک و تهدید 
به ترور ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی اظهار داشت: سخنان 
این مقام وزارت امور خارجه علنی سازی رسمی 
و پرده برداری آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی 

ایاالت متحده آمریکا است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینک، 
پس از رژیم صهیونیستی آمریکا دومین رژیمی 
است که رســما اعالم می کند امکانات دولت و 
نیروهای مسلح خود را برای اقدامات تروریستی 

به کار گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داد. 

موســوی روی آوری رژیــم آمریــکا بــه 
اقدامات تروریســتی را نشانه ضعف، استیصال و 
ســردرگمی مقامات این رژیم خواند و با محکوم 
کردن اظهارات وقیحانه و اقدامات تروریســتی 
سردمداران این رژیم، از اعضای جامعه بین المللی 
خواست این اقدامات و تشویق به تروریسم دولتی 
را محکــوم کنند؛ چرا که تداوم این روند دیر یا 

زود گریبانگیر همگان خواهد شد.
روسیه، اظهارات مقام آمریکایی را

 محکوم کرد
ماریــا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه 
روسیه، تهدید آمریکا به ترور سردار »اسماعیل 
قاآنی« فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران را محکوم کرد.
زاخارووا طی نشست خبری هفتگی در مسکو 
در پاسخ به سوال یک خبرنگار، اظهارات »برایان 
هوک« نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور 
ایــران مبنی بر ترور ســردار قاآنی را »غیرقابل 

قبول« خواند.
به نوشته وبگاه شبکه »ریانووستی«، وی در 
این باره توضیح داد: »بار دیگر می گویم، ]چنین 
اظهاراتــی[ برای ما غیرقابل قبول هســتند. از 
نظر مــا، این گونه اظهارات خــارج از چارچوب 
قوانین ]بین المللی[ و خارج از چارچوب قوانین 
حاکمیتی یک کشور مستقل است و ]آمریکا[ حق 

ندارد چنین اظهاراتی را بیان کند«.
اعتراِف پمپئو

مایــک پمپئو، وزیــر امور خارجــه آمریکا 
گزارش های پیش تر منتشــر شــده در رسانه ها 
درباره نقش او در تصمیم گیری برای ترور سردار 
»قاسم ســلیمانی«، فرمانده سابق نیروی قدس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تأیید کرد.
پمپئــو که در داووس صحبت می کرد گفته 
کــه او جزئی از تصمیم گیری بــرای انجام این 

عملیات بوده است. 
پیــش از این یک روزنامــه آمریکایی ترور 
سپهبد »قاسم سلیمانی« را نتیجه تالش طوالنی 
»مایک پمپئو« برای اقدام ســتیزه جویانه علیه 

ایران دانسته است.
یک مقام ارشد آمریکایی به واشنگتن پست 
گفته بود پمپئو اولین بار چند ماه پیش با ترامپ 
درباره حذف سردار سلیمانی صحبت کرد، اما نه 
ترامپ و نه مقام های پنتاگون حاضر به انجام این 

عملیات نبودند.
جنگ با ایران را نمی خواهیم 

رئیس سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی 
ارتش آمریکا ضمن تأکید بر اینکه کشورش دنبال 
جنگ با ایران نیست گفته که واشنگتن فعاًل قصد 

دارد در منطقه بماند. 
کنث فرانــک مک کنزی، رئیس ســازمان 
تروریســتی »سنت کام« پنجشــنبه در جریان 
ســفری به منطقه ضمن ابراز امیــدواری برای 

جلوگیری از درگیری میان ایران و آمریکا گفته 
که کشورش دست کم فعاًل به دنبال حفظ حضور 

در خاورمیانه خواهد بود. 
به نوشــته واشنگتن پســت، کنــث فرانک 
مک کنزی مدعی شــده هدف آمریکا از اقدامات 
اخیر برای اســتقرار نیروهــای هوایی، دریایی و 
زمینی در منطقه احیای بازدارندگی و ارســال 
پیام به تهران بعد از شدت گرفتن تنش ها میان 

دو کشور است. 
این نخســتین ســخنان مک کنزی بعد از 
عملیات تروریستی آمریکا در ترور سردار »قاسم 
سلیمانی«، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی است.
مک کنزی با اشــاره به حمله موشکی ایران 
هم گفت: »این ]حمله موشکی به پایگاه آمریکا[ 

رویدادی بسیار قابل  توجه بود.«
هدیه اى بزرگ از آمریکا به داعش

مجید تخـــت روانچی، سفیر و نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل متحد، در سخنرانی خود 
در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه)غرب 
آسیا(، ترور سپهبد قاســم سلیمانی را با هدف 
افزایش تنش در منطقه خواند و گفت: شــهادت 
سردار سلیمانی هدیه ای بزرگ از آمریکا به داعش 

و دیگر گروه های تروریستی منطقه بود.
تخت روانچی در ادامه سخنان خود در نشست 
شورای امنیت خاطرنشان کرد: یکی از پیامدهای 
این ترور بزدالنه این اســت که منطقه امن تر و 
باثبات تر از گذشته نیست. در نتیجه، موثرترین 
راه برای تضمیــن صلح و امنیت منطقه، خروج 
نیروهای آمریکا است که حضورشان همواره منشأ 

بی ثباتی در منطقه ما بوده است. 
وی افزود: شــورای امنیت، برای جلوگیری 
از کاهش مشــروعیت و اعتبار خود، از جمله در 
نتیجه انفعال در برابر موارد روشن نقض حقوق 
بین الملل، مانند ســکوت در مورد ترور شــهید 
ســلیمانی، باید برای اصالح اشتباهات گذشته 
خود در مورد خاورمیانه اقدام کرده و از اقدامات 
غیرقانونــی آمریــکا و اســرائیل در کل منطقه 

جلوگیری کند. 
نماینده دائم ایران در ســازمان ملل تصریح 
کرد: این شــورا باید در مورد ماهیت فریبکارانه 
رژیم اســرائیل نیز هوشــیار بوده و اجازه ندهد 
که این رژیم بــا مظلوم نمایی تالش کند اذهان 
عمومی را از سیاســت های سرکوبگرانه خود در 

منطقه منحرف سازد.
به گزارش فارس، »دیوسدادو کابیو« رئیس 
مجلس موسســان و معاون حزب سوسیالیست 
متحــد ونزوئــال، در همایش جهانــی مبارزه با 
امپریالیســم در کاراکاس پایتخت ونزوئال، اقدام 
آمریکا در ترور شهید سپهبد سلیمانی را مصداق 
تروریسم برشمرد و شهید سلیمانی را شهید راه 

حق و عدالت خواند.

