
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1398/4/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیامک 
شــکیبی با کد ملــی 0038685779 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره- محمدرضا دانشــمند با کد 
ملی 0532207130 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامل- فتح ا... حکمی اصفهانی با کد 
ملی 0038199866 به ســمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اســامی و سایر اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به 
طور ثابت باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر می باشــد. همچنین اوراق و 
مکاتبــات عادی شــرکت با امضــاء مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز کلینیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 30622 

و شناسه ملی 10100760728 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1398/4/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: جواد 
زرگر جواهری با کــد ملی 0040994791 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- مسعود 
قدیمــی با کد ملی 0071666796 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره- ابوذر شــفیع پور مرجی با 
کد ملی 3149632277 به سمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره انتخاب گردیدنــد. کلیه اوراق و 
اســناد تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، 
برات و عقود اســامی به امضــای مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
سهامی خاص به شماره ثبت 43127 

و شناسه ملی 10100884917

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مــورخ 1398/4/10 و تنفــس مربوطه تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب ســود و زیان 
ســال مالی منتهی به ســال 1397 مورد تصویب 
قــرار گرفت. رامیــن محمودی چه چکــری با کد 
ملــی 3391863323 به عنوان بــازرس اصلی و 
مرضیه احمــدی با کد ملــی 0070984999 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 ســال مالی 
انتخــاب گردیدند. فتح ا... حکمــی اصفهانی با کد 
ملی 0038199866- سیامک شکیبی با کد ملی 
0038685779 و محمدرضا دانشــمند با کد ملی 
0532207130 به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به 
عنوان روزنامه کثیراانتشــار جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت پزشکان متخصص شیراز کلینیک 
سهامی خاص به شماره ثبت 30622 

و شناسه ملی 10100760728

به اســتناد صورتجلســه هیئت امنا مــورخ 1397/10/6 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
حســاب سود و زیان منتهی به ســال مالی 1396 به تصویب رســید. علی اصغر نوروزی به کد 
ملــی 4591967573 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مجید حســینعلی زاده خراســانی به کد 
ملی 1288727801 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره و اصغــر صبوری به کد ملی 
1283775131 به ســمت عضو هیئت مدیره و یحیی عاء الدینی به کد ملی 0036732958 به 
سمت عضو هیئت مدیره و سیدامین اله امامی طباطبائی به کد ملی 4489260229 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید یونس سینکی به کد ملی 0040120368 
و سیدحسین طبســی به کد ملی 0859243427 به سمت بازرسان اصلی برای یک سال مالی 

منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون سپاه پاسداران 
انقاب اسامی به شماره ثبت 3198 

و شناسه ملی 14003691943 

شــرکت آب و فاضاب اســتان یزد در نظر دارد از محل اعتبــارات غیرعمرانی 
 )داخلی( نســبت به واگذاری عملیات مشــروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی

 یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

یف
برآورد اولیهموضوع عملیاترد

 ریال
مدت 
اجرا

تضمین 
شرکت در 
مناقصه ریال

1

عملیات راهبری، تعمیر و 
نگهداری، رفع حوادث و 
اتفاقات شبکه جمع آوری، 

انتقال و انشعابات فاضاب در 
سطح شهر یزد )منطقه یک(

10/743/063/000
12 ماه 

قابل تمدید 
تا 24 ماه

537/200/000

2

عملیات راهبری، تعمیر و 
نگهداری، رفع حوادث و 
اتفاقات شبکه جمع آوری، 

انتقال و انشعابات فاضاب در 
سطح شهر یزد )منطقه دو(

10/743/063/000
12 ماه 

قابل تمدید 
تا 24 ماه

537/200/000

لذا کلیه پیمانکاران یا شــرکت هایی که دارای گواهی صاحیت بهره برداری صادره از سوی 
شــرکت  مهندسی آب و فاضاب کشــور و ســوابق کاری در زمینه خدمات مشابه را دارا 
می باشــند می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی پس از ثبت نام در پایگاه این 
شــرکت به نشانی www.abfayazd.ir و واریز هزینه اسناد به صورت اینترنتی نسبت 
به دریافت اســناد مناقصه اقدام فرمایند. همچنین متقاضیــان می توانند با ارایه معرفی نامه 
کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حســاب 2046528/64 بانک ملت شعبه 
کاشــانی یزد بابت خرید اســناد مناقصه به صورت حضوری از ساعت 7:30 تا 14 به نشانی 
مناقصه گزار واقع در شهر یزد، خیابان آیت ا... کاشانی، دفتر قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه 
را دریافت نمایند. جهت کســب اطاعات شــماره 3164155-035 اعام و تصریح 
می گردد مستندسازی در پایگاه اطاع رسانی مناقصات به نشانی iets.mporg.ir قابل 

مشاهده می باشد.
مراحل و زمان بازگشایی پاکات:

آخرین مهلت ارایه پیشنهادات به دبیرخانه مناقصه گذار تا ساعت 14 مورخ 98/5/26 خواهد بود.
پاکت های مناقصه گران توسط کمیسیون مناقصه ای که در ساعت 10 صبح مورخ 98/5/28 
در محل اتاق جلسات کارفرما، واقع در ساختمان ستاد تشکیل می گردد، بازگشایی خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضاب نوبت دوم

استان یزد

شرکت آب و فاضاب استان یزد- سهامی خاص

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/23 و مجوز 
شماره 11/21260 مورخه 98/4/24 سازمان حمل و نقل پایانه های 
کشــور تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقایان یداله کشــاورز به شماره 
کــد ملی 2431834492 بــه نمایندگی از طــرف اتحادیه مرکزی 
تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران شناسه ملی 10100738113 
به ســمت رئیس هیئت مدیره، غامعباس فنی به شــماره کد ملی 
1860347339 بــه نمایندگــی از طرف تعاونی مســکن کارکنان 
اتحادیه مرکزی تعاون روستایی شناســه ملی 10100939326 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یعقوب کنگاوری به شماره کد ملی 
5459386306 به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مصرف کارگران 
اتحادیه مرکزی تعاونی های روســتایی و کشاورزی ایران شناسه ملی 
10100994031 به سمت منشی و آقای عظیم پزشک زاد به شماره 
کد ملی 1911103271 بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها، چک، سفته و 
برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر بوده و در غیــاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس و 
مدیرعامل با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی و اداری با 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز 
سهامی خاص به شماره ثبت 133430 

و شناسه ملی 10101766845 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ1398/04/23 و مجوز شــماره 11/21260 مورخه 
98/4/24 سازمان حمل و نقل پایانه های کشور تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و 
کشاورزی ایران به شناسه ملی 10100738113، تعاونی 
مســکن کارکنان اتحادیه مرکزی تعاون روستایی شناسه 
ملی 10100939326 و شرکت تعاونی مصرف کارگران 
اتحادیه مرکزی تعاونی های روســتایی و کشاورزی ایران 
شناســه ملــی 10100994031 بعنــوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای 
جلیل اسکندری کد ملی 0819661511 بعنوان بازرس 
اصلی و آقای حســین نخعی کد ملــی 5729589328 
بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدنــد - صورتهای مالی ســال 1396 و 1397 مورد 

تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل نوید بار کشاورز 
سهامی خاص به شماره ثبت 133430 

و شناسه ملی 10101766845 

معاونت دانشجویی دانشــگاه محقق اردبیلی در نظر دارد 
امور مربوط به تهیه مواد اولیه پخت و پز و توزیع غذای دانشــجویان 
این دانشگاه را در سال تحصیلی 99-1398 از طریق مناقصه عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد صاحیت به شرح ذیل واگذار نماید.
1- تهیه مواد اولیه، پخت و پز  و توزیع غذای دانشــجویان دانشگاه 

محقق اردبیلی.
2- تاریــخ قرارداد از 98/06/20 لغایــت 99/04/20 به مدت ده ماه 

می باشد.
3- متقاضیــان می توانند از تاریخ نشــر این آگهی تــا 98/05/15 
جهت خرید اســناد به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی

 )www.setadiran.ir( مراجعه نمایند.
4- پیشــنهادها باید در پاکت دربســته و به صورت مهر و موم شده 
ضمن بارگزاری در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت حداکثر 
تا ســاعت 10 قبل از ظهر روز شــنبه مورخ 1398/05/26 تحویل 

دبیرخانه مرکزی دانشگاه گردد.
 5- میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه 2/900/000/000 
)دو میلیارد و نهصد میلیون ریال( خواهد بود که باید به صورت 
ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریزی نقدی به حســاب شــماره 
2177230831008 به نام ســپرده دانشگاه محقق اردبیلی نزد بانک 

ملی شعبه مرکزی اردبیل می باشد.
 58/000/000/000 قــرارداد  اولیــه  بــرآورد  میــزان   -6 
)پنجاه و هشــت میلیارد ریال(  و حســن اجرای تعهدات 10 
درصد مبلغ قرارداد و ضمانت  حسن انجام کار 5 درصد قرارداد و فاقد 

پیش پرداخت خواهد بود.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادها روز شنبه 98/05/26 ساعت 12 قبل 
از ظهر در محل اتاق معاونت اداری مالی دانشگاه محقق خواهد بود.

8- هزینه نشــر این آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. صرف 
ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی برای شرکت کننده یا سلب اختیار برای 
موسســه نمی نماید و موسســه طبق ضوابط مقرر و صرفه و صاح 

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تلفن  تماس 31505296-045 و آدرس اینترنتی 

 http://www.oma.ac.ir دانشگاه محقق اردبیلی 
معاونت دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی

آگهی مناقصه عمومی
دانشگاه محقق اردبیلی

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: حمیدرضا آقا بزرگ به کد ملی 0049455788 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی فقیهی به کد ملی 
0452410037 به ســمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سیروس ترنک به کد ملی 2753416710 و 
مهدی سردار به کد ملی 0491131534 و محمدنادر آل حبیب 0045517762 به سمت عضو هیأت مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قرارداد 
و عقود اســامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه 
حسابرسی و خدمات مدیریت حساب نگر متین حسابداران رسمی به شناسه ملی 10320156292 به سمت 
بازرس اصلی و آقای عباد قدیری به شماره کد ملی 1652334769 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت مهندسی حفاری و آتشباری 
کوه ریزان پیروز شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 217797 و شناسه ملی 10102591374

سال هفتادو هشتم   شماره 22248   تکشماره 20000 ریال12صفحهپنج شنبه 10 مرداد 1398   29 ذی القعده 1440    اول آگوست 2019

ظریف: 
اقدامات اروپا 
تا اان
هیچ تناسبی
 با تعهدات آنها 
نداشته است

۲

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حفظ ارزش پول ملی
با رونق تولید یا حذف 4 صفر؟!

سالروز شهادت جواد اائمه حضرت امام محمدتقی)ع( را 
تسلیت می گوییم

يادداشت روز

راهحلریشهای
درمانزخماست

خبر ویژه

آلمان با ائتاف پیشنهادی آمریکا
برای تنگه هرمز مخالفت کرد

صفحه2صفحه2

رهبر انقاب درباره جنایت اخیر رژیم آل خلیفه:

ظلم و زور پایدار نخواهد ماند

* عملیات سراســری در نیجریه برای دســتگیری 
شیعیان این کشور!

* 39 کشــته و 33 زخمــی در انفجارهای خونین 
پاکستان و افغانستان.

* مقاومت عراق: آشکارا اعام می کنیم در کنار ایران هستیم.

* آسوشیتدپرس: ترامپ طی یک سال 900 کودک 
را از والدین آنها جدا کرده است.

* 130 زندانی مصری 6 هفته است که اعتصاب غذا کرده اند.
* پلیس رژیم صهیونیستی طی یک روز دو کودک 
3 و 6 ساله را احضار کرد.                  صفحه آخر

وزیر مشاور دولت قطر:

هرکس در امور یمن دخالت کرد زیان دیده است
کشورهای عربی فوراً از این کشور خارج شوند

* وزارت راه و شهرســازی: 50 هزار مســکن برای 
کم درآمدها طی دو سال آینده ساخته می شود.

* سازمان امور مالیاتی: جریمه بدهکاران مالیاتی به 
شرط پرداخت اصل بدهی بخشیده می شود.

* یک اقتصاددان: معافیت مالیاتی هنرمندان با هیچ منطقی سازگار نیست.

* مرکــز آمار گزارش داد؛ تــورم 62 درصدی مواد 
خوراکی در یک سال اخیر.

* معــاون وزیر صمت: تنظیم قیمت نان به زودی با 
دستور رئیس جمهور انجام می شود!

صفحه۴

مسعود نیلی:

ادعای بنگاهداری نهادهای نظامی صحت ندارد
دولت عامل مسلط بر اقتصاد است

دادستان تهران: 
صاحبان نفوذ را 
از تیغ عدالت 
می گذرانیم

۳

* هیئت دولت دیروز کلیات ایحه حذف چهار صفر از پول ملی را 
تصویب کرد

* بر اساس مصوبه مذکور، واحد پول ملی پس از تصویب نهایی در 
مجلــس از »ریال« به »تومان« تغییر می کند و »چهار صفر« از پول 

ملی حذف می شود.
* به اعتقاد کارشناسان، این تصمیم اثر واقعی در اقتصاد نداشته و 

تقویت ارزش پول ملی تابع رونق تولید در کشور است.
* بر این مبنا تصمیم فوق، زمانــی اثرگذاری مثبتی دارد که تورم 
کشــور به نرخ اندکی رسیده باشــد و بیم افزایش قیمت ها وجود 

نداشته باشد.
 * بر اســاس آمارهای رســمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امســال 
به ۴0/۴ درصد رسیده و در طول چهار ماه گذشته نه تنها وضع تورم 

بهبود نداشته بلکه حدود 10 درصد هم به آن اضافه شده است!  
* ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران: البته افزایش ارزش پول 
ملی تنها به تعداد صفرها نیست بلکه به میزان رشد تولید ملی هم 

بستگی دارد.
* علیرضا امینی، کارشناس اقتصادی: صیانت از ارزش پول ملی با 
تقویت توان تولیدی کشور امکان پذیر است، نه با دستورات اداری. 

* حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد: با حذف 
چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم کرده ایم. 

* تا زمانی که ســاختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به سمت 
عوامل تولید نرود و موانع کســب و کار برداشته نشود، این تصمیم 

هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی کند. 
* ِسلوا دمیرآل، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه: حذف صفر تنها 
زمانی معنی دار اســت که ثبات قیمت در پایان یک روند ناپایدار به 
دست آید. تنها مزیت این اقدام تسهیل حسابداری است و هیچ اثر 

واقعی وجود ندارد. 
* ترکیه زمانی دســت به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل 
توجهی در تورم زدایی بدست آورد.                                     صفحه۴

در پی شهادت دو تن از جوانان بحرینی توسط 
رژیم آل خلیفه بحرین، حســاب توئیتر عربی 
پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقاب اسامی، موضعی از حضرت آیت اه العظمی 
خامنه ای در واکنش به این جنایت را منتشر کرد. 
رهبر انقــاب درباره  این حادثــه فرمودند: »ظلم  
و زور پایــدار نخواهد ماند و تصمیــم  و اراده  ملت های  

عدالت  طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.«
رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب معترضان خود، روز 
شنبه   هفته جاری دو تن از جوانان بحرینی به نام های 
احمد المالی 24 ساله و علی العرب 25 ساله را پس از 

شکنجه، اعدام کرد.
حضــرت آیت اه العظمی خامنه ای پیش از این نیز 
در موضع گیری های متعدد به جنایات این رژیم  اشاره و 

آن را محکوم کرده بودند.

آغاز طرح
 »ارشاد بدحجابان« 
در مترو

۱۰

روحانی در گفت وگو با ماکرون: 
ایران حافظ اصلی 
امنیت کشتیرانی
 در خلیج  فارس است

۳

اقتدار نیروهای مسلح 
در آسمان و دریا
امارات را
 به زمین ایران آورد

۱۱



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ضمن عرض خســته نباشید به جناب رئیسی و همکارانشان در مبارزه 
با فســاد اقتصادی، ای کاش سایر قوا نیز همانند ایشان اهتمام به خدمت 
رسانی داشته و تابع وایت باشند. که در آن صورت کشور گلستان می شود.
0914---7434

* ترامــپ رئیس جمهور آمریکا توئیت زده ایرانیان در هیچ جنگی پیروز 
نشــده اند گویا فراموش کرده که هم در عراق و هم در ســوریه از ایرانیان 

شکست خورده و امروز به هزیان گویی افتاده است.
0911---7758

* رهبر معظم انقاب به صراحت گفتند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، 
دیدارهای اخیر ظریف با آمریکایی ها و صحبت های برخی از دولتی ها برای 
بازکردن مســیر مذاکره بی احترامی به استقامت و مقاومت مردمی است 
که چند دهه تحریم های ظالمانه دشــمنان را تحمل کرده اند تا به اقتدار 

و عزت برسند.
081----8979
* به دولتمردان توصیه می کنم بیش از این به کاسه شکسته برجام متوسل 
نشوند. مشکل کشور تحریم نیست با همت و توکل به خدا و در پیش گرفتن 
مدیریت جهادی )نه ساعت کاری 9 صبح به بعد( مشکات حل خواهد شد. 
بازار همسایگان ما بهترین موقعیت برای مبادات دوجانبه و چندجانبه و 

خنثی کردن تحریم هاست.
0915---0563

* کشــور درگیر شــدیدترین تحریم هــای اقتصادی از ســوی آمریکا و 
متحدانش اســت و دولت به جای اینکه به دنبال بومی سازی اقتصاد باشد 
دنبال حاشیه هایی است که غربی ها در قالب اینستکس و... برای وقت کشی 

پیشنهاد می دهند!
آرین همتی

* نشنال اینترست هم پذیرفت که برجام برای ایران هیچ دستاوردی نداشته 
است اما گویا آقای روحانی، ظریف و دیگر حامیان برجام نمی خواهند پنبه 

را از گوش شان بیرون کنند!
0918---0291

* به روباه پیر می گویم تا ناوهایت مثل نفتکش توقیف نشده اند گور خود را 
از منطقه خلیج همیشه فارس گم کن که نیروهای وایتمدار مسلح ما تحت 
امر ولی فقیه و فرمانده کل قوا بدون ترس و واهمه ای در صورت تخطی با 

اقتدار و صابت آنها را به قعر خلیج فارس خواهند فرستاد!
9590---0914 و 3949---0912
* از تاش های نیروی انتظامی در مقابله با مظاهر بدحجابی در جامعه تقدیر 
و تشکر می کنیم. امیدواریم این مبارزه موقتی نباشد و تداوم داشته باشد.

0903---3107
* با توجه به ثبات نســبی ارز در کشــور، چرا قیمت اجناسی که به بهانه 
افزایش دار باا رفت، کاهش نیافت؟! قشر ضعیف و مستضعف جامعه درد 
خویش را کجا و چطور عنوان کند؟! مگر به قول امام راحل)ره( این قشــر 

ولی نعمتان مسئوان نیستند؟!
0914---6321
* یکی از کارشناسان اقتصادی عنوان کرد، میزان برداشت دولت تدبیر از 
صندوق ذخیره ارزی دو برابر میزان برداشت سه دولت سازندگی، اصاحات 

و نهم و دهم بوده است؟! واقعا در این دولت چه خبر است؟
سوری
* حدود یک ماه از بازگشت یک سلبریتی )مهناز افشار بازیگر سینما( به 
کشور می گذرد. همان فردی که با پخش کلیپی در فضای مجازی موجب 
به شــهادت رسیدن طلبه همدانی شــد. چه اقدامی در ارتباط با توئیت 

مصیبت آفرین این خانم بازیگر شده است؟
حسامی
* بی بند و باری، بی حجابی و ده ها مورد هنجارشکنی دیگر را می توان نام 
برد که سلبریتی ها در ترویج آن در جامعه نقش داشتند، مادام که این افراد 
خودفروخته در عرصه هنری کشور با پررویی میدان داری کنند باید شاهد 

ولنگاری فرهنگی و اجتماعی بود.
021---0003

* بعد از آنکه آقای محمدرضا خاتمی از اصاح طلبان نتوانست در دادگاه 
ادعای خود مبنی بر تقلب نظام در انتخابات ریاســت جمهوری سال 88 
را ثابت بکند همفکران او در صدد فشــار به قوه قضائیه برآمدند تا بتوانند 
جلوی اجرای حکم محکومیت او را بگیرند. بنویســید کار این جماعت در 
حکم لشکرکشی علیه امنیت ملی کشور بوده و مجازات سخت برای آنان 

درپی خواهد داشت.
0916---6043

* اگر چنانچه به دانش آموزان مناطق محروم ســهمیه ای برای قبولی در 
دانشــگاه تربیت معلم تعلق بگیرد و به بومی گزینی توجه بشود خیلی از 

مشکات نقل و انتقال نیرو در آموزش و پرورش مرتفع خواهد شد.
0915---7109

* بانک ها با در اختیار قرار دادن دستگاه پوز به صنوف و بهره برداری از وجوه 
واریزی آنان، متاسفانه با وضع ضوابط بی پایه و اساس، کسبه را تحت فشار 
قرار می دهند که میزان تراکنش ها نباید در هر ماه از ســقف چند میلیون 
تومان پایین تر باشد وگرنه دستگاه را از شما می گیریم! مگر میزان فروش و 
تعداد مشتری و یا نوسانات اقتصادی در اختیار کسبه است؟ بانک مرکزی 

و مسئوان ذی ربط برای حل این معضل نامعقول تدبیری نمایند.
0990---9451

* احداث قطار زیرزمینی)مترو( به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی 
سریع، راحت و مطمئن در اصفهان از تحوات مثبت و بزرگ در این شهر 
محسوب می شود. از مسئوان استان درخواست داریم نسبت به ادامه این 

پروژه به شهرک پرجمعیت خانه اصفهان مساعدت ویژه داشته باشند.
0913---2143
* مدت 5 ماه می شــود که معاونت گردشگری استان تهران رئیس ندارد 
این امر موجب شده تعداد 2200 آژانس مسافرتی و گردشگری مستقر در 
تهران باتکلیف باشند و کارهای اداری آنها جلو نرود، دولت به جای اینکه 
برای اشتغال زایی تدبیر داشته باشد برعکس به دلیل بی تدبیری به کارها 

گره می زند و مشکل درست می کند. چرا؟
زیرک
* 18 سال است با مکاتبات و پیگیری های حضوری نتوانستم حق خود را از 
آموزش و پرورش بگیرم. به جای بازنشستگی مرا بازخرید کردند! از رئیس 
محترم دستگاه قضایی که با آمدنشان امید در جامعه زنده شده درخواست 

می کنم به فریاد 18 ساله ام رسیدگی کنند و حقم را از دولت بگیرند.
بانوی فرهنگی 62 ساله
* اخیرا در آموزش و پرورش برای رزمندگان با شرایطی، یک مقطع تحصیلی 
بااتر در نظر گرفته اند. ولی این ضابطه شامل حال افراد بازنشسته که این 

شرایط را دارند نشده است. چرا؟
قنبرپور مقدم ممقانی- تبریز
* در تاریخ 98/5/7 ســاعت 10/30 صبح به دهیاری سولقان نرسیده به 
امام زاده داود)ع( رفتم و مشکاتی را که قطع تلفن برای اهالی و مسافرین 
امام زاده به وجود آورده اطاع رســانی کنم در کمــال ناباوری تعدادی از 
کارمندان دهیاری مرا به باد کتک گرفتند! از دستگاه های ذی ربط درخواست 
می کنم به این تخلفات و روش برخورد کلنگی با ارباب رجوع خاتمه دهند و 

درسی به متخلفین دهند تا دیگر شاهد این نحو برخورد نباشیم.
کیوانی
* مدرسه جای تعلیم و تربیت است. چرا مدرسه ای که در خیابان 30 تیر 
واقع شده شب ها به مکانی برای پخش موسیقی های بی ارزش، اغذیه فروشی، 

تجمع زنان و مردان هنجارشکن تبدیل شده است؟
0919---3767

آلمان با ائتاف پیشنهادی آمریکا
برای تنگه هرمز مخالفت کرد

آلمان اعام کرد در ائتاف پیشنهادی آمریکا برای تنگه هرمز شرکت نمی کند.
دویچه وله نوشت: معاون صدراعظم آلمان، گفت دولت ائتافی این کشور در ائتاف 
آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در خلیج  فارس شرکت نمی کند. آمریکا رسما از آلمان 
خواسته بود تا از ائتاف بین المللی برای حفاظت از نفتکش ها در تنگه هرمز حمایت کند.

به گزارش دویچه وله از قول  اواف شــولتس، معــاون صدراعظم آلمان، اعام کرد 
این کشور مشارکت در طرح تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج  فارس به رهبری 

آمریکا را رد می کند.
معاون صدراعظم آلمان در گفت وگو با شبکه دوم تلویزیون سراسری و در پاسخ به 
این پرســش که »آیا ائتاف بزرگ دولتی آلمان در ارتباط با طرح آمریکا موضعی واحد 

دارد؟« گفت: »آری، برداشت من این است.«
اواف شــولتس همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برلین به شکل رسمی نیز 
درخواست آمریکا را رد کرده یا نه، گفت که موضع دولت آلمان در ارتباط با این مسئله 

چیز جدیدی نیست و پیش از این نیز روشن بوده است.
آمریکا رسما از آلمان خواسته بود تا از تشکیل یک ائتاف بین المللی برای حفاظت 

از نفتکش ها در تنگه هرمز حمایت کند. 
معاون صدراعظم آلمان افزود: »بسیاری می گفتند ما می خواهیم در این مورد با شرکای 
فرانســوی و بریتانیایی خود در اروپا بحث و رایزنی کنیم که چگونه می توان بر وضعیت 
نظارت داشت. در اینجا اما بحث مأموریتی در میان نیست، آنگونه که اکنون خواست آن 
مطرح شده است.« معاون صدراعظم آلمان که همزمان وزیر دارایی این کشور نیز هست، 
در ادامه مأموریت دریایی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی تجاری در منطقه خلیج  فارس 
را عجوانه دانست و چنین اقدامی را به »پرشی چند گام جلوتر« از نیاز کنونی تشبیه کرد.
به گفته اواف شــولتس، اگر بتوان از »تنش دامنه دار« میان ایران و دیگر بازیگران 
مناقشه کنونی در منطقه جلوگیری کرد، این خود حفاظت مناسبی از کشتیرانی محسوب 
خواهد شد. معاون صدراعظم آلمان همچنین هشدار داد: »بدترین چیز یک مناقشه واقعی 

نظامی در منطقه خواهد بود. آنگاه کشتیرانی واقعاً به خطر خواهد افتاد.«
اروپا به جای انجام 11 تعهد خود
سرگرمی  اینستکس را ارائه کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: اینستکس، یک سرگرمی است. اروپا 
در قبال توافق برجام قرار بود به یازده تعهد خود عمل کند. اما به هیچ کدام از این قول 

و قرارها عمل نکرد.
غامرضا مصباحی مقدم در روزنامه جام جم نوشت: از جمله تعهدات اروپا این بود که 
بانک های مرکزی کشورهای اروپایی با بانک مرکزی و سایر بانک های ما دادوستد و تعامل 
 داشته باشند. اما آنها به این مطالبه ایران عمل نکردند و در یک مرحله آن را تبدیل به اس.پی .وی
 کردند و گفتند این نهادی اســت که می تواند به عنوان جایگزین برای دادوســتد میان 
بانک های مرکزی ایران و کشورهای اروپایی ایفای نقش کند. در مرحله بعدی اس.پی.وی 

به اینستکس تبدیل شد. این سازوکار مالی ادعایی البته کانال مالی نیست.
ما در حال حاضر با تعدادی از کشورهای اروپایی بدون اینستکس مراوده تجاری داریم. 
کااهایی که از این طریق مبادله می شود جزو موارد تحریمی  آمریکا محسوب نمی شود. 
این در حالی است که اروپا می خواهد از طریق این شیوه مبادات نسبتا متنوعی را که با 

برخی کشورهای اروپایی داریم به یک کانال تنگ محدود کند. 
آن هم در صورتی که درآمد ناشی از فروش نفت ایران که غالبا از سوی کشورهای 

غیراروپایی خریداری می شود به صندوقی مرتبط با کانال و سازوکار مالی واریز شود. 
از سوی دیگر اروپایی ها به صراحت اعام کردند که این کانال تجاری تحت نظارت 
FATFخواهد بود. پذیرش این مسئله نه تنها خدمتی به مبادات ما نخواهد کرد بلکه 

مراودات تجاری ما را با برخی از کشورهای اروپایی کانالیزه خواهد کرد. 
طبعا در چنین شرایطی ضرورتی ندارد ما این سازوکار مالی را قبول کنیم. بهترین 
کار این است که عطای اینستکس را به لقایش ببخشیم و همچنان خارج از این کانال به 

مناسبات تجاری خود با سایر کشورها ادامه دهیم.
اپوشانی کم کاری دولت

با آمارهای قابل تأمل ایجاد اشکال
اصــرار عجیب و بی پایه برخی مدیران دولتی به افتخار درباره ایجاد اشــتغال جای 

تأمل بسیار دارد.
به نوشته روزنامه جوان، قریب به دو هفته پیش بود که آقای روحانی رئیس جمهور 
در نشســت موسوم به »ایران هوشمند« با طرح این ادعا که امروز یک استارت آپ، قادر 
است اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: »اینکه یک استارت آپ بتواند یک 
میلیون و 600 هزار شــغل طی چهارسال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و 

تحصیل کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.«
از قرائن جمات و گزاره های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت آپی 
که طی چهار سال یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی های اینترنتی 
شــناخته شده است. خوب اســت که آقای روحانی به اعضای کابینه شان دستور دهند 
جهت روشن تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل »جدید« را طی بازه زمانی 

یادشده منتشر نمایند.

عمده کســانی که طی مدت چهار ســال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی 
مذکور و یا استارت آپ های مشابه پیوسته اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانی اند 
که پیش تر به وسیله تاکسی های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به حمل ونقل مسافر و 
امرار معاش می پرداختند؛ دسته دوم کسانی اند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی 
هم زمان به امرار معاش پاره وقت با مسافربری از طریق این کارافزارها اقدام می کنند و دسته 
سوم کسانی اند که به رغم داشتن تحصیات عالیه و بعضاً تخصص های گوناگون به دلیل 
رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب یا تخصص شان نیافته اند و یا شغل پیشین خود را از 

دست داده اند و به ناچار به رانندگی در این شبکه می پردازند.
به وضوح پیداســت که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده اند و این شرکت تاکسی 

اینترنتی آنها را به جرگه شاغان اضافه نکرده است.
بنابراین، بخش عمده ای از آماری که این چنین ارائه می شود به هیچ عنوان ایجاد شغل 
نیست. صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور 
و تقصیر دولت در تداوم رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و 
توانمندی های شان روی  آورند و این اواً موجب می شود که نگاه این دسته به این شغل 

و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به احتمال زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.
در نگاهی کان تر اصرار عجیب و بی پایه برخی مسئوان اجرایی به افتخار ایجاد شغل 
در کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اواً همگی می دانیم که 
بخشی از این کسب و کارها اصطاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت شده 
در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی 
ادعا می گردد؟ ثانیاً همان گونه که اشاره شد به نظر می رسد در آمارهایی که در خصوص 
این مشاغل ارائه می شود، مغالطه بزرگی اتفاق می افتد و آن اینکه همه افرادی را که در 
ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به عنوان شاغل 
جدید محاسبه می کنند. ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی اشتغال مجازی صحت داشته باشد، 
به واقع سهم واقعی حمایت های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از مخالفت با 
فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می شود، بگذریم کدام کسب وکار خرد مبتنی بر فضای 
مجازی مورد حمایت های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیات ارزان قیمت بانکی، 

تسهیل صدور مجوز و... قرار گرفته است؟
نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل توجهی از فرار مالیاتی در کشور وجود 
دارد، تعطیلی کسب و کارهای سنتی ای که فرآیند اخذ و اظهار مالیات روشنی دارند، در 
مقابل رشد کسب و کارهای بی نظارت، بی مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش 
درآمدهای عمومی می انجامد و باید خیلی زود برای شفافیت کسب و کارهای نوپا تدبیر کرد.

به طور کلی باید گفت تلخ ترین قسمت ماجرا آنجاست که به رغم آنکه سیاست کان 
کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عماً برخی دستگاه های اجرایی اولویت را بر 
پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می دانیم بسیاری از مشاغل موجود در 
این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال »پایدار« تعریف نمی گردد.

مقام دولتی: اروپا خلف وعده کرد
اینستکس، وعده توخالی بود

مدیرعامــل صندوق ضمانت صادرات می گویــد اروپایی ها حتی در راه اندازی کانال 
مبادات مالی موســوم به اینستکس هم خلف وعده کردند و این بسته بیشتر یک وعده 

توخالی بود.
افروز بهرامی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا به منظور 
ترغیب ایران برای ماندن در برجام اعام کرد که از طریق یک کانال ویژه مالی امکان تجارت 
بین ایران و اروپا را فراهم خواهد کرد. در ادامه و پس از اعام نارضایتی ایران از عملی نشدن 
این وعده، اروپا اعام کرد که سازوکار مربوطه به نحوی است که دسترسی مستقیم ایران 
به منابع ارزی حاصل از صادرات )و خصوصاً صادرات نفت( را ناممکن می کند و در مقابل، 
این وجوه در اروپا می ماند تا نیازهای وارداتی ایران از اروپا را تأمین مالی کند. یعنی ایران 
باید به جای دریافت پول صادرات، نسبت به واردات کاا اقدام کند. برای این منظور ازم 
بود که یک شرکت اروپایی و یک شرکت متناظر آن در ایران تأسیس شوند که کامًا با 
هم هماهنگ باشند )مانند دو شعبه از یک شرکت( تا راه اندازی فرآیند اینستکس ممکن 
شود. با تأسیس شرکت اروپایی مربوطه که اینستکس نام داشت، عمًا این واژه جایگزین 
اس پی وی شد، مقرر شد این شرکت ها به عنوان نهاد واسطه برای تسویه حساب شرکت های 
بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل کنند. به عنوان مثال، یک شرکت اروپایی بدهکار به 
ایران، بدهی خود را به اینستکس پرداخت می کند و این شرکت هم به نمایندگی از ایران، 
این پول را در قالب انتقال وجه یا تخصیص اعتبار به شرکت هایی منتقل می کند که به 

ایران کاا صادر کرده و طلبکار هستند.
تا اینجای کار تقریباً مشکلی نبود، چرا که اساساً هدف ایران آن بود که منابع ارزی 
حاصل از صادرات، صرف تأمین نیازهای وارداتی کشــور شود. اما مشکل از جایی شروع 
شد که اینستکس به عنوان یک شرکت اروپایی، در چارچوب مقررات اروپا تشکیل شده 

بود و طبق تحریم های آمریکا علیه ایران عمل می کرد.
بنابراین بسیاری از نیازهای وارداتی ما که از نظر آمریکا تحریم بود، امکان تأمین مالی 

از طریق ســازوکار اینستکس را نداشت و این امر باعث شد که مسجل شود، اروپایی ها 
نسبت به راه اندازی یک کانال مالی که تجارت ایران و اروپا را فارغ از تحریم های آمریکا 

تسهیل کند، خلف وعده کرده اند.
مشکل بعدی که تقریباً سبب از کار افتادن اینستکس قبل از شروع به کار آن شد، 
تحریم صادرات نفت و برخی کااهای مهم دیگر ایران توسط آمریکا بود. نظر به پیروی 
اینستکس از تحریم های آمریکا )مشکل اول که عرض کردم(، این تحریم های جدید باعث 
شد که عماً وجهی به عنوان وجوه حاصل از صادرات ایران نتواند وارد اینستکس شود، لذا 
پولی هم برای تأمین مالی همان چند قلم واردات مجاز ایران از آمریکا وجود نمی داشت.

بــر این مبنا بود کــه رئیس کل محترم بانک مرکزی طی مصاحبه ای ضمن تأکید 
بر تأسیس شرکت ایرانی متناظر با اینستکس تأکید کرد که مشکل فقدان ساختارهای 
مربوطه نبوده و تا زمانی که اروپا برخی تحریم های صادراتی ایران را نادیده نگیرد یا خط 
اعتباری برای صادرات به ایران را به اینستکس تخصیص ندهد، امکان استفاده از اینستکس 
برای تأمین مالی واردات به ایران منتفی است. بنابراین کم کم مشخص شد که اقدامات 
و راهکارهای اروپا برای ماندن در برجام و تأمین منافع آن برای ایران، بیشتر یک وعده 
توخالی بوده و اروپا در این مسیر، تمایل یا امکان تخطی از تحریم های آمریکا را نداشت. 

اینجا بود که سران کشور تصمیم به خروج تدریجی از برجام گرفتند.
توضیح وزارت جهاد کشاورزی

درباره تعهدات ارزی انجام نشده
در پــی انتشــار خبری به نقل از روزنامه خراســان، تحت عنــوان »دو ماه تعلل 4 
وزارتخانه درباره سرنوشــت ارزهای واگذار شده« روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی 

توضیحی ارسال کرد.
در این توضیح آمده است: »در پی دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر ارائه گزارش 
در خصوص بررســی دایل عدم رفع برخی تعهدات ارزی واردات کااهای اساسی، وزیر 
محترم جهاد کشــاورزی بافاصله با صدور دســتوری به معاونت مربوطه و شرکت های 
ذی نقش در تأمین کاا و نهاده های کشــاورزی بر ضرورت بررسی موضوع و تهیه و ارائه 
گزارش های ازم تأکید کرد. در اجرای این دستور مدیران عامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور به سرعت جزئیات آخرین وضعیت تعهدات ارزی 
مذکور و اقدامات انجام شده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تأمین ارز، انتقال ارز، 
واردات کاا، تخلیه کشتی و ترخیص کااها را احصاء و گزارش های ازم که نشانگر انجام 
کلیه تعهدات است به همراه موانعی که باعث کندی فرایند شده را تهیه و پس از جمع بندی 

برای دفتر رئیس جمهور محترم و سایر مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین با توجه به انتشار اخباری درباره رفع تعهدات ارزی در رسانه های مختلف، 
مدیران عامل هر دو شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگوهای متعدد با 
رسانه های سراسری و پرمخاطب توضیحات ازم در این باره را بارها اطاع رسانی کرده اند. 
از جمله روزنامه محترم کیهان در تاریخ 98/05/08 و یک روز قبل از انتشار گزارش اخیر 
در صفحه 4 اظهارات مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رابطه را با کد خبر 
166254 به تفصیل منتشــر کرد که نشانگر توجه و حساسیت وزارت جهاد کشاورزی 

به موضوع است.«
این توضیح می افزاید: »ازم به ذکر است که معادل ارز اختصاص یافته از سوی بانک 
مرکزی به دو شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، کاا وارد کشور و گمرکات 
شده است. اما از آنجایی که فراینده اجرایی واردات از مرحله تخصیص ارز تا ترخیص کاا 
نیازمند طی مراحلی طوانی و پیچیده شامل تشریفات خرید، ثبت سفارش، تأمین ارز، 
انتقال ارز، واردات کاا، تخلیه کشتی و ترخیص کاا می باشد، صرفاً در برخی از محموله ها 
به علت کامل نبودن اسناد ترخیص و تخلیه، رفع تعهدات ارزی و صدور مفاصاحساب با 
مقداری تأخیر روبرو گردیده که با تاش و پیگیری همکاران این دو شرکت، تکمیل اسناد 

جهت ارایه به بانک مرکزی در دست انجام است.«
کیهان: رئیس جمهور اخیراً در نامه ای علنی به 4 وزیر صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت 
و کار و رفاه، از آنها خواست فوراً توضیح دهند که چرا این 4 وزارت و زیرمجموعه های آنها 
در اجرای تعهدات ارزی مربوط به واردات کاا با ارز دولتی، به تعهدات خود عمل نکرده اند.

سؤال عتاب آمیز رئیس جمهور پس از آن علنی شد که رئیس بانک مرکزی در نامه ای 
تصریح کرده بود: »تأمین ارز کااهای اساسی و دارو در سال 97« با توجه به شرایط ویژه 
کشور، محدود و بسته شدن کانال های بانکی اهمیتی دو چندان یافته و این بانک مدیریت 
تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با 
برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه های متولی تأیید تخصیص ارز برای این کااها یعنی 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )متولی اصلی ثبت سفارش واردات کاا( و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی 
کشور و انجام هماهنگی های ازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه های متولی در 

راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی رغم تمام تاش های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان 
مورد تأیید دارای ثبت ســفارش، دستگاه های یاد شده متأسفانه حسب اطاعات سامانه 
رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به 
ورود کاا به کشور، علی رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، 
بوده و اســناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کااهای مورد اشاره در 

سامانه به ثبت نرسیده است.«
این نامه و پاسخ رئیس جمهور مربوط به دو ماه قبل است که به تازگی رسانه ای شد.

وقتی جامعه ای دچار »معضل« می شود، اداره کنندگان آن جامعه غالبا از 
کارشناسان حوزه مربوطه )جامعه شناس، روانشناس، اقتصاددان و...( دعوت 
کرده و از آنها مدد می جویند. استفاده از کارشناس زبده گاهی ربطی به بزرگی 
و کوچکی یک معضل هم ندارد. مثا چندی پیش در کتابی می خواندم، وقتی 
فرودگاه »اسخیپول« آمستردام در هلند با معضل عدم رعایت بهداشت مواجه 
شد! از چند روانشناس کمک گرفت و پس از مدتی، به خوبی و با هنرمندی 

این معضل را حل کرد.
این مثال را زدیم تا بگوییم، استفاده از کارشناس برای حل معضاتی که 
شــاید از نظر خیلی ها اصا معضل به حساب نیایند هم »مرسوم« و »موثر« 
است و کشــورهایی که به خوبی می توانند از عهده مشکات ریز و درشت 
خــود برآیند، همین راه را می روند. دولت ها حتی برای این منظور بودجه در 
نظر می گیرند. شاید این حرف که »برای حل معضات باید از کارشنان کمک 
گرفت« کمی »عادی« و »بدیهی« به نظر برسد و خواننده بپرسد، لزوم تکرار 
چنین بدیهیاتی چیست؟ در انتهای این یادداشت به پاسخ این سوال ساده، 

خواهید رسید. بخوانید:
جامعه امروز ما دچار معضاتی است. معضاتی که بعضا بزرگ و حیاتی 
هم هستند. شاید مهم ترین یا به عبارت دقیق تر، »ملموس ترین« معضل امروز 
جامعه ایران »اقتصادی« است. بخشی از این معضل دارای عوامل بیرونی است 
یعنی مثا مربوط به تحریم هاست که اینجا فعا کاری با آنها نداریم. اما بخش 
قابل توجهی از این معضات دارای عوامل درونی است لذا، راه حل آنها هم در 
داخل کشور است. مثل »فساد اقتصادی« که موضوع این وجیزه را به همین 

معضل اختصاص داده ایم. 
این معضل در نتیجه وجود ساختارهای معیوب یا افراد فاسد رخ می دهد. 
ردیف کردن تروریست های اقتصادی، محتکران و دزدان بیت المال در دادگاه ها 
و برخورد با آنها  نه فقط ضروری بلکه یکی از راهکارهای مؤثر است، اما این 

سکه روی دیگری هم دارد.
جامعه ای که مردمانش درگیر مشکات اقتصادی و معیشتی باشند، شاید 
بتواند گرانی را تحمل کند اما فساد اقتصادی را هرگز. اصا، تحمل گرانی با 
مشاهده فساد کار دشواری اســت. آدمی ذاتا اهل مقایسه است. کسی که 
درگیر شرایط سخت دریافت یک وام ازدواج ساده بوده، وقتی شرایط خود را 
مقایسه می کند با فردی که به راحتی آب خوردن و صرفا به دلیل اینکه مثا 
از نزدیکان یک مقام مسئول است، میلیاردها وام گرفته هیچ، حاضر به پس 
دادن آن هم نشــده است، قطعا حال خوشی به او دست نمی دهد. برخورد با 
مفسدان اقتصادی اگرچه بذر امید را در جامعه می پاشد و در بهبود معیشت 
مردم نیز نقش قابل توجهی دارد اما تا وقتی زمینه های وقوع فساد هنوز باقی 
است، باید منتظر وقوع فسادهای بعدی، تشکیل دادگاه های بیشتر و تکرار 
این پروسه بوده، رفته رفته منتظر ظهور ساطین جدید باشیم. آن قوه ای که 
می تواند این معضل را از ریشه بَِکَند، قوه قضائیه به تنهایی نیست، به اراده 
واقعی قوه مجریه هم نیاز است. این قوه به دلیل داشتن قدرت و اختیارات باا، 

می تواند به حل »اساسی« این معضل کمک »اساسی« کند. 
گفتیم به کارگیری کارشناسان برای حل معضات )اینجا فساد اقتصادی( 
برای دولتمردان امری عادی و بدیهی است و راه حل ریشه ای نیز تنها درگرو 
محاکمه مفســدان اقتصادی نیست. دولت محترم برای حل این معضل، چه 
اقداماتی انجام داده و چقدر از کارشناسان استفاده کرده است؟ چند جلسه 
مهم )نه با دولتمردان( با جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان برگزار 
کرده؟ چند راه حل مقطعی و چند راه حل ریشه ای برای حل این معضات یافته 
و چقدر از این راه حل ها را پیاده کرده؟ چقدر از راه حل هایی که کارشناسان و 
رسانه ها در اختیارش قرار داده اند، استفاده کرده؟ اگر جلسه ای برگزار کرده و 

راه حل هایی یافته و آنها را هم پیدا کرده، چه نتایجی به دست آورده؟
 آیا شما هم مثل ما احساس نمی کنید، دولت چون ریشه تمام معضات 
)حتی آب خوردن( را در عوامل خارجی می داند، کارهایی را که  اشاره کرده ایم 
انجام نداده است؟ حس نمی کنید تمام دولت در 6 سال گذشته خاصه شده 
در وزارت خارجه، وزارت خارجه خاصه شده در آقای ظریف و کل کار ایشان 
هم خاصه شده در »برجام«؟ آیا راه حل معضات مهمی مثل بیکاری، »فساد« 

و گرانی، در وین و نیویورک است؟ 
فساد اقتصادی، جغرافیا نمی شناسد. »موقعیت« فساد اگر وجود داشته 
باشد، هر کسی در هر جایی ممکن است وسوسه شود. حتی در ژاپن و دانمارک، 
به عنوان کشورهایی که کمترین میزان فساد اقتصادی را دارند موقعیت فساد 
اقتصادی هست اما چرا در این کشورها کمتر رخ می دهد؟ پاسخ این است که 
آنها مشــکل را مقطعی حل نکرده اند بلکه به ریشه زده اند. به نظر می رسد 
2عامل کلیدی رمز موفقیت آنهاست، یکی »داشتن سیستم« دیگری، »نداشتن 

رودربایستی« با متخلف و برخورد قاطع و قانونی با او.
 بنابراین کسانی که می گویند، با بگیر و ببند و محاکمه مفسدان مشکل حل 
نمی شود، »دقیق« حرف نمی زنند. بگیر و ببند، بخشی از راه حل است و اگر کنار 
گذاشته شود، به میزان تخلفات قطعا اضافه خواهد شد چرا که بااخره در هر 
جامعه ای هستند کسانی که، با هر انگیزه ای تخلف کنند حتی با انگیزه تفریح 
و خروج از یکنواختی! همه تخلفات اقتصادی ریشه در فقر ندارد. مفسدان دانه 
درشتی که به دام افتاده اند فقر باعث فسادشان شده یا طمع! رذائل اخاقی 

آیا نمی تواند یکی از دایل بروز فساد باشد؟!
برخی کشورها با طراحی یک »سیستم« موفق شده اند تا حد قابل قبولی 
این مشــکل را به شکل »ریشه ای« حل و میزان فساد را به حداقل برسانند. 
چندی پیش دوست تاجری می گفت در همین گمرک خودمان وقتی در برخی 
قسمت ها، تجهیزات کامپیوتری جای »نفر« را گرفت و ارتباط ارباب رجوع با 
کارمند قطع شد، از پرداخت رشوه به همان میزان کاسته شد! این یک نمونه 
کار به شکل سیستمی است که عما امکان وقوع فساد مالی را از بین می برد.
اگر به اخبار کشــورهایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی موفق عمل 
کرده اند دقت کنید، می بینید که آنها کوچکترین گذشتی نمی کنند حتی اگر 
فرد متخلف، نخست وزیر یا رئیس جمهور باشد. مثل بایی که دستگاه قضائی 
ژاپن بر سر »کارلوس گون« قهرمان ملی این کشور آورد یا بایی که کره جنوبی 
بر سر خانم »پارک گئون های« رئیس جمهورش آورد. یعنی همان کاری که قوه 
قضائیه کشورمان به خوبی در حال انجام آن است. بنابر این اجرای هر یک از 
این 2 روش به تنهایی یا به شکل نصفه و نیمه یعنی، اجرای »ناقص« و اجرای 
ناقص گاهی ممکن است نه تنها ما را به نتیجه نرساند بلکه حتی خود مقدمه ای 

برای بروز معضات تازه ای شود. 
البته راه حل ریشــه ای یک معضل، فقط با داشتن »سیستم« نیست که 
میسر می شود. گاهی می توان مشکل را طوری از سرچشمه حل کرد که اصا 

نیازی به »سیستم« هم نباشد. چگونه؟! 
جامعه، تشکیل شده از تک تک افراد و انسان ها. انساِن درست تربیت شده 
و »سالم« یعنی »جامعه سالم« و جامعه سالم هم یعنی جامعه بی معضل. به اعتقاد 
برخی صاحب نظران، دوران طائی شکل گیری شخصیت انسان، همان چند سال 
ابتدایی زندگی اوست. بخشی از این شخصیت که به شکل خلق و خو و صفات 
خود را نشان می دهند، مربوط به ژنتیک و وراثت است که اینجا مورد بحث ما 
نیست. اما مولفه دوم که بیشترین تاثیر را بر شکل گیری شخصیت فرد دارد، 
به گفته روانشناسان از »الگوهای تطبیق پذیر مربوط به محیط زیست فرد« 
ناشی می شود. با وجود اینکه بین کارشناسان هنوز اختافاتی بر سر اینکه 
»کدام مولفه، تاثیر بیشتری بر رشد شخصیت فرد دارد« وجود دارد اما، همه 
متخصصان بدون استثناء در این مهم که »تربیت والدین نقش بسیار مهمی 
بر رشد شخصیت فرد دارد«، اتفاق نظر دارند. اینجاست که اهمیت خانواده 
و تربیت برای داشــتن یک جامعه سالم و ایده آل مشخص می شود. مرحله 
بعد، مدرســه و مسئله آموزش و پرورش است که کودکان و نوجوانان بخش 
مهمی از زندگی خود را در آن محیط سپری می کنند و اینجاست که اهمیت 
معلم مشخص می شود. اگر دقت کنید ژاپن در همین دو حوزه سرمایه گذاری 
ویژه ای کرده و امروز نان این آینده نگری خود را می خورد. دو نقطه حساس و 
حیاتی »خانواده« و »آموزش و پرورش«، همان نقاطی هستند که دشمن آنها را 
هدف قرار داده است. سند 2030 یادتان هست؟ سندی که می خواهد آموزش 
و پرورش اداره  کنندگان فردای این کشور را از همان مهدکودک ها در دست 
 بگیرد. نگاهی به متن سند 2030 به آسانی نشان می دهد که اصرار دشمن بر 
اجرایی شدن این سند، با هدف مشخص فروپاشی نهاد خانواده و دگرگونی 

پُرآسیب آموزش و پرورش؛ صورت می پذیرد.
جامعه ای که بخواهد به شــکل بنیادین و ریشــه ای به حل معضات 
اجتماعی اش بپردازد، در کنار همه راه حل های مرسوم که آنها هم ازم هستند، 
باید روی »خانواده« و »آموزش« به طور ویژه سرمایه گذاری کند، در غیر این 
صورت با تمرکز کردن روی راه حل های »فوری« یا »اجرای ناقص راه حل ها« 

کار مبارزه با معضات اجتماعی خواهد لنگید.
 وقتی قوه قضائیه، دسته دسته اقدام به محاکمه مفسدان اقتصادی می کند، 
بانک مرکزی هم با اتخاذ تدابیری موفق به مهار نرخ ارز می شود اما خبری از 
کاهش قیمت ها نمی بینیم یعنی، یک جای کار می لنگد. تا وقتی زخم هست، 

مگس هم هست. راه حل ریشه ای،  درمان زخم است!

راه حل ریشه ای
 درمان زخم است

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 
2۹ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره 222۴۸

تسلیت به همکار
با نهایت تأســف با خبر شــدیم همکارمان آقای ملک محمد زمانی 
دهکردی در دفتر نمایندگی کیهان در شــهرکرد در غم از دست دادن 
برادر گرامی اش ســوگوار است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحوم 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزو داریم.

وزیر امور خارجه گفت: هم آقای 
رئیس جمهور و هم بنده گفته ایم که 
اقداماتی که اروپا تا اان انجام داده 
هیچ تناسبی با تعهدات آنان ندارد 
عملی  توقعاتشان  بخواهند  اگر  و 
شود، باید آنچه را که تعهد کردند 

انجام دهند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت و 
در جمع خبرنگاران درخصوص نشست 
اخیر کمیســیون برجام اظهار داشت: 
جلسه کمیسیون برجام جلسه ای چالشی 
بوده و ما مواضع خود را گفتیم و ضرورت 
اجرای تعهدات اعضای دیگر مخصوصا 

اروپایی ها مطرح شد.
ظریف افزود: اروپایی ها تعهدات خود 
را مخصوصا از اردیبهشت ماه و خردادماه 
سال 97 مطرح کردند. آنها تعهداتی در 
برجام دارند و تعهداتی نیز بعد از رفتن 
آمریکا دارند و ما تشریح کردیم که این 
تعهدات اجرا نشــده و اینســتکس که 
مقدمــات اجرای تعهدات آنان بوده نیز 
کاما عملیاتی نشده و اگر عملیاتی شود 
ضرورت دارد که پول نفت وارد آن شود.
وی در ادامه گفت: اینستکس نباید 
وسیله اجرای دســتورات آمریکایی ها 
شود بلکه وسیله ای برای اجرای تعهدات 
اروپاســت و معلوم اســت اینستکس 
نمی تواند با موافقــت آمریکا کار کند. 
اروپایی ها باید بر اساس تعهدات عمل 
کنند. این در جلسه اول مطرح شده و 
نتیجه کمیسیون مشترک این بود که 
اعضا بر تعهدات خــود تاکید کردند و 

باید دید چگونه آن را انجام می دهند تا 
زمانی که اقدامات ازم صورت نگرفته، 

گام سوم پابرجاست.
وزیر امور خارجه اظهار داشت: هم 
آقای رئیس جمهور و هم بنده گفته ایم که 
اقداماتی که اروپا تا اان انجام داده هیچ 
تناســبی با تعهدات آنان نــدارد و اگر 
بخواهند توقعاتشــان عملی شود، باید 

آنچه را که تعهد کردند انجام دهند.
به گزارش تسنیم، ظریف خاطرنشان 
کرد: فروش نفت ایران و بازگشت درآمد 
آن ازجمله تعهدات اســت. ما از سایر 
تعهداتشان مثل سرمایه گذاری در ایران و 
غیره فعا عبور می کنیم، آنها فروش نفت 
و بازگشت درآمد نفتی ایران را اجرا کنند 

بعد توقع داشته باشند.
وی در ادامه گفت: آنهایی که میز 
مذاکره را ترک کردند، باید تعهدات خود 
را اجرا کنند و آنهایی که ادعا می کنند 
هنوز در پای میز مذاکره هستند، باید 
اقداماتی که در میز مذاکره به انجام آن 
متعهد شده اند را اجرا کنند تا کار پیش 
برود و از تنش جلوگیری شود؛ مشخص 
اســت تنش ها و مشکات امروز ناشی 
از تروریســم اقتصادی آمریکا و ناتوانی 
اروپا در اجرای تعهداتش اســت که به 
معنای همراهی با تروریســم اقتصادی 

آمریکا است.
احتمال تمدید معافیت های 

هسته ای
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در 
گزارشی از احتمال تمدید معافیت های 

هسته ای ایران خبر داد.

