
مجله کیهان ورزشــی حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان، امروز)شــنبه 22 تیر 
1398( در سراسر کشور منتشر شــد، آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را در مجله 
کیهان ورزشــی می خوانید. هفته نامه کیهان ورزشــی با عکســی از مصطفی دنیزلی 
سرمربی تیم تراکتور بر روی کیوســک رفت. در آخرین شماره مجله کیهان ورزشی، 

مطالب زیر را می خوانید:
- جایگاه نازل فرهنگ در ورزش )چشم انداز(

- فوتبال را درست مدیریت کنید)تکاپو(
- گفت و گو با مصطفی دنیزلی سرمربی تیم تراکتور)گفت و گوی هفته(
- گپ و گفتی با سعیدرضا کیخا ژیمناست ملی پوش)نگاه چند بعدی(

- ... و آخرین اخبار از رشته هایی چون، کشتی، والیبال، بسکتبال، دوومیدانی، فوتسال، 
فوتبال ساحلی، تکواندو، بوکس، وزنه برداری و پینگ پنگ و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/1/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 97/9/30 به تصویب رســید. موسســه حسابرســی مفید 
راهبر)شناســه ملی 10861836531( بعنوان بازرس قانونی شــرکت 
برای یک ســال مالی انتخاب گردیــد. روزنامه کیهان بعنوان روزنامه 

کثیراانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران)526914(

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی امداد 
سهامی خاص به شماره ثبت 477644 

و شناسه ملی 14005169800
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1395/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی حاجی زاده 
به شــماره ملــی 4911791314 و مصطفــی حاجی زاده به 
شــماره ملــی 4911424311 هر کــدام بــا پرداخت مبلغ 
85/000/000 ریال به صندوق شــرکت، سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 255/000/000 ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 510/000/000 ریال به مبلغ 680/000/000 
ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
میزان سهم  الشرکه شرکا پس  از افزایش سرمایه به شرح ذیل 
می باشد: آقایان علی  حاجی زاده به شماره ملی 4911791314 
و مصطفی حاجی زاده به شماره ملی 4911424311 هر کدام 
دارنــده 255/000/000 ریال سهم الشــرکه و آقای حســین 
حاجی زاده به شماره 4911772999 دارنده 170/000/000 

ریال سهم الشرکه. 
 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 رباط کریم )526911(

آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان ناودیس
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1776 

و شناسه ملی 10320782651
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1398/03/27 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: علی نظــری به شــماره ملی 
0069748659 به نمایندگی از شرکت شمس ارتباطات پارس 
به شناسه ملی 10103984048 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و داود علیزاده به شماره ملی 1379285186 به نمایندگی از 
شرکت توسعه بهسان بهرامن با شناسه ملی 10320744051 
به عنوان نایــب رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل برای بقیه 
مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و در ســمت سایر 
اعضــای هیئت مدیره تغییری حاصــل نگردید و کلیه اوراق و 
اســناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و عقود اسامی 
بــا امضای مدیرعامل و یکی از اعضــای هیئت مدیره متفقاً به 
همراه مهر شــرکت و در غیــاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 
عادی و غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل منفرداً به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )526913(

آگهی تغییرات شرکت گروه اعتماد مهر پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 359320 

و شناسه ملی 10104040122

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العــاده مورخ 
1398/03/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای محمود 
حفیظی به شــماره ملــی 0042689740 بــا پرداخت مبلغ 
40000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
به مبلغ 42500000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه 
شــرکت از مبلغ 10000000000 ریال به 50000000000 
ریــال افزایــش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه شــرکت 
اصاح می گــردد. نام شــرکاء  میزان سهم الشــرکه 1- آقای 
محمــود حفیظی بــه شــماره ملــی 0042689740 دارای 
42500000000 ریال سهم الشرکه 2- آقای علیرضا حفیظی 
دارای 2500000000  ملــی 0082085404  بــه شــماره 
ریــال سهم الشــرکه 3- خانــم الهه حفیظی به شــماره ملی 
 0082562131 دارای 2500000000 ریــال سهم الشــرکه

4- خانم ســکینه حفیظی نژاد به شماره ملی 0533405424 
دارای 2500000000 ریال سهم الشرکه.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )526915(

آگهی تغییرات شرکت کاغذ گستران اهورا 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 515744 

و شناسه ملی 14007084151 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع فعالیت شــرکت عبارت: 
ارائه خدمات طراحی، فنی و مهندســی، مشاوره ای در کلیه امور، 
ساخت، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی بر ساخت و اجراء ، 
نصب و راه اندازی، تحویل مربوط به تجهیزات خشکی، دریایی و 
مخابراتی بنادر داخلی و خارجی و مدیریت پروژه، امکان سنجی، 
مطالعات، ارزیابی فنی و اقتصادی، کنترل کیفیت، طراحی، ساخت 
و تولید قطعات صنعتی، ماشــین های ابزارهای تولید، بازرسی و 
طراحی جوش، تســت و کنترل و راه اندازی سیســتم های تولید 
صنعتی و برگزاری مناقصات تجهیــزات، کنترل پروژه و انتقال 
تکنولوژی و دانش فنی روز جهان به داخل کشــور و بالعکس و 

بومی سازی آن، برگزاری سمینارها و دوره های مربوط به موضوع 
فعالیت شرکت و رشــته های بازرسی فنی، صنایع فلزات اساسی 
)نورد، ذوب و ریخته گری( و ماشین ســازی، تأسیســات برق و 
مکانیــک و همچنین عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی 
داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات 
دولتی و خصوصی و کارهــای بازرگانی مربوط نظیر به فروش، 
واردات تجهیزات، اخذ نمایندگی و صادرات خدمات مهندســی و 
اقام تولید شــده به مدت نامحدود در صورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای ازم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )526916(

آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی فرناس تکنولوژی سهامی خاص 
به شماره ثبت 91046 و شناسه ملی 10101353819 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح 
زیر جهت اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تحقیق و 
پژوهش و مهندسی معکوس در زمینه سنتز، ساخت نمونه اولیه، 
و تهیه مواد و قطعات مورد نیاز تولید باتری های خشــک یک بار 
مصرف و قابل شــارژ و همچنین دیگر انــواع باتری ها، تحقیق و 
پژوهش و اجرا در مورد نحوه تولیدی سازی نمونه اولیه تحقیقاتی 
و نحــوه تبدیل آن به نمونه معیار تولیــد در حوزه مواد، باتری و 
دیگر امور صنعتی و علمی. طراحی و ایجاد ساختارها و تجهیزات 
مــورد نیاز جهت ســاخت و تولید قطعات، ســنتز و تولید مواد 
شــیمیایی مورد نیاز، ایجاد کارخانه باتری های آلکااین، و دیگر 
انواع باتری، تأسیس کارخانه تولید باتری و تولید باتری آلکااین. 
ایجاد ساختارهای ازم جهت توزیع و پخش در داخل و صادرات 
به خارج فروش دانش فنی و یا مواد شــیمیایی به دست آمده به 
صورت جزئی و کلی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
صادقیه، خیابان شهید حمید اســدی، خیابان پانزدهم، پاک - 
45، طبقه همکف کد پســتی 1451674541 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت اســت از مبلغ 400/000/000 ریال نقدی میزان 
سهم الشــرکه هر یک از شــرکا آقای مصطفی نجفلو به شــماره 

ملــی 0014901341 دارنده 100000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای قاسم صمدی نظر به شــماره ملی 0042713579 دارنده 
100000000 ریــال سهم الشــرکه آقای صــادق صمدی نظر 
به شــماره ملــی 0064878260 دارنــده 150000000 ریال 
سهم الشــرکه خانم اعظم نجف لو به شماره ملی 0077322355 
دارنده 50000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای 
قاسم صمدی نظر به شماره ملی 0042713579 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای صادق صمدی نظر به شماره 
ملی 0064878260 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم 
اعظم نجف لو به شــماره ملی 0077322355 و به سمت رئیس 
هیئــت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اســناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه نامه های اداری 
به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. بدیهی 
اســت اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز 
شرکت بامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه 

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

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران )526912(

تأسیس شرکت با مسئولیت محدود باتری خشک پر توان 
در تاریخ 1398/04/17 به شماره ثبت 543672 به شناسه ملی 14008450404

موضوع مناقصه: خرید تابلو عائم و تجهیزات ترافیکی 
1( مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت  شرکت در مناقصه به صورت 
مقطوع به میــزان 650/000/000 ریال می باشــد که می تواند به صورت واریز به حســاب 
2091520071 بانک تجارت شهرداری یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه حساب 

مذکور و یا اوراق مشارکت بی نام باشد.
2( مبلغ و نوع ســپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجــام تعهدات در هنگام عقد 

قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد.
3( نحوه تامین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه ســال 1398 شــهرداری یزد تامین 

اعتبار می شود.
4( مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ 98/4/22 می باشد. حداکثر 
تاریخ تســلیم پیشــنهادات به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری تا پایان وقت اداری 
روز چهارشــنبه مورخ 98/5/9 می باشــد و کلیه پیشنهادات در ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 

98/5/10 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح می شود.
5( محل انجام کار: شهر یزد

www.yazd.ir 6( محل دریافت اسناد: وب سایت شهرداری یزد به نشانی
تمامی متقاضیان می بایســت قبــل از واریز وجه جهت خرید اســناد، با مراجعه به ســایت
 yazd.ir اســناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عــدم رعایت این بند و واریز وجه، 

شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
7( قیمت و زمان فروش اســناد: مبلغ فروش اسناد 1/200/000 ریال به صورت واریز 
نقدی به حســاب شماره 2091521000 نزد بانک تجارت سایر اطاعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است.
8( به پیشــنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای 
مدت مقرر واصل شود، سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن 

مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9( چنانچــه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده های آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد.
10( شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

11( شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شهرداری یزد 
موضوع ماده 10 آیین نامه معامات شهرداری های مراکز استانها می باشد.

12( هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

آگهی مناقصه عمومی
تک مرحله ای
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نیروی زمینی سپاه 
در اطاعیه ای اعام کرد 
گلولهباران
مقرهایتروریستها
درمرزهای
اقلیمکردستانعراق
ازسویسپاه
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دوست من... گاندو!
صفحه2

خبر ویژه

مرحله حساس جنگ یمن
یادداشت روز

صفحه2

روزنامه لبنانی:

اماراتبرایخروجآبرومندانهازیمن
دستبهدامانایرانشد

پیکرهای مطهر ۴۴ شهید دفاع مقدس
 به کشور وارد شدند

* پنتاگون: تمام خاک آمریکا در تیررس موشک های 
کره شمالی است.

* عذرخواهی رسمی اسرائیل از مقاومت فلسطین 
از ترس انتقام.

* »مادر داعش« در موصل به دام افتاد.

* بیست و چهار ســال از قتل عام 8000 مسلمان 
بوسنیایی مقابل چشم اروپا گذشت.

* محاکمــه ده ها تن از حامیان شــیخ زکزاکی در 
دادگاه های نمایشی.

صفحه آخر

هواداران مذاکره با آمریکا بخوانند

بلومبرگ: رفتار ترامپ با قدیمی ترین 
و نزدیک ترین متحدانش هم شرم آور است

فرستاده ماکرون کاه گشاد آورده بود

تکرارخواستههایترامپ
بهزبانفرانسوی

* روزنامه لبنانی ااخبار نوشته امارات برای خروج از باتاق یمن و تبعات این جنگ بر امنیت و 
اقتصادش، نماینده ای با سه پیشنهاد به تهران فرستاده اما جوابی که می خواسته را نشنیده است.
* بازگشت روابط میان دو کشور به روال قبل، تأمین امنیت جریان انتقال نفت و آمادگی امارات 
برای خروج از یمن، سه پیشنهادی )بخوانید سه درخواستی( است که امارات برای در امان ماندن 
از وضعیتی که با جنگ یمن گرفتارش شده به تهران داده  اما به نوشته این روزنامه لبنانی، ایران 

پاسخ محکمی به این کشور داده است.
* ااخبار: ایران در واکنش به درخواســت امارات اعام کرده، پس از اینکه شما خطوط قرمز را 

زیرپا گذاشتید، دیگر چیزی نزد ما باقی نمانده که بر سر آن با شما مذاکره کنیم.
* ابوظبی پس از چهار ســال و نیم جنگ علیه ملت یمن از استراتژی »اول، قدرت نظامی« به 

استراتژی »اول، صلح« روی آورده است.

* این درخواست ها پس از حادثه »فجیره« و انفجار چندین نفتکش در این بندر اماراتی صورت گرفته است.
* رونمایی انصاراه یمن از موشــک ها و پهپادهای مدرن باعث هراس در بین متجاوزان شده و 

امارات را به فکر فرار از باتاق یمن انداخته است. 
* انصاراه مدتی است با استراتژی »فرودگاه در برابر فرودگاه« مراکز حیاتی و حساس دو کشور 

اصلی متجاوز به یمن یعنی امارات و عربستان را هدف قرار می دهد.
* نیویورک تایمز: خروج امارات از یمن اعترافی دیرهنگام به شکست در جنگ یمن است.

* »مایک هندماچ«، فرمانده اســترالیایی گارد سلطنتی امارات: یمن به یک باتاق و حوثی ها به 
»ویت کنگ« یمن تبدیل شده اند.

* مایک اســتیفنز پژوهشگر اندیشکده سلطنتی لندن: عقب نشــینی امارات از یمن چشمان 
سعودی ها را به روی اینکه این جنگ شکست خورده است، باز کرد.                              صفحه آخر

در ۴00شهر کشور برگزار شد

صفحه۳تجمع عظیم دختران انقاب در حمایت از عفاف و حجاب

* پایگاه خبری پولیتیکو با اشاره به سفر اخیر 
»امانوئل بون« مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور 
فرانسه به تهران به نقل از دیپلمات های اروپایی 
نوشــت: یکی از گزینه های در دست بررسی، 
طرحی موسوم به »توقف در برابر توقف« است. 
* طــرح ضدایرانی »توقف در برابر توقف« دو 
هدف عمده را دنبال می کند. هدف اول متوقف 
کردن روند کاهش تعهدات برجامی ایران است. 
خواسته مشــترک آمریکا و اروپا دائمی کردن 
محدودیت های برجامی کشورمان است. هدف 
دوم نیز تعمیم خسارت محض برجام به دیگر 
مولفه های قدرت ایران)موشکی،منطقه ای و...( 

در قالب مذاکرات جدید است.

* طرح مضحک »توقف در برابر توقف« کاه گشاد و تکرار خواسته های گستاخانه ترامپ به زبان فرانسوی است. 
دولت ترامپ- دقیقا همراستا با رویکرد برجامی دولت اوباما- بارها با گستاخی اعام کرده بودند که محدودیت های 

برجامی ایران باید دائمی شده و خسارت محض برجام به دیگر حوزه ها نیز تعمیم پیدا کند.
* طرح »توقف در برابر توقف« در حالی از سوی فرانسه اعام شده است که اکنون تحریم های ضدایرانی وضع شده 

توسط آمریکا به سقف خود رسیده و در حقیقت دست ترامپ علیه ایران خالی شده است.
* فرانسه که سابقه پلیِس بد مذاکرات هسته ای و طرِف بدهکار در برجام را در کارنامه خود دارد، اصا صاحیت 
میانجی گری و یا منجی گری را ندارد. این کشور باید به جای گرفتِن ژست مضحک پلیس خوب، ابتدا بدهی خود 
به ایران را صاف کند.                                                                                                                    صفحه2

* پیکرهای پاک و مطهر 44 شــهید هشت ســال دفاع مقدس روز پنج شنبه با استقبال مردم شهرهای 
آبادان و خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه به خاک وطن منتقل شدند.