وزیر راه و شهرســازى با تاکید بر امن 
بودن ایران براى انجام سفرهاى هوایی گفت 
امن ترین مناطق  که آسمان کشور ما جزو 

پروازى جهان است. 
محمد اسالمی، گفت: امنیت کامل آسمان 
ایــران برای پروازهای بین المللی همواره در دنیا 
زبانزد است و این ضریب باالی امنیت خدشه دار 

نمی شود.
وی در ادامه با تاکید بر گســترش ناوگان 
حمل ونقــل هوایی کشــور به عنــوان یکی از 
محورهای توســعه خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر ۱5 پروژه فرودگاهی شــامل پارکینگ 
هواپیما، باند دوم پروازی، افزایش باند موجود، 
افزایش ظرفیــت و تجهیزات ناوبری و ارتقای 

آنها و رســیدن به اســتانداردهای جهانی در 
دست اقدام است.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: تکمیل و 
بهره بــرداری از این طرح ها، امکان پرواز در همه 
حــاالت آب و هوایی را فراهم کرده و تاخیر و یا 

لغو سفرهای هوایی را کاهش خواهد داد.
اســالمی پروژه ترمینال فرودگاه گرگان را 

از طرح های اولویــت دار این وزارتخانه بیان و 
عنوان کرد: با بهره برداری از این طرح، ظرفیت 
فرودگاه برای پنج هواپیما بطور همزمان فراهم 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین این پروژه ســبب 
افزایش ۱0 برابری ظرفیت مسافر در طول سال از 
250 هزار نفر به بیش از 2 میلیون نفر خواهد شد.

ســیزدهمین دوره مسابقات مسابقات سراسرى 
ابیطالب)ع( ویژه  امام علی بن  قرآن کریم دارالقرآن 
خواهران در بخش هاى حفظ، قرائت و ترتیل خوانی 
قرآن کریم همراه با یادبود سردار شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی در مجتمع یاوران مهدى)عج( قم آغاز شد.
آیت اهلل ســبحانی، از مراجع تقلید به مراسم افتتاحیه 
سیزدهمین دوره مسابقات سراسری و بین المللی دارالقرآن 
علی بن ابیطالب)ع( پیامی ارســال کــرد. در پیام وی آمده 
اســت: اکنون به حمداهلل شــاهد برگزاری سیزدهمین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم از سوی دارالقرآن امام علی بن 
ابیطالب)ع( می باشیم که نمایانگر فعالیت های قرآنی بانوان 
در سطح جامعه اسالمی است و به لطف الهی مسیر رشد و 
ترقی خود را روزافزون طی می کنند. هم اکنون اقبال بانوان به 
حفظ آیات الهی نسبت به آقایان بسیار پیشی گرفته و این مهم 
جای شکر الهی را دارد چرا که اگر بانوان با قرآن آشنا شوند 
بی شک محیط خانواده هم قرآنی می شود. بانوان نقش مهم و 

اساسی در تربیت فرزندان و نهاد خانواده دارند.
به گزارش رسا، آیت اهلل سبحانی خاطرنشان کرد: دارالقرآن 
امام علی بن ابیطالب)ع( که توفیق برگزاری این رویداد مبارک 
و ارزشــمند را دارد توفیق مهم دیگری را هم داشته است و 
آن احیا بیت عالم ربانی و مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب 
تفسیر المیزان حضرت عالمه طباطبایی است که هم اکنون 
یکی از مراکز و مدارس تفســیری در حوزه علمیه قم شده 
است. دوام توفیقات دست اندرکاران و خادمان قرآن کریم و 
همچنین همه شرکت کنندگان در این مسابقات قرآنی را از 

درگاه الهی مسألت می نماییم.

محمــد انصاری، مدیــر عامل دارالقــرآن امام علی بن 
 ابی طالب)ع( در آیین افتتاح این دوره از مسابقات، بیان داشت: 
مهم ترین هدف برگزاری این مسابقات عمل به منویات رهبر 
معظم انقالب در جهت ضــرورت انس با قرآن و تربیت ۱0 

میلیون حافظ قرآن در سطح کشور است.
وی افــزود: در بخش خواهران که در حال حاضر برگزار 
می شود  5 هزار و ۶۱8 تن و در بخش مردان بالغ بر 7 هزار 
تن در این مســابقات حضور پیدا کرده اند. انصاری گفت: در 
مجموع هر سال نزدیک به ۱2 هزار فرد قرآنی در این مسابقات 

حضور به هم می رسانند.
به گزارش ایرنــا، محمدرضا پورمعیــن، مدیر اجرایی 
سیزدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی بن 
 ابی طالب)ع( نیز در این مراسم ابراز داشت: کیفیت بخشی و 
تنوع بخشی به عنوان دو هدف مهم مسابقات با هدف جذب 

مخاطب حداکثری است. 
وی خاطرنشان کرد: این مسابقات به مدت یک هفته و تا 
سیزدهم بهمن ماه با حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور 

در استان قم برگزار خواهد شد.
مدیر اجرایی ســیزدهمین دوره مســابقات سراسری 
دارالقــرآن امام علی بن  ابی طالب)ع( بیان داشــت: این دوره 
از مســابقات در دو رده سنی اصلی زیر ۱۶ سال و باالی ۱۶ 
سال برگزار می شود و برای نزدیکی به عدالت تالش می شود 
رده سنی باالی ۳2 سال هم به صورت مجزا در این مسابقات 

به رقابت بپردازند.
پورمعین گفت: 250 تن از قاریان و حافظان کشورهای 
خارجی در این دوره از مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

به همت دارالقرآن امام علی بن ابیطالب)ع(

سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در قم
 آغار به  كار كرد

آسمان ایران جزو امن ترین مناطق پروازی جهان است



سخنگوی ارتش صهیونیستی: اسالم ناب
اسالم آل سعود است!