واشنگتن پســت در گزارش خود 
نوشــت: پس از نبرد سیاســی داخلی، 
دولت ترامپ قصد دارد اواخر هفته جاری 
بار دیگر 5 معافیت هسته ای مرتبط با 
ایران را تمدید کند. این موضوع سبب 
ایجاد تنش در میان دولت ترامپ برای 
ایجاد سیاست حداکثر فشار علیه ایران 

شده است.
بر اساس گفته شش مقام آمریکایی، 
در جلسه هفته پیش در اُوال آفیس کاخ 
سفید، ترامپ از »استیون منوشین« وزیر 
خزانه داری خود حمایت کرد که معتقد 
بود بار دیگر باید معافیت از تحریم های 

هسته ای ایران تمدید شود.
کارشناسان پیش از این اعام کرده 
بودند کــه اقدامات ضدایرانی ترامپ به 
سقف خود رسیده و این در حالی است 
که واشــنگتن به نتایج مورد نظر خود 

نرسیده است.
چندی پیش نیویــورک تایمز در 
گزارشی نوشته بود:»ترامپ مقابل ایران 

دیگر گزینه ای ندارد«.
وعده های سِرخرمن اروپا

اواف شــواز، معــاون صدراعظم 
آلمان گفت کشورش در حال همکاری 
نزدیک با انگلیس و فرانســه به منظور 

حفظ برجام است.
کشــورهای اروپایی بعد از خروج 
آمریــکا از برجام وعده دادند با تضمین 
منافع اقتصادی ایران زمینه های ادامه 
پایبندی ایران به ایــن توافق را فراهم 
آورنــد. اما این در حالی اســت که این 
کشورها علیرغم ایستادگی های لفظی و 

سیاسی در برابر اقدام آمریکا هیچ اقدام 
عملی بــرای محقق کردن این وعده ها 

انجام نداده اند.
پیتر اریکســون، ســفیر سوئد در 
روسیه از اعام آمادگی کشور خود برای 
پیوستن به ســاز و کار تعامات مالی 
اروپا با ایران تحت عنوان »اینستکس« 

خبر داد.
پیش از این هفت کشــور اروپایی 
اتریش، بلژیک، فناند، هلند، اسلوونی، 
اسپانیا و سوئد ضمن حمایت از برجام 
آمادگــی خــود را برای پیوســتن به 

اینستکس را اعام کرده بودند.
در ماه های اخیر مقامات اروپایی در 
اظهــارات جداگانه بارها با آب و تاب از 
راه اندازی اینستکس خبر داده و اینگونه 
وانمود کرده اند که این اقدام در راستای 
تعهدات برجامی اروپا و امتیازی بزرگ 

برای ایران است.
طرف اروپایــی در برجام متعهد 
شده بود که ضمن خرید نفت از ایران 
و پرداخــت پول آن، تبادات بانکی را 
نیز برقرار کــرده و همچنین کااهای 
تحریمــی را با ایــران مبادله کند؛ اما 
اعضای اروپایی برجام طبق ســازوکار 
اینستکس، به هیچ عنوان از ایران نفت 
نمی خرند و تبادات بانکی را نیز برقرار 
نمی کننــد؛ بلکه صرفــاً از طریق این 
کانال، در ازای خرید نفت ایران توسط 
کشورهای غیراروپایی، به جای پرداخت 
پول، در اقدامی توهین آمیز صرفاً غذا 
و دارو)اقام غیرتحریمی آمریکا( را در 

اختیار ایران قرار می دهند!

ظریف:

اقدامات اروپا تا اان
هیچ تناسبی با تعهدات آنها نداشته است

به  تهران  این هفته  نماز جمعه 
امامت حجت ااســام و المسلمین 
در  علی اکبری  حــاج  محمد جواد 
مصــای امام خمینــی)ره( اقامه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراســم نمــاز جمعه این 
هفته از ســاعت 11:35 در مصای امام 
خمینی)ره( آغاز می شــود و در ادامه با 
ســخنرانی حجت ااســام والمسلمین 

محمد حاج ابوالقاسم دوابی، استاد حوزه 
و دانشگاه به مناســبت سالروز شهادت 
امام جواد)علیه السام( و نصرت اه لطفی، 
قائم مقام شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اسامی به مناسبت »ســالروز تأسیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسامی« همراه 
خواهد بود. حجت ااســام والمسلمین 
محمد جواد حاج علی اکبری نیز به ایراد 
خطبه ها خواهند پرداخت. درب های مصا 

از ساعت 10:30 باز می شود.

نماز جمعه تهران به امامت
 حجت ااسام والمسلمین حاج علی اكبری اقامه می  شود

امیر حاتمی درباره آزمایش 
برنامه های  اخیر گفت:  موشکی 
تست  ازجمله  مسلح  نیروهای 
موشــکی کاماً مرتــب اجرا 

می شود.
امیر حاتمی وزیر دفاع در حاشیه 
جلســه هیئت دولــت و در جمع 
خبرنگاران درباره تست موشکی اخیر 
گفت: برنامه های تحقیقاتی نیروهای 
مسلح هرسال تدوین و اجرا می شود 

و به موقع کارها انجام می شود.
وی افزود: در کل دنیا این کارها 

طبیعی اســت اگر بر روی بعضی از 
موضوعات کار رسانه خاص می کنند 
دنبال اهداف خاص خودشان هستند 
اما نیروهای مســلح برنامه هایشان 
ازجمله تست موشــک مرتب اجرا 

می شود.
بــه گــزارش ایرنا، وزیــر دفاع 
همچنین در واکنش به خبر برگزاری 
رزمایش مشترک جمهوری اسامی 
ایران با روسیه گفت:  هنوز قراری در 
این خصوص گذاشته نشده اما روسیه 

کشور دوست ماست.

وزیر دفاع: 
تست موشکی ایران 

مرتب اجرا می شود و طبیعی است

نگهبان  سخنگوی شــورای 
نگهبان  در جلسه شورای  گفت: 
بر  نظارت  مرکزی  هیئت  اعضای 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسامی  و انتخابات اولین 
میان دوره ای پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری انتخاب شدند.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
شــورای نگهبان، در اجرای ماده )2( 
آئین نامه نظارت بر انتخابات مجلس 
خبــرگان رهبری و مــاده )1( قانون 
نظارت بر انتخابات مجلس شــورای 
اسامی، اعضای هیئت مرکزی نظارت 
بــر انتخابــات اولین میــان دوره ای 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
و یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 

شورای اسامی  در جلسه روز چهارشنبه 
شورای نگهبان انتخابات شدند.

قائم مقام  کدخدایی،  عباســعلی 
دبیر و ســخنگوی شــورای نگهبان 
طــی گفت وگویی با شــبکه خبر در 
این زمینه، گفت: اولین دستور جلسه 
روز چهارشنبه شورای نگهبان، تعیین 
اعضای هیئــت مرکزی نظــارت بر 
یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلس 
شــورای اســامی  و انتخابات اولین 
میــان دوره ای پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری بود که در اسفند ماه 

برگزار می شود.
وی افزود: بر اساس انتخاب اعضای 
محترم شورای نگهبان، حضرت آیت اه 
احمــد جنتی، دکتــر صادقی مقدم و 

دکتــر ره پیک و اینجانــب به همراه 
حجت ااســام والمسلمین محسنی 
اژه ای عضو خارج از شــورای نگهبان 
به عنوان اعضای هیئت مرکزی نظارت 
بر یازدهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شورای اسامی  و انتخابات اولین میان 
دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری انتخاب شــدند که ان شاءاه 
برنامه ها و دستور کار این هیئت متعاقبا 

اعام خواهد شد.
بر اســاس مــاده 1 قانون نظارت 
شــورای نگهبان بر انتخابات مجلس 
شورای اسامی مصوب )1365/5/9( و 
ماده 2 آئین نامه نظارت شورای نگهبان 
بــر انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
مصوب )23 و 30/ 1/ 1385(، پیش از 

شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان 
5 نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد 
اعتماد )به عنوان هیئت مرکزی نظارت 
بــر انتخابات( با اکثریت آراء انتخاب و 
به وزارت کشور معرفی می شوند. طبق 
قانون از پنج نفر عضو هیئت مرکزی 
نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای 
نگهبان باشد که ریاست هیئت را یکی 
از اعضای شــورای نگهبــان به عهده 

خواهد داشت.
گفتنی است، طبق اصل نود و نهم 
قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت 
بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 
ریاســت جمهوری، مجلس شــورای 
اســامی  و مراجعه به آراء عمومی  و 

همه پرسی را بر عهده  دارد.

کدخدایی اعام کرد
انتخاب اعضای هیئت مركزی نظارت بر انتخابات در جلسه شورای نگهبان

به  جای گفت و شنود

ای ز روی تو روی حق پیدا
فردا که با ســالروز شهادت مظلومانه امام محمد جواد علیه السام همزمان 
اســت، با دلدادگان حضرتش به سوگ می نشینیم و به یاد آن امام بزرگوار این 
ســتون را به بخشی از سروده بلند شــاعر متعهد کشورمان جناب آقای مهدی 

نظری اختصاص می دهیم.
دنیــاای ز روی تــو روی حــق پیدا قدیمــی  آفتــاب 
دریاای که دریاســت پیش تو قطره کرامتــت  از  نمــی   ای 
آدم تو  شــده روی تــو قبلــه حّواای مســلمان چشــم 
عالم هــاای بــه طفلی فقیــه هر مرجع تمــام  امــام  ای 
نامتــان را نوشــته روی عصابــه گمانم که حضرت موســی
مــی برد یا »جــواد« نام تو رایا که اصاً مســیح وقت شــفا
ارث بــردی ز مــادرت زهرااین همه جود و فضل و احسان را
رضابــا گدایــی تو بزرگ شــدیم امــاِم  علی اکبــر  یــا 
کردند یادمــان  کــه  اول  ریزه خــوار جوادمــان کردندروز 
کّل عالم ورای تو هیچ اســتجود و بخشش برای تو هیچ است
پیش صحن و سرای تو هیچ استبــاغ جّنت بــه آن همه عظمت
جان عالم به پای تو هیچ استاز روایــات عشــق فهمیــدم
کار شــفا و  تو هیچ استمعجزات مســیح  در حضور دعای 
افاک تــا  بلنــدی خاک  پیش گلدسته های تو هیچ استاین 
همه اش مــا  بندگی  مــا  به خدا بی وای تو هیچ اســتدین 
مروه زمزم، حــرم، صفا،  همه پیش صفای تو هیچ استکعبه، 
نمی دانم تــو  این مدح  از  شعر من در ثنای تو هیچ استبیش 



اخبار كشور

بدرقه حسین آهی 
به سوی خانه ابدی اش

حسین آهی، شــاعر، پژوهشگر و مجری صداوسیما که پس از 
دســت و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان عصر سه شنبه دعوت 

حق را لبیک گفت؛ امروز به سوی خانه ابدی اش تشییع می شود.
آهی متولد 1332 تهران، فرزند علی آهی، شاعر و پژوهشگر ایرانی 
بود که مدت ها به اعتبار و احترام پدر شاعرش »ابن آهی« تخلص 
می کرد، تحصیات مقدماتی اش را در تهران گذرانده و پس از تسلط 
بر زبان های فارسی، عربی، پهلوی و آلمانی، در علومی مانند صرف، 

نحو، منطق، نجوم، فقه، اصول عروض و کام نیز صاحب نظر بود.
آهی در دهه 80، برنامه »با کاروان شعر و موسیقی« را برای شبکه 
دو سیما اجرا می کرد. همچنین پس از آن ، برنامه رادیویی »تماشاگه 
راز« را برای شبکه فرهنگ مجری گری کرد. اجرای بخش شبانگاهی 

چهارشنبه شب های رادیو پیام نیز از اجراهای حسین آهی بود.
از آهی که بیش از 25 کتاب پژوهشی و تصحیحی در حوزه شعر 
و ادبیات دارد، مقاات بی شــماری نیز در مجات و نشریات کشور 
از جمله »کیهان فرهنگی« و ماهنامه حافظ به چاپ رسیده است.

پیکر این شاعر و پژوهشگر فقید صبح امروز ساعت 10 از مسجد 
بال سازمان صداوسیما به سمت بهشت زهرا)س( تشییع و به خاک 

استادعباسبراتیپور:سپرده می شود.
استاد حسین آهی 

ادیبی انقابی و فرهیخته بود
یک شاعر پیشکسوت تأکید کرد که استاد حسین آهی، ادیبی 

مومن و انقابی و فرهیخته بود.
اســتاد عباس براتی پور در گفت وگو بــا کیهان با بیان اینکه با 
شــنیدن درگذشت اســتاد آهی متأثر است، گفت: تمامی  شاعران 

بزرگ دهه 60 مدیون استاد آهی هستند.
اســتاد، در ابتدای دهه 60 کاس های عروض خود را در حوزه 
هنری دایر کرد و بنده هم این افتخار را داشتم که در کنار شاعرانی 
چون قیصر امین پور، سیدحســن حسینی، سیمیندخت وحیدی، 

حسین اسرافیلی و... در کاس های ایشان شرکت کنم.
این شــاعر پیشکسوت با تأکید بر اینکه مرحوم آهی در فضایی 
آرام و بدون کوچک ترین ادعایی کار تخصصی خود را انجام می داد، 
گفت: اســتاد آهی کار تقطیع و مشخص کردن اوزان و بحور  اشعار 
دیوان حضرت امام خمینی)ره( را به خوبی انجام داد. عاوه  بر این، 

ایشان دیوان حافظ و بیدل دهلوی را نیز تصحیح کرد.
صاحــب اثر»بهت نگاه« ادامه داد: اســتاد، یک حافظ شــناس 
بــزرگ بود و در رادیو حافظ خوانی می کــرد و کارهای تصویری و 
شنیداری شان برای عاقه مندان به ادبیات فارسی، کاس درس است.
اســتاد براتی پور از اســتاد آهی به عنوان شــاعر و پژوهشگری 
چیره دســت و با اخاق نام برد و گفت: تواضع و مهربانی ایشان را 
نمی توان فراموش کرد. به یاد دارم که او اهل مال دنیا نبود و برای 

مادیات کار نمی کرد.
گفتنی است، استاد حسین آهی سه شنبه این هفته در اثر ابتا به 
سرطان غدد لنفاوی درگذشت. وی مسلط به فقه و نجوم و منطق و 
زبان هایی چون آلمانی و عربی بود و بیش از 20 عنوان کتاب تالیف 
کرد. از جمله برنامه های این ادیب ارزنده، برنامه چهارشنبه شب های 

رادیو پیام بود.
خانه سینما در کنار اقدامات ضد ملی

بــه دنبال اعتراض برخی محافل به اصطاح هنری وابســته به 
کانون هــای سیاســی امنیتی غربی همچون جشــنواره فیلم کن، 
آکادمی  فیلم اروپا و مرکز لینکلن در آمریکا، خانه سینما نیز نسبت 
به حکم قضایی محمد رســول اف از فعالین جبهه فتنه ســال 88، 
انتقاد کرده و در جســارتی آشکار نسبت به دستگاه قضایی، آن را 

»جنجال برانگیز« خواند!
محمد رســول اف که در جریان فتنه 88 نیز به دلیل همکاری 
در ســاخت فیلم های ضد امنیت ملــی و در جهت طراحی محافل 
صهیونیســتی، محکوم شده بود، پس از آن هم فیلم هایی همچون 
»دست نوشــته ها نمی سوزند« )بر اساس ســناریوی سرویس های 
اطاعاتی و جاسوســی در اتهام زنی به دســتگاه اطاعاتی ایران( و 
»لِــرد« )در دفاع از فرقه ضاله بهاییت و توهین به جامعه ایرانی( را 
تولید کرد و به جشــنواره های خارجی فرستاد که در آنها چهره ای 
فاجعه بار از این جامعه برای مخاطبان خارجی ترسیم کرده بود. وی 
اینک به خاطر همین فعالیت های ضدایرانی و علیه امنیت ملی، در 
حالی که سال هاســت علیه مردم ایران و جامعه ایرانی سیاه نمایی 
می کند، تنها به یک ســال حبس محکوم شده است و همین حکم 
در نظر متولیان خانه ســینما، »جنجال برانگیز« تلقی شده است! 
در حالی که نه تنها عملکرد حداقل 10 ســال اخیر رسول اف، همه 
مرزهای جنجال و غوغاسااری و شاراتان بازی را پشت سر گذارده 
بلکه همین موضع غیرقانونی خانه سینما در جنجال برانگیز خواندن 

یک حکم قضایی، از هر اقدامی، جنجال برانگیزتر به نظر می رسد!
این در شرایطی است که این نهاد ظاهرا صنفی که قاعدتا بایستی 
به دنبال استیفای حقوق صنفی اعضایش باشد، سال هاست به دلیل 
عدم پایبندی به تعهدات خود در قبال بدنه سینمای ایران و حمایت 
از یکی دو صنف مانند تهیه کنندگان و کارگردانان )دو صنفی که به 
دلیل سرمایه های بادآورده در واقع حاکم بر خانه سینما بوده و خود 
را قیم دیگر صنوف می دانند(، همواره از ســوی همان اعضاء مورد 
اعتراض و انتقاد قرار داشته و دارد که به جز قبری در بهشت زهرا )آن 
هم با هزاران منت( به قول معروف گلی بر سر اصناف سینمایی نزده 
و آنها را همیشه در مقابل این کارفرمایان سینما تنها گذارده است. 
اما به جز این عملکرد ضد صنفی، صدور بیانیه ها و اعامیه های 
سیاسی شداد و غاظ )که خانه سینما را بیشتر به یک حزب سیاسی 
شبیه کرده( و موضع گیری های اغلب ضد ملی و در جهت عناصر و 
عوامل ضد انقابی، در دوره های مختلف عمده ترین فعالیت های این 
نهاد به اصطاح اداره کننده جامعه اصناف ایران را تشکیل داده؛ چه 
در روزهای اوج فتنه و اعتراض به دســتگیری برخی از به اصطاح 
مستند ســازان که با رسانه سلطنتی انگلیس )BBC( در دامن زدن 
به فتنه و تهیه فیلم و تصویر برای این دشــمن تاریخی ملت ایران 
همکاری کرده بودند، چه در همراهی با فتنه گران در همان روزها، 
چه در توزیع و انتشــار اعامیه های برخی افراد معلوم الحال و چه 
در پروپاگاندا برای فیلم ها و فیلمســازانی که چهره ای مخدوش و 

تحریف شده از ملت ایران به نمایش گذاردند.
پیش از خانه سینما، کانون به اصطاح کارگردانان )یعنی یکی از 
همان دو صنف حاکم بر خانه سینما( نیز به حکم قضایی رسول اف 
اعتراض کرده و آن را متهم کردن »ســرمایه های فرهنگی کشور« 
قلمداد نموده بود. به نظر می آید این دخالت آشکار برخی نهادهایی 
که ظاهرا مهر صنفی بر پیشــانی خود دارند در تصمیمات دستگاه 
قضایی و همراهی با بعضی موسسات و سازمان های وابسته به مراکز 
غربی، فراتر از یک اعتراض ساده بوده و به نوعی تکمیل پازل طرحی 
است که اربابان نظام سلطه جهانی علیه ملت ایران تدارک دیده اند.

اخبار ادبی و هنری

آیتاهعامهطباطبایی)ره(:بشر باید عاطفه داشته باشد. 
کسی که عاطفه ندارد، یعنی با قرآن دوست نیست.

هدیه به خوانندگان

غایبحاضرمن!کیزسفرمیآیی؟
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir
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موج  بر دوش
پابه پــای ســحر از کــوه و کمــر می آیــی

مــن و دیــدار تو؟ افســوس! مگــر می آیی؟
روح اســطوره ای ات حاملــۀ طغیــان اســت

مــوج  بــر دوش ز دریــای خطــر می آیــی
ز شــوای حماســی نامت می چکــد شــور 

آتشــین جلــوه ای، از بــرج ســحر می آیــی
شــال ســبز تو بــر آن گــردن الماس تراش

یــال در یــال کــدام اســب کهــر می آیی؟
تشــت خورشــید ز بــاروی فلــک می افتــد

می آیــی در  حادثــه  قلــل  پشــت  ز  تــا 
جوی چشــمان تــو از جاری ایهام پر اســت

گــرم جوشــی و  گریــزان بــه نظــر می آیی
می پــرد پلــک اهورایــی تندیــس ظهــور

غایــب حاضــر مــن! کــی ز ســفر می آیی؟
مرتضیامیریاسفندقه

یعنی انتظار...
خانــه را آراســتن بــر یــار یعنــی انتظــار

روی دل گردانــدن از اغیــار یعنــی انتظــار
خواب را در چشــم گریان، ره ندادن تا ســحر

اشــک و بی تابــی و اســتغفار یعنــی انتظار
منتقــم امــام  آن  ظهــور  در  و  غیــاب  در 

انتظــار یعنــی  پیــکار  آمــاده  عــدو  بــا 
در هــوای دوســت پــاره کــردن بنــد هوا

دادن دل را بــه دســت یــار یعنــی انتظــار
حــب دنیــا دور دل پیچیده چــون مار هوس

در حقیقــت کشــتن ایــن مار یعنــی انتظار
صبــح جمعه ناله اَین الحســن، اَین الحســین

دم بــه دم بــا ناله هــای زار یعنــی انتظــار
پــاک کــردن خانــه دل را ز هــر آایشــی

انتظــار یعنــی  دلــدار  دعــوت  بــرای  از 
نالــه یــا مهــدِی زهــرا بــه بیت ســوخته

انتظــار یعنــی  دیــوار  و  در  آن  میــان  در 
شیعه دارد غیرت از عباس و ایثار از حسین)ع(

همچنــان ایــن غیــرت و ایثار یعنــی انتظار
»میثم« این مصراع را بر لوح دل باید نوشــت

انتظــار یعنــی  تمــار  میثــم  از  پیــروی 
غامرضاسازگار

در خلوت  دل 
چــه  زیباســت  روی  تــو در خــواب  دیــدن 

یــدن د ب   آ ر  د تــو  ه   نــگا غ   و فــر
تــو خورشــیدی   رخســار  زیباســت    چــه  

دیــدن مهتــاب   پــرده داری   ز  ا پــس  
 چــه  زیباســت  در چشــمه  نــور چشــمت 

ن یــد د ب   نــا شــن   و ر یی   فا شــکو
حضــورت  شــکوه   از  دور  زیباســت    چــه  

دیــدن احبــاب   چشــم   در  تــو  نــگاه  
تــو روحانــی   تصویــر  زیباســت    چــه  

دیــدن قــاب   پیکــر  در  یکبــاره   بــه  
نشســتن  دل   خلــوت   در  زیباســت    چــه  

دیــدن تــاب   و  تــب   از  دور  تــو  جمــال  
 چه  زیباســت  در جســت وجویی  عطشــناک 

دیــدن ســیراب   تــو  عاشــقان   لــب  
تــو دریایــی   چشــم   در  زیباســت    چــه  

ن یــد د ب   ا د گــر ن   شــا و خر ه   نــگا
م  ز نمــا ی   قتــدا ا ر  د یباســت   ز  چــه  

دیــدن محــراب   تجــای   در  را  تــو 
 چــه  زیباســت  گــر پا گــذاری  به  چشــمم 

دیــدن  ســیاب   و  کنــاری   نشســتن  
عباسبراتیپور

آرزوي باران
در کوچه هــاي یــخ زده  تاریخ، چشــم انتظار دیدن خورشــیدیم
مــا عابــران کوچــه تنهایــي، در منجــاب حادثه پوســیدیم
مــوا میــان پنجــه تاریکــي، در امتــداد ایــن شــب طوفاني
تــو خشــکیدیم انتظــار روي  بــاران، در  آمــدن  بــا آرزوي 
امــروز خــون عاطفــه مي بــارد، از آســمان زخمــي دل هامان
مــا مــرگ شــعر آینه هــا را بــاز، در انقبــاض ثانیه هــا دیدیم
پشت نگاه شــهر عروجي نیســت، یعني هبوط، عادت مردم شد
دیشــب طنین غم زده اي مي گفت: ســمت بلوغ فاجعه تبعیدیم
حاا اگرچه نبض غزل کندســت، اما نگاه ملتمســش جاري ست 
در کوچه هــاي یــخ زده تاریخ، چشــم انتظار دیدن خورشــیدیم

فرزانهسعادتمند
جمعه هاي تکراري!
ســیل چشــمانم بــاز از فراقــت جاریســت

 خســته ام بــاز بیــا جمعه هــا تکراریســت 
مانــدم پریشــان  چــه  قافیه هــا  پــي  در 

قافیــه در شــعرم بــا حضــورت جاریســت
شــعرم کــرده  بغــض  آقــا  هوایــت  بــه 

بارانیســت نمــک  نــم  انــگار  آســمانش   
دل مــن پر غصه حال شــعرم خوش نیســت

 نفســي مانده فقط جاي شــکرش باقیســت
مــن  راهــم  در  چشــم  آقــا  فراقــت  در 

گرچــه  این جمعه همان جمعه تکراریســت...
سیدسجادالحسیني

لبریز از نور
نَمي  از چشم هاي توست چشمه، رود، دریا هم

کمي از رد پاي توســت جنگل، کوه، صحرا هم
تــو از تــورات و انجیل و زبــور، از نور لبریزي

تو قرآني، زمین مات شــکوهت، آسمان ها هم
جهان نیلي ست طوفاني، جهان دل مرده ظلماني

تویي تو نوح،  موسي هم، تویي تو خضر، عیسي هم
نوایت نغمه  داوود، حســنت ســوره  یوســف

مرا ذوق شــنیدن مي کشد، شــوق تماشا هم
»تو آن ماهي که در پایت تاطم مي کند دریا«

من آن دریاي ســرگردان دورافتــاده  از ماهم
اســیر روي مــاه تــو، هواخــواه نــگاه تــو

نشســته بیــن راه تو نه تنها من کــه دنیا هم
تمــام روزهــا بي تــو شــده روز مبــادا »نه« 

کــه مي گرید بــه حال و روز مــا روز مبادا هم
همــه امروزها مثل غــروب جمعــه دلگیرند

که بي تو تیره و تلخ ســت چون دیروز فردا هم
جهاني را کــه پژواک صدایــت را نمي خواهد

نمي خواهم نمي خواهم نمي خواهم نمي خواهم
سیدمحمدجوادشرافت

نمایندهولیفقیهدراســتانکرمانشاهدردیدار
ادبیان«،گفت:شهداتنها باخانوادهشهید»حسین
بهخانواده،استانوکشورشانتعلقندارند،بلکهبه

دنیایاساممتعلقهستند.
به گــزارش خبرگزاری فــارس از کرمانشــاه، آیت اه 
شــیخ مصطفی علما، به همراه جمعی از مسئوان با خانواده 

شهید »حسین ادبیان« دیدار و گفت  وگو کرد.
وی اظهار داشت: شــهدا تنهــا به خانواده، اســتان و 
کشورشان تعلق ندارند، بلکه به دنیای اسام متعلق هستند.

وی شهدا را پشتوانه نظام و انقاب دانست و گفت: مردم 
همواره به چشــم احترام به شــهدا نگاه می کنند، به وضوح 
مشــاهده می شــود که چگونه با ارادت به استقبال شهدای 

گمنام می روند و همواره قدردان آنها هستند.
نماینده ولی  فقیه در اســتان کرمانشاه با بیان اینکه اگر 
شــهدا نبودند اقتدار نظام نیز به این صورت نبود، ادامه داد: 
به تعبیر مقام معظم رهبری 40 سال است این مردم قدرتی 
بزرگ همچون آمریکا را پشــت پنجره نگه داشــته اند؛ این 
قدرت به پشتوانه شهدا و صبوری مادران، همسران و خانواده 

شهدا است.
گفتنی اســت، شــهید ادبیان فرمانده مهم ترین محور 
آزادســازی ارتفاعات عملیات بــازی دراز )ارتفاع یک هزار و 

150 متری( را برعهده داشت که در دوم اردیبهشت ماه سال 
60 به مقام رفیع شــهادت نائل آمد و پس از 38 ســال، در 

هفتم تیرماه ســال جاری پیکر مطهر این شهید گرانقدر در 
ارتفاعــات مذکور تفحص و پس از انجام آزمایش DNA به 

تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و خانواده معزز وی رسید.
امامجمعهواستاندارکرمانشاهمردمرا
بهتشییعپیکرشهیدادبیاندعوتکردند

به گزارش ایرنا: نماینده ولی فقیه در اســتان و استاندار 
کرمانشاه در پیام مشترکی از مردم استان دعوت کردند که 
در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید »حسین ادبیان« شرکت 

کنند. 
آیت اه مصطفی علما و هوشــنگ بازوند دیروز در پیام 
خود عنوان کرده اند: کرمانشــاه این دیار ایثــار و فداکاری 
مفتخر اســت در ایام شهادت حضرت جواد اائمه)ع( میزبان 
پیکــر پاک و مطهر شــهید داور امیر سرلشــکر حســین 
 ادبیان باشــد که پس از 38 ســال به زادگاهش بازگشــته

 است.
آنان از مردم کرمانشاه دعوت کرده اند که »برای تجدید 
پیمان با شهدای واامقام و ارج نهادن به آرمان های بلند امام 
راحل)ره( و منویات رهبر معظم انقاب »در مراســم معنوی 

تشییع پیکر شهید ادبیان شرکت کنند.«

دیدار نماینده ولی فقیه در استان كرمانشاه با خانواده شهید »ادبیان«

مــاه ذی القعــده در واپســین روز خــود در بردارنده 
رویدادی ناگوار و ســوگی ابدی برای عالم تشیع می باشد. 
شــهادت مظلومانه ابوجعفر محمد بن علی ملقب به تقّی 
و جواداائمه، بغض فروخورده دیگری اســت که شیعیان 
از دستگاه جنایت پیشه بنی عباس در سینه، به نهان دارند 
تا روزی که منتقم حقیقی، زاده نجیباِن کرامت مدار، قائم 
آل محمد صلوات اه علیهم به پا خیزد و زّقوم ذلت و حرارت 
کیفر را به دشمنان کژاندیش و بیهوده پوِی خاندان رسالت 

بچشاند.
در میان اهل بیت گرامــی پیامبر)ص(، امام نهم پس 
از زهــرای اطهر )س( کوتاه ترین زندگانی را دارد. همچون 
شمعی فروزان در دل تار شب که سپیده دمان به خاموشی 
گراید یا گلی معطر و جلوه گر که با فرارســیدن شــامگاه، 
پرپر شــود. مطلع خجسته آن آفتاب وایت در دهم رجب 
سال 1۹5 هجری در مدینه و شهادت حضرتش به دستور 
معتصم عباسی و به دست ام الفضل در آخر ذی القعده سال 
220 هجری واقع شــد. آن حضرت بیست و پنج سال در 

این دنیای فانی زیست.
امام هشتم علیه الســام هنگام وادت حضرت جواد 
فرمودند: »این فرزند، مولودی اســت که پر برکت تر از او 
متولد نشــده است.« به امامت رسیدن آن بزرگوار در سن 
هشت سالگی یادآور نبوت عیسی مسیح و یحیی بن زکریا 
علیهما الســام در سنین خردسالی است که قرآن کریم از 
این دو معجزه آشــکار چنین یــاد می کند:» یا یَحیی ُخِذ 
الِکتاَب بُِقّوةٍ َو آتَیناُه الُحکَم َصبّیا؛ ای یحیی! کتاب را به قوت 
و نیرومنــدی بگیر و ما در کودکی به او حکمت دادیم.« و 
نیز :» قاَل إنّی َعبُد اهِ آتانَِی الِکتاَب َو َجَعلَنی نَبّیا؛ ] عیسی 
مسیح که نوزادی در گهواره بود[ گفت: بی تردید من بنده 

خدایم. او به من کتاب عطا کرد و مرا پیامبر قرار داد.«
وجود مبــارک امام جــواد علیه الســام، بزرگ ترین 
معجزه و حجتی روشــن بر حقانیت مکتب اهل بیت است. 
آن حضرت در ســنین خردســالی در مجالس مأمون که 
بــا حضور دانشــمندان و فقیهان بزرگ بر پا می شــد به 
مســائل غامض و پیچیده، پاسخ می گفت اما از آن عالمان 
صاحب نظر و ریش ســپیدان فرزانه کسی نمی توانست به 
پرســش های نه چندان دشــوار حضرتش پاسخی دهد و 
ســرانجام همگی درمانده و منفعل در برابر عظمت دانش 
آن بزرگوار به زانو درمی آمدند. امام جواد)ع( پیوســته در 
مجالس مأمون و معتصم عباســی، بی پــروا از حقایق ناب 
دین پرده برمی داشت و مشکات فقهی، حدیثی، کامی، 
را می توان اظهار دارنده علم اهل بیت دانســت تفسیری و 
دیگر علوم را حل می نمود. آن امام ارجمند گویند پس از 
شــهادت امام رضا)ع( دانشمندانی در مدینه به محضر آن 
بزرگوار رسیده و سی هزار سؤال مطرح نمودند. آن حضرت 

بی تأمل به همه پاسخ گفت.

امام محمد تقی پس از شــهادت پــدر بزرگوار خود به 
مســجد النبی)ص( آمد و بر فراز منبــر چنین فرمود: »من 
محمد بن علی جوادم. عالم به نََســب های همه مردم حتی 
آنان که هنوز متولد نشده اند. من از خودتان به ظاهر و باطن 
اعمالتــان آگاه ترم. این علم پیــش از خلقت جهان و بعد از 
فنای آســمان ها و زمین همواره با ما بوده و خواهد بود و اگر 
اجتماع اهل باطــل و قدرت دولت های گمراه و تردید مردم 
عوام نبود چنان ســخنانی می گفتم که شگفتی خلق اول و 
آخــر را برمی انگیخت. آنگاه امام دســت مبارک را بر دهان 
خویش نهاد و گفت ای محمد! ساکت باش همچنانکه پدرانت 

خاموشی گزیدند.« )بحاراانوار ج 50 ص 108(
از جملــه برکات وجود امام جواد علیه الســام، پرورش 
شاگردان فراوان در جّو خفقان بنی عباس است. آن حضرت با 
تربیت عالمان و فقیهان، آنان را در برابر انحرافات و شبهه های 
مکاتب باطل به ساح علم مجهز ساخت و همچنین از میراث 
علمی پدران خود محافظت نمود و آن را به نسل بعد انتقال 
داد. شــاگردان و اصحاب امام جــواد از زن و مرد را تا 2۷5 
نفر بر شــمرده اند که بعضی از آنان صاحب تألیفات هستند. 
آن حضرت انســان هایی بزرگ امثال حضــرت عبدالعظیم 
حســنی، یعقوب بن اسحاق، فضل بن شــاذان، عثمان بن 
ســعید )اولین نایب خاص از نواب اربعــه(، علی بن مهزیار، 

احمدبن ابی عبداه برقی )صاحب کتاب محاســن برقی( و 
دیگــران را در مکتب خود تربیت نمــود. روایت های فراوان 
آن حضرت در علومی مانند تفسیر، عقاید، فقه، تاریخ، طب 
)درمــان بیماری های مختلف و معرفی داروهای گوناگون( و 
 علومی دیگر حاکی از دامنه وســیع تاش های آن حضرت 

است.
دوران هفده ســاله امامت آن بزرگوار، مشحون از فراز و 
نشیب ها است. امام محمد تقی )ع( با دو تن از خلفای جور، 
مأمــون و معتصم هم عصر بود. پانزده ســال از عمر امامت 
حضرت در دوره مأمون سپری شد و این خلیفه عباسی همان 
سیاســت تزویر و نفاقی را که با امام رضا علیه السام داشت 
در باره امام جواد نیز اجــرا نمود. وی دختر خود ام الفضل را 

به عقد امام درآورد.
محمد بن ریّان گوید: » مأمون هر حیله ای که می دانست 
در باره ابوجعفر امام جواد)ع( به کار بســت، اما موفق نشد تا 
آنکه تصمیم گرفت دختر خود را به عقد آن حضرت درآورد.« 
وی با این کار اهدافی را دنبال می کرد همچنان که با وایت 
عهدی امام رضــا)ع( به دنبال مقاصدی شــوم بود. مأمون 
می خواســت با این وصلت به همــگان بفهماند عاقمند به 
خاندان رســالت است تا ســوءظن مردم در نسبت قتل امام 
رضا)ع( به خودش را برطرف ســازد و نیز امام جواد را طالب 

دنیا و آرزومند وصلت با خاندان خافت نشــان دهد تا به 
این وسیله از قدر امام در نظر مردم کاسته شود. همچنین 
با این کار جاســوس و مراقبــی درخصوصی ترین زوایای 

زندگی امام می نهاد. 
مأمون به خوبی می دانســت که خافت حق مسلم و 
الهی امام جواد )ع( اســت و چنانچه غفلتی کند قدرت و 
شــوکتی که در راه آن خون برادر خویش امین را ریخته 
بود، از دســت خواهــد داد. از این رو در برخــورد با امام 
کمــال احتیاط را به کار می برد. رفتــار او با امام به ظاهر 
دوســتانه اما در حقیقت مکارانــه و خصمانه بود. وی در 
فرصت های مختلف ســعی در کاستن مقام امام داشت اما 
موفق نمی شد. از جمله قاضی القضات خود یحیی بن أکَثم 
را وامی داشت تا با طرح سؤاات دشوار آن حضرت را عاجز 
و خجل نماید اما همواره یحیی در برابر اقیانوس بی کران 
دانش امام، فرومانده و روســیاه می شــد. سرانجام مأمون 
ناکام از رســیدن به اهداف خود در سال 218 به درکات 

دوزخ شتافت. 
پــس از وی بــرادرش معتصم به خافت رســید. او 
اگرچه در میدان نبرد شــجاع بود اما از سیاســت و علم 
بهره ای نداشت و در برابر مخالفان خود مسیر سختگیری و 
سنگدلی را می پیمود و همین ناپختگی باعث شده بود که 
دوران حکومتش با آشــوب های سیاسی خصوصا از ناحیه 

علویان و شیعیان همراه باشد.
امام جواد بعد از ســفر حج خود، بغداد را ترک گفته 
و بــا ام الفضل در مدینه زندگی می کرد. معتصم که نگران 
حضور امام در مدینه بود آن حضرت را به بغداد فراخواند 
تا از نزدیک او را زیر نظر داشــته باشــد. امــا آن بزرگوار 
بــر دل ها حکومت می کــرد و هر کجا قــدم می نهاد در 
میان توده های مردم محبوبیتی عظیم کســب می نمود. 
ایــن موضوع برای طاغوتی چون معتصــم کانون خطر و 
غیرقابل تحمل بود لذا چند ماهی از حضور امام در بغداد 
نگذشــته بود که معتصم نقشه قتل آن حضرت را کشید 
و ســرانجام با تحریک ام الفضل و خوراندن انگور زهرآلود، 
امام را به شهادت رساند. اما روزگار ام الفضل دیری نپایید 
و شاید یک ماه بعد از شهادت امام جواد)ع( بر اثر بیماری 
 در فقــر و فاکــت مرد. وی عقیم بــود و از امام، صاحب 

فرزندی نشد.
در تشــییع پیکر امام جواد)ع( ســیل جمعیت از هر 
ســو موج می زد. ده ها هزار نفر مویه کنان در این مراســم 
شرکت داشتند. بغداد کمتر شاهد چنین اجتماع عظیمی 
بوده است. سرانجام بدن مطهر آن امام همام در کنار جد 
ارجمندش حضرت موســی بن جعفر علیه الســام مأوی 
گزید. » َو ســاٌم َعلیِه یَوَم ُولِــَد َو یوَم یَموُت َو یوَم یُبَعُث 

َحّیا«
سیدابوالحسنموسویطباطبایی

بهانگیزهشهادتاماممحمدتقیعلیهالسام

بر بی كران بحر جود و تقوا

32گروهجهادیومردمنهاددرنامهایبهسران
بستههای پرداختمســتقیم با کردند: تصریح قوا
حمایتیدرکوتاهمدتدرجهتبهبودمعیشتمردم
خصوصاًمســتضعفینقدمبردارید.دربلندمدتنیز
توجهبهاصاحنظامبانکیوکنترلوهدایتنقدینگی

رادردستورکارقراردهید.
در این نامه آمده اســت: ما گروه مردم نهاد و جهادی بر 
خود وظیفه می دانیم عــاوه بر حضور در صحنه خدمت به 
روســتاها و مناطق محروم، صدای رسای درد و آام آنها به 
بدنه  مسئولین کشور باشیم و برای بهبود آن راهکار عملیاتی 

پیشنهاد دهیم.
از آنجا که تجربه  پرداخت ارز4200 در عمل شکســت 
خورده اســت دیگر جایز نیســت بیش از این بر سر منابع 
ملی ســهل انگاری کرد و راه را برای سودجویان باز گذاشت. 
در شــرایطی که همه  نماینــدگان مجلــس، دولتمردان و 
کارشناســان در تغییر این روش حمایتــی اتفاق نظر دارند 
ادامه این وضع و حیف ومیل شدن بیت المال مسلمین پیش 

از این جایز نمی باشد.
در ادامه این نامه خاطرنشــان شــده است: پیشنهاد ما 
برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تغییر رویکرد موجود در 
پرداخت ارز 4200 به واردکنندگان است. مطابق قانون دولت 
می تواند به جای آنکه یارانــه ارزی را از مبدا و به واردکننده 
بدهــد، آن را به مصرف کننده پرداخت نماید. این کار همراه 
بــا هدف گیری دقیق گروه های ضعیــف جامعه می تواند در 
کوتاه مدت بهترین راه حل برای بهبود وضع معیشــتی مردم 

باشد. 
می توان این اقدام را بــه همان روش هایی که در قانون 

بودجه دیده شده است، انجام داد. روش هایی مانند پرداخت 
کاایــی- نقــدی، کوپن الکترونیــک و... که هم از فســاد 
جلوگیری شــود و هم مرهمی بر آام اقشــار ضعیف مردم 
باشد. بدنه  کارشناسی کشور نیز در تغییر عاجل این رویکرد 
متفق القول و هم نظر هســتند. تحقق این امر اراده  شــما را 

می طلبد.
بزرگواران با نظر به جلسات مستمر سران قوا و اختیاراتی 
که رهبر انقاب در اختیار شما قرار داده است، می توانید به 
ســرعت به تغییر وضع موجود مبادرت بورزید و با پرداخت 
مستقیم بســته های حمایتی در کوتاه مدت در جهت بهبود 
معیشت مردم خصوصاً مستضعفین قدم بردارید. در بلندمدت 
نیــز توجه به اصاح نظام بانکی و کنترل و هدایت نقدینگی 
را در دستور کار قرار دهید. ما گروه های مردم نهاد و جهادی 
بیش از این تحمل شــنیدن صدای خردشدن استخوان های 

مستضعفین زیر تورم 50 درصدی را نداریم.

دادستانتهرانازافتتاحمجتمعویژهرسیدگی
بهپروندههایمفاسدکاناقتصادیخبردادوگفت:
مادراینمجموعهمیخواهیمکسانیراازتیغعدالت

بگذرانیمکهازصاحباننفوذدرکشورهستند.
به گــزارش روابــط عمومی دادســرای تهــران، علی 
القاصی مهــر در ادامه بازدیدهای خود از نواحی دادســرای 
عمومی و انقاب تهران، از دادســرای ناحیه 32 ویژه جرائم 

اقتصادی بازدید کرد.
القاصی مهر در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این 
مجموعه برگزار شــد، اظهار داشت: امروز اولویت در دستگاه 
قضائی، برخورد با مفاسد اقتصادی، به کیفر رساندن مرتکبین 
در سریع ترین زمان و جلب اعتماد و امیدواری مردم در این 
حوزه اســت. چون آنها کسانی هستند که با دست اندازی به 
حقوق عمومی و بیت المال موجب آســیب به معیشت مردم 
شــده اند و مردم از دستگاه قضایی انتظار رسیدگی به موقع 

و قاطع دارند.

گروههایجهادیدرنامهایبهسرانقوا:

هرچه سریع تر در جهت بهبود معیشت مردم 
خصوصا مستضعفین قدم بردارید

دادستانتهران:
صاحبان نفوذ را 

از تیغ عدالت می گذرانیم

روحانیدرتماستلفنیباهمتایفرانسویخود
بابیــاناینکهبرخافتنشآفرینــیآمریکا،ایران
اصلیترینحافــظامنیتوآزادیکشــتیرانیدر
خلیجفارساســت،گفت:اروپافرصتزیادیرابرای
عملبهتعهداتوهمکاریباایرانازدستدادهاست.
روحانی شــب چهارشــنبه در تماس تلفنــی »امانوئل 
ماکرون« با وی، نتایج ســفر نماینده ویژه خود به فرانسه را 
مثبــت ارزیابی کرد و بر ادامه گفت وگوها در مســیر اجرای 

کامل تعهدات طرفین در برجام تأکید کرد.
رئیس جمهور ادامه سیاســت های تنش آفرین آمریکا در 
منطقــه را دربردارنده آثار منفی در امنیــت و ثبات روابط 
فرامنطقــه ای و بین المللی خواند و تأکیــد کرد: جمهوری 
اسامی ایران همواره اصلی ترین تأمین کننده امنیت و آزادی 
کشتیرانی در منطقه خلیج  فارس، تنگه هرمز و دریای عمان 

بوده و خواهد بود.
روحانی، جدیت اروپا در عادی سازی روابط نفتی و بانکی 
ایران با دیگر کشورها را گام اول از تعهدات مورد انتظار ایران 
خواند و اظهار داشــت: اختصاص خط اعتباری از سوی اروپا 

در این زمینه می تواند به عنوان مقدمه حائز اهمیت باشد.

وی بــا بیان اینکه متأســفانه اروپا در یک ســال اخیر 
فرصت های زیادی را برای ایفای تعهدات و همکاری با ایران 
از دســت داده است، ادامه داد: هرچه زمان بگذرد و گام های 
بعدی از ســوی ایران به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول 

برای دو طرف سخت تر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، روحانی گفت: همان گونه که بارها تأکید 
کردیــم اقدام های ایران در کاهش تعهــدات برجامی  تا این 
مرحله به گونه ای است که در صورت تأمین منافع اقتصادی 
ایران از ســوی اروپا به ســرعت قابل بازگشت به نقطه قبلی 

خواهد بود. 
رئیس جمهور با  اشــاره بــه اینکه آمریــکا از اقدام های 
خصمانــه خود علیه ایران هیچ ســودی نخواهد برد و ادامه 
این روند شــرایط باخت- باخت برای همگان اســت، افزود: 
ایران آغازکننده هیچ تنشــی در منطقه نبوده و نخواهد بود 
اما مقابل هرگونــه تنش آفرینی با قدرت از منافع خود دفاع 

می کند.
»امانوئل ماکرون« نیز در این تماس تلفنی، سفر نماینده 
ویژه رئیس جمهور کشورمان به فرانسه را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: فرانســه همه تاش خود را در راستای تأمین منافع 

ایران در برجام و عادی سازی روابط اقتصادی تهران با دیگر 
کشورها به کار خواهد گرفت.

رئیس جمهــور فرانســه با بیــان اینکه اروپــا علی رغم 
تحریم های آمریکا، به دنبال راهکارهایی برای برقراری روابط 
اقتصادی با ایران ازجمله در زمینه ایجاد خط اعتباری است، 
افزود: روابط ایران و فرانســه همواره همراه با اعتماد متقابل 
بوده و معتقدیــم امروز باید تاش کنیم تــا بتوانیم از این 

شرایط عبور کنیم.
ماکــرون تحریم هــای آمریکا علیه ایــران را یک جانبه 
و غیرقابل قبول دانســت و تصریح کرد: بایــد برای کاهش 
تنش ها در منطقه و رســیدن به نتیجــه مثبت، همکاری و 
شتاب بیشتری در مســیر انتخاب راه حل مناسب و عادانه 

داشته باشیم.
واعظی:تماستلفنیماکرونباروحانی

100دقیقهطولکشید
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز گذشته در 
حاشیه جلســه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با  اشاره به 
گفت وگوی تلفنی روســای جمهور ایران و فرانســه در شب 
چهارشــنبه گفت: شب چهارشــنبه نزدیک به 100 دقیقه 

تماســی که آقای ماکرون با آقای روحانی داشــتند به طول 
انجامید که این موضوع نشــان دهنده آن است که ما هم در 
منطقه و هــم در دنیا منطق داریم و دیدگاه هایی که مطرح 
می کنیم هم درباره مســائل امنیتی و هم در رابطه با ســایر 

مسائل حرف برای گفتن داریم.
رئیس دفتــر رئیس جمهور درباره طرح روســیه برای 
تأمین امنیت منطقه خلیج  فارس توسط کشورهای منطقه 
که توســط نماینده این کشور در ســازمان ملل مطرح شد، 
گفت: این طرح از ابتدای انقاب جزو سیاست های ایران بوده 
است و ما همواره اعام کردیم که خلیج  فارس باید امن باشد 

و امنیت آن هم توسط کشورهای منطقه تضمین شود.
واعظی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حضور هیئت 
اماراتی در ایران و هدف از این ســفر هم تصریح کرد: امارات 
در حــال تجدیدنظر در رویکرد تنــد خود درباره من، تغییر 
آرایش نیروهای خود در این کشــور و ایجاد تفاوت کمی  در 

دیدگاه های خود با عربستان در موضوع یمن است.
وی با  اشــاره به نگرانی های امارات درباره امنیت خلیج 
 فــارس، گفت: امارات با روش هایی عاقه مند اســت در این 

زمینه با ایران ارتباط داشته باشد.

روحانیدرگفتوگوباماکرون:

ایرانحافظاصلیامنیتکشتیرانیدرخلیجفارساست

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مفاسد اقتصادی در 
سیســتم و شبکه بانکی به وجود می آید، افزود: عمدة مفاسد 
کان اقتصــادی در تهران اتفاق می افتــد و به همین علت 
کلیه پرونده هــای اقتصادی را در مجموعه ای به نام مجتمع 
قضایــی اقتصادی متمرکز کرده ایم، البته پرونده هایی که در 
این مجتمع رسیدگی می شود، فقط مربوط به تهران نیست 

بلکه بعضاً کل کشور را نیز در بر می گیرد. 
دادســتان تهران خطاب به قضــات مجتمع اقتصادی 
گفت: ما در این مجموعه می خواهیم کسانی را از تیغ عدالت 
بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشــور هســتند، بنابراین 
مأموریت ما در این مجتمع کامًا متفاوت است و باید درک 
کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول 
شده اســت.  القاصی مهر با  اشــاره به تأسیس مجتمع ویژه 
رسیدگی به پرونده های مفاســد کان اقتصادی، افزود: این 
مجتمع اقتصادی بنا به دســتور رئیس قوه قضائیه بنا شده 
تا فرآیند رسیدگی به این جرائم در یک پروسه زمانی سریع 
و دقیق بررســی و با یک حساسیت و مدیریت بهتر تعقیب 

و دنبال شود.
وی، سرعت عمل در انجام تصمیمات قضایی را ازجمله 
شاخصه های قضات ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خواند 
و گفت: پرونده های اقتصادی اگر به موقع رســیدگی نشود 

ممکن است مفسده دیگری در کنارش تولید شود.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده های اقتصادی زمان 
بر اســت، خاطرنشان کرد: رســیدگی به پرونده های حجیم 
اقتصــادی زمان زیادی می طلبد تا بتوانیم اســناد و مدارک 
را بررســی کنیم بنابراین وقت گذاری در این پرونده ها بسیار 
مهم است و باید بخش بیشتری از اوقات زندگی مان را به این 

حوزه اختصاص دهیم.

وزیــرارتباطاتوفناوریاطاعــاتدرتوئیتی
نوشتکهآزمایشهاینهاییماهوارهمخابراتیناهید1

بهپایانرسید.
محمدجــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطاعات در توئیتی نوشــت: »آزمایش هــای نهایی ماهواره 
مخابراتــی ناهید1 به پایان رســید. در راه پیشــرفت توقف 

ممنوع!«

به گــزارش مهــر، پیش تر حســین صمیمــی رئیس  
پژوهشگاه فضایی، درباره روند تحویل ماهواره ناهید1 اظهار 
داشت: تنها یک قدم تا تحویل این ماهواره به ایستگاه زمینی 

باقی مانده است.
وی یادآور شــد: فرآیند تکمیل پــروژه ماهواره ناهید1 
نهایی می شود و سپس این ماهواره برای پرتاب و قرار گرفتن 

در مدار به نهادهای مربوطه تحویل داده می شود.

وزیرارتباطاتوفناوریاطاعاتخبرداد
آزمایش های نهایی ماهواره مخابراتی »ناهید۱« 

پایان یافت



معاون وزیر صمت:

تنظیمقیمتنانبزودیبادستوررئیسجمهورانجاممیشود!

اقتصادی
صفحه 4

پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 
۲۹ ذی القعده ۱44۰ -شماره ۲۲۲4۸

قیمت خودرو های داخلی

یک اقتصاددان گفت: بــا چه منطقی فردی که 
برای یک فیلم ســینمایی یا برگزاری یک کنسرت، 
یک میلیارد یا چند میلیارد درآمد کســب می کند، 

باید از مالیات معاف باشد؟
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدهادی ســبحانیان 
اقتصاددان در یک برنامه تلویزیونی درباره راهکارهای افزایش 
منابــع بودجه اظهار کرد: در قانون مالیات های مســتقیم 
معافیت هایی داریم که با هیچ منطقی سازگار نیست. اان 
همه بازیگــران و همه هنرمندان از پرداخت مالیات معاف 
هستند. با چه منطقی فردی که برای یک فیلم سینمایی یا 
برگزاری یک کنســرت، یک میلیارد یا چند میلیارد درآمد 

کسب می کند، باید از مالیات معاف باشد؟
وی ادامــه داد: یا مثا درباره مناطق آزاد چند گزارش 
کارشناسی و نظارتی باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی 
صادر شود که ما به این نتیجه برسیم که مناطق آزاد آن هم 
با این عرض و طولی که در کشور ما دارد، نتوانسته کارکرد 

خودش را داشته باشد و باید به شدت محدود شود.
این اقتصاددان افزود: آســیب شناســی صورت گرفته 
توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد اان بهترین 
مقطع زمانی برای حرکت به ســمت جایگزینی درآمدهای 

نفتی است.
ســبحانیان بیان کرد: به نظر می رسد شاید آن درک 

واقعی که ازم اســت بین مسئوان درباره شرایط فعلی و 
شرایط آتی وجود داشته باشد، هنوز وجود ندارد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اولین اقدام این اســت 
که با اقدامات انضباطی رویه های غلط اقتصادی اصاح شود، 
گفت: به عنوان مثال، اان دولت نسبت به کل منابع درآمدی 
خودش اطاعات دقیق و به  روزی ندارد. برخی از شرکت های 
دولتی و دســتگاه ها هستند که به واســطه ارائه خدمات 
یا فروش کااها منابــع عمومی دریافت می کنند ولی این 
درآمدها وارد خزانه نمی شود یا با تاخیر وارد خزانه می شود.

وی ادامه داد: ضمنا اان در کشــور ما رقم دقیقی که 
دولت بابت حقوق و دستمزد به کارکنانش پرداخت می کند 

مشــخص نیست. اینها از بدیهی ترین اصول حکومت داری 
است. همچنین ما نمی دانیم چه حمایت هایی به چه میزانی 
از چه افرادی انجام می شود. به عاوه، هیچگونه نظارتی بر 
بودجه عظیم شــرکت های دولتی و شــهرداری ها از سوی 

مجلس و دیوان محاسبات نیست.
ایــن اقتصاددان بــا تاکید بر اینکــه قوانین متعددی 
درباره مبارزه با پولشــویی، دولت الکترونیک و... داریم که 
اجرا نمی شــود، اظهار داشــت: اگر مسئوان به این نتیجه 
برسند که برای سروســامان دادن به این نابسامانی ها باید 
در مقابل تحریم ها فعاانه مبارزه کنند، به هیچ کســی هم 

فشاری نخواهد آمد.

یک اقتصاددان:

معافیتمالیاتیهنرمندانباهیچمنطقیسازگارنیست

وزیر اقتصاد مدعی شد مســکن از ایحه مالیات بر عایدی سرمایه 
حذف نشده است.

دژپسند در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اعام خبری مبنی بر 
حذف مسکن از ایحه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت:چنین خبری صحت ندارد 
و مالیات بر عایدی سرمایه و بخش مسکن آن نیز در قالب اصاح قانون مالیات های 
مستقیم گنجانده شده و به مجلس ارائه می شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم  
اظهار داشت: دولت بحثی فراتر از مالیات بر عایدی سرمایه دارد و آن تدوین مالیات 
بر مجموع درآمد است که موضوعات گسترده تر و فراتری در این ایحه گنجانده 

شده و به مجلس ارسال می شود.
ایسنا: ایحه مالیات بر عایدی سرمایه ناپدید شد!

در همین حال خبرگزاری ایسنا با اشاره به حرفهای وزیر اقتصاد مبنی بر ادغام 
ایحه مالیات بر عایدی سرمایه در درون ایحه اصاح قانون مالیات های مستقیم 
از قول یک اقتصاددان نوشــت: طوانی شدن فرایند ارائه ایحه مالیات بر عایدی 
سرمایه به مجلس و حاا ادغام آن در یک ایحه دیگر نشان می دهد دولت عزمی 
برای تنظیم این ایحه ندارد. وحید عزیزی با بیان اینکه طوانی شدن فرایند ارائه 
ایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس و حاا ادغام آن در یک ایحه دیگر نشان 
می دهد دولت عزمی برای تنظیم این ایحه ندارد، اظهار کرد: اگر قرار باشد ایحه 
مالیات بر عایدی ســرمایه در قالب ایحه اصاح مالیات های مستقیم به مجلس 
ارســال شود آنگاه باید نیمی از ایحه مالیات های مستقیم تغییر کند که در این 
صورت بررسی آن چند سال به طول خواهد انجامید. او با اشاره به وعده های مختلف 
وزارت اقتصاد برای اجرایی کردن ایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سال گذشته 
و سرانجام اقدام آن در ایحه ای دیگر، درباره جایگاه مسئله مسکن در این ایحه 
اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از ۱۵۰ سال پیش برای بحث مسکن در نظر 

گرفته شده اما برخی کشورها طا و ارز را هم به آن اضافه کرده اند.
مالیات بر مسکن در ۱۸۰ کشور دیگر انجام می شود

عزیزی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است ماحظاتی درباره اخذ مالیات 
از مسکن وجود داشته باشد که دولت به طور جدی با آن مواجه نمی شود؟ اظهار 
کرد: طبیعی است که اجرای هر قانونی یکسری نگرانی هایی با خود به همراه دارد 
اما این مسائل غیرقابل کنترل نیستند. قانون مالیات بر مسکن برای بار اول نیست 
که می خواهد اجرایی شود، این قانون در ۱۸۰ کشور دنیا به اجرا آمده و نتایج موفقی 
هم داشته است. این اقتصاددان با بیان اینکه طرح مالیات بر مسکن توسط چندین 
بار و توسط چندین گروه مورد ارزیابی های کارشناسی قرار گرفته است، ادامه داد: 
آخرین بار مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را در این باره تدوین کرده و در آن 
همه ماحظات مربوط به اجرای طرح مالیات بر مسکن در نظر گرفته شده است.