* پیکر مطهر این شــهدا، در دو ماه گذشــته در مناطق عملیاتی شلمچه، کتیبان، شرق دجله و زبیدات 
کاوش و تفحص شده است.

* سرتیپ سردار سیدمحمد باقرزاده: این شهدا در عملیات های رمضان، محرم، خیبر، کربای پنج و تک 
دشمن در سال 67 به شهادت رسیده اند.                                                                             صفحه۳

سناریوی
ساختگیلندن
وحشتانگلیسیها
ازشناورهایسپاهرا
عیانکرد

۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای 
مردمازنامزدهای
مااصاحطلبان
استقبالنمیکنند
چونکلیوعدهدادیم
وعملنکردیم

۱۱

رهبر انقاب پس از بازدید
 از نمایشگاه »حماسه گوهرشاد«: 

نقشه 
»حجاب ممنوع«
فکر استعماری، 
سرنیزه رضاخانی

مدیرعامل شرکت توزیع برق 
تهران بزرگ: 
برق
سازمانهایپرمصرف
دولتیوغیردولتی
قطعمیشود

۴

صفحه۱۱



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* با چه زبانی باید به این دولت گفت که برجام مرده به دنیا آمده و جز خســارت 
چیزی برای ایران ندارد اروپایی ها بدون اینکه به تعهدات خودشان در برجام عمل 
کنند یک سال فرصت را از ما گرفتند و هنوز هم در برجام دنبال وقت کشی هستند. 
دولتمردان اراده کنند و به قبل از برجام برگردند شاید بتوان بخشی از خسارت های 

برجام را جبران کرد.
ملکی
 * اروپایی ها بدون اینکه به تعهدات خود در برجام عمل کنند مانند ارباب ها که به 
زیردســتان خود حکم می کنند از ایران می خواهند در برجام بماند و خارج نشود! 
عرض بنده این است که چرا دولت و دولتمردان ما اجازه چنین رفتار گستاخانه ای 

را به اروپایی ها داده اند.
0933---2977
* امیدواریم دولتمردان ما در موضع گیری های خود علیه کوتاهی های اروپا در برجام 
صادق باشند و در عمل بتوانند خسارت های برجام در این چند سال را تا حدودی 
جبران نمایند اگر مسئوان انقابی رفتار کنند مطمئن باشند که ملت در صحنه 

است و دشمنان هیچ غلطی نمی توانند انجام بدهند.
علیمردانی
* دولت ایران باید برای آزاد کردن نفتکش سرقت شده توسط انگلیس ضرب ااجل 
تعیین کند و در پایان ضرب ااجل با یک اقدام متقابل قدرت و اقتدار ایران بار دیگر 

به دشمنان نشان داده شود.
0918---4070
* ســردمداران خبیث انگلیس از نســل دزدان دریایی هستند که پدرانشان از راه 
دزدی دریایی امرار معاش می کردند و امروزه هم به پدران خویش تأسی می کنند 
و به دزدی نفتکش های جمهوری اســامی روی آورده اند؟! باید سیلی محکمی به 

گوششان نواخت!
2913---0912 و 7250---0919

* کاسبان برجام در زمانی نه چندان دور با تمسخر منتقدین و اهانت های چاله میدانی 
و بدون منطق و بی توجهی مفرط به افکار عمومی سعی در موجه جلوه دادن مشی 
خاف عزت و تمرد از عملیاتی کردن نصایح حکیمانه رهبر و امام خویش داشتند و 
امروز با تغییر چهره، سعی در فرار از پاسخگویی به اشتباهات فاحش تاریخی خود 

و ضرر و زیان های ناشی از عملکرد اصول ستیزانه شان دارند؟!
0903---9219

* دولتی ها به جای حمله به سازندگان و پخش کنندگان سریال فاخر گاندو بهتر است 
به فکر آزادسازی نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت ایران از دست انگلیسی ها باشند.
0914---9590

* آن کسانی که از تهیه و پخش سریال گاندو از تلویزیون برآشفته شده و موضع 
مخالفت گرفته اند چه بسا از آشکار شدن پنهان کاری ها در این مدت وحشت دارند و 
اگر این طور است منتظر بقیه واقعیات در افکار عمومی با پخش گاندو 2 و 3 باشند.
2599---0912 و 9401---0918
* ای کاش در سریال گاندو ماحظه بعضی از مسئوان را نمی کردند و اسامی آنها 
را می آوردند که مردم متوجه باشــند با چه کسانی سروکار داشته اند و فریب آنها 
و زبان چربشــان را نخورند. ملت هرچه می کشند از این جماعت مدعی اصاحات 
هزارچهره می کشــد که خود را به آغوش شــیطان بزرگ انداختند و به این آب و 

خاک کشور خیانت کردند.
0914---8851

* از عصبانیت شــدید بعضی ها مثل گردانندگان روزنامه دولتی ایران باید فهمید 
که ســریال تلویزیونی گاندو در انجام رســالت خود موفق عمل کرده است. از این 
عصبانیت ها مردم به یقین می رسند که دولت در برجام پنهان کاری هایی داشته است.
0913---2571
* قبل از پخش ســریال گاندو مردم می دانستند برخی ژن های خوب چگونه هم 
بیت المال را به غارت می برند و هم به اســتقال کشور خیانت می کنند اما سریال 
گاندو از خیانت های دیگر آنان نیز پرده برداشــت. بدین خاطر است که جیغ اهل 

فتنه بلند شده است.
0936---1700
* درست به همان میزانی که اسرائیلی ها و جاسوسان از پخش سریال گاندو ناراحت 
و عصبانی شدند اصاح طلبان داخل کشور هم اظهار ناراحتی کردند، چرا؟ چه سر 

و سّری ممکن است بین این دو جماعت وجود داشته باشد؟
0935---7956
* کاسبان برجام می گفتند مذاکرات برجام با وجود جاسوسان آمریکا در زندان ایران 
پیش نمی رود. ســوال این است که چرا بعد از آزادشدن این جاسوس ها آمریکا از 
برجام خارج شد و بعد هم اروپایی ها بیش از یک سال است ایران را سرکار گذاشته 

و فرصت ها را از ما گرفته اند؟
0935---9020
* ایجاد تزلزل در دین و اعتقادات مردم از قتل بدتر است. با این مقدمه می خواهم 
عرض بکنم عدم برخورد با متخلفان دولتی و افزایش فساد در جامعه موجب تزلزل 
در دین و اعتقادات مردم خواهد شد. بنابراین مبارزه با فساد در جامعه اسامی را 

باید جدی گرفت.
0914---0028
* هر جا ردپای حضور عوامل دشمن در ایران دیده شد از مدعیان اصاحات در آنجا 

حضور داشتند. در فتنه 78، 88 و... این خودفروخته ها دیده می شوند.
021----7472
* آنانــی که در ایران می گویند اروپایی ها دارند انرژی و صنعت هســته ای را کنار 
می گذارند، دروغ می گویند. همین کشــور آلمان در حال حاضر دارد نیروگاه های 
هسته ای قدیمی را تعطیل و نیروگاه های جدید هسته ای احداث می کند یا کشور 
فرانسه حدود 80 نیروگاه هسته ای دارد و کشورهای دیگر اروپا که نیروگاه هسته ای 
ندارند در حال ساخت نیروگاه هستند. انگلیس نیز نسل جدید نیروگاه های هسته ای 

را دارد احداث می کند.
0912---2816
* موضع گیری سرلشگر باقری رئیس ستاد فرماندهی کل قوا در خصوص توقیف 

نفتکش حامل نفت ایران عزتمندانه بود.
0918---4070
* در این 40 سال هر قدمی که در مسیر اقتدار، عزت و توسعه و پیشرفت برداشته ایم 
برخاف میل شیطان بزرگ و غرب بوده است. ابزار دشمن نیز تنها تحریم و تهدید 
بوده است ولی هیچ غلطی نتوانستند بکنند. و این عربده کشی ها نیز تکرار مکررات 
است و جنگ روانی. هر چه توان داشتند در این 4 دهه به نمایش گذاشتند و راه 
به جایی نخواهند برد. وظیفه ملت و دولت اقتدار،  مدیریت جهادی، اتکا به داخل و 

جوانان مومن و متعهد و سپردن کار به کاردان هاست.
5764----0912 و 2842---0910
* چرا از خانه های خالی مالیات گرفته نمی شود؟! در حالی که این اقدام می تواند 

قیمت مسکن را به میزان بسیار زیادی کاهش ببخشد.
محمد مبینی و فرخی 
* تقاضا داریم اسامی نمایندگانی که از دولت آپارتمان گرفته و نگذاشتند استیضاح 
بعضی از وزیران در مجلس رای بیاورد از طریق رسانه ها به مردم اعام شود در ضمن 
بعید نیســت یکی از دایل عدم تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی مخالفت 

همین نمایندگان صاحب چندین آپارتمان باشد.
مینایی

*  متاسفانه در نرم افزار سروش در بخش ویترین )سبک زندگی( تصویر،  فیلم و کارتون 
دوبله فارسی با محتوای خاف عفت وجود دارد. در پیام رسان های داخلی نباید شاهد 
چنین وضعیت اسفناکی باشیم قطعا این کار خیانت به پیام رسان  بومی سروش است.
0935---9963
* یک بطری آب معدنی هم به 3500 تومان رسید یعنی برای سه لیوان آب خوردن 
باید سه هزار و پانصد تومان پرداخت کرد! البته این هم از برکت دولت امید است!
0911---0049
* در محمدشهر کرج که منطقه ای محروم نشین است سیب زمینی کیلو 9 هزار تومان 
عرضه می شود. آخر سیب زمینی چیست که این دولت از عهده توزیع آن هم برنمی آید
قلی زاده

پاسخ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج مورخه 98/04/10، با عنوان »اتوبوس شرکت واحد فاقد 
وســایل  سرمایشی است« ضمن تشــکر از دقت نظر شهروند گرامی مبنی بر عدم 
وجود کولر در اتوبوس های اتوبوسرانی، اعام می دارد: اتوبو س های دو کابین خطوط 
تندرو دارای سیستم سرمایشی و روشن می باشند. بخشی از اتوبوس  های تک کابین 
خطوط نیز،  فرسوده و فاقد کولر می باشند که در صورت اجرایی شدن مصوبه  هیئت 
محترم وزیران و اختصاص اتوبوس  نو از سوی دولت محترم به شهر تهران،  نسبت به 

جایگزینی آنها اقدام خواهد شد.

دوست من... گاندو!
مرور سوابق پرونده جیسون رضائیان نشان می دهد برخی مقامات دولتی به آزادی 

این جاسوس آمریکایی اصرار داشتند.
به  گــزارش رجانیوز، تیرماه ســال 93، خبرنــگار ایرانی آمریکایــی روزنامه 
»واشنگتن پســت« در ایران به جرم جاسوسی علیه ایران، توسط نهادهای امنیتی 
کشور بازداشت می شود. »جیسون رضائیان« به مدت یک سال و نیم، تا دی ماه سال 
94 در بازداشــت نیروهای امنیتی به سر می برد و سرانجام در شامگاه 26 دی 94، 
همزمان با توافق برجام، با یک میلیارد و هفتصد میلیون دار پول بلوکه شده ایران 

در آمریکا، مبادله می شود.
 تاش های آمریکا برای آزادی »جیسون رضائیان« حتی مذاکرات هسته ای بین 
ایران و آمریکا را نیز تحت الشــعاع قرار داده و تا حدودی آمریکا توانست با توجه به 
انفعال دستگاه دیپلماسی ایران، از این ماجرا به مثابه ابزار فشاری بر ایران استفاده کند.
اما فقط آمریکایی ها نبودند که خواســتار آزادی بی قید و شرط جاسوس شان 
بودند. در داخل کشور نیز از وزیر امور خارجه گرفته تا مشاور عالی رئیس جمهور، با 
اظهارات و مصاحبه هایشان، سعی در بی گناه جلوه دادن »جیسون رضائیان« داشتند.

جواد ظریف در ســخنرانی خود که در ایام بازداشــت »جیسون رضائیان«، در 
دانشگاه نیویورک ایراد کرده بود، در ارتباط با موضوع این جاسوس آمریکایی خطاب 
به حضار آمریکایی گفته بود: »متأسفانه دوست شما و دوست من، جیسون، به یک 
جرم خیلی جدی متهم شــده و من امیدوارم که تبرئه شود. اما او باید در دادگاه با 
اتهاماتش رو به رو شود. او شهروند ایران است. باعث تأسف است که یک عامل پایین رتبه 

سعی کرده از او بهره برداری کند.«
از گفته های ظریف درباره »جیســون رضائیان« در دانشگاه نیویورک این طور 
برداشت می شود که وی نه تنها اقدامات »جیسون رضائیان« علیه امنیت ملی ایران 

را محکوم نمی کند، که برعکس از او به عنوان دوست خود یاد می کند!
از طرف دیگر، ظریف برای آنکه از اهمیت اقدامات جاسوسی »جیسون رضائیان« 
بکاهد و او را از اتهاماتش تبرئه کند، می گوید » باعث تأســف اســت که یک عامل 

پایین رتبه سعی کرده از او بهره برداری کند.«
یعنی ظریف جاسوســی »جیسون رضائیان« علیه ایران را ناشی از بهره برداری 
یک مامور دون پایه ســرویس اطاعاتی آمریکا از موقعیت خبرنگار واشنگتن پست 
در ایران می داند و به نوعی لب کام ظریف این است که »جیسون رضائیان« نه با 
اختیــار و آگاهانه که به خاطر فریب خوردنش از یک مامور رتبه پایین آمریکایی، از 

ایران جاسوسی کرده است.
این اظهارات عجیب ظریف درحالی بود که »جیسون رضائیان« پس از مبادله، 
از طرف باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا، به همراه خانواده به کاخ سفید دعوت 
می شود و جدای از این، نامه نگاری های »جیسون رضائیان« با شخص اوباما مبین این 
است که دفاع از »جیسون رضائیان« و تاش برای تبرئه وی فقط محدود به ظریف نبود.
»حسام الدین آشنا« مشاور روحانی نیز از جمله کسانی بود که دفاع از جاسوس 

آمریکایی»جیسون رضائیان« در کارنامه اش ثبت شده است.
دو ماه پس از مبادله »جیسون رضائیان«، حسام الدین آشنا در مناظره ای که در 
یک برنامه زنده تلویزیونی با صفار هرندی داشت، با طرح این نظریه که یک خبرنگار 

نمی تواند جاسوس باشد، به تبرئه جاسوس پیچیده آمریکا پرداخت!
اکنون نیز که پرونده »جیسون رضائیان« با سریال »گاندو« این بار با جزئیات 
بیشــتری دوباره برای مردم باز شــده است، آشنا با تخریب عوامل فیلم و طرح این 
ادعا که داستان فیلم واقعی نیست، سعی بر این دارد تا وجهه بدنام شده دولتی ها در 

ماجرای »جیسون رضائیان« را ترمیم کند.
ظریف هم با طعنه و کنایه سعی کرد ماجرای جاسوسی جیسون رضائیان را لوث 
کند. او و سخنگوی وی در وزارت خارجه چند نوبت درباره سریال گاندو گفتند که 

وی وقت تماشای تلویزیون ندارد و... پول ندارد که فیلم تبلیغاتی بسازد.
آصفی: اروپا برجامی را می خواهد

که ایران از آن استفاده نکند
ســخنگوی وزارت خارجه در دولت اصاحات تصریح کــرد: اروپا، برجامی را 

می خواهد که ایران از امتیاز آن استفاده نکند.
حمیدرضا آصفی در گفت وگو با سایت جماران اظهار داشت: اروپا به دنبال اجرای 

برجامی متفاوت از برجامی است که ایران توافق کرده است.
رفتار اروپا نشــان می دهد که مایل است برجام باقی بماند و از بین نرود، اما نه 
اثــر کند و نه تعهدات خــود را انجام دهد. در واقع می خواهد برجام را به عنوان یک 
عامل بازدارنده برای ایران ببیند. این یعنی آنکه محدودیت های ایران که آنطور که 
در برجام پیش بینی شده است وجود داشته باشد اما جمهوری اسامی امتیازاتی از 

این توافق به دست نیاورد.
وی افــزود: اروپا برجامی می خواهد که تعریفش متفاوت از برجامی اســت که 
ایران توافق کرده است؛ لذا آنچه که اروپایی ها دنبال آن هستند به کار ایران نمی آید.