برای  رژیم اشغالگر صهیونیستی  ارتش  سخنگوی 
مسلمانان جهان، نسخه پیچید و مدعی شد که اسالم 

حقیقی همان اسالم آل سعود است!
»آویخای ادرعی« در صفحه توئیتر خود، با اســتقبال از 
حضور یک مفتی سعودی در اردوگاه »آشویتس« لهستان، و 
اقامه نماز برای قربانیان واقعه دروغین »هولوکاست«، نوشت: 
»این همان اسالم حقیقی است. عالم دینی »محمد العیسی« 
و هیئت همراهش برای یادبود قربانیان هولوکاست در اردوگاه 

آشویتس، نماز اقامه کردند.«
محمد العیســی وزیر دادگستری ســابق رژیم سعودی 
و دبیــرکل فعلی »انجمن جهان اســالمی« در عربســتان، 
ضمن نادیده گرفتــن جنایت روزمره ای که رژیم اســرائیل 
در حق ملت فلســطین مرتکب می شــود، و بــا دهن کجی 
بــه جهان اســالم، در ســالگرد واقعه ادعایی هولوکاســت، 
 بــه لهســتان رفــت و در کنــار اردوگاه »آشــویتس« نماز 

خواند.

تیراندازی در »نورنبرگ« آلمان
 حداقل ۶ نفر را به کام مرگ کشاند

یک فرد ناشــناس با تیر اندازی به سوی مردم در 
غرب شهر »نورنبرگ« آلمان، دست کم ۶ نفر را به قتل 

رساند.
شهر کوچک »روتم سی« در غرب نورنبرگ آلمان دیروز 
شاهد تیراندازی مرگبار یک فرد مسلح به سوی مردم بود؛ در 
این حادثه، فردی که در مورد هویتش گزارشــی نرســید، به 
سمت مردم آتش گشود و در نتیجه این تیراندازی، دست کم 
۶ نفر کشته شدند. پلیس آلمان از اعالم تعداد دقیق قربانیان 

این حادثه امتناع کرده و در مورد شــمار زخمی ها نیز تعداد 
آنها را »زیاد« اعالم کرد. فرد تیرانداز بازداشت شده است. 

دولت و رسانه های آلمان و سایر دولت های غربی همیشه 
تالش می کنند که کشــورهای خود را امن جلوه دهند و در 
امنی در کشــورهای مســتقل، از جمله  عوض، برای القای نا
ایران، تمام تالش خود را بکار می گیرند. شــرایط در آمریکا 
نیز مثل کشــورهای اروپایی و حتی بیشــتر از این کشورها، 

ناامن است.
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ریاض: انصاراهلل را
 به رسمیت می  شناسیم

عربستان پس از 58 ماه شکست در یمن، سرانجام مجبور شد که 
انصاراهلل را بعنوان یگ گروه در یمن ، به رسمیت بشناسد.

عربستان از فروردین 94 به یمن حمله و در 58 ماه گذشته شکست های 
متعددی در برابر انصاراهلل یمن متحمل شده است. در تمام این مدت، ریاض 
به دنبال آن بوده تا انصاراهلل را به عنوان یک گروه تروریستی در جهان معرفی 
کنــد. اما پیروزی های متعدد انصاراهلل در کنار حمایت های مردم یمن باعث 
شده تا سرانجام ریاض برای نخستین بار به مشروعیت انصاراهلل اعتراف کند. 
»عادل الجبیر« وزیر مشــاور دولت ســعودی در امور خارجی، با بیان اینکه 
کشــورش همچنان در حمله به تأسیســات نفتی در شرق عربستان تحقیق 
می کند، گفت که ریاض انصاراهلل یمن را به رسمیت می شناسد. الجبیر که در 
نشست داووس سوئیس سخنرانی می کرد، گفت: »ما ]انصاراهلل[ حوثی را به 
رسمیت می شناسیم و می پذیریم که آنها در یمن نقش داشته باشند، ولی اجازه 
نخواهیم داد که »حزب اهلل جدیدی« در یمن شکل بگیرد.« به گزارش العربیه 
و الجزیره، وزیر مشاور دولت سعودی در امور بین الملل و خارجی مدعی شد 
که کشورش به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست و برای اینکه حسن نیت 
ادعایی خود را نشان دهد، 4۰۰ تن از اسرای یمنی را اخیراً آزاد کرده است.

تهدید انصاراهلل
از سوی دیگر، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در جریان دیدار با فرستاده 
سازمان ملل به این کشور، تاکید کرد که اگر عربستان به تجاوزات خود به شرق 
صنعا ادامه دهد، انصاراهلل حمالت جدیدی را علیه عربســتان ترتیب خواهد 
داد. به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت شبکه روسیا الیوم، مهدی المشاط، 
رئیس شورای عالی سیاسی یمن با مارتین گریفیثتش، فرستاده سازمان ملل 
به این کشور دیدار و گفت وگو کرد. المشاط در جریان این دیدار تهدید کرد، 
یمن از ابتکار عمل توقف حمالت به عربستان که ۲۰ سپتامبر آن را اعالم کرده 
بود، خارج خواهد شد. وی افزود:» تشدید تنش در جبهه »مأرب« و »نهم« 
با پشتیبانی جنگنده های متجاوز سعودی در صورتی که تداوم یابد، منجر به 
پایان ابتکار عمل توقف حمالت به عربستان خواهد شد و پیامدهای خطرناکی 
را به همراه خواهد داشت.« این مقام یمنی همچنین گفت:»سازمان ملل در 
انجام اقداماتی که پیشــتر وعده داده بود مانند بازگشایی فرودگاه بین المللی 
صنعا و ایجاد راهی برای انتقال بیماران بسیار تأخیر کرده است.« رئیس شورای 
عالی سیاسی یمن ۲9 شهریور بعد از شش روز از حمله تالفی جویانه ارتش 
و کمیته های مردمی یمن به شرق عربستان، از ابتکار عمل صنعا برای توقف 
حمالت خود علیه ریاض خبر داد. وی در این باره گفته بود که دولت نجات 
ملی یمن وابسته به انصاراهلل داوطلبانه و به صورت یکجانبه عملیات های پهپادی 
و موشکی خود به خاک عربستان را متوقف می کند؛ مشروط بر اینکه ریاض 
و ائتالف متجاوز عربی نیز حمالت خود را به یمن متوقف کرده و به محاصره 

این کشور پایان دهند.