او درباره ماحظات در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن نیز اظهار 
کرد: در همه جای دنیا برای هر خانواده فقط یک خانه مشمول معافیت می شود 
اما در ایران می توان این معافیت را برای هر نفر یک خانه در نظر گرفت تا از این 
طریق بازار خرد مسکن تحت تاثیر قرار نگیرد. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته 
در حالی که همه منتظر ارسال ایحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بودند اما 
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خبر از ارســال ایحه ای دیگر با عنوان "مالیات بر 
فعالیت های اختال زا" داد که اساسا پیش از آن اسمی از آن شنیده نشده بود.گفتنی 
است؛ درباره این تغییر و تحوات ناگهانی در مسیر ارسال و برگشت لوایح مالیاتی 
به دولت، خبرگزاری ایسنا از روزهای گذشته پیگیر این اتفاقات از وزارت اقتصاد و 
سازمان امور مالیاتی بوده است اما تاکنون پاسخی از این نهادها دریافت نکرده است.

ادعای وزیر اقتصاد:
مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه حذف نشده است

قیمت بازارقیمت کارخانهنوع خودروردیف
39,681,00048,800,000پراید 1111
37,381,00044,000,000پراید 2131
40,313,00044,300,000پراید 3151
155,000,000173,000,000چانگان4
43,443,00051,300,000تیبا صندوق دار5
55,943,00058,200,000ساینا دنده ای6
63,158,00076,000,000پژو 7405
8SLX 67,880,00087,000,000پژو
65,578,00078,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00099,500,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کاس 1113
67,283,00084,500,000پژو 206 تیپ 122
83,690,000100,000,000پژو 206 تیپ 135
80,754,00099,000,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00082,000,000سمند ال ایکس
16EF7 سمند--
92,500,000-سمند دوگانه سوز کاس 1716
113,000,000-دنا18
140,000,000-تندر پاس دنده19
96,730,000126,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000385,000,000مزدا213
22H30  75,000,000128,000,000
-103,100,000استپ وی23
146,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000318,000,000پژو252008
67,440,00080,200,000رانا26

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

4,070,000سکه تمام طرح جدید
3,950,000سکه تمام طرح قدیم

2,252,000نیم سکه
1,452,000ربع سکه
981,000گرمی

402,900هرگرم طای 18 عیار
نوع ارز

11,943دار
13,597یورو
14,503پوند

2,155لیر ترکیه
3,245درهم امارات

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: به شدت 
به دنبال مالیات ستانی هوشمند و مبارزه با فرار مالیاتی هستیم و به 
نفع مودیان است که هزینه ها و درآمدهای واقعی خود را در اظهارنامه 

ابراز کنند.
به گزارش صدا و ســیما، علی رستم پور در گفت وگو باشبکه خبر سیما 
اظهار داشت: از ابتدای مهر صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های فروشگاهی 
و کارت خوان ها مجهز می شــوند و مشاغل پزشــکی تا ۲۳ مرداد برای ثبت 

درخواست به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
وی افزود: به موجب قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ همه صاحبان مشــاغل 
پزشــکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها ازجانب 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا 
ســازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند 
نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ 

اقدام کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: بر این اساس 
همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلفند برای ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 
امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مشخصات 
دستگاه کارتخوان خودرا ثبت کرده و در اولین ماه پس از دریافت این شناسه 

از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره برداری از آن اقدام کنند.
وی افزود: مودیان هنگام مراجعه به این سامانه الکترونیکی، وارد سامانه 
ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی )کد اقتصادی( شده و در قسمت سایر 
خدمات با انتخاب گزینه »ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی« 

می توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: به شدت به دنبال 
مبارزه با فرار مالیاتی و مالیات ستانی هوشمند هستیم و اساس کار ما مبتنی 
بر اطاعات دقیق خواهد بود و به نفع مودیان است که هزینه ها و درآمدهای 

واقعی خود را در اظهارنامه ابراز کنند. 
رستم پور سپس شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده را که اخیرا اباغ شده اعام کرد و افزود: بدهکاران مالیاتی اگر تا اول 
مهرماه جاری اصل بدهی خود را پرداخت کنند کلیه جریمه آنها بخشــیده 
می شــود که متقاضیان برای آگاهی از جزئیات این خبر می توانند به ســایت 

سازمان مالیاتی کل کشور مراجعه کنند. 

سازمان امور مالیاتی:
 جریمه بدهکاران مالیاتی 

به شرط پرداخت اصل بدهی بخشیده می شود

معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت گفت: برنامه های 
مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح شــده است و 

به زودی از رئیس جمهور دستورات ازم را می گیریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس قبادی، در همایش 
معاونین امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اظهارداشت: برنامه های مختلفی برای تنظیم قیمت نان مطرح 
شده است و به زودی با هماهنگی وزارت کشور برای تنظیم 

بازار این کاا از رئیس جمهور دستورات ازم را می گیریم.
وی افــزود: در تأمین اکثر قریب به اتفاق کااها توفیق 
داشتیم که باید این اقدامات به درستی به اطاع مردم برسد.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت با بیان اینکه اطاع 
از میزان تولید هم در محصوات صنعتی و هم کشــاورزی 
برای رصد به موقع بازار ضروری اســت، تأکید کرد: معاونان 
بازرگانی ســازمان های صمت استانی در جهت پیش بینی و 
رصــد و گزارش میزان تولید و میزان کااهای استانشــان 

بکوشند تا بتوانیم تصمیمات کارشناسی و به موقع بگیریم.
قبادی افزود: نظارت بر قیمت گذاری در زمان های خاص 
باید مدنظر قرار بگیرد، مثًا اآن زمان بازگشت حجاج است 
که نظارت بر رســتوران هایی که از مهمانان حجاج پذیرایی 

می کنند باید در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: شرایط تأمین برخی کااها مانند استیک 
حساس بود که با پیگیری های ازم به حالت عادی بازگشت 
و کمبودی نداریم. معاون وزیر صمت همچنین گفت: قیمت 

مصوب سبوس ۱۲۵۰ تومان است، با همین قیمت که مصوبه 
تنظیم بازار اســت جلو می رویم. گفتنی است، اگر منظور از 
تنظیم قیمت نان، گران کردن قوت غالب مردم اســت، باید 
گفت که چند ماه پیش بصورت ارشادی به نانوایی ها اجازه 
داده شــد، نان را گران کنند. بر همین مبنا ســنگک ۸۰۰ 
تومانی به هزار تومان و بربری ۸۰۰ تومانی هم به هزار تومان 
رسید. بنابراین گران کردن نان آن هم با دستور رئیس جمهور، 

سؤال برانگیز است.

گزارش جدید مرکز آمار نشــان می دهد که تورم مواد خوراکی در 
دهک های مختلف در تیرماه بین ۵۶ تا ۶۲ درصد بوده است که نسبت 

به ماه قبل نیم درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، بررســی های مرکز آمار نشان می دهد که 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بین ۵٦,٦ درصد برای دهک اول تا ٦۲,۸ درصد برای دهک دهم است.
هــم چنین اطاع مذکــور در مورد گروه عمده »کااهــای غیر خوراکی و 
خدمات« بین ۲٧ درصد برای دهک اول تا ۳۸.۸ درصد برای دهک دهم است.  
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل نیم واحد درصد و در گروه عمده »کااهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت 

به ماه قبل هفت دهم واحد درصد افزایش نشان می دهد.
برهمین اساس، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ۱۳۹۸ برابر 4۰,4 درصد است 
که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 4۰,۱ درصد برای دهک اول تا 4۳,۱ 

درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله 
تورمی دهک ها در این ماه به سه درصد رسید که نسبت به ماه قبل )سه درصد( 

تغییری نداشته است.
گفتنی است، بر اســاس اعام مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی 
به تیر ماه ۱۳۹۸ به 4۰,4 درصد رســید که نسبت به ۳٧,٦ درصد ماه قبل ۲,۸ 

درصد افزایش نشان می دهد.
بنابرایــن گزارش، در تیرمــاه ۱۳۹۸ عدد شــاخص کل )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۱٧۹,٧ رســید که نســبت به ماه قبل ۲,۸ درصد افزایش نشان می دهد. در این 
ماه درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 4۸ درصد می باشد. 
یعنی خانوارهای کشــور به طور میانگین 4۸ درصد بیشــتر از تیر ۱۳۹٧ برای 
خرید یک »مجموعه کاا و خدمات یکســان« هزینه کرده اند که نســبت به این 
اطــاع در ماه قبل )۵۰,4 درصــد( ۲,4 واحد درصد کاهش یافته اســت. نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ به 4۰,4 درصد رســید که نسبت به 
همین اطاع در ماه قبل )۳٧,٦ درصد( ۲,۸ واحد درصد افزایش نشان می دهد. 
شــاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به 
مــاه قبل ۱,۳ درصد و در گروه عمده »کااهــای غیر خوراکی و خدمات« ۳.۵ 
درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت 
 بــه تیر ماه ۱۳۹٧ برای این دو گروه به ترتیب ٧۱,۸ و ۳۸,4 درصد می باشــد.
شــاخص قیمــت کل برای خانوارهای شــهری کشــور در تیر مــاه ۱۳۹۸ به 
عدد ۱٧۸,4 رســید که نســبت به ماه قبل ۲,۹ درصد افزایش نشــان می دهد. 
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه ســال قبل 4٦,۹ درصد است 
 که نســبت به ماه قبل )4۹,۳ درصد( ۲,4 واحد درصد کاهش داشــته اســت.

شــاخص قیمت کل بــرای خانوارهای روســتایی کشــور در تیر مــاه ۱۳۹۸ 
بــه عدد ۱۸٦,۵ رســید که نســبت بــه ماه قبــل ۱,۸ درصد افزایش نشــان 
می دهــد. درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۵4,۳ 
 درصــد اســت که نســبت به مــاه قبــل )۵٦,۵ درصــد( ۲,۲ واحــد درصد 

کاهش داشته است.

مرکز آمار گزارش داد
 تورم ۶۲ درصدی مواد خوراکی 

در یک سال اخیر

ترحیم

ضایعــه  تاســف  و  تاثــر  نهایــت  بــا 
فداکارمــان  و  مهربــان  پــدر   درگذشــت 
برهانی  قلی پــور  اصغــر   حاج 
بــزرگ خانــدان برهانی و همســر مرحومه 
معصومه حســن زاده دلیر را تســلیت عرض 
نمــوده، و در غم و اندوه از دســت دادن آن 

عزیز و بزرگوار به سوگ می نشینیم.
به همین مناســبت مجلس ختم ایشان در روز جمعه، تاریخ 98/05/11 از 
ســاعت 9/30 الی 11 صبح در مسجد الغدیر واقع در بلوار میرداماد منعقد 
خواهد شد. روحشان شاد و منزل ابدیشان در کنار مادر مهربانمان که زبان 

از گفتن نیکی های ایشان قاصر می باشد نورانی باد.
فرزندان: رســول، یوسف و غامحســین در کنار خواهرانشان 

نسرین و سیمین 
دامادها: حاج محمد دباغی صدر و علی حسن زاده دلیر

عروس هــا: رفیقه حســن زاده دلیر، شایســته صادقی و جمیله 
محمدی

برادران: حاج محمد، حاج حسین، حاج کاظم و حاج حسن برهانی
خواهران محترمه: حاجیه خانم ها: صفیه، سکینه و طاهره برهانی

و همسر محترمشان: خانم محبوبه نامجومنش

انا ه و انا الیه راجعون

سرویس اقتصادی- 
هیئت دولت دیروز در حالی طی مصوبه ای با حذف 
چهار صفر از پول ملی موافقت کرد که به نظر می رسد 
این تصمیم اثر واقعی در اقتصاد نداشته و تقویت ارزش 

پول ملی تابع رونق تولید در کشور است. 
کابینه حسن روحانی صبح روز گذشته تصمیم خاصی 
درباره سرنوشت »صفرهای پول ملی« گرفت که بر اساس آن 
در صورت تصویب نهایی مجلس واحد پول ملی، از »ریال« 
بــه »تومان« تغییر می کند و » چهار صفر« هم از پول ملی 
حذف می شــود. طبق طرح پیشــنهادی بانک مرکزی که 
کلیاتش به تصویب هیئت دولت رسیده و جزئیات نیز بعدا 
بررسی می شود، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان »تومان« 
تعریف می شود که هر تومان معادل ده هزار )۱۰۰۰۰( ریال 

فعلی و یکصد )۱۰۰( »ریال جدید« خواهد بود.
بر این اســاس، دولت اســتدال هایی نیز برای این کار 
آورده است که از آن جمله می توان به حفظ کارایی پول ملی، 
تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادات پولی 
داخلی و هماهنگی با عرف جامعه درباره واحد پول ملی اشاره 
کرد. همچنین دایــل دیگری مانند کاهش هزینه چاپ و 
نشــر اسکناس و سکوک، رفع مشکاتی از قبیل استفاده از 
ارقام بزرگ در مبادات ســاده روزمره، معضات شمارش و 
حمل حجم باای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات 
از چرخه مبادات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف ایحه یاد 
شده اســت. البته تصویب کلیات این ایحه به معنای آغاز 
به کار ســریع آن و اجرایی شدن این تغییر در پول ملی در 
روزهای آتی نیست؛ چنانچه براساس گفته های علی ربیعی، 
ســخنگوی دولت، جزئیات این ایحه در روزهای آینده در 
هیئت دولت بررســی می شود و پس از آن، ایحه مذکور با 

دو فوریت به مجلس ارسال خواهد شد. 
تصمیمی که بااخره گرفته شد

هرچند اقدام اخیر دولت به نوعی غیرمنتظره و ســریع 
انجام شد اما موضوع حذف صفر از پول پیشینه دراز مدتی 
دارد کــه حتی بــه دولت قبلی می رســد؛ چراکه به دلیل 
تورم های دو رقمی ســاانه، ارزش پــول ملی به طور مدام 
تضعیف شده و تغییرات قیمتی هر سال تاثیر منفی خود را 
در بزرگ شدن رقم پول کشور گذاشته بود. این موضوع در 
دولت قبل بــه دایلی از قبیل اجرای هدفمندی یارانه ها و 
مســائل ارزی، مجال اجرایی شدن نیافت و در دولت حسن 
روحانی نیز ابتدا با واکنش ســرد ولی ا... ســیف، رئیس کل 
پیشــین بانک مرکزی رو به رو شد، چراکه وی تصریح کرد 
تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم 
تک رقمی پایدار، برای حذف صفر اقدامی نخواهد شــد. به 
هر شــکل، این روند تا سال گذشته ادامه پیدا کرد تا اینکه 
دولت در آذر ۹٧ اعام کرد: هیئت دولت  به ادامه بررســی 
پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره »ایحه بانک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران«  پرداخت. براساس موادی از این 
ایحه که به تصویب هیئت وزیران رســید، واحد پول ایران، 
تومان و برابر با ۱۰ ریال  تعیین شــد. عبدالناصر همتی نیز 
اندکــی پــس از اعام دولت، در جلســه ۱٦ دی ماه ۹٧ با 
فراکسیون وایی مجلس شورای اسامی و در حالیکه حدود 
پنج ماه از ریاستش بر بانک مرکزی می گذشت، اعام کرد: 
ایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده ام. 
بر همین اساس، با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی و با 

اتکا به استدال هایی که در ابتدای نوشته آمد، موضوع حذف 
صفر از پول ملی به طور جدی در دســتور کار قرار گرفت و 
با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره 
وجود داشت در نهایت دیروز ایحه حذف چهار صفر از پول 

ملی در دولت به تصویب رسیده است. 
تصمیمی با هدف افزایش ارزش پول

همان طور که اشاره شد، دولت به دایل عدیده ای تصمیم 
گرفته صفرهای پول ملی را حذف کند، تصمیمی که در اصل 
با هدف افزایش ارزش پول ملی انجام می شود و برابری پول 
ملی ایران با سایر کشــورها-روی کاغذ- بهبود می یابد؛ اما 
نباید فراموش کرد که این اقدام صرفا یک کار اسمی بوده و 
تاثیر واقعی در متغیرهای اقتصادی نخواهد گذاشت. به عبارت 
دیگر، با حذف صفرهای پول ملی، تنها واحد هزینه های مردم 
کوچک نمی شود، بلکه واحد درآمدها نیز به تناسب آن کاهش 
می یابد؛ بر همین اســاس، تاثیر اصلی این اقدام صرفا جنبه 
روانی داشته و معنای دیگری که حاکی از بهبود متغیر های 
اقتصادی یا تغییر وضع معیشت مردم باشد را نمی توان از آن 
استنباط نمود. نکته مهمی که در این میان وجود دارد این 
است که چنین تصمیمی )حتی با فرض اینکه اثرات روانی 
مثبــت ایجاد کرده و برابری قدرت پول داخلی با خارجی را 
تقویت کند( چه زمانی قابل اجراست؟ اگر قرار باشد سرعت 
افزایش قیمت ها چنان ادامه یابد که پس از حذف صفر هم 
شاهد کاهش ارزش پول باشیم، اصوا چرا اان باید این کار 
را انجام دهیم؟ به سخن دیگر، این تصمیم زمانی اثرگذاری 
مثبتی )آن هم صرفا در جهت روانی( دارد که تورم کشور به 
نرخ اندکی رسیده باشد و بیم افزایش قیمت ها )و در پی آن 
کاهش مجدد ارزش پول ملی( وجود نداشته باشد. موضوعی 

که در حال حاضر هیچگونه عامتی از آن وجود ندارد! 
براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، تورم تیر ماه امسال 
4۰,4 درصد شده است؛ در حالی که تورم خرداد ماه ۳٧,٦ 
درصد، تورم اردیبهشت ماه ۳4,۲ درصد و تورم فروردین ماه 
هم ۳۰,٦ درصد بوده اســت. به عبارتی، در طول چهار ماه 
گذشته نه تنها وضع تورم بهبود نداشته بلکه حدود ۱۰ درصد 
هم به تورم اضافه شده است! سؤالی که در اینجا وجود دارد 
این است که چگونه وقتی تورم کشور به رقم کم سابقه 4۰ 
درصد رسیده )که دومین رکورد تورم باا در 4۰ سال اخیر 
است( و حتی روند آن افزایشی بوده و طی چهار ماهی که از 
سال جاری می گذرد ۱۰ درصد افزایش یافته، مسئوان پولی 

کشور شرایط را برای این کار مهیا دیده اند؟! 
جالب اینجاست که برخی با توجه به تجربه موفق ترکیه 
در حذف صفر از پول ملی می خواهند این کار در ایران انجام 
شود، در حالی که ترکیه برای حذف شش صفر از پول ملی 
خود ابتدا تورم را کاهش داد و پس از آن سیاست حذف صفر 
ازپول ملی خود را اجرا کرد. در این زمینه، ِسلوا دمیرآل، استاد 
اقتصاد دانشگاه کوچ ترکیه گفته بود: حذف صفر تنها زمانی 
معنی دار است که ثبات قیمت در پایان یک روند ناپایدار به 
دســت آید. تنها مزیت این اقدام تسهیل حسابداری است و 
هیچ اثر واقعی وجود ندارد. این کار در  فضای تورم باا کمک 
نمی کند، زیرا بعد از مدتی این صفرها دوباره بازخواهند گشت.

وی افزوده بود: ترکیه زمانی دســت به این اقدام زد که 
توانست موفقیت قابل توجهی در تورم زدایی بدست آورد. اما 
برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل 
تورمی باا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی کنم که این گام 

بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.
نظر کارشناسان

در همین زمینه، حیدر مســتخدمین حسینی، معاون 
اسبق وزارت اقتصاد در دی ماه سال قبل که این موضع مطرح 
شده بود اظهار داشت: تا زمانی که ساختار اقتصاد به تعادل 
نرسد، نقدینگی به سمت عوامل تولید نرود و موانع کسب و 
کار برداشته نشود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود شرایط 
اقتصادی نمی کند. وی ادامه داد: در چنین شــرایطی تهیه 
این طرح از ســوی بانک مرکزی نمی تواند کمکی به بهبود 
شــرایط بکند. دولت بهتر است در این شرایط تمرکز خود 
را روی طراحی و اجرای سیاســت هایی که مشکات واقعی 
کشور را نشــان گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی 
موجود در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت ها و کنترل 
تورم اســتفاده کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با 
حذف چهار صفر از پول ملی فقط مردم را برای مدتی سرگرم 
کرده ایم، به مورد کشور ونزوئا اشاره کرد و گفت: در ونزوئا 
هم چندین صفر از پول ملی شان حذف شد اما عما کمکی 
به حل مشکاتشــان نکرد. بهتر است دولت تمرکز خود را 
برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد رونق اقتصادی 
بگذارد. همچنین ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران نیز 
در اردیبهشت سال جاری بیان کرد: اینکه این صفرها از پول 
ملی حذف شود یا نه مهم نیست بلکه زمان و نحوه مدیریت 
حذف این ارقام در اقتصاد کشــورها نتیجه آن را مشخص 
می کند. باید منتظر ماند و دید که این امر  چقدر و  تا چه 

حد در بُعد روانی اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. 
وی افــزود: البته افزایش ارزش پول ملی تنها به تعداد 
صفرها نیست بلکه به میزان رشد تولید ملی یعنی همان جی 
دی پی هم بستگی دارد. هر چه تولید ملی بااتر باشد قطعا 
ارزش پول ملی هم با ســایر اصاحات بانکی حفظ می شود. 
اما حال که ما دوران بحرانی در پیش  داشتیم یکی از بهترین 

راه حل ها حذف  تعداد صفرهاست. 
رئیس خانه اقتصاد ایران ضمن انتقاد از موعد اطاع رسانی 
موضــوع حذف صفرها از پول ملی، گفــت: بهتر بود بانک 
مرکزی بعد از آماده ســازی زیرســاخت ها، این خبر را در 
سطح رســانه ها مطرح می کرد زیرا اذهان عمومی و انتظار 
آنها از دولتمردان در نحوه اجرایی شــدن یک قانون بسیار 

تاثیرگذار است.
ارزش پول ملی در گرو تولید ملی

همان گونه که کارشناسان اقتصادی تاکید کردند، آنچه 
که به طور واقعی بر ارزش پول ملی اثر می گذارد، تولید ملی 
اســت، در حقیقت اگر عزم جدی ای برای افزایش پول ملی 
وجود داشــته باشد باید بر تولید ملی تاکید شود تا اقدامات 

روانی و اسمی مانند حذف صفر از پول. 
متاسفانه آمارهای رسمی از رشد اقتصادی سال گذشته 
نشــان می دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹٧ حدود پنج 
درصد کوچک شــده )رشد منفی 4,۹ درصدی داشته( و از 
آن تاسف بارتر، پیش بینی نهادهای بین المللی حاکی از رشد 

منفی شش درصدی برای سال جاری می باشد. 
به عبارتی، تنها در دو سال ۹٧ و ۹۸ اقتصاد ایران حدود 
۱۰ درصد کوچک شده و این خود یکی از عوامل موثر ضعف 
دولت در زمینه افزایش ارزش پول ملی خواهد بود. بر همین 
اســاس، می توان گفت از این منظر نیز شرایط دولت برای 
افزایش ارزش پول ملی مناسب نیست و با دستور نمی توان 

آن را ایجــاد کرد. در این باره، علیرضا امینی، کارشــناس 
اقتصادی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: برای صیانت از 
ارزش پول ملی، سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل 
تدریجی نرخ ارز برحسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات 
شدید و مخرب فضای کسب وکار جلوی گیری کند و صیانت 
از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشــور امکان پذیر 
اســت، نه با دســتورات اداری. در همین جهت، کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس 
شــورای اسامی در سال رونق تولید برای تحقق این شعار 
اقدام به آســیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه 
راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریمها 
در ســال ۱۳۹۸ کرده اســت. منظور از رونق تولید در این 
گــزارش »مجموعه فعالیت هایی اســت که از تعمیق رکود 
جلوگیری می کند و از ظرفیتهای خالی موجود بخش واقعی 
اقتصاد استفاده می کند.« به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید 
مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرحها یا پروژه های 
توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاه های اجرایی 
است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک 
ظرفیتهای موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان 

سال ۱۳۹۸ فراهم می سازد.
جمع بندی

در نــگاه کلی، می توان گفت حذف صفر از پول ملی )با 
توجه به تورم انباشته دهه های گذشته( با توجه به استدال 
دولتمردان در جای خود موضوع خوبی است اما برای اینکه 
این اقدام با موفقیت انجام شــود و نتیجه ای جز شکســت 
نداشته باشد، ازم است پیش زمینه های آن هم فراهم شود. 
همان طور که در نوشــته حاضر نیز بررســی کردیم، 
اصلی ترین مقدمه این اقدام، یعنی کاهش محسوس تورم و 
ثبات در بازار قیمت ها در حال حاضر وجود ندارد، بر همین 
 اساس موفقیت این اقدام با تردید های جدی و مهمی رو به رو
 است و دولتمردان باید با در نظر گرفتن تورم دست به این 
اقدام بزنند. تورم 4۰ درصدی –که رشــد آن همچنان ادامه 
داشته و از ابتدای سال تاکنون نیز ۱۰ درصد بیشتر شده- به 
خودی خود بیانگر فضای نامناسب برای حذف صفر از پول 
اســت؛ چراکه احتمال دارد با حــذف این صفرها، بازهم به 
دلیل تورم باای کشــور، قیمت بگونه ای افزایش یابد که به 

ارقام کنونی نزدیک شود!
از طرفی اگر دولتمردان به دنبال افزایش ارزش پول ملی 
هستند باید توجه داشته باشند که این هدف با افزایش تولید 
ملی حاصل می شــود و تنها این شاخص است که اثر واقعی 
در ارزش پول کشور می گذارد وگرنه حتی با فرض موفقیت 
حذف صفر از پــول ملی، این اقدام اثر واقعی بر متغیرهای 
اقتصادی نخواهد گذاشت. جالب آنجاست که عملکرد دولت 
در ســال جاری و سال گذشته بگونه ای بوده که تولید ملی 
بیشترین آسیب ها را دیده و از بخشنامه ها و دستورالعمل های 
پی در پــی و متناقض گرفته تــا واردات بی رویه برخی اقام 
همچون داروهای دامی که مشابه داخلی مرغوبی دارد تحت 
فشار قرار گرفته است. به عبارتی دولت در بدترین شرایط از 
لحاظ شرایط تولید ملی می خواهد دست به این اقدام بزند. 
بر همین اساس، می توان این گونه جمع بندی کرد که ازمه 
حذف صفر از پول ملی، ثبات در شاخص های کان –اعم از 
تورم و رشد اقتصادی- است و بدون توجه به این شاخص ها 

احتمال موفقیت در اجرای طرح مذکور پایین می آید.

دستیار ارشد اقتصادی سابق رئیس جمهور با بیان 
اینکه ۶۰ درصد بنگاههای کشور به طور مستقیم و 
غیر مستقیم در اختیار دولت قرار دارد، گفت: دولت 
عنصر مسلط بنگاه داری است و صحبت از بنگاه داری 

نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
ماجرای حضور دســتی پنهان در اقتصاد کشــور که 
با ســلطه خود، اجــازه هرگونه مانور از دولت رســمی را 
می گیرد، سوژه ای بوده که در سالیان گذشته بارها از سوی 
دولتمردان و حامیان رسانه ای آنان برای توجیه ناکارآمدیها، 
سستی ها و سوءمدیریت آنان مطرح شده است. این حربه، 
هر از گاهی که ضعف عملکرد دولت تشدید می شود، برای 
انحراف افکار عمومی تکرار می شود. حسن روحانی تیرماه 
۹٦ در دیــدار با برخی فعــاان اقتصادی اظهار کرد: اباغ 
سیاست های اصل44 برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما 
بخشــی از اقتصاد که دست دولت بی تفنگ بود را به یک 
دولت با تفنگ تحویل دادند. این ادعا در توئیتر منســوب 
به روحانی هم تکرار شد و در رسانه های زنجیره ای بازتاب 

وسیعی پیدا کرد.
این خط تخریبی نه تنها از ســوی رئیس جمهور، که 
از ســوی برخی نزدیکان دولت هم ادامه یافت. به گزارش 
 فارس، اردیبهشت ماه امسال، عباس آخوندی، وزیر مستعفی 
راه و شهرسازی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در پاسخ 
به دانشــجویی که علت ناکامی دولت روحانی را خواستار 
شده بود، مدعی شد: وجود دولت پنهان عمًا امکان ایفای 
مسئولیت از دولت رســمی را گرفته است؛ شما نیز جای 

روحانی بودید، موفق نمی شــدید! وی افزود: هیچ کس جز 
دولت پنهان نمی تواند در ایران اعمال سیاست کند و بنده 
نیز وقتی دیدم که نمی توان اعمال سیاســت کرد خود را 

کنار کشیدم و استعفا دادم.
باطل السحر مدعیان

عملکرد نهادهای غیردولتی و نظامی در پروژههای ملی 
مانند ساخت بزرگراه، سد، اسکله، نیروگاه و... و حتی حضور 
در کنار مردم زلزله زده و سیل زده، بزرگترین گواه عملکرد این 
مجموعه هاست، اما رد ادعای دولتمردان از زبان تئوریسین 
اقتصادی دولت، همچون آبی بــر آتش کینه توزیها عمل 
می کند. مسعود نیلی، که به عنوان دستیار ارشد اقتصادی 
حسن روحانی در چهار سال نخست ریاست جمهوری وی 
و قبل از آن، به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت شناخته 
می شود، اخیرادر نشست »تحلیل شرایط اقتصادی ایران« 
که به همت اتحادیه انجمن های اسامی دانشجویان در اروپا 
برگزار شد، سخنانی بیان کرده که پاسخی روشن به ادعای 
دولتمردان برای توجیه ناکارآمدی هایشان است. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، نیلی در پاسخ به سؤالی در مورد تاثیر 
بنگاه داری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: حدود 
4۰ درصد سهام بنگاه های اقتصادی، سهام عدالت است که 
 کاما در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود

 در دســت دولــت قــرار دارد. به عبارتــی دولت عنصر 
مســلط بنگاه داری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای 
نظامی، خیلی مستند نیست. دســتیار پیشین اقتصادی 
رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه اصل فساد اقتصادی 

ناشــی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار 
افراد مســئول و عدم شفافیت است، تصریح کرد: تا زمانی 
که اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد می شود.

تدبیر مشترک ناکارآمدها!
نکته جالب این است که استفاده از این حربه رسانه ای، 
وجه اشتراک کسانی است که با استناد به آمار و ارقام رسمی، 
ناکارآمدی آنها مشهود است! هم عملکرد دولت تدبیر و امید 
مشهود است و هم شــش سال وزارت عباس آخوندی در 

وزارت راه و شهرسازی پیش روی مردم قرار دارد.
هرچند قیمت های سرسام آور فروش و اجاره، بزرگترین 
گواه عملکرد او در دولت روحانی اســت، اما عاوه بر مردم، 
برخی مسئوان دولتی هم به ستوه آمده و اذعان می کنند 
که شــش ســال حضور عباس آخونــدی در وزارت راه و 

شهرسازی، چه بر سر بازار مسکن کشور آورده است.
جالب اســت که وقتی یکی از دانشــجویان در همان 
جلسه دانشگاه شیراز از عباس آخوندی پرسید که آیا منظور 
شما از نهادهای عمومی که ٦۵ درصد اقتصاد کشور را در 
اختیار دارند ســپاه پاسداران است؟ وی پاسخ داد: »سپاه 
یک نهاد نظامی است نه عمومی؛ طبیعتاً منظور من سپاه 
نبوده اســت. البته با نگاهی به بورس می توان تشــخیص 
داد که ثروت کشــور کجاست«. هر چند عباس آخوندی 
هم مانند حســن روحانی در مواردی سعی می کند چنین 
القا کند که منظورش ســپاه نیست، با این حال، این قبیل 
اظهارات دولتمردان، خواســته یا ناخواسته مانند یک اسم 
رمز غیررسمی، رسانه های دولتی و حامیان و وابستگانش 

را بــه خط کرده و در حمایــت از مظلوم نمایی دولت، به 
توپخانه خود دســتور آتش داده اند. نکته سؤال برانگیز در 
این بین، همراهی پروپاگاندای رســانه ای ضدانقاب با این 
شبه افکنی هاســت به طوری که گویا قطعات یک پازل را 
تکمیل کرده و به شــکلی ســازمان یافته، سعی می کنند 
وجهه مثبت نهادهای نظامی کشــور را نزد افکار عمومی 

مخدوش نمایند.
خط مقدم خدمت

هجمه به حضــور نظامی ها در عرصــه اقتصادی در 
شــرایطی صورت می گیرد که فرمانده سابق کل سپاه بعد 
از ســخنان روحانی در تیرماه ۹٦ تصریح کرد، سپاه هرگز 
متقاضی کار اقتصادی نبوده است. ما به درخواست دولت ها و 
با اصرار آنها و بدون اینکه حتی دولت، به بسیاری از تعهدات 
خود در قبال سپاه عمل کنند، وارد عرصه سازندگی شدیم.
 محمدعلی جعفری گفت: سپاه در عرصه محرومیت زدایی

 و ســازندگی فعالیــت می کنــد نه اقتصــادی و اگر این 
فعالیت های ســپاه نبود تحریم های ادامــه دار عرصه را بر 
دولت و کشور تنگ می کرد. وی با بیان اینکه سپاه فعالیت 
اقتصادی و انتفاعی نمی کنــد و فعالیت های ما در عرصه 
محرومیت زدایی، سازندگی و خنثی سازی راهبردهای دشمن 
برای فشار اقتصادی به کشور است، افزود: نمی شود که آقایان 
کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و 
به پروژه هایی که سپاه می سازد افتخار کنند، اما در مقابل 
و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه ها بدهکارند 

علیه سپاه با بی انصافی حرف بزنند.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

حفظ ارزش پول ملی
با رونق تولید یا حذف 4 صفر؟!

مسعود نیلی:

ادعایبنگاهدارینهادهاینظامیصحتندارد
دولتعاملمسلطبراقتصاداست

مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مسکن از برنامه ساخت ۵۰ 
هزار واحد مسکونی با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برای اقشار 

کم درآمد جامعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس فرهادیه از امضای تفاهمنامه احداث ۵۰ 
هزار واحد مسکونی در شهرهای هدف بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( طی هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده این تعداد واحد 
مسکونی در شهرهای هدف و محروم به منظور خانه دار کردن گروه های نیازمند و 
آسیب پذیر فاقد مسکن، اجرایی و عملیاتی شود. وی با بیان این که زمان تفاهمنامه 
مذکور تا پایان سال ۱4۰۰ است، افزود: برای اجرای این تفاهم نامه، مقرر شد تا 
کارگروه اصلی متشکل از هفت عضو شامل معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی، مدیرعامل شرکت توسعه گران عمران به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گران عمران، مدیرعامل سازمان اموال 
و اماک ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، مدیرعامل بانک مسکن، مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن و معاون شهرسازی و معماری تشکیل شود. این مسئول ادامه 
داد: کمیته های اجرایی کارگروه مشترک در سه بخش تأمین زمین، تأمین مالی و 
شهرسازی تشکیل خواهد شد که احصاء، معرفی و شناسایی اراضی، ارزش گذاری 
اراضی و روش های واگذاری واحد های احداثی موضوع تفاهم نامه در کمیته تأمین 
زمین بررسی خواهد شد. فرهادیه با اشاره به برخی جزئیات تفاهمنامه با ستاد اجرایی 
فرمان امام بیان کرد: بر اساس این تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان امام )ره( فهرست 
متقاضیان واجد شرایط را برای کنترل فرم "ج" طبق قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه و طی یک هفته سازمان 
ملی زمین و مسکن پاسخ را به ستاد ارائه خواهد کرد. شایان ذکر است وزیر راه و 
شهرسازی وعده تولید ساانه 4۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور را داده و تأکید 
کرد که این وعده یک برنامه عملی و قابل تحقق است. محمد اسامی ادامه داد: 
این برنامه ها در مرحله اجرا قرار گرفته و در این مدت خوشبختانه ۱۱۲ هزار واحد 

مسکونی تولید و در اختیار متقاضیان قرار داده شده است.

وزارت راه و شهرسازی:
50 هزار مسکن برای کم درآمدها طی دو سال آینده ساخته می شود



گزارش روز
صفحه ۵
 پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 
۲۹ ذی القعده۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۴۸

افقی:
1- چرم خوب دباغی شــده و خوشبو- ترکیبی از 
آهــن، نیکل و کروم 2- قله ای دســت نیافتنی در 
شعر فارسی 3- ضمیر اول- حاصل زلزله شدید- از 
ارکان موســیقی ایرانی- دشــمن زائو 4- قلندر- 
مانع شونده- قیمت 5- مشهور- وزنی معادل 
شانزده مثقال- عنوان اشرافی برای زن اروپایی 
6- پوشیده و پنهان- پایتخت اتریش- خوشحال 
7- بــاغ شــداد- موافق- قطعه ســنگین در 
بلندگوها 8- خدایی در مصر باســتان- فلس 
ماهیان- دلیری و بی باکی- گل ســرخ 9- از 
عوامل صنعت گردشــگری- پســر ســهراب 
شاهنامه- در بورس معامله می شود 10- رود 
مرزی- نیاز مرغداران- آمر بمباران اتمی ژاپن 
11- نوعی آزمون- بخشــی از چشم- دوستی 
12- ته نشــین، رسوب- زشــت- زبان اقلیت 
مسیحی کشورمان 13- یک و یک- از اجزای 
سااد- بی آبرو- کلمه انتخاب 14- گرانی آن 
سبب شده تا ایرانیان خنده زیبا نداشته باشند 
15- مصرف بی رویه این مواد موجب ســمیت 

خاک مزارع شده است- سوره ای در قرآن.

عمودی:
1- سگرمه درهم شــده- عدد- بخش 
مخرب موشــک ها 2- ورزشــکاری که 
صد متر را زیر ده ثانیه می دود- وسیله 
ســنجش وزن 3- حرف آخر- نواخت و 
ضرباهنگ- ناچار، ناگزیر- دست و سلطه 

شماره 11465 جدو    ل

فعل  نوعی خویشاوند-  4- همسایگی- 
و عمــل 5- دنباله روی  های- ســبزی 
خودروی کوهپایه ها- سکه رایج در عهد 
قاجار 6- ناسزاگویی- عنصری در نمک 
طعام- نیســت و نابود شده 7- پسوند 
شباهت- میوه ازدواج- سخنان بی ادبانه 
راه بند-  8- پیچیدن- گذرگاه سیاب- 
آب عــرب 9- جمع الجمع ظن- مقصد 
گنهکاران- عقیده و نظر 10- ســخت- 
با  انتخاباتــی- گیاه صحرایی  برگه های 
خواص طبی 11- زمین زراعتی- به معنای 
 شــجاعت به کار می رود- جویبار پرآب
 12- خط دوخت در لباس- فیلســوف 
مشهور آلمانی- کشوری در غرب دریای 
ســیاه 13- بن زادن- شــهر ساحلی 
کشتی پذیر- ساییدن- نتی در موسیقی 
14- پاکیزگی- عنوان دیگر برای هندوها 
15- میوه ای که در بهار می آید- حریص و 

طماع- خو گرفتن.

بدون نقطه کور

* یک جوان 38 ساله: اگر 
دختری پیدا شود که با شرایط 

اقتصادی من کنار بیاید و انتظار 
زیادی از من نداشته باشد حتمًا 

ازدواج خواهم کرد چرا که 
ازدواج از سنت های پسندیده و 

سفارش شده از سوی پیامبرگرامی 
اسام)ص( است و دلم می خواهد 

این سنت الهی را انجام دهم.

یادش به خیر چند سال پیش وقتی 
به خیابان می رفتیم هرچند وقت یک 
بار ماشین عروس می دیدیم و چه ذوقی 
می کردیم و خوشحال می شدیم. مادرم 
همیشه با شــور و شوق می گفت الهی 
خوشبخت شوید... اما اان مدت هاست 
که در خیابان ها کمتر خبری از ماشین 
عروس و شور و  اشتیاق های مردم رهگذر 

می بینیم.
 در اقوام و دوستان و آشنایان هم به 

ندرت ازدواجی صورت می گیرد.
 به راســتی علت کم شــدن ازدواج ها و 
باا رفتن سن ازدواج چیست؟! چرا جوانان 
از ازدواج کردن و تشــکیل زندگی مشترک 

طفره می روند؟
با توجه به اینکه روز شــنبه هفته آینده 
روز ازدواج امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( 
است و روز ازدواج نامیده شده، در دو شماره 
گزارش به بررسی علت این مسئله با استناد 
به نظر کارشناســان و جوانان و خانواده های 
آنــان خواهیم پرداخت تا عوامل کاهش امر 

مقدس ازدواج در کشورمان روشن گردد. 
اهمیت ازدواج از نگاه اسام

ازدواج یکــی از مهم ترین نیازهای آدمی 
اســت که دین مقدس اسام به آن اهمیت 
فراوانی داده است و آن را از بهترین سنت های 
دینی شمرده که مایه برکات بی شماری است. 
از نظر قرآن، ازدواج مایه آرامش روح و روان 
آدمی است که این خود از نشانه های رحمت 
و بزرگی خداوند است. تشویق اسام به ازدواج 
به ویژه در ســن جوانی و کراهت از تجرد در 
سخنان بسیاری از معصومین آمده است. در 
بعضی روایات تأکید شده که هیچ چیز نباید 

باعث تأخیر انسان در امر ازدواج شود.
تغییر ماهیت ازدواج

واقعیت این اســت که شــرایط ازدواج 
در سال های اخیر نسبت به گذشته تغییر 
زیادی کرده اســت نه تنها ســال به سال 
بلکه ماه به ماه نیز در شــرایط اجتماعی و 
اقتصادی جوانان و خانواده های آنان تغییر 
ایجاد می شــود. جوانی که 32 سال دارد 
و خــود را »محمدرضــا « معرفی می کند 
به گزارشــگر کیهان می گوید: » چند سال 
است که مشغول به کار هستم و اندک پس 
اندازی دارم که برای ازدواج کنار گذاشته ام 
اما هرچه اندوخته خود را افزایش می دهم 
هزینه های ازدواج و تشکیل زندگی مشترک 
با سرعت بیشتری به جلو می رود و مرا به 
عقــب و همان نقطه ای که آغــاز کرده ام 
می رساند. با این اوضاع و احوال کم کم فکر 
ازدواج از سرم بیرون می رود چرا که امیدی 
ندارم بتوانم از پس هزینه های باای زندگی 

آسیب شناسی دایل باا رفتن
 سن ازدواج در جوانان 

مشکات اقتصادی و معیشتی علت تأخیر در امر ازدواج
فریده شریفی  بخش نخست

* یک کارشناس مسائل اجتماعی: انسانی 
که تشکیل زندگی مشترک می دهد و 

دارای فرزندانی می شود احساس مسئولیت 
بیشتری می کند و خود را متعهد و ملزم به 

تأمین نیازهای خانواده اش می کند، بنابر این 
به تاش و کوشش بیشتری می پردازد 
و دیگر مانند دوران تجرد نیست که 

مسئولیت چندانی نداشته باشد. 

مشترک بر بیایم، قیمت کااهای اساسی هم 
لحظه به لحظه باا و بااتر می رود.«

»ســیما ملتجی« کارشــناس مســائل 
اجتماعی به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
» ازدواج کــردن از مهم ترین مراحل زندگی 
انسان ها به شــمار می رود، چرا که با ازدواج 
مســیر زندگی انســان تغییر پیدا می کند و 
ماهیت سرنوشــت و زندگی از دوران تجرد 
بســیار فاصله می گیرد. انسانی که تشکیل 
زندگی مشــترک می دهد و دارای فرزند یا 
فرزندانی می شود احساس مسئولیت بیشتری 
می کنــد و خود را متعهــد و ملزم به تأمین 
نیازهای خانواده اش می کند بنابر این به تاش 
و کوشــش بیشتری می پردازد و دیگر مانند 
دوران تجرد نیســت که مسئولیت چندانی 

نداشته باشد.« 
بــه گفته این کارشــناس، ازدواج دارای 
نقش های متفاوتی از جمله عاطفی، احترام 
اجتماعــی و اقتصادی اســت و تا زمانی که 
شرایط برای ازدواج دختران و پسران مناسب 
نشود، نمی توان از آنها توقع ازدواج را داشت.
»ســید حامد برکاتــی«، مدیرکل دفتر 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با  
اشاره به نقش کلیدی جوانان در تمام شئونات 
اجتماعی و اقتصادی کشور می گوید:» نزدیک 
به 20 میلیون نفر از جمعیت کشور را گروه 
ســنی 18 تا 29 ســال تشکیل می دهد که 
نیــروی خــاق، کارآمد و موثــر در جامعه 
هســتند، به همین دلیل توجه به ســامت 

جوانان بسیار پر اهمیت است.« 

وی ضمن  اشــاره به سیاست های کان 
سامت، اباغی از سوی مقام معظم رهبری در 
مورد ازدواج و وجود برنامه هایی در این زمینه، 
اضافه می کند: » طبق آمارهای موجود در حال 
حاضر 11 میلیون جوان مجرد داریم و عاوه بر 
این که شــرایط ازدواج و مسکن و شغل باید 
برای جوانان فراهم شود، این جوانان نیازمند 
آموزش هایی هســتند تــا بتوانند تاب آوری 
خــود را برای مشــکات اجتماعی افزایش 
دهند، برای این منظور نزدیک به 700 هزار 
آموزش برای جوانان صورت گرفته و بیشتر 
روی سامت ازدواج و همسرگزینی مناسب 
با کمک نهاد نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها 

این کارها انجام شده است.«

مدیرکل دفتر جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت خاطرنشان می کند: » براساس 
بررسی های صورت گرفته، بسیاری از جوانان، 
به علت نگرانی برای معضات اجتماعی ازدواج 
نمی کنند در حالی که جوان وقتی ازدواج کند، 

بیشتر به دنبال شغل مناسب خواهد بود.«
 علت تأخیر در ازدواج

 از دیدگاه جوانان
 در گفت و گو با برخــی از جوانان درباره 

علت عدم تمایل آنان برای ازدواج به نظرات 
متعدد و بعضاً متفاوتی برخورد کردیم که همه 
آنها در یک مسئله مشترک بودند. آنها ریشه 
اصلی تأخیر در ازدواج را مشکات اقتصادی 

عنوان می کردند.
»صادق« جوان 38 ســاله ای اســت که 
درباره علت تأخیر در ازدواج می گوید: » من 
هم مثل خیلی از جوان های دیگر عاقه مند به 
ازدواج و تشکیل خانواده هستم ولی مسئولیت 
تأمین هزینه پدر و مادر و خواهرهای خودم 
را به عهده  دارم و حقوقی که می گیرم آن قدر 
زیاد نیســت که بتوانم ازدواج کنم و از پس 
هزینه یک خانواده دیگر نیز برآیم، از طرف 
دیگر هزینه جشــن ازدواج و خریدهای آن 

و همچنین تهیه مســکن را ندارم و ترجیح 
می دهم مجرد بمانم.«

وی در پاسخ به این سؤال که بااخره چه 
برنامه ای برای زندگی دارد و آیا ازدواج خواهد 
کرد یا نه؟ می گوید: » اگر دختری پیدا شود 
که با شرایط اقتصادی من کنار بیاید و انتظار 
زیادی از من نداشته باشد حتماً ازدواج خواهم 
کرد، چرا که ازدواج از سنت های پسندیده و 
سفارش شده از سوی پیامبرگرامی اسام)ص( 

است و دلم می خواهد این سنت الهی را انجام 
دهم.«

»مینا« دختری 35 ساله است که در یک 
فروشگاه لباس کودک مشغول به کار است. او 
درباره علت ازدواج نکردن خود ابتدا شوخی 
تلخی می کند و می گوید: » همه می گویند 25 
ساله به نظر می رسی پس حاا حااها وقت 
دارم...!« مینا اما اینگونه ادامه می دهد: » چند 
سال پیش پدرم بیمار شد و طولی نکشید که 

از دنیا رفت و چون کار آزاد داشــت و بیمه 
هم نبود درآمدی از جانب ایشــان نداریم به 
همین دلیل همه بچه ها مجبور شدیم برای 
کمک به مادر و تأمین هزینه زندگی مشغول 
به کار شویم و چون برادرانم ازدواج کرده اند 
و خودشان مســئولیت زندگی خودشان را 
دارنــد نمی خواهم بار زندگــی من و مادر و 
خواهر کوچک ترم به دوش آنها سنگینی کند، 
بنابراین خــودم کار می کنم تا خرج زندگی 
را در بیاورم در چنین شــرایطی آیا می توانم 

ازدواج کنم و آنها را تنها بگذارم؟!«
»امیرعلی« جوان 28 ساله دیگری است 
که شــغل ناپایدار خود را علت اصلی تأخیر 
در ازدواج عنــوان می کند و می گوید: »یک 

شغل دائمی ندارم گاهی دستفروشی می کنم 
گاهی مسافرکشی می کنم و شغل های دیگر 
هم دارم که هیچ کدام ثابت نیستند و اطمینان 
ندارم که بتوانم از پس مسئولیت یک زندگی 
مشــترک برآیم. به همه دوستان و فامیل و 
آشنایان نیز سفارش کرده ام که شغل مناسبی 
برای من پیدا کنند اما هنوز خبری نشــده 
است و با اینکه مدرک کاردانی دارم اما هنوز 
کار مناسبی پیدا نکرده ام... وقتی به اداره ای 

مراجعه می کنم می گویند مدارک بااتر از تو 
هم بیکار هســتند چطور انتظار کار در یک 
اداره را داری، با این شرایط کدام خانواده ای 
حاضرند دختر خود را به عقد من در بیاورند 
در حالی که هنوز نتوانســته ام به یک شغل 

مناسب دست پیدا کنم؟« 
دیدگاه کارشناسان

مرکز آمار ایران در سرشماری سراسری 
کشور که در سال 1395 انجام شد، جمعیت 
کشــور را 79 میلیــون و 926 هزار و 270 
نفــر اعام کرد که 51 درصد آن را مردان و 
49 درصد آن را زنان تشکیل می دادند. این 
مرکز در آخرین روزهای ســال 1397 اعام 
کرد که جمعیت ایران از مرز 81 میلیون نفر 

گذشته است. براساس این گزارش در حدود 
5 میلیون دختر مجرد در ســن ازدواج )15 
تا 29 ســال( و 5 میلیون و 500 هزار پسر 
در ســن ازدواج )20 تا 34 سال( در کشور 
داریم. این آمار نشــان دهنده باا رفتن سن 
ازدواج هم در مردان و هم در زنان است، اما 
به گفته کارشناســان آمار واقعی دختران و 
پسرانی که هنوز ازدواج نکرده اند بسیار بااتر 
است ، باا رفتن سن ازدواج در زنان به مراتب 
خطرناک تر از باا رفتن سن ازدواج در مردان 
اســت، چرا که دختران با مشکل ناباروری و 

دیگر مشکات پزشکی مواجه خواهند شد.
یک کارشــناس ارشد مامایی در این باره 
می گوید: » سن مناســب بارداری زنان بین 
20 تا 30 سال اســت که می توانند در این 
دوره بیشترین فرزندآوری را داشته باشند اما 
هر چه سن دختران بااتر رود، درصد باروری 

آنان کاهش می یابد.«
به گفته این کارشــناس، تعداد زنانی که 
بین سنین 20 تا 30 سالگی نخستین فرزند 
خود را به دنیا می آورند بسیار کم شده است 
و بیشــتر زایمان ها از ســن 30 سال به بعد 
انجام می شــود که این مســئله یک آسیب 

اجتماعی است.
یک آسیب شناس مســائل اجتماعی در 
این باره می گوید: » یکی از عواملی که منجر به 
تأخیر در ازدواج دختران شده است تحصیات 
آنان است، چون دخترانی که تحصیل کرده اند 
حقوق خاصی برای خــود قائلند و خواهان 

ازدواجی هستند که عاقانه و مناسب جایگاه 
اجتماعی شان باشد.«

وی اضافه می کند: » پســران جامعه نیز 
به شدت از شرایط اقتصادی موجود ناراضی 
هستند و این سؤال را مطرح می کنند که با 
این میزان حقوقی کــه دریافت می کنیم و 
با توجه بــه افزایش قیمت در همه حوزه ها، 
چگونــه می توانیم یک زندگی را اداره کنیم! 
مســائل اقتصادی در رابطه با ازدواج، پسران 
را بیش از پیش درگیر کرده است و با توجه 
به اینکه در جامعه ســنتی ما همچنان مرد 
به عنوان نان آور خانواده شــناخته می شود، 
طبیعی اســت که از ازدواج کردن به نوعی 

هراس داشته باشند.«

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

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 6۰۸۳۱

و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۰۵۸7۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/1/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال به شرح زیر انتخاب گردیدند: 
شرکت گیتی گستر لیو )ســهامی خاص( به شناسه ملی 
10320760004 بــه نمایندگی آقای ابراهیم جانی به کد 
ملی 0071872809 به سمت رئیس هیئت مدیره- شرکت 
افق گنجینه ایرانیان به شناســه ملی 10320247637 به 
نمایندگی آقای منصور رضایی به کد ملی 0055533213 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- شرکت سرمایه یمین 
)سهامی عام( به شناسه ملی 10102803034 به نمایندگی 
آقای ابراهیم قاسمی به کد ملی 0420967540 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اســامی با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه 
مهر شرکت معتبر است، و در غیاب مدیرعامل با امضای هر 
یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
و ســایر اوراق عادی و غیرتعهــدآور با امضاء مدیرعامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان میشا
 سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۱۸۱ و شناسه 

ملی ۱۰۳۲۰76۲667 

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

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

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس

آگهی انتقالی شرکت تعاونی
 ارم سازان برنا به شماره ثبت ۱۳7۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰6۴۵۳۳66 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1397/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ماده 6 اساسنامه 
به شــرح زیر اصاح گردید: ماده ششم- سرمایه شرکت مبلغ 
25326305700 ریال منقســم به 3018630 سهم 8390 
ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت شده است. کلیه سهام 
شرکت باید به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
و با مهر شــرکت باشد.- ماده 14 اساسنامه بشرح زیر اصاح 
گردید: ماده چهاردهم- هیئت مدیره: شــرکت بوسیله هیئت 
مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو می باشــد که بوسیله مجمع 
عمومی عادی از بین صاحبان ســهام انتخاب می شوند اداره 
خواهد شــد. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند. 
مدت مأموریت مدیران دو ســال است. مدت مذکور تا زمانی 
که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام 
گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند جلســات هیئت مدیره 
با حضور چهار نفر از مدیران رســمیت داشته و تصمیمات با 
اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود. برای هر یک 
از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء 

مدیران حاضر در جلسه برسد در صورتجلسات هیئت مدیره 
نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشــند و خاصه ای 
از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه ذکر شده و نظرات 
هر یک از مدیران که با تمام یا قســمتی از تصمیمات مخالف 
باشند باید در صورتجلسه قید شود. - ماده 21 اساسنامه بشرح 
زیر اصاح شد: ماده بیست و یکم- هر صاحب سهم حق دارد 
از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ساانه در مرکز اصلی 
شرکت به صورت حساب ها و صورتهای مالی شرکت مراجعه 
کرده و از ترازنامه و سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.- ماده 
25 اساسنامه بشرح زیر اصاح شد: ماده بیست و پنجم- هرگاه 
انجام مقاصد شــرکت غیرممکن گردد یا هر موقع که مجمع 
عمومی فوق العاده به هر علتی رأی به انحال شرکت بدهد یا 
در سایر موارد مندرج در قانون تجارت شرکت منحل خواهد 
شــد در این صورت تصفیه امور شرکت با متابعت از مقررات 

مربوطه در قانون تجارت بعمل خواهد آمد. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲۸۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰7۳6۰۸6

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

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

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

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرم تقاضا



صفحه ۶
 پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 
۲۹ ذی القعده۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۴۸

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

پرسش و پاسخ

شاخص سامت نفس مومن
قال اامام الجواد)ع(: »ومن سامته فله حفظه لعیوب غیره، 

و عنایته باصاح عیوبه«
امام جواد)ع( فرمود: از سامتی انسان مومن این است که به عیب 
دیگران کمتر می پردازد، و بیشتر در اصاح عیوب خود تاش می کند. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراانوار، ج 75، ص 80

منصب امامت در سنین کودکی
خیرانــی از پــدرش نقل کــرده که گفت: در خراســان خدمت 
امام رضا)ع( ایســتاده بودم که شخصی به آن حضرت عرض کرد: ای 
موای من! اگر پیش آمدی کرد )و شــما از دنیا رفتید( به چه کسی 

رجوع کنیم و پناه ببریم، و امام پس از شما کیست؟ 
امام رضا)ع( فرمود: به سوی فرزندم ابی جعفر)ع(

سپس گویا که سوال کننده سن امام جواد)ع( را کم به حساب آورد 
و تعجب کرد که چگونه امام جواد)ع( با این سن کم امام خواهد بود؟!