آصفی ادامه داد: اروپا بماهو اروپا در ضعیف ترین شرایط خود قرار دارد. وضعیت 
انگلیس باتکلیف است و قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود. نخست وزیر ندارد و 
باتکلیف است. برخوردی هم که ترامپ با این کشور داشت نشان می دهد که وضعیت 

انگلیس بسیار متزلزل است.

سخنگوی وزارت خارجه در دولت اصاحات افزود: رهبران اروپایی بسیار متوسط 
شده اند. در کشورهای اروپایی دیگر افراد کاریزماتیکی مثل شیراک، میتران، هلموت 
کهل وجود ندارند. همچنین شاهد یک واگرایی در اروپا هستیم. به تدریج احزاب تند 

دست راستی پیروز می شوند که بیشتر ملی گرا هستند تا اروپاگرا.
آصفی توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس را »خوش خدمتی به آمریکا« خواند.

وی در ارتباط با نقش فرانسه نیز، با بیان اینکه بعید است امانوئل مکرون و 
فرانســه بخواهند ریسک کنند، افزود: برخوردهای متقابل مکرون و ترامپ نشان 
می دهد که مکرون اصا نمی تواند از استقال فرانسه که در گذشته و به ویژه در 
دوران دوگل سردمدار استقال بود صیانت کند. لذا ما تشتت مشاهده می کنیم. 
خیلی شــک دارم که اروپا یک سیاســت منسجم داشته باشد، بلکه اروپا بیشتر 

دنبال دفع الوقت است.
حمات سایبری ویرانگر ایران

علیه شرکت ها و مؤسسات آمریکایی
یک بنیاد آمریکایی در گزارشی تصریح کرد ایران با حمات سایبری، خسارات 
فراوانی به آمریکا زده است. درحالی که آمریکایی ها پیش از این مدعی حمله سایبری 
به ایران )در پاســخ به سرنگونی پهپاد تریتون( شده بودند، بنیاد دفاع از دموکراسی 
نوشــت: ایران از حمات سایبری به عنوان روشــی برای جنگ نامتقارن به آمریکا 
استفاده می کند و در این مسیر توانسته خسارات بسیاری بر واشنگتن تحمیل کند.

»آنی فیکســلر« از اعضای ارشد این اندیشــکده، در نوشتاری با عنوان »ایران 
حمات سایبری علیه آمریکا را افزایش می دهد« خاطرنشان کرد: ایاات متحده هفته 
گذشته نسبت به یک کارزار فعال برای بهره برداری از آسیب پذیری های شناخته شده 

نرم افزارهایی که هکرهای ایرانی در گذشته هم از آن استفاده کرده اند هشدار داد.
باید تأکید کرد حمات سایبری ایران پیش از افزایش تنش های اخیر در خلیج 
فارس باا گرفته و در واقع این حمات بخشی از تاش تهران برای مقابله با فشارهای 

اقتصادی آمریکاست.
پس از آنکه ایران ماه گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون 
کرد، فرماندهی سایبری آمریکا )CYBERCOM( عملیاتی برای غیرفعال کردن 
سیســتم های کامپیوتری ایران که برای کنترل موشــک و راکت استفاده می شود، 
راه اندازی کرد. این عملیات یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ایران )IRGC( را هم هدف قرار داد. اما فعالیت های ســایبری ایران همچنان رو به 

افزایش است و دلیل آن تحریم های آمریکا است، نه عملیات سایبرکام.
شــرکت های »کرودســترایک«، »دراگوس« و »فایر آی« )شرکت هایی که در 
زمینه امنیت سایبری فعالیت می کنند( اعام کرده اند که حتی پیش از آغاز عملیات 
سایبرکام، شاهد کارزارهای تنبیهی بسیاری از سوی ایران بوده اند که هدف آنها صنایع 

دولتی و خصوصی اروپا و آمریکا است.
هکرهای ایرانی در ضمن نشان داده اند که می توانند خسارات بزرگی وارد کنند. 
در ماه مارس، شرکت مایکروســافت برآورد کرد در طول دوسال گذشته هکرهای 
ایرانی صدها میلیون دار برای شرکت های انرژی شرکت های ماشین آات سنگین و 

دیگر شرکت های چندملیتی هزینه داشته اند.
این حمات در اواخر سال 2018 افزایش داشته و دلیل آن بازگشت تحریم های 

آمریکا علیه ایران پس از خروج »ترامپ« از توافق هسته ای است.
آخرین بار که تهران با تحریم های شدید روبه رو شد، هکرهای ایرانی از طرف سپاه 
مشغول فعالیت شدند و حمات گسترده ای علیه بانک های ایاات متحده آغاز کردند.
طبق ادعای وزارت دادگستری ایاات متحده بین دسامبر 2011 تا اواسط سال 
2013، این حمات 46 موسسه مالی را هدف قرار داد و ده ها میلیون دار به بانک ها 

هزینه متحمل کرد.
در ماه ژانویه، ارزیابی تهدید جهانی ســازمان اطاعاتی آمریکا »هشدار داد که 

ایران« آماده حمات سایبری شده است.
از آوریل تا ژوئن سال جاری، محققان امنیتی سایبری در شرکت فناوری اینترنت 
»ریکوردد فیوچر« یک گروه هک شده وابسته به سپاه پاسداران را مشاهده کردند که 

زیرساخت وسیعی برای گسیل حمات در آینده را هدف قرار داده بود.
یک روز پس از آنکه رسانه ها داستان عملیات سایبرکام را آشکار کردند، وزارت 
امنیت میهن ایاات متحده اعام کرد فعالیت های مخرب سایبری ایران افزایش یافته 
است. گرچه هشدارها و ارائه نکات این چنینی مفید است، اما دولت آمریکا باید در این 

راستا اقدامات بیشتری انجام دهد.
رابطه مستقیمی میان تحریم های آمریکا و قربانیان هکرهای ایرانی وجود دارد. 
بین ســال های 2011 و 2013 )در اوج تحریم های آمریکا و اروپا(، هکرهای ایرانی 
بانک های ایاات متحده و شــرکت نفت دولتی عربستان سعودی »آرامکو« را مورد 
حمله قرار دادند. امروزه شرکت های امنیتی سایبری همواره شرکت های نفت و گاز 

را در فهرست اهداف ایران فهرست می کنند.

ایران تسلیم نخواهد شد
ترامپ از ایرانی ها می ترسد

یک روزنامه منطقه ای با اشاره به بدعهدی های آمریکا و اروپا تأکید کرد ایران 
تسلیم نخواهد شد و غنی سازی را از سر می گیرد و آمریکا نیز کاری نمی تواند بکند.
روزنامه رأی الیوم به قلم عبدالباری عطوان نوشــت: جای شگفتی است که 
ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و پایبندی آمریکا را به این توافق متوقف کرد، 
اما گفت ایران باید به این توافق پایبند بماند و تهدید کرد. این نهایت بی شرمی 
است ترامپ در توافق نماند و اان می گوید ایران نباید اورانیوم را غنی سازی کند.

وی افزود: ایرانی ها بیســت  هزار ســانتریفیوژ برای غنی سازی دارند و ازم 
اســت که به سی هزار و چهل هزار برسانند. آنان اان سیصد کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده دارند و باید به سه هزار کیلو برسانند تا ابزار بازدارندگی داشته باشند. 
چه کســی توافق هسته ای را نابود کرد؟ ترامپ فقط به کسی احترام می گذارد 
که از او بترسد. ایرانی ها پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون کردند، زیرا می دانند 
ترامپ کاری نمی  تواند بکند. زیرا اگر حمله کند ایرانی ها، اسرائیل و همه چاه های 
نفتی را در کشورهای عربی خلیج فارس ویران خواهند کرد و پایگاه های آمریکا 
نزدیک این شــهرها قرار دارد. ترامپ از قدرت و توان ایران می ترســد. یکی از 
نمایندگان مجلس ایران گفت ما می توانیم اســرائیل را ظرف نیم ساعت ویران 
کنیم. حرف او درست است. تصورش را بکنید چهارصد هزار فروند موشک ظرف 
نیم ساعت به اسرائیل از جنوب لبنان و نوار غزه و ایران و سوریه و عراق اصابت 
کند. ایران پهپادی را سرنگون کرد که بیش از 220 میلیون دار قیمت داشت 
و ترامپ جرأت نکرد حتی یک گلوله به سوی ایران شلیک کند. آمریکا در همه 

جنگ هایش در خاورمیانه باخته است.
آمریکا جنگ در افغانستان و عراق را باخت و شکست خورده از عراق خارج 
شد. مقامات ایرانی در روز روشن به عراق سفر می کنند و مقامات آمریکایی در 
تاریکی و محرمانه به این کشــور می روند. آمریکا جنگ در سوریه را نیز باخت. 
ترامپ گفت ما نود میلیارد دار در سوریه باختیم. ایران کشور بزرگی است. ایران 
تهدید کرده است اگر به این کشور تعرضی شود به منافع آمریکا و هم پیمانانش در 
منطقه حمله خواهد کرد. این کرامت و عزت نفس ایرانی هاست. اان هم می گویند 
غنی سازی اورانیوم را افزایش خواهند داد. ترامپ کاری نمی تواند علیه ایران بکند.

دولت رکورد تولید کمترین واحد مسکونی
در 10 سال گذشته را شکست

ســوء مدیریت دولت موجب شد میزان تولید مسکن در کشور به پایین ترین 
حد خود در 10 سال گذشته برسد.

روزنامه همشهری با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نوشت: مطابق 
تازه ترین اطاعات وزارت راه و شهر ســازی  با وجود کاهش 45درصدی معامات 
مســکن در بهار امســال قیمت هر مترمربع مســکن در تهران نسبت به پارسال 
108درصد رشد کرده است. با این حال، این رشد قیمت به معنای افزایش معامات 
نیست زیرا قدرت خرید مردم به دلیل رشد بی رویه قیمت مسکن به شدت کاهش 
یافته و همین موضوع موجب شــده در بهار امسال تعداد معامات نسبت به بهار 

پارسال 45درصد کاهش یابد.
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در 5 سال گذشته، تولید 
مسکن با کاهش بسیار زیادی مواجه بوده به گونه ای که تولید مسکن هم اکنون به 
پایین ترین حد خود در 10ســال گذشته رسیده و موجب شده شکاف بین تولید 
و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نباشد. هم اکنون عوامل زیادی در 
افزایش قیمت مسکن نقش دارند اما یکی ازعوامل مهم تأثیرگذار بر بازار مسکن، 
نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. بر اساس سرشماری سال 1395 کل 
مسکن موجود در کشور 25/4 میلیون واحد است که از این تعداد 22/8 میلیون 
واحد مسکونی دارای سکنه و 2/6 میلیون واحد خالی است  که این مقدار مسکن 

مطابق با تقاضای رو به افزایش مسکن نیست.
نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحدهای 
نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر سال به تعداد آنها افزوده می شود و انباشت 
تقاضا از سال های قبل بستگی دارد. بر این اساس با توجه به ثبت 700هزار ازدواج 
در سال و 170هزار طاق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه می شود و 
همچنین سکونت یک سوم جمعیت شهرنشین در بافت فرسوده و سکونتگاه های 
غیررسمی، نیاز ساانه مسکن در کشور 800 هزار واحد مسکونی است درحالی که 
متوســط تولید ساانه 350هزار واحد مسکن در 5سال اخیر بوده که پاسخگوی 
تقاضای موجود در بازار نیست. وجود 2/6 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که 
10درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل می دهد نیز قابل تأمل بوده و 
به چاره اندیشی نیاز دارد. تحلیلگران بازار سرمایه راه حل برون رفت از مشکل کنونی 
بخش مســکن را صندوق های زمین و ساختمان می دانند که می توانند از طریق 
تامین منابع مالی مورد نیاز برای ســاخت مسکن، تولید را افزایش دهند و زمینه 

ایجاد تعادل را در قیمت مسکن فراهم کنند.
گفتنی است یک دلیل عمده کاهش تولید مسکن در دولت روحانی، دهن کجی 
عباس آخوندی وزیر مســتعفی راه و شهرسازی در دوره پنج سال وزارت خود به 

مسکن مهر و افتخار مضحک وی به عدم بهره برداری از حتی یک خانه است.