خروش میلیونی مردم عراق علیه آمریکا
بروید تا زنده بمانید

کوتاه از سراسر جهان

آمریکا
رویترز: »مارک اسپر«، وزیر دفاع آمریکا، روز پنج شنبه 
از آمادگی این کشور برای اســتقرار نظامیان آمریکایی در 
سراســر جهان طی ســال جاری میالدی خبــر داد. بهانه 
واشــنگتن برای این اقــدام، مقابله بــا چالش های چین و 

روســیه اعالم شــد. این در حالی اســت کــه بازگرداندن 
نظامیــان آمریکایی به خانه یکی از وعده های دونالد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال ۲۰1۶ بوده است. 
به گفته کارشناســان، آمریکا اکنون میان حفظ سلطه 
خود در برخــی مناطق جهان، مجبور به اســتقرار نیرو و 
افزایش هزینه های نظامی است. اما، همین هزینه ها باالخره 

کمر آمریکا را می شکند.
ونزوئال

ایسنا: شــرکت کانادایی »دیکنز اند مدسن« که به نفع 

حزب »ِهنری فالکون«، سیاســتمدار اپوزیســیون ونزوئال، 
البی گری می کند، در گزارش دو ســاالنه خــود به وزارت 
دادگستری آمریکا، اظهار داشــت، تا زمانی که »نیکوالس 
مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال، از قدرت کنار نرود، با شاخه 
اطالعاتی و اجرایی آمریــکا علیه ونزوئال، در ارتباط خواهد 

بود. 
آمریکا که به دنبال تسلط بر منابع نفتی ونزوئال است، 
»خوان گوایــدو«، رئیس مجلس ملی ونزوئــال را به عنوان 

رئیس جمهور این کشور به رسمیت می شناسد!

کره شمالی
خبرگزاری کره شــمالی: رسانه دولتی کره شمالی روز 
جمعــه اعالم کرد که »ری ســون گوون« بــه عنوان وزیر 
خارجه تازه این کشــور منصوب شــده اســت. او قبال یک 
فرمانده نظامی بوده است.انتصاب یک فرد با تجربه محدود 
در زمینه مســائل هســته ای و تعامل با آمریکا، همزمان با 
توقف مذاکرات خلع ســالح هسته ای میان واشنگتن و کره 
شــمالی، عالمت این است که پیونگ یانگ دیگر تمایلی به 

ادامه مذاکرات با آمریکا را ندارد.
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آل سعود برای شرکت در مراسم دروغین هولوکاست 
نماینده ویژه فرستاد

رژیم آل سعود در یک دهن کجی آشکار به جهان اسالم و با نادیده 
گرفتن جنایات روزمره رژیم صهیونیستی در نوار غزه، یک هیئت به 
اصطالح مذهبی را برای شرکت در مراسم واقعه دروغین هولوکاست، 

اعزام کرد.
»محمد بن عبدالکریم العیســی«، وزیر دادگســتری ســابق عربستان و 
دبیرکل فعلی »انجمن جهان اســالمی« در این کشــور با حضور در اردوگاه 
»آشویتس« لهســتان، به آنچه »قربانیان هولوکاست« خوانده می شود، ادای 

احترام کرد.
العیسی از شیوخ و مبلغان عربستان است و سفر او به لهستان برای شرکت 
در نشست هولوکاست ادعایی، با حمایت ریاض و سران سعودی صورت گرفته 
است. دولت ســعودی به ویژه با آغاز زمامداری » محمد بن سلمان« ولیعهد 
ســعودی، تالش می کند زمینه را برای عادی  ســازی روابط ریاض با تل آویو 
 فراهم کند. بن ســلمان بارها از حق یهود در ســرزمین فلسطین سخن گفته

 است.
دبیرکل انجمن جهان اسالم هنگام اقامه نماز در نزدیکی یادبود آشویتس، 
تعظیم کرد. دیوید هریس، یکی از مســئوالن کمیته یهودیان آمریکا، که این 
بازدید را برگزار کرد، گفت: »این اولین بار است که یک هیئت از مقامات ارشد 
مســلمان از آشویتس یا یک اردوگاه کار اجباری نازی ها بازدید می کند«. این 
بازدید در آستانه مراسمی که قرار است دوشنبه برای هفتادوپنجمین سالگرد 

آزاد سازی آشویتس در لهستان برگزار شود، صورت گرفت.
رژیم صهیونیستی تحت پوشش آشویتس و اینکه یهودیان در اروپا مورد 
ظلم قرار گرفته اند، جنایات روزمره خود در فلســطین را توجیه می کند. رژیم 
ســعودی نیز این جنایات را کامال نادیده گرفته است. در همین حال، شبکه 
المیادین در گزارشی نوشت، محمد العیسی، دبیرکل »انجمن جهان اسالم«، 
شخصیتی است که ولیعهد عربستان از طریق وی تالش می کند تا عادی سازی 
روابط با اســرائیل را به یک امر واقعی تبدیل کند و در این راستا، از بهانه های 
دینی برای رابطه با یهود بهره برداری می کند. ســفر وی به لهستان و بازدید از 

اردوگاه آشویتس در چارچوب هدفی مشخص انجام شده است. 
وزیر سابق دادگستری عربستان ، اردیبهشت ماه گذشته هم رسماً از یک 
هیئت صهیونیست مدافع هولوکاســت خواسته بود به عربستان سفر کند. او 

بارها در مراسمات مربوط به یهودیان و هولوکاست شرکت کرده است.

در پنجاهمین روز اعتصابات ضددولتی

 مخالفان ماکرون با مشعل در خیابان های پاریس دست به تظاهرات زدند
هزاران تن از مردم فرانســه شــب پنجشنبه در 
اعتراض به سیاســت های ریاضتی»امانوئل ماکرون«، 
با مشعل به خیابان های پایتخت آمدند. این تظاهرات 

دیروز نیز ادامه یافت.
اعتراضات علیه تصمیم دولت فرانســه بــرای تغییر در 
قوانین بازنشستگی این کشور همچنان ادامه دارد و پنجشنیه 
شب خیابان های فرانسه شاهد اعتراضات گسترده ضد دولتی 
بود، و معترضان در حالی که مشــعل در دست داشتند، علیه 

ماکرون شــعار می دادند. کاربران فضای مجازی از برگزاری 
تظاهرات های گسترده ضد دولت فرانسه در سراسر این کشور 
در پنجشنبه شب در حالی خبر داده اند که رسانه های اصلی 
غــرب که گاها از آنها به نام جریان اصلی نام برده می شــود 
هیچ اشاره ای به حضور معترضان فرانسوی نکردند و به بازتاب 
آن نپرداختند. یک کاربر فضای مجازی با درج هشــتگ های 
فرانسه و جلیقه زردها در این باره نوشت:» آهای سی ان ان  و 
بی بی سی! قصد دارید به ما این تظاهرات  ضددولتی گسترده 