امام رضا)ع( فرمود: همانا خداوند ســبحان عیســی بن مریم را به 
رسالت و نبوت و صاحب شریعت و دین تازه برگزید و مبعوث فرمود، 

در حالی که سن و سال او کمتر از امام جواد)ع( بود.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراانوار، ج 50، ص 23

چگونگی ازدواج امام جواد)ع( با دختر مامون
پرسش: چرا امام جواد)ع( با دختر شخصی مثل مأمون خلیفه 
عباســی و قاتل پدرش امام  رضــا)ع( ازدواج کرد و این ازدواج 

چگونه انجام گرفت؟
پاسخ:

مأمون پس از شــهادت امام رضا)ع( در سال 203 هـ ق از خراسان 
به بغداد آمد، دید نه تنها اهل خراسان، بلکه شیعیان در بغداد و عراق او 
را قاتل امام خود می دانند و در هر کجا که می نشــینند او را مورد لعن و 
سرزنش قرار می دهند، به این فکر افتاد که خود را از آن جرم و گناه بیرون 
آورد و نظر شــیعیان و علویان را نسبت به خود جلب نماید، این بود که 
نامه ای برای امام جواد)ع( نوشت و با اکرام و احترام او را به بغداد خواست 
تا با این دسیسه ذهنّیتی که مردم از او دارند با تکریم و اکرام فراوان در 
انظار عمومی نسبت به امام)ع( خارج سازد.)منتهی اامال، ج 2، ص 370(

شــیخ مفید به سند خود از »ریّان بن شبیب« روایت کرده که چون 
»مأمون« خواست دخترش ام الفضل را به عقد ازدواج امام جواد)ع( درآورد، 
بنی عباس مطلع شدند و بر آنان بسیار گران آمد و از این تصمیم مأمون 
به شــّدت ناراحت شــدند و از این ترسیدند کار حضرت جواد)ع( بدانجا 
بکشد که کار پدرش حضرت رضا)ع( کشید و منصب ولیعهدی مأمون به 
آن حضرت و بنی هاشــم منتقل گردد. از این رو جلسه گرفتند و در این 
بــاره به گفتگو پرداختند و بزرگان فامیل به نزد مأمون آمده گفتند:  ای 
امیرالمؤمنین تو را به خدا سوگند می دهیم از تصمیم خود درباره تزویج 
)محمد بن علی( صرف نظر کن، زیرا از این می ترســیم که بدین وسیله 
منصبی را که خداوند به ما داده! از چنگ ما خارج ساخته و لباس عزت و 
شوکتی را که خدا به ما پوشانیده، از تن ما به در آوری، زیرا تو به خوبی 
کینه دیرینه و تازه ما را به این گروه )بنی هاشم( می دانی و از رفتار خلفای 
گذشته با آنان آگاهی که )بر خاف تو( آنان را تبعید می کردند و کوچک 
می نمودند، و ما در آن رفتاری که تو نســبت به پدرش حضرت رضا)ع( 
انجام دادی در تشــویش و نگرانی بودیم تا این که خداوند اندوه ما را از 
طرف او برطرف ســاخت تو را به خدا دست از این کار بردار مبادا دوباره 
ما را به اندوهی که به تازگی از سینه های ما دور شده، باز گردانی و رأی 
خویش را درباره ازدواج »ام الفضل« با فرزند علی بن موســی الرضا)ع( به 
ســوی دیگری از خانواده و دودمان بنی عباس که شایستگی آن را دارد، 
باز گردان! »مأمون« به آنان گفت: آل ابیطالب ســزاوارتر از شما هستند 
)به مقام خافت و زمامداری( )اارشاد، شیخ مفید، ج2، ص 269(  و اما 
رفتار خلفای قبل از من نســبت به آن ها )که یادآور شــدید( آنان با این 
عمل قطع رحم و خویشــاوندی کردند و پناه می برم به خدا که من نیز 
همانند آنان باشم به خدا سوگند من از آنچه نسبت به ولیعهدی علی بن 
موسی)ع(انجام دادم هیچ پشیمان نیستم و به راستی من از او خواستم که 
کار خافت را به دست بگیرد و من از خودم آن را دور سازم ولی او قبول 
نکــرد و مقّدرات خداوند همان بود که دیدید. اما این که من محمد بن 
علی امام جواد)ع( را برای دامادی خود برگزیدم، به خاطر برتری اوست با 
خردسالی اش در علم و دانش بر همه دانشمندان زمان و راستی که دانش 
او شگفت انگیز است و من امیدوارم آنچه که من از او می دانم برای مردم 
آشکار کند تا بدانند که رأی صحیح همان است که من درباره او داده ام.

آنان در پاســخ »مأمون« گفتند: این نوجوان گرچه رفتار و کردارش 
تو را به شــگفت واداشته و شــیفته خود کرده است، ولی )هر چه باشد( 
او کودکی اســت که معرفت و فهم او اندک اســت، پس به او مهلت بده 
تحصیل علم کند تا عالم شود و در علم دین فقیه گردد و آن گاه هر چه 

خواهی درباره او انجام ده.
مأمون گفت: وای به حال شــما، من به این جوان از شما آشناترم و 
بهتر از شما او را می شناسم، این جوان از خاندانی است که دانش ایشان 
از خداست و بسته به آن دانش ژرف و بی انتها و الهامات اوست، پیوسته 
پدرانش در علم دین و ادب از همگان بی نیاز بودند و دســت دیگران از 
رسیدن به حد کمال ایشــان کوتاه و نیازمند به درگاه آنان بوده اند، اگر 
می خواهید او را آزمایش کنید تا بدانید آنچه من گفتم درســت است و 
درستی گفتار من بر شما آشکار گردد. )گفتند: )این پیشنهاد خوبی است( 
و ما خشنودیم که او را آزمایش کنیم پس اجازه بده ما کسی را در حضور 
تو بیاوریم تا از او مسائل فقهی و احکام دینی سؤال کند. آنان از نزد مأمون 
رفتند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند، از »یحیی بن أکثم« که قاضی بزرگ 
آن زمان بود، بخواهند از حضرت محمد بن علی)ع( مسئله بپرسد که او 
نتواند پاسخ بگوید. و برای این کار وعده اموال نفیس و نویدهای فراوانی به 
»یحیی« دادند. پس از مأمون درخواست کردند روزی را برای این مناظره 
تعیین نماید به دستور مأمون آن مجلس مهیا گردید و امام جواد)ع(  که 
در آن موقع نه سال و چند ماه از عمر شریفش گذشته بود حاضر شد و 
»یحیی« نیز پیش روی آن حضرت نشست و در حضور »مأمون« سؤال 
خود را آغاز کرد، گفت: قربانت گردم چه می فرمائی درباره شــخصی که 
ُمْحِرم بوده و در حال احرام شکاری را بکشد؟ حضرت فرمود: آیا در ِحّل 
کشته یا در حرم، عالم به مسئله و حکم بوده است یا جاهل، از روی عمد 
کشــته است یا به خطا، و آنگهی آیا آن شخص آزاد بوده یا عبد و برده، 
کوچک بوده یا بزرگ و نخستین بار بوده که چنین کاری کرده یا پیش 
از آن نیز انجام داده، آن شــکار از پرندگان بوده یا غیر آن، از شــکارهای 
کوچک بوده یا بزرگ، بر این عمل اصرار داشــته یا پشیمان گشته بود، 
در شــب این شکار را کشته یا در روز، در حال احرام عمره بوده یا احرام 
حج، )بگو کدام یک از این اقسام بوده( زیرا هر کدام حکمی جداگانه دارد.
»یحیی بن أکثم« از شــنیدن این فروع حیرت زده شــد و ناتوانی 
و زبونی در چهره اش آشــکار گردید و زبانش به لکنت افتاد به طوری 
کــه حاضرین مجلس ناتوانی او را در برابر آن حضرت فهمیدند. مأمون 
بعد نگاه به فامیل و خاندان خود کرده گفت: آیا دانســتید آنچه را که 
نمی پذیرفتید؟ سپس رو به حضرت جواد)ع( کرده گفت: آیا خود خطبه 
عقد را می خوانی؟ فرمود: بلی »مأمون« گفت قربانت گردم خطبه عقد 
را برای خود بخوان، زیرا من تو را به دامادی خود پســندیدم و دخترم 
»ام الفضل« را به همسری تو در آوردم اگر چه گروهی این کار را خوش 

ندارند. )منتهی اامال، همان(

هرگونه انفاقات به ویژه صدقه باعث حفظ و صیانت کشاورزی از آفات و عاملی جهت جذب نعمت و افزایش 
آن اســت. ازنظر قرآن، در هر مالی حقی برای سائان و محرومان قرار داده شده است. پس در محصوات 
کشاورزی نیز حقی است که باید پرداخت شود؛ عدم پرداخت آن به معنای ظلم به این دو دسته است و از 

مصادیق خوردن سهم دیگران است.
***

ممکن است گفته شــود که چرا کافران و غربی ها از نظر بهره مندی از برکات از جمله کشاورزی وضعیت 
بهتری از مســلمانان و امت اسام دارند؛ در پاسخ باید گفت که اوا مسلمانان به آنچه می دانند و می گویند 
عمل نمی کنند که گناهی بزرگ است و مجازات آن را در دنیا متحمل می شوند؛ از سوی دیگر، کافران نیز با 
انواع مصیبت ها از جمله در کشاورزی مواجه هستند؛ سوم اینکه خدا برای کارهای نیک آنان پاداشی قرار داده 

که در همین دنیا از آن بهره مند می شوند؛ اما در آخرت بهره ای نخواهند داشت.

 مسلمان نباید نفاق ورزد و به گونه ای خود را 
نشــان دهد که در ظاهر از دوستان خدا ولی 
در باطن دشمن خدا است. کسی که خود را 
مسلمان نشــان می دهد و ربا می خورد و به 
جنگ خدا می رود و یا در ظاهر لباس اسام 
برتن می کند و در باطن جامه شیطان و هواهای 
نفسانی بر تن دارد و استکبار می ورزد، چنین 

کسی قطعاً وارد جرگه نفاق شده است.

در آیات قرآن از پیـــروی از هوای نفس 
برحذر داشــته شده اســت؛ زیرا شیطان 
خواهان آن اســت که انســان از هواهای 
نفسانی پیروی کرده و در نهایت خدا و دین 
را کنار بگذارد و به دوزخ برود. از همین رو 
امام جواد)ع( فرمود: کسی که از هوای نفس 
خود اطاعت کند آرزوهای دشمن خویش را 

برآورده است.

مؤمن سبک زندگی اش اسامی و قرآنی است. این گونه است 
که همواره در راه شناخت سبک زندگی به سراغ آموزه های قرآن 
و روایات معتبر از پیشوایان معصوم)ع( می رود و همان طوری که 
خداوند فرمان داده آنان را اســوه های حسنه قرار داده و زندگی 
خویش را براساس سنت و سیره معتبر آنان شکل می دهد. از جمله 
پیشوایان معصوم)ع( حضرت امام محمدتقی)ع( است که نویسنده 
در این مطلب با بهره گیری از برخی احادیث آن امام به جنبه هایی 

از سبک زندگی اسامی اشاره کرده است.
 ***

ترک نفاق در دوستی با خدا
انســان مؤمن به این امور ایمان دارد که خداوند خالق و مالک و رب 
هســتی از جمله جان و نفس اوســت. بر این باور است که خداوند با علم 
شــهودی و حضوری بر همه هستی داناست و چیزی نیست که بیرون از 
علم شهودی و حضوری او باشد. پس هر  چیزی در پیشگاه خداوند حاضر 
است و این گونه نیست که چیزی بر او نهان و مخفی باشد و یا غیب تلقی 
شود. از آنجایی که همه هستی از جمله انسان در ایجاد و بقا نیازمند فیض 
دایمی خداوند است، قطع هرگونه پیوند به معنای نیستی و نابودی انسان 
خواهد بود. فقر هویتی و ذاتی انســان می طلبد تا همواره از خداوند غنی 
حمید فیض بطلبد تا باقی و برقرار باشد. )فاطر، آیه 15( این ارتباط میان 
خدا و انســان و بلکه هر موجودی چنان است که خدا از خود آن موجود 
به خودش نزدیک تر اســت. از همین رو خداوند می فرماید: َونَْحُن أَْقَرُب 
 إِلَْیِه ِمْن َحْبِل الَْوِریِد؛ ما به نفس انســان از شاهرگ گردنش نزدیک تریم.

)ق، آیه 16( اگر شــاهرگ حیاتی انسان موجب بقای اوست، این خداوند 
اســت که این شاهرگ را حفظ کرده و بقای او را تضمین می کند و بلکه 
حتی نفس و روان آدمی  وابسته به فیض الهی است. این نزدیکی تا جایی 
است که خداوند در آیه ای دیگر می فرماید: َواْعلَُمواْ أََنّ اّلَ یَُحوُل بَْیَن الَْمْرِء 
َوَقلِْبِه؛ بدانید که خدا میان آدمی و دلش حائل می  شود. )انفال، آیه 24( 
به این معنا که خداوند میان شــخص و حقیقت او قرار می گیرد؛ چرا که 
قلب آدمی تعبیری دیگر از مراتب نفس انسانی است؛ زیرا قوه ادراکی بشر 
را قلب می گویند که از قوای نفس انســانی است. )اعراف، ایه 179؛ توبه، 

آیه 87؛ نجم، آیه 11(
خداوند در قرآن بیان می کند که هماره همراه انســان اســت و این 
معیت و همراهی یک همراهی قیومیتی است، )حدید، آیه 4( به این معنا 

امنیت غذایی، از مهم ترین دغدغه های هر موجود زنده در 
دنیا است؛ زیرا بقایش به آن بستگی دارد. بر همین اساس گفته 
شــده که سعادت و خوشبختی در تامین نان و امان است که از 
آن به آسایش و آرامش تعبیر می شود؛ زیرا نان اشاره به اقتصاد 
و آسایش و جنبه مادی بشر و امان ناظر به جنبه آرامشی روان 
اســت. هر چند که در دنیا به طور کامل و جامع و ابدی، چنین 
آسایشی و آرامشــی فراهم نخواهد شد؛ اما اگر انسان مسیر 
درستی را بپیماید، در همین دنیا به سطح قابل قبولی از آرامش و 
آسایش می رسد، به طوری که امنیت نان و امان وی تامین می شود 
و هیچ مشکلی برای بقای تن و روان وی ایجاد نمی شود. نویسنده 
در این مطلب راهکارهای قرآنی برای تامین اقتصاد کشاورزی و 

حفاظت و صیانت از آن را تبیین کرده است. 
***

اهمیت کشاورزی
یکی از مهم ترین راه های تامین اقتصاد و نان، کشــاورزی در کنار 
دامداری و صید جانوران دریایی اســت. آنچه با اهمیت تر از همه است، 
تامین امنیت غذایی است که ضامن بقای تن انسان است؛ از این رو در 
آیات قرآن از اطعام برای رهایی از گرســنگی به عنوان مهم ترین جنبه 
مادی ســعادت در کنار تامین امنیت جانی برای تامین سعادت روانی 
ســخن به میان آمده اســت و خدا می فرماید: الَِّذي أَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع 
َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف؛ خدایی که از گرســنگی غذایشان داد و از خوف در 

امنیت نگه داشت.)قریش، آیه 4(
خدا در آیات قرآن، به کشــاورزی و دامداری اهمیت بسیاری داده 
است؛ زیرا از طریق این روش ها است که امنیت غذایی برای بقای انسان 

فراهم می آید. 
البته از نظر قرآن، آنچه که انسان انجام می دهد، کشت و کار است نه 
کشاورزی؛ زیرا او تنها کاری که انجام می دهد، شخم زنی و دانه پاشی و 
خاک پاشی و به تعبیر قرآنی »حرث« است؛ نه آنکه »بذر« را »ورز« دهد 
و در مقام »زارع« باشد. خدا بصراحت بیان می کند: أََفَرأَیُْتْم َما تَْحُرثُوَن 
ُهوَن؛  اِرُعوَن لَْو نََشاُء لََجَعلَْناُه ُحَطاًما َفَظلُْتْم تََفَکّ أَأَنُْتْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الَزّ
آیا آنچه را کشــت می  کنید ماحظه کرده  اید؛ آیا شما آن را کشاورزی 
می کنیــد یا ماییم که زراعت می کنیم؟ اگر بخواهیم قطعا خاشــاکش 
می  گردانیم. پس در افسوس و تعجب می افتید. )واقعه، آیات 63 تا 65(
واژه »حرث« به معنای شــخم زدن و کشــت کردن است؛ اما واژه 
»زرع« به معنای پرورش گیاه و تبدیل دانه و بذرهایی چون گندم و جو 
یا شــاهی و تره و جعفری به گیاه اســت. از نظر قرآن، کاری که انسان 
انجام می دهد، همان »حرث« است نه »زرع«؛ زیرا تصرفات تکوینی در 
چیزی از مقام »ربوبیت« الهی است که مقام پروردگاری است و انسان های 
عادی که تصرفات تکوینی ندارند، نمی توانند تصرفات تکوینی در چیزی، 
داشته باشند که مربوط به حوزه ربوبیت است. از همین رو خدا انسان 
را کشــتکار)حارث( می داند، نه زارع )کشاورز(. در مسئله تولید نسل و 
تناسل نیز همین اتفاق می افتد؛ زیرا انسان تولید کننده نطفه و تبدیل 
کردن آن به کودک نیســت، بلکه این خدا است که در مقام خالقیت و 
ربوبیت این کار را انجام می دهد و مرد تنها »پرتاب کننده منی« در رحم 
زن است. خدا می فرماید: ماییم که شما را آفریده  ایم، پس چرا تصدیق 
نمی کنیــد؛ آیا آنچه را که به صورت نطفه فرو می ریزید، دیده  اید؟؛ آیا 

شما آن را خلق می  کنید یا ما آفریننده ایم؟! )واقعه، آیات 57 و 59(
راهکارهای حفاظت از کشاورزی

 انســان ها در دنیا همواره گرفتار اقسام مصیبت ها)بقره، آیه156(، 
آزمایش ها)عنکبوت، آیات 2 و 3( و بایا هستند، که بخشی ازآنها به شکل 
کیفر و مجازات گناهان است. به سخن دیگر، انسان با دو نوع مصیبت 
مواجه است، مصیبت هایی که ابتا و آزمون الهی است؛ و مصیبت هایی که 
انسان به سبب گناهان و به عنوان کیفر و مجازات با آنها مواجه می شود.

هر دو نوع از مصیبت ها می تواند نعمتی را از انسان سلب و به نقمت 
تبدیل کند. بنابراین ممکن اســت که نعمت آسایش و آرامش از انسان 
سلب شود و انسان ها مثا با بحران هایی مانند سیل و زلزله و جنگ یا 

خشکسالی و ترسالی و مانند آنها مواجه شوند. 
از نظر قرآن، کشاورزی نیز به عنوان یک بخش از زندگی مهم بشر 
نیز می تواند ابزاری برای کیفر یا ابتاء باشد؛ البته این مصیبت ها همواره 
در قالب ترسالی یا خشکسالی و سیل و امور طبیعی به کشاورزی وارد 
نمی شــود، بلکه گاه به شــکل دزدی و یا آفات گیاهی یا هجوم ملخ یا 
جانوری نمایان می شود؛ به عنوان نمونه قرآن می فرماید: و داود و سلیمان 
را یاد کن هنگامی که در باره آن کشتزار که گوسفندان مردم شب هنگام 
در آن چریده)و آن را تباه کرده(  بودند، داوری می کردند و ما شــاهد 

 از نظر قــرآن، آنچه که 
انســان انجام می دهد، 
نه  است  کار  و  کشــت 
تنها  او  زیرا  کشاورزی؛ 
کاری که انجام می دهد، 
شــخم زنی و دانه پاشی 
تعبیر  به  و  و خاک پاشی 
قرآنی »حرث« است؛ نه 
آنکه »بذر« را »ورز« دهد 
و در مقام »زارع« باشد.

امام جواد)ع( و تولی و تبری
عدم احاطه علمــی  موجودات به خود و یا دیگران در آیاتی از قرآن خبر 

می دهد. )نگاه کنید: بقره، آیه 255؛ طه، آیه 110(
چنین احاطه علمی  خداوند به موجودات هســتی به معنای آگاهی از 
پنهان و پیدای موجودات اســت به طــوری که اگر خود موجود به ضمیر 
ناخودآگاه خویش علم نداشــته باشــد، خداوند چنین علمی  را داراست. 
َرّ َوأَْخَفی؛ او نهان و  خداوند در آیه 7 ســوره طه می فرماید: َفإِنَُّه یَْعلَُم الِسّ
نهان تر را می داند. همچنین در آیه 1 سوره ممتحنه می فرماید: َوأَنَا أَْعلَُم بَِما 
أَْخَفْیُتْم َوَما أَْعلَنُتْم؛ من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار کردید داناترم.
مؤمن هرگاه به چنین ایمانی دست یافت به طور طبیعی کاری می کند 
که رضایت خداوند در آن باشد و در نیت و باطن خویش به گونه ای نیست 
که در ظاهر و  رفتار خویش طور دیگری باشد. اگر کافر، نفاق می ورزد و 
خود را مسلمان نشان می دهد تا از آسیب های دولت اسامی  در امان ماند 
و از برکات آن  سود برد، مسلمان نباید نفاق ورزد و به گونه ای خود را نشان 
دهد که در ظاهر از دوســتان خدا ولی در باطن دشمن خدا است. کسی 
که خود را مسلمان نشان می دهد و ربا می خورد و به جنگ خدا می رود و 
یا در ظاهر لباس اسام برتن می کند و در باطن جامه شیطان و هواهای 
نفسانی بر تن دارد و استکبار می ورزد. چنین کسی قطعاً وارد جرگه نفاق 
شده است. امام جواد)ع( به مسلمان و مؤمن هشدار می دهد و می فرماید: 
ـِر؛  اینگونه مباش که در ظاهر  ، َعـُدّوا لَُه فِی الِسّ ِ ِ فِی الَْعانِّیْهً اتَُکْن َولّیا ِلّ
با خدا دوستی کنی و در پنـهانی دشـمنی. )بحاراانوار، ج 78، ص 365(

برخی از مسلمانان با نشــانه های اسامی در جامعه ظاهر می شوند و 
یا خود را از علمای اســام معرفی می کنند و در جامه اولیای الهی ظاهر 
می شوند تا این گونه افرادی را دور خود جمع کنند، در حالی که در باطن 
بنده خدا نبوده، بلکه بنده هواهای نفســانی و شیطان هستند و هواهای 
نفســانی را خدای خویش قرار داده اند )فرقان، آیه 43؛ جاثیه، آیه 23(؛ 
چنین افرادی به جنگ خدا رفته و دشمن خدایند و باید از این گونه رفتار 
بسیار بر خود و عاقبت خویش بترسند؛ زیرا خشم خداوند آنان را در دنیا 

و آخرت خوار می کند.

البته بســیاری از افراد نفاق می ورزند و گمان می کنند که کســی از 
آن آگاه نخواهد شد ولی باید گفت که روزگار، افشـــاگر بسیاری از اسرار 
خواهد بود. امام محمد تقی)ع( در این باره هشــدار داده و فرموده اســت: 
؛ روزگار از رازهای نهفته برایت  اَْأیّاُم تَْهِتُک لََک ااَْمَر َعِن اأْسراِر الْکاِمَنْهً

پرده برمی دارد. )بحاراانوار، ج  78، ص 365(
در آیات قرآن از پیـروی از هوای نفس بر حذر داشته شده است؛ زیرا 
شــیطان خواهان آن است که انسان از هواهای نفسانی پیروی کرده و در 
نهایت خدا و دین را کنار بگذارد و به دوزخ برود. از همین رو امام جواد)ع( 
ـَــْن اَطاَع هـَــواُه اَْعطی َعُدّوُه ُمناُه؛ کسی که از هوای نفس خود  فرمود: م
اطاعت کند آرزوهای دشــمن خویش را برآورده است. )سفینهًْ البحار، ص 
728( یعنی کسی که هواهای نفسانی اش را پیروی می کند در حقیقت به 
خواســته های شیطان، این دشمن سوگند خورده تن داده و رضایت او را 

برآورده کرده و آرزوی ابلیس را تحقق بخشیده است.
انسان باید مواظب باشد که شهوت بر او سوار نشود؛ زیرا کسی که اهل 
شهوت است زمانی می رسد که شهوت بر او سوار می شود و عنان اختیارش 
را در دست می گیرد. این گونه است که گرفتار گنـاه نابخشـودنی می شود 
که رنگ سعادت را بدان نخواهد دید. امام جواد)ع(ف فرموده است: راِکُب 
ــَهواِت اتُْسَتقاُل لَُه َعْثَرْهًٌ؛ کسی که بر مرکب شهوت سوار است، هیچ  الَشّ

لغزشی، از او بخـشوده نمی شود. )بحاراانوار، ج 70، ص 78(
تولّی و تبّری

بر اساس آموزه های اسام، آنچه به زندگی انسان معنا و مفهوم ایمانی 
یا ضد ایمانی می دهد و کفر و ایمان شخص را نشان داده و به رخ می کشد، 
همان تولی و تبری است. اگر کسی هر کاری بکند ولی وایت خدا را در 
همــه ابعاد زندگی خویش به نمایش نگذارد و در همان حال به تبری از 
دشمنان خدا نپردازد، نمی توان گفت که او مؤمن واقعی است. اگر در اسام 
سفارش شده تا نسبت به دنیا زهد ورزد و دلبسته به دنیا نشود و با آنکه از 
نعمت های طیب الهی در دنیا بهره می گیرد به آن عاقه و تعلق پیدا نکند 
و از غیرخداوند فرار کند، اینها همه موجب می شود تا بخشی از حقیقت 

ایمان را به نمایش گذارد، آنچه تمام حقیقت ایمان فرد را نشان می دهد 
همان وایت الهی و تبری از غیراست که در آیات قرآنی به عنوان طاغوت 
از آنها یاد شده است. )بقره، آیات 256 و 257؛ نساء، آیات 51 و 60 و 76(

بنابراین حقیقت ایمان همان شعار»ا اله اا ال« است که با نفی طاغوت 
و مانند آن شــروع وبا اثبات خداوند تمام می شود. پس اگر کسی چنین 
تولی و تبری نداشته باشد از ایمان و اسام بهره ای نبرده است. کسی که 
به کدخدای دروغین و مســتکبر جهان دلبسته است و تحت حاکمیت و 
وایت او قرار می گیرد و با او پیمان می بندد، از وایت الهی خارج شــده 
است. چنین شخصی هر چند که نماز می خواند و روزه می گیرد و حتی اگر 
زاهد دهر باشد ولی چون تحت وایت طاغوت رفته و از وایت الهی خارج 
شــده نمی تواند مدعی ایمان و اسام باشد. امام محمد تقی)ع( در این باره 
ُلَک  نیا َفُتَعِجّ فرموده اســت: اَْوَحی الُ اِلی بَْعِض اأنِبیاءِ: أّما ُزْهُدَک في الُدّ
ُزَک بي، َولِکْن َهْل عاَدیَْت لي َعُدّوا َو والَْیَت  الّراَحْهًَ َواّما انِْقطاُعَک اِلَیّ َفُیَعِزّ
لي َولّیا؛ خـــداوند به یکی از پیامبران وحـی کرد: ُزهد تو، آسایشی را به 
دنبال دارد که به زودی به تو خواهد رسید، اّما جدایی از دیگران و پیوستنت 
به من، تو را عزیز خواهد کرد، )اینها برای خودت بود( اّما آیا برای من با 
دشمنم دشمنی کردی؟ و با دوستم رفاقت کردی؟ )تحف العقول، ص 726(

تولی و همراهی با امامان)ع(
از مصادیق بارز تولی و تبری نســبت به خدا و دشــمنان خدا باید به 
وایت نسبت به معصومان)ع( از پیامبر)ص( و اهل بیت ایشان)ع( و تبری 
از دشمنان آنان به عنوان مصادیق عینی و دنیوی آن  اشاره کرد. کسی که 
مدعی ایمان به خدا اســت و خود را از دوستان الهی معرفی می کند باید 
ضمن تبری از دشمنان خدا، در عمل وایت معصوم)ع( را پذیرفته و نسبت 
به وایت دشمنان ایشان تبری جوید. این سبک زندگی اسامی است که 

موجب سعادت دنیا و آخرت و رهایی از دوزخ خواهد شد.
اسماعیل بن ســهل گوید: خدمت امام جواد)ع(نوشتم، چیزی به من 
تعلیم فرما که اگر آن را بگویم )بخوانم( در دنیا و آخرت با شــما باشــم. 
حضرت به خط خود نوشت: سـوره »انّا انزالناه« را زیـاد بخـوان و لبهایت 
به گفتن استغـــفار »تـر« باشـد،؛ یعنی آن قدر استغفار ُکنی که هیچگاه 

لبت خشک نشود. )ثواب ااعـمال، ص 197(
می دانیم که ســوره توحید بیانگر نســبت خداوند و توصیف و وصف 
الهی اســت و کسی که حقیقت این سوره را درک کرده باشد خداشناس 
بوده و معرفت به رب العالمین پیدا می کند؛ همچنین سوره قدر نسبت و 

علی مقیسه ای

که همراهی وجودی خدا با انسان و هر موجود دیگر در هستی است که 
موجب بقای او می شــود به طوری که اگر خدا را از چیزی برداری نیست 

و نابود می شود.
وقتی خداوند به هر موجودی از جمله انســان این گونه نزدیک است 
که بقای موجود به حضور معیتی و افاضاتی خداوند اســت، پس خداوند 
می بایســت به همه ابعاد وجودی هر موجودی احاطه کامل علمی داشته 
باشــد. از همین رو خداوند از احاطه علمی خود نسبت به هر موجودی و 

وصف پیامبر)ص( و معصومان)ع( است؛ زیرا خداوند در این سوره جایگاه 
و منزلت آنان را تبیین کرده است و بیان نموده که ایشان چگونه مقدرات 

عالم را اباغ و اجرایی می کنند.
همچنین انسان باید همواره تحت مغفرت الهی رفته و آمرزش بخواهد؛ 
زیرا استغفار کردن سه خاصیت دفع با و رفع با و جلب منفعت را دارد 
که در آیات و روایات بیان شده است. بر همین اساس گفته شده که مؤمن 

در روز دست کم باید هفتاد بار استغفار می کند.

راهکارهای قرآنی برای حفظ و رونق کشاورزی
 علی جواهردهی

داوری آنان بودیم. )انبیاء، آیه 78(
 هر آن چیزی که زینت زندگی دنیوی است می تواند به عنوان یک 
ابــزار آزمونــی و کیفری قرار گیرد که از جمله آنها زن و فرزند و مال و 

کشت است.)آل عمران، آیه 14(
پس احتمال اینکه کشــاورزی انســان به سبب کیفر یا ابتاء الهی 
آســیب ببیند وجود دارد، با این همه می توان به گونه ای عمل کرد که 
آسیب کمتری به انسان وارد شود و حتی در ابتا و آزمون سربلند شد 
یا کیفری را دفع و رفع کرد و حتی به جلب نعمت رســید. این امر در 
همه ابعاد زندگی از جمله در بخش کشــاورزی امکان پذیر است. پس 
برای صیانت و حفاظت از نعمت کشــاورزی و بهره مندی از محصوات 
آن و نیز دفع آفات و بایا می توان از اموری سود برد که در آیات قرآن 
بیان شده است. از نظر قرآن این راهکارها را می توان به دو دسته اصلی 

مادی و معنوی تقسیم کرد.
راهکارهای مادی برای افزایش یا صیانت از کشاورزی شامل اموری 
چون شــخم مناسب، آبیاری)بقره، آیه 71(، سدسازی، بهبود و اصاح 
خاک، صیانت از بذر و بهره گیری از نظرات کارشناسی و مانند آنها  اشاره 
کرد که در آیات قرآن از جمله آیات 47 تا 55 سوره یوسف و آیات سوره 

سباء بیان شده است.
اما راهکارهایی که مدنظر در این مقاله اســت، ناظر به راهکارهای 

معنوی است که به برخی از مهم ترین آنها  اشاره می شود:
1- ایمان به خدا: یکی از مهم ترین عوامل صیانت از کشــاورزی 
و بهره مندی بیشتر ایمان به خدا است؛ چنانکه خدا می فرماید: و اگر 
مردم شــهرها ایمان آورده و به تقوا گراییــده بودند، قطعا برکاتی از 
آسمان و زمین برایشان می گشودیم ولی تکذیب کردند. پس به کیفر 
دستاوردشــان گریبان آنان را گرفتیــم. )مائده، آیه 96( از این آیه به 
دست می آید که یکی از علل خشکسالی یا ترسالی شدید که موجب 
از میان رفتن برکت از جمله کشــاورزی می شود، بی ایمانی و تکذیب 
مردم نسبت به خدا و آموزه های وحیانی است. در حقیقت کفرگرایی 
و کفرگویی مردم موجب می شود تا خداوند آنها را این گونه کیفر دهد. 
لذا، اگر مردم بخواهند از برکات کشاورزی بهره مند شوند می بایست اهل 
ایمان به خدا و آموزه های وحیانی آن باشند.)همان( ممکن است گفته 
شود که پس چرا کافران و غربی ها از نظر بهره مندی از برکات از جمله 
کشاورزی وضعیت بهتری از مسلمانان و امت اسام دارند؛ در پاسخ باید 
گفت که اوا مســلمانان به آنچه می دانند و می گویند عمل نمی کنند 
که گناهی بزرگ است و مجازات آن را در دنیا متحمل می شوند)صف، 
آیات 2 و3(؛ از ســوی دیگر، کافران نیز با انواع مصیبت ها از جمله در 
کشاورزی مواجه هستند)توبه، آیه 69؛ روم، آیات 41 و 42(؛ سوم اینکه 
خدا برای کارهای نیک آنان پاداشی قرار داده که در همین دنیا از آن 
بهره مند می شوند؛اما درآخرت بهره ای نخواهند داشت.)زخرف، آیات 

32 تا 35؛ بقره، آیه 200(
2- تقوای الهی: چنانکه از آیه 96 ســوره مائده به دســت می آید 
مردم عاوه بر ایمان باید به تقوای الهی گرایش داشته باشند و بر خاف 
آموزه های وحیانی عمل نکنند؛ یعنی همان طوری که به تصدیق علمی 
می پردازند و تکذیب نمی کنند، می بایست در حوزه عملکرد نیز به تصدیق 

عملی پرداخته و بر خاف آموزه های وحیانی عمل نکنند؛ زیرا بسیاری از 
مشکات در حوزه های گوناگون زندگی از جمله کشاورزی به سبب همین 
بی تقوایی و انجام کارهای زشت و گناه است. از همین رو در همین آیه 
علت از دست رفتن برکات به خاطر دستاوردها و خافکارهای امت بیان 
شده است. خدا در جایی دیگر نیز می فرماید که اگر فسادی در زمین و 
دریا و محیط زیست انسانی از جمله کشاورزی ایجاد شده است، به سبب 
بی تقوایی و عملکرد های غلط انسان هاست که به عنوان کیفر، مبتا به 
آن شده اند؛ خدا می فرماید: به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده 
فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای بعضی از آنچه را که 
کرده  اند به آنان بچشــاند، باشد که بازگردند.)روم، آیه 41( پس اگر در 
کشاورزی آفات رواج یافته یا سیلی آن را بر می دارد می برد یا یخبندانی 
آن را نابود می کند یا باد ســوزانی می سوزاند، همه آنها بخشی از کیفر 
الهی اســت که نصیب خلق از این طریق می شود. اما اگر انسان تقوای 
الهی را پیشه کند، به طور طبیعی مورد عنایت قرار می گیرد و راهکارهایی 
برای برونرفت از مشکات و همچنین رزق و روزی بی حساب نصیب او 
می شــود و مثا کشاورزی وی بهبود می یابد و محصواتی می دهد که 
اصا گمان نمی کرد در آن حد و اندازه از نظر کمی و کیفی این زمین 
این مقدار محصول خوب بدهد. خدا می فرماید: َوَمْن یََتِّق الَ یَْجَعْل لَُه 
َمْخَرًجا َویَْرُزْقُه ِمْن َحْیُث َا یَْحَتِســُب؛ هر کسی تقوای خدا پیشه کند 

خدا برایش راه برونرفت قرار می دهد و از جایی که گمان نمی کند روزی 
می دهد.)طاق، آیات 2 و 3(

3- استغفار: گفتن »استغفرال ربی و اتوب الیه« با اعتقاد می تواند 
نه تنها بای آمده را رفع کند بلکه دفع با کرده و اجازه ندهد ســیل 
و زلزله و ملخ و آفات دیگر از باد ســرد و گرم زمین و کشــت او را نابود 
کند و حتی موجب می شود تا باد مخالف به باد موافق تبدیل شود و او 
را بهره مند تر از پیش کند. از این رو گفته شده که استغفار دفع و رفع 

با کرده و جلب منفعت می کند. 
4- صدقه دادن و پرداخت حقوق مالی الهی: هرگونه انفاقات 
به ویژه صدقه باعث حفظ و صیانت کشاورزی از آفات و عاملی جهت جذب 
نعمت و افزایش آن است. ازنظر قرآن، در هر مالی حقی برای سائان و 
محرومان قرار داده شده است.)معارج، آیات 24 و25؛ ذاریات، آیه 19( 

پس در محصوات کشاورزی نیز حقی است که باید پرداخت شود؛ عدم 
پرداخت آن به معنای ظلم به این دو دسته است و از مصادیق خوردن 
ســهم دیگران است؛ پس کسی که بخواهد از با و آفات در کشاورزی 
در امان بماند می بایســت از همان مال کشاورزی خویش صدقه بدهد 
و حقوق مالی سائل و محروم را پرداخت کند. خدا در قرآن به صراحت 
بیان می کند که چگونه حتی نیت عدم پرداخت صدقه از سوی برخی 
از اهل اســام و ایمان موجب شد تا خداوند محصوات باغی آنان را با 
بادی گرم یا سرد از میان ببرد و آن را نابود سازد. در قرآن آمده است: 
ما آنان را همان گونه که باغداران را آزمودیم، مورد آزمایش قرار دادیم؛ 
آنــگاه که ســوگند خوردند که صبح برخیزند و میــوه آن باغ را حتما 
بچینند؛ ولی محروم و سائل را استثناء نکردند یا ما شاء ال نگفتند. پس 
در حالــی که آنان خوابیده بودند، بایی از جانب پروردگارت بر آن باغ 
به گردش در آمد و باغ آفت زده و چیده شــده گردید و محصوات باغ 
از میــان رفت؛ پس باغداران بامدادان یکدیگر را صدا زدند که اگر میوه 
می چینید بامدادان به ســوی کشــت  خویش روید، پس به راه افتادند 
و آهســته به هم می گفتند که امروز نباید در باغ بینوایی بر شــما در 
آید و صبحگاهان در حالی که خود را بر منع بینوایان توانا می  دیدند، 
رفتنــد؛ و چون آن باغ ویرانه را دیدند گفتند: قطعا ما راه گم کرده  ایم 
و این باغ ما نیست؛ بعد دقت کردند و متوجه شدند که از محصول باغ 
محروم شــده اند.)قلم، آیات 17 تا 27( خدا در قرآن به این دسته افراد 
که به نوعی گرفتار بی تقوایی هستند، هشدار می دهد که از تدبیر خدا 
در امان نباشند، چرا که ممکن است از جایی که گمان نمی برند، ضربه 
بخورند)مائده، آیات 96 تا 100( پس کسانی که می خواهند خدا را دور 
بزنند و مکری کنند که حقوق دیگران از سهم و قسط آنان داده نشود، 
خودشان از آن نعمت محروم می شوند؛ در حالی که اگر صدقه می دادند 

مال ایشان حفظ می شد بلکه برکت می یافت. 
5- ما شــاء اه گفتن: انسان هرکاری را که می خواهد انجام 
دهد افزون بر بســم ال الرحمن الرحیم باید با  ان شاءال گفتن آن 
را تضمین کند، یعنی من کارم را انجام می دهم اگر مشــیت الهی 
بخواهد به نتیجه می رسم. همچنین وقتی انسان نعمتی را دید یا 
خدا به او داد، با گفتن » ماشــاءال« آن را از تاثیر چشم زخم دور 
می ســازد. پس همواره باید فعل خود را به مشــیت الهی گره زد؛ 
زیرا این نشان دهنده اعتقاد به مالکیت خدا بر هستی از جمله فعل 
خودش اســت. در ســوره کهف در داستان دو نفر باغدار که یکی 
باغش تخریب می شود، آمده است که آن دیگری به او گفت: َو لَْو 
َتَک ُقلَْت ما شــاءَ الُ؛ چرا وقتی وارد باغ و بوستان  ا اِْذ َدَخلَْت َجَنّ
خودت شدی »ماشاءال« نگفتی. پس گفتن ماشاءال موجب دفع 

خطر از کشاورزی و صیانت از آن می شود. 
6- دعا:  دعا در کنار دیگر اعمال عبادی نقش تعیین کننده ای در 

صیانت از محصوات کشاورزی و مانند آن دارد که در جای خود بیان 
شده است. انسان با دعا به توحید فعل نزدیک شده و از اینکه کسی را 

در این امور شریک قرار دهد رها می شود.
7- خواندن آیاتی خاص: به نظر می رســد که خواندن برخی از 
آیات قرآن از جمله آیات 63 تا 65 ســوره واقعه در دفع با و رفع آن 
نقش اساسی دارد و می توان ضامن محصوات کشاورزی باشد؛ زیرا این 
آیات به توحید فعل  اشــاره دارد و شخص را به این نکته توجه می دهد 
که همواره زراعت را از خدا بخواهد: أََفَرأَیُْتْم َما تَْحُرثُوَن أَأَنُْتْم تَْزَرُعونَُه أَْم 
اِرُعوَن. این گونه اســت که دانه پرورش می یابد و همان طوری  نَْحُن الَزّ
بی جان و مرده در زمین رها نمی شود و هیچ آفتی آن را نابود نمی کند 
مگر آنکه مشیت الهی به ابتای شخص باشد که جزو اموری است که 

هیچ امری آن را دفع نمی کند.
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یکا 4    اقدام    اساسی    کشورهای    مستقل    برای    مقابله    با    سلطه گری آمر
مجتبی باجان

کشور آمریکا هر مقدار که بخواهد دار چاپ کند و امروزه هر انس طا حدود ۱۳۰۰ دار باشد!
امروزه دار در ۸۵ درصد معامات بین کشــورها اســتفاده می شــود و به همین دلیل 
تا به حال منافع بســیار زیادی برای آمریکا داشــته و دارد، که عبارت اند از منافع سیاســی 
و اقتصــادی. منافع سیاســی دار بــرای آمریکا این اســت که از آنجا کــه انجام معامات 
به واحد پول هر کشــوری مســتلزم نظارت بانک مرکزی آن کشــور اســت تــا خلق پول، 
خــارج از کنتــرل بانک مرکزی آن کشــور صــورت نگیرد؛ لــذا مبادات تجــاری به دار 
 در سراســر جهــان تحت کنتــرل و نظارت بانــک مرکزی آمریــکا )فــدرال رزرو( صورت 

می گیرد.
در این صورت هر بانکی که بخواهد عملیات بانکی داری انجام دهد باید از بانک مرکزی 
آمریکا مجوز بگیرد. بنابراین ایاات متحده می تواند با تصویب قوانین یک جانبه، بانک های ذیل 
نظام پرداخت دار را وادار به محدود کردن نقل و انتقاات داری کشورهای مخالف آمریکا و 

حتی مسدود کردن دارایی های داری این کشورها کند.
دار اهرم آمریکا برای تسلیم کشورهای مستقل 

 به عبارت ساده تر دار و سلطه این ارز بر تبادات مالی دنیا موجب شده است آمریکا از 
این اهرم به عنوان یک وســیله همچون یک گلوله برای فشار و تسلیم کشورهای مستقلی که 

به خواسته هایش تن نمی دهند استفاده کند.
چندی پیش سرگی اوروف؛ وزیر امورخارجه روسیه، طی مصاحبه ای با شبکه تلویزیون 
یک این کشور گفت که آمریکا به صورت عمدی ارزش دار به عنوان پول ملی خود را دستکاری 

می کند و از آن به عنوان یک اهرم برای مجازات دیگر کشورها استفاده می کند.
وی ادامه داد که آمریکا برای مجازات کشورها، به سرعت دسترسی آنها به خدمات بانکی 
داری را متوقف کرده و دسترســی دیگر کشــورها که با کشور مذکور ارتباط دارند را نیز به 

دار مسدود می کنند.
اوروف می گوید دهه هاست که همه امیدوارند آمریکا به عنوان منتشر کننده دار به عنوان 
ارز مرجع بین المللی به وظایف خود در قبال آن عمل کند. اما حاا شاهد آن هستیم که آمریکا 

در حال دستکاری ارزش دار براساس امیال خود است.
نمونه اخیر آن توقیف دارایی هایی ونزوئا در جریان کودتای آمریکایی علیه این کشــور 
بود. اواخر سال گذشته کاخ سفید با انتشار اطاعیه ای اعام کرد که تمامی دارایی های ونزوئا 
در آمریکا در اختیار خوآن گوآیدو، عامل دست نشانده آمریکائی ها در جریان کودتا علیه دولت 
قانونی این کشــور قرار گرفته است. در این اطاعیه تصریح شده بود کنترل ذخایر ونزوئا در 
بانک مرکزی آمریکا و ســایر نهاد های اقتصادی به آنچه او را »نماینده مشروع دولت ونزوئا« 

نامیدند واگذار شده است.
این در حالی است که آمریکایی ها طی سال های اخیر با اعمال تحریم علیه ایران، روسیه 
و چین و برخی کشورهای مستقل دیگر به کمک اهرم دار، طی سال های اخیر لطماتی را به 
اقتصاد این کشورها وارد کرده و مشکاتی متعددی را بر سر راه مراودات تجاری این کشورها 

به وجود آورده است. 
دارزدایی؛ راهبردی موثر برای کشورهای مستقل 

ایران، روســیه و چین به طور کامل درک کرده اند که اتحاد و همکاری تنها وســیله برای 

جایگزین برای تامین عناصر حیاتی اقتصاد داخلی ازم اســت. ســقوط بازار سهام در چین، 
کاهش ارزش روبل در روسیه و تحریم های غیرقانونی اعمال شده علیه ایران نقش محوری در 
تمرکز ذهن مســکو، تهران و پکن برای حذف سیستم مالی فریبنده و فاسد آمریکا که منجر 

به بحران مالی سال ۲۰۰۸ شد، دارد.
پیمان های پولی؛ ابزار عبور از خودکامگی آمریکا 

نادیده گرفتن مشکل ناشی از مرکزیت دار، تنها تأثیر و نقش آمریکا را در اقتصاد جهانی 
افزایش خواهد داد. بنابراین ضروری است تا کشورها با پیداکردن نقاط همگرایی بر علیه سلطه 

آمریکا اقدام کنند.
در همین راســتا تا کنون بیش از ۴۰ کشــور مختلف دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین 
خود منعقد کرده اند که چین از لحاظ تعداد این پیمان ها در باای لیســت قرار دارد. در سال 
۲۰۱۴ بحران اوکراین باعث ایجاد تنش میان روسیه و غرب شد. سیاستمداران آمریکایی تصور 
می کردند که می توانند با استفاده از تحریم روسیه را هم مثل ایران زمین گیر کنند. اما واکنش 
روســیه )برخاف ایران!( بسیار فعاانه بود. روسیه پیمان های پولی خود با چین را توسعه داد 
و بزرگ ترین قرارداد انرژی دنیا را با مبلغی معادل ۴۰۰ میلیارد دار با چین به امضا رساند تا 

تقاضا برای دار را کاهش دهد و تحریم های آمریکا را بی اثر کند.
اما دولت ایران، علی رغم اینکه ۴ کشور از جمله روسیه، هند، پاکستان و ترکیه پیشنهادهایی 
را مبنی بر تجارت با پیمان پولی دوجانبه مطرح کرده اند، متأسفانه تا کنون اقدامی موثر، جدی 

گرفته تا آمریکای اتین، خواهد بود. 
تشکیل ائتافی فراگیر علیه انحصارطلبی آمریکا 

در پی تشکیل چنین ائتافی، خودبه خود جنبش جهانی ایجاد شده مبنی بر حذف دار از 
مبادات بین المللی نیز تقویت خواهد شد. این جنبش که اکنون کشورهای متعددی از جمله 
ایران، روسیه، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ترکیه، ونزوئا و عراق به آن پیوسته اند. 
مهم ترین و قدرتمندترین اهرم آمریکا برای اِعمال تحریم های یک جانبه اقتصادی علیه کشورهای 

دیگر را از واشنگتن خواهد گرفت.
تشــکیل یک ائتاف علیه آمریکا یک پیامد بسیار مهم دیگر هم به دنبال خواهد داشت: 
مقابله با ائتاف هایی که محور آنها آمریکاســت. به این ترتیب لزوم پیوســتن به آن دسته از 
نهادها یا توافق های بین المللی که محوریت آنها آمریکا و منافع نامشــروع این کشور هستند، 
برای کشــورهای دیگری از میان خواهد رفت که به دنبال استقال و بنابراین ناگزیر از مقابله 

با واشنگتن هستند.
 به عنــوان نمونه، اگــر این ائتاف ضدآمریکایی، نهادی مســتقل را برای مقابله واقعی با 
»پول شــویی و تأمین مالی  تروریســم« تشــکیل دهد، آن گاه دلیلی وجود نخواهد داشت تا 
کشورهایی مانند ایران به کنوانسیون هایی نظیر »کارگروه اقدام مالی« )FATF( بپیوندند که در 
پشت پرده بنیان گذاری آنها هدفی جز مقابله با محور مقاومت و تحمیل قوانین و خواسته های 

هم سو با آمریکا به کشورهای مستقل و آزادی خواه جهان وجود نداشته است.

ماجراي توقیف غیرقانوني کشتي ایراني در تنگه 
جبل الطارق و توقیف کشــتي متخلف انگلیســي در 
آب هاي خلیج فارس روابط تیره گون ایران و انگلیس 
را تیره تر کرده است و آینده این روابط را کاما مبهم 
نموده اســت. سناریوهاي مختلفي در مورد آینده این 
تقابــل وجود دارد که به نوعي متأثر از اهداف هر یک 
از دو کشــور در توقیف نفتکش  است که دو مورد آن 

مورد بررسي قرار مي گیرد.
 ناامني با هدف فروش امنیت

برخي تحلیل گــران هدف دولت بریتانیا را امنیتي 
کــردن منطقه خلیج فارس و فروش امنیت به اعراب 
و کشــورهاي آســیایي مي  دانند. این عده معتقدند 
وقتي بریتانیا به خواســتۀ آمریکا نفتکش ایراني را در 
جبل الطارق توقیف مي کند، یعني در پي امنیتي شدن 
منطقۀ خلیج فارس است وگرنه چنین کاري نمي کرد. 
هدف ایجاد چنین وضعي در منطقه خلیج فارس، لزوماً 
جنگ با ایران نیست. ممکن است هدف کسب درآمد 
باشد. امنیتي شدن منطقه ممکن است یک راه کسب 

درآمد تازه براي آمریکا و بریتانیا به حساب آید.
اهمیت امنیت خلیج فارس براي کشورهاي آسیایي 
به مراتب بیشــتر از اهمیت این منطقه براي آمریکا و 
کشورهاي اروپایي است. روزانه حدود دو میلیون بشکه 
نفت از خلیج فارس به سمت آمریکا و سه میلیون بشکه 
نفت به سمت اروپا و حدود ۱۲ میلیون بشکه نفت به 
سمت کشورهاي آســیایي مي رود. بنابراین وابستگي 
کشورهاي آسیایي به نفت خلیج فارس خیلي بیشتر 
از کشــورهاي اروپایي و آمریکایي اســت. براي اینکه 
اگر خلیج فارس و تنگۀ هرمز ناامن شــود، پیدا کردن 
یک معبر نفتي دیگر براي کشــورهاي آسیایي تقریباً 
غیرممکن اســت. کره جنوبي و ژاپن و هند و چین به 
مراتب حساسیت بیشتري نسبت به تحقق امنیت در 

منطقۀ خلیج فارس دارند.
در اثر وقایع یکي دو ماه گذشته در خلیج فارس و 
تنگه هرمز، شرکت هاي بیمه به این نتیجه رسیده اند که 
این منطقه ناامن است و به همین دلیل نرخ هاي بیمه 
کشــتي ها را افزایش داده اند. نرخ بیمه ها حتي قبل از 
توقیف این نفتکش بریتانیایي ۱۰ برابر شده بود. یعني 
شرکت هاي بیمه کننده بسیار حساس شده اند و دیگر 
حاضر نیستند کشتي ها را با نرخ هاي قبلي بیمه کنند. 
عکس العمل منفي شرکت هاي بیمه، پاسخي به وقایع 
اخیر است، ضمن اینکه در چنین شرایطي کشورهاي 
آمریــکا و بریتانیا ســعي مي  کنند وظیفه اســکورت 
نفتکش ها را بر عهده بگیرند که به نوعي تجارتي پرسود 
براي آنهاست. با این نگاه بریتانیا به دنبال خاتمه سریع 

موضوع نیست.
 به دنبال پایان بخشي به مناقشه

نگاه دیگري نیز در این زمینه وجود دارد و آن اینکه 
اقدام ایران باعث غافلگیري بریتانیا شد و این کشور در 
شــرایطي که به شدت با موضوع برگزیت درگیر است 
 ترجیح مي  دهد که هر چه سریع تر و آبرومند از ماجرا 
خارج شــود. طرفداران این نــگاه تغییر لحن بریتانیا 
پــس از تهدید اولیه را دلیلي بر تمایل این کشــور به 
خاتمه دادن این موضوع تفسیر مي  کنند. در این رابطه 
وزیر خارجه بریتانیا گفته است: »به دنبال گزینه هاي 

نظامي نیستیم. به دنبال راه حل دیپلماتیک براي این 
شــرایط بوده اما خیلي شفاف هستیم که این موضوع 
باید حل شود.« همچنین در این رابطه جرمي کوربین 
رهبر حزب کارگر انگلیس نیز نسبت به بروز درگیري 
تمام عیار در منطقه خلیج فارس هشدار داد و در عین 
حال خروج آمریکا از برجام را عامل اصلي تنش ها در 
منطقه خلیج فارس معرفي کرد و گفت: »بازگشــت 
آمریکا به برجام باعث کاهش تنش ها و از میان رفتن 

تهدید جنگ مي شود.«
 اقدام قابل دفاع جمهوري اسامي

نکته مهم در اینجا اقدام ایران در توقیف نفتکش 
بریتانیا اســت که مبتني بر ابعاد حقوقي و سیاســي 
اســت و تغییر تصمیم ایران به تحقــق اهداف ایران 
پیوند خورده اســت. حقوق دریاها و عرف دریانوردي 
بین المللي، این حق را به کشــور ساحلي مي دهد که 
نه تنها در آب هاي ســاحلي اش بلکه حتي در منطقۀ 
مجاور آن، اگر کشتي اي مرتکب تخلف زیست محیطي 
یا اقدامي مرتبط با قاچاق یا نقض مقررات بهداشــتي 
شود، کشور ساحلي قوانین خودش را بر کشتي متخلف 
اعمال کند. در گذشــته ها نیز در آب هاي بین المللي، 
اگر اصطکاکي بین دو کشتي پدید مي آمد، کشتي ها 
مي توانســتند در آب هاي خودشــان قوانین داخلي 
کشورشان را بر کشتي هاي دیگر اعمال کنند. بنابراین 
از نظر حقوق بین المللي در حوزه زیست محیطي اقدام 
ایران کاما قانوني و پذیرفته شــده است و بعید است 
شکایت انگلیس به شوراي امنیت نیز راه به جایي ببرد.
اما توقیف نفت کش بریتانیا صرفا مبتني بر مباحث 
زیست محیطي نیســت و حقوق بین  الملل براساس 
اصــل اقدام متقابل نیز این حــق را به ایران مي  دهد 
که نفت کش بریتانیــا را توقیف کند. حقوق بین الملل 
حق اقدام متقابل را به کشــورها داده است تا بتوانند 
از منافع و حقوق خودشــان در صحنۀ بین المللي، در 
تعامل با کشورهاي دیگر دفاع کنند. بنا بر ادعایي که 
صورت گرفته است نفتکش ایراني با تکیه بر مصوبات 
اتحادیۀ اروپا توقیف شــده است در حالي که مصوبات 
اتحادیۀ اروپا براي اعضاي این اتحادیه ازم ااجرا است 
و اتحادیۀ اروپا در جایگاه بین المللي اي نیست که بتواند 
مصوبات خودش را بر کشورهاي غیرعضو تحمیل کند. 
بنابراین اقدام بریتانیا خاف قوانین بین المللي و نوعي 
اختال در آزادي کشتیراني است که به تعبیر مقامات 
ایراني یک دزدي دریایي تلقي مي  شود. اگر بریتانیا این 
قضیه را حل نکند، با توجه به فقدان یک نظام خاص 
حمایتي، تنها راه ایران اقدام متقابل اســت و براساس 
حقــوق بین الملل ایران حــق دارد نفتکش بریتانیا را 
با اســتناد به همین حق توقیف کند.در متون حقوق 
بین الملل در تعریف »اقدام متقابل« آمده است: »اقدام 
متقابل در حقوق بین الملل عمومي آن بخش از موضوع 
اقدامات تافي جویانه است که ارتباطي با توسل به زور 
یا مخاصمات مسلحانه ندارد.« بنابراین به نظر مي رسد 
که در شرایط فعلي توپ در زمین انگلیس است و این 
کشور است که باید تصمیمات سختي بگیرد و جمهوري 
اسامي ایران بناي عقب نشیني یک طرفه در مقابل فشار 

انگلیس و آمریکا را ندارد.
منبع: سایت بصیرت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلی بافت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰66۱۷۴۱
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/4/7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو ســال بــه قرار ذیل تعیین گردیدنــد: رامین رجب زاده به 
شــماره ملی 4989532521 به ســمت رئیس هیئت مدیره - رضاعلی رجب زاده به شــماره 
ملی 4989050010 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - طاهره رجب زاده به شــماره 
ملی 4988452913 به ســمت نایــب رئیس هیئت مدیره - طیبه رجب زاده به شــماره ملی 
4989722450 بــه عنوان عضــو هیئت مدیره. 2- دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی با دو امضاء 
از ســه امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. لیکن مکاتبات عادی و نامه ها و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت 

مدیره دارای اعتبار است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابلسر  شناسه آگهی: )545088(

احضار اجرايی شورای حل اختاف
مشخصات محکوم له: یونس شــریفی نام پدر: غضنفر شغل: آزاد نشانی محل اقامت: عسلویه 

فازهای 20 و 21 شرکت ایک
مشــخصات محکوم علیه: مسعود جهانگیری شغل: آزاد نشــانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکــوم به: به موجــب دادنامه شــماره 97/1526 مورخ 97/11/28 شــورای حل اختاف 
عســلویه محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت پول دستی و 
مبلغ 1/550/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

)96/8/27( تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات دادرسی.
شورای حل اختاف عسلويه

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آپادانا سازه البرز سهامی خاص
به شماره ثبت ۱۳5 و شناسه ملی ۱۰۸6۱6۲۴۴5۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت در واحد ثبتی عباس آباد به آدرس استان مازندران، شهرستان عباس آباد، بخش 
سلمان شــهر، دهستان کارآبادغربی، روستا شــهرک صنعتی سلمانشهر، خیابان C2، خیابان 
C3، پاک 0، طبقه همکف - کدپستی 4671165861 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

بشرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد  شناسه آگهی: )545077(

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

هیئت حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان میاندوآب به شــرح زیر 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشــخاص را تایید و به جهت عدم دسترســی به مالکین مقرر شده 
اســت پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تســلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 
قانــون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین 
مشــاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مســتقیمًا به اداره ثبت اسناد و 
اماک شهرســتان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اســناد و اماک دادخواســت به مرجع ذیصاح قضایی تقدیم نمایند. در غیر این صورت ســند 
مالکیت مورد تقاضای متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد 

و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- آراء شماره 139860313006001729 و 139860313006001728 مورخه 1398/03/07 
تقاضای آقای نقدعلی احمدی نسبت به دو دانگ مشاع عرصه و سه دانگ مشاع اعیانی و خانم 
زلیخا جعفری زاد نسبت به دو دانگ مشاع عرصه و سه دانگ مشاع اعیانی از ششدانگ اعیانی 
یک باب خانه قسمتی از پاک 2932 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
خریداری شــده از وراث احمد علی پور پرونده هیئت 628 و 629-97 به مساحت 197/40 متر 

مربع که برای آن پاک 28718 فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 1398/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1398/05/26

قنبر محمدوند- کفیل اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب

آگهی فقدان سند مالکیت 
نام متقاضی: آقای مهرداد نیک شــاد به شــماره ملــی 0070347700 صادره از تهــران ش.ش به موجب 
وکالتنامــه شــماره 5264 مورخ 98/5/3 دفترخانه 1418- از طرف مالک آقای مهدی شــریفی به شــماره 
ملی 0320239993 صادره از کرج ش.ش 664 آدرس: اقدســیه کوچه دار پنجم شرقی پاک 13 طبقه 3 
واحد یک با تســلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شــماره ترتیب 1244- 1242- 1243- مورخ 98/4/24 
دفترخانه 1418 تهران به شــرح وارده به شماره 4015041 مورخ 98/4/31 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
به شــماره 9065 فرعی از 115- اصلی قطعه 3 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 183 فرعی از اصلی مذکور 
بخش 12 تهران به مســاحت 71/93 مترمربع در طبقه 2 ذیل ثبت 581827 صفحه 371 دفتر 2485 به نام 
حامد شــامی زاده ابرغانی ثبت و به شماره چاپی 174096 سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و سپس 
برابر ســند قطعی 5170 مورخ 98/1/19 دفتر 1418 تهران به نام مهدی شریفی منتقل شده است و به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده که درخواست سند مالکیت المثنی نموده است. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی 
وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.