امارات بخشی از نیروهایش را از یمن خارج کرده و دو پایگاه مهم »المخا« 
و »الخوخه« در اســتان تعز که مهمترین مرکز هدایت عملیات های یک سال 
اخیر علیه بندر الحدیــده بوده اند را به همتای متجاوز خود در ائتاف واگذار 
کرده است. یک مقام اماراتی به خبرگزاری فرانسه گفته است کشورش راهبرد 
خود را از جنگ به صلح در یمن تغییر داده است. »گریفیتیس« نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور یمن دو روز پیش و در پایان سفر به چند کشور 
منطقه اعام کرد سفرش فوق العاده مثبت بوده و در پایان یافتن جنگ یمن به 

امیدهای تازه ای دست یافته است.
روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه خود ترامپ را ملزم به 

اتمام حمایت از ائتاف ضد یمن کرد.
آنچه ذکر شد، چکیده ای از خبرهایی است که طی هفته گذشته درباره جنگ 
متجاوزان بین المللی و منطقه ای علیه یمن روی خروجی رسانه ها رفته است. در 

این خصوص ابهامات و نکاتی وجود دارد که به بعضی از آن ها اشاره می شود:
1- شکست ائتاف ظالمانه بین المللی و منطقه ای علیه مردم مظلوم یمن 
واضح تر از آن اســت که تردیدی در آن روا باشد. 52 ماه از این جنگ گذشته 
است روزی که جنگ آغاز شد انصاراه بعنوان نماد عملیاتی یمنی ها بر حدود 
یک سوم سرزمینی که هم اکنون در اختیار دارد، مسلط بود و در طول جنگ 
وســعت اراضی تحت اداره آنها به حدود سه برابر رسیده است. وقتی جنگ 
شروع شد، اسلحه یمنی ها کوتاه برد و میان برد و البته بسیار هم محدود بود. 
هم اینک و پس از 52 ماه جنگ به ساح های دوربرد و بسیار پیشرفته و البته 
فراوان دست پیدا کرده اند. آن روز اگر صحبت از قطع ارتباط دریایی و هوایی 
یمنی ها بود، امروز صحبت از قطع صادرات نفت سعودی توسط یمنی ها و تعطیلی 
فرودگاه های نظامی و مدنی سعودی هاست. پس ائتاف شکست خورده و ناگزیر 

است به این جنگ ظالمانه پایان دهد. اما چگونه؟
2- اختاف، طبیعت شکست است و اتحاد، نتیجه پیروزی است. در یک 
ماه گذشته دولت تحت حمایت امارات در عدن سقوط کرده، منصور هادی و 
وزرای وابسته اش یکی یکی کنار رفته و بعضی مثل وزیر امور خارجه اش رسمًا 
استعفا داده اند. فرمانده نظامیان سعودی در یمن امارات را متهم به خرابکاری 
در عملیات علیه نیروهای یمنی شمال کرده است. حاکمان امارات »دبی«، حکام 
ابوظبی را متهم به سوء مدیریت و ناتوانی در اداره جنگ یمن کرده اند. مقامات 
وزارت خارجه ســعودی، »گریفیتیس« و سازمان ملل را متهم به جانبداری از 
انصاراه کرده اند. مقامات مجلس نمایندگان آمریکا طی شش ماه گذشته بارها 
زمزمه لزوم کناره گیری آمریکا از جنگ یمن-ذیل عنوان ریاکارانه پایان دادن 
به حمایت از ائتاف در جنگ یمن- را سر داده اند و مقامات انگلیس و فرانسه 
نیز بطور جداگانه و مکرر از روند اوضاع در جنگ یمن ابراز نارضایتی کرده اند 
و حال آنکه حتی همین اان هم بخشی از همین ائتاف جنایتکارانه را تشکیل 
می دهند! در مقابل آنان، ائتاف درونی مردم مظلوم یمن در بخش های مختلف 
دائماً مستحکم تر شده است اگر با چشم معنوی به این صحنه نگاه کنیم می بینیم 
که خداوند متعال در عمل به وعده های خود چه زیبا عمل کرده اســت؛ »ان 

تنصراه ینصرکم و یثبت اقدامکم«
3- جنگ علیه یمن در بخش عربی دو پایه داشت؛ پایه زمینی نیروهای 
تحت فرمان امارات بودند که به دو بخش نیروهای اجیر خارجی و مستخدمین 
داخلی- مزدوران - تقسیم می شدند. شمار این نیروها نزدیک به 150 هزار نفر 
بودند و در این میان حدود 30 هزار نفر از آنان را نیروهای ارتش سودان تشکیل 
می دادند و »پایه هوایی« را سعودی ها با استفاده فراوان از جنگ افزارها و بمب های 
آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی تشکیل دادند. در واقع هم در بخش زمینی با 
محوریت امارات و هم در بخش هوایی با محوریت سعودی، طیفی از کشورها در 
کنار »ائتاف متجاوز« قرار داشته اند. در این میان آنکه فرماندهی زمینی جنگ 
را برعهده داشته دستش را به عامت استیصال باا برده است و حال آنکه به 
اعتبار نوع دفاعی که یمنی ها علیه ائتاف اتخاذ کرده اند، این جنگ در درجه 
اول، جنگ زمینی است پس وقتی ضلع زمینی دست خود را باا می برد به ضلع 
هوایی جنگ می گوید فایده ای در ادامه جنگ نیست و بمباران از هوا نمی تواند 

»واقعیت در زمین« را تغییر دهد.
4- در عین حال وضعیت موجود خالی از معما هم نیســت. امارات بعضی 
از پایگاه های خود در عدن و تعز را به نیروهای نظامی وابســته به عربستان 
تحویل داده و به جای آن نیروهای رژیم سعودی در المخا، الخوخه، بریم الصغیره 
و پادگان های اطراف عدن مستقر شده اند مقامات امارات رسماً گفته اند هنوز 
به ائتاف و منصور هادی وفادارند. یک مقام ابوظبی هم گفت آنچه روی داده 
یک توافق با سعودی است نه اقدامی یک جانبه و فوری. با این وصف سه گزینه 
تحلیل پیش روی ما قرار می گیرد اول اینکه خروج از یمن برنامه ای است که به 
نیروهای امارات محدود نشده و به زودی نیروهای متجاوز و مزدوران خارجی 
سعودی را نیز دربر می گیرد؛ دوم اینکه آنچه روی داده یک جابجایی معمول 
نظامی و تغییر نقش اســت که در هر جنگی ممکن است پدید آید. در اینجا 
امارات برتری در زمین- به نسبت عربستان- را به وضعیتی متوازن تر تبدیل 
کرده است ولذا بحث خروج نظامیان امارات از یمن اصالت ندارد و آنچه اصالت 
دارد تحویل پاره ای از پادگان ها و موقعیت های نظامی امارات به عربستان است 
سوم اینکه آنچه روی داده بخشی از ابتکار محرمانه ای است که همزمان با بحث 
کاهش نیروهای نظامی اماراتی از سوی نماینده دبیرکل سازمان ملل در جریان 
ســفر به پنج کشور منطقه و ماقات با طرف های درگیر در یمن دنبال شده و 

گریفیتیس آن را »فوق العاده مثبت« خوانده است.
او روی این موضوع تأکید داشته که تاشش روی »پایان جنگ در یمن« 
متمرکز بوده اســت اگر این واقعیت داشته باشد و یک حیله برای کاستن از 
حمات پرشتاب و مؤثری که طی دو ماه گذشته از سوی رزمندگان یمنی علیه 
مراکز حساس نفتی، نظامی و مدنی به اجرا درآمده نباشد، می توان گفت یمن 
وارد مرحله حساســی شده است. این یعنی جنگی که در بعد نظامی کاماً با 
شکست آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان، امارات و... مواجه گردیده با اقدام 
مشترک آنان وارد »مرحله سیاسی« شده و این می تواند به اندازه خود جنگ 
و حتی بیش از آن خطرناک باشد و البته در عین حال به مدد خداوند متعال و با 
هوشیاری »یمنی های پیروز« می تواند به صحنه دیگری از شکست برای متجاوزان 
تبدیل گردد اما به  هر حال باید اذعان کرد که مدیریت صحنه سیاسی جنگ 
با روباه صفتان مجرب کار بسیار دشواری است و اینجا یک سؤال اساسی پیش 
می آید: آیا انصاراه باید به این روند بپیوندد و یا به  همین اســتراتژی دفاعی 

مؤثر خود ادامه دهد.
5- اگر جنگ وارد مرحله جدید شــده باشــد این مرحله جدید توأم با 
دیده شــدن منافع طرف های متجاوز است و این فقط »خروج آبرومندانه« از 
جنگی که 52 ماه پیش و به واســطه ارزیابی های غلط غربی عربی آغاز شده، 
نیست؛ بلکه یک عملیات ویژه برای رسیدن به »دستاورد بزرگ« است. مردم 
یمن و به خصوص بازوی پرقدرت نظامی آنان، انصاراه باید کاماً هوشیار باشد. 
موضع آنان در خصوص این مباحث تاکنون خیلی هوشمندانه بوده است. آنان در 
سطح باا اظهارنظر نداشته اند و در سطح نیروهای غیرمسئول گفته اند مواضع و 
رفتار امارات برای ما ابهام دارد و فعا چیزی معلوم نیست. این به آن معناست که 
انصاراه به طور دقیق سرگرم بررسی دایل، عوامل و نتایج این وضعیت است و از 
آنچه به طور مکرر در رسانه های غربی و عربی مطرح می شود و در نمای تبلیغی 
به نفع یمنی هاست، ذوق زده نشده است. واقعا هم همزمانی اظهارات گریفیتیس 
و مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا و اقدامات امارات طبیعی نیست و به احتمال 
زیاد نشان می دهد یک طراحی دقیق پشت این مسایل وجود دارد و صد البته 
در عین حال تردیدی هم وجود ندارد که ائتاف شیاطین پس از حدود چهار 

سال جنایت زانو زده است.
حدود دو ســال پیش ابوظبی و ریاض اعام کردند که در خصوص پرونده 
یمن به توافق در همکاری های استراتژیک دست یافته و بین خود توافق نامه 
رسمی امضا کرده اند. نتیجه این همکاری های استراتژیک، پذیرش هزینه زیاد 
در آزادسازی بندر استراتژیک الحدیده بود که البته همکاری ها به نتیجه مورد 
نظر نرسید هر چند برای آنان بدون نتیجه هم نبود. امضای توافق نامه استراتژیک 
بین ابوظبی و ریاض دو سال پس از آغاز جنگ یمن خود به خود سوال برانگیز 
است چرا که اساسا اقدام مشترک امارات و عربستان در حمله به یمن که دو 
سال پیش از توافق مورد اشاره آغاز شد، نمی توانست بدون رسیدن به توافق 
راهبردی صورت گرفته باشد. اینک سوال این است که آیا این توافق استراتژیک 
به پایان رسیده است؟ پاسخ این سوال نمی تواند مثبت باشد چرا که اساسا جنگ 
علیه یمن یک توافق سعودی-اماراتی نبوده است که حاا یکی از این دو بتواند به 
توافق مبتنی بر جنگ پایان دهد و از این رو باید گفت آنچه امارات انجام می دهد 
و یک مقام آن در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تا حدودی از آن پرده داری کرد، 
به احتمال زیاد در داخل یک نقشه کلی است و ارزیابی آن نیازمند دیده شدن 

همه قطعات این نقشه است.
در یک جمع بندی می توان گفت جنگ یمن وارد مرحله حساس و جدیدی 
شده است. از منظر آمریکا، سعودی، انگلیس، امارات و فرانسه این جنگ در بعد 
نظامی می باید به پایان برسد این چیزی است که اظهارات گریفیتیس بر آن صحه 
می گذارد. اما آیا واقعا عملیات های ضد یمن به پایان خود نزدیک شده است؟ 
آری و خیر! آری اگر انصاراه وارد مرحله مذاکرات سیاسی برای پذیرش یک 
رژیم سعودی بر یمن باشد و خیر اگر انصاراه همان گونه که اان می گوید خروج 

تمام متجاوزین از یمن را مقدمه ازم شرکت در مذاکرات پس از جنگ بداند.

مرحله حساس جنگ یمن

گفت و شنودیادداشت روز

ماهواره!
گفت: ماهواره ای که امارات برای جاسوســی از ایران به فرانسه 
ســفارش داده بود چند ثانیه پس از پرتاب از منطقه ای در فرانسه، 

منفجر شد و سقوط کرد.
گفتم: چه غلط های زیادی! امارات و ماهواره؟! آنهم برای 

جاسوسی از ایران؟!
گفت: حیوونکی ها قمپز در کرده اند! 

گفتم: در خبرها آمده این ســومین بار است که ماهواره 
سفارشی امارات منفجر می شود.

گفت: شاید فرانسوی ها خودشون این ماهواره را منفجر می کنند 
که اماراتی ها را بیشتر سرکیسه کنند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! گرگه مدتی با شنگول و منگول 
تلفنی حرف زد و قرار گذاشــت. وقتی سر قرار رفت دید 

چوپان دروغگو اومده!

سعداه زارعی

صفحه 2
 شنبه 22 تیر ۱۳۹۸ 
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فرستاده ماکرون کاه گشاد آورده بود

تکرار خواسته های ترامپ
به زبان فرانسوی

روابط عمومی نیروی زمینی 
سپاه در اطاعیه ای از گلوله باران 
مقرهای تروریست ها در حاشیه 
اقلیم کردستان عراق  مرزهای 
با ایران و هاکت و زخمی شدن 
شــمار زیادی از تروریست ها 

خبر داد.
اخیــر  تحــرکات  پــی  در 
تروریست های تحت حمایت استکبار 
جهانی در مناطقی از غرب و شمال 
غرب کشور ضد امنیت و آرامش ملت 
ایران، روابط عمومی نیروی زمینی 

سپاه اطاعیه ای صادر کرد.
در بخشــی از اطاعیه نیروی 
زمینی سپاه آمده است: »در پی اقدام 
تروریستی روزهای اخیر گروهک های 
ضدانقاب و تحت حمایت استکبار 
جهانی در مناطقی از غرب و شمال 
غرب کشــور و به شهادت رساندن 
شــهید ســرافراز و داور »حاصل 
احمدی« و دو تن از پاسداران غیور 
اســام و تاش مذبوحانه در بر هم 
زدن امنیت اســتان های آذربایجان 
غربی و کردســتان، نیروی زمینی 
سپاه پاســداران انقاب اسامی در 
ادامه هشــدارهای قبلی کشورمان 
به اقلیم کردســتان عراق مبنی بر 
جلوگیری از استفاده گروهک های 
تروریستی از مناطق حاشیه مرزهای 

مشترک با جمهوری اسامی ایران 
برای فعال کردن مقرها برای آموزش، 
ســازمان دهی و گســیل تیم های 
تروریســتی در نفوذ از مرز و انجام 
اقدامات تروریســتی و ضدامنیتی 
در میهن اســامی ما و بی توجهی 
و مســامحه در این خصوص، از روز 
چهارشــنبه )19 تیرماه( مقرهای 
فعــال و محل اســتقرار و آموزش 
گروهک های تروریستی ضدانقاب 

در این مناطق را هدف قرار داد.
در ایــن عملیات که توســط 
واحدهای موشکی، پهپادی و توپخانه 
نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفت، 
مراکز فعال تروریست ها هدف قرار 
گرفت و عاوه بر انهدام آن ها، شمار 
زیادی از عناصر تروریستی به هاکت 
رســیده و یا زخمی شــده اند که 
اطاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی 
ملت شــریف ایران رسانده خواهد 

شد.«
نیــروی زمینی  در اطاعیــه 
سپاه تصریح شده است: »با اشراف 
اطاعاتی و شناخت دقیق یگان های 
اطاعاتــی و عملیاتــی از نقاط و 
محل های اســتقرار تروریست های 
مزدور، اهداف موردنظر به دقت مورد 
اصابت قرار گرفته و مراحل عملیات 
نیز تصویربرداری و مستندســازی 

شده است.«
این اطاعیــه در پایان با پرده 
برداشــتن از تاش تروریست ها در 
استفاده از روستاییان به عنوان سپر 
انسانی و درخواست مجدد از مردم 
شــریف کردســتان عراق مبنی بر 
فاصله گرفتن از محل های استقرار 
گروهک های تروریستی و طرد آنان 
تأکید کرده است: »همان گونه که 
بارها تصریح شده است، امنیت ملی 
و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران 
به ویژه مردم عزیز و غیور استان های 
مرزی خط قرمز نیروهای مســلح 
کشــور به ویژه نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی بوده و در 
این خصوص هیچ ماحظه و مرزی 
را نمی شناسد و تروریست ها را در هر 
سوراخی که خزیده باشند به سزای 
اعمال ننگین و جنایت کارانه شــان 
خواهند رســاند، همچنین از اقلیم 
کردســتان عراق انتظار می رود با 
جدی گرفتن هشــدارها و تذکرات 
جمهوری اســامی ایران، بیش از 
این اجازه ندهد ســرزمین خود به 
پناهــگاه و محل آمــوزش، تربیت 
و ســازمان دهی تروریست ها برای 
ارتــکاب جنایات تروریســتی و به 
مخاطــره انداختن امنیــت پایدار 

کشورمان تبدیل شود.«

نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد

گلوله باران مقرهای تروریست ها
 در مرزهای اقلیم كردستان عراق از سوی سپاه

سرویس سیاسی-
یک پایگاه خبری آمریکایی در 
گزارشی نوشت: »مشاور دیپلماتیک 
رئیس جمهور فرانسه طرحی موسوم 
به »توقف در برابر توقف« را مطرح 
کرده است«. طرح مضحک »توقف 
در برابر توقف« کاه گشاد و تکرار 
به  ترامپ  گستاخانه  خواسته های 

زبان فرانسوی است. 
پایــگاه خبری پولیتیکو با  اشــاره 
به ســفر اخیر »امانوئل بون« مشــاور 
دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه به تهران 
به نقل از دیپلمات های اروپایی نوشت: 
یکی از گزینه های در دســت بررسی، 
طرحی موسوم به »توقف در برابر توقف« 
است. در این طرح پیشنهادی قرار است 
آمریکا در ازای توقف اقدامات بیشتر از 
ســوی ایران برای کاســتن از تعهدات 
برجامی، اعمال تحریم های بیشــتر را 

به منظور آغاز گفت وگوها متوقف کند.
طبق گزارش این رسانه آمریکایی، 
یک مشوق احتمالی برای ترغیب ایران به 
این کار این خواهد بود که آمریکا معافیت  
از تحریم ها را برای برخی از مشتری های 

نفت ایران فعال کند.
خبرگزاری فرانســه پیــش از این 
گــزارش داده بــود »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه قصد دارد رهبری 
تاش هــای اروپا برای نجــات برجام 
را بــر عهده بگیــرد. علی رغم این، یک 
مقام اروپایی در مصاحبه با خبرگزاری 
فرانسه گفته بود کشورهای اروپایی در 
تاشند در ازای »ژست های نمادین« از 
سوی آمریکا، ایران را به ماندن در توافق 

هسته ای ترغیب کنند.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه با انتشار تصویری از دیدارش 
بــا »امانوئل بون« مشــاور دیپلماتیک 
رئیس جمهور فرانسه که به تهران سفر 
کرده بود، در صفحه توئیترش نوشــت: 
بحث های خوبی با امانوئل بون داشتم. 
ما درباره جنگ اقتصادی کنونی و اینکه 
یک آتش بس متــوازن و پایان منطقی 
بازی چگونه باید باشد، صحبت کردیم.