که امشب در فرانسه در جریان است را نشان دهید؟ یا سرتان 
با دروغ ها درباره ایران شلوغ است؟« تظاهرکنندگان با حمل 
دست نوشته هایی، اصالحات مورد نظر ماکرون رئیس جمهور 
این کشــور را رد کردند. شعار»ماکرون پروژه خود را متوقف 
کن«.» بازنشســته های ما را نجات و بهبود بده!« روی بنرها 
نوشــته شــده بود. دیروز نیز اعتصاب کنندگان فرانسوی در 
آســتانه رونمایی دولــت از طرح بازنشســتگی، با حضور در 
خیابان ها آن را »جمعه سیاه« نامیدند. روز جمعه اتحادیه های 

مختلف فرانسوی در اعتراض به طرح بازنشستگی دولت این 
کشور، بار دیگر وارد خیابان های پایتخت شدند. این تظاهرات 
درحالی صــورت می گیرد که پنجاهمیــن روز از اعتصابات، 
حرکت قطار ها را با اخالل مواجه ســاخته و سبب آشفتگی 
میلیون ها نفر از اهالی پاریس در تردد روزانه شــده اســت. 
معترضان اعالم کرده اند تا لغو کامل اصالحیه دولت بر قوانین 
بازنشســتگی کشور به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند 

داد.

پس از تصویــب نهایی برگزیت در مجلس عــوام انگلیس، 
تأیید ملکه این کشــور و امضای این توافق از سوی رئیس شورا و 
رئیس کمیســیون اروپا، همه چیز برای خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا از نظر قانونی، آماده شده است.
پس از سال ها کشمکش بر سر برگزیت گویا باالخره قرار است که این 
گره باز شود. نمایندگان مجلس عوام انگلیس روز چهارشنبه توافق انگلیس 
با اتحادیه اروپا برای اجرای »برگزیت« را به تصویب نهایی رساندند. در روز 

پنجشنبه نیز ملکه انگلیس آن را مورد تأیید نهایی قرار  داد.
»چارلز میچل«، رئیس شــورای اروپا، روز جمعه در حساب توئیتری 
خود از امضای توافق برگزیت بعد از تصویب این توافق در پارلمان انگلیس 
خبر داد. رئیس شورای اروپا، افزوده، امروز به همراه »اورسوال فن در لین«، 
رئیس کمیسیون اروپا، توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امضا کردیم. 
چیزها به طور اجتناب ناپذیری تغییر می کنند، اما دوستی ما باقی می ماند. 

ما فصل جدیدی را با شرکا و متحدانمان آغاز می کنیم.
انگلیس قرار اســت روز ۳1 ژانویه )11 بهمن( ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا 
خارج شود. این اتفاق، انگلیس را به نخستین کشوری تبدیل می کند که از 
این اتحادیه خارج می شود. گفتنی است، سال ۲۰1۶ اکثر نظرسنجی های 
قبل از همه پرسی از رأی مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا حکایت 
داشتند، اما با شمارش آرای صندوق ها بعد از برگزاری همه پرسی، نتیجه 
به شکل دیگری رقم خورد و دولت مجبور شد شرایط الزم برای خروج از 

اتحادیه اروپا را فراهم کند، شرایطی که تا کنون کارگر نیفتاده بود.

پایان اتحاد لندن - بروکسل
اتحادیه اروپا برگزیت را امضا کرد

اقدام انتحاری دوم آمریکا در منطقه 
ترامپ سه  شنبه از معامله قرن رونمایی می کند

رئیس جمهور آمریکا از قصد خود برای رونمایی از طرح موســوم 
به »معامله قرن« طی روزهای آینده خبر داد. اقدامی که کارشناسان 

از آن، تحت عنوان اقدام انتحاری آمریکا در کل منطقه یاد می کنند.
»دونالد ترامپ« که فاقد هرگونه چارچوب مشــخص در سیاست خارجی 
اســت و با حرف ها و اقدامات خود، اهداف واقعــی آمریکا را در منطقه بر مال 
می کند، اخیرا با ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون 
حشد الشعبی دست به یک انتحار سیاسی زد. این مسئله باعث حمله ایران به 
پایگاه عین االسد آمریکا، مصوبه پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکایی و 
برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق علیه آمریکا شد. اکنون ترامپ سعی دارد 
با رونمایی از طرح موسوم به »معامله قرن« که کامال در راستای منافع اسرائیل 

است، دومین اقدام انتحاری خود در غرب آسیا را انجام دهد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس جمهور آمریکا در 
سخنانی درباره طرح صلح واشنگتن برای فلسطین و رژیم صهیونیستی موسوم 
بــه »معامله قرن« اعالم کرد که احتماالً پیش از دیــدار با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل در سه شنبه )هشتم بهمن( از این طرح رونمایی کند. وی 
در این باره مدعی شــد:، طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه یک طرح بزرگ 
است، فلسطینی ها ممکن است در ابتدا به این طرح واکنش منفی نشان دهند، 

ولی این طرح به نفع آنها است و واقعاً کارساز خواهد بود.
در همین حال، مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، شامگاه پنجشنبه 
ســفید و رقیب  گفت که ترامپ از نتانیاهو و   بنی گانتس، رهبر ائتالف آبی -
انتخاباتی نتانیاهو دعوت کرده اســت تا در کاخ ســفید طــرح معامله قرن را 
بررســی کنند. طبق گزارش اسپوتنیک، نتانیاهو نیز موافقت خود را با دعوت 
ترامپ اعالم کرده است.پیش از این جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ 

در اوایل تیرماه از بخش اقتصادی طرح معامله قرن رونمایی کرده بود.
معامله قرن طرحی اســت که از ســوی دولت ترامپ در راســتای آنچه 
به اصطالح روند صلح بین دولت فلســطین و رژیم اشــغالگر خوانده اند، دنبال 
می شــود؛ طبق این طرح، که جارد کوشــنر دالل آن است، رژیم اسرائیل، در 
ازای دریافت امتیازهایی فراتر از تعهدات قبلی سازمان آزادی بخش فلسطین و 
قطعنامه های شورای امنیت و همچنین الحاق بخش هایی از مناطق اشغال شده 

به خاک خود، با تشکیل دولت مستقل فلسطینی موافقت می کند.
انتشار بخش هایی از معامله قرن