م-الف893

سید مهدی امعی
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرری

آگهی تغییرات شرکت به تاک زرين رجه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۷6۰۲۸۰۱۴۰
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/9/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف( اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند: آقای ناصر کرمی ملکشاه به کد ملی 
5689755923 و خانم منصوره حسین زاده گروی به کد ملی 2060455634 
و خانم ندا کرمی ملکشاه به کد ملی 2050987390 ب( آقای علی بهشتی 
قادی به کد ملی 2061599958 به سمت بازرس اصلی و آقای یاسر بابازاده 
بورا به کد ملی 0058711562 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندپی

 شناسه آگهی: )547249(

آگهی تغییرات شرکت به تاک زرين رجه 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۷ 

و شناسه ملی ۱۰۷6۰۲۸۰۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/9/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: الف( سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای ناصر کرمی ملکشاه 
به کد ملی 5689755923 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم 
منصوره حسین زاده گروی به کد ملی 2060455634 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و خانم ندا کرمی ملکشــاه به کد ملی 2050987390 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو ســال تعیین گردیدند. ب( کلیه اســناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسامی و 
همچنین نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل )آقای 

ناصر کرمی ملکشاه( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 شناسه آگهی: )547251( مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندپی

آگهی مزايده اموال توقیفی
نظر بــه اینکه به موجب پرونده کاســه  960718 اجرایــی در خصوص محکوم علیه 
سیدشهاب الدین ایتی فرزند سید هشمت اله محکوم به پرداخت 115 عدد سکه تمام بهار 
آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم له حمیرا عربی فرزند عبدالعظیم و نیز پرداخت 
نیم عشــر دولتی در حق دولت، حسب در خواســت وکیل محکوم له اموال محکوم علیه 
شــامل یک دستگاه سواری پژو پارس به رنگ خاکستری متالیک مدل 1394 به شماره 
پاک 428 ط 13 ایران 34 شماره موتور 586072 و شماره شاسی 201716 و استهاک 
اســتیک ها 85 درصد که با توجه به مدل کارکرد و استهاک و وضعیت ظاهری بدون 
در نظر گرفتن عوارض شــهرداری و خافی و تعویض پاک و دیون دولتی کا و جمعا 
به مبلغ 590/000/000 ریال توســط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردید 
که از طریق مزایده در مورخ 98/6/4 از ساعت 12 الی 1 بعدازظهر در محل اجرای احکام 
دادگاه بندرامام )ره( به اجرا گذاشــته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده 
و شــروع و مال متعلق به کسی خواهد شــد که بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید 
و خریداران می توانند ظرف پنج روزقبل از موعد جهت کســب اطاع بیشــتر و ماحظه 

اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدير شعبه يک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
بندر امام خمینی)ره( -سیدهاشم محمدی

احضار اجرای شورای حل اختاف
مشخصات محکوم له: صادق غفاری نام پدر: صولت شغل: آزاد نشانی محل اقامت: عسلویه
مشخصات محکوم علیه: )شرکت پژوهش بتن بوشهر( سعید رضا وندی نام پدر: غامرضا 

شغل: پیمانکار - آزاد - نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 97/1512 مورخ 97/12/18 شورای حل اختاف عسلویه

محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریــال بابت یک فقره چک و مبلغ 
937/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )97/1/28( تا 

شورای حل اختاف عسلويهزمان اجرای حکم و سایر خسارات دادرسی

آگهی تغییرات شرکت ابراتوار داروسازی ارس بازار سهامی 
خاص به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۷6۰۱۳۸55۱ 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی خان نژاد به شماره ملی 4988427463 
- محمد پرکاوس به شــماره ملی 2140137612- رضا پرکاوســی به شــماره ملی 2141981085- وحید 

پرکاوسی به شماره ملی 2140287290- ابراهیم پرکاوسی به شماره ملی 2142186815 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل شناسه آگهی: )545032(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف شیر پاستوريزه تهران به شماره ثبت ۹۲۷۲

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود در مجمع مذکور که روز چهارشنبه 98/5/23 ساعت 14/30 در 
نمازخانه شرکت واقع در بزرگراه فتح کیلومتر 4 داخل شرکت پگاه تهران تشکیل می گردد حضور به هم رسانید، 

ازم به ذکر است برابر قانون جلسه با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت پیدا می نماید. 
دســتور جلسه: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد )سال 1397( 2- بررسی و اتخاذ 
تصمیم در خصوص صورت های مالی شــرکت منتهی به 97/12/29 3 - طرح و تصویب گزارش تغییرات اعضاء 
و سرمایه 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 98. یادآور می شود در صورتی که حضور عضوی 
در مجمع میســر نباشد می تواند حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع با حضور در دفتر تعاونی حق حضور را 

 هیئت مديرهبه نماینده تام ااختیار خود واگذار نماید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قربان رضالو دارای شناســنامه شماره 2803244268 بشرح دادخواست به کاسه 3/980713ش از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله رضالو بشناسنامه یک در 

تاریخ 98/4/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
 1- موسی رضالو فرزند عبداله به شماره شناسنامه 8-146775-280 صادره از خوی نسبت پسر
2- قربان رضالو فرزند عبداله به شماره شناسنامه 8-324426-280 صادره از خوی نسبت پسر

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا 

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف خویگواهی صادر خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع 
فرهنگی آموزشی غیرانتفاعی سروش تنکابن 

سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰ 
و شناسه ملی ۱۰۷6۰۱6۱۱۹۸ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

1- سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم 10000 ریالی 
با نام عادی به مبلغ 7000000000 )هفت میلیارد( ریال منقســم به تعداد 700000 
)هفتصدهزار( ســهم با نام عادی به ارزش هر سهم 10000 ریالی از طریق مطالبات 
حال شــده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 
بشــرح مذکور اصاح گردید. رونوشت به: آموزش و پرورش شهرستان تنکابن عطف 

به نامه شماره 2041/4498/106 مورخ 1398/4/19 جهت اطاع.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن  شناسه آگهی: )545090(

آگهی تغییرات شرکت ابراتوار داروسازی ارس بازار
سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۷6۰۱۳۸55۱

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/2/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل 
شرکت در واحد ثبتی آمل به آدرس شهرستان آمل، بخش امامزاده عبداه، دهستان باا خیابان 
لیتکوه، آبادی شــهرک صنعتی فاز 1 و 2، خیابان بنفشــه، خیابان یاس، پاک 0، طبقه همکف 
کدپســتی 4616159453 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
2- سمت مدیران برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: محمد پرکاوس به شماره ملی 
2140137612 به عنوان رئیس هیئت مدیره- رضا پرکاوســی به شــماره ملی 2141981085 
به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره- مجتبی خان نژاد به شــماره ملی 4988427463 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل- وحید پرکاوســی به شماره ملی 2140287290 به عنوان عضو 
هیئت مدیره- ابراهیم پرکاوســی به شــماره ملی 2142186815 به عنوان عضو هیئت مدیره. 
3- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، 
عقود اسامی و قراردادها با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران
 شناسه آگهی: )545034( مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

آگهی تغییرات شرکت اوکسین سام آماتیس سازه 
با مسئولیت محدود به شماره  ثبت ۸۴۰۲ و 

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۷۴5۰
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/4/4 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1( آقای ساســان شــابازاده بنگر به کد ملی 2050043171 با پرداخت 
497/500/000 ریال سهم الشــرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. 
مدیرعامل شــرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. ب( در نتیجه ســرمایه 
شرکت از 500/000/000 ریال به 997/500/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
اساســنامه به نحو مذکور اصاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء و سهم الشرکه آنها 
پس از افزایش سرمایه، 1- آقای سامان سلیمان تبار به کد ملی 2050261888 دارای 
250/000/000 ریال سهم الشــرکه 2- خانم منا قنبرپور به کد ملی 2064833552 
دارای 250/000/000 ریال سهم الشــرکه 3- آقای ساسان شابازاده بنگر به کد ملی 

2050043171 دارای 497/500/000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران

 شناسه آگهی: )545126( مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل 

»گواهی حصر وراثت«
خانم اکرم زواره اردستانی به شماره شناسنامه/ملی 6649837490 به استناد 
به شــهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
1500298 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسین 
زواره اردســتانی شماره شناســنامه/ملی 645 درتاریخ 91/9/20 در اقامتگاه 
 دائمی خود د ر گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز: 1- ایران شیرازی نژاد
به شــماره ملی 6649724386 صادره از ری همســر متوفی2- رضا زواره 
اردستانی به شــماره ملی 0491277504 صادره از ری پسرمتوفی3- اکرم 
 زواره اردســتانی به شــماره ملی 6649837490 صادره از ری دختر متوفی

4-اعظم زواره اردستانی به شــماره ملی 0490347959صادره از ری دختر 
متوفی.5- اقدس زواره اردستانی به شماره ملی 6649567280 صادره از ری 
دختر متوفی.6- مریم زواره اردســتانی به شماره ملی 6649975222 صادره 
از ری دختر متوفی.پس از انجام تشــریفات قانونی و انتشار آگهی در روزنامه 
و عدم وصول هر گونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی  
پس از ماحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشــته منحصر به 

اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث دیگری ندارد. م- الف 886 
قاضی شورا حل اختاف حوزه دوم بخش کهريزک

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳9۵/۱۱/۲9 
و اســناد صلح به شناسه سند ۱۳9۵۲۲۳۵۶۴۴۰۰۰۰۰۰۳ و 
۱۳9۵۲۲۳۵۶۴۴۰۰۰۰۰۰۲ دفتر اســناد رسمی شماره ۲۲۰ 

تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بیژن منجمی شماره ملی ۰۰۴۰9۳۴۴۸9 با واگذاری 
۱۶۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای علی اصغر ابوطالبی 
شــماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ و واگذاری ۱7۰۰۰۰۰ریال از 

سهم الشرکه خود به آقای جهانگیر ذوالقدر ی ها شماره ملی 
۵۵99۳۸۱۳۳۱ از ردیف شــرکا شرکت خارج گردید لیست 
شــرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشــرکه به شرح ذیل قرار 
گرفت: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی ۱۵۸۱۸۲۸۱۲۸ 
دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالقدری ها 
شــماره ملــی ۵۵99۳۸۱۳۳۱ دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریــال 

سهم الشرکه. 

آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴6۰۷۸6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳ 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العــاده مــورخ ۱۳9۵/۰۲/۲۵ تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: آقــای محمدعلی کرمی مهر به شــماره 
ملی ۴۳۲۲7۲۰۴۰۴ به ســمت مدیــر عامل و عضو 
هیئت مدیره خانم رقیه چزانی شــراهی به شماره ملی 
۶۱79۶79۲۰7 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فریبا 

حاج بابائی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۴۶۸۱۸ به سمت عضو 
هیئت مدیره تــا تاریخ 9۶/۳/۳ تعیین گردیدند. کلیه 
قراردادها و عقود اســامی و دریافت و پرداخت چک 
و ســفته و برات و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت راه سازی بنیان راه شرق
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۲۰۱6۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲6۱۴5۸6 

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

آگهی تغییرات صندوق پس انداز قرض الحسنه 
امام عصر) ع (شعبه عباس آباد موسسه غیرتجاری 

به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸6۱6۳۷۱6۴ 
به موجب نامه شــماره 1902-1397/12/02 ســازمان اقتصاد اســامی ایران و به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای  سید 
مرتضی هادوی به شماره ملی  2219211053به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای رجب 
فرشــادی به شماره ملی 2219702944 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3- آقای فرج اله 
نورمحمدی به شماره ملی 4898431399 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 4- آقای 
محمدرضا کبیری به شــماره ملی 2219356574 به سمت خزانه دار 5- آقای حمزه درویش 
امیری به شماره ملی 2218000741 به سمت عضو هیئت مدیره موسسه برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند. ضمنا اعضای هیئت مدیره موافقت و تصویب نمودند: الف: کلیه اســناد و 
اوراق بهــادار و تعهدآور با امضای 2 نفر از اعضای اصلی و مدیرعامل با مهر صندوق معتبر 

می باشد. ب- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و  مهر صندوق معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

شناسه آگهی: )545120(

آگهی تغییرات صندوق پس انداز قرض الحسنه 
امام عصر )ع( شعبه عباس آباد موسسه غیرتجاری 

به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸6۱6۳۷۱6۴ 
به موجب نامه شماره 1902-1397/12/02 سازمان اقتصاد اسامی ایران و به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز و بیان ســال مالی 
1396 مورد تصویب قرار گرفت.ج- هیئت مدیره افراد نامبرده زیر برای مدت 2 ســال از تاریخ 
صورتجلســه به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: 1- ســید مرتضی هادوی 
2219211053،  2- رجب فرشــادی 2219702944،  3- فرج اله نورمحمدی 4898431399، 
4- حمزه درویش امیری 2218000741، 5- محمدرضا کبیری 2219356574 و افراد نامبرده 
ذیل برای مدت 2 ســال به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند: 1- نوراله 
نورمحمدی 4899605129- 2 رضاعلی پنجی  ملکشــاه 5689825913 بازرسین: افراد ذیل به 
عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک ســال انتخاب گردیدند: 1-شعبان درویش امیری 

2218000806 بازرس اصلی 2- یزدان ماحسینی 2219215083 بازرس علی البدل.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد

شناسه آگهی: )545119(

یکی از مهم ترین چالش های جهان امروز اقدامات یک ســویه آمریکا و کنگره این کشور 
برای اتخاذ اقدامات و تصویب قوانینی اســت که جنبه فرا ملی دارد و تحریم ها و تعهداتی را 
به ســایر کشــورها تحمیل می کند. این نوع قوانین و اقدامات یقینا برخاف حقوق ملت ها و 
دولت های مستقل دنیاست که این روزها با اعتراض و انتقاد بسیاری از کشورها و مجامع حقوقی 
و بین المللی مواجه شــده اســت. آمریکا برای رسیدن به اهداف اقتصادی- سیاسی و استمرار 
سلطه گری خود در جهان ابزارهای قدرتمندی نیز در اختیار دارد که با بهره گیری از آنها تا به 

امروز نظم و امنیت جهانی را به گروگان گرفته است. 
بعد از جنگ جهانی دوم، در سال ۱9۴۴، ۴۳۰ نفر از ۴۴ کشور جهان به دعوت روزولت، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، در شهر برتون وودز گرد هم آمدند تا نظام پولی جدید را برای تسهیل 
تجارت پایه ریزی کنند، چرا که معتقد بودند در صورتی که کشورها به یکدیگر وابستگی متقابل 
داشته باشند، احتمال بروز جنگ های جهانی کمتر می شود. در این کنفرانس، هیئت آمریکایی 
پیشنهاد داد برای تبادات مالی بین المللی از دار استفاده شود، اما پیشنهاد دیگری نیز توسط 

جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی مطرح شد.
کینز پیشــنهاد داد به جای دار آمریکا یا پوند انگلیس، یک واحد پول بین المللی به نام 
بن کر ایجاد شــود که واحد پول هیچ کشوری نباشــد و مبنای تجارت بین المللی قرار گیرد. 
هیئت نمایندگی آمریکا برای مرتفع شدن نگرانی های کینز در مورد انتشار دار بدون پشتوانه، 
پذیرفت که طا را پشتوانه دار قرار دهد؛ به گونه ای که هر اونس طا ۳۵ دار باقی بماند. اما 
هزینه های سنگین جنگ ویتنام برای آمریکا باعث شد ریچارد نیکسون در سال ۱97۱، تعهدش 
را بــا ۴۴ کشــور جهان زیر پا بگذارد و اعام کند کــه از این پس رابطه ای میان ارزش دار و 
طا برقرار نخواهد بود. از این واقعه به نام شوک نیکسون یاد می کنند، که باعث شد تا امروزه 

تقویت متقابل در برابر آمریکا اســت و در طول دهه های اخیر روابط بین این ســه کشور نیز 
تقویت شده است.

رویدادهایی مانند جنگ در ســوریه، توطئه کودتا علیه ونزوئا، بمباران لیبی، ســرنگونی 
نظم دموکراتیک در اوکراین، تحریم علیه ایران و فشار مستقیم اعمال شده به پکن در دریای 
چین، یکپارچگی و اتحاد میان کشورهایی را که در اوایل دهه ۱99۰ میادی  اشتراکات کمی  

داشتند را بیشتر نموده است.
این در حالی است معرفی یوان به سبد بین المللی صندوق بین المللی پول، توافقنامه های 
جهانی بانک ســرمایه گذاری زیرساخت آسیا )AIIB( و اعتراضات چین در برابر رفتار سازمان 
تجارت جهانی )WTO(، همگی زنگ هشداری برای استراتژیست های آمریکایی است تا فرسایش 

و ناکارآمدی دار را ببینند.
در روســیه، بانک مرکزی تصمیم گرفته که ذخایر داری را کنار گذاشــته و به جای آن 
ارزهای ملی مانند روپیه هند و یوآن چین را مورد اســتفاده قرار دهد.آژانس های رتبه بندی 
اعتبــار کمتری دارند و به ابزاری جهت دســتکاری بازارها به نفع منافع خاص ایاات متحده 
تبدیل شده اند.آژانس های رتبه بندی مستقل چین و روسیه تأییدی بر استراتژی پکن و مسکو 

برای تضعیف نقش آمریکا در اقتصاد است.
دار زدایی از اقتصاد جهانی به ســرعت در حال انجام اســت. و به طور روزافزونی کشورها 
توافق می کنند تا مبادات خود بوسیله ارزهای ملی خود و بدون استفاده از دار انجام دهند.
این اقدام دو نوع منفعت برای کشورها ایجاد می کند؛ یک، کاهش نقش دار در امور کشور و 

دوم، افزایش همکاری بین کشورهای متحد.
 این در حالی اســت که نیاز به روســیه، چین و ایران برای یافتن یک سیستم اقتصادی 

و عملیاتی در این زمینه انجام نداده است. 
مقابله حقوقی منسجم کشورهای مستقل علیه آمریکا

موضوع حائز اهمیت دیگر اقدامات یک سویه آمریکا و کنگره این کشور برای اتخاذ اقدامات 
وتصویب قوانینی است که جنبه فرا ملی دارد وتحریم ها و تعهداتی را به سایر کشورها تحمیل 
می کند. آمریکا با قلدری و زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان 
ملل متحد همواره درصدد بوده تا اعمال فشار مضاعف و تعقیب اهداف و منافع نامیمون خود 
را ازطریق نهادهای بین المللی خصوصا شــورای امنیت پیش ببرد. این نوع قوانین و اقدامات 
یقینا برخاف حقوق ملت ها و دولت های مســتقل دنیاســت وتسری قوانین داخلی به حقوق 
بین المللی از ناحیه آمریکا موضوعی است که این روزها با اعتراض وانتقاد بسیاری از کشورها و 

مجامع حقوقی و بین المللی مواجه شده است که جای بسی خوشحالی دارد. 
در همین راســتا، یکی از اقدامات بســیار مهم جهت تحت فشار گذاشتن دولت آمریکا، 
می تواند رایزنی با روســیه و چین، و دیگر کشــورهای مستقل، در زمینه طرح قطعنامه ای در 
سازمان ملل علیه تحریم های یک جانبه آمریکا و هم چنین تاش های این کشور برای تشکیل 

ائتاف های بین المللی علیه کشورهای هدفش باشد. 
اتخاذ رویه افزایش فشار بین المللی بر آمریکا، پیامدهای مثبت زیادی خواهد داشت.

 نزدیک تر کردن کشورهایی که اگرچه در سراسر جهان وجود دارند و تعدادشان هم کم 
نیست، اما در حال حاضر تک تک مقابل آمریکا ایستاده اند، موجب می شود تا ائتافی گسترده 

و قدرتمند علیه واشنگتن تشکیل شود.
این ائتاف فراتر از بلوک های شــرق و غرب، و هدف مشــترکش مقابله با انحصارطلبی 
آمریکایی ها و اقدامات یک جانبه کاخ ســفید علیه تمام دنیا، از آســیا گرفته تا اروپا، و آفریقا 
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اگــر بخواهیم یک جمع بندی از تحوات و جنگ 
داخلی هشــت ساله سوریه به دست دهیم، می توانیم 
بگوییــم  که علیرغم شکســت خفت بــار آمریکا و 
متحدانش در جنگ داخلی ســوریه، آنها توانسته اند 

پرونده این جنگ را همچنان باز نگه دارند. 
در حال حاضر کســی نیست که بخواهد شکست 
تروریسم را در سوریه انکار کند؛ همه می دانند و طی 
سال های اخیر شاهد بوده اند که نیروهای ارتش سوریه 
و مقاومت تروریســت های تکفیری و غیر تکفیری را 
از شــهرهای بزرگ و کوچک بیرون رانده اند، و حتی 
بیابان های حمص، دیرالزور و السویدا و درعا را از وجود 
عناصر تروریســتی پاک کرده اند و داعش نیز حتی از 
پایتخت و مقر خافت خود خوانده اش، یعنی »رقه«، 

عقب نشسته است.
اما، اکنون آیا می توان گفت که همه چیز در سوریه 
برای تروریست ها و حامیان آنها تمام شده است؟ مسلما 
اینگونه نیست. همین مسئله وضعیت کنونی در سوریه 
را پیچیــده می کند؛ از یک طرف، هیچکس نمی تواند 
پیروزی مقاومت و ارتش و ثبات نسبی موجود در سوریه 
را انکار کند، و از طرف دیگر، ما می بینیم که حمات 
متقابل میان تروریســت ها و ارتش سوریه در »ادلب« 
و»حماه« به شــدت ادامه دارد، و عاوه بر آن، ترکیه و 
آمریکا در مناطق شمالی و شرقی سوریه، علیرغم میل 

دمشق، فعال مایشاء هستند.
چند و چون ماجرا

به نظر می رسد که شرایط جاری سوریه، یک وقت 
استراحت بین دو نیمه است و دو قطب درگیر خود را 
برای نبرد بعدی که ممکن است نبرد نهایی باشد، آماده 

* عربستان درست در زمانی که یمن را 
زیر بمب های ساخته آمریکا می کوبد و تمام 

منتقدان داخلی خود را ساخی می کند، با بیش 
 .M.I.T از 60 دانشگاه آمریکایی از جمله با

قراردادهای مالی فراوانی می بندد.

طبق قوانین آمریکا دانشگاه ها و نهادهای علمی این کشور می توانند 
بخشی از درآمد خود را از سرمایه گذاری خارجی کسب کنند. وقتی هم 
صحبت از سرمایه گذاری خارجی در آمریکا باشد، حتماً پای عربستان 
سعودی به میان کشــیده خواهد شد. گویی عربستان سعودی وظیفۀ 
اخاقی دارد تا بخشــی از هزینه های جاری آمریکا را به تنهایی تأمین 
کند. حکمرانان جزیره العرب نه تنها با خرید بیمارگونه ساح، پول های 
نفتی خود را ســرازیر جیب آمریکایی ها می کند، بلکه با پول هایی که 
به دانشگاه های آمریکایی می دهند، کوشش دارند تا آبرویی برای خود 
بخرند؛ غافل از این که پولشان پیش از آن که چهره خودشان را تطهیر 

کند، چهره نهادهای علمی آمریکا را مخدوش می کند.
میزان و چگونگی سرمایه گذاری 

گرچه گزارش نهادهای علمی آمریکا از منابع مالی شان چندان هم 
روشن نیست، اما با همین داده ها که منتشر کرده اند می توان یافت آن 
چه که از سال 2012 تا کنون از خزانه عربستان، به طور مستقیم، وارد 
صندوق های مراکز علمی آمریکا شــده است حدود 650 میلیون دار 
است. یک میلیارد هم هر ســال از طریق 44000 دانشجوی سعودی 
محصل در آمریکا نصیب این کشــور می شود. جالب این است که اکثر 
این 44000 دانشــجو از خود دولت عربستان هزینه تحصیل خود در 
آمریکا را دریافت می کنند؛ در حالی که دانشجویان خارجی دیگر، مثًا 
300000 دانشجوی چینی که در آمریکا هستند، توسط خانواده هایشان 
تأمین مالی می شوند. البته سعودی با همۀ ول خرجی اش و دادن بورسیه 
به دانشجویان خودش تنها درصد کمی از دانشجویان خارجی آمریکا را 
تشکیل می دهد و به قول مایکل سوکولوو دانشجویان سعودی نسبت با 
دانشجویان شرقی دیگر از استعداد چندان زیادی هم برخوردار نیستند.

عربستان، درست در زمانی که یمن را زیر بمب های ساخت آمریکا 
می کوبد و تمام منتقدان داخلی خود را ساخی می کند، با بیش از 60 
دانشگاه آمریکایی از جمله با M.I.T. قراردادهای مالی فراوانی می بندد تا 
ابد از علم مدرن حمایت کند! البته پرسش از این که دانشگاه آمریکایی
M.I.T. چه نیازی به پول های نفتی عربستان دارد؟ خود پرسش جدی ای 
است. این دانشگاه سال پیش 16/5 میلیارد دار سرمایه داشت که این 
مبلغ بیش از تولید ناخاص ملی کشــورهایی چون نیکاراگوئه است. در 
حالی که پولی که عربستان در این دانشگاه خرج می کند، مطابق اعام 
خود این دانشگاه، سالی حدود 10 میلیون دار است و البته 43 میلیون 
هم پولی است که در واقع از طرف میلیاردرهای سعودی نصیب مراکز 
آموزشی مرتبط با این دانشگاه می شود. آیا عایدی این دانشگاه از سفره 

پهن سعودی همین مقدار است؟ 
حداقل 25 دانشــگاه آمریکایی به طور رسمی با آرامکو، بزرگترین 
شرکت نفتی سعودی و طبق ادعای بلومبرگ سودآورترین شرکت جهان، 
و یا با ســابیک و دیگر شرکت های عربستان قرارداد دارند. بیش تر این 
قراردادها در حوزه تخصصی نفت و گاز طبیعی اســت. اقتصاددان های 
مدرسه دولتی کندی هاروارد مستقیماً برای دولت عربستان کار می کنند 

موازنه شکننده میان مقاومت و حامیان تروریسم در سوریه
سبحان محقق

اشاره
در حال حاضر این سؤال ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که بحران سوریه بااخره به کجا انجامیده است؟ آیا ارتش 
سوریه بر تروریست ها پیروز شده است؟ آیا آوارگان می توانند به شهر و دیار خود برگردند؟ و آیا کار بازسازی آغاز شده است؟ 

پاســخ دادن به این سؤاات، با توجه به آنچه که در عرصه میدانی جریان دارد، کار چندان آسانی نیست؛ از یک طرف، ارتش 
سوریه بر حدود 70 در صد خاک این کشور، مسلط شده است و اکنون استان »رقه«، مناطق کرد نشین، استان »ادلب« و بخش هایی 

از استان »حماه« از کنترل دولت مرکزی و ارتش سوریه خارج است.
با این حال، در سوریه هنوز شرایط جنگی حاکم است؛ مردم منتظر هستند که ارتش کار تروریست های »جبهه النصره« را در 
ادلب و حماه یکسره کند و در شهر رقه نیز همین احساس میان ساکنان آن وجود دارد؛ بر اساس گزارش میدانی »فارین پالیسی«، 

مردم این شهر عملیات ارتش علیه شبه نظامیان کرد تحت حمایت آمریکا را انتظار می کشند.
اما، به نظر می رســد که در سوریه ،پیشروی نیروهای مقاومت و ارتش این کشور کم و بیش متوقف است، در ادلب و حماه هر 
چند تبادل آتش با تروریست ها گزارش می شود، ولی ارتش پشت دروازه های این شهر متوقف است. در ارتباط با شبه نظامیان کرد 

و مناطق تحت اشغال آنها نیز هنوز سیاست مشخصی از جانب دمشق اتخاذ نشده است.
مقاله حاضر، به علل ایجاد چنین وضعیتی می پردازد و بخصوص، رویکردهای دو کشور ترکیه و آمریکا در قبال سوریه را مورد 

توجه قرار می دهد.
سرویس خارجی

می کنند. سوریه طی هشت سال اخیر محل قدرت نمایی 
و آزمون میزان توانمندی دو قطب قدرتمند بوده و از 

این پس نیز خواهد بود. 
چیزی که در ماجرای بحران و جنگ داخلی سوریه 
قابل کتمان نیست و در باا هم به آن اشاره شد، شکست 
جبهه تروریســم در این جنگ است. اتفاقی که برای 
آمریکا و متحدانش در منطقه و جهان، باور نکردنی و 
البته، نگران کننده است. طبق فرمولی که تدوین شده 

و در سال 2011 به اجرا در آمده بود، جبهه تروریسم 
همه چیز را برای پیروزی داشــته است؛ آمریکا عقبه 
استراتِژیک آن بود، عربستان از لحاظ مالی، تسلیحاتی 
و خصوصا ایدئولوژیکی، از این جبهه حمایت می کرد، 
مشکل ژئوپلیتیک برای اعزام تروریست ها و تسلیحات 
را دو کشــور ترکیه و اردن حل کرده بودند و ســایر 
امکانات مثل رســانه ها و نهادهای بین المللی نیز همه 

آماده خدمت و پشتیبان این جبهه بودند.
با توجه به این امکانات، وقتی که جنگ سخت و نرم 
به طور توامان آغاز شد، ابتدا توفان مهیبی را ایجاد کرد 
که از دوست و دشمن، همه را ترساند و حتی خیلی از 
وفادار ترین افراد جبهه مقاومت هم فکر می کردند که کار 
دولت »بشار اسد« تمام است و فقط بر حسب وظیفه و 
بدون توجه به نتیجه جنگ، باید با دشمن جنگید. اما، 
وقتی نیروهای مقاومت به طور جدی وارد میدان شدند 
و زمانی که روسیه نیز با موشک ها و جنگنده هایش به 
این جبهه پیوست، فضای جنگ به مرور عوض شد و 
تحوات به سمتی پیش رفت که برای آمریکا و غرب 
، ناخواســته و بســیار نگران کننده بوده است؛ میان 
متحدان شکاف افتاد، عربســتان و رژیم های مرتجع 

عربی در مورد قدرت مطلق آمریکا، دچار تردید شدند 
و هنوز هم نسبت به پیامدهای شکست در سوریه برای 
خود بیمناک هستند. بدتر از همه )برای جبهه حامی 
تروریسم( اینکه، به خاطر آشکار شدن حمایت آمریکا 
از داعش و دیگر تروریست ها، این کشور قدرت نرم خود 
را در منطقه و جهان تا حدود زیادی از دست داده است.

تاش برای ایجاد توازن
تا اینجای ماجرا را که بنگریم، می بینیم که در رقابت 

ســنگین و نفسگیر دو نیرو در سوریه، تا سال 2014 از 
قدرت و هیمنه آمریکا و متحدانش کاسته شد و از این 
سال به بعد، وزنه قدرت در سمت جبهه ضد تروریسم 
در حال سنگین تر شدن بوده است؛ شهرهای بزرگ به 
دســت نیروهای دولتی و مقاومت افتاد و تروریست ها 
حتی در بیابان و صحراهای وسیع هم تار و مار شدند. 
در چنین شرایطی، طبیعی بود که همه منتظر شنیدن 
پیروزی نهایی دمشق بر تروریسم باشند، مثل چیزی 
کــه در عراق اتفاق افتاده بود. اما این اتفاق نیفتاد. در 
صورتــی که چنین اتفاقی می افتاد، نه تنها ســوریه ، 
بلکه کل منطقه به لرزه در می آمد و شرایط برای رژیم 
صهیونیستی نیز بســیار دشوار می شد. قدرتی که در 
ابتدای شروع جنگ داخلی سوریه نا دیده گرفته شده 
بود، روز به روز نیرومند تر شــد و در برابر جبهه مقابل 
یک موازنه به وجود آورد و اکنون نیز می خواست تبدیل 

به دست برتر بشود.
در ســال 1396 زمانی که نیروهای ارتش سوریه 
استان شــرقی دیرالزور، حومه دمشق )از جمله شهر 
دوما( و سه استان جنوبی »درعا«، »سویدا« و »قلمون« 
را از کنترل تروریســت ها خــارج کردند، مقامات این 
کشــور، از جمله شخص »بشار اسد«، اعام کردند که 
ارتش به زودی راهی شمال می شود تا کار تروریست ها 

را در استان ادلب تمام کند.
پس از آن نیز واحدهایی از ارتش سوریه روانه شمال 
شدند و همه چیز برای آغاز آخرین عملیات بزرگ آماده 
بود و به نظر می رسید که هیچ نیرویی نمی تواند جلوی 

این آخرین پیشروی را بگیرد.

اما، در همان زمان ماشــین بــزرگ جنگ روانی 
دشمن به کار افتاد و روی همین مسئله متمرکز شد؛ 
رســانه هایی که ارگان خبری و تبلیغی جبهه حامی 
تروریسم بوده اند، از پیامد های فاجعه بار حمله به ادلب 
حرف زدند و مدعی شدند که در صورت آغاز عملیات، 
حمــام خون به راه خواهد افتــاد و لذا جامعه جهانی 
باید بسیج شود و جلوی حمله ارتش سوریه را بگیرد.

همزمان با این هجمه گســترده رسانه ای، دولت 
ترکیــه نیز اعــام کرد به هر ترتیبی که شــده، باید 
جلوی این عملیات گرفته شود، زیرا اگر ارتش سوریه 
حمله اش را آغاز کند، هزاران نفر از ساکنان ادلب راهی 
مرزهای شمالی خواهند شد و این آوارگی بزرگ، باعث 
می شود جان غیر نظامیان به خطر بیفتد و عاوه بر آن، 
ترکیه دیگر نمی تواند آواره جدیدی را از سوریه بپذیرد.

عاوه بر آن و در حالی که جنجال های رسانه ای در 
اوج بود، »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، 
به همتای روسی خود در شهر ساحلی »سوچی« وعده 

داد که مشــکل ادلب را به شــیوه سیاسی حل کند؛ 
اردوغان گفت، شــبه نظامیان مسلح حاضر در استان 
ادلب را متقاعد خواهد کرد ســاح های سنگین خود 
را از بخش هایی از این استان خارج کنند؛ این مناطق 
عاری از ســاح که »مناطق کاهش تنش« نام گرفته 

بود، عمق 15 تا 20 کیلومتر را شامل می شده است.
در ارتباط با ماجرای ادلب، آشکار است که مشکل 
ترکیه ، دلسوزی برای مردم سوریه نبوده و نیست، چرا 
که اصوا مقامات آنکارا از متهمان ردیف اول کشــتار 
حدود 500 هزار شهروند سوری از سال 2011 به این 
سو هســتند. مقامات آنکارا از پیروزی شیرین ارتش 
ســوریه، که با تسلط بر ادلب رقم می خورد، به شدت 
واهمه داشتند. همین مسئله تحت تعقیب قرار گرفتن 
بــه خاطر ارتکاب جنایت در ســوریه و ترس از ظهور 
یک سوریه قدرتمند در مرزهای جنوبی، میان آمریکا 
و ترکیه در ارتباط با بحران سوریه، پیوند ایجاد می کند. 
البته، خوشبختانه این همسویی همه حوزه ها را در بر 

نمی گیرد؛ میان آنکارا و واشــنگتن بر سر مناطق کرد 
نشین در شمال و شمال شرق سوریه تنش وجود دارد.

در هر حال، تا این لحظه کسی نمی داند که سنگ 
اندازی ترکیه در مسیر عملیات ارتش سوریه درادلب، 
آیا با هماهنگی آمریکا صورت گرفته است یا نه. آشکار 
شدن این توطئه مشــترک هم البته چیزی را عوض 
نمی کند؛ ترکیه می بایســت مقابــل چنین عملیاتی 

می ایســتاد، تا از پیامد های پیروزی بزرگ دمشق در 
امان بماند.

در مجموع، چیزی که در ادلب اتفاق افتاد، هر چند 
نشــان داد که مسائل انسانی برای نیروهای مقاومت و 
ارتش سوریه مهم است، ولی در مقابل نیز روزنه امیدی 
را برای جبهه حامی تروریسم ایجاد کرد و توقف ارتش 
ســوریه در پشت دروازه های ادلب، نقطه امیدی برای 
آمریکا شــد تا ااقل شکســت نخورد و به فکر ایجاد 
توازن نیرو در ســوریه باشد. از این پس بود که تمرکز 
آمریکا روی مناطق شــرق فرات و قلمرو شبه نظامیان 

کرد، دوچندان شد.
تــا این زمــان واشــنگتن تقریبا همــه فعاان 
تروریســت)چه تکفیری و چه غیر تکفیری( در خاک 
سوریه را از دست داده بود. اما، سال ها بود که نظامیان 
آمریکایی در شرق سوریه فعال بوده و شبه نظامیان کرد 
را برای روز مبادا سازماندهی کرده بودند. از سال 2015 
به بعد که ارتش سوریه حالت تهاجمی به خود گرفته 
بود و شهرها و مناطق بیابانی این کشور را یکی پس از 
دیگــری تحت کنترل خود در می آورد، آمریکا نه تنها 
اجازه نداد که نظامیان سوری وارد مناطق تحت کنترل 
کردها شوند، بلکه همه تاش خود را به کار گرفت تا 
افتخار تسخیر مرکز خافت »داعش« یعنی شهر »رقه«، 
نصیب ارتش سوریه نشود و به همین خاطر، کردها را 
روانه استان رقه که اصوا یک منطقه عربی است کرد، 
و بمباران مداوم مناطق شهری رقه که به قیمت جان 
صدها غیر نظامی تمام شــد، شبه نظامیان کرد تحت 
حمایت خود موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه«، 

را بر این شــهر مسلط کرده بود. اما اکنون که کار در 
ادلب گره خورده، وقتش رسیده بود که آمریکا از این 
ســرمایه گذاری خود در راستای ایجاد توازن با جبهه 

مقابل)ضد تروریسم(، بهره برداری بکند.
مناطق کردنشین و شرق فرات

مناطق کرد نشین و شرق رود فرات در حال حاضر 
به مرکز ثقل سیاست های واشنگتن تبدیل شده است و 
دولت آنکارا نیز به این منطقه نگاه ویژه ای دارد. هر چند 
ممکن است آمریکا و ترکیه اهداف تاکتیکی مشترکی 
را نســبت به مناطق کرد نشــین و شرق فرات داشته 
باشــند، ولی نگاه راهبردی این دو کشــور به مناطق 

فوق یکی نیست. 
ترکیه نیز مثل آمریکا می خواهد از مناطق شمالی 
و شرقی سوریه به عنوان اهرمی علیه دمشق استفاده 
کند. اما آنها درقبال کردهای مســلح در این مناطق، 
سیاســت های متفاوتی دارند و همین اختاف باعث 
می شــود که آنها نتوانند در این حوزه رویه و سیاست 

واحدی را اتخاذ بکنند.
 در حال حاضــر نیز تبادل نظر و چانه زنی میان 
مقامات آنکارا و واشنگتن بر سر شرق فرات ادامه دارد 
که آخرین مورد آن، اظهارات روز شنبه »خلوصی آکار« 
وزیر دفاع ترکیه است؛ وی طی نشستی در مقر وزارت 
دفــاع ترکیه، گفت: اخیرا هیئــت آمریکایی به آنکارا 
سفر کرد و ما نظرات و پیشنهادات خود را به آنها ارائه 
کرده ایم و انتظار داریم که آن را بررســی و فورا پاسخ 
دهند...دو کشــور بر سر ادامه فعالیت مشترک درباره 

موضوع ایجاد منطقه امن در شرق فرات توافق کرده اند.
وی گفت: ما نظراتمان را به هیئت آمریکایی اعام و 
تأکید کرده ایم که ما نمی توانیم دیگر تأخیر را بپذیریم 

و اگر ازم شد طرح خود را به کار خواهیم گرفت.
این اظهارات نشان می دهد که ترکیه می خواهد در 
چارچوب منطقه امن ادعایی، حضور فعال داشته باشد 
و از نزدیــک کردها را تحــت کنترل بگیرد. این اقدام 
ضد ســوری آنکارا به شــکل گیری توازن قدرت مورد 
نظر آمریکا در ســوریه کمک می کند، اما ممکن است 
مانع طرح های بعدی آمریکا در مناطق کرد نشین هم 
بشود. به همین خاطر، آمریکا در ارائه پاسخ مثبت به 

ترکیه، تعلل می کند.
در حال حاضر دقیقا مشــخص نیست که آمریکا 
برای مناطق کرد نشین چه برنامه ای دارد. چیزی که 
در ظاهر مشاهده می شود، سفرهای پی در پی و مشکوک 
مقامات ارشد آمریکایی به این مناطق و ارسال صدها 
کامیون مملو از تسلیحات برای شبه نظامیان کرد است. 
همین مسئله که به وضوح تمامیت ارضی سوریه را به 
خطر می اندازد، برای ترکیه نیز نگران کننده بوده و به 
همین خاطر است که مقامات آنکارا بی قراری می کنند.

در این شــکی نیست که در صورت اجرایی شدن 
طرح مورد نظر آمریکا در مناطق کرد نشــین سوریه، 
دمشق با خطر تجزیه مواجه شده و محور مقاومت که 
از ایران تا مرزهای فلسطین  اشغالی در غرب سوریه و 

جنوب لبنان امتداد دارد، هم تهدید می شود. 
ترکیه طی سال های اخیر عما نشان داده است که 
در مورد تضعیف دولت دمشــق و حتی تجزیه سوریه، 

کاما با آمریکا همسو اســت. ترکیه نمی خواهد یک 
دولت قدرتمند در مرزهای جنوبی خود داشته باشد. 
عاوه بر آن، ترکیه نه تنها محور مقاومت، که راهبردش 
نابودی اسرائیل است، را نمی تواند درک کند، بلکه حس 
می کند این محور ممکن است در آینده موی دماغش 
هم بشود و در مسیر جاه طلبی های منطقه ای آنکارا مانع 
هم ایجاد بکند. نوع برخورد »رجب طیب اردوغان« با 
رژیم صهیونیستی، تاکنون مبتنی بر منافع ترکیه بوده 
اســت. به همین خاطر، میان دولت ترکیه و جنبش 
مقاومت نوعی شکاف نامرئی وجود دارد و احتماا این 
شکاف درآینده بر ما خواهد شد. البته نا گفته نماند، 
توده های مردم که به حزب »عدالت و توســعه « رای 
داده اند، و اردوغان را به قدرت رســانده اند، مثل سایر 
ملت های منطقه، گرایشــات شدیدا ضد صهیونیستی 
دارند و همین گرایشات است که باعث می شود اردوغان 
دربرخی مواقع، اقدامات اســرائیل علیه فلسطینیان را 
با شــدت و حرارت خاصی محکــوم کند و در ظاهر، 
حرف های گنده بزند. ولی در هر حال، هرگز با جبهه 
مقاومت همدل نیست و بدش نمی آید که دیگران این 

جبهه را برچینند.  
در هر حال، غرض این اســت که بگوییم دولت 
ترکیه با تضعیف و نا بودی حکومت بشار اسد،  تجزیه 
سوریه و برچیده شدن جبهه مقاومت، کاما با آمریکا 
همســو است. اما، مشکل ترکیه با آمریکا در منطقه 
شرق فرات، مسئله چگونگی برخورد با شبه نظامیان 
کرد اســت. به طور طبیعی، شکاف و اختاف میان 
واشــنگتن و آنکارا بر سر کردها، نفعش به دمشق و 
جبهه ضد تروریسم می رسد و حتی ممکن است در 
آینده، سیاست »ایجاد توازن« واشنگتن در سوریه 

را به خطر بیندازد. 
در هر صورت، مسئله کردها و شرق فرات مسئله ای 
غامــض و اینحل بوده و هیچ دور نمای درســتی را 
نمی توان برای آن پیش بینی کرد. البته، این مسئله یک 
راه حل دارد و آن، درک سیاست های پلید آمریکا توسط 
کردهای سوریه است؛ آنها باید بدانند که واشنگتن به 
شبه نظامیان کرد، نگاهی کاما ابزاری دارد، و این نگاهی 
است که آمریکایی ها به تروریست های تکفیری و غیر 
تکفیری در سوریه داشته اند. کردهای سوریه همچنین، 
به یک دولت مرکزی قوی در دمشــق نیاز دارند، تا از 

آنها در برابر حمات ترکیه محافظت کند.
جمع بندی

ســوریه هر چند بخشی از پازل پر تاطم منطقه 
اســت و بحران این کشور با ســایر بحران ها از عراق 
گرفته تا لیبی و یمن و افغانســتان، گره خورده است؛ 
اما بسیاری از کارشناسان به این باور رسیده اند که در 
صفحه شــطرنج غرب آسیا، مهره سوریه حکم وزیر را 
دارد و هر حرکتی در این کشور، می تواند جریان مقابل 
را کیــش و مات بکند. به همین خاطر، در حال حاضر 

همه نگاه ها به سوریه است.
قــدرت نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه طی 
ســال های نخست پس از 2011 اصا در نظر گرفته 
نمی شــد. اما، این نیروها طی ســال های بعد خودی 
نشان داده اند و در بازه زمانی میان سال های 2014 و 
2016 با جبهه حامی تروریسم، به توازن رسیده اند و 
در گام بعد نیز برای کسب جایگاه قدرت مسلط خیز 
برداشتند. اما زمانی که جبهه ضد تروریسم و مقاومت 
می خواســت با فتح ادلب ، این برتری را تثبیت کند، 
همان طور که گفته شد، ناگهان این روند متوقف شد 
و آمریــکا از این پس در صدد حفظ موازنه قدرت در 
ســوریه بر آمد و هنوز هم تاش می کند این موازنه 
را ایجاد کند، تا بلکه در آینده بتواند شــانس خود را 
)یعنی همان تغییر روند تحوات به نفع آمریکا( یکبار 

دیگر امتحان کند.

* توقف ارتش سوریه در پشت دروازه های ادلب، نقطه امیدی 
برای آمریکا شد تا ااقل شکست نخورد و به فکر ایجاد توازن 

نیرو در سوریه باشد. از این پس بود که تمرکز آمریکا روی 
مناطق شرق فرات و قلمرو شبه نظامیان کرد، دو چندان شد.
* علی رغم شکست خفت بار آمریکا و متحدانش در جنگ 

داخلی سوریه، آنها توانسته اند پرونده این جنگ را همچنان باز 
نگه دارند. 

* زمانی که جبهه ضد تروریسم و 
مقاومت می خواست با فتح ادلب، برتری 
خود را در سوریه تثبیت کند، ناگهان این 
روند متوقف شد و آمریکا از این پس 
در صدد حفظ موازنه قدرت بر آمد، تا 
در آینده بتواند شانس خود را در سوریه 
یکبار دیگر امتحان کند.

* هر چند ممکن است آمریکا و ترکیه 
اهداف تاکتیکی مشترکی را نسبت به 
مناطق کردنشین و شرق فرات داشته 

باشند، ولی نگاه راهبردی این دو کشور 
به مناطق فوق یکی نیست. 

* به نظر می رسد که شرایط 
جاری سوریه، مشابه وقت 
استراحت بین دو نیمه در 

مسابقات ورزشی است و دو قطب 
درگیر خود را برای نبرد بعدی 

که ممکن است نبرد نهایی باشد، 
آماده می کنند. 

سرمایه گذاری عربستان
 در نهادهای علمی آمریکا 

امین ااسام تهرانی
* پولی را که عربستان از سال 2012  تاکنون به طور مستقیم وارد صندوق های مراکز 

علمی آمریکا کرده، حدود 650  میلیون دار است. یک میلیارد دار نیز هر ساله از طریق 
44  هزار دانشجوی سعودی که در آمریکا تحصیل می کنند، نصیب این کشور می شود.

و برای آیندۀ بازار کارِ پادشــاهی عربســتان به این پادشــاهی مشاوره 
می دهند. البته بیش تر این دانشگاهیان به جای این که خود را مشاوران 
عربستان معرفی کنند، دوست دارند که خود را پژوهشگرانی بخوانند که 

مشغول تحقیق روی پروژه هایی خاص اند!
هدف از سرمایه گذاری 

همان طور که پیش از این گفته شد، اولین چیزی که عربستان به دست 
می آورد گروهی از دانشمندان مراکز علمی آمریکا است که در حوزه های 
مختلف نفت وگاز به ســعودی ها مشاوره می دهند؛ که شامل حوزه های 
فنی و مهندسی، بازاریابی و اقتصاد می شود. البته اگر بخواهیم این مسئله 
را به زبان مردم یمن ترجمه کنیم، معنایش این می شود که این گروه از 
دانشگاهیان و دانشمندان آمریکایی به عربستان کمک می کنند تا بیش تر 

نفت و گاز استخراج کنند تا بیش تر نفت بفروشند و پول به جیب بزنند 
تا بیش تر از آمریکا بمب بخرند تا بیش تر خانه های یمنی ها را بر سرشان 
خراب کنند و با محاصره یمن کودکان و زنان بیش تری را در معرض مرگ 
از گرسنگی قرار دهند.... البته این دانشمندان آمریکایی که ابد تقدسی 
هم برای علم قائل اند می توانند با پولی که از علم فروشی به عربستان به 
کف می آورند، بوقلمون درشت تری برای جشن »روز شکرگزاری« بپزند 
و چیزی از پس مانده اش را نیز به کارتن خواب های شهرشــان بدهند تا 

شاید کفاره ای باشد برای بخشایش شان!
چیز دیگری که سعودی ها با سرمایه گذاری در دانشگاه های آمریکا به 
دنبالش هستند، جلب فکر دانشگاهیان طراز اول آمریکا به سمت سعودی 
و شاهزاده جوانی است که قصد دارد با آن چه چشم انداز 2030 می خواند 

دســت به مدرن سازی عربستان بزند –البته عربستانی که هنوز مفهوم 
ملیت در آن شکل نگرفته است! این سرمایه گذاری ها کمک می کند به 
تلطیِف افکار دانشگاهیان آمریکا نسبت به عربستانی که پیش تر بََدوی 
می خواندنش. البته این »جلب افکار« ثمر دیگری نیز برای ســعودی ها 
دارد، و آن »بَِرندسازی« است. همان چیزی که جوردن سفیر سابق آمریکا 
در عربستان آن را تاشی خواند برای »گستردن »قدرت نرم«، درست 

همان گونه که آمریکا سال ها است که انجام می دهد.«
وقتی بن سلمان مشغول خرج کردن در این دانشگاه ها بود، رسانه های 
آمریکایی این که عربستان به تازگی اجازه رانندگی به زنان داده! را با شدت 
تبلیغ می کنند یا این که سینمایی در ریاض بعد 35 سال افتتاح می شود 
را در بوق می کنند. برای همین پول ها است که وقتی دانشگاه های آمریکا 
مثل هاروارد و M.I.T. یا مراکزی چون ســیلیکون ولی میزبان بن سلمان 
می شــوند، کســی در آن جا متعرض جنایات او و کشورش در یمن و یا 
ســرکوب شهروندان مخالف حکومت نمی شود. تعدادی از دانشگاهیان و 
کنش گران ضد جنگ در مقابل M.I.T. دست به اعتراض زدند و این دانشگاه  
را به خاطر نقش مشاوره ای اش برای عربستان محکوم کردند و این دانشگاه 
را مجرم جنگی خواندند که باعث مرگ هزاران نفر شــده اســت، اما این 
صداها به جایی نرســید. 4000 نفر امضاء جمع کردند که M.I.T. ماقات 
بن ســلمان را لغو کند اما نتیجۀ این اعتراضات و کارزار روشــن بود: فردا 
صبحش بن سلمان در آزمایشگاه رسانه ای این دانشگاه بود و قراردادی 23 
میلیون داری برای گسترش پروژه های تحقیقاتی بست. این پول ها کار 
سعودی را راه می اندازد، اما تیغ دارهای نفتی بن سلمان تا جایی بّرندگی 
دارد. بعد از این روشن خواهد شد که باز سعودی در معامله با آمریکا بیش 

از این که چیزی به دست بیاورد، چیزی از کف داده.
سرانجام مبهم 

گویی این که عربستان در یمن کشتارگاهی بزرگ از غیرنظامیان راه 
بی اندازد، یا این که در یک روز 37 نفر از –به اصطاح– شهروندان خود را 

گردن بزند و پیکر بی سر یکی از آنها را نیز در پیش چشم مردم به چلیپا 
بکشد تا درسی برای یاغی ها باشد، برای نخبگان دانشگاهی آمریکا مسائلی 
پیش  پا افتاده بود! و چندان برایشــان دردناک نبود؛ اما قتل خاشقچی 
ماجرایی متفاوت بود. او به هر حال برای روزنامۀ »آمریکایِی« واشنگتن 
پست می نوشت، کشتن او انگار خون این نخبگان دانشگاهی را به جوش 
آورد. به خصوص بعد از آن لســتر مسئول رسیدگی این پرونده شد و 
اعام کرد: یکی از کســانی که در جریان قتل خاشقچی نقش داشتند 
در ماقات بن سلمان از M.I.T. همراه او بوده است. این جا دیگر سکوت 
چنــدان ممکن نبود و اعتراض ها باا گرفت و صداهایی که پیش تر در 

گوشه و کنار بلند می شد و شنیده نمی شد، این بار به گوش ها رسید.
رســانه ها این بار، با شخصیت های مستقل دانشگاهی همراه شدند 
–همان شــخصیت هایی که پیش تر صدایشان را نمی شنید و منعکس 

نمی کرد– و به دانشــگاه ها فشــار آوردند، بااخره این بار بحث بر سر 
جان »میلیون ها یمنی« نبود، بلکه بحث ســر جان »یک خودی« بود. 
کار چنان باا گرفت که دانشــگاه M.I.T. بخشی از پول عربستان را به 
نشــانۀ اعتراض بازگرداند. این بار کام اساتید مستقلی چون هسلنگر 
استاد M.I.T. شنیده شد، که می گفت: »دانشگاه های آمریکا به سعودی 
سرمایۀ نمادین می دهند. ما از نام دانشگاه M.I.T. استفاده کردیم تا نام 
بن سلمان و رژیمش را جا دهیم.« گردانندگان دانشگاه ها نیز مجبور به 
موضع گیری شدند. در واقع رؤسای این نهادها موضعی دوگانه در قبال 
عربستان گرفتند. برخی گفتند که ما با شرکت آرامکو و.. قرارداد داریم نه 
با دولت عربستان، در حالی که حدود 87 درصد بودجه سعودی را آرامکو 
تأمین می کند و دیگر شــرکت ها نیز همه دولتی اند، یا جاناتان کینگ، 
یکی از مسئوان دانشگاه M.I.T.، گفت: ما با قاتل ها و زندانی کنندگان 
کنشگران زن شریک نخواهیم شد، اما باید روابط خود را با آنان حفظ 
کنیم!! همۀ این ها نشــان می دهد که تیغ پول عربســتان هم تا جایی 
می بُرد و این بار هم حکمرانان سعودی بیش از آن چه به دست آوردند، 
خرج کردند. در این جا هم کام مایکل اســکولوف نویسنده نیویورک 
تایمز، مصداق دارد که گفت: »بن سلماِن خام، وسط تور دال کارکشتۀ 
آمریکایی، دونالد ترامپ، است؛ که پول های نفتی سعودی را می بلعد و 

آن را پول خوردهای عربستان می خواند.« 

* حداقل 25 دانشگاه 
آمریکایی به طور رسمی 
با »آرامکو« بزرگ ترین 
شرکت نفتی سعودی و 
طبق ادعای »بلومبرگ«، 
سودآورترین شرکت جهان، 
و با دیگر شرکت های 
عربستان قرارداد دارند. 
بیش تر این قراردادها در 
حوزه تخصصی نفت و گاز 
طبیعی است.