آقــای عراقچــی بــه »آتش بس 
متوازن«  اشاره کرده است. این اظهارنظر 
تأمل برانگیز در حالی اســت که هدف 
طرف فرانسوی-آمریکایی به هیچ عنوان 

اجرای آتش بس متوازن نیست.
طرح مضحک

 »توقف در برابر توقف«!
طــرح ضدایرانی »توقــف در برابر 
توقف« دو هدف عمده را دنبال می کند. 

هدف اول متوقــف کردن روند کاهش 
تعهدات برجامی ایران اســت. خواسته 
مشــترک آمریکا و اروپــا دائمی کردن 
محدودیت هــای برجامی کشــورمان 
اســت. هدف دوم نیز تعمیم خسارت 
محض برجام به دیگر مولفه های قدرت 
ایران)موشکی، منطقه ای و...( در قالب 
مذاکــرات جدیــد اســت. در روزهای 
گذشته، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه در اظهارنظری گستاخانه گفته 
بود: ما هدف مشترکی را با آمریکا درباره 
ایران دنبال می کنیم. هدف ما محدود 
کردن فعالیت موشــک های دوربرد در 
منطقه، اطمینان از عدم دســتیابی به 
بمب اتمی )دائمی کردن محدودیت های 
برجامی ایران( و همکاری با ایران برای 

صلح در منطقه است.
طرح مضحــک »توقــف در برابر 
توقف« کاه گشاد و تکرار خواسته های 
گستاخانه ترامپ به زبان فرانسوی است. 
ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید- 
دقیقا همراستا با رویکرد برجامی دولت 
اوباما- بارها با گستاخی اعام کرده بودند 
کــه محدودیت های برجامی ایران باید 
دائمی شده و در ادامه خسارت محض 
برجام به دیگر حوزه ها از جمله موشکی 

و منطقه ای نیز تعمیم پیدا کند.
طرح مضحــک »توقــف در برابر 
توقف« در حالی از ســوی فرانسه اعام 
شــده اســت که اکنــون تحریم های 
ضدایرانی وضع شــده توسط آمریکا به 
سقف خود رسیده و در حقیقت دست 

ترامپ علیه ایران خالی شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که طرف 
فرانســوی مدعی شده اســت که ابتدا 
باید ایــران، کاهش تعهدات برجامی را 
متوقف کرده و سپس ترامپ برای کاهش 
تحریم ها تصمیم بگیرد. این پیشــنهاد 
توهین آمیز در حقیقت همان اقدام نقد 

در مقابل وعده نسیه است. 
پایگاه اینترنتی امریکن کانسروتیو 
در مطلبی با اذعان به پایبندی ایران به 
برجام گفت هرآنچه رئیس جمهور آمریکا 

درباره این توافق گفته، دروغ است.
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده 
دائــم ایران در ســازمان ملل و ســایر 
سازمان های بین المللی مستقر در وین 
در مصاحبه با هفته نامه دی زایت با بیان 
اینکه برجام، قابل مذاکره مجدد نیست به 
آمریکا توصیه کرد که آتش را شعله ورتر 
نکند و گفت: هر عضو برجام باید سهم 

و مسئولیت خود را ایفا کند.
غریب آبادی همچنین نشست ویژه 

شورای حکام را منجر به انزوای بیشتر 
آمریکا خواند و گفت: این نشست بدون 
هیچ نتیجه ای برای آمریکا، به کار خود 

پایان داد.
علی اکبر صالحی، رئیس ســازمان 
انرژی اتمی در مقاله ای در فیگارو نوشت: 
بــه وعده های دولــت آمریکا اعتمادی 
نداشــته و هرگونه مذاکره مستقیم را 

قاطعانه رد می کنیم.
جو بایــدن، نامزد پیشــتاز حزب 
دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت در صورتی که موفق شود 
وارد کاخ سفید شود توافق هسته ای با 

ایران را تقویت و تمدید خواهد کرد. 
این در حالی است که دولت ترامپ 

نیز در پی تمدید برجام است.
پلیس خوب- پلیس بد!

فرانسه یکی از بدهکارهای برجام 
اســت. اما این کشور با گستاخی ژست 
میانجی و منجی به خود گرفته و مدعی 
شده است که هدفش حفظ برجام است.
فرانسه که سابقه پلیِس بد مذاکرات 
هســته ای و طرِف بدهکار در برجام را 
در کارنامه خــود دارد، اصا صاحیت 
میانجی گری و یا منجی گری در مسئله 
برجام را ندارد. این کشــور باید به جای 
گرفتِن ژست مضحک پلیس خوب، ابتدا 

بدهی خود به ایران را صاف کند.
اینستکِس بی فایده

هلگا  اشمید، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفت: روند اجرایی 
شــدن ســازوکار مبادله ای موسوم به 
»اینستکس«، پیشرفت هایی کرده است.
درباره  اروپایی  مقامــات  اظهارات 
اینستکس در حالی است که این بسته 
تحقیرآمیز بــه هیچ عنوان در تعهدات 
برجامــی اروپا قرار نــدارد و دقیقا در 
راستای اقدامات ضدایرانی آمریکا طراحی 

شده است.
 پایگاه خبری شبکه دویچه وله در 
مطلبی اینســتکس را به باروت خیس 
تشبیه کرد و نوشت تا کنون این سازوکار، 
محدود بــه دارو و مواد غذایی بوده که 
در حالت عادی نیز شــامل تحریم های 
آمریکا نمی شــود. یکی از تحلیلگران 
غرب به دویچه وله گفت: در این مرحله، 
]اینســتکس[ حتی به تبدیل شدن به 
مکانیسمی معنادار برای حفظ تبادات 
بشردوســتانه بین ایران و اروپا، نزدیک 
هم نشده است. برای بازگشت تهران به 
شرایط اقتصادی در زمان حصول توافق 
هسته ای سال 2015 باید میلیارد ها یورو 

به این سازوکار وارد شود.

واکنش روسیه و چین
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی 
اعــام کرد: آمریــکا بایــد از اقدامات 
تحریک آمیز در قبال ایران دست بردارد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت: 
ادعای آمریکا برای گفت وگو با ایران با 
وجود تحریم های شــدید و لفاظی های 
خصمانه مقامات این کشور علیه تهران 

چندان هم قابل باور نیست.
به گزارش تســنیم، گنگ شوانگ، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین نیز به 
اظهارات همتای آمریکایی خود درباره 

ادامه خرید نفت از ایران پاسخ داد.
بقیه در صفحه11



اخبار كشور

کارگردان نمایش توهین کننده 
به حضرت امام)ره( طلبکار شد!

کارگردان نمایش مســتهجن و هتاک نســبت به ســاحت حضرت امام 
خمینی)ره( و حجاب اســامی، به دلیل لغو مجوز اجرای نمایش، دســت به 

هیاهو زد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شــهرام گیل آبادی از مدیران ســابق صدا و 
سیما و مدیرعامل خانه تئاتر، به عنوان کارگردان نمایش هتاک »عاشقانه های 
خیابان« با نامه نگاری خطاب به وزیران ارشاد و اطاعات و رئیس قوه قضائیه، 

طلبکارانه خواهان مجوز برای ادامه اجرای نمایش خود شد.
هیاهوی گیل آبادی در حالی صورت می گیرد که نمایش وی واجد اهانت 
به ســاحت مقدس حضرت امام خمینی)ره(، توهین به حجاب اسامی و زنان 
محجبه و در مجموع؛ مروج اباحه گری و ابتذال است. در بخشی از این نمایش، 
بازیگر زن– ســیما تیرانداز- مردم را وادار به همخوانی ترانه یک زن خواننده 
طاغوتی و کاباره ای می کند که پــس از انقاب از ترس مجازات به عنوان یک 

زمین خوار، به آمریکا فرار کرد!
در نمایش یاد شــده، تعدادی از تماشاگران در بخشی از صحنه به شکل 
مختلط قرار می گرفتند که همین وضعیــت موجب بروز مزاحمت برای زنان 

تماشاگر می شد. 
جالب است که قبل از رسانه ای  شدن خبر توقیف  کار یاد شده، تلویزیون 
وهابی و تجزیه طلب ایران اینترنشــنال کــه از لندن برنامه های خود را پخش 
می کند، سراســیمه خبر توقیف را منتشــر کرد و نســبت به این اتفاق ابراز 

ناخشنودی نمود.
گفتنی اســت، فیلم اجرای نمایش هتاکانه و مســتندات دال بر ابتذال و 

فضای کثیف این کار، در بخش ادب و هنر کیهان موجود است!
 متأســفانه چند چهره فعال در عرصه هنر و فرهنگ و خاصه تئاتر کشور 
مانند »ح.پ«،»م.ر.م«و... با پیش کشیدن پاره ای سوابق، هر عمل مبتذل خود 

را موجه جلوه می دهند.
کیهــان در صورت لزوم نســبت بــه کارنامه و تحرکات افراد یاد شــده، 

اطاع رسانی خواهد کرد.
یادداشت سرلشکر قاسم سلیمانی 

بر کتاب شهید حججی
»قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس پس از خواندن کتاب »سربلند« با 
موضوع زندگی و شــهادت شهید مدافع حرم محسن حججی، یادداشتی را بر 

این کتاب نوشته است.
یادداشت فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران انقاب اسامی بر کتاب 

سربلند، به این شرح است:
»بسمه تعالی

سام بر حججی که حجتی شد در چگونه زیستن و چگونه رفتن.
فدای آن گلویی که همچون گلوی امام حسین)ع( بریده شد و سام بر آن 
سری که همچون سر موای شهیدان دفن آن نامشخص و به عرش برده شد.

دخترم آنها را الگو بگیر و مهم ترین شادی آنها عفت و حجاب است.«
خانواده های شهدا خواستار ساخت 
قسمت دوم سریال »گاندو« شدند

نزدیــک به 200 خانواده  شــهید با نگارش نامه ای ضمــن انجام تقدیر و 
تشکر از دست اندرکاران ساخت سریال »گاندو« خواستار ساخت قسمت دوم 

آن شدند.
در این نامه نوشته شده است: 

فرزندان عزیز و هنرمندان ارجمند، دست اندرکاران سریال تلویزیونی گاندو
سام و تشکر قلبی خود را تقدیمتان کرده و از تعهد و ایثاری که در خلق 

این سریال جذاب و پرمحتوا از خود نشان دادید، تجلیل می کنیم.
توصیه همیشگی خانواده شهدا و دلسوزان و دغدغه مندان انقاب و دفاع 
مقدس به مســئوان فرهنگی کشور این بوده است که انقاب خونباِر اسامی 
و سربازان ایثارگر آن را از غربت به درآورید و از افشای جنایات و خیانت های 
دشــمنان آشــکار و پنهان انقاب عزیز اسامی نهراسید. شــما عزیزان، در 
فضایی جسارِت ساخت این سریال مهم را به خرج دادید که هم توجه به این 
موضوعات از ســوی رسانه ها و مدیران کشــور مورد غفلت است و هم عده ای 
هر اقدام مثبت در این خصوص را با ترور شــخصیتی پاســخ می دهند. گویی 
هنرمندان حق ندارند در راســتای اهداف و ارزش های خود و علیه دشــمنان 

میهن و دین خود قدمی بردارند.
اســتقبال امیدوارکننده مردم از »گاندو« این امیــد را ایجاد می کند که 
دیگر موضوعات این چنینی به بهانه نداشــتن جذابیت مورد غفلت واقع نشود. 
بی صبرانه چشــم انتظار ســاخت »گاندو«های بعدی هســتیم و بار دیگر، از 
جسارت و تعهد و مسئولیت پذیری شما عزیزان سپاس گزاری می کنیم. آنچه 
از ما برمی آید، دعای خیری اســت که بدرقه راهتان می کنیم. یقین داریم که 
فرزندان شهیدمان، این هنرمندی شما را در امتداد جهاد متعالی خود می دانند 

و آنها نیز شما را دعا می کنند.
برخی از خانواده های شــهدا که این نامه را نوشته اند عبارتند از: خانواده 
سردار شهید مدافع حرم حاج حسین همدانی، مادر شهید احمدی روشن، پدر 

شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده،
مادر شــهیدان بارفــروش )چهار شــهید دفاع مقدس(، مادر شــهیدان 
نورمحمــدی )پنج شــهید دفاع مقــدس(، خانواده شــهیدان دفاع مقدس؛ 
عبدالحمید، نصراه، محمد و رضا جنیدی؛ مادر شــهیدان محمدرضا و جواد 
تیموری )یک شــهید دفاع مقدس و یک شــهید حادثه تروریستی مجلس(، 
خانواده شــهیدان دفاع مقدس احمد و حاج حمید زکی پور، مادر شــهیدان 
دفاع مقدس علیرضا و محمدرضا داورزنــی، معصومه تاجیک ایجدان خواهر 
سه شــهید دفاع مقدس، حجت ااســام ســید محمود ابوالمعالی برادر سه 
شهید دفاع مقدس، مادر شهیدان جعفرزاده )سه شهید دفاع مقدس(،والدین 
شــهید محمدحسین حدادیان )شهید فتنه دراویش تهران(مادر شهید مجید 
قربانخانی، همسر شهید سعید ســیاح طاهری، مادر شهید مدافع حرم قدیر 

سرلک، پدر شهید مصطفی موسوی، )جوان ترین شهید مدافع حرم( و...
از نامزدی »هزار پا« و »کلمبوس« تا تقدیر
 از یک مجری برکنار شده در یک جشن

جشــن بی اعتباری که بــدون هیچ ربطی با اســتفاده از نــام »حافظ« 
برگزار می شــود، پس از نامزد اعام کردن فیلم های مبتذلی چون »هزارپا«، 
»رحمان1400« و »کلمبوس« از یک مجری برکنار شــده از سیما هم تقدیر 

کرد!
جشــن حافظ که توســط مجله دنیای تصویر برگزار می شــود، باز هم 
حاشیه ساز شد. شاید مهم ترین ویژگی این جشن، غیرتخصصی  بودن آن باشد، 
چرا که هنوز مشــخص نیســت برخی از چهره ها و فیلم هــا چرا در آن نامزد 
می شــوند یا جایزه می گیرند. به طور مثال، در همین دوره از جشــن حافظ، 
اسامی فیلم های »بسیار ضعیف« و مبتذلی چون »رحمان1400«، »هزار پا«، 
»کلمبوس« و... در میان اســامی نامزدهای این جشــن دیده می شد. همین 
رویکرد باری به هر جهت و سطح پایین هم باعث شد تا افرادی مثل همایون 
اســعدیان و محمد معتمدی با اینکه نامزد شده بودند اما از آن کنار بکشند. 
چون به زعم آنها، جشــن حافظ، اصول ابتدایی برگزاری یک رقابت هنری را 

رعایت نمی کند.
همچنین بســیاری از افراد و هنرمندان نیز از رقابت در این جشــن کنار 
گذاشته شدند. اما یکی دیگر از حاشیه های این دوره از جشن حافظ، قدردانی 
از عادل فردوسی پور بود. انتخابی که مثل دیگر اتفاقات و گزینش های جشن 

حافظ، بی اعتبار و با هدف دهن کجی سیاسی انجام شد. 
همچنین برخی رســانه ها از ردپای یک حامی مالی مشــکوک در جشن 

حافظ خبر دادند!