از ســوی دیگر کانــال تلویزیونی 1۲ رژیــم صهیونیســتی همزمان با 
گمانه زنی ها در مورد نزدیک شــدن اعالم طرح صلح ادعایی آمریکا موسوم به 
»معامله قرن«، مدعی شــد که به بندهایی از این طرح دست یافته است. این 
رسانه صهیونیستی شامگاه پنج شــنبه گزارش داد که مهم ترین بندهای این 
طرح ضد فلسطینی آمریکا بدین شرح است: هرگز سیطره بر مرزها در دست 
فلسطینی ها نخواهد بود. اسرائیل کاماًل بر شهر قدس سیطره خواهد داشت و 
فلسطینی ها تنها نمایندگی نمادین در این شهر خواهند داشت. اسرائیل کاماًل 
بر دره اردن و همچنین منطقه »ج« سیطره و کنترل خواهد داشت منطقه ج 
شــامل مناطقی است که تحت کنترل کامل رژیم صهیونیستی قرار دارد. این 
طرح کامال با خواسته های امنیتی اسرائیل موافق است. احتمال دارد شمار کمی 
 از آوارگان فلســطینی به صورت نمادین در سرزمین های اشغالی اسکان داده 

شوند.
کانــال 1۲ تلویزیــون رژیم صهیونیســتی طرح پیشــنهادی آمریکا را 
»سخاوتمندانه ترین« طرح سازش برای اسرائیل توصیف کرده و گزارش داده 
است که در این طرح حاکمیت تل آویو بر تمام شهرک های اسرائیلی نشین به 
رسمیت شناخته شده، مرزهای »اسرائیل« به میزان قابل توجهی به سمت شرق 
گسترش یافته است. در این گزارش اشاره شده است که انتظار می رود این طرح 
از ســوی طرف فلسطینی رد شــده و در نتیجه زمینه برای اقدامات یکجانبه 

تل آویو از جمله الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری فراهم شود.

ادامه استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا
دیــوان کیفری بین المللــی باالخره پس از دو ســال، در مورد 
نسل کشی مسلمانان میانمار حکم صادر کرد. اما در این حکم، به جای 
محکومیت عامالن جنایات، از جانیان خواسته شد جلوی نسل کشی 

مردم روهینگیا را بگیرند!
نسل کشی مسلمانان روهینگیا مدت هاست که جلوی چشم جهانیان ادامه 
دارد. با این وجود، تنها اتفاقی که افتاده این است که نهادهای قضایی بین المللی 
نتوانسته اند آن را نادیده بگیرند.»عبدالقوی احمد یوسف«، رئیس دیوان کیفری 
بین المللی، روز پنجشنبه، در الهه گفت، دیوان عقیده دارد که روهینگیایی ها 
در میانمار همچنان در معرض آســیب و خطر هســتند. این دیوان همچنین 
اعالم کرد، دستور داده شده تا اقدامات مشروط در حفاظت از مردم روهینگیا 
به صورت »الزام آور« باشد که تعهدات بین المللی قانونی را برای میانمار ایجاد 

می کند.
رای ضعیف نهاد قضایی مذکور، در واقع، عذر بدتر از گناه بوده و دیوان با 

این اقدام خود، جنایت های مقامات میانماری را پاک کرده است.
در پایان جلسه یک ساعته دیوان، قضات همچنین به دولت میانمار دستور 
دادند تا به آنها ظرف چهار ماه گزارش دهد که چه اقداماتی در راســتای این 
حکم انجام شده و سپس، هر شش ماه یکبار درباره این اقدامات گزارش کند. 
بر اساس گزارشــی که خود سازمان ملل سال ها قبل منتشر کرده است، 
مســلمانان روهینگیایی، مظلوم ترین قوم در کل، جهان هستند و آنها حتی از 

حقوق اولیه مثل حق مالکیت، محروم هستند.

دیوان کیفری عامالن نسل کشی مسلمانان میانمار را
مجازات نکرد

دموکرات های ســنای آمریکا در سومین روز از 
استیضاح »دونالد ترامپ«، در مورد استفاده های وی 

از قدرت ریاست جمهوری سخن گفتند. 
جلســات استیضاح ترامپ در سنای آمریکا همچنان در 
حال پیگیری اســت. دموکرات ها با جدیت تالش می کنند 
بخشــی از جمهوری خواهــان را برای برکنــاری ترامپ با 
خود همراه کنند هدفی که تا کنون محقق نشــده و بسیار 
بعید به نظر می رســد که در جلسات باقیمانده از استیضاح 
نیز محقق شــود. روز جمعه در سومین روز جلسه دادرسی 
استیضاح ترامپ در مجلس سنا، هشت ساعت مباحثه انجام 
شد و دموکرات ها از فرصت خود برای بیان ادلّه درباره یکی 
از بندهای استیضاح یعنی »سوءاســتفاده از قدرت« جهت 

کسب دستاورد سیاسی علیه بایدن استفاده کردند.
» جرولد ندلر«، مدیر فرآیند اســتیضاح در جلسه سنا 
طی سخنانی گفت: از زمان ریاست جمهوری جرج واشنگتن 
در سال 1۷89 هیچ رئیس جمهوری این گونه از قدرت خود 
سوء استفاده نکرده است. به عبارت دیگر، هیچ رئیس جمهوری 
در تاریخ آمریکا از قدرت خود برای مجبور کردن یک کشور 
خارجی )اشــاره بــه گفت وگوی تلفنی جنجالــی ترامپ با 
رئیس جمهــور اوکراین( به منظور کمک به خود برای تقلب 
در انتخابات استفاده نکرده است.»ندلر« این را هم گفت که 

اگر ترامپ شاهدانی به نفع 
را معرفی  آنها  خود داشت، 
می کــرد، نه آنکــه از دیگر 
شاهدان علیه خود، بخواهد 
تا از حضور در ســنا امتناع 

ورزند.
 به گــزارش باشــگاه 
با  همزمــان  خبرنــگاران، 
برگزاری جلســه استیضاح، 
ترامــپ طــی توئیتــی به 
شاهد«  »تبادل  پیشــنهاد 
که آن را پیش از این مطرح 
کرده بود، پرداخت و نوشت 
طرح  این  دموکرات ها  که» 

را نپذیرفتند، چراکه اطالعاتی در پی آن داده می شــود که 
مشــکالت بزرگی را برای آنها ایجــاد می کند.« دموکرات ها 
نامربوط بودن این پیشــنهاد به استیضاح ترامپ را دلیل رد 
آن ذکر کردند. ترامپ درخواست کرده بود که در برابر احضار 
بولتون به عنوان شاهد در روند استیضاح، پسر جو بایدن هم 

باید به سؤاالتی درباره فعالیت خود در اوکراین پاسخ دهد.
آدام شف، رئیس گروه استیضاح کننده نیز در این جلسه 

گفت: »حقیقت زیادی تاکنون فاش شده و اطالعات بیشتری 
هم در حال فاش شــدن است. محتوای ایمیل های بیشتری 
به زودی منتشر می شود و شاهدان دیگری نیز شهادت خواهند 
داد«.یکی از نکات برجسته در سومین روز از استیضاح ترامپ 
در سنا، حضور ســناتور الیزابت وارن کاندیدای دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری بود، وی به خاطر جلسه استیضاح 
فعالیت های تبلیغاتی خود در آیووا را کنسل کرد. او در این باره 

گفت: »من به عنوان یک سناتور قسم یاد کردم و این جلسه 
بخشی از التزام به قانون اساسی است«.