منابع: 

.he New York Times Magazine -

 .MIDDLE EAST MONITOR-

در حال حاضر دقیقا مشخص نیست که آمریکا برای مناطق کردنشین 
چه برنامه ای دارد. چیزی که در ظاهر مشاهده می شود، سفرهای 

پی در پی و مشکوک مقامات ارشد آمریکایی به این مناطق و ارسال 
صدها کامیون مملو از تسلیحات برای شبه نظامیان کرد است.
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انتقاد اهالی والیبال از وزارت ورزش
به یاد سرلشگر شهید »ولی اه فاحی«شفاف بگویند چرا انتخابات برگزار نمی شود؟!

انسان شهید نمی شود 
مگر قبل از شهادت کامل شده باشد

 سرلشــگر شــهید »ولی اه فاحی«  سال 
1310 در طالقــان متولــد شــد و بــرای ادامۀ 
تحصیل، در ســال 1324 به تهــران آمد.از مهر  
سال 1330در دانشکده افسری تحصیات خود را 
ادامه داد.  پس از اخذ لیســانس در سال 1333 با 
درجۀ ستواندومی فارغ التحصیل شد.  در سال های 
1339 و 1334، دورۀ پرسنل نظامی و سپس دورۀ 

عالی آجودانی را در آمریکا گذراند. از ســال 1351 تا اواسط سال1353  با 
درجه ســرهنگ دومی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتش بس ویتنام، 
به آن کشــور اعزام شــد. وی به کار تدریس در دانشکده فرماندهی و ستاد 
ادامه داد تا آنکه در12 مهر  1357 به درجه سرتیپی ارتقا یافت و در همان 

تاریخ به شیراز منتقل شد.

حدیث دشت عشق

صفحه 9
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳9۸ 
۲9 ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۴۸

* به درخواســت فدراســیون جهانی از دو و میدانی کاران تست دوپینگ 
گرفته شد. حسن تفتیان که سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرده است به 
درخواست فدراسیون جهانی دیروز در مجموعه ورزشی آفتاب انقاب تست 
دوپینگ داد. ماموران وادا به صورت سرزده از او تست دوپینگ گرفتند. این 
دونده کشــورمان مدتی را برای تمرین با هزینه شخصی به فرانسه رفته بود 
و به تازگی به ایران بازگشته است.حســن تفتیان و احسان حدادی که هر 
دو ســهمیه قهرمانی جهان را کسب کرده اند، زیر نظر ستاد جهانی مبارزه با 

دوپینگ هستند.
* ملی پوش بســکتبال ایران برای فصل بعد با تیم نانجینگ چین قرارداد بست.دیروز 
چند رسانه چینی از پیوستن بهنام یخچالی گارد راس تیم ملی بسکتبال ایران به تیم 
نانجینگ برای بازی در لیگ CBA )لیگ حرفه ای بســکتبال چین( خبر دادند. در حال 

حاضر بهنام یخچالی به همراه تیم ملی ایران در اردوهای تدارکاتی که به میزبانی روسیه 
پیگیری می شود حضور دارد. او فصل گذشته در تیم پتروشیمی ماهشهر حضور داشت. 
ملی پوشــانی چون صمد نیکخواه بهرامی، حامد حدادی و ارسان کاظمی نیز پیش از 

یخچالی سابقه حضور در لیگ بسکتبال چین را داشتند.
* آرش میراســماعیلی رئیس فدراسیون جودو با بیان اینکه قصد نداریم هر 
جودوکاری را به مسابقات جهانی اعزام کنیم،گفت: باید با برنامه جلو برویم و 
جودوکاران را ابتدا در مسابقات مختلف محک بزنیم و اگر توانستند خودشان 
را نشان بدهند عازم رقابت های جهانی شوند. وی افزود:سعید مایی و محمد 
بریمانلو اولویت نخست ما برای اعزام به مسابقات جهانی هستند حال ممکن 
است یکی دو نفر دیگر نیز به این نفرات اضافه شوند اما این دو کاندیدای اصلی 
اعزام هســتند. البته سایر نفرات را در تورنمنت ها محک می زنیم، اگر نتایج 

خوبی گرفتند برای سال های آینده به مسابقات جهانی اعزام می شوند.
* مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا یک شنبه هفته جاری در لبنان به 
پایان رسید و تیم ایران موفق به کسب دو مدال نقره و یک برنز در این رقابت ها شد.تیم 
ایران قرار بود دوشــنبه شب وارد تهران شود، اما به دلیل نقص فنی هواپیما این پرواز 
کنسل شــد.تیم ایران یک روز کامل در بیروت ماند و منتظر اعام زمان پرواز دیگری 
شــد. در نهایت ملی پوشان ایران صبح دیروز راهی تهران و ساعت 9 و 30 دقیقه وارد 

فرودگاه امام خمینی  شدند.
* دومین مرحله اردوی آمادگی تیم والیبال نشســته با دعوت از 16 بازیکن 
از روز جمعه 11 مرداد ماه در محل فدراسیون آغاز می شود.داوود علیپوریان، 
صادق بیگدلی )تهران(، مهدی بابادی )خراسان رضوی(، مرتضی مهرزاد، مجید 
لشگری، رمضان صالحی، امیر کفشــدار )مازندران(، میثم علیپور )گیان(، 

محمد نعمتی )گلستان(، حســین گلستانی )قم(، مرتضی رمضانی )قزوین(، 
میثم حاجی بابایی )آذربایجان شرقی(، محمدرضا سبحانی نیا )اصفهان(، مهرزاد 
مهروان )البرز(، عیسی زیراهی )مرکزی( و حسین دریکوند )لرستان( بازیکنان 
دعوت شده به این مرحله از اردو هستند که زیر نظر هادی رضایی سرمربی، 
بهمن تاروردی زاده و فرید صائبی مربیان تیم ملی تمرین می کنند. در این اردو 
محمد صفری به عنوان فیزیوتراپ و علی کشفیا به عنوان سرپرست حضور 

دارند. این مرحله از اردو تا چهارشنبه 18 مرداد ماه ادامه دارد.
* علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی عصر دیروز دخترش را در سانحه تصادف 

از دست داد و در غم از دست دادن فرزندش عزادار شد. 
ســرویس ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به رئیس فدراسیون قایقرانی و خانواده 

محترمش تسلیت می گوید.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین باقی ماند
لیونل اسکالونی تا سال 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین خواهد 
بود و آلبی سلســته را در جریان انتخابی جام جهانی قطر هدایت خواهد کرد. 
فدراسیون فوتبال آرژانتین )AFA( بامداد دیروز اعام کرد لیونل اسکالونی که 
پس از جام جهانی 201۸ روسیه سرمربی موقت تیم ملی انتخاب شده بود تا 
سال 2022 هدایت آلبی سلسته را بر عهده خواهد داشت. سرمربی آرژانتینی 
در انتخابی جام جهانی 2022 قطر هدایت تیم ملی کشورش را بر عهده دارد.

پیش از این تصمیم گیری قرار بود اســکالونی تا پایان دسامبر 2019 هدایت 
تیم ملی آرژانتین را بر عهده داشــته باشد. سرمربی 41 ساله در جام جهانی 
201۸ روسیه دستیار خورخه سامپائولی بود و پس از این رقابت ها و برکناری 
ســامپائولی هدایت آلبی سلســته به طور موقت به او واگذار شد. او با وجود 
کســب عنوان ســومی در کوپا آمه ریکا چهره خوبی از نسل جدید تیم ملی 
 AFA نشــان داد. لیونل مســی هم در پایان جام از او حمایت کرد. در نهایت
تصمیم گرفت اســکالونی تا جام جهانی آینده ســرمربی آلبی سلسته بماند.
در کادرفنی اســکالونی بازیکنان ســابق تیم ملی آرژانتین حضور دارند. والتر 
ساموئل و فابیان آیاا به همراه پابلو آیمار )سرمربی تیم زیر 17 سال آرژانتین( 

دستیاران سرمربی 41 ساله هستند.
نیکواس په په گران ترین خرید تاریخ آرسنال

نیکواس په په با امضای قراردادی 72 میلیون پوندی به گران ترین خرید 
تاریخ آرسنال تبدیل شده است.

توپچی های لندن گران ترین خرید تاریخ خود را انجام دادند و توانستند 
نیکــواس په په را با 72 میلیون پوند به خدمت بگیرد. این بازیکن که برای 
تیم ملی فوتبال ســاحل عاج بازی می کند، در لیل عملکرد خوبی داشت و 
توانست با درخشش در این تیم راهی آرسنال شود. این بازیکن روز گذشته 
معاینات پزشکی خود را نیز به خوبی پشت سر گذاشت و قرارداد خود را امضا 
کرد. په په 24 ســاله بعد از دنی سبایوس، ویلیام سالیبا و گابریل مارتینلی، 
چهارمین خرید تیم قرمزپوش شــمال لندن محسوب می شود. او با به ثمر 
رســاندن 22 گل و 11 پاس گل در فصل قبل با پیراهن تیم لیل، پشت سر 
کیلیان ام باپه ســتاره جوان پاری سن ژرمن قرار داشت و حضور در آرسنال 
در کنار امریک اوبامیانگ و اکازت می تواند قدرت خط حمله این تیم لندنی 

را افزایش دهد.

اعتراض پیشکسوتان و مردم انزلی به انتخاب لطیفی
پیشکســوتان و هواداران تیم فوتبال ملوان انزلی به انتخاب علی لطیفی 

اعتراض کردند.
  پس از انتخاب علی لطیفی به عنوان ســرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی، 
پیشکسوتان و مردم به این موضوع اعتراض کردند. معترضان اعتقاد دارند که 
چرا محســن میرآبی مالک باشــگاه ملوان با وجود پیشکسوتانی چون محمد 
احمدزاده، فرهاد پورغامی، بهمن صالح نیا، نصرت ایراندوست و... سراغ لطیفی 
رفته است.گفته می شــود یکی دو نفر از پیشکسوتان باشگاه نیز قرار است با 
فرماندار شــهر صحبت کرده و مراتب اعتراض خود را به گوش آنها برســانند. 
ضمن اینکه بیانیه هایی خطاب به نماینده انزلی در مجلس شــورای اسامی 
منتشر شــده است. با حجم اعتراض ها، خبر می رســد مالک باشگاه ملوان از 

لطیفی خواسته حداقل امروز به انزلی نیاید تا تصمیمات ازم اتخاذ شود.
مشکات مالی ذوب آهن در آستانه بازی با ااتحاد

باشگاه ذوب آهن ایران که روز 14 مرداد باید در مرحله یک هشتم لیگ 
قهرمانان آسیا به مصاف ااتحاد عربستان برود دچار مشکات مالی است.

تیم ذوب آهن اصفهان که روز شــنبه 12 مرداد قرار اســت برای دیدار با 
ااتحاد عربستان راهی امارات شــود دچار مشکات مالی است. باشگاه ذوب 
آهن تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا از نظر مالی با محدودیت های 
زیادی مواجه شــده است آن هم در حالیکه ااتحاد عربستان حریفی متمول 
و قدرتمند اســت و دســتمزد یکی دو بازیکن خارجی حریف به اندازه نیمی 
از بودجه کل باشــگاه ذوب آهن است. سعید آذری دیروز راهی تهران شد تا 
بتواند منابع مالی برای ســفر ذوب آهن تهیه کند. ذوب آهن روز 14 مرداد با 
ااتحاد بازی رفت را انجام می دهد و یک هفته بعد هم در قطر باید مقابل تیم 

عربستانی بازی برگشت را انجام بدهد.
نساجی همچنان در باتکلیفی 

سرمربی نساجی مازندران گفت: اصًا دوست ندارم فضا به سمت اعتصابات 
و این داســتان ها برود اما نگه داشــتن این بازیکنان دیگر از دست من خارج 
اســت، من در سخت ترین شــرایط کار کردم، مرد این روزها هستم و فضا را 

کامًا درک می کنم.
محمدرضا مهاجری با اشــاره به مشکات مالکیتی باشگاه نساجی اظهار 
کرد: اان همه تیم ها بســته شده، این بازیکنان پیشنهادات بهتری نسبت به 
نساجی نداشــتند، این شیوه رفتاری با بازیکنان درست نیست؛ حتی تا امروز 
نتوانستیم بازیکنان را به ایفمارک هم ببریم.سرمربی نساجی مازندران با بیان 
اینکه هنوز طرف اول قرارداد بازیکنان مشــخص نیست، خاطرنشان کرد: من 
و بقیــه اعضای کادر فنی نیز در حال حاضر بدون قرارداد داریم کار می کنیم؛ 
تکلیف قرارداد بازیکنان نیز مشــخص نیســت و از این حیــث همه نگران و 
ناراحتیم.وی ضمن تشــکر از همه کســانی که تا امروز پیگیر رفع مشکات 
نساجی بودند، تصریح کرد: هر طور با خودم کلنجار می روم به نتیجه نمی رسم، 
چطور مسئوان استان مازندران از استاندار گرفته تا نماینده مجلس و اداره کل 
ورزش، برای رفع یک مشکل ساده این همه در حال هدر دادن زمان هستند.
مهاجری بیان کرد: از مسئوان استان مازندران تقاضای عاجزانه دارم نهایتاً تا 
همین هفته تکلیف نســاجی را مشخص کنند، ما یک ماه به احترام آنها صبر 
کردیم و دیگر تحملی برای ما باقی نمانده، در صورتی که این اتفاق نیفتد، نه 
تنها خودم واقعاً بی انگیزه می شــوم، قطعاً بازیکنان هم همین حال را دارند و 

دیگر توانی برای ادامه تمرینات باقی نخواهد ماند.
دایل باخت تیم فوتبال نوجوانان ایران

 به افغانستان و تاجیکستان
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران گفت: افغانستان مقابل ما دفاعی بازی 

کرد و فقط 20 درصد مالکیت بازی را در اختیار داشت.
تیم فوتبال نوجوانان ایران که در مســابقات آسیای مرکزی شرکت کرده 
است، در بازی اول با یک گل مقابل افغانستان و در بازی دوم با سه گل مقابل 
تاجیکســتان شکست خورد تا باعث شگفتی کارشناســان فوتبال آسیا شود. 
حسین عبدی ســرمربی ایران در این خصوص گفت: تیم های دیگر مقابل ما 
دفاعی بازی کردند. در بازی با افغانســتان مالکیت بازی ۸0 به 20 به نفع ما 
بود. افغانســتان در مجموع ســه یا چهار توپ روی دروازه ما آورد که یکی از 
شــوت های از راه دور آنها گل شد. در این مسابقه فرصت های زیادی از دست 
دادیم. به هر حال باعث شد تا نقاط ضعف و قوت ما مقابل تیم هایی که دفاعی 
بازی می کنند، بیشــتر نمایان شــود. عبدی درباره باخت به تاجیکستان هم 
تصریح کرد: تاجیکســتان بازی را بهتر شــروع کرد. ما بازی را خیلی بد آغاز 
کردیم. مجبور شــدیم به کسانی هم که اســتراحت داده بودیم، بازی بدهیم. 
در این دو مســابقه در جریان بازی سه گل دریافت کردیم که اگر فیلمش را 
ببینید، متوجه می شــوید این گل ها دور از ذهنیت است. سرمربی تیم فوتبال 
نوجوانان یادآور شــد: یکی از تیم های ما در تورنمنت چین شرکت کرد و این 
تیم هم در تاجیکستان حضور دارد. این دو تورنمنت باعث شد تا تمام بازیکنان 
فرصــت بازی پیدا کنند و به اندازه چند مــاه تمرین نقاط ضعف و قوتمان را 

نشان داد.
بازیکن افغانستانی تبار به بایر لورکوزن پیوست

ندیم امیری بازیکن 22 ســاله افغانستانی تبار با قراردادی 5 ساله از تیم 
هوفنهایم آلمان به بایر لورکوزن این کشور پیوست.

امیری ســال ها در رده های ســنی مختلف برای تیم ملی آلمان توپ زد 
و این تیم را زمانی که نائب قهرمان جام جهانی زیر 21 ســال در ایتالیا شــد، 
همراهی کرد. وی از این پس قرار اســت در لورکوزن پیراهن شماره 11 را بر 
تن کند.ســیمون رولفس، مدیر ورزشی باشگاه بایر لورکوزن آلمان در مراسم 
امضای قــرارداد ندیم امیری گفت: با توجه بــه توانایی های ندیم، او بازیکنی 
بود که به دنبالش بودیم.باشــگاه هوفنهایم در پستی با تمجید از این بازیکن 
افغانســتانی تبار تایید کرد که این بازیکــن فصل بعد برای تیم لورکوزن بازی 
خواهد کرد. ندیم برای باشــگاه هوفنهایم در 115 بازی موفق به زدن 19 گل 

شد و نقش زیادی در ترکیب این تیم داشت.

دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک گفت: کســب ســهمیه ضمانتی برای اعزام ورزشکاران به پارالمپیک 
توکیو نیست و تنها ورزشکارانی مجوز حضور در پارالمپیک را کسب می کنند که شانس کسب مدال داشته 

باشند.
هادی رضایی اظهار داشت:چون سیاست کمیته ملی پارالمپیک بر مبنای مدال آوری است نه کسب سهمیه، حتی 
افرادی که بتوانند در جهانی امارات موفق به کســب ســهمیه شوند ضمانتی برای اعزام آنها به پارالمپیک 2020 توکیو 

نیست و تنها دوومیدانی کارانی در اولویت اعزام قرار می گیرند که شانس کسب مدال طا، نقره و برنز داشته باشند.
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک درباره وضعیت ورزشکاران سایر رشته هایی که موفق به کسب سهمیه شدند و اینکه 
چقدر شــانس اعزام به بازی های پارالمپیک 2020 توکیو را دارند، افزود: شرایط تمام ورزشکارانی که تا به امروز موفق 
به کســب سهمیه بازیهای پارالمپیک 2020 شدند بستگی به سیاست کمیته ملی پارالمپیک دارد و هر ورزشکاری که 
تا زمان اعزام شــانس باایی برای کسب مدال داشته باشــد به پارالمپیک اعزام می شود در غیر این صورت اسم وی از 
لیســت اعزامی خط خواهد خورد. ما در بازی های پاراآســیایی جاکارتا نیز بر اساس همین سیاست توانستیم به جایگاه 

خوبی دست پیدا کنیم و در پارالمپیک نیز همین سیاست را پیش خواهیم گرفت. 
وی همچنین در پاســخ به این پرســش که لیســت دوومیدانی کاران اعزامی به جهانی امارات چه زمانی مشخص 
خواهد شــد، گفت: بعد از برگزاری رکوردگیری مجدد که هفته اول شــهریور برگزار می شــود لیست نفرات اعزامی به 

مسابقات جهانی امارات نهم شهریور نهایی و به فدراسیون جهانی اعام خواهد شد.

کدام ورزشکاران به پارالمپیک توکیو اعزام می شوند؟
 مراسم تجلیل از کمیل قاسمی ظهر دیروز در محل خانه کشتی عبداه موحد مجموعه ورزشی آزادی تهران 

برگزار شد.
در این مراسم که با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ، محمد بنا و غامرضا محمدی سرمربیان تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی و اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگساان برگزار شد، از کمیل قاسمی که به تازگی صاحب 

مدال طای المپیک 2012 لندن در وزن 120 کیلوگرم کشتی آزاد شده است، تجلیل شد. 
در این مراســم غامرضا محمدی ابتدا با بیان اینکه از این موضوع بسیار خوشحال شده است گفت: تیم کشتی آزاد در 
المپیک 2012 لندن حقش بیشتر از این حرف ها بود و این طای کمیل نشان داد که ما شایستگی این را داشتیم که بیشتر 

از این مدال طا بگیریم و می توانستیم در کنار 3 مدال طای کشتی فرنگی یکی دو مدال طا در کشتی آزاد هم بگیریم. 
در ادامه محمد بنا با اشاره به اینکه همیشه به همکاران گفتم که هیچ فرقی بین آزاد و فرنگی وجود ندارد و ما همه یک 
گروه هستیم که برای سربلندی کشتی کشورمان زحمت می کشیم گفت: واقعا از موقعی که این خبر را شنیدم خوشحالم و 
کمیل هرچند دیر اما بعد از 7 سال به حقش رسید و همان طور که آقای محمدی گفت کشتی آزاد در المپیک لندن حقش 

بیشتر از این حرف ها بود. 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی نیز در پایان گفت: این مدال مبارک کمیل قاسمی باشد، از موقعی که اعام کردند 
که کمیل صاحب مدال طا شده است هیچ اتفاقی نیفتاد و ما گفتیم که این استارت را بزنیم. امیدوارم وزارت ورزش و کمیته 

ملی المپیک و صدا و سیما نیز ادامه دهنده این راه باشند.

برگزاری مراسم تجلیل از کمیل قاسمی با حضور دبیر، بنا و محمدی

 در حالی که تب و تاب مجمع انتخابات فدراسیون کشتی فروکش کرده، متولیان فدراسیون از امیررضا خادم برای 
حضور در کارگروه فنی دعوت به همکاری کردند.

جلسه کارگروه فنی کشتی آزاد برای همسان سازی آموزش مربیان کشور و تهیه سرفصل های تئوری و فنی کاس های استاژ 
مربیگری و دانش افزایی مربیان، ســاعت 9 روز چهارشنبه 1۶ مردادماه در محل انستیتو کشتی فدراسیون کشتی برگزار می شود.
فدراســیون کشــتی از غامرضا محمدی، مجید ترکان، اکبر فاح، محسن کاوه، بهروز یاری، مجید خدایی، علیرضا رضایی منش و 

امیررضا خادم برای حضور در این جلسه دعوت کرده است.
همچنین جلســه کارگروه فنی کشــتی فرنگی برای همسان سازی آموزش مربیان کشــور و تهیه سرفصل های تئوری و فنی 
کاس های استاژ مربیگری و دانش افزایی مربیان، ساعت 9 روز سه شنبه 15 مردادماه در محل انستیتو کشتی فدراسیون کشتی 
برگزار می شود. فدراسیون کشتی از آقایان محمد بنا، احد پازاج، حمید سوریان، حسن رنگرز، علی اشکانی، حسن یوسفی افشار، ناصر 

نوربخش، فرهاد اسماعیل نژاد و مهدی محمدی برای حضور در این جلسه دعوت کرده است.
دعوت رسمی فدراسیون کشتی از امیررضا خادم برای حضور در کارگروه فنی کشتی آزاد در حالی صورت گرفته که خادم به 
عنوان اصلی ترین رقیب انتخاباتی علیرضا دبیر به دلیل عدم تایید صاحیت به مجمع راه پیدا نکرد و پس از انتخابات هم هیچ واکنشی 
رسمی به این موضوع نشان نداد. آنچه مسلم است فدراسیون کشتی طی روزهای گذشته با دعوت از بسیاری از چهره های شناخته 

شده و منتقد حداقل در ظاهر نشان داده بیش از هر چیز به رسیدن به اهداف اصلی و رشد و اعتای کشتی توجه دارد.

فدراسیون کشتی از امیررضا خادم دعوت به همکاری کرد
 با معاینه صورت گرفته در آلمان به نظر می رسد سهراب 
مرادی نیازی به جراحی ندارد، اما به احتمال فراوان در مسابقات 

جهانی غایب خواهد بود.
ســهراب مرادی در شرایطی بامداد سه شنبه راهی آلمان شد که 
خیلی سریع در بیمارســتانی در هانوفر پروسه درمانی این وزنه بردار 
توسط دکتر امینی استارت خورد.قهرمان و رکورددار وزنه برداری جهان 
که در ماههای اخیر عاوه بر مصدومیت از ناحیه کمر، دچار در رفتگی 

کتف هم شده بود، دیروز توسط دکتر امینی مورد معاینه قرار گرفت.
این پزشک ایرانی مقیم آلمان بارها در اولین معاینه خود به سهراب مرادی تاکید می کند که باید عکس و MRI جدید از کتف او 
گرفته شود تا وضعیتش به صورت دقیق مشخص شود.با این حال در ویدیویی که از معاینه سهراب توسط دکتر امینی منتشر شده، 

این پزشک ایرانی به وزنه بردار ملی پوش تاکید می کند طی 4 هفته پارگی کتفش درمان می شود.
اینطور که پیداست بازهم سهراب می تواند بدون جراحی درمان خود را تکمیل و به تمرینات خود بعد از مدتی ادامه دهد. البته 
همین پروسه یک ماهه هم در آستانه مسابقات جهانی به پایان می رسد و بعید است سهراب و پزشکان او چنین ریسکی را بپذیرند 

که او در تایلند روی تخته برود.

احتمال غیبت سهراب مرادی در رقابت های جهانی وزنه برداری قوت گرفت

شناســنامه مالکیت خودرو ســواری تویوتا کروا به شــماره 
پــاک 66751 - ارونــد شــخصی بــه رنگ ســفید مدل 
2016 و شــماره موتور 3ZRX573972 و شــماره شاســی 
به شــرکت کشــت  متعلق   RKLBL9HE1G5254028
 و صنعــت ســلمان فارســی مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سرویس ورزشی-
در شرایطی که وزارت ورزش دلیل تعویق زمان آغاز 
ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال را در پیش 
بودن رقابت های نوجوانــان جهان اعام کرد، محمودی 
پیشکسوت والیبال گفت: بهتر است که وزارت ورزش در 
این مورد شفاف سازی کند و یک بار برای همیشه بگوید 

که چرا و به چه دلیل انتخابات را برگزار نمی کند.
در حالی که طبق خبر رسمی وزارت ورزش و جوانان زمان 
آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاســت فدراســیون والیبال پس از 
هشت ماه سرپرستی، یکشنبه این هفته اعام شده بود، ساعاتی 
پیش از پایان روز نخســت ثبت  نام ها فدراسیون از تعویق این 

روند خبر داد.
روابط عمومی فدراسیون والیبال در این باره اعام کرد که 
بر اســاس اباغ وزارت ورزش و جوانان، ثبت نام از داوطلبین 
احراز پست ریاســت فدراســیون والیبال به بعد از مسابقات 
قهرمانی نوجوانان پســر جهان موکول شد.بدیهی است زمان 
شــروع ثبت نام از واجدین شرایط متعاقبا توسط دبیر مجمع 
فدراسیون والیبال اطاع رسانی خواهد شد.مسابقات نوجوانان 
والیبال جهان از 30 مرداد تا ۸ شــهریور ماه در کشور تونس 
برگزار می شــود و تیم نوجوانان ایــران به عنوان مدافع عنوان 

قهرمانی به رقابت با حریفان خود می پردازد.
این تصمیم وزارت ورزش با انتقادات اهالی ورزش به ویژه 
والیبال روبرو شــد. داورزنی معاون وزارت ورزش در واکنش به 
این انتقادات گفت: اما اان تیم ملی نوجوانان در اردوی قهرمانی 
جهان اســت، تیم ملی بزرگســاان هم خود را برای انتخابی 
المپیک آماده می کند در نتیجه تعدادی درخواست داشتند که 
اگر انتخابات برگزار شــود حس بی ثباتی در فدراسیون ایجاد 
می شــود. در حال حاضر والیبال روند خوبی طی کرده، هیچ 
کاری متوقف نشــد و اردوها برگزار شده است به همین دلیل 
گفتیم اشکال ندارد یک ماه عقب بیندازیم تا قهرمانی نوجوانان 

و انتخابی المپیک تمام شود و بعد تکلیف را روشن کنیم.
او افــزود: آقــای داوری کارش را انجام می دهد. البته اگر 
بعــد از این یک ماه تصمیم بگیرد در انتخابات شــرکت کند 
سرپرســت جدیدی می گذاریم وگرنه آقــای داوری کار خود 
را انجام می دهد. تعجب می کنم برخی دوســتان از مهندسی 
انتخابات گفته بودند. چنین چیزی نیست. فعالیت فدراسیون 

منظم است عاوه بر این ما یک تیم نداریم و تیم های مردان و 
زنان باید خود را برای مسابقات پیش رو آماده کنند یعنی هیچ 

فعالیتی روی زمین نمانده است.
انتقاداتی که پیشکسوت والیبال مطرح کرد

با گذشت چند روز از اظهارات داورزنی، رفتار و صحبت های 
برخی از پیشکسوتان والیبال نشــان می دهد که معاون وزیر 
نتوانســته آنها را در خصوص دایل واقعــی تعویق انتخابات 
متقاعد کند. دیروز بهنام محمودی در گفت و گویی با خبرگزاری 
ایسنا اظهار داشــت: عزیزان یک استدال و منطقی دارند که 
چون ما از اوایل شهریور ماه مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 
را پیش رو داریم، بهتر است فدراسیون با سرپرست اداره شود 
تا به مســائل اداری و مدیریتی رسیدگی کند تا پس از انجام 
شــدن مســابقات، ثبت نام کاندیداها صورت بگیرد، در حالی 
که ما حدودا تا 4 و نیم ماه بعد درگیر مســابقات بسیار مهم تر 
هســتیم! ما در ماه های آینده مســابقات آسیایی را در تهران، 
انتخابی المپیک، جام جهانی و دوباره انتخابی المپیک را پیش 
رو داریــم که تقریبا 4 ماه و نیم طول می کشــد. فکر می کنم 

عقانی است که انتخابات هر چه سریع تر برگزار شود تا والیبال 
تکلیف خود را بداند.

او افــزود: اصوا روال انتخابات اینگونه اســت که 10 روز 
کاری به کاندیداها فرصــت می دهند تا ثبت نام کنند و پس 
از آن نزدیک به یک ماه و نیم تا دو ماه طول می کشــد تا آنها 
تایید صاحیت شوند و پس از آن اعام می کنند که انتخابات 
چند ماه دیگر برگزار شــود. با ایــن اوصاف حدودا 5 ماه طول 
می کشد تا انتخابات را برگزار کنند. با توجه به این صحبت ها 
یعنی ما آخر امســال انتخابات را خواهیم داشت. به نظر من با 
توجه به شــرایط موجود بهتر اســت که وزارت ورزش در این 
مورد شفاف سازی کند و یک بار برای همیشه بگوید که چرا و 
به چه دلیل انتخابات را برگزار نمی کند و این اتفاق چه تاریخی 

رخ خواهد داد.
پیشکســوت والیبال ایران گفت: من نمی دانم چرا وزارت 
ورزش شفاف سازی نمی کند. به عنوان مثال یک بار بگوید که 
طبق آیین نامه، افشین داوری فرصت دارد همچنان سرپرست 
باشد، چون اگر قرار است آقای داوری کاندیدا شود باید استعفا 

دهــد. او قبا قول داده بود که در انتخابات شــرکت نمی کند 
و بــرای ایجاد آرامــش در والیبال آمده اســت، حاا تصمیم 
دارد در انتخابات شــرکت کند پس بهتر اســت وزارت ورزش 
شفاف سازی های ازم را طبق آیین نامه انجام دهد. من همیشه 
برابر نقدهــای غیر منصفانه علیه وزارت یا هر موضوع دیگری 
ایســتاده ام، اما اان می بینم که اهالی رسانه و خانواده والیبال 
نقد منصفانه انجام می دهند. در حال حاضر به نظر من وزارت 
باید پاسخگوی خانواده والیبال و اهالی رسانه باشد و طبق قانون 

شفاف سازی کند.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا بحث مهندسی شدن 
انتخابات از سوی وزارت ورزش صحت دارد؟ گفت: به هر حال 
این موضوع حتمی است که وزارت از شخصی حمایت می کند 
که در راستای اهداف وزارت حرکت کند و امری عادی است اما 
فعا حتی کاندیداها هم مشخص نیستند! وزارت باید هر چه 
ســریع تر زمان ثبت نام را اعام کند در غیر این صورت دلیل 
این کار را خیلی شفاف اعام کند. باید کاندیداها فیلتر شوند و 
وزارت کاندیداها را اعام کند. دیگر زمان آزمون و خطا نیست 
و باید بازنشسته ها را هم کنار گذاشت. باید بهترین تصمیم ها 

را بگیریم.
محمــودی در پایان گفت: بنده به عنوان فردی از خانواده 
والیبال اگر در انتخابات حاضر شوم قطعا از تجربه پیشکسوتان و 
همه کسانی که در این رشته زحمت کشیده اند استفاده می کنم 
اما موضوع مهم این اســت که همه افــرادی که در انتخابات 
شــرکت می کنند باید بدانند که این صندلی ریاست ماندگار 
نیست و تنها چیزی که باقی خواهد ماند خدمت به این خانواده 
بزرگ است. خواهش می کنم همه کاندیداها این موضوع را در 
نظر داشته باشند. من خواسته زیادی ندارم و تنها خواسته بنده 
و اهالی رســانه شفاف سازی است که بهتر است وزارت ورزش 

این کار را انجام دهد.
ثبت نام به زودی انجام می شود

درســت یکی ، دو ساعت پس از مطرح شدن این انتقادات 
از ســوی بهنام محمودی پیشکسوت شــناخته شده والیبال، 
احمدی معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش در حاشیه 
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون شــنا درباره زمان برگزاری 
انتخابات والیبال گفت: وزیر اعام کرده است که به زودی ثبت 

نام کاندیداها آغاز می شود و حتما این اتفاق رخ خواهد داد.

اعزام 6 تکواندوکار به ژاپن
دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در مرحله دوم 
رقابت های گرندپری در سال ۲۰19 یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

این دوره از مســابقات 22 تا 24 شــهریورماه به میزبانی ژاپن در »چیبا« 
برگزار خواهد شــد و شش تکواندوکار از کشــورمان در این مسابقات شرکت 
خواهند کرد. بر همین اســاس دور جدید تمرینات تیم ملی از یکشنبه آینده 

آغاز می شود. 
طبق برنامه دعوت شــدگان به اردو یکشــنبه صبح ابتدا در تســت های 
آمادگی جسمانی شرکت می کنند و سپس تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی 
از ســر می گیرند. سه عضو تیم کشورمان که در رقابت های اردن شرکت کرده 

بودند نیز بعد از چند روز استراحت در این تمرینات شرکت می کنند. 
بر اساس لیست اولیه اعام شده از سوی سایت فدراسیون جهانی آرمین 
هادی پور، فرزان عاشورزاده، میرهاشم حسینی، سروش احمدی، سجاد مردانی 
و ســعید رجبی تکواندوکارانی هســتند که از ایران در این مسابقات شرکت 

می کنند.
رقابت های ژاپن از سری مسابقات G4 فدراسیون جهانی است که به نفرات 
اول تا ســوم به ترتیــب 40، 24 و 14.4 امتیاز در راســتای افزایش رنکینگ 

المپیک و همچنین پنج، سه و هزار دار جایزه نقدی تعلق می گیرد.

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام: آقای صادق قره سواری  آدرس: شهرری شهرک عایین انتهای خیابان میثم.

با تســلیم دو برگ استشهاد مصدق به شــماره 6178- 1398/03/27 دفترخانه 1488 تهران 
اعام نموده که سند مالکیت یک سهم مشاع از 8 سهم شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 
226 فرعــی از 204 اصلی مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 
12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهرری استان تهران به مســاحت 19610 متر مربع مالکیت 
صادق/ قره سواری فرزند حجت اله شماره شناسنامه 2663 تاریخ تولد 1363/06/30 صادره از 
اهواز دارای شماره ملی 1755121806 با جز سهم 1 از کل سهم 8 به عنوان مالک یک سهم 
مشــاع از هشت سهم عرصه و اعیان متن سهم: ســهم عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت 
اصلی به شــماره چاپی 363895 سری ج ســال 94 با شــماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

139520301024006782 ثبت گردیده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد باید تا ده 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
سید مهدی امعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرری  م الف 9۰8

رونوشت آگهی حصروارثت
شــهین محمدی عیسی آباد دارای شناسنامه شــماره 862 به شرح دادخواست به کاسه 980643 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یونس فاتحی کرجو به 
شناســنامه 1030 در تاریخ 1392/6/22 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروح ذیل:
1- آهو هادی قورقی  ش ش 1  ت.ت 1319/2/1 کد ملی 3839710881 همسر متوفی2- محمد کامبیز 
فاتحــی ش ش 6017 ت.ت 1348/5/12 کدملی 3730467425 پســر متوفی 3-محمدصادق فاتحی 
ش.ش- ت.ت 1352/6/1 کد ملی 3730471491 پســر متوفــی 4- کاوه فاتحی ش.ش 2266 ت.ت 
1361/1/1کد ملی 3722150038 پســر متوفی 5- جیــران فاتحی ش.ش 1576 ت.ت 1339/12/10 
کد ملــی 3730761099 دختــر متوفی 6- ایــران فاتحــی ش.ش 1770 ت.ت 1341/4/9 کد ملی 
3730763032 دختــر متوفی 7- طلیعه فاتحی ش.ش 224 ت.ت 1343/6/23 کد ملی 3731940973 
دختــر متوفی 8- مهــری فاتحی ش.ش 429 ت.ت 1346/8/4 کد ملــی 3732291065 دختر متوفی 
9- فرنگیس فاتحی ش.ش 830 ت.ت 1354/10/22 کد ملی 3732018989 دختر متوفی 10- شــیوا 

فاتحی ش.ش 29909 ت.ت 1358/3/1 کد ملی 3730297589 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پــی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نخستین آگهی ظرف  

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ۸ شورای حل اختاف سنندج

ســند مالکیــت )بــرگ ســبز( ســواری پراید 
جی تی ایکــس ای بــه شــماره انتظامــی 
241 ط 73 ایران 73 مدل 1388 موتور 3071340 
شاســی S1412288306670 به نــام علیرضا 
مریدزاده مفقود و از درجه اعتبار ســاقط اســت.

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر باینکه خانم معصومه فراســتی فرزند علی اصغر طی درخواســت بشماره وارده 
139885601053003423مورخ 98/04/18 منضم به دو برگ استشــهادیه محلی 
مصدق شده بشماره 11114و11115 مورخ 98/04/17 دفترخانه 2کهریزک، مدعی 
است ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
48/63 مترمربع قطعه 155تفکیکی پاک 945 فرعی از 86 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از اصلی مذکور واقع در عبداله آباد بخش 12 تهران ذیل ثبت 15554 صفحه 
254 دفتر اماک جلد 106بنام خانم معصومه فراســتی فرزند علی اصغر با شــماره 
چاپــی 898526 ب90 ثبت و صادر گردیده اســت. و طبق گواهی دفتر اماک در 
رهن نمی باشد و به علت ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدورالمثنی سند 
مالکیت نموده اســت. لذا مراتب وفق ماده 120آئین نامه اصاحی قانون ثبت اماک 
یــک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 10روز اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نموده و رسید دریافت نماید. چنانچه در مدت مقرر اعتراضی واصل 

نگردد وفق مقررات المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدحسین طاهر طلوع دل
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک م- الف 9۰9

آگهی اباغ اجرائیه)وصول چک با محل( کاسه ۱۳9۸۰۴۰۰۱۱۱۲۰۰۰۰9۲/۱ 
وفق ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا

بدین وســیله به آقای ابوالفضل فتحی نسب عزیز آباد فرزند نادر شناسنامه شماره 3606 صادره 
از شهرری کد ملی 0493346104 ساکن شهرری خیابان شهید کریمی خیابان تقوی نیا پاک 
47 اباغ می شــود که آقای حســن کولی وند جهت وصول مبلغ ســی میلیون ریال به استناد 
شــش فقره چک های شماره 720912 مورخ 1391/01/30 و 720917 مورخ 1391/06/30و 
720914 مورخ 1391/03/30 و720916 مورخ 1391/05/30 و 720915 مورخ 1391/04/30 
و 720913 مورخ 1391/02/30 عهده بانک تجارت شعبه بهشت زهرا علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاســه 139804001112000092 و بایگانی 9800127 در واحد 
اجرای اســناد رسمی ری تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/01 مامور اباغ )موزع 
پســت(، محل اقامت شما به شــرح فوق و مندرج در متن ســند)گواهی عدم پرداخت بانک( 
شــناخته نشده و اوراق اجرائیه با اباغ اعاده شده است، لذا بنا به تقاضای بستانکار به شماره 
وارده 2805 مــورخ 98/05/01 و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی وفق مقررات و آئین نامه اجرا جریان خواهد یافت. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری
علیرضا فردوسی زاده نائینی م- الف 91۰

آگهی فقدان
سند مالکیت ملک به شماره 895/636 بشماره ثبت 23665 دفتر110صفحه 221 بخش 7 اهواز به نام سید 
فرزاد جلوزاده فرزند تاج محمد بشــماره شناســنامه 1صادره از رامهرمز به آدرس اهواز بهزادشهر- روبروی 

خیابان 8 قیصرامین پور- ساختمان امید2 - واحد 13 مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب هاجر جعفری فرزند عبدالرضا به شــماره شناســنامه 1740641558 صادره 
از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته فقه و حقوق اســامی صادره از واحد دانشــگاهی اهواز با شــماره 
12/955870مورخ 95/2/5 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
 را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد اهواز به نشــانی: اهواز- فلکه کارگر)فرهنگ شهر( خیابان کارگرجنوبی

کد پستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی تغییرات شرکت سفیر ثریا سپاهان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 55۸5۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰57۰۰۱55

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزی، شــهر اصفهان، خیابان مولوی، کوچه بهــزاد)10(، خیابان مولوی، پاک 46،  طبقه 
منفی 1 کد پســتی 8149637671 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصاح 
شناسه آگهی: )543043( گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/05/03 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- مهدی ابراهیم نژاد بــا واریز مبلغ ده هزار 
ریال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را از نهصد و هشتاد هزار ریال 
به نهصد و نود هزار ریال افزایش داد. 2- اصل ســرمایه شــرکت از مبلغ 
یــک میلیون ریال بمبلغ یک میلیــون و ده هزار ریال افزایش یافت. 3- با 
افزایش ســرمایه ماده 4 اساسنامه بشــرح زیر تغییر و اصاح شد. ماده 4: 
 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون و ده هزار ریال می باشد که تمامًا پرداخت 
شناسه آگهی)551913( شده است.  

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ارومیه

آگهی تغییرات شرکت قزل داش پایا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰6۱6 

و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱56۳۲7

 برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو ســواری ســایپا  131SE* به شماره پاک
942 م 74- ایران 14 به رنگ سفید- روغنی مدل 1395 و شماره موتور 5473950 و 
شماره شاسی  NAS412100F3382388 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگ تردد خودرو ســواری هیوندای سوناتا به شماره پاک 77213- اروند شخصی 
بــه رنگ نقــره ای مدل 2017 و شــماره موتور  G4KJGK220636 و شــماره 
 شاســی  5NPE24AFXHH472196 به نام زینب کعب مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1397/06/31 و نامــه شــماره 9/3921-97/7/12 اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرســتان نقده تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- ترازنامه و سایر 
صورتحسابهای مالی ســال 1396 به تصویب رسید. 2- سرمایه تعاونی از 
مبلــغ 9600000000 ریال به مبلغ 28800000000 ریال از طریق افزایش 
مبلغ اســمی ســهام از مبلغ 10000 ریالی به مبلغ 30000 ریالی افزایش 
یافــت. 3- هاجر انبازبه کد ملی 2960169069 به ســمت بازرس اصلی و 
هاجر تیموری بایقوت به کد ملی 2900096502 به سمت بازرس علی البدل 
شناسه آگهی)550523( شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری نقده

آگهی تغییرات شرکت شماره بیست و دو 
آردسازی غلطکی نقده تعاونی به شماره ثبت ۱79 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱79۰9۴۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران )سهامی خاص(

شــماره ثبت: 28144 شناســه ملی: 10100736086 ســرمایه ثبت شــده: 
151/957/834/200 ریال

بدینوســیله از کلیه ســهامداران محترم شــرکت صنایع الکتریکی ناســیونال 
ایران)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 28144 و شناسه ملی 10100736086 
دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده که راس 
ســاعت 10/00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/5/30 در محل دفتر شرکت واقع 
در نشــانی: تهران- بلوار آفریقا- خیابان گلدان- پــاک 8- واحد 14 برگزار 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی 2- تصویب صورتهای مالی 
شرکت منتهی به 1397/12/29، 3- تعیین روزنامه کثیراانتشار.

هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
)سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران )سهامی خاص(

شــماره ثبت: 28144 شناســه ملی: 10100736086 ســرمایه ثبت شده: 
151/957/834/200ریال

بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت صنایع الکتریکی ناسیونال 
ایران)ســهامی خاص( ثبت شــده بــه شــماره 28144 و شناســه ملی 
10100736086 دعوت می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
راس ســاعت 11/00 صبح روز چهارشــنبه مورخ 98/5/30 در محل دفتر 
 شــرکت واقع در نشــانی: تهران- بلوار آفریقا- خیابــان گلدان- پاک 8

واحد 14 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- اصاح اساسنامه.
هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران
)سهامی خاص(



مرگمانورچیراهآهن
ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی نکا از مرگ مانورچی راه آهن این 

شهرستان در حادثه سقوط از واگن خبر داد.
حســین زارع، گفت: با حضور واحد گشت در محل مشخص شد، مانورچی 
36 ساله راه آهن در هنگام جابه جایی واگن های بین خطوط از روی واگن سقوط 

و بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.
وی خاطرنشــان کرد: با حضور عوامل امدادی جســد نامبرده به پزشکی 

قانونی منتقل شد.
جریمهمیلیاردی

بابل – خبرنگار کیهان: رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بابل گفت: 
یک متخلف به اتهام تقلب به شــکل تخلیط سبوس گندم با دوکوب شالی به 

پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
جورسرا، مقدار جریمه را دو میلیارد و 300 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: 

این مقدار جریمه باید به صورت نقدی در حق دولت پرداخت شود.
کشفموادمخدر

اصفهان – خبرنگار کیهان: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 
انواع مواد مخدر در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو خبر داد. 

سرهنگ »غامحسین صفری« اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اصفهان مطلع شــدند، یک ســوداگر حرفه ای مرگ در پوشش مسافرت 
خانوادگــی قصد انتقال محموله ای مواد افیونی را به اصفهان دارد که وارد عمل 

شدند.
وی افزود: در این رابطه یک دســتگاه ســواری زانتیا که راه پاک کن بود و 
یک سواری پژو 405 که حامل محموله افیونی بود در یکی از محورهای فرعی 

شهرستان »شهرضا« شناسایی و توقیف شدند.
وی با اشــاره به اینکه در بازرسی از ســواری پژو 405 مقدار 163  کیلو و 
360 گرم تریاک و 171 کیلو حشیش کشف شد، بیان داشت: در این خصوص 

پنج سوداگر مرگ دستگیر شدند.
بازداشتکاهبردار

بابلسر – ایلنا: فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر از دستگیری کاهبردار و 
جاعل عنوان حرفه ای در این شهرستان خبر داد. 

»ســرهنگ عبداله رضوانی« گفت: در پی مراجعه تعدادی از شــهروندان 
بــه مراجع قضائــی و انتظامی مبنی بر این که فردی بــا عنوان ارتباط با یکی 
از نهادهــای دولتی و به بهانــه دریافت وام و تامین مایحتــاج زندگی از آنان 
کاهبرداری کرد، موضوع در دســتور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار 

گرفت.
وی افزود: پس از بررسی های همه جانبه و تحقیقات پلیسی کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند متهم را شناسایی و در 

عملیاتی غفلگیرانه وی را دستگیر کنند.
ســرهنگ رضوانی در ادامه تصریح کرد : متهــم ضمن اعتراف به11 فقره 
کاهبرداری از شــهروندان جمعا به مبلغ 250 میلیون ریال، پس از تشــکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی و موضوع در دست بررسی است .
جاسازیموادمخدر

سمنان - مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف مواد مخدر در این 
استان خبر داد.

ســرهنگ عبداه حسنی ابراز داشــت: در پی اشراف گسترده اطاعاتی و 
پیگیری های ویژه انتقال یک محموله مواد مخدر در اســتان کرمان مورد رصد 

قرار گرفت.
وی در مــورد اینکــه هماهنگی های ازم مأموران انتظامی در دو اســتان 
سمنان و کرمان انجام و عملیات مشترک در این راستا طراحی شد، ابراز داشت: 
یک دســتگاه خودروی 405 در محور ســیرج کرمان شناســایی و در اقدامی 

ضربتی توقیف و راننده با شلیک تیر هوایی دستگیر شد.
حسنی از کشــف 400 کیلو و 235 گرم ماده مخدر از نوع تریاک در این 
عملیات خبر داد و تصریح کرد: در این عملیات چهار قاچاقچی دســتگیر و دو 

دستگاه خودروی پراید و پیکان نیز در همین خصوص توقیف شد.
کشفجسد

دزفول – ایسنا : مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
دزفول از کشــف جنازه یک جوان 21 ســاله در کوی آیت اه مدرس این شهر 

خبر داد.
عبدالحســین معظم فر، افزود: ســتاد فرماندهی عملیات سریعا اکیپی از 
آتش  نشــانان ایســتگاه مرکزی به محل حادثه اعزام کرد، جنازه این جوان که 
در پشــت  بام یک منزل مسکونی رها شده بود با حضور نیروی انتظامی توسط 
آتش  نشانان به پایین ساختمان آورده شد و سپس به سازمان باغ بهشت انتقال 

یافت.
معظم فر تصریح کرد: علت مرگ این جوان 21 ســاله توســط کارآگاهان 

پلیس آگاهی در دست بررسی است .
قاچاقگوشیتلفنهمراه

زاهدان -  مهر: فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف گوشی تلفن 
همراه قاچاق در بازرسی از یک انبار در شهر چابهار خبر داد. 

سرتیپ محمد قنبری، افزود :مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت عمومی پس از یک سری تحقیقات میدانی محل دپو کااهای قاچاق را 

در یکی از مراکز تجاری شهر چابهار شناسایی و تحت نظر گرفتند.
وی ادامه داد: تیم رســیدگی کننده پرونده با کنترل نامحسوس محل در 
اقدامی غافلگیرانه وارد عمل شــدند و در بازرسی از انبار سه هزار و ۸6 دستگاه 

تلفن همراه قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.
وی با اشــاره به اینکه ارزش کااهای کشف شده 70 میلیارد ریال برآورد 

شده، تصریح کرد: در این رابطه دو نفر متخلف دستگیر شدند.
پلمبکشتارگاهغیرمجاز

قزوین – ایلنا: سرپرســت اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آبیک 
گفت: دو واحد غیر مجاز کشــتارگاه ســنتی بلدرچین در شهرســتان آبیک 

شناسایی و پس از صدور دستور تعطیلی، جمع آوری و پاکسازی شد. 
امید رحمانی، افزود: از این دو واحد تعطیلی و جمع آوری شــده یک واحد 
غیر مجاز شــامل کشتارگاه  سنتی بلدرچین در روستای زیاران از توابع بخش 

مرکزی شهرستان آبیک بود که با برند تقلبی فعالیت می کرد.
وی اضافه کرد: واحد دیگری که شناســایی و تعطیل شــد، یک واحد غیر 
مجاز در حال اســتقرار دانه بندی زغال ضلع شــمالی ابیــک ارتفاعات جنوبی 

پیغمبرکوه بود که اقدام ازم صورت گرفت.
آتشسوزیخودرو

زاهدان – ایســنا : مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشــکی ایرانشهر گفت: دو نفر در حادثه آتش گرفتن خودرو در جاده سرباز- 

ایرانشهر بر اثر سوختگی فوت کردند.
محمودرضا ناصح افزود: این حادثه بر اثر واژگونی سواری پژو و آتش سوزی 

آن در نزدیکی روستای ذراچیدر واقع در مسیر ایرانشهر- سرباز رخ داد.
وی افزود: یک نفر در محل حادثه و نفر دوم  هنگام انتقال به مرکز درمانی 

فوت کرد.
شکارشکارچی

مشــهد – خبرگزاری صدا و ســیما: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت 
تربت جام گفت: چهار شــکارچی متخلف درحوزه استحفاظی تربت جام  باخزر 
دســتگیر شــدند .محمد جواد علیپور افزود: از این متخلفان سه قبضه ساح 
شکاری غیر مجاز از نوع ساچمه ای، هشت قطعه کبک، دو قطعه پرنده با قرقره، 

یک قطعه تیهو و یک قطعه چکاوک کشف شد.
وی گفت: شــکارچیان دستگیر شده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
سرعتبرایمرگ

مهابــاد - ایرنا: فرمانده انتظامی بوکان گفت: براثر رعایت نکردن ســرعت 
مطمئنه یکدســتگاه خودرو در جاده بوکان به ســقز واژگون و دو  نفر در این 

سانحه جان خود را از دست دادند. 
ســرهنگ مجید محبعلی افزود: این حادثــه در کیلومتر یک جاده بوکان 
به ســقز، بر اثر واژگونی یکدســتگاه پراید روی داد کــه در این حادثه، راننده 
و سرنشــین این خودرو در دم جان خود را از دســت دادند. وی رعایت نکردن 
سرعت مطمئنه، توجه نکردن به عایم راهنمایی و رانندگی و نداشتن توانایی 

راننده در کنترل خودرو را علت این حادثه، عنوان کرد.

صفحه 10
پنج شنبه 10 مرداد 1۳۹۸

۲۹ ذی القعده 1۴۴0 - شماره ۲۲۲۴۸ 
حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

از پاکستان بحران مدیریت ملی اداره
کشتهشدندستکم۸۳نفروزخمیشدن
۷۴نفردیگردرحوادثمختلفمربوطبه
بارندگیهایشــدیدیکماهاخیردراین

کشورخبرداد.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، بر اساس 

داده هــای اداره 
مدیریت  ملــی 
ایــن  بحــران 
کشــور بیــن 1 
ژوئیــه   25 تــا 
شــمال  ایالــت 
غربــی »خیبــر 
پختونخــوا« بــا 
و  کشــته   25

21 زخمی  بیشــترین آســیب ها و تلفات را از بارندگی های اخیر متحمل شده 
اســت.حوادث مرتبط با این بارندگی های سیل آســا در ایالت شرقی »پنجاب« 
نیز 23 کشته و 36 زخمی  و در دو ایالت »سند« و »بلوچستان« نیز در مجموع 
13 کشــته و 10 زخمی  برجای گذاشته اســت.منطقه تحت کنترل پاکستاِن 
»کشمیر« نیز از آسیب سیاب های اخیر در امان نمانده، به طوری که تنها 70 
خانه در این منطقه به طور کامل ویران شده و 22 کشته و هفت زخمی  نیز در 

این حوادث برجای مانده است.

1۵۷ کشته و زخمی 
 حاصل بارندگی های 

پاکستان

یکمردمســلمانحینرفتنبهمحل
کارخود،موردحملهسهنوجوانآمریکایی

قرارگرفتوبهقتلرسید.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پلیس 
آمریــکا به دنبال ســه نوجوان قاتلی اســت که 
یک فرد مســلمان را به  طور وحشیانه ای به قتل 

رساندند. بنابراین گزارش فردی 5۹ ساله که لباس مسلمانان را بر تن داشت و 
در راه رفتن به محل کار خود بود، توســط سه نوجوان مورد حمله قرار گرفت.

بر اساس ویدئویی که توسط دوربین های خیابانی گرفته شده است، سه نوجوان 
پس از اینکه مســلمان میانســال را مورد ضرب وشتم قرار دادند با اسکوتر های 
خود محل جنایت را ترک کردند.بر اساس اطاعات روزنامه اینترنتی صباح که 
در ترکیه منتشــر می شود، پلیس به دنبال قاتان اســت و به هر کسی که در 

پیداکردن آنها کمک کند 32 هزار دار پاداش می دهند.