توحید و وایت
دو روی یک حقیقت سترگ

   سلسلهً الَذَهب به معنای سلسله زرین یا زنجیره طایی، نام حدیثی قدسی 
است که حضرت رضا علیه السام آن را در جمع انبوهی از مردم نیشابور به نقل 
از رسول مکرم اسام )ص( و ایشان از قول خدای متعال بازگو فرموده اند. این 
حدیث نورانی به جهت سلسله راویان خود که همگی از خاندان پاک و باعظمت 
نبی مکرم اسام )ص( و امامان برحق شیعه هستند، به این نام مشهور شده است.
  مأمون بعد از کشــتن برادر خود، امین و تســلط نسبی بر سرزمین های 
اسامی، به قصد آرام کردن شورش های علویان و تحکیم فرمانروایی خویش، 
تصمیم گرفت امام رضا علیه السام را از مدینه به مرو، مقّر خافت انتقال دهد. 
امام ابتدا نپذیرفت تا آن هنگام که اصرار خلیفه از حد گذشــت و پای اجبار 
و تهدیــد به میان آمد، آن حضرت ناگزیر وداعی تلخ با خانواده خود نموده و 

فرمودند این سفر بی بازگشت است...
  مأمون به مأموران خویش دستور داده بود امام را از شهرهای شیعه نشینی 
چون کوفه و قم عبور ندهند. مبارزه با محبوبیت اهل بیت، سیاست مشترک 
دستگاه اموی و عباسی بود و خلفا پیوسته سعی داشتند مقام و منزلت ائمه اطهار 
را نزد مردم تضعیف نمایند اما با وجود آن همه سیاست های خصمانه نتیجه ای 
حاصل نمی شد. امام موسی بن جعفر، پدر بزرگوار حضرت رضا علیه السام از 
رمز محبوبیت اهل بیت نزد هارون الرشــید این چنین پرده برداشتند: حکومت 
من بر دل هاست ولی تو بر جسم ها حاکمیت داری. آری جاذبه امام، بدون مرز 
است و مذهب نمی شناسد. موکب های برادران اهل تسنن و اقلیت های مذهبی 

در راهپیمایی اربعین شاهدی قوی بر این مدعاست.
 کاروان به نیشابور رسید. در آن زمان اگرچه شیعیانی در این شهر وجود 
داشتند اما ساکنان آن عمدتا از اهل تسنن بودند. آنچه که از تاریخ برمی آید، 
امام رضا علیه الســام مدتی و شــاید چند ماهی در نیشابور اقامت فرمودند و 
حتی کارهایی عمرانی انجــام دادند مانند به راه انداختن حمامی متروکه در 
یکی از محله های نیشابور و کاشت درخت بادامی که مردم، مدت های مدید از 
برگ و میوه آن برای شــفای بیماران خود استفاده می کردند. متأسفانه تاریخ 
در بیان زندگی ائمه اطهار علیهم السام سکوت اختیار نموده و اطاعات ما در 

پاره ای از فرازهای حیات پربار آنان بسیار اندک است.
  سرانجام با دستور مأمون، امام را از نیشابور به قصد مرو حرکت دادند. آن 
حضرت در هودجی مستور، بر استری قرار داشتند. هزاران نفر از مردم که از 
خروج امام آگاه شده بودند در اجتماعی عظیم به بدرقه آن حضرت شتافتند. 
جمعیت موج می زد، چشم ها بر هودجی بود که در هاله ای از نور قرار داشت. آیا 
امام رئوف در آخرین وداع خود عنایتی به این خلق آشفته خواهد کرد؟ کاروان، 
آرام آرام به دروازه نزدیک می شد. گویی جان ها می خواست از بدن مفارقت کند. 
جمعیت بی قرار و مضطرب، ناباورانه به این وداع تن می داد. قافله دیگر به بازار 
رسیده بود. دو نفر از محدثان پارسای شهر »ابوزرعه« و »محمدبن اسلم« نزد 
امام شــتافتند و چنین سخن آغاز کردند: ای سرور مهتران جهان و  ای امام و 
فرزند پیشوایان نور! ای ساله پاکان پسندیده خو و  ای ترجمان عترت نجیبان 
ســتوده! حال که دیار ما را ترک می کنید، به حرمت پدران معصوم و اجداد 
بزرگوارتان تمنا داریم نقاب از آفتاب حسن بگشایید و آنگاه از آب حیات لبان 
خود چشمه ای از زال سخن رسول اه بر جان تشنه ما روان سازید. امام استر 
را متوقــف کرده و پرده هودج را کنار زدند. به ناگاه خورشــید جمال رضوی 

طالع شد و تألؤ گرفت.
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران      

بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید
  خدایا چه می بینیم اینکه چنین مهربان می نگرد، فرزند حســین، زاده 
امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه و پاره تن رســول اعظم )ص( است. گیسوانش 
چون دو گیســوی رسول خدا، چشــمان نافذ، پیشانی بلند، ابروان کشیده با 

تبسمی ملیح و چهره ای آسمانی که دیدنش غم ها را می زداید. 
گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی       

روا بود که مامت کنی زلیخا را
  مردم با دیدن این صحنه همه بپا خاســتند تا آن چهره ملکوتی را بهتر 
نظاره کنند. غوغایی از جمعیت برخاست گویی قیامت به پا شده گروهی نعره 
می کشیدند و عده ای از شوق با صدای بلند گریه می کردند. برخی جامه به تن 
دریــده و گروهی در خاک فرو می غلتیدند و آنان که نزدیک کاروان بودند بر 
رکاب امام بوسه می زدند. این شکوه بی نظیر را تاکنون نیشابور به خود ندیده 
بود. هر کس به طریقی عشــق خود را بروز می داد؛ اشــک و آه و فریاد، اظهار 
محبت صادقانه آن جماعت بود تا آنکه روز از نیمه گذشــت. در این هنگام، 
بزرگان شــهر فریاد برآوردند: ای مردم! سکوت کنید و اینچنین فرزند رسول 
خدا را آزار مرســانید که آزردن او رنجاندن پیامبر اعظم است. اینک خاموش 
باشــید و به حدیثی که می فرماید گوش فرا دارید. مردم ساکت شدند در این 
زمان بیست و چهار هزار قلمدان بیرون آمد تا حدیث نورانی امام نوشته شود. 
کثرت جمعیت باعث می شــد که ابوزرعه و محمد بن اســلم سخن امام را به 

سمع مردم برسانند.امام آغاز به سخن کرد:
  »َسِمعُت أبی موسی بَن َجعَفر یَُقوُل: َسِمعُت أبی َجعَفَر بَن ُمحّمد یَقوُل: 
َسِمعُت أبی ُمَحّمَد بَن َعلّی یَُقوُل: َسِمعُت أبی َعلَیّ بَن الُحَسین یَقوُل: َسِمعُت 
أبی الُحَسیَن بَن علّی یَقول: َسِمعُت أبی أمیَرالُمؤمنیَن َعلَِیّ بَن أبی طالٍب یَقوُل: 
َسِمعُت َرسوَل اه صلی اهُ علیه و آله و َسلم یَُقوُل: َسِمعُت َجبَرئیَل یَُقوُل: َسِمعُت 
اهَ َجَلّ َو َعَزّ یَُقوُل: ا إلَه إا اه ِحصنی َفَمن َدَخَل ِحصنی أِمَن ِمن َعذابی.«

  پدرم امام موســی بن جعفر و او از پدرش امام جعفر صادق تا به رسول 
اکرم و او از جبرئیل و او از خداوند متعال نقل کرد که خداوند فرموده اســت: 
کلمه ا اله اا اه قلعه امن و دژ مستحکم من است و هر کس که داخل این 

قلعه شود از عذاب من در امان خواهد ماند.
  امــام کــه این حدیث نورانی را خواند قافله به راه افتاد پس از چند قدم 
امام دوباره رو به جمعیت کرد و فرمود:» بُِشــُروِطها َو أنا ِمن ُشــُروِطها؛ البته 

شرط هایی دارد و من از جمله شرط های آن هستم.«
)بحاراانوار، جلد 49،  باب12 با ترجمه آزاد(

  این حدیث شریف قدسی در مجموعه های حدیثی شیعه و سنی آمده و 
شرح های زیادی در باره آن ذکر شده است. به طور خاصه می توان گفت امام 
هشتم )ع( در این سخن کوتاه، تمام دین و کلیت سعادت را بیان کرده است. 
زیرا االه اا اه  اشاره به توحید دارد که اصل اساسی دین، است. و اصول دیگر 
مانند عدل و نبوت و معاد با اثبات توحید ثابت می شوند و چنانچه کسی معتقد 
به وجود یگانه خداوند باشد، حتما موضوع عدل الهی و ضرورت فرستادن انبیا و 
بایستگی روز رستاخیز برای او قابل حل خواهد بود. پس طبق حدیث قدسی، 
کلمه االه اا اه قلعه امن خداوند اســت )با این توضیح که مقصود از عامل 
نجات بودن توحید، اعتقاد راســخ داشتن اســت و نه تنها بر زبان آوردن آن. 
بحث توحید از مفصل ترین و پیچیده ترین مباحث اسامی است که در علوم 
مربوطه از آن بحث شــده است.( اما توحید شرایطی دارد که عالم آل محمد، 
حضرت علی بن موســی الرضا علیه السام به آن اشاره داشته و فرموده اند: من 

از شروط آن هستم. 
  آن حضرت با این بیان، اشاره به وایت ائمه اطهار و پذیرفتن امامت اهل 
بیت فرموده اند. به این معنا که توحید بدون وایت امامان شیعه، مقبول درگاه 
احدیت نیســت. در توضیح این فراز باید گفت قرآن کریم بین اسام و ایمان 
فرق گذاشــته است. اســام یعنی اقرار به توحید و رسالت پیامبر خاتم )ص( 
که با گفتن شهادتین حاصل می گردد. انسان ها، با اسام آوردن، از کلیه فواید 
جامعه مســلمانان بهره مند می شوند اما تا وارد محیط ایمان نشوند بهره ای از 
آخرت نخواهند داشت. ایمان در حقیقت، مکمل اسام است. اما اینکه ایمان 
چیســت؟ با مراجعه به آیات قرآن و روایاتی که در تفســیر آنها به ما رسیده 
است خصوصا آیه 14 سوره حجرات، در می یابیم که ایمان عبارت است از اقرار 
به وایت ائمه اطهار و پیروی از اهل بیت مکرم رســول خدا صلی اه علیهم 
اجمعیــن. همچنانکه آن حضرت فرمود: » أا َو َمن ماَت علی ُحّب آِل ُمحّمد 
ماَت ُمؤِمناً ُمســَتکِمَل اإیمان؛ آگاه باشید کسی که با محبت خاندان پیامبر 

بمیرد، با ایمان کامل از دنیا رفته است.«
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

اخبار ادبی و هنری

آیت اه شهیدبهشتی)ره(: آیا ما مراقب هستیم که هر یک از 
ما خودش را و اندیشــه و فکرش را ترازوی منحصر به فرد حق و 

باطل قرار ندهد؟

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

شاخص های رفتاری صالحان
»به خدا و روز واپسین ایمان می آورند، امر به معروف 

و نهی از منکر می کنند، و در انجام کارهای نیک، پیشی 

می گیرند، و آنها از صالحانند.«
آل عمران- 114
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 قطره ای از دریای کرامت - ۷

امام جمعه موقــت تهران با اشــاره به اقدام 
خصمانه انگلیــس در توقیف نفتکش ایرانی، گفت: 
این اطمینان را می توانم بدهم که انگلیسی ها بزودی 
بابت این جســارت، بی توجهــی و غفلت از بازوان 
پر توان قدرتمندان نظام ما ســیلی بخورند تا برای 

همیشه پشیمان باشند.
حجت ااسام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه های 
نماز جمعه تهران کــه در مصای امام خمینی)رحمت اه 
علیه( برگزار شد، با اشاره به نقض عهد آمریکا و رسوایی آن 
کشور در میان همه کسانی که قانون رایج بشریت را قبول 
کردند و می دانند که این قوانین امنیت بین المللی را تثبیت 
می کند، اظهار داشــت: با اینکه برجام از ابتدا نافرجام بود، 
متوازن نبود و خسارت بار بود اما با این حال آنها برجام را 
نقض کردند، در زمان اوباما هم برجام را نقض و تحریم ها را 

تشدید کردند تا نوبت به این رئیس جمهور رسید.
امام جمعه موقت تهران گفت: امروز با این صابتی که 
کانون مقاومت بین المللی یعنی رهبری این جریان دارد، با 
گذشت یکسال اروپایی ها نه تنها به تعهدات برجامی خود 
عمل نکردند بلکه عمًا تابع آمریکا شــدند و در پیشــبرد 

تحریم های ظالمانه علیه ما، آنها را همراهی کردند.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه جا نداشت فرصت دو 
ماهه به اروپایی ها بدهیم، افزود: بی معنی است که قراردادی 
چندجانبه باشد، همه کنار بکشند و یکی بگوید ما هنوز هم 
باقی می مانیم. این چی هســت؟ اقتدار است؟ عزت است؟ 
حکمت اســت؟ دو ماهی که فرصت دادیم هم پایان یافت 
و امروز مسئولین متفق القول هستند که تعهدات برجامی 
را کاهش دهیم و این کاهش هم مع ااســف در چارچوب 
برجام است. طبق مواد 2۶ و ۳۶ برجام اجازه داده شده به 
هــر یک از طرف ها که بخواهنــد در واکنش به بد عهدی 