شکایت 20 دادستان 
همزمان با پیگیری جلسات اســتیضاح سنا، ۲۰ ایالت 
آمریکا شــکایتی را علیــه دولت ترامپ، تنظیــم کردند تا 
بتواننــد مانع انتشــار طراحی  های چاپگر های ســه بعدی 
اسلحه در سطح اینترنت شوند.در بیانیه ای که روز پنجشنبه 
منتشر شــد، آمده است: ۲۰ دادستان کل در سراسر آمریکا 
شــکایت نامه ای را برای به چالش کشیدن تالش های دولت 
دونالد ترامپ برای انتشار طراحی  های چاپگر های سه بعدی 
اسلحه در اینترنت تنظیم کردند.»لتیشیا جیمز«، دادستان 
کل نیویورک اعالم کرد: انتشار این طرح ها در سطح اینترنت 
به هر کســی اجازه خواهد داد که آنها را دانلود کند و بتواند 
برای خودش اسلحه هایی بسازد که قابل شناسایی نیستند.

بســیاری از منتقدان این چاپگر های سه بعدی بر این باورند 
کــه این کار می تواند باعث افزایش خشــونت های مرتبط با 
اســلحه شود و دسترســی مجرمان را به اســلحه آسوده تر 
کند.دادســتان کل واشــنگتن هم در این بیانیه اعالم کرد: 
چرا دولت دونالد ترامپ به ســختی در تالش اســت که به 
تروریستها، جنایتکاران و سوءاستفاده کنندگان داخلی اجازه 

دسترسی به اسلحه های سه بعدی را بدهد؟

رئیس جمهور فیلیپین: اگر آمریکا به سناتور فیلیپینی ویزا ندهد ، پایگاه هایش را تعطیل می کنیم
رئیس جمهــور فیلیپین به اقدام واشــنگتن در 
عدم صدور روادید)ویزا( برای یک سناتور فیلیپینی، 
هشــدار داد که اگــر این ویزا طی یــک ماه صادر 
 نشود، دولت مانیل پایگاه های آمریکا را در فیلیپین 

برمی چیند. 

»رودریگو دوترتــه«، رئیس جمهور فیلیپین، شــامگاه 
پنجشنبه به آمریکا هشدار داد در صورتی که واشنگتن طی 
یک ماه از صدور روادید برای یک سناتور فیلیپینی خودداری 
کند، او توافق نظامی با آمریکا را لغو می کند و دستور می دهد 

که پایگاه های آمریکایی در خاک فیلیپین برچیده شوند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا واشنگتن مانع ورود 
»رونالدو دال روسا« رئیس سابق پلیس فیلیپین، که در حال 
حاضر نماینده مجلس سنا است، به خاک آمریکا شده است. 
دوترته گفت، سفارت آمریکا دلیل لغو روادید این سیاستمدار 

را توضیح نداده است. 

دال روسا مجری اصلی طرح دوترته برای سرکوب عامالن 
قاچاق موادمخدر در فیلیپین بوده است. 

واکنــش رئیس جمهور فیلیپین بــرای مقامات داخلی 
کشــورمان که مقابل اقدامات ضدایرانی آمریکا دائما انفعالی 

برخورد می کنند، می تواند سرمشق قرار بگیرد.

مردم عراق با برگــزاری تظاهرات چند میلیونی 
علیه حضور نیروهای آمریکایی، با اشــغالگران اتمام 
حجت و اعالم کردند که اگر نظامیان آمریکایی با پای 
خودشان عراق را ترک نکنند، به زور آنها را از عراق 

خارج می کنند. 
پــس از ماجرای حمله موشــکی به پایــگاه آمریکایی 
»عین االسد«، سیلی سخت دوم دیروز در خیابان های عراق 
به گوش آمریکا نواخته شــد؛ بغداد و دیگر شــهرهای عراق 
شــاهد بزرگ ترین اجتماع مردمی در تاریخ این کشــور بود 
و کارشناسان این اتفاق را تنها با راهپیمایی روزهای اربعین 
کربال و نجف و یا تظاهرات عراقی ها علیه استعمار انگلیس در 

سال 19۲۰ میالدی، مقایسه می کنند.
دیــروز روز انقالب واقعی مردم عراق و خروش یکپارچه 
میلیون هــا نفر بود، به طوری کــه پا های آمریکا، ناتو و همه 
اشــغالگران غربی را در کل منطقه لرزاند و صهیونیست ها را 

نیز به شدت نگران و سراسیمه کرد. 
رسانه های عراقی و خارجی بی طرف با اشاره به مشارکت 
بیــش از دو و نیم میلیون نفر فقط در تظاهرات بغداد، اعالم 
کردند که عراقی ها منطقه را زیر پای آمریکا لرزاندند. با این 
اتفاق بی نظیر، که یک همه پرسی نیز محسوب می شود، همه 

راه های توجیهی برای ماندن آمریکا، بسته شده است.
هشدار چهره ها و گروه های عراقی

 »همام حمودی« رئیس مجلس اعالی اســالمی عراق، 
طی بیانیه ای خطاب به اشغالگران آمریکایی اعالم کرد: بدون 
معطلی آماده رفتن شــوید. »عالء الربیعی« نماینده پارلمان 
و عضو ائتالف »ســائرون«، »نعیــم العبودی« نماینده دیگر 
پارلمان وابسته به ائتالف »فتح« و شماری دیگر از نمایندگان 
مجلس عراق و چهره های سیاسی دیگر نیز به آمریکا هشدار 
دادند که اگر از عراق بیرون نرود، گزینه های دیگری نیز روی 

میز است و مردم به زور متوسل خواهند شد.
از میان گروه های سیاســی عراق، »جعفر الحســینی« 
ســخنگوی »گردان های حزب اهلل« این کشــور، اعالم کرد: 
آمریکا را نه تنها از عراق، بلکه از کل منطقه بیرون می رانیم.