قتل 
یک مسلمان 

در آمریکا

کالیفرنیا لیورمور نوردر کم یکامپ
وجودداردکهطی۱۱۸ســالروشنمانده

است.
به گــزارش تابناک، این امــپ که به عنوان 
نمادی برای این شــهر تبدیل شــده تنها امپی 
است که بیش از 110سال عمر کرده است.ازسال 

1۹01 تا کنون این امپ 24ساعته روشن بوده است البته یک استثنا هم وجود 
داشــت و امپ به مدت فقط 22 دقیقه در سال 1۹76 میادی و حین انتقال 
به جایی دیگر و در راســتای تغییر محل ایستگاه آتش نشانی خاموش شد.این 
امپ که از چند سال پیش هم به لقب »امپ قرن« مفتخر شده است در دهه 
پایانی قرن نوزدهم در شهر شلبی ایالت اوهایو آمریکا توسط شرکت برق شلبی 
ساخته شد.مردی به نام »دنیس برنال« مالک شرکت آب و برق لیورمور آن را 
خرید و در سال 1۹01 میادی به شهر لیورمور برد. برنال شرکت خود را همان 
سال فروخت و شرکت او به مقر آتش نشانی تبدیل شد و از جمله وسایل قدیمی 
 به جای مانده در آنجا همین امپ اســت.مکانی که امپ آنجا نصب شده بود 
بار ها تغییر کاربری داده شــده است، برای مثال مدتی این اتاق محل نگهداری 
قرقره لوله های آتش نشــانی بود، بعد به انبار تبدیل شد و مدتی شهرداری بود 
و در نهایت به ایســتگاه آتش نشانی شماره 6 لیورمور تغییر کاربری داد. از آن 
زمان تا به حال امپ حبابی روشــن است، بدون اینکه در طول روز، هفته، ماه 

و سال خاموش شود.
نیروی امپ از 30 وات به 4 وات کاهش یافته و قابل مقایسه با اوایل قرن 
بیســتم نیست و این موضوع پس از یک میلیون ســاعت روشن ماندن عادی 
به نظر می رسد.در سال 1۹72 این امپ پس از رکورد طوانی ترین زمان روشن 
بودن، وارد کتاب رکورد های گینس شــد. هیچ کس نتوانسته است راز طراحی 
آن را بفهمد، زیرا مستلزم بازکردن امپ است که برای جلوگیری از خراب شدن 

امپ چنین کاری انجام نمی شود.

پیرترین
 امپ دنیا

از گزارشــیکهاخیرامنتشــرشده
خطراتیکهتغییراتآبوهواییمیتواند
برایسامتوجانانسانهابهویژهکودکان

داشتهباشد،خبردادهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما به نقل از 
گاردیــن، در این گزارش که به بررســی تأثیرات 

بحران آب و هوا بر ســامت انسان پرداخته، تأکید شــده است، تغییرات آب 
و هوایی هم اکنون از عوامل مرگ و میر انســان ها محسوب می شود. همچنین 
در این گزارش پیش بینی شده است که این بحران در چند دهه آینده موجب 
جلوگیری از رشــد مناسب، بروز ســوء تغذیه و کاهش هوش کودکان خواهد 
شد.سازمان بهداشــت جهانی نیز پیش بینی کرده بود بین سال های 2030 تا 
2050 میادی، گرم شــدن زمین موجب افزایش 250 هزار نفری مرگ و میر 
ســاانه بر اثر ابتا به گرمازدگی، سوء تغذیه، مااریا و اسهال خواهد شد.میشا 
کولمن، یکی از تهیه کنندگان این گزارش تأکید کرد این عوامل هم اکنون نیز 
عامل مرگ و میر انســان ها هستند. هم اکنون هم برخی افراد براثر پیامدهای 
تغییرات آب و هوایی به ویژه به دلیل گرمازدگی جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: به عنوان مثال در جریان آتش سوزی شنبه سیاه در ویکتوریا در سال 
200۹، 173 نفر به طور مستقیم بر اثر آتش سوزی جان خود را از دست دادند 
امــا در آن روزهای گرم حدود 400 نفر دیگر به دلیل گرمازدگی جان باختند.
در ایــن گزارش همچنین آمده اســت به غیراز مرگ و میــر براثر حوادثی که 
به طور مستقیم ناشی از تغییرات آب و هوایی هستند، مانند وقوع طوفان، سیل 
و آتش ســوزی، آثار ثانویه تغییرات آب و هوایی می تواند پیامدهای جدی تر و 

مخرب تری نیز به دنبال داشته باشد. 

تغییر آب و هوایی  
دشمن آینده 

انسان 

ســخنگویناجااهماقداماتپلیسامنیت
اقتصادیراتشریحکرد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نوریان 
در دومین نشست خبری با تشریح اقدامات پلیس امنیت 
اقتصادی طی چهار ماه پس از تشــکیل، اظهار داشت: 
بخشی از کارآگاهان زبده و مجرب پلیس در مجموعه 
تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی سازماندهی شدند 
و قاچــاق کاا و ارز، جرایم پولی و بانکی، جرایم حوزه 
بورس، جرایم مالیاتی، جرایم پولشــویی، تســهیات 
غیرمجاز بانکی، زمین خواری و ... جرایمی است که در 

اولویت رسیدگی این پلیس قرار دارد.
نوریــان افــزود: ظــرف چهــار ماه گذشــته این 
پلیس توانســته اســت با تعامل و همــکاری مراجع 
قضایی، ســازمان های اطاعاتی، امنیتی، دستگاه ها و 
وزارتخانه های دولتی نقش قابل توجهی در پیشگیری و 

مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت: در حوزه قاچاق و کشفیات مواد 
اولیه طی چهار ماهی که از عمر این پلیس گذشته در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15۸ درصد افزایش 
کشــف داشــته ایم که با تمرکز بر مبارزه با این بخش 
سازمان یافته و شــبکه های قاچاق همراه بود؛ به طور 
مثال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در چهار ماه ۸۹ 
میلیون قلم دارو کشف و تشکیل پرونده شد و متهمان 

نیز به مراجع قضایی معرفی شدند. 

ســخنگوی نیروی انتظامــی گفــت: درمقابله با 
پولشــویی، سایت های قمار و شــرط بندی در فضای 
مجازی که باعث اخال در بازار ارز، خودرو، سکه، طا 
و ... می شود با همکاری پلیس فتا اقدامات قابل توجهی 
انجام شــده اســت. در این زمینه پلیس فتا از ابتدای 
سال تاکنون با رصد پیش دســتانه 6۸۸ سایت حدود 

344 پرونده قضایی بر علیه مجرمین و گردانندگان این 
سایت ها تشکیل داده است که تاکنون مبلغ ۸ میلیارد 

تومان آن توقیف شده است. 
نوریان افزود: در راســتای برخورد با زمین خواری 
بیش از 400 هکتار از اراضی دولتی و منابع ملی توقیف 

و به بیت المال بازگشت داده شد.

وی با اشاره به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در 
حوزه برخورد با سوخت قاچاق، ادامه داد: کشف بیش 
از 32 میلیون لیتر سوخت قاچاق که بیشتر آن مربوط 
به شرق کشور، استان های ساحلی و جنوب کشور بوده 

است از دیگر توفیقات این پلیس است.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در ارتباط با حوزه 
دام بیان داشت: در حوزه  مبارزه با قاچاق دام در حدود 
44 هزار و 500 رأس دام قاچاق کشف و ضبط شد. این 
مقدار کشفیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

14 درصد افزایش کشف را نشان می دهد. 
دستگیریکاهبردار۱2میلیاردیاروپایی

نوریــان بــه پرونده کاهبــرداری یکــی از اتباع 
اروپایی در شــرق کشــور در پوشش شرکتی در حوزه 
دامپروری و کشــاورزی پرداخت و گفت: این فرد 12 
میلیارد تومان از هموطنان کاهبرداری کرد که پلیس 
امنیت اقتصادی فرد کاهبردار را بازداشت کرد. بعد از 
تحقیقات مشخص شــد که این فرد با یک کاهبردار 
بین المللی نیز همراهی داشته که تحت تعقیب پلیس 

اینترپل بوده اند.
وی دربــاره تعرض بــه یک گردشــگر آلمانی در 
نشتارود اعام کرد: چند سارق به این فرد تعرض کرده 
بودند که ظرف کمتر از 12 ســاعت، 6 متهم شناسایی 
و اموال مســروقه به گردشگر عودت داده شد، فعا این 

پرونده در سیر مراحل قضایی است.

سخنگویناجاخبرداد

افزایش 158 درصدی کشف قاچاق با فعالیت 4 ماهه پلیس امنیت اقتصادی

سومینجلسهرســیدگیبهپروندهفروشآزاد
گوشتبرزیلیواردشــدهباارز۴2۰۰تومانیدیروز
بهریاستقاضیصلواتیدرشعبهچهاردادگاهویژه
رســیدگیبهجرایماخالگرانومفسداناقتصادی

برگزارشد.
به گــزارش میزان، پرونده متهمان »حمیدرضا خلیلی« 
جانشــین رئیس جهاد کشاورزی اســتان تهران، »علیرضا 
جهیزی« کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان تهران، »مرتضی عســگری« مدیرعامل 
تعاونی مصرف بنیاد مســتضعفان تهران، »علی ســعیدی« 
مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، »حسین 
خلیلی« کارگــزار و مدیر توزیع اینترنتی یاس شــمیران و 
»علی رنجبر کرمانی« کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم 
بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخال در 
نظام توزیع مایحتاج عمومی  به میزان 114 هزار کیلو گوشت 
تنظیم بازار در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده 
اخالگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. متهمان 
این پرونــده با حواله های صوری و سندســازی و تخصیص 
غیرقانونی سهمیه، 114 تن گوشــت منجمد وارداتی با ارز 
دولتــی را به جای عرضــه به مردم روانه بــازار آزاد کرده و 
موجب تضییع بیت المال به مبلغ 75 میلیارد و 240 میلیون 

ریال شده اند.
در ابتدای سومین جلســه این دادگاه، به دستور قاضی 
صلواتی گزارشــی از صف طوانی مردم برای گرفتن گوشت 
منجمد پخش شــد. این گزارش حاکی از صف های طوانی 
مردم برای خرید گوشت در سطح شهر تهران بود، مردمی که 
از ساعت های آغازین صبح با کارت ملی برای دریافت گوشت 

منجمد به انتظار ایستاده بودند.

در این جلســه متهمان و وکای آنها به دفاع از اتهامات 
وارده پرداختند.

پس از پایان دفاعیــات وکای 7 متهم پرونده نماینده 
دادســتان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: وکیل شــرکت 
مهام تدبیر آســیا در دفاعیات  اشاره کرد که در بحث توزیع 
دستورالعملی به شرکت ارائه داده نشده است. در اینجا باید 
گفت گوشت تنظیم بازار را داده اند که به قیمت تنظیم بازار 

بفروشید این نیازی به دستورالعمل ندارد.
حســینی در مورد عنوان مشــارکت در جرم که وکیل 
متهمان خلیلی به آن  اشــاره کــرد، گفت: متهمان در 114 

تن با هم مشارکت ندارند اما طبق ماده 125 قانون مجازات 
اسامی مشــارکت در جرم،  شرکت در عملیات اجرایی جرم 
است،  آقای خلیلی امضاء می گیرد که 50 تن گوشت به میوه 
و تره بــار داده اســت و بعد 50 تن را که با مــداد بوده پاک 
می کند و عدد 20 را گزارش می کند در اینجا کارشناســی 

باید در چه زمینه ای صورت بگیرد؟
وی افزود: هر مســئله اقتصادی در کشور یک نظاماتی 
دارد،  متهمان اخال در نظام توزیع کرده اند، ما نگفتیم آنها 
قصد ضربه زدن به نظام را داشــته اند بلکه علم به موثر بودن 
داشته اند. وقتی دولت در شرایط اقتصادی ارز 4200 تومانی 

تخصیص می دهد تا گوشــت به قیمت تنظیم بازار به دست 
مردم برسد و متهمان با قیمت آزاد آن را به فروش می رسانند 
این موضوع را می رساند که علم داشته اند. در بحث سوء نیت 
مجرمانه وقتی گوشت در بازار آزاد فروخته می شود و منافعی 

حاصل می شود سوء نیت در رفتار مادی مستتر است.
نماینده دادســتان در مورد استدال وکیل مدافع متهم 
رنجبر در مورد عدم صاحیت دادگاه گفت: استیجازه بر رأی 
وحدت رویه مؤخر است و موضوع استیجازه منحصر به جرایم 
مندرج در قانون اخال اســت و علت بازداشت موقت متهم 
نیز استیجازه بوده است و اگر اان آزاد هستند رأفتی شامل 

حالشان شده است.
در ادامه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی بنیاد 

مستضعفان خواست که مطالب خود را بیان کند.
نماینده حقوقی بنیاد مســتضعفان گفت: در این دادگاه 
صرف نظــر از اینکه به بیت المال اجحاف شــده به نام بنیاد 
مستضعفان انقاب اسامی که وظیفه حفظ بیت المال را دارد 

نیز اجحاف شده است.
وی افزود: آقای عســگری تحت شــرکت خصوصی بود 
و هیچ گونه مجوزی از بنیاد مســتضعفان برای این مجموعه 
وجود نداشــت و از نام بنیاد مســتضعفان سوءاستفاده شده 
اســت ما به این افراد در دفعات مختلف اخطار دادیم که هر 
چه ســریع تر آرم بنیاد مستضعفان را از تابلوی خود بردارند 
چرا که بنیاد مســتضعفان هیچ اطاعی نداشــت از دادگاه 
درخواست می کنم برای روشن شدن افکار عمومی و جلوگیری 

از سو استفاده دشمنان به این مسئله رسیدگی شود.
با اخذ آخرین دفاعیات متهمان، قاضی صلواتی با اعام 
ختم رسیدگی این پرونده گفت: در زمان قانونی حکم صادر 

می شود.

پایان رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت های وارداتی دولتی

فرماندهانتظامیخراســانجنوبیازدستگیری
دوتبعــهاروپاییدربیرجندبهاتهامکاهبرداری۱2

میلیاردتومانیازشهروندانایناستانخبرداد.
ســرتیپ مجید شــجاع اظهار داشــت: با رصد اخبار و 
اطاعات روزانه توســط اداره اطاعات جنایی پلیس آگاهی 
اســتان خراســان جنوبی، اخباری به دســت آمــد که دو 
تبعه اروپایی به قصد ســرمایه گذاری وارد خراسان جنوبی 

شده و در این استان ساکن شده اند.
وی تصریح کرد: مراتب شناســایی و احراز هویت اتباع 
خارجی در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و 
تیمــی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد 

رسیدگی و بررسی قرار دادند.
 وی ادامه داد: با استعام از پلیس اینترپل مشخص شد 
یکی از افــراد مرتبط با تبعه اروپایی که نــام وی به عنوان 
ســرمایه گذار مطرح اســت و مبالغی به حســاب های او در 
کشورهای بورکینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور 

واریز شده تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین 
فقره کاهبرداری در ســطح دنیا به ویژه کشورهای اروپایی، 

آفریقایی و حاشیه خلیج فارس انجام داده است.
وی افــزود: کارآگاهــان عملیات ویــژه پلیس آگاهی 
خراســان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از 
ســوی تبعه اروپایی ارائه شــده بود دسترسی پیدا کردند و 
در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این 

مدارک جعلی و فاقد اصالت است.
فرمانــده انتظامی خراســان جنوبی با اشــاره به ادامه 
تحقیقات مأموران پلیس، افزود: در پیگیری ها مشخص شد، 
پس از تصویب برجام، دو نفر تبعه کشور اروپایی با مراجعه به 
سفارت ایران در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
خود را به عنوان ســرمایه گذار معرفی و مدعی شــده بودند 
قصد سرمایه گذاری به مبلغ 70 میلیون یورو برای کشاورزی 
و پرورش شــتر در کشــور دارند که توسط ســازمان های 
اداری به اســتان خراســان جنوبی معرفی شده اند و یکی از 

سرمایه گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه گذاری 
کرده اند.

وی بیان کــرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس 
مشــخص شــد متأســفانه در بدو ورود این افراد به استان 
خراسان جنوبی استعام های ازم از سوی نهادهای مسئول 
صورت نگرفته اســت و شــریک ایرانی درمدت حضور این 
افراد هزینه های بسیار زیادی متحمل شده و عاوه بر هزینه 
اســکان، درمان، بلیــت پرواز بزینس کاس به کشــورهای 
سنگاپور، ترکیه، مالزی، اســپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و 
تهیه دفتر کار با بروز ترین امکانات و غیره حدود 12 میلیارد 

تومان نیز به حساب این دو تبعه اروپایی واریز کرده است.
شــجاع گفت: با شکایت شــریک ایرانی و دستور مقام 
قضایی یکی از این دو تبعه اروپایی که در ایران حضور داشت 
و تصور نمی کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و 
پس از تحقیقات تخصصی با قرار 20 میلیارد تومانی بازداشت 

شد.

دستگیری تبعه اروپایی با کاهبرداری ۱۲ میلیارد تومانی
مدیرعاملشرکتبهرهبرداریمتروتهرانوحومه
ازآغازارشادبدحجاباندرمتروخبردادوگفت:بااین

طرحوضعیتحجابدرمتروبهبودمییابد.
فرنوش نوبخت در ارتباط با درخواســت مردم مبنی بر 
برخورد قاطعانــه ماموران مترو با بدحجابــی و بی حجابی، 
همچنین ناهنجاری های اخاقی،  به فارس گفت: همکاران 
ما در ایــن زمینه برنامه  ریزی های ازم را انجــام داده اند و 

ارشاد بدحجابان و بی حجابان در مترو  انجام می گیرد.
نوبخت با اشاره به اینکه رعایت حجاب اسامی در مترو 
الزامی اســت و ارتباطی به واگن یا ایســتگاه ندارد، افزود: 
اطاعیــه ای در این زمینه تهیه کــرده و رهنمودهای ازم 
درمورد حجاب اسامی را در همه خطوط و واگن های مترو 

انجام می دهیم، لذا برنامه ها در این زمینه آغاز شده است.
وی اظهار داشــت: در آینده ای نزدیک شاهد بهتر شدن 
روند حجــاب در مترو خواهیم بود که البته فعالیت ماموران 
مترو ارشــادی است و در راســتای همکاری با پلیس انجام 
می گیرد.مدیرعامل مترو گفت: تا قبل از ماه محرم تغییراتی 
را از لحاظ بهبود وضعیت حجاب در مترو شاهد خواهیم بود 
و ماموران پلیس زن مترو همچون سطح جامعه اقدامات ازم 
را برای ارشــاد بدحجابان و بی حجابان انجام می دهند ولی 
باید توجه داشت که شرایط در زیر زمین با روی زمین کمی 
متفاوت اســت و ما آهسته و پیوسته در این زمینه گام های 

ازم را برداشته ایم.
گفتنی است، اجرای فریضه  امر به معروف و نهی از منکر 
از جملــه در موضوع بدحجابی یکی از مصادیق واای ارزش 
های جامعه اسامی است که گام نهادن در راه اجرای آن در 
محیط شــهر و به ویژه اماکن پرتــردد و عمومی امری مورد 
پسند و تحسین برانگیز است که مورد حمایت عامه مردم قرار 
خواهد گرفت. البته اجرای چنین طرحی، در عین قاطعیت 
باید همراه با انعطاف و رعایت مصادیق اخاقی در برخورد با 

بدحجابی به نحو احسنت صورت گیرد.

همدان – خبرنگار کیهان:
رئیسپلیسراهنماییورانندگیهمدانازاعمال
قوانینسختگیرانهبرایصدورگواهینامهافراددارای

آثارتتو،خالکوبیوخودزنیبررویبدنخبرداد.
ســرهنگ علی فکری، در شــورای هماهنگی ترافیک 
اســتان همدان بیان کرد: پیش از برگــزاری آزمون کتبی 
راهنمایی و رانندگی سامت روانی افراد متقاضی گواهینامه 

بررسی می شود.
وی اضافه کــرد: بنابراین تا مچ دســت افراد متقاضی 
گواهینامه رصد شــده و در صورت رؤیت آثار خالکوبی، تتو 
و خودزنی، فرد را برای بررســی وضعیــت روانی به بهداری 
انتظامــی همدان معرفی کرده و در صــورت تایید بهداری، 

اجازه شرکت در آزمون به فرد داده می شود.
رئیس پلیــس راهور همدان تاکید کــرد: اعمال قوانین 
ســختگیرانه توســط پلیس موجــب کاهش حــدود 50 
درصدی صدور گواهینامه شــده به گونــه ای که چهار ماهه 
سال گذشــته 2۸ هزار و ۸3۹ جلد گواهینامه صادر شد که 

امسال این آمار به 14 هزار 270 جلد کاهش یافته است.

مرزباندهلرانیدرحینکنترلومراقبتازمرز،
بهدلیلپرتابازبرجکدیدهبانیبهشهادترسید.

به گزارش ایرنا، ســرباز وظیفه حمیدرضا فاحی زاده در 
حیــن کنترل و مراقبت از مرز در بلندی برجک دیده بانی به 
علت وزش باد بسیار شدید تعادل خود را از دست داده و به 

زمین افتاده و در دم شهید شد.
مراســم تشییع و وداع با ســرباز وظیفه شهید مرزبانی 
شــهید فاحی زاده دیروز در ســتاد مرزبانی ایام با حضور 

مسئوان استانی و همرزمانش برگزار شد.

مســئولروابطعمومیمرکزمدیریتحوادثو
فوریتهایپزشکیچهارمحالوبختیاریگفت:شب
چهارشــنبههمراهانیکبیماردرشهرستاناردل،
تکنسینهایاعزامیاورژانسراکهبرایامدادرسانی
بهمصدومانتصادفاعزامشدهبودندراموردضرب

وشتمقراردادند.
محسن ابراهیمی  افزود: شــب چهارشنبه در تماس با 
مرکز اورژانس 115 مبنی بر تصادف پراید با موتورســیکلت 
آمبوانس اورژانس پایگاه لیرابی شهرســتان اردل به محل 

اعزام شدند.

وی گفت: پس از رسیدن آمبوانس به محل مصدومان 
به داخل آمبوانس منتقل شدند و در هنگام انجام اقدامات 
درمانی مناسب برای مصدومان همراهان بیمار به  فحاشی و 

ضرب و شتم تکنسین های اورژانس پرداختند.
به گفته وی، در این حادثه یکی از تکنسین های اورژانس 
از ناحیه کتف دچار دررفتگی و سر و صورت وی آسیب دید 

که به بیمارستان آیت اه کاشانی شهرکرد منتقل شد.
ابراهیمی اظهار داشت: مسئوان دانشگاه علوم پزشکی 
از طریق مراجع قضایی و قانونی پیگیر مســئله و برخورد با 

افراد خاطی هستند.

دفترسخنگویقوهقضائیهازصدورحکمشاق
برایمعاونوقتبرنامهریزیاستانداریگیانخبر

داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر سخنگوی قوه قضائیه 
طــی اطاعیه ای اعام کرد: محمدحســین اصغریان معاون 

وقت برنامه ریزی اســتانداری گیان به اتهام تضییع حقوق 
بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع به موجب دادنامه 
قطعی دادگاه تجدیدنظر اســتان گیان، به 74 ضربه شاق 
و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم 

شده است.

جانشیندریابانیاستانهرمزگانازکشفهفت
میلیاردریالانواعکاایقاچاقدرمرزهایآبیاستان
درمنطقهپارسیانوبندرعباسدر۴۸ساعتگذشته

خبرداد.
ســرهنگ عبداه لشــکری، در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: در پی ارتقای امنیت مرزها و برخورد جدی و قانونی 
با متخلفــان اقتصادی طرح مبارزه با قاچــاق کاا و ارز در 

مرزهای دریایی این مناطق اجرا شد.

وی افزود: کااهای قاچاق از سه فروند لنج تجاری کشف 
شده و در همین راستا سه نفر دستگیر شدند.

وی بیان داشت: کااهای کشف شده شامل مواد غذایی، 
لوازم خانگی، اقام آرایشــی، لوازم برقــی، ادوات صیادی، 
استیک خودرو، میوه های خشک و برخی اقام دیگر است.

موقعیت اســتراتژیک هرمزگان باعث شده حجم قابل 
توجهی از کاای قاچاق از طریق مبادی رســمی، ســاحلی، 

روستایی و خورها به طور غیرمجاز وارد استان شود.

با شهردارشهریارتوسطدســتگاههایامنیتی
حکمقضاییدستگیرشد.

یــک منبــع آگاه در گفت  وگو با فارس از دســتگیری 
شــهردار شــهریار خبر داد و اظهار کرد: این فرد توســط 

دستگاه های امنیتی با حکم مقام قضایی دستگیر شد.
روز ســه شــنبه نیز، نوراه طاهری فرماندار شهرستان 
شــهریار از دستگیری یک عضو شــورای شهر و دو مسئول 

شــهرداری شــهریار خبــر داده بــود و اظهارداشــت: در 
هفته های اخیر تعدادی از افراد شــاغل در شهرداری شهریار 
دستگیرشدند که در ادامه این دستگیری ها یک عضو شورای 

شهر شهریار نیز دستگیر شده است.
وی افزود: به همراه این عضو شــورای شــهر، یک مدیر 
منطقه و یکی از معاونان شهرداری شهریار نیز دستگیرشده 

است.

مدیرکلتعزیراتحکومتیالبرزگفت:پنجهزار
دســتگاهارزدیجیتال»ماینر«طییکماهگذشته
توســطپلیسمبارزهباکاایقاچاقدراستانالبرز

کشفشدهاست.
علی اکبر مختاری  به ایرنا، افزود: در اجرای طرح برخورد 
با ورود کاای قاچاق به ویژه دســتگاه های ارز دیجیتال این 

تعداد دســتگاه ارز دیجیتال به ارزش  بیش از 400 میلیارد 
ریال در استان به دست آمد.

وی ادامه داد: در این  زمینه  هفت پرونده تشکیل و 10 
نفر دستگیر شدند.

طرح ملی مقابله با کاای قاچاق و قاچاق کاا به صورت 
ویژه در استان البرز در حال اجرا است.

سازمان گردشگری و اجتماعی فرهنگی، معاون
منطقهآزاداروندگفت:خطکشــتیرانیخرمشهربه
بصرهبانزدیکشدنبهاربعینحسینیباردیگرآغاز

بهکارکرد.
بــه گزارش ایرنا، قدرت اله طمیمیان، اظهار داشــت: به 
منظور راه اندازی مجدد خط کشــتیرانی خرمشهر- بصره و 
بالعکس ســفری یک روزه به کشــور عراق با کشتی برلیان 
انجام شد.وی گفت: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و 
حضور زائران اربعین حسینی در  این منطقه و انتخاب سفر 
دریایی از بندر و دریانوردی خرمشــهر به کربای معا، قرار 
گرفتن این کشــتی در خطوط حمل ونقل آبی به جابه جایی 

زائران اربعین حسینی کمک شایانی خواهد کرد.

بخشداربخشوزینهسردشتدرآذربایجانغربی
گفت:براثرریزشدیواردرروستای»ساوانجدید«
ازتوابعاینبخش،دوکودکجانباختهودوکودک

دیگرمصدومشدند.
میراشکان مهدوی نیا، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ایــن حادثه بر اثر فروریختن یک دیوار بلوکی فرســوده در 

حیاط خانه ای در این روستا به وقوع پیوست.
وی گفت: متاســفانه ایــن دیوار هنگامــی فروریخت 

که چهار کودک خردسال در کنار آن در حال بازی بودند.
وی افزود: متاســفانه در این حادثه یک پسر چهار ساله 
و دختری شــش ساله در دم فوت کردند و دوکودک هفت و 
هشت ساله نیز زخمی شدند که یکی از آنها سرپایی مداوا و 
کودک دیگر نیز جهت مداوا به بیمارستان امام خمینی)ره( 

سردشت اعزام شد.
مهدوی نیا اضافــه کرد: متاســفانه بی توجهی به نکات 
ایمنی و اطاع نداشــتن از اســتحکام در ساخت واحدهای 

مسکونی روستایی 2 خانواده را در این روستا داغدیده کرد.

سرویس شهرستان ها: 
فرماندهانتظامیسیستانوبلوچستانازکشف۱۵۴هزار

لیترسوختقاچاقدرایناستانخبرداد.
ســرتیپ محمد قنبری گفت: پنج  دپوی سوخت شناسایی، شش  
باک اضافه کشف و ســه دستگاه خودروی تانکردار و نفتکش توقیف و 

چهار  باند قاچاق سوخت متاشی شده اند.
وی بیان کرد: از مقدار ســوخت های قاچاق کشف شده، 15هزار و 

۸70 لیتر بنزین و 13۸ هزار و 1۹0 لیتر گازوئیل است. وی خاطرنشان 
کــرد: پلیس ضمن توقیــف این خودروهای ســوخت کش و همچنین 
تخریب دپوهای ســوخت قاچاق نسبت به دستگیری و تشکیل پرونده 

متهمان و معرفی آن ها به مراجع قضائی اقدام کرد.
قنبری گفت:  در حال حاضر پلیس استان طرح جمع آوری باک های 
اضافی و شناســایی دپوهای سوخت را در دستور کار دارد و گشت های 
ویژه ای را در این خصوص به ویژه در گلوگاه های مرزی فعال کرده است.

ضرب و شتم نیروهای اورژانس توسط همراهان بیمار

کشف هفت میلیارد کاای قاچاق در مرزهای آبی هرمزگان

شهردار شهریار دستگیر شد

کشف پنج هزار دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق

خط کشتیرانی 
خرمشهر - بصره راه اندازی شد

جان باختن 2 کودک 
بر اثر ریزش دیوار

شهادت مرزبان دهلرانی
انهدام 4 باند قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان

آغاز طرح »ارشاد بدحجابان« 
در مترو

بررسی خالکوبی برای متقاضیان 
گواهینامه رانندگی

74 ضربه شاق برای معاون وقت استانداری گیان 



صفحه ۱۱اخبار كشور
پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ 
۲۹ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۴۸

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
 دولت دیگر نیازی به رأی مردم ندارد

حاا می توان یارانه پردرآمدها را حذف کرد!
سرویس سیاسی-

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:»چندي است که مطرح مي شود، دولت براي کسب رضايت مردم جهت مشارکت گسترده 
در انتخابات دست به اقدامات اقتصادي مقطعي و کوتاه مدت بزند تا جامعه ديد مثبتي به دولت و جريان حامي اش پيدا 
کند. با اين حال بايد اذعان داشت؛ بر اساس تجربه روساي جمهور به علت اينکه در دور اول خود به راي مردم و محبوبيت 
نياز دارند تاش دارند که هيچ اصاح ساختاري انجام ندهند و بيشتر به انجام طرح هاي ُمسکن گونه که رضايت مردم را 
در پي دارد بپردازند. در همين راستاست که هر چقدر به دولت فشار آورده شود که يارانه قشر ثروتمند و متمکن جامعه 
را حذف کند به بهانه نداشتن آمار از ثروتمندان يارانه بگير زير بار نمي رود و از اين کار استنکاف مي ورزد، اما چون در دوره 

دوم رياست جمهوري احتياجي به راي مردم ندارد اين رويه را پذيرفته و بدان تن مي دهد«.
اين روزنامه زنجيره ای در ادامه نوشت:»به نظر مي آيد دولت اين شانس را دارد که در يکسال و نيم باقي مانده دست به 
اصاحاتي بزند تا تحريم ها را تبديل به فرصت کند. بودجه کشور را از نفت نجات داده، ارز يارانه هاي انرژي را اصاح و هدفمند 
کند و خود را تا حدودي از توزيع رانت و اقتصاد بزرگ دولتي خاص کند. اگر دولت هم اکنون دســت به چنين اقداماتي 
بزند ثمره آن را درپايان دوره خواهد ديد و آقاي روحاني با کارنامه اي قابل قبول صحنه اقتصادي کشور را ترک خواهد کرد 
و مي تواند از تاثير منفي بر آراي اصاح طلبان بکاهد«. متاسفانه مدعيان اصاحات مردم را صرفا »ماشين رأی« و جوانان 
را نيز »سياهی لشکر ميتينگ های انتخاباتی« می بينند. اکنون 6 سال از عمر دولت روحانی سپری شده است. دولتمردان 
از سال 92 تاکنون بارها وعده حذف يارانه پردرآمدها را مطرح کرده ولی هر بار به بهانه ای از اجرای آن شانه خالی کردند. 
حاا اين روزنامه زنجيره ای با توهين به شعور مردم اذعان می کند که دولت ديگر نيازی به رای مردم ندارد و می توان 

يارانه اقشار پردرآمد را حذف کرد!
سانسور نقش تکنوکرات ها در شکل گیری  اشرافیت در میان برخی مسئولین

روزنامه سازندگی در يادداشتی در تيتر صفحه اول خود با عنوان »کدام سرمايه داری؟« نوشت: »عدم تداوم دولت های 
توسعه گرای هاشمی- خاتمی، عدم تصحيح رفتارهای غلط اين دولت ها درخصوصی سازی و بی توجهی بلکه بدبينی مفرط 
حاکميت به آزادسازی و هراس از ظهور متوسط غيرخودی و ترجيح به نيروهای متعهد خودی جناح های سياسی راست و 
چپ، فاصله گرفتن مسئوان دولتی به خصوص خانواده های آنان از مردم عادی و پيدايش نسل تازه به دوران رسيده ای از 
فعاان اقتصادی و سياسی به نام آقازاده ها، زمينه ساز بحران تازه ای شد که می توان آن را بازتوليد سرمايه داری دولتی خواند«.
اين روزنامه که در کنار اين يادداشت، عکس 1 خود را به تصويری از هادی رضوی، محکوم مفاسد اقتصادی اختصاص 
داده هرچند در اين مطلب چيزی از او ننوشــته، اما در ادامه آورده اســت: »در اين گرايش انحرافی از سرمايه داری، دولت 
شعبه ای از امپراتوری مالی »نومانکاتورای ايرانی« است و دولت فراتر از قوه مجريه است. در قوه مقننه و قوه قضائيه نيز 
اين جريان نفوذ کرده است تا جايی که می توان رد پای آن را در دستورهای زمين مانده رئيس جمهور به برخی وزارتخانه ها، 
برخورد رئيس جديد قوه قضائيه با برخی مقامات اجرايی قضايی و نيز افشاگری نمايندگان مجلس عليه يکديگر ديد. اين 
قضاوت البته شــامل حال کليت دولت و مجلس و دادگســتری نيست و دولتمردان و نمايندگان و قضات پاک و شريف را 

می توان در اکثريت خواند اما همان اقليت هم ترسناک به نظر می رسد.«
»نومانکاتورای ایرانی« چه کسانی اند؟

نکته قابل تأمل آن است که سازندگی در حالی از شکل گيری »نومانکاتورا« در ايران سخن می گويد که نقش مدعيان 
اصاحات و تکنوکراتها را در اين مسئله ناديده می گيرد. گفتنی است »ميخاييل وسلنسکی« در کتابی به نام »نومانکاتورا« در 
توصيف اين مفهوم می گويد: »طبقه ممتازان و عاليجنابان سرخ که در شوروی و کشورهای اروپای شرقی حکومت می کردند 

گروهی بسته که اگرچه کامًا با حزب مخلوط نبودند ولی قدرت و ثروت عمومی را در اختيار داشتند.«
حال سؤال اساسی آن است که شکل گيری طبقات ويژه، ممتاز، عاليجنابان که بزرگ ترين آفت و خطرناک ترين عامل 
در نظام های مردم ســاار و آرمان های انقابی اســت، از چه جريانی آغاز شــده و تاکنون به کجا رسيده است؟ چه کسانی 
طبقه اشراف و عاليجنابان سرخ را در ايران نمايندگی کردند؟ چه کسانی با صاحبان سرمايه و کارخانه ها، به ابی گری نشستند 
و کمر کارگران را زير بار قراردادهای يک طرفه خم کردند؟ مگر همين مدعيان اصاحات نبودند که مفســد اقتصادی 3 
هزارميلياردی را استيو جابز و کارآفرين خواندند يا از شهرام جزايری و کرباسچی دفاع کردند؟ اتفاقاٌ هادی رضوی، داماد وزير 
روحانی محصول همين نومانکاتورايی است که مدعيان اصاحات آفريدند تا آنجا که در خاطراتشان از سفرهای اکچری 

خود نوشتند و در شهرک ويايی باستی هيلز در لواسان به ريش ملت محروم و مستضعف خنديدند!
از سويی ديگر اتفاقاً ارز 4 هزار و 200 تومانی که به »دار جهانگيری« معروف شد و رانت 180 هزار ميليارد تومانی 
ايجاد کرد و يا حقوق های نجومی به نورچشمی هايی که حتی از همان حزب سازندگی هم سر درآوردند و يا بسياری ديگر 

از مفاسد اقتصادی دولت، محصول همين نگاه مدعيان اصاحات به حوزه اقتصاد بوده است.
پاسخ دو هفته قبل ظریف به سؤال دیروز ارگان دولت

روزنامه ايران ديروز با استناد به توئيت ترامپ درباره اينکه ايرانی ها هرگز در مذاکره ای شکست نخورده اند، به نکوهش 
منتقدان پرداخت که چرا »تأييد آشکار وزير خارجه از سوی دشمن نظام در داخل بسامد پيدا نمی کند«؟!

مصاحبه شونده ای در پاسخ به پرسش فوق به ايران گفته است: »البته بايد توجه داشته باشيم که مردم ما اين تفاوت ها 
را درک می کنند. اما متأسفانه در داخل عده ای که دارای رسانه و تريبون های مختلف هستند، هميشه منافع ملی را قربانی 
منافع جناحی و گروه های بسته و محدود خود می کنند و حاضرند تا آنجا پيش بروند که به وزير خارجه آمريکا يا هرکس 
ديگری که دشمن اين کشور هست، حتی نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستی استناد کنند تا وزير خارجه خودمان را 
تضعيف کنند و منافع جناحی و گروهی خود را پيش ببرند. اما همزمان، وقتی آقای ترامپ چنين بحثی را درباره قدرت و توان 
سياست خارجی کشور ما مطرح می کند که اعترافی صريح و کاماً آشکار نسبت به واقعيت های ديپلماسی ايران است، اين امور 
را بازتاب نمی دهند و از کنار آن می گذرند. به نظر من اين امر هم نشان دهنده عدم بلوغ سياسی اين گروه ها و افراد است.«
ارگان دولت همچنين با تيتر يک »اعتراف ترامپ شکست ناپذيری ايرانيان در مذاکره« رو تيتر زد: »گزارشی از اذعان 

کاخ سفيد به قدرت ديپلماسی ايران و انکار و تخريب از سوی منتقدان داخلی«
ازم به ذکر است که ظريف دو هفته پيش در مصاحبه با خبرنگار راديو ملی آمريکا )NPR( گفته بود: »تعامل با غرب 
اعتبارش را در ايران از دست داده است. مردم ديگر به تعامل با جامعه جهانی توجهی ندارند. بنابراين، تعامل اعتبارش را از 
دست داده و به تبع آن، من نيز در حال از دست دادن اعتبارم هستم.«  همچنين ظريف چندی پيش گفته بود:»توافق با 

آمريکا، حتی به اندازه جوهر ]مورد استفاده برای نوشتن آن توافق[ هم ارزش ندارد.« 
تکرار دوگانه سازی »جنگ و صلح« برای انتخابات!

روزنامه همدلی در يادداشت صفحه اول خود نوشت: »برجام برای تاريخ ديپلماسی چهل ساله ايران يک دستاورد خوب 
و قابل قبول بود؛ چراکه توانست به بيش از يک دهه چالش غيرضروری ايران با دنيای غرب خاتمه دهد و با رسميت دادن 
به حق غنی ســازی هســته ای ايران، کشور را از شر تحريم ها و قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل که حاصل توافق 
کم سابقه قدرت های جهانی بود خاص سازد«. اين روزنامه زنجيره ای در ادامه نوشت:»جنگ ايران و آمريکا شايد به صورت 
يک جنگ کاســيک آغاز شــود، اما به سرعت حالت يک جنگ چريکی و نامتقارن به خود خواهد گرفت که کنترل آن از 
دست کشورها خارج خواهد شد؛ اما اين خط قرمز را نبايد به معنای منتفی بودن امکان جنگ تعبير کرد، چراکه هميشه 
عوامل غيرقابل پيش بينی و خارج از اراده و خواست وجود دارند که می توانند يک مسئله را از کنترل خارج و به يک بحران 
ويرانگر تبديل کنند«. ذکر اين نکته ضروری اســت که مدعيان اصاحات وقتی ديدند که بزک کردن برجام مفيد فايده 
نيســت و حرف و ســخن آنان را کسی باور نمی کند از اآن دست به دوگانه سازی جنگ و صلح زده اند تا موعد انتخابات 
مردم را از سايه خيالی جنگ بترسانند و برای رأی آوری در انتخابات خود را صلح طلب و رقيب را جنگ طلب جلوه دهند!

تعدیل »مشارکت مشروط« به »عدم معرفی کاندیدا«
روزنامه ابتکار در يادداشتی در صفحه اول خود نوشت: »هر شهروند وطن دوست که دغدغه آينده کشور را دارد بايد به 
کانديداهای مورد تأييد شورای نگهبان رأی دهد. در چنين حالتی عقانی و منطقی خواهد بود که انتظار داشته باشيم که 

شورای نگهبان مسئول کارآمدی يا عدم کارآمدی نهادهای انتخابی باشد.«
در ادامــه اين مطلب آمده اســت: »برای برون رفت از ناکارآمدی برخــی کانديداها و نهادهای انتخابی حضور تمام قد 
اصاح طلبان )و همه کسانی که صادقانه سربلندی، عزت، امنيت و آرامش ايران را خواستارند( در انتخابات بدون معرفی 

کانديدا و رأی دادن به کانديداهای تأييدشده توسط شورای نگهبان می تواند کارآمدترين راهکار باشد.«
ابتکار نوشته است: »توسعه برآيند نظم، ثبات، پاسخگويی و شفافيت مديريت کان سياسی است. شايد اصلی ترين 
چالش مديريت کان عدم اهداف شفاف ملی باشد. بنابراين به منظور شفافيت در اهداف مديريت کان ازم و ضروری است 
تا ميان نهادهای قدرت و اجرا هماهنگی و انسجام بيشتری ايجاد شود. به همين منظور، بی شک در راستای منافع ملی است 
که اصاح طلبان با حضور تمام قد در انتخابات بدون معرفی کانديدا به کانديداهای مورد تأييد شورای نگهبان رأی دهند.«

پرواضح اســت که مدعيان اصاحات در ادامه »انتخابات مشــروط« در حالی از »شرکت کردن در انتخابات« و »عدم 
معرفی کانديدا« سخن می گويند که خود می دانند در انتخابات آينده شانسی ندارند. ازاين رو تنها راهکار آنها برای فشار به 
شورای نگهبان، خط ونشان کشيدن و هزينه ساز کردن نظارت استصوابی است. آنها می گويند بايد مديريت کان سياسی 

)نظام و شورای نگهبان( هزينه بدهد و آنها بايد پاسخگوی ناکارآمدی نهادهای انتخاباتی باشند!
سرمقاله توهین آمیز مدعیان اصاح طلبی

مديرمسئول روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله ديروز به شکلی توهين آميز به توئيت سيدمحمد حسينی، وزير پيشين 
ارشاد پرداخته و در بخشی از آن نوشته: »قافيه چو به تنگ آيد...«

ازم به ذکر است اين نوشته در حمايت از يکی از محکومين فتنه به نگارش درآمده است. بهانه اين نوشته هم توئيت 
سيدمحمد حسينی است چنانکه در ابتدای اين نوشتار نيز آمده: »]سيدمحمد حسينی[ در توئيتی در واکنش به گفته های 
توئيتری... ]يکی از محکومين فتنه[ نوشته: »... ]محکوم فتنه[ گفته حافظه مردم نسبت به حوادث گذشته ضعيف و نتيجه 
گرفته ناکارآمدی دولت روحانی را هم فراموش می کنند و ما ]طيف موســوم به اصاح طلب[ با ايجاد ترس از اصولگرايان 
مجدد برنده انتخابات می شويم! جناب به همين خيال باش! حنايتان ديگر رنگی ندارد؛ جوانان انقابی اين بار مانع فراموشی 
مردم می شوند.« نويسنده پس از اشاره به توئيت سيدمحمد حسينی که باعث عصبانيتش شده نوشته اش را به شکل دعواهای 
کودکانه پيش برده و مدعی شده: »در کارنامه سيدمحمد حسينی هم نمايندگی مجلس ديده می شود و هم وزارت... اما 
تا آنجا که به حافظه رسانه ]احتماا حافظه روزنامه آفتاب يزد[ مربوط می شود در هيچکدام –دقيقا هيچکدام!- کارنامه ای 
درخشان و قابل دفاع ارائه نداده که اين روزها بتوان برخی کنش و واکنش های سياسیـ  اجتماعِی وی را جدی گرفت]!![«

طنز ماجرا آنجاست که مديرمسئول اين روزنامه جريان موسوم به اصاح طلب که در شماره های اخير به شکلی کاما 
متعهدانه!! به وکيل مدافع وزارت نفت و سياست های اين سال های آن تبديل شده و هر انتقادی را که خطاب به اين وزارتخانه 
مطرح می شود به شدت مورد هجمه قرار دهد در بخشی از نوشته اش مدعی شده: »...برخی در يک مدِت محدود هرچه 
يارانه است يک جا ببلعند و بعضی به چکنم چکنم گرفتار آيند؛ آن هم به دليل مشی سياسی خاصی که دارند و مستقل]!![ 

زيسته اند و نخواسته اند تريبون]!![ اين حزب و آن جناح مورد نظر آقای وزير باشند؟!«
اما کليت سؤال برانگيز اين سرمقاله آن است که تاش کرده تا از »حافظه تاريخی« سخن بگويد. خب آقای حسينی هم 
نوشته بود که »حافظه تاريخی« جامعه هست و جوانان انقابی هم نمی گذارند تا حقايق توسط برخی پوشانده شود. در حقيقت 
آن محکوم فتنه گفته بود که مردم حافظه تاريخی خوبی ندارند و سپس مدعی شده بود که اصاح طلبان با فرمول ترساندن 
مردم از رقيب باز هم جامعه را فريب خواهند داد. با توجه به اين نکته معلوم می شود مدير مسئول اين روزنامه زنجيره ای 

عصبانيتی ديگر از آقای حسينی داشته و جواب او را به آن محکوم فتنه بهانه کرده تا کمی از حرارت خشم خود بکاهد.

درمکتب امام

از مسئله حجاز نمی گذریم
کعبه احترامش پيش ما تنها نيســت، پيش مسلمين تنها نيست؛ کعبه 
را همه ملل محترم می شــمرند؛ همه مللی که به دين ]اعتقاد[ دارند. کعبه، 
کعبه ای اســت که از زمان اول خلقت بوده است و همه انبيا در او خدمتگزار 
بوده اند. شکستن کعبه مسئله ای نيست که بشود ازش همين طوری گذشت اگر 
ما از مسئله قدس بگذريم، اگر ما از صدام بگذريم، اگر ما از همه کسانی که به 
ما بدی کردند بگذريم، نمی توانيم ]از[ مسئله حجاز)کشتار حاجيان( بگذريم.
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پيروزی انقاب اســامی براي بسياري قابل پيش بينی نبود و با اين پيروزي 
چيزی شبيه معجزه اتفاق افتاد، مشکات متعددی در مسائل داخل و خارجي کشور 
وجود داشته و دارد؛ اما اين انقاب در سايه لطف خداوند و عنايت امام عصر)عج( به 

چهل سالگی خود رسيده و روز به روز بالنده تر و کامل تر می شود.
تنها انقابی که تقريباً همه دنيا مخالف آن بودند، انقاب اسامی بود. مؤيد 
اين ســخن، مواضع کشورهاي مختلف در 8 سال دفاع مقدس بود که کشورهای 
بسياري به کمک صدام آمده و پيشرفته ترين ساح ها را در اختيار وی می گذاشتند؛ 

در حالی که ما حتي از خريد سيم خاردار هم محروم بوديم.
اسام و شعار »نه شرقی نه غربی«، راز مخالفت ابرقدرت ها با ایران

راز مخالفت ابرقدرت ها با انقاب اسامی عنصر اصلي اين انقاب است که در 
هيچ انقاب ديگری وجود نداشته و آن عنصر اسام است. همه انقاب های دنيا، 
برای اغراض مادی و دنيوی بود؛ اما انقاب اسامی، برای برقرار شدن احکام اسام 
بود و حاکم شدن اسام قطعاً به نفع هيچ يک از نظام های سلطه گر شرق و غرب 
عالم نخواهد بود. بعد از پيروزي انقاب، دشمنان مقاطع زمانی چندماهه و چندساله 
را برای پايان يافتن اين انقاب پيش بينی کرده بودند، اما همه پيش بينی هايشان 

 اشتباه از آب درآمد.
برخی از جامعه شناســان معتقدند که انقاب نيز يکی از پديده های دنياست 
که روزی به دنيا آمده و کم کم رشد می کند و به مرور نيز از بين می رود. بر اساس 
اين نظريه، حيات انقاب اسامی نيز تدريجاً به پايان خواهد رسيد. اما ما بر اساس 
آيات قرآن کريم معتقديم اين امر کليت ندارد؛ زيرا خداوند متعال وعده داده است 
که اسام عالمگير خواهد شد و همه دنيا تحت پوشش اسام قرار خواهد گرفت.

البته بايد توجه داشته باشيم که تحقق وعده های خدا، شروطی دارد؛ ايمان، 
عمل صالح و صبر و استقامت از جمله اين شروط هستند که با رعايت آنها، وعده 
الهی نيز محقق می شود؛ بقای اين انقاب نيز در گرو رعايت همين شروط است 
و بدون آنها ضمانتی براي بقاء انقاب وجود ندارد. همچنانکه زمانی مسلمانان تا 
اندلس نيز پيشروي کرده و آنجا را فتح کردند، اما بعد از مدتی به خاطر غفلتشان 
از شروط ازم، مسيحيان، اندلس را پس گرفتند و اين امر تا جايی ادامه يافت که 
در برخي مقاطع مسلمانان تبديل به نوکرهايی براي کشورهای سلطه گر شدند، به 
گونه ای که ليست نمايندگان مجلس شورای ملی ايران توسط سفير آمريکا تعيين 
می شد. خداوند با اين انقاب، آن ذلت را به عزت تبديل کرد، حال بايد ببينيم اين 
عزت تا کی ادامه پيدا مي کند و مناسب است که در اين زمينه نيز حرکت علمی 

شايسته، سنجيده و مستدلي صورت بگيرد.
توجه به آفات، مهم تر از دل خوش كردن به موفقیت ها

هميشــه بايد بشــارت و انذار در کنار هم باشد، عاوه  بر توجه به نعمت ها و 
دلگرم و اميدوار بودن از وجود آنها، ازم است خطرات، آفات و آسيب ها هم مورد 
توجه قرار بگيرد. اهميت اين مســئله به حدي اســت که در قرآن کريم، انذارها 
بيش از بشارت هاست؛ اين امر يعنی توجه به خطرات، مهم تر است و نبايد فقط به 

زمينه های مثبت، دل خوش کرد.
اهميت و ارزش انقاب ما به خاطر اين اســت کــه اين انقاب برای احيای 
ارزش های الهی محقق شد؛ حال اگر اين امر هدف در آن ضعيف شود و شروطی 
مثل ايمان، عمل صالح، صبر و استقامت کمرنگ شود، ديگر ضمانتی براي بقای 

انقاب وجود نخواهد داشت.
مسائل فرهنگی و دينی جامعه اهميت بيشتری نسبت به مسائل مادی دارد، 
اگر زمانی برسد که اهداف اصلی انقاب به فراموش سپرده شده و فقط به مسائل 
اقتصادی و رفاه و معيشت که در انقاب های مارکسيستی نيز مطرح بوده، مشغول 

شديم، از خط اصلي انقاب انحراف پيدا کرده ايم.
بر اساس آيات قرآن کريم تنها تئوری بدون استثنا اين است که :»لَِئْن َشَکْرتُْم 
َلَزيَدنَُّکْم َو إِْن َکَفْرتُْم اَِنّ َعذابی لََشــديٌد« )اگر شکرگزاری کنيد، )نعمت خود را 
( بر شــما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنيد، مجازاتم شديد است(، اگر قدردان 
نعمت های الهی باشيم، قطعاً اين نعمت ها روز به روز بيشتر می شود؛ اما اگر کفران 
نعمت کرديم، بايد نگران عذاب الهی باشــيم. بنابراين تا زمانی که به اين شروط 
عمل کنيم، انقاب نيز با عزت و مســتحکم باقی خواهد ماند و هر زمان عمل به 

شروط کمرنگ شد، ضمانت بقای انقاب نيز کمرنگ  می شود.
فرهنگ، یعنی باورها و ارزش ها 

فرهنگ، عامل تمايز انسان از حيوان و اساس فرهنگ، باورها و ارزش ها است. 
حقيقت فرهنگ، در يک کلمه، دين است؛ اعتقاد به توحيد و اينکه اين عالم خدايی 
دارد که عالم را تدبير می کند و مسائلي از اين قبيل که ازمه پذيرش وجود خداست، 
مربوط به بخش اول فرهنگ، يعني باورها است؛ بخش ديگر فرهنگ نيز رفتار بر 
اساس سنت هاي الهی و خدمت به خلق خدا در جهت رضای الهی است که جزء 

ارزش ها است؛ اگر اين دو عامل در جامعه ما رو به ضعف نهاد، بايد نگران شويم.
اگر ديديم ديگر افرادی مانند حسين فهميده تربيت نمی شوند، اگر خيابان های 
شهرهاي ما رنگ و بوي کشورهای بی دين را به خود گرفت، اگر ديديم بر خاف 
گذشته که رباخواري کاري زشت و ناپسند بود، در بازار مسلمانان و بانک های کشور، 
روز به روز رباخواری بيشتر می شود، اينها نشانه اين است که فرهنگ ما در حال 

افول است و بايد به فکر چاره باشيم.
مسئول رسيدگی به فرهنگ جامعه، روحانيت و مسئوان فرهنگی هستند، 
بايد با شناسايي عوامل ضعف فرهنگی، آنها را از ميان برداشت و در جهت تقويت 
فرهنگ، برنامه ريزی و حرکت کرد؛ اگر چنين کرديم وعده افزايش نعمت ها و بقاء 
انقاب نيز شامل حالمان می شود؛ اما اگر پست، مقام، درآمد و منافع شخصي و 

حزبي مان ترجيح يافت، شامل وعيد عذاب الهی می شويم.
همه ما بايد از خدا بخواهيم کمکمان کند تا  اشتباهاتمان را بفهميم و گمان 
نکنيم هر چه انجام می دهيم صحيح است؛ مسئوان نيز بايد احتمال بدهند که در 
برخي برنامه ريزي ها و امضا کردن برخی قراردادها  اشتباه کرده اند؛ با چنين احتمالي 
ممکن است که در صدد جبران خطاهاي خود برآيند. اما اگر مسئوان کشور به 
سادگی از کنار ارزش ها گذشتند و گفتند که دين ربطی به ما ندارد و کار ما فقط 
رسيدگي به امور دنياي مردم است، اين تکرار کام مارکسيست ها است و نشانه آن 
است که در حال دور شدن از هدف انقاب هستيم؛ در اين صورت تفاوت انقاب 

ما با انقاب هاي مارکسيستی  چيست؟!
گاهی برخی از نهادها چنين وانمود می کنند که هدف اصلی انقاب، فقط رفع 
فقر و محروميتی بوده که رژيم گذشــته برای مردم ايجاد کرده بود و می گويند: 
ما انقاب کرديم که رژيم پهلوي را بيرون کنيم و خودمان به جای آنها بنشينيم! 
اگر چنين است، پس تفاوت انقاب اسامی با انقاب هاي ديگر در چيست؟ مگر 
انقاب ما از انقاب پيامبر )ص( سرچشمه نگرفت؟ مگر مسلمانان سه سال در شعب 
ابی طالب زجر نکشيدند تا انقابشان را به ثمر برسانند؟ سرانجام نيز همين صبر و 

مقاومت سبب شد تا خداوند آنها را پيروز کند.
تجلی دوراندیشی امام راحل)ره( در شعار نه »شرقی، نه غربی«

زماني که خداوند ديد مسلمانان در انجام وظيفه شان پايدار هستند، رحمت 
و نصرت خود را بر آنها نازل کرد و اسام پيروز شد. ما هم بايد راهی را برويم که 
پيامبر اکرم )ص( رفت و همان برنامه ای را اجرا کنيم که او برای ما بيان کرده است؛ 
نه برنامه ای که لنين و مارکس يا ليبرال های غربی گفتند. بر همين اساس بود که 

امام راحل)ره( با دورانديشی »شعار نه شرقی، نه غربی« را سر داد.
اگر ما فقط به دنبال راحت طلبی، تنبلی و سير کردن شکم باشيم، نمی توانيم 
ادعا کنيم که انقابمان، اسامی است. نشانه اسامی بودن انقاب ما چيست؟ آيا 
وضعيت داخلی کشور و اوضاع حاکم بر شهرها و بازار و نيز روابط خارجي و نحوه 
رفتارمان با دشمنان، اسامی بودن اين کشور را تأييد مي کند؟ نظام ما در صورتی 
اسامی است و اسامي باقی خواهد ماند که تقوا، عمل صالح، استقامت و در يک 
کلمه عمل به وظيفه بر جامعه ما حاکم باشد و هيچ گاه اين اصول را فراموش نکنيم.
سخنرانی آیت اه مصباح یزدي )دام ظله( در دیدار با سردار نقدی
 و جمعی از اعضای جنبش مردمی چهل سالگی انقاب اسامي؛ قم؛ 97/11/4 

* زال بصيرت روزهای پنج شنبه منتشر می شود.