طرف مقابل در تعهدات خودش تجدید نظر کند.
حجت ااسام و المســلمین صدیقی بیان داشت: لذا 
اولین گامی که متفق القول برداشــتیم مسئله غنی سازی 
است که با عنایت و نصرت حق و پشتیبانی مردم همیشه 
در صحنــه تصمیم گرفتیم که هر مقدار ازم داریم، تا 20 
درصد غنی ســازی را باا ببریــم و در این خصوص هم ما 

ماحظه هیچ کس را نخواهیم کرد.
امــام جمعه موقت تهران با بیان اینکه رهبری انقاب 
در بیانیــه گام دوم انقــاب بر جوان گرایــی و اعتماد به 
ســرمایه های داخلی تاکید دارند، گفت: ما امروز خبرهایی 
دریافت کردیم که در برخی مناصب مهم اقتصادی، بعضی 
جوانان مجرب، کارآزموده و انقابی استقرار پیدا کردند که 
امیدواریم موردی نباشد. البته تنها انتصاب اکتفا نمی کند. 
اگر جوانی مؤمن و انقابی بود و خواســت مطالب آنجا را 
شفاف در اختیار مردم قرار دهد، باید از آن جوان حمایت 
شــود. وی درخصوص توقیف نفتکش ایرانی توسط دولت 
انگلیس، تأکید کرد: آنها دیدند که بعد از فاصله نه چندان 
دوری از حادثه اهواز، موشــک های ما کنار اردوگاه آمریکا 
چه اقتداری را نشــان داد. شــما مردم عزیز به حق توقع 
دارید و من این اطمینان را می توانم بدهم که انگلیسی ها 

بزودی بابت این جســارت، بی توجهی و غفلت از بازوان پر 
توان قدرتمندان نظام ما ســیلی بخورند تا برای همیشــه 

پشیمان باشند.
حجت ااسام و المســلمین صدیقی خاطرنشان کرد: 
من مردم خود را مومن می دانم، بانوان مملکت را عاقه مند 
به حضرت زهرا)س( می دانم، معتقد به قرآن می دانم و بر 
اساس دیده های خودم در مجامع عمومی عرض می کنم که 
حتی بانوان و دخترانی که ظاهر خود را حفظ نکرده بودند 
التماس دعاهایی داشتند، راهنمایی هایی که می خواهند، 
نذرهایــی که در مجالس امام حســین)ع( و جاهای دیگه 
دارند، بیانگر این است که خدا می داند اکثریت آنها اسام 
و احکام اســام را باور دارند ولی برخی از آنها در اثر عدم 

توجه در یک فضایی قرار می گیرند و لجاجت می کنند.
امام جمعه موقت تهران پیرامون مســائل و مشکات 
اقتصادی کشــور، گفت: یکی از مواردی که مردم را اذیت 

می کند تبعیض و اختاف طبقاتی در کشور است. مشکات 
ارزی که به وجود آمد اختافات طبقاتی را تشــدید کرد. 
امــروز بیکاری، جوانان را نگران و اذیت می کند، این موارد 
نتیجه تحریم بیگانه نیســت بلکه ناشی از سو مدیریت و 

بی تدبیری ها است.
زائران خانه خدا

 با تفکر بهترین بهره را از این سفر ببرند
حجت ااسام سید عبد الفتاح نواب، نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، 
در سخنانی اظهار داشت: از امام رضا)ع( درباره حج سؤال 
کردنــد که ایشــان فرمودند: »علت حج، رفتن به ســوی 
خداوند اســت«؛ پس یکی از اهداف مهمی که زائران خانه 

خدا به حج می روند خدایی شدن افراد است.
به گزارش فارس، وی با اشاره به حدیثی از امام رضا)ع( 
درباره حج، خاطرنشــان کرد: افرادی که به حج مشــرف 

می شوند، وقتی بازمی گردند باید متحول شده و از بدی ها 
دور شوند. کسی که به دور کعبه طواف می کند، می گوید 
که من خدامحور هســتم، نه دنیامحور. بنابراین این اثر را 

برای انسان دارد که از گناهان خارج می شود.
حجت ااسام نواب با بیان اینکه انسان از گذشته پس 
از حج رخت می بندد و پاک می شــود، گفت: کسی که به 
حج مشرف می شود، خداوند گذشته او را می بخشد، اما باید 

مواظب آینده خود باشد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: دو روایت 
داریم که روز عرفه وقتی زائر از عرفات به مشــعر حرکت 
می کند، ملکی به شانه راست او  می زند که خداوند گذشته 
تو را بخشید. البته این تنها مخصوص  زائر خانه خدا نیست، 
بلکه در روایتی از پیامبر داریم که می فرماید: کسی که در 
نماز جمعه حضور یابد و این حرکت با هدف ایمان باشد و 
به دنبال عمل به دستورات الهی باشد، خداوند می فرماید 
که حق اه را بخشــیدم. بنابراین باید مواظب آینده خود 
باشــد. البته بخشــش و کرم مربوط به حق اه است که 

خداوند می بخشد و حق الناس موضوع دیگری است.
وی به زائران خانه خدا، ابراز داشــت: آنچه مهم است 
تفکر اســت و ما در جامعه نیاز بــه تفکر دقیق و صحیح 
داریم. حتی تفکر شاید از طواف، ثواب بیشتری دارد، چرا 
کــه در صورت تفکر تصمیم های بهتری خواهیم داشــت 
که اثرگــذاری خوبی دارد و  می تواند جامعه را نیز متحول 
سازد. به همین دلیل به زائران خانه خدا توصیه می کنیم که 
در این ســفر تفکر کنند تا بهترین استفاده را از این سفر 

معنوی ببرند.
ایحه مالیات بر عایدی ثروت 

در وزارت اقتصاد نهایی شده است
امید علی پارســا، رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور 
نیز طی ســخنانی، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی به طرح مالیات بر عایدی 
ثروت، شامل اماک، خودرو، سکه و ارز اشاره کرد و گفت: 
همــه این موارد در ایحه ای که در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نهایی شــده و برای تصویب بــه هیئت دولت ارائه 

شده وجود دارد.
وی اظهار داشــت: قرار نیست از کسی که ملکی برای 
زندگی دارد یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم تولید 
می کند مالیات آن  چنانی بگیریم، بلکه کسانی که بر روی 
مســکن و اماک خرید و فروش ســفته بازی و سوداگری 
انجام می دهند، باید مالیات بدهند. ســازمان امور مالیاتی 
مخلص مردم و مؤدیان مالیاتی است و ما مردم را ولی نعمت 
خود می دانیم که باید بهترین رفتار را با مردم داشته باشیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور خاطرنشان کرد: 
طبق فرمایش مقام معظم رهبــری، پرداخت مالیات یک 
تکلیف و حقیقتاً یک فریضه است و تمام اسناد باادستی 
و توسعه کشور نشان می دهد که برنامه های توسعه کشور 
باید بر مبنای درآمد مالیاتی اجرا شود و از وابستگی اقتصاد 
کشــور به نفت که باعث فشــار به نظام شده است کاسته 

شود.

خطیب جمعه تهران:

انگلیسبهزودیسیلیمیخورد

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: دولت انگلیس براســاس 
خوی ذلیانه دنباله روی از آمریکا، کشــتی حامل 
نفت ایــران را توقیف کرده اســت ولی بداند اگر 
پاسخ پشــیمان کننده جمهوری  با  نکند،  جبران 
اسامی و ملت های مجاهد و آزادی خواه عالم مواجه 

خواهد شد.
آیت اه علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم 
که با حضور پرشــکوه مردم انقابی این  شهر در مصلی 
قدس برگزار شــد، افزود: ظاهراً دولت جنایتکار انگلیس 
فراموش کرده است دوران دزدی دریایی و ارباب رعیتی 
و یکه تازی آنها ســالها قبل به اتمام رسیده است و در هر 
گوشه ای از جهان دست به خیانت بزند، همان جا دست 

خیانتکار قطع خواهد شد.
وی در ادامه به شکســت آمریکا در جلسه فوق العاده 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای اشاره کرد 
و گفت: آمریکا برای چندمین بار در برابر ایران در مجامع 
بین المللی ســرش به ســنگ خورد و منطق جمهوری 

اسامی، آمریکایی های عهدشکن را مقهور خویش کرد.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشــور با بیان اینکه 
اراده و منطق مقاومت، آمریکا و دنباله روهایش را در برابر 
افکار عمومی ملت های جهان به چالش کشــیده اســت، 
خاطرنشان کرد: دم زدن از مذاکره و همزمان عهدشکنی 
و تحریم و تهدید توخالی نشانه یأس و بهم ریختگی نظام 
تصمیم گیری مســتکبران در برابر جمهوری اســامی و 

محور مقاومت است.
آیــت اه اعرافی اظهار داشــت: شکســت های اخیر 
دشــمن موجب شده ســایه ترس و احساس شکست بر 
ســر مزدوران منطقه ای آمریکا سنگینی کند بطوری که 
پیام مذاکره با ایران ارســال می کنند. البته امیدواریم بر 

 ســر عقل بیایند و دســت از خیانت علیه امت اسامی 
بردارند.

خطیب جمعه قم در بخش دیگری از ســخنان خود 
با انتقاد از اقدامات غیرانســانی دولت نیجریه علیه رهبر 
مســلمانان این کشــور، گفت: مســئولیت جان و حفظ 
ســامتی شــیخ زکزاکی برعهده دولت نیجریه اســت. 
مسلمانان و حوزه های علمیه نگران سامتی وی هستند، 
از دستگاه دیپلماسی کشور نیز می خواهیم مجدانه پیگیر 

وضعیت این روحانی مجاهد باشد.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی همچنین موضوع 
عفاف و حجاب را مورد اشــاره قرار داد و بیان داشت: اگر 
عفاف و حجاب تضعیف یا کنار گذاشته شود، نهاد خانواده 
نابود و فرو می پاشــد و زنان اولیــن قربانیان بی عفتی و 

بی حجابی خواهند بود.
آیت اه اعرافــی حجاب و عفــاف را حافظ مرزهای 

اخاقی جامعه عنوان و تصریح کرد: زمینه ســازی برای 
تقویت این هنجار پایه در جامعه برعهده آحاد مردم است 
ولی اگر کســانی به عمد این هنجار را زیرپا می گذارند، 

دستگاههای مسئول باید قاطعانه برخورد کنند.
وی با انتقاد از اجرایی نشــدن اســناد شورای عالی 
انقــاب فرهنگــی در زمینه عفــاف و حجــاب، افزود: 
امیدواریم اســناد جدید نیز در این شورا هرچه سریعتر 

مصوب و اباغ و اجرا شود.
امام جمعه قم بیانیه گام دوم انقاب اسامی را مهم و 
حیاتی ارزیابی کرد و گفت: روح انقابی و جهادی ضامن 

حیات و بقای نظام جمهوری اسامی است.
وی افــزود: روح انقابی و جهادی بایــد همواره در 
برنامه ریزی هــا و اجرای برنامه ها حفظ و جریان داشــته 
باشد تا پیشرفت و نشاط و تعالی فرهنگی و معنوی جامعه 

و فرد محقق شود و تداوم داشته باشد.

امام جمعه قم:

دوران دزدی دریایی و یکه تازی انگلیس تمام شده است

با هفته عفاف و حجاب، تجمع بزرگ  همزمان 
دختران انقاب در ۴۰۰ شهر کشور برگزار شد.

تجمع بزرگ دختران انقاب روز پنجشنبه به صورت 
همزمان در 400 شــهر از اســتان های سراسر کشور و با 
حضور بیش از یــک میلیون و 700 هــزار نفر از بانوان 
محجبــه و ارزشــمدار با شــعار »حجــاب حافظ حریم 

خانواده« برگزار شد.
بزرگ ترین این تجمعات در تهران و با حضور پرشور 
دختران و زنان در ورزشــگاه شهید شیرودی برگزار شد. 
استقبال بانوان شرکت کننده در این مراسم به حدی بود 
که جمعیت زیادی از آنها موفق به حضور در سالن اصلی 
 نشدند و در اطراف محل برگزاری این تجمع حضور پیدا

کردند.
در اجتماع بانوان تهرانی از خانواده های شهیدان کاوه، 
زین الدین، شــاهرخ ضرغام، باکری، حیدر جنتی، مجید 
قربانخانی، نورخدا موسوی، شهید جاوید ااثر حاج احمد 
متوســلیان، خلیلی، علی اکبر شیرودی و دختر مجاهده 

راستین انقاب مرحومه مرضیه طاهره دباغ تقدیر شد.
 به گزارش فارس، در این مراسم حجت ااسام احمد 
پناهیان به ســخنرانی پرداخت و با  اشاره به آیات مبارکه 

ســوره احزاب که به جایگاه مجاهدین  اشاره دارد، گفت: 
زنی پــس از تأمل بر روی آیات این ســوره نزد حضرت 
رســول اکرم)ص( رفته و از ایشــان پرسید »چرا تمامی 
مقامات و مدارج معنوی که در قرآن به آن  اشــاره شــده 
شــکلی مردانه دارد، پس روزی زنان جامعه اسامی چه 
می شــود؟«، خداوند متعال جبرئیل را به ســوی پیامبر 
بزرگوار نازل کرد و به ایشــان فرمود »به این زن بگو در 
ایمان، اسام، صبر و مقاومت در مقابل طاغوت، روزه داری 
و نماز و عبــادت هیچ تمایزی میان زن و مرد نیســت؛ 
و خداونــد هیچ تفاوتی میان زن و مــرد برای حضور در 

عرصه های جهادی قرار نداده است«.
پناهیان خاطرنشان کرد: زن مسلمان شیعه در میدان 
مبــارزه با تأســی از مادرش حضرت فاطمــه)س(، برای 
رسیدن به عالی ترین مقامات پا به عرصه اجتماع می گذارد.

وی بــا بیان اینکه زنــان آزاده همچون پژواک قدرت 
اســام از سوی حضرت زهرا)س( هســتند، اظهار داشت: 
یکی از القاب حضرت زهرا)س(، منصوره اســت و در واقع 
خداوند اگر بخواهد در جهان کسی را در راه مجاهدت یاری 

رساند، از طریق بانوی دو عالم و با این رمز یاری می کند.
حجت ااســام پناهیان با  اشــاره به قرار گیری روز 

عفــاف و حجاب در دهه کرامــت ، افزود: کرامت تنها به 
معنای لطف به نیازمندان نیست؛ کرم و کرامت به معنای 

بزرگداشت، مقام انسانی هم هست.
وی ابراز داشــت: امروز دلقک مآبانی در خیابان های 
کشور به دستور مزدوری با اخذ مبالغی ناچیز به ساحت 
عفاف و حجاب حمله می کنند و حریم اخاقی جامعه را 
به مخاطره انداخته اند و باید شدیدترین برخوردها با آنها 

صورت گیرد.
حجت ااســام پناهیــان بــا انتقــاد از تصمیم بر 
محدودســازی قانون عفاف و حجاب از سوی برخی افراد 
در قوه مقننه و مجریه، گفت: دشمنان ما متوجه شده اند 
برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسامی باید از راه تغییر 

فرهنگ و ضعیف کردن حجاب وارد شوند.
وی ادامه داد: این اجتماع و اجتماعات نظیر این، باید 
متذکر شــود که با حفظ حریم حجاب و عفاف و صیانت 
از خانواده می توان مهد پــرورش مجاهدین آخرالزمان و 

فرهیختگان را نگه داشت.
حجاب در جمهوری اسامی 
مسئله ملی و امنیتی است

پناهیان، حجاب را در جامعه ایرانی، مســئله ملی و 

امنیتی خواند و گفت: قوه مقننه، قضائیه و دولت موظف 
به حفظ و اجرای قانون حجاب هستند و باید مخالفان را 

رسوا و به مردم معرفی کنند.
وی با  اشــاره به واقعه سال 1۳14 شمسی در مسجد 
گوهرشاد، ابراز داشت: زنانی که الگویشان حضرت فاطمه 
زهــرا)س( بود به خاطر حفظ حریــم حجاب به خاک و 

خون کشیده شدند.
نمایش پایبندی مردم به ارزش های دینی

به گفته رئیس ســازمان بسیج زنان کشور، پیام این 
تجمع ها نمایش پایبندی مردم به ارزش های دینی بود و 
مردم با حضورشان در این تجمع بار دیگر نشان دادند که 
در فضایی از تبلیغات شــوم دشمنان و جریان نفوذ علیه 
حجــاب، خواهان رفتار عفیفانــه و دوری از خودنمایی و 

تبّرج در سطح جامعه هستند.
مینو اصانی دربــاره برنامه های جانبی تجمع بزرگ 
عفاف و حجاب نیز گفت: برگزاری نمایشــگاهی با عنوان 
»ســیر عفاف و حجاب در ایــران از دوران کهن« و نیز 
برگزاری مســابقات پیامکی و اینترنتی و نیز استفاده از 
 مشــاوران خانــواده از برنامه هــای جانبــی این تجمع 

بود.