گردان های حزب اهلل عراق همچنین، با صدور بیانیه ای، 
ضمن تمجید حضور گســترده مردم، اعالم کرد: ملت عراق 
امروز با صــدای بلند اعالم کرد که جایی برای اشــغالگران 
متجاوز در ســرزمین رافدین وجود نــدارد. ملت عراق این 
انقالب را تا اخراج نظامیان آمریکایی از عراق و منطقه غرب 

آسیا ادامه می دهد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اگر اشغالگران آمریکایی به 
لجاجت خود علیه اخراج شان از عراق اصرار کنند، ملت عراق 
آماده است با شیوه ای که اشغالگران جز آن را نمی فهمند، با 
آنان تعامل کند. عاقالن در آمریکا باید پیام آشکار تظاهرات 
میلیونی مردم عراق را دریافت و درک کنند و دولت خود را 

برای خروج از عراق تحت فشار قرار دهند.
 »قیس خزعلی« دبیرکل »عصائب اهل الحق« وابسته به 
حشد الشعبی عراق گفت: آمریکا یا با پای خود از عراق خارج 

شود، یا بیرون انداخته می شود.
ترکمن های عراق هم اعالم کردند که در کنار دیگر مردم 

عراق می مانند. 

واکنش رسانه ها
اما، رســانه های اصلی غربی و دنباله های آنها در منطقه 
تالش کردند که حماســه بزرگ دیروز ملت عراق را کوچک 
جلوه دهند؛ شــبکه »ســی بی اس نیوز« آمریکا مدعی شد، 
هزاران عراقی علیه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور، 

به خیابان ها آمدند!
شبکه »ســی ان ان« شمار عراقی های شرکت کننده در 
تظاهــرات را ده ها هزار نفر اعالم کرد! »میدل ایســت آی« 
بدون اشــاره به تعداد شــرکت کننــدگان، از ترکیب مبهم 

»جمعیت های عظیم« استفاده کرد.
ولی به هر حال، رسانه های آمریکایی و غربی نمی توانند 
این اتفــاق بزرگ را نادیده بگیرنــد و احتماال طی روزهای 
آتی از این اتفاق برای حمله به سیاســت های رئیس جمهور 
آمریکا اســتفاده خواهند کرد. خبرگزاری رســمی و دولتی 
»آذرتاج« ، »ریپورت »وسایت ها و پایگاه های خبری مختلف 
بویژه پایگاه های خبری اســالمگرا به انتشار اخبار و بازتاب 
این حضور پرشــکوه مردمی عــراق در قالب عکس و فیلم و 
خبر مکتوب پرداختند و بیشــتر آنها ایــن خروش مردمی 

عراق را با تظاهرات ضد انگلیســی مردم این کشور در سال 
19۲۰میالدی مقایسه کرده اند.

قدردانی علمای اهل سنت 
شیخ »خالد المال«، رئیس مجمع علمای اهل تسنن عراق 
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: »ای مردم غیور 
عراق با حضورتان بر نقشه های دشمنان خط بطالن کشیدید. 
با حضور میلیونی تان و مســالمت آمیز بودن )راهپیمایی تان( 
عالقه مندی تان را به میهن تان نشان دادید. شما پرچم عراق 

را باال بردید تا به حضور آمریکا پایان دهید.«
پایگاه خبری ســومریه نیوز عراق تصاویری از تظاهرات 
میلیونی امروز جمعه در بغداد را در اعتراض به حضور نظامی 

آمریکا در خاک عراق ثبت کرد.
»مالذ مقــداد«، مدیر مرکز مطالعــات و پژوهش های 
وزارت اطالع رســانی سوریه تاکید کرد امروز روز همه پرسی 
درباره مقاومت در برابر آمریکا بود که تصور می کند می تواند 
در منطقه بماند، اما دیگر نمی تواند به حضور در منطقه ادامه 

دهد.
مــالذ مقداد در گفت وگویی با شــبکه تلویزیونی العالم 
از دمشــق که با پخش تصاویری از تظاهرات میلیونی مردم 
عراق علیه حضور متجاوزان آمریکایــی در عراق همراه بود 
افزود، بدون شــک تجمع امروز در عراق بســیار مهم است 
و زمینه ســاز همان چیزی اســت که »سید حسن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل لبنــان گفت و تاکید کرد آنچه در منطقه 
روی می دهد مبارزه با تروریســم آمریکایــی و قلدرمآبی و 

تهاجمات آمریکا و حامیان آن در منطقه است.
شــبکه های خبری و اینترنتی در ترکیه بخش هایی از 
صفحات خود را به تظاهرات ضدآمریکایی در بغداد اختصاص 

دادند.
روزنامه »ســوزجو« در پایگاه اینترنتی خود در خبری 
با عنوان راهپیمایی میلیونی در کشور همسایه علیه آمریکا 
نوشــت، بغداد امروز شاهد یکی از بزرگترین راهپیمایی های 
هفته هــای اخیر بود و تعداد زیادی از مردم این کشــور در 
پاســخ به مراجع عالیقدر که خواهــان اجتماع یک میلیون 
نفری علیه آمریکا شده بودند برای اعتراض به حضور آمریکا 

در عراق دست به تظاهرات زدند.
وبگاه »خبرهفت« نیز در خبری با این تیتر که تظاهرات 
ضدآمریکایی در عراق آغاز شد نوشت، در پی فراخوان مراجع 
عالیقدر عراق هزاران نفر از مردم این کشــور در بغداد علیه 
آمریکا دســت به تظاهرات زدند. در ادامه خبر آمده اســت 
تظاهرکنندگان که بســیاری از آنان کفن پوش بودند ضمن 
اعالم انزجار از آمریکا و اســرائیل شعار می دادند که »آمریکا 

فرمانده ما را به قتل رسانده است«.
پایگاه اینترنتی »خبرلــر« نیز با ضمیمه کردن تصاویر 
ویدیویی از این راهپیمایی نوشت: راهپیمایان که تعدادشان 
بســیار زیاد اســت با دردست داشــتن پارچه نویس هایی با 
مضمون »آمریکا برو گمشو« و »مرگ بر آمریکا و اسرائیل« 

خواهان خروج نیرو های آمریکایی از عراق شدند.
نظیر همین خبر ها با مضامین مشــابه در برخی دیگر از 
رسانه های خبری ترکیه از جمله»بیرگون«و»تایم ترک« نیز 

منتشر گردید.