شروط بقاء و تداوم انقاب اسامی

سرويس سياسی- 
اماراتی در قالب فرماندهان  سفر هیئت 
مرزبانی به كشورمان مورد توجه رسانه های 
منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته و همچنین 
خشم سعودی ها را در پی داشته، رسانه ها در 
این مورد نوشــتند امارات بر خاف سعودی 
درک كرد كه جنگ با ایران چه نتایج ویرانگری 

می تواند داشته باشد. 
فرمانده مرزبانی امارات متحده عربی روزسه شنبه 
8مرداد در تهران با فرمانده مرزبانی کشورمان ديدار و 
گفت وگو کرد. سفر هيئت اماراتی به تهران به سرعت 
در پيشــانی ســايت های خبری و خبرگزاری های 
مهم منطقه ای و فرامنطقــه ای قرار گرفت. حتی 
مسايل مرتبط با آن در توئيتر در شمار 10موضوع 
برتر و ســپس به  ترند بدل شد؛ يعنی در ميان آن 
10موضوع نيز مقام اول را کسب کرد. با وجودی که 
گفته می شود دستور کار اين سفر احتماا مسايل 
متداول مربوط به امنيت دريايی بين دو کشور است، 

اما چرا تا اين اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟!
هيئت اماراتی به سرپرستی »حمدعلی مصباح 
ااحبابــی« فرمانده گارد ســاحلی امارات متحده 
عربی روز سه شــنبه در تهران با ســردار »قاســم 
رضايی« فرمانده مرزبانی نيروی انتظامی جمهوری 

اسامی ايران، ديدار و گفت وگو کرده است.
نکته قابل توجه آن است که اين سفر که نشانه 
چرخش امارات به ســمت ايران است در حالی رخ 
می دهد که تنش ها در خليج  فارس به بااترين سطح 

خود رسيده است. 
دهان بازمانده بن سلمان

سفر هيئت اماراتی اگرچه در قالب موارد متداول 
مرزی صورت گرفته اما حاوی پيام های مهمی است. 
پيام هايی که به سرعت توسط رسانه های منطقه ای 

دريافت شد. 
»ياســر أبوهاله« خبرنگار شبکه الجزيره در 
توئيتی در صفحه شخصی خود به دايل بازگشت 
امارات به ســمت جمهوری اســامی ايران  اشاره 
کرده و آورده اســت: »حاکمــان امارات بر خاف 
عربستان سعودی درک کرده اند که جنگ با ايران 
می تواند چه نتايج ويرانگری برای آنان داشته باشد 
و ارسال پيام ايران از طريق ميانجی ها پيام روشنی 
را به آنان منتقل کرد »خسارت های امارات متحده 
عربی در اولين روز از جنگ می تواند هزاران ميليارد 
دار باشد، زيرا موشک های ايران سراسر امارات را 

پوشش می دهند.«
خبرنگار الجزيره افزوده است: »امارات پس از 
دريافت اين پيام، سريع تر از آنچه پيش بينی می شد، 
مواضع خود را تغيير داد که اين امر محمد بن سلمان 
را شگفت زده کرده است. اما عربستان همچنان بر 
جريان تندرو دولت آمريکا )بولتون- پمپئو( و نتانياهو 
حساب کرده و اميدوار است نظام ايران با جنگ به 
پايان خود برسد. همچنين عربستان تصور می کند 
قادر است  هرگونه خسارت احتمالی را تحمل کند 
و وليعهد اين کشــور معتقد است که پرداخت يک 
باره هزينه بهتر از پرداخت قسطِی آن طی سال های 

متمادی می باشد.«
عبور از خطوط قرمز

شــبکه الميادين سه شنبه شــب در گزارشی 
تحت عنوان »علت چرخش امارات به سمت تهران 
چيســت«، آورده است: اين عقب نشينی، دليلی بر 
شکست هرگونه شرط   بندی روی حمايت آمريکا 
از متحدان شــورای همکاری، در جنگ احتمالی 

عليه ايران است.
پنجمين و آخرين نشست گارد ساحلی ميان 
امارات و ايران به ســال 2013 برمی گردد و تا چند 
هفته قبل کســی چنين نشســتی در تهران را به 
دليل تنش آفرينی آمريکا در آب های خيلج فارس 
و قرار گرفتن نام امارات و عربستان در صدر »گروه 
ب« )محمد بن زايد، محمد بن سلمان، جان بولتون 
و بنيامين نتانياهو( بنا به تعبير محمدجواد ظريف 

وزير امور خارجه ايران، پيش بينی نمی کرد.
اما ديدار هيئت نظامی امارات از تهران به بهانه 
گارد ساحلی، به عقب نشينی امارات و پاسخگويی 
ايران به تاش های آن کشــور بعد از اين که تهران 
درها را به روی تاش های ابوظبی بست،  اشاره دارد. 
ابوظبی با تجاوز به يمن و تشويق جنگ عليه ايران 
از خطوط قرمز عبور کرد، تا جايی که تهران در پی 
برخاستن پهپاد آمريکايی از خاک امارات و ساقط 

کردن آن، خشم خود را ابراز داشت.
پرهیز از تقابل با ایران

سايت ميدل ايست هم نوشته است: سفر هيئت 
اماراتــی به ايران با خروج بخش بزرگی از نيروهای 
اماراتی از يمن همزمان شــده است. برخی ناظران 
معتقدند که اين دست شســتن امارات از يمن با 
تاشــش برای آرام کردن اوضاع با ايران بی ارتباط 
نيســت. اين همه در حالی است که منطقا امارات 
بايد بدترين روابط را با ايران داشــته باشد، چون بر 

سر مالکيت سه جزيره در خليج با ايران اختاف نظر 
دارد. اما واقعيت چنين نيست. امارات که شب و روز 
در رسانه هايش به ايران فحاشی می کند، در ميان 
کشورهای عربی بيشترين مناسبات اقتصادی را با 
ايران دارد و ايرانيان بسياری در امارات به سر می برند.
با اينکه دو کشور دهه هاست که روابط خوبی 
ندارند، حجم مبادات تجاری ايران و امارات در سال 
2017 به 13 ميليارد دار رسيد که 90 درصد آن از 
دوبی است. صادرات ايران به امارات 5 ميليارد دار و 
صادرات امارات به ايران 7 ميليارد دار است. صادرات 
 ترانزيتی امارات به ايران حدود 30 درصد کل واردات 
ايران را تشکيل می دهد که در سال 2017 حجم آن 

71/5 ميليارد دار بوده است.
گفته می شــود کــه روابط با ايــران از عوامل 
اختافات داخلی در امارات اســت چــون امارات 
دوبی بيشــترين بهره را از آن می برد. از نکات مهم 
در سياست ابوظبی، آن است که برخاف عربستان 
 ترجيح می دهد از تنش با ايران خودداری کند و در 
عوض کشورهای ديگر عربی را عليه ايران تحريک 
کند. اماراتی ها می دانند که موقعيت جغرافيايی و 
نوع اقتصادشــان آنها را به هدفی آسان برای ايران 

تبديل کرده است.
وقتی چند نفتکش در بندر فجيره هدف اقدام 
خرابکارانه قرار گرفت با وجود تبليغات گســترده 
رســانه ای، امارات به صورت رسمی حاضر به متهم 
ساختن ايران نشد. جالب اينجاست که امارات که 
در حال گسترش امپراتوری دريايی است و در يمن 
می جنگد و در ديگر کشورهای عربی هم آشوب به پا 
می کند تا متحدان خود را در ليبی و سودان و ديگر 
کشورها برسر کار آورد برای بازپس گيری جزايری 
که مدعی مالکيت آنهاســت دست به هيچ اقدامی 
 حتی از نوع سياســی نزده است. حتی در نهادهای 
بين المللی و اتحاديه عرب هم اين موضوع را هميشه 

در حاشيه نگه داشته است.
اقتدار و مقاومت رمز پیروزی

در مورد چرايی چرخش امارات به سمت ايران 
گمانه های زيادی مطرح می شود اما به نظر می رسد 
سه عامل در اين موضوع نقش اصلی داشته باشند: 
تبديل شدن انصاراه به نيرويی مجهز به موشک های 
ميان برد دقيق و پهپادهايی با قابليت های متفاوت، 
سرنگونی پهپاد فوق مدرن آمريکايی بر آسمان ايران 

و توقيف نفتکش انگليسی.
امارات بطور واضح و آشــکار می ديد که جنگ 

يمن به جنگی فرسايشی تبديل شده و از سوی ديگر 
هر چه زمان می گذرد به جای آنکه انصاراه ضعيف تر 
شود، قوی تر می شود. امارات به دليل نداشتن مرز 
مشترک با يمن برای خود حاشيه امنيتی احساس 
می کرد اما هدف قرارگرفتن برخی نقاط امارات توسط 
موشک و پهپادهای نيروهای مقاومت يمن نخستين 

ضربه ای بود که خواب را از سر امارات پراند. 
موضوع ديگر هدف قرار گرفتن پهپاد آمريکايی 
است. امارات که در گذشتن از خطوط قرمز پشتش 
به آمريکا گرم بود به وضوح ديد که پهپاد آمريکايی 
توسط ايران ساقط شد و حتی يک گلوله کلت هم 

به تبع آن به سمت ايران شليک نشد.
همچنيــن توقيــف نفتکش انگليــس که تا 
يکی-  دو قرن پيش بر اقيانوس های جهان سلطنت 
می کرد آن هم در برابر ناو جنگی انگليسی ديگر شک 
و ترديدی برای امارات باقی نگذاشت. همه اينها در 
سايه اقتدار و مقاومت به دست و با سياست لبخند 
و تسامح و تساهل در برابر مستکبران عالم چيزی 

جز شکست حاصل نخواهد شد.
انگلیس دست به دامان برادران عراقی

»ســيد صدر الديــن قبانچی« امــام جمعه 
نجف اشرف از درخواست انگليس از کشورش برای 
وساطت نزد ايران خبر داد. القبانچی در خطبه های 
نماز جمعه گذشــته بعد از آنکــه در باب اهميت 
جايگاه عراق و تاش های اين کشــور برای کاهش 
تنش در منطقه صحبت کــرد، گفت، عراق امروز 
برای از بين بردن تنش و دور کردن ســايه جنگ از 
منطقه تاش می کند. وی تأکيد کرد، عراق امروز 
در جايگاهی است که انگليس آمده و می گويد بين 
لندن و ايران وساطت کنيد تا شايد به خاطر حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( کشتی ما را آزاد کنند.
امام جمعه نجف تصريح کرد که »می بينيد چه 
زمانه ای شده است؟ می بينيد، شما شيعيان به چه 
جايگاهی رسيده ايد؟... بريتانيا که به آن، بريتانيای 
کبير گفته می شد، آمده و می گويد نزد ايران برای 
خاطر اباالفضل العباس که نزد شــما جايگاه دارد، 
وساطت کنيد تا کشتی انگليسی آزاد شود. روزگاری 
بود که ]انگليسی ها[ آمدند و عراق را  اشغال کردند با 

صدها هزار نفر سرباز و هندی ها.«
 اشاره وی به درخواست لندن برای ميانجی گری 
بين انگليس و جمهوری اسامی  ايران است که از 
طريق »عادل عبدالمهدی« نخســت وزير عراق به 

مسئوان ايران اباغ شد.

اقتدار نیروهای مسلح در آسمان و دریا
امارات را به زمین ایران آورد

اعضای  از  برخی  دیروز جلسه مشترک 
شــورای اسامی شــهر تهران با فرماندار 

شمیرانات یک حاشیه بزرگ داشت.
به گزارش فارس، ديروز در مراسم شورای اداری 
شهرستان شميرانات که با حضور هاشمی رئيس شورای 
شــهر تهران برگزار شد، رئيس آموزش وپرورش اين 
شهرستان تولد فرماندار را تبريک گفت و يک نقاشی 
از چهره وی را به سياوش شهريور، فرماندار شميرانات 
هديه داد، که اين اقدام مورد انتقاد محسن هاشمی، 

رئيس شورای اسامی شهر تهران قرار گرفت.
به گزارش فارس، محسن هاشــمی در واکنش 
به گرفتن جشــن تولد برای فرماندار شهرســتان 
شميرانات و اعطای نقاشی چهره وی اظهار داشت: 
هرکس اين کار را می کند، دوست فرماندار نيست.

هاشــمی با بيــان اينکه تاکنون در جلســه 
رسمی اين چنينی رسم نبوده است، که تولد گرفته 
شود و عکس هديه داده شود، تأکيد کرد: خواهش 
می کنم، ديگر از اين کارها نکنيد، مردم ما مشکات 
زيادی دارند و فشار زيادی بر دوش مردم است و ما 
مسئوان را منشأ مشکات می دانند، حال ما اين 
مشکات را گردن استکبار جهانی می اندازيم، اما 

مردم از ما کار می خواهند.
فرماندار شهرســتان شــميرانات در واکنش 
به اين ماجــرا در جمع خبرنــگاران درخصوص 
اتفاقــات شــورای اداری اين شهرســتان گفت: 
امروز در جلســه ای که برای بررســی مشــکات 
حوزه شــهری شهرســتان شــميرانات با حضور 
محسن هاشمی رئيس شورای شهر تهران و تعدادی از 
اعضای هيئت رئيسه برگزارشده بود، بين سخنرانی ها 
اعام کردند دخترخانمی می خواهد شــعر بخواند. 
من تصور می کردم که ابتدا ايشان به استقبال آقای 
مهندس هاشــمی آمده اند اما با يک اتفاق ناگهانی 
روبه رو شــده و در کمال ناباوری غافل گير شدم و 
مشاهده کردم اين دانش آموز که از سوی دوست و 
برادر عزيزم جناب آقای دکتر صادق پور به جلسه 
آورده شده اند، به اين دليل که تولد من فرداست، 

شعرخوانی می کند.
سياوش شــهريور افزود: خيلی غافلگير شدم 
و از اين دانش آموز و دوســت و برادر عزيزم دکتر 
صادق پــور و از همه معلمان عزيز و ارجمندی که 
منت بر ســر من گذاشتند و اين کار زيبا را انجام 

دادند، تشکر می کنم.

وی، ادامه داد: اگرچه آقای  هاشمی  اين اتفاق 
را مناسب جلسه ندانستند و نظرشان برای خودشان 
محترم اســت، اما اين حق شناســی برای خودم 
بســيار جالب و درخور ستايش بود و اميدوارم که 
خدمتگزاری به مردم شميرانات به عنوان يک سرمايه 
هميشــه ذخيره عمرم باشد، من به محبت مردم 
افتخار می کنم و به آفرين و نفرين ديگران نياز ندارم.

گفتنی است، کاش جناب فرماندار که ظاهراً از 
اين ماجرا بدش نيامده است و دوستان قدرشناس 
ايشان! در شرايطی که لحظه لحظه زمان مديريتی 
و فرصــت خدمت آنها برای مــردم دارای اهميت 
و تأثيرگذار اســت به جای اين کارهای عجيب و 
بی فايــده برای مردم، تمرکز و انرژی خود را صرف 
حل مشکات کنند. تولد و شعرخواندن در وصف 
يک مدير در جلسه رسمی اتفاقی کم سابقه است 
که به جای پافشاری بر بی اشکال بودن آن می طلبد 
همه افراد دخيل در آن از مردم عذرخواهی نمايند. 
همان طور که رئيس شــورای شهر تهران در اين 
جلســه به درســتی اعام کرد؛ مــردم اين رفتار 
مسئوان را با دقت رصد می کنند و چنين اتفاقاتی 

اثر نامطلوبی بر آنها خواهد گذاشت.

تولد پر حاشیه برای آقای فرماندار در جلسه رسمی!

دبیر شورای نگهبان با  اشاره به جنایات 
ســعودی ها در یمن تأكید كرد: باید هرچه 
ســریع تر این جنگ پایان یافته و نهاد های 
مســتقل بین المللی به جنایات ســعودی 

رسیدگی كنند.
به گزارش پايگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، 
آيت اه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان در جلسه 
اين شــورا با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن 
سالروز شهادت امام جواد عليه السام گفت: در آستانه 
ماه ذی الحجه قرار داريم، ماهی که بهترين اعياد از 
جمله اعيــاد قربان، غدير و دعای عرفه در آن قرار 
دارد که اميدوارم همگان از فضائل معنوی اين ماه 

استفاده کنند.
وی در ادامــه افزود: 8 مرداد ســالروز رحلت 
آيت اه مشــکينی بود، فقيهی که به راستی عالم، 
عامل، ساده زيســت و همواره پيرو حقيقی مکتب 

امام و رهبری بود.
آيت اه جنتی به جنايات ســعودی ها در يمن  
اشاره و خاطرنشــان کرد: امروز مردم مظلوم يمن 
توســط حکام ســعودی مورد ظلم و جنايت قرار 
گرفته اند که هرچه ســريع تر بايد اين جنگ پايان 
يافتــه و نهاد های مســتقل بين المللی به جنايات 

سعودی رسيدگی کنند.

در جلسه شورای نگهبان
آیت اه جنتی خواستار

 رسیدگی نهاد های مستقل بین المللی 
به جنایات سعودی ها در یمن شد

كرد:  تصریح  نگهبان  سخنگوی شورای 
كسانی كه معیارهای قانونی را ندارند، شورای 
نگهبان را امتحان نکنند. ما فقط به دنبال اجرای 

ُمِرّ قانون هستیم.
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان 
در صفحه شخصی خود نوشت: »اگر کسی خيالش 
راحت اســت که شــرايط قانونــی را دارد ما به او 
اطمينان می دهيم که فارغ از اصاح طلب يا اصولگرا 
بودن در شورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. 
اما کســانی که معيارهای قانونی را ندارند، شورای 
نگهبان را امتحــان نکنند. ما فقط به دنبال اجرای 

ُمِرّ قانون هستيم.«

سخنگوی شورای نگهبان:
كسانی كه معیارهای قانونی را ندارند 

شورای نگهبان را امتحان نکنند

عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری و امام 
جمعه موقت تهران گفت: موضوع بی حجابی 
موضوع عــادی نبــوده و گروهی هدفمند 
می خواهند بی بندبــاری و بی حجابی را در 
كشور ترویج دهند كه نیروی انتظامی  باید با 
اقتدار با هنجارشکنان و این گونه افراد قانونی 

برخورد كند. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس از تبريز، آيت اه 
سيداحمد خاتمی  اظهار داشــت: اقدامات اخير و 
در چارچــوب قانون نيــروی انتظامی در برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی به ويژه مبارزه با بی حجابی 

قابل تقدير است.
وی عملکــرد پليس در برخــورد و مقابله با 
ناهنجاری ها و مفاســد اجتماعی را مثبت ارزيابی 
کرد و گفت: نيروی انتظامی در چارچوب قانون اقدام 
می کند و وظيفه ناجاست که برخورد کند و ما هم از 

اين اقدامات حمايت می کنيم.
آيت اه خاتمی در ادامه با بيان اينکه کشــف 
حجاب جرم مشــهود است، افزود: تأکيد مسئوان 
ناجا نيــز در برخورد با اين نوع جرايم بر اســاس 
رعايت ادب و احترام بــوده و از روی کينه توزی و 
انتقام جويی نيست و کارکنان ناجا در مرحله اول با 

ادب و روشنگری اقدام می کنند.

آیت اه خاتمی :
گروهی می خواهند

 بی حجابی را در كشور  ترویج دهند

آئین تشییع و وداع با شهید »هادی علی نقی« با 
حضور فرمانده انتظامی استان همدان، فرماندار، امام 
جمعه كبودرآهنگ و مردم شهیدپرور در شهرستان 

كبودرآهنگ برگزار شد. 
آيين تشييع و وداع با اين شهيد واامقام از ميدان امام 
خمينی)ره( شهر کبودرآهنگ آغاز شد و پيکر اين شهيد در 

گلزار شهدای اين شهر آرام گرفت.

شهيد »هادی علی نقی« اهل کبودرآهنگ از توابع استان 
همدان و جمعی هنگ مرزی سردشت روز دوشنبه در حين 
انجام ماموريت کنترل نوار مرزی در حوزه ماموريتی و مبارزه 

با قاچاقچيان به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
پيکر پاک اين شــهيد روز گذشته از مقابل ستاد هنگ 
مرزی سردشــت تشــييع و بــه زادگاهش در شهرســتان 

کبودرآهنگ منتقل شده بود.

تشییع پیکر شهید »هادی علی نقی«

با  ایرانی  نوشت افزار  نمایشگاه  هفتمین 
عنوان»ایران نوشت« از 14 الی 25 مرداد ماه 

برگزار خواهد شد.
به گــزارش ایران نوشت، مديرعامل مجمع 
نوشت افزار ايرانی در نشست خبری با اشاره به آغاز 
برگزاری نمايشگاه »ايران نوشت« ويژه  نوشت افزار 
توليــد ايران از 14 مرداد در خيابان حجاب تهران، 
گفت: در طول 6 ســال  گذشــته علی رغم  همه 
مشــکات اقتصادی، افزايش توليد در محصوات 
ايرانی اين حوزه رخ داده و پيشــرفت هرســاله در 

نمايشگاه ايران نوشت قابل رويت است.
 ســعيد حسينی با اشاره به اينکه در دهه های 
اخير محصوات فرهنگی خارجــی در حوزه های 
مختلف نقش رســانه ای پيدا کرده است که سبب 
شکل گيری شخصيت کودکان توسط شخصيت های 
هاليــوودی و غربی می شــود، افزود: بــا توجه به 
تاش های صــورت گرفته به جرأت می توان گفت 
که نوشــت افزار نمونه ای موفق در زمينه توليد ات 
ايرانی است و طبق نظرسنجی ها، مردم  تا 80 درصد 

از نوشت افزار ايرانی استقبال کرده اند.
حســينی با اعام اينکه حامی اصلی ما عمدتا 

رســانه ها و مردم بودند و دولت به طور جدی از ما 
حمايت نکرد، اظهارداشت: سال گذشته مقام معظم 
رهبری در ديدار هيئت دولت به طور مصداقی مسئله 
حمايت از نوشت افزار ايرانی اسامی را مطرح کردند 
اما  از يک سال گذشته تاکنون هيچ حمايتی توسط 
دولت نشــده است. وی با اشــاره به 7 برابر شدن 
قيمت کاغذ، افــزود: تعداد وارد کنندگان کاغذ به 
50 مجموعه هم نمی رسد اما دولت نمی تواند اين 

تعداد را هم مديريت کند.
مديرعامل مجمع نوشت افزار ايرانی اسامی در 
پاسخ به اين سوال که چه اقداماتی از سوی مجمع 
نوشــت افزار برای توليد کاغذ از نيشــکر صورت 
گرفته اســت، گفت: به جمع بندی کلی رسيده ايم 
که می توانيم از تفاله نيشــکر کاغذ توليد کنيم و 
از ارگان ها مطالبه کرده ايــم که بر روی اين طرح 

سرمايه گذاری کنند.

برگزاری هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در تهران از 14 مرداد

اردبيل-  خبرنگار کيهان: 
آیت اه  ارتحال  دوازدهمین ســالگرد 
مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری 

در شهرستان مشکین شهر برگزار شد. 
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه اردبيل 
ديروز در اين مراسم که در مسجد اميرالمومنين)ع( 
مشکين شهر برگزار شد، به تشريح شخصيت برجسته 

سياسی و مذهبی آن مرحوم پرداخت.
آيت اه سيدحسن عاملی افزود: ساده زيستی، 
زهد، تقوی، پارسايی، داشتن بينش سياسی عميق و 
عمل به تکليف الهی از خصوصيات برجسته آيت اه 

مشکينی بود.
وی همچنين با  اشاره به تاليف ده ها جلد کتاب 
جامع توسط آن مرحوم جايگاه علمی  و دينی آيت اه 

مشکينی را در کشور بسيار قابل توجه دانست.
همزمان با سالروز ارتحال آيت اه مشکينی از 
ســرديس آن مرحوم در خيابان آيت اه مشکينی 

مشکين شهر رونمايی شد.
آيــت اه »علــی اکبــر فيض« معــروف به 
»مشکينی« در ســال 1300 هجری شمسی در 
روستای اَلنی از توابع مشگين شهر )استان اردبيل( 
چشم به جهان گشود.  وی در درس های خارج فقه 
و اصول آيات عظام بروجردی)ره( و محقق داماد)ره( 
شرکت کرد و در نجف اشرف نيز به محضر عالمان و 
استادان آن ديار شرفياب شد و در درس خارج امام 

خمينی)ره( حضور يافت. 
آيــت اه مشــکينی، کتاب هــای فراوانی در 
زمينه های گوناگون علوم اسامی  تاليف و منتشر 

کــرد که از جملــه می توان به اصطــاح  ااصول، 
مصطلحات الفقه، ازدواج در اســام، مفتاح الجنان 
)کتاب دعا تکميــل مصباح المنير( و قصارالجمل 
)احاديث کوتاه تحت عناويــن لغوی در دو جلد(  

اشاره کرد. 
بــا پيروزی انقاب اســامی  ايــران، آيت اه 
مشــکينی در مســئوليت های گوناگونی به ايفای 
نقش پرداخت، از جملــه آنها می توان به عضويت 
در خبرگان تدوين قانون اساســی، رياست مجلس 
خبرگان رهبری در ســه دوره، امامت جمعه قم با 
حکم امام خمينی)ره(، عضويت در جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم و رياســت شورای بازنگری قانون 

اساسی  اشاره کرد. 
وی هشتم مردادماه 1386 درگذشت. 

سالگرد ارتحال آیت اه مشکینی برگزار شد
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»ســامانه عمران اجتماعی« در راستای 
طرح جهاد همبســتگی ملــی و به منظور 
هدفمندسازی كمک های مردمی برای مناطق 
ســیل زده كشــورمان به آدرس اینترنتی 

omranejtemaei.ir رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری بســيج، »سامانه عمران 
اجتماعی« در راستای طرح جهاد همبستگی ملی 
و به منظور هدفمندسازی کمک های مردمی برای 
مناطق سيل زده کشورمان توسط سردار سليمانی 

رئيس ســازمان بســيج مســتضعفين و با حضور 
فرمانده سپاه استان های لرستان، قزوين، قم، سمنان، 
اصفهان، تهران و اردبيل رونمايی شد. در اين سامانه، 
هر خانه، يک گروه و متولی جهادی پيدا می کند و 
خيران می توانند با مراجعه به اين پايگاه اينترنتی، 
کمک های مردمی خود را واريز نمايند و در جريان 
ساخت و بازسازی منازل مردم سيل زده قرار بگيرند.
سامانه اينترنتی »عمران اجتماعی« اين امکان 
را برای خيران مهيا می سازد تا پيشرفت خانه ای که 

برای ســاخت و بازسازی اش کمک مادی نموده اند 
را مشــاهده کنند. تا کنون نزديک به 6000 منزل 
مسکونی در اين سامانه ثبت شده است که عامه مردم 
می توانند با ورود به اين ســايت، کمک های خود را 
به طور مستقيم به حساب شخصی سرپرست خانوار 
واريز کنند. اين سامانه می تواند با حذف واسطه ها 
پول را مســتقيما به مردم سيل زده برساند و با اين 
روش احتمال سوءاستفاده برخی سلبريتی ها بسيار 

کاهش می يابد.

با حضور سازمان بسیج مستضعفین:
»سامانه عمران اجتماعی« بسیج رونمایی شد



130 زندانی مصری
 6 هفته است که اعتصاب غذا کرده اند

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از اعتصاب غذای 
۱۳۰ زندانی در زندان »العقرب« مصر به دلیل»شرایط وخیم 

زندان ها« خبر داده است.
به گزارش فارس، ســازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعام 
کــرده نزدیک بــه ۱۳۰ زندانی از بیش از شــش هفته پیش در 
اعتراض به شــرایط بد زندان اعتصاب غذا کرده اند. این ســازمان 
خواســتار پایان فوری شرایط بد و غیرانســانی زندان »العقرب« 
و اعطای اجازه به زندانیان برای ماقات با خانواده  هایشــان شــد. 

زنــدان العقرب یکی از مجموعه زندان هــای طره واقع در جنوب 
قاهره است که »محمد مرسی« رئیس جمهور عزل شده مصر نیز 
در این زندان بود و اخیرا در جلســه محاکمــه در دادگاه به طرز 

مشکوکی درگذشت.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانســه، عفــو بین الملل به نقل از 
زندانیان داخل زندان اعام کرده که زندانبانان در پاسخ به اعتصاب 
غذا، زندانیان را مورد ضرب و شــتم و شکنجه با شوک الکتریکی 

قرار می دهند تا آنها را به شکستن اعتصاب متقاعد کنند.
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مقاومت عراق: آشکارا اعام می کنیم 
در کنار ایران هستیم

یکی از رهبران »حشدالشــعبی« عراق اعام کرد، 
گروه های مقاومت عراق آشــکارا اعام می کنند در کنار 
جمهوری اسامی ایران هســتند و منافع ایران را منافع 

عراق و محور مقاومت می دانند.
»حسین ااســدی« در واکنش به اظهارات اخیر یک ژنرال 
بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی که گفته بود، حمله این رژیم 
به مواضع حشدالشــعبی در عراق، به خاطر حمایت آن از ایران 
است، تصریح کرد: ما با اطمینان می گوییم که در کنار جمهوری 

اسامی هستیم و منافع جمهوری اسامی، منافع عراق و فرزندان 
مقاومت و خون هایی است که طی بیش از ۳۰ سال گذشته ریخته 
شده است. اظهارات ژنرال بازنشسته صهیونیست، اظهار نظر ی تو 
خالی است...آمریکا و اسرائیل در برابر مواضع قاطع امام خامنه ای و 

اقدامات ایران، دچار ذلت و درماندگی شده اند.
وی گفت: شــبح بیرون رانده شــدن )صهیونیســت ها( از 
ســرزمین مقدس که امام خامنه ای آن را وعده داده اســت ، در 

حد شعار نیست.

پلیس رژیم صهیونیستی طی یک روز
دو کودک 3 و 6 ساله را احضار کرد

رژیم صهیونیســتی با اباغیه ای رســمی، یک کودک 
فلسطینی دیگر را برای بازجویی احضار کرده است. 

احضار و دستگیری کودکان فلسطینی در سرزمین های شغالی 
آنقدر تکرار شــده که تبدیل به مسئله ای عادی شده است. به 
نظر می رســد رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد ارعاب با هدف 
خاموش کردن تظاهرات مردم فلسطین همزمان با تاش ها در 
جهت اجرایی کردن معامله قرن است. طی مدت 24 ساعت دو 

کودک ۳ و 6 ساله توسط رژیم صهیونیستی احضار شده اند. 
به گزارش فارس، رژیم صهیونیســتی سه شنبه شب »قیس 
فراس عبید« )6 ســاله( از »عیسویه« قدس را رسماً فراخواند.ه 
است بر اســاس گزارش خبرگزاری فلســطینی »صفا«، رژیم 
صهیونیســتی اباغیه ای رســمی به خانواده قیــس داده و بر 
اســاس این اباغ وی باید در مرکــز بازجویی حضور پیدا کند. 
رژیم صهیونیســتی همچنین روز سه شنبه هم »محمد ربیع 
علیان« از شهر عیسویه قدس را به اتهام پرتاب سنگ به سمت 
خودروهای گشتی صهیونیستی برای بازجویی فراخواند. رسانه ها 
اعداد مختلفی درباره ســن وی اعام کرده بودند اما پدر محمد 
دیــروز اعام کرد، او چهار ســال و هفت ماه ســن دارد. اخیرا 
مرکز پژوهش های ویژه اســرای فلسطینی اعام کرد، بازداشت 
فلسطینی ها در شهرهای مختلف قدس به ویژه در سال جاری 

میادی افزایش زیادیی داشته است.
از کودکان هم می ترسند

پایگاه اینترنتی روزنامه »القدس العربی« کاریکاتور خود را به 
بازداشت کودکان فلسطینی اختصاص داده است. کاریکاتوریست 
این روزنامه، نظامی صهیونیســتی را ترســیم کرده که اسلحه 
نیمه سنگین در دست دارد و یک کودک فلسطینی را که در راه 
مدرســه بوده وادار می کند دست هایش را باا بگیرد و به دیوار 
تکیه دهد. در این کاریکاتور عروســک کودک نیز دست هایش 
را باا گرفته و به دیوار تکیه داده اســت. کیف کودک نیز روی 
زمین افتاده اســت. کاریکاتوریست القدس العربی با ترسیم این 
کاریکاتور یاد آور شــده نظامیان رژیم صهیونیســتی حتی از 
کودکان فلسطینی و اسباب بازی های آنها نیز واهمه دارند و به 
روی آنها اســلحه می کشند. آنها با اینکه مسلح هستند، باز هم 

حتی از کودکان می ترسند.
خبر دیگر اینکه، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در ادامه 
سیاست های اشغالگرانه خود دستور ساخت 6 هزار واحد مسکونی 
جدید در قدس اشــغالی و کرانه باختــری را صادر کرد! رژیم 
صهیونیستی در حالی تصمیم به ساخت هزاران واحد مسکونی 
جدید در قدس اشــغالی دارد که چنــد روز پیش منازل ده ها 
فلسطینی را در قدس شرقی تخریب کرد. این اقدام صهیونیست ها 
واکنش های سازمان ملل و شماری از کشورهای اروپا و منطقه 

را به همراه داشت.
رسوایی بزرگ در پنتاگون

ژنرال 4 ستاره آمریکایی
زیر دستان خود را مورد آزار جنسی قرار می داد

سرویس خارجی-
ژنــرال »جان هایتن«، نامزد تصدی پســت معاونت 
رئیس ســتاد مشــترک ارتش آمریکا در جلسه تایید 
صاحیت خود در کمیته نیروهای مسلح سنا به آزار جنسی 

یک سرهنگ که زیر دستش بود متهم شده است.
رسوایی اخاقی در بین مقامات بلند پایه آمریکایی، از خود 
ترامپ بگیر تا مقامات لشــکری و کشــوری رفته رفته تبدیل 
به خبری معمولی می شــود. در جدیدترین مورد از این سریال 
رسوایی ها نامزد ترامپ برای تصدی پست معاونت ستاد مشترک 
ارتش آمریکا به آزار جنســی یک زن متهم شده است. »کاترین 
اسپلتستوســر« ســرهنگ ارتش آمریکا چند روز پیش در یک 
مصاحبه عمومی، تأکید کرد این ژنرال 4 ستاره وی را مورد آزار و 
اذیت جنسی قرار داده است. »اسپلتستوسر« گفته در سال 2۰۱7 
و پس از مجمع ســاانه دفاع ملــی ریگان در کالیفرنیا در هتل 
محل اقامت، مورد آزار هایتن، که رئیس وی بوده قرار گرفته است.

واکنش ژنرال!
 با وجود این اتهامات ژنرال »جان هایتن«، روز سه شنبه در 
جلسه تایید صاحیت خود در کمیته نیروهای مسلح سنا، اتهام 
آزار جنسی مطرح شده علیه خود را رد کرد: »تمامی ادعاها غلط 
بوده و آنها قطعا غیر صحیح هســتند«. به گزارش فارس در ماه 
آوریل )فروردین( »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا ژنرال 
هایتن را به عنوان نامزد تصدی پســت معاونت ســتاد مشترک 
ارتش آمریکا معرفی کرده است. در صورتی که وی توسط کنگره 
مورد تایید قرار بگیرد، نفر دوم ارتش آمریکا خواهد بود و در روند 
نظارت بر عملکرد ۱.2 میلیون نظامی آمریکایی در این کشور و 

در سرتاسر جهان مشارکت خواهد داشت.
حامیان قربانیان آزارهای جنســی اخیرا انتقادها از پنتاگون 
را افزایــش داده و اعام کرده اند کــه پنتاگون حمایت کافی از 
سرهنگ اسپلتستوسر که ســابقه 28 سال خدمت در ارتش را 
داشــته و دو بار به عراق و دو بار نیز به افغانســتان اعزام شده، 
انجام نداده است.ســرهنگ کریستنســن، که بازنشسته نیروی 
هوایی آمریکا است و رئیس موسسه حمایت از قربانیان آزارهای 
جنسی در ارتش است، می گوید که پس از سال ها انتقاد عمومی 
از وزارت دفاع در نحوه تعامل با پرونده های آزار جنسی، پرونده 
ژنرال هایتن بار دیگر نشان داد که پنتاگون هنوز مسیر صحیح 

را در این باره پیدا نکرده است.

39 کشته و 33 زخمی 
در انفجارهای خونین پاکستان و افغانستان

تروریســت ها با انفجار بمب در دو شــهر غربی کشورهای 
پاکستان و افغانستان، ۳9 نفر را کشتند و 47 تن دیگر را زخمی 
کردند. بسیاری از قربانیان و مجروحان این حادثه، زن و کودک 

هستند.
از شهر »کویته« مرکز ایالت بلوچستان پاکستان خبر رسید که دیروز 
تروریســت های ناشناس با انفجار بمب در چهار راه »باچاخان« این شهر، 
جان دست کم پنج نفر را گرفته و ۳۰ تن دیگر را نیز زخمی کردند. پزشکان 
حال 6 تن از مجروحان را وخیم اعام کردند و به همین خاطر، احتمال 
افزایش شمار تلفات وجود دارد. دو تن از کشته شدگان این حادثه، پلیس 
و بقیه غیر نظامی هستند. به گزارش فارس، تروریست ها بمب را در یک 

موتورسیکلت جا سازی کرده بودند.
هفته گذشــته نیز بر اثر انفجار بمب در شهر کویته، دو نفر کشته و 

بیش از ۱6 تن دیگر هم زخمی شده بودند.
افغانستان

دیروز از وایت »فراه« در غرب افغانستان نیز خبر رسید، بر اثر انفجار 
یک بمب  کنارجاده ای، که یک اتوبوس مسافربری را هدف قرار داد، دست کم 
۳4 تن شامل چندین زن و کودک، کشته و ۱7نفر دیگر نیز زخمی شدند.
نشست حساس آستانه با محوریت »ادلب« 

و اجرای طرح »منطقه امن« 
فرستاده های سوریه، ایران ، روســیه ، ترکیه ، سازمان ملل و 
معارضان سوریه با حضور در »آستانه«، در ارتباط با سرنوشت استان 
»ادلب« و همچنین، ایجاد »منطقه امن« مورد نظر آنکارا در شمال 

سوریه امروز گفت و گو می کنند.
شــمال ســوریه روز به روز بحرانی تر می شــود و علت این قضیه نیز 
چیزی جز خلف وعده ترکیه در ارتباط با پاکسازی تروریست ها در مناطق 
مشخص استان ادلب و اقدامات آمریکا و ترکیه در شرق رود فرات نیست. 
در حال حاضر اوضاع ادلب و مناطق شمالی استان»حماه« به خاطر اقدامات 
تروریســت ها، بحرانی است و در مناطق کرد نشین و شرق فرات هم آنکارا 
و واشنگتن دست به تحرکات می زنند؛ آمریکا هر روز که می گذرد کرد های 
تحت فرمان خود را مســلح تر می کند و ترکیه نیز این روزها ســاز ایجاد 
»منطقه امن« در مناطق مرزی و داخل خاک سوریه را کوک کرده است.

برای حل این دو بحران در شــمال سوریه، دیروز فرستاده های سوریه، 
ایران، روسیه ، ترکیه و سازمان ملل در شهر آستانه قزاقستان گردهم آمدند. 
هیئتی از مخالفان دولت دمشق نیز در نشست امروز شرکت می کند. در این 
نشست دو روزه، که سیزدهمین دور گفت و گو های آستانه محسوب می شود 
و نمایندگانــی از عراق و لبنان هم به عنوان ناظر در آن حضور دارند، قرار 
است در باره ادلب و منطقه امن گفت و گو شود، ولی به دلیل پیچیده بودن 
شرایط در شمال سوریه و اقدامات باز دارنده ترکیه و آمریکا، احتمال می رود 

که این نشست بی نتیجه پایان یابد.
در هر حال، قرار است که ترکیه تحت فشار قرار گیرد تا تعهدات خود 
را که درتوافق »ســوچی« به اجرای آن متعهد شــده بود، اجرایی کند. بر 
اساس توافقی که شــهریور ۱۳97 بین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در 
شهر سوچی حاصل شد، قرار بود ترکیه، تروریست ها را از منطقه »عاری از 
ســاح در ادلب« خارج کند، ولی هیچ گاه این اتفاق رخ نداده است، و در 
عوض ، تروریســت ها از این منطقه بارها به مواضع ارتش سوریه و مناطق 

مسکونی حمله کرده اند.
در این نشست همچنین درباره ایجاد منطقه موسوم به » منطقه امن« 
در شمال و شمال شرق سوریه در حالی گفت و گو می شود که واشنگتن و 

آنکارا نتوانستند بر سر آن توافق کنند.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، شــورای دفاع ملی ترکیه اعام کرد که 
آنــکارا قصد دارد در طول مرزهای خود با ســوریه منطقه امن ایجاد کند.

آنکارا می گوید که منطقه امن که در درون سوریه ایجاد می شود، باید بین 
۳۰ تا 4۰ کیلومتر عمق داشته باشد.

دیدار فرستادگان نتانیاهو
با پادشاه بحرین

رسانه سعودی از ســفر هیئت ویژه نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی به بحرین و دیدار آن با پادشاه این کشور خبر 
داده اند. بحرین مدتی است به شدت دنبال مطرح شدن به عنوان 

کشوری است که به دنبال عادی سازی با صهیونیست هاست.
روند عادی سازی روابط آن چند کشور مرتجع عربی با رژیم جعلی 
اسرائیل به درجه ای رسیده که حتی حکام و مقامات ارشدشان نیز دیگر 
بدون هیچ پنهانکاری اقدام به دیدار با نمایندگان آنها می کنند. بحرین 
به عنوان یک ریز کشــور در خلیج فارس در این میان ســعی دارد در 
مسابقه عادی سازی روابط گوی سبقت را از امارات و عربستان برباید. 
برخی رسانه های عربی اخیرا اعام کردند که پادشاه بحرین با هیئتی از 
رژیم صهیونیستی دیدار کرده است.  به گزارش تسنیم، پایگاه سعودی 
»ایاف« به نقل از منبعی، که آن را »ارشد« توصیف کرده، نوشته است: 
»بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیرا هیئتی ویژه به همراه سه 
مقام امنیتی به بحرین اعزام کرد تا در دیدار با مســئوان این کشــور 
درباره تهدید امنیتی خطرناک اطاع رسانی کنند. در جریان این دیدار 
هیئت اسرائیلی به پادشاه بحرین پیشنهاد داد با نتانیاهو در منامه طی 
ماه اوست)مرداد( به منظور بررسی مسائل امنیتی مورد اهتمام طرفین 
دیدار کند، ولی حمد گفت: هنوز زمان این دیدار هنوز نرسیده است.«
به گفته این منبع، نتانیاهو می خواهد از دیدار با پادشاه بحرین، در 
صورتی که انجام شد، در کارزار انتخابات پارلمانی، به نفع خود استفاده 
کند. ایاف خاطرنشان کرده، معاون نتانیاهو از اظهارنظر درباره این خبر 
خودداری کرده و صرفا گفته است که نخست وزیر اسرائیل در مورد چنین 

خبرهایی اظهارنظر نمی کند.

سرویس خارجی-
وزیر مشاور دولت قطر که کشورش جزو 
نخستین کشورهایی بود که ائتاف سعودی در 
یمن را ترک کرد، به کشورهای عربی گفته باید 
هر چه سریعتر از یمن خارج شوند در غیر این 

صورت بهای آن را خواهند پرداخت.
پیروزی های میدانی انصاراه یمن باعث تغییر 
معادات میدانی شده است. همین تغییر معادات 
باعث تصمیم امارات برای یمن شد. آسوشیتدپرس 
هم نوشــت 5۰ تا 75 درصد نظامیــان اماراتی از 
یمن خارج شده اند. مقامات قطری که خود زمانی 
عضو اصلی ائتاف ســعودی در یمن بودند حاا به 
کشورهای متجاوز در یمن هشدار می دهند از این 
جنگ خارج شــوند. آن طور که خبرگزاری فارس 
نوشته، »حمد الکواری« از وزرای مشاور دولت قطر 
که در ســطح معاون نخســت وزیر است خطاب به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس گفته از یمن خارج 

شوند و یمن را به یمنی ها بسپارند.
»الکواری« در صفحه توئیتر خود با اعام اینکه 
»یمن یکی از کشورهای اصیل و دارای تمدن است، 
نوشته: »اگر کشــورهای خلیج فارس آن زمان که 
شــرایط فراهم بود به توسعه یمن کمک می کردند 
اکنون به منبعی برای خیر و امنیت تبدیل شده بود.« 
وی با اشــاره به اینکه بایستی یمن را به حال خود 

رها کرد، ادامه داده: »هر کسی در امور داخلی یمن 
دخالت کرد بهای آن را پرداخت، یمن را به یمنی ها 
واگذار کنید، به آنها اعتماد کنید و به بازسازی آن 
کمک کنید در آن صورت یمن یکپارچه خواهد شد«.
گفتنی اســت قطر از ابتدای تشــکیل ائتاف 
سعودی علیه یمن از جمله اعضای اصلی این ائتاف 
بود و یک هزار نظامی قطری و هواپیماهای جنگی آن 
در این ائتاف مشارکت داشت اما خرداد 96 به دنبال 
قطع روابط چهار کشــور )عربستان ، مصر، امارات و 

بحرین( با قطر و محاصره این کشور، از ائتاف علیه 
یمن خارج شد.

اسارت بیش از 4۰ مزدور سعودی 
از ســوی دیگر جنبش انصاراه یمن سه شنبه 
اعام کرده نیروهای ارتش یمن و این جنبش بیش 
از 4۰ مزدور سعودی را در مرزهای استان صعدة در 
شمال این کشور دستگیر کرده اند. در همین راستا، 
»یحیی ســریع« ســخنگوی نیروهای مسلح یمن 
وابسته به جنبش انصاراه در کنفرانس مطبوعاتی 

اظهار داشت، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن وابسته به انصاراه با پشتیبانی اهالی قبایل مانع 
از نفوذ نیروهای ائتاف متجاوز عربی به سرکردگی 
عربستان به سمت بخش های »قطابر« و »منبه« در 
مرزهای مشترک یمن و عربستان شدند. سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که در این عملیات، 
ده ها تن از شــبه نظامیان ائتاف سعودی کشته و 
زخمی و همچنین بیش از 4۰ تن از عناصر مزدور 
ارتش عربستان دستگیر شدند. او در ادامه از نقش 
قهرمانانه نیروهای قبایل در این عملیات تشــکر و 

قدردانی کرد.
خبر دیگر اینکه، »محمد البخیتی« عضو دفتر 
سیاســی جریان انصاراه یمن هم در گفت وگو با 
تســنیم تاکید کرده که هیچ پیشــرفت مهمی در 
حل وفصل سیاسی بحران یمن به وجود نیامده است. 
سخنگوی جریان انصاراه گفته موازنه های قدرت 
به نفع یمن در حال تغییر اســت و این موضوع در 
نتیجه افزایش آگاهی ها و توســعه توانمندی های 
موشکی و هوایی نیروهای یمنی است و در صورتی 
که سعودی ها در محاسبات خود تجدید نظر نکنند، 
خسارت های گسترده ای را متحمل خواهند شد که 
مافوق تحمل آنها است، اگر آنها در ادامه روند جنگ 
اصرار داشــته باشند، نتیجه این اقدام سقوط رژیم 

آل سعود خواهد بود. 

وزیر مشاور دولت قطر:

هرکس در امور یمن دخالت کرد زیان دیده است
کشورهای عربی فورًا از این کشور خارج شوند

رئیس پلیس نیجریــه در پی صدور حکم 
ممنوعیت فعالیت جنبش اسامی این کشور 
دستور حمله به اعضای این جنبش را در سراسر 

این کشور صادر کرد.
گزارش ها از افزایش شــدید فشارها به شیعیان 
نیجریه که نزدیک بــه ۱5 میلیون نفر از جمعیت 
نیجریه را تشــکیل می دهند حکایت دارد. چندی 
پیش اعام شد دولت نیجریه که به شدت تحت نفوذ 
آل سعود قرار دارد شیخ زکزاکی را عمدا مسموم کرده 
و به دنبال شــهادت اوست. روز جمعه نیز دادگاهی 
فرمایشی در نیجریه فعالیت جنبش اسامی نیجریه 
را بــا میلیون ها عضو در حالی که نماینده ای از این 
جنبش نیز در دادگاه حضور نداشــت ممنوع اعام 
کرد. دیروز هم خبر رسید که رئیس پلیس نیجریه 
در پی صدور حکم ممنوعیت فعالیت جنبش اسامی 
این کشور به ریاست »شیخ زکزاکی« دستور حمله 
به اعضای این گروه را که در ماه های اخیر تقریبا به 
صورت روزانه برای آزادی رهبر این جنبش اقدام به 
برگزاری تظاهرات در »ابوجا« پایتخت نیجریه کرده 

بودند صادر کرد.
به گزارش خبرگــزاری »میزان« رئیس پلیس 
نیجریه با انتشــار پیامی گفته: »با اشخاصی که به 

هرنحوی درگیر این جنبش بوده یا با آن همکاری 
کننــد و درصدد کمک به فعالیــت گروه ممنوعه 
جنبش اســامی در نیجریه باشــند، بــه عنوان 
تروریست، دشمن دولت و یک عنصر خرابکار رفتار 
می شود و این افراد محاکمه خواهند شد«. وی در 
ادامه هرگونه راهپیمایی و اعتراض توسط جنبش 

اســامی را نیــز غیرقانونی و ممنــوع اعام کرد! 
رئیس پلیــس نیجریه همچنیــن از مزدوران خود 
خواست تا اطاعاتی را که به شناسایی افراد عضو 
ایــن جنبش و اماکن حضور آنان و نیز سرانشــان 
کمک می کند را در اختیار پلیس قرار بدهند! این 
ادعاهای واهی در حالی اســت که شیعیان نیجریه 

علی رغم کشتارهای اعضای این جنبش طی چند 
سال گذشته و دفن آنها در گورهای دسته جمعی 

هرگز دست به ساح نبرده اند. 
دیده بان حقوق بشر

از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر هشدار داده 
ممنوعیــت فعالیت این گروه احتماا به تشــدید 
سرکوب ها منجر شده و شرایط را بدتر خواهد کرد. 
این سازمان از دولت نیجریه خواسته حکم ممنوعیت 
 فعالیــت جنبش اســامی را لغو کنــد. کاردینال 
»جان اونایکان«، اسقف اعظم نیجریه نیز ممنوعیت 
فعالیت جنبش اســامی شیعیان نیجریه را بدعتی 
خطرنــاک برای همه اقلیت های دینی این کشــور 

دانست و آن را محکوم کرد.
وی در گفت وگو با رادیو واتیکان گفت: »سرکوب 
طرفداران شیخ زکزاکی نه تنها ناعادانه است، بلکه 
زمینه ساز به مخاطره انداختن آزادی دینی در کشور 
خواهد بود. در این شرایط هیچ کسی امنیت ندارد. 
امروز نوبت شیعیان است و فردا ممکن است نوبت 
کاتولیک ها باشــد... تا جایی کــه دیده ام تظاهرات 
طرفداران شیخ زکزاکی مسالمت آمیز بوده و هرگز 
آنها را مسلح ندیده ام و این نیروهای دولتی بوده اند 

که به سوی آنها شلیک کرده اند. 

با فرمان پلیس این کشور شروع شد

عملیات سراسری در نیجریه برای دستگیری شیعیان این کشور! 

کویته

کره شمالی در واکنش به رزمایش مشترک 
آمریکا و کره جنوبی، بار دیگر دو موشــک 
بالستیک کوتاه برد آزمایش کرد. این اقدام 

پیونگ یانگ، سئول را به وحشت انداخت.
کره شمالی دیروز نیز آزمایش موشکی 6 روز 
قبــل خود را تکرار کرد و این بار هم دو موشــک 
بالســتیک را به آسمان آب های شرقی این کشور 
فرستاد. این اتفاق، واکنش و نگرانی کره جنوبی و 
ژاپن را به دنبال داشته است. گفته شده که پیونگ 

یانگ این آزمایش را در واکنش به رزمایش مشترک 
سئول- واشنگتن انجام داده است. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک مقام 
ســتاد فرماندهی ارتش کره جنوبی در این رابطه 
توضیح داد: موشــک های بالســتیکی که بامداد 
چهارشنبه از ساحل شــرقی کره شمالی شلیک 
شــده اند، حدود 25۰ کیلومتر مسیر را در ارتفاع 
۳۰ کیلومتــری طی کرده و در دریای ژاپن فرود 
آمده اند. این مقام کره جنوبی افزود، انتظار می رود 

پرتاب های دیگری هم صورت بگیرد. کره شمالی 
این خبر را تایید یا رد نکرده است.

مقامات پیونگ یانــگ عاوه بر اینکه مخالف 
برگزاری رزمایش توســط آمریکا در شبه جزیره 
کره هســتند، از کاخ سفید به خاطر تحریم های 
یکجانبــه و مذاکــرات بی حاصل نیــز عصبانی 
 هســتند. »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی، و 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا، تا کنون 
ســه بار در ســنگاپور، ویتنام و مرز دو کره با هم 

دیــدار کرده اند. هر چند این دیدارها با مذاکراتی 
همراه بوده است و رسانه ها نیز در باره آنها، جار و 
جنجال زیادی به راه انداخته بودند، ولی به گفته 
کارشناسان، این دیدارها هیچ حاصلی برای طرفین 
نداشته و حتی ممکن است متوقف هم بشود. در 
 همین ارتباط، پیونگ یانگ هشدار داد، اگر رزمایش 
سئول – واشنگتن ادامه یابد، دیدارها و مذاکرات 
با مقامات واشــنگتن نیز به طــور کامل متوقف 

خواهد شد.

سرویس خارجی- 
»بنابر اعام اتحادیه آزادی های داخلی، از 
سال ۲۰۱۸ تاکنون بیش از 9۰۰ کودک پناهجو 
با سیاســت »تحمل صفر« ترامپ از والدین 
خود جدا شــده اند.« این بخشی از گزارش 
یک خبرگزاری آمریکایی درباره رفتار دولت 

آمریکا با کودکان آواره و پناهجو است.
سیاست »تحمل صفر« ترامپ برای مقابله با 
پناهجویان در آمریکا، برغم اعتراض های بین المللی 
همچنان ادامه دارد. این طرح غیر انسانی کودکان 
را از والدین جدا کرده و در قفس های تعبیه شده 
در حواشی شهرها نگهداری می کند تا خانواده هایی 
که قصد مهاجرت غیر قانونی به آمریکا را دارند، از 

مهاجرت منصرف کند!
 طی چند ماه گذشــته 6 کودک پناهجو در 
بازداشــتگاه های مرزی آمریکا جان باخته اند چرا 
که به نوشته نشریه »هیل« مامورین بازداشتگاه ها 
مثل حیوان با پناهجویان برخورد می کنند. چندی 
پیش انتشــار تصویر دردنــاک مرگ پدر و دختر 
مهاجری که ســعی داشــتند با عبور از رودخانه 
مرزی خود را به آمریکا برســانند بار دیگر توجه 
رسانه ها را به سیاست های غیر انسانی ترامپ جلب 
کرد. گزارش های رسانه های آمریکا از وحشیگری 

و اوضاع شدیدا غیر انسانی بازداشتگاه های آمریکا 
حکایت دارد. 

»نیویورک تایمز« در گزارشی نوشته بود دولت 
آمریکا در دل شب کودکان در خواب را از والدین 
جدا و با اتوبوس هایی که با چادر شیشــه های آن 
پوشــیده شده به همراه یک وعده غذای حاضری 
و ســرپایی، از مناطق مختلف به پناهگاه هایی در 

بیابان های تگزاس تا نیویورک منتقل می کند. 
دیروز اما آسوشــیتدپرس بــه نقل از اتحادیه 

آزادی های داخلی آمریکا نوشت: »از زمان صدور 
حکم دادگاهی در آمریکا در ســال گذشته مبنی 
بر جلوگیری از جداسازی کودکان از والدین خود، 
تاکنون 9۱۱ کودک از خانواده های خود در مناطق 

مرزی این کشور جدا شده اند.«
این گزارش می افزاید: مسئوان این اتحادیه در 
دادگاهی در سن دیگو شمار کودکانی که بر اساس 
صدور حکم دادگاه از خانواده های خود جداشده اند 
را 9۱۱ اعــام کردند. براســاس گزارش ها، 678 

نفــر از والدین این کودکان به رفتار جنایی متهم 
هستند. همکاری با گروه های خرابکار، نگرانی ها از 
ناتوانی والدین یا نبود امنیت برای کودکان، نبود 
مناســبات خانوادگی یا بیمــاری والدین از دیگر 
دایل جداسازی کودکان بیان شده است. اتحادیه 
آزادی های داخلی آمریکا تصریح کرده یک پنجم 
کودکانی که از خانواده های خود جدا شده اند زیر 

5 سال هستند.
 در پایان این گــزارش می خوانیم: »در ژوئن 
)خــرداد( 2۰۱8، یک قاضــی آمریکایی، غیر از 
مواردی محدود همچون ســوابق جنایی والدین 
یا نگرانی درباره امنیت کودکان، با صدور حکمی 
خواســتار جلوگیری از جداســازی خانواده ها در 
مناطق مرزی این کشــور شد.« با وجود گزارش 
آسوشــیتدپرس برخی گزارش ها از جدا ســازی 
بیــش از ۱4 هزار کودک از والدین خود طی این 

مدت حکایت دارد. 
چندی پیش نشریه هیل هم گزارش داده بود 
که در این بازداشتگاه ها به هزاران کودک پناهجو 
تجاوز شــده اســت. یک نماینده کنگره آمریکا 
نیز می گوید، خود شــخصا وقتــی به یکی از این 
بازداشتگاه ها رفته، نزدیک بوده مورد آزار جنسی 

قرار گیرد!

آسوشیتدپرس: 

ترامپ طی یک سال 
900 کودک را از والدین آنها جدا کرده است

دومین آزمایش موشکی کره شمالی ظرف یک هفته
سئول وحشت کرد

انقابیون یمن 4۰ عضو ائتاف سعودی را به اسارت گرفتند