در ۴۰۰ شهر کشور برگزار شد

تجمع عظیم دختران انقاب در حمایت از عفاف و حجاب

پیکرهای پاک و مطهر ۴۴ شــهید هشت سال 
دفاع مقدس روز پنجشنبه با استقبال مردم شهرهای 
آبادان و خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه به خاک 

وطن منتقل شدند.
به گزارش ایرنا فرمانده کمیته جســت وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه این مراسم درگفت و گو 
با خبرنگاران اظهار داشت: پیکر مطهر این شهدا، در دو ماه 
گذشته در مناطق عملیاتی شلمچه، کتیبان، شرق دجله و 

زبیدات کاوش و تفحص شده است.
ســرتیپ ســیدمحمد باقــرزاده گفت: این شــهدا در 

عملیات هــای رمضــان، محرم، خیبر، کربــای پنج و تک 
دشمن در سال ۶7 به شهادت رسیده اند.

پیکرهای مطهر این شــهدا با حضور یگان تشــریفات 
نیروی انتظامی اســتان خوزســتان و مردم شــهید پرور 
شهرستان های آبادان و خرمشهر به نمایندگی از ملت بزرگ 
ایران اســامی مورد اســتقبال قرار گرفتند. باقرزاده گفت: 
پس از مراسم استقبال پیکرهای مطهر این شهدا به معراج 
شــهدای شــهید محمودوند اهواز منتقل شده و آئین ویژه 
شبی با شهدا با حضور مردم اهواز در جوار آنان برگزار خواهد 

شد و پس از آن کار شناسایی این شهدا آغاز می شود.

پیکرهای مطهر ۴۴ شهید دفاع مقدس
 به كشور وارد شدند
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مدعی شــده  رئیس جمهور  آنکه  علیرغم 
با تشــکیل وزارت بازرگانی، بازار یک هفته ای 
ساماندهی می شود، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس گفت: مشــکات مردم نه تنها در یک 
هفته بلکه پس از سالها با تشکیل وزارت بازرگانی 

برطرف نمی شود.
شــمس اه شریعت نژاد در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس، در پاســخ به اینکه رئیس جمهور اخیراً اعام 
کرد اگر وزارت بازرگانی تشــکیل شــود تأثیر آن در 
معیشــت مردم در مدت یک هفته ظاهر خواهد شد، 
آیا چنین امکانی وجود دارد، اظهار کرد: هر زمان دولت 
شرایط بازار را مناسب ندیده به جای حمایت از تولید 
ســهل ترین کار که همان واردات است انتخاب کرده 
است. پیش بینی ما این است که ایجاد وزارت بازرگانی 

هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد.

وی در پاســخ به اینکه آیا نظر شــما این اســت 
کــه رئیس جمهور با طــرح وزارت بازرگانی به دنبال 
سرپوش گذاشتن بر مشکات فعلی است، افزود: شاید 
رئیس جمهور برای فرار از مشکات می خواهد وزارت 
بازرگانی تشکیل دهد، اما در هر صورت تشکیل وزارت 
بازرگانی راهکار نیست و نه تنها یک هفته بلکه پس از 
سال ها هم مشکات مردم با تشکیل وزارت بازرگانی 

برطرف نخواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ادامه داد: فرایند 
تشــکیل این وزارتخانه خیلی زمان بر نیست چرا که 
زیرساخت های آن آماده است اما آنچه مسلم است این 
است که تشکیل وزارت بازرگانی به نفع تولید نیست.

شریعت نژاد بیان کرد: علت مخالفت ما با این طرح 
این است که می دانیم دولت با تشکیل وزارت بازرگانی 
هر چیزی که کشور ازم داشته باشد را خیلی راحت از 

خارج وارد خواهد کرد و هیچ وقت به تولید و افزایش 
ضریب خودکفایی و خوداتکایی توجه نخواهد داشت و 
روز به روز از این مسائل اساسی فاصله خواهد گرفت.

وی گفت: دولت با واردات بی رویه به سر تولیدکننده 
می زند و اگر در کشوری تولید رونق نگیرد به اقتصاد 

پایدار نخواهیم رسید. 
ایــن نماینده مجلس در پاســخ بــه اینکه قطعاً 
رئیس جمهور اینها را می داند اما طرح چنین مســئله 
در چنین شــرایطی چه دلیلی می ِتواند داشته باشد، 
پاســخ داد: شاید به این خاطر است که رئیس جمهور 
می خواهد بگوید نگذاشــتند من کار کنم و توجیهی 
برای مشــکات فعلی داشته باشد و طرح این مسئله 

شاید یک جور فرافکنی باشد.
شــریعت نژاد تصریح کرد: تنظیم بازار محصوات 
کشــاورزی طبق قانون باید در اختیــار وزارت جهاد 

قرار می گرفت امــا عما آن را به وزارت صمت دادند 
و اختیارات ســتاد تنظیم بازار در دست وزارت جهاد 

نیست.
شــریعت نژاد در این باره که آیــا در قانون انتزاع، 
تنظیم بازار کامل به وزارت جهاد کشــاورزی محول 
شده بود؟ گفت: بله این قانون تنظیم بازار محصوات 
کشاورزی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته 
بــود اما وزیر جهاد کشــاورزی می گوید حرف من را 

گوش نمی کنند.
وی ادامه داد: در ســتاد تنظیم بازار، وزرا و برخی 
افراد و ســایه رئیس جمهور وجود دارد که حرف وزیر 
آنجا نافذ نیست مثًا وزیر جهاد کشاورزی قیمت تمام 
شــده گندم را اعام می کند اما آنها قبول نمی کنند و 
این صحبت ها را وزیر برای حمایت از دولت به بیرون 

درز نمی دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

وزارتبازرگانیمشکاتراپسازسالهانیزبرطرفنمیکند

وزیر اقتصاد از ذخیره چهار میلیون و ۲۰۰هزار تن 
کاای اساسی در بنادر کشور خبر داد و گفت: رشد 
تولید داخلی کااهای اساسی در سال جاری در بخشی 

از اقام حتی به بیست درصد هم می رسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند با اشاره به 
افزایش میزان واردات کشور در چندماهه ابتدای امسال اظهار 
کرد: در شرایطی که دشمن با انواع ترفندها تاش می کند 
واردات کشور کم شود این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه مســئوان بنادر در تاش اند، انتقال 
کاا از بنادر به اقصی نقاط کشــور با سهولت هرچه بیشتر 
صــورت گیرد، افزود: روند تخلیه و ترخیص کاا با حرکتی 

شتابان در حال انجام است.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از وجود بیش از 
چهار میلیون و 200 هزار تن ذخیره کااهای اساســی در 
بنادر کشور خبر داد و گفت: این نشانه اهتمام و دغدغه جدی 
دولت در تأمین و توزیع کاای اساسی در شرایط فعلی است.

دژپســند با بیان اینکه، به دایل مختلف، اساساً محل 
نگهداری برخی کااهای اساسی، بنادر کشور هستند، ادامه 
داد: روغن خوراکی یکی از این نوع کااها اســت که حدود 
700 هزار تن از کل موجودی کاای اساسی موجود در بنادر 

را به خود اختصاص می دهد.
وی خاطرنشان کرد: برخی موارد که در مورد کااهای 

اساسی، تحت عنوان رسوب کاا مورد  اشاره قرار می گیرد، 
مربوط به رعایت مســائل ایمنی و زیستی است که باید با 
استانداردهای تعیین شده، مطابق باشد تا سامت مردم در 

خطر نیفتد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر روان برای 
حرکت بازیگران اصلی اقتصاد، یعنی فعاان اقتصادی افزود: 
اگر در این شــرایط سخت، به تصمیمات دولت نگاه کنید، 
عمدتاً معطوف به رفع مسائل مشکل ساز برای تولید، چه در 
سطح سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد است. به همین 
دلیل بود که ســال گذشــته دولت تصمیم گرفت فارغ از 
بخشنامه های موجود، برای واردات کااهای مصرفی در هر 

منطقه، سهمیه ای جداگانه اختصاص دهد.
دژپســند تصریح کرد: سهم کااهای وارداتی مصرفی 
عمدتــاً زیــر ١٥ درصــد اســت و این به آن معنا اســت 
 کــه ٨٥ درصــد واردات کشــور، کارکرد تقویــت و رونق 

تولید دارد.
وی گفت: یک خبر خوش دیگر، افزایش رشد تولیدات 
کشــاورزی است که بخش مهمی از کااهای اساسی را در 

بر می گیرد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: رشد تولید کااهای اساسی در 
ســال جاری، در بخشی از اقام حتی به بیست درصد هم 

می رسد.

وزیر اقتصاد خبر داد

ذخیره۴/۲میلیونتنکاایاساسیدربنادرکشور

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
بعد از سال 93 و با آغاز اجرای طرح تعادل بخشی 
منابع زیرزمینی آب، تعداد مسدودسازی چاه های 
غیرمجاز به ساانه 13 تا 14 هزار حلقه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حاج رســولی ها 
اظهار داشــت: حدود 470 هزار حلقه چاه مجاز و حدود 
320 هــزار حلقه چاه غیرمجاز در کشــور داریم. یکی از 
مهم ترین مســائل مدیریت منابع آب کشــور، مدیریت 
برداشــت از منابع زیرزمینی اســت که در این خصوص 
نیــز یکی از مهم ترین اقدامات، برخورد با برداشــت های 

غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه تا قبل از دولت یازدهم ساانه 2٨00 
تا 3200 چاه غیرمجاز مسدود می شد، گفت: بعد از سال 

93 و با آغاز اجرای طرح تعادل بخشــی منابع زیرزمینی 
آب، تعداد مسدودسازی چاه های غیرمجاز به ساانه ١3 

هزار تا ١4 هزار حلقه رسیده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: 
درست است که نسبت به تعداد چاه های غیرمجاز، ساانه 
١3 تا ١4 هزار حلقه مســدود کردن، رقم چندان بزرگی 
نباشد، اما ما در مسئله مسدودسازی چاه ها، با موضوع مهم 
معیشت مواجهیم. نمی توان مواجه با موضوع مهم معیشت 

را تنها از جانب وزارت نیرو انتظار داشت. 
در همیــن زمینه، بنفشــه زهرایی، دبیــر کارگروه 
ســازگاری با کم آبی بیان کرد: سرانه مصرف آب شهر به 
شهر در ایران متفاوت است، اما به هر حال متوسط سرانه 
مصرف آب در کشور ١٥0 لیتر است که عدد خوبی است، 

اما اکثر شهرهای بزرگ بیش از الگوی مصرف آب مصرف 
می کنند و برخی شهرهای کوچک هم هستند که استفاده 
نامتعارف از آب شرب خانگی برای استفاده در دامداری ها 

می کنند که باعث می شود سرانه مصرف آنها باا برود. 
وی در پاســخ به این ســؤال که آیا باا بودن سرانه 
مصرف آب در ایران بیشــتر به اقتصاد آب بازمی گردد یا 
اینکه مشترکان آب فرهنگ سازی بیشتر نیاز دارند گفت: 
سبک زندگی نامتناسب هم نقش بسیار زیادی در باا بودن 
ســرانه مصرف آب دارد و نحوه استفاده از آب نیز بسیار 
مهم است؛ چراکه در برخی مناطق خشک حتی در برخی 
واحدهای مسکونی استخر و فضای سبز بزرگ وجود دارد. 
همچنین، حمیدرضا جانباز، مدیرعامل آبفای کشور 
اظهار داشــت: از سال 92 تاکنون جمعیتی بالغ بر شش 

میلیون نفر را از نعمت دسترســی به آب شرب باکیفیت 
برخوردار کرده ایم. تا پایان ســال جاری در ادامه اجرای 
پروژه های آبرسانی روستایی، یک میلیون نفر دیگر نیز از 
جمعیت روستاییان کشور از نعمت دسترسی به آب شرب 

باکیفیت برخوردار می شوند.
وی افزود: ما شــاخص های آبرســانی روســتایی را 
برابر با آبرسانی شــهری در نظر گرفته ایم و روستاییانی 
را برخوردار اعام می کنیم که انشــعاب شــخصی آب تا 
منازل آنها تخصیص داده شــده باشــد و در منازل خود 
به آب شــرب باکیفیت دسترسی داشــته باشند. طبق 
اســتانداردهای بین المللــی هر فرد که با طی مســافت 
 400 متر به آب باکیفیت دسترســی پیدا کند، برخوردار 

محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب: 

ساانه1۴هزارچاهآبغیرمجازمسدودمیشود

یک بانوی تولیدکننــده در ارومیه با ایجاد 
کارگاه تولید چیپس میوه، قارچ و زعفران برای 
۲1۰ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شغل 

ایجاد کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی بسیج سازندگی؛ آرزو 
سلطان زاده اظهار داشت: با ایجاد کارگاه تولید چیپس 
میوه، قارچ و زعفران برای 2١0 نفر به شکل مستقیم 
و غیرمســتقیم شغل ایجاد کرده ام. کار تولید چیپس 
میوه را از سال 9٥ با اعتبار ٥0 میلیون تومان در یک 

کارگاه کوچک در ارومیه آغاز کردم.
وی افزود: میزان اشــتغال زایی مســتقیم ١0 نفر 

و غیر مســتقیم 20 نفر در اوایل شروع فعالیتم بود، 
اما اکنون موفق شــدم بــرای ١٥0 نفــر به صورت 
مســتقیم و ۶0 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی 
 کنم که با توســعه کارگاه این تعداد افزایش هم پیدا 

خواهد کرد.
این بانوی تولیدکننده ارومیه ای ادامه داد: در حال 
حاضر در سه زمینه تولید چیپس میوه، قارچ و زعفران 
فعالیت دارم و به دنبال افزایش کارگاه های تولید قارچ 
هستم که در هر کارگاه بین ١0 تا 20 نفر مشغول به 
فعالیت خواهند شــد. سلطان زاده اضافه کرد: پس از 
گسترش تولیدات، دعوتنامه ای از کشور گرجستان برایم 

ارسال شد تا به عنوان تولید کننده در آن کشور فعالیت 
کنم، اما به خاطر کشورم و این مردم قبول نکردم.

به گفته وی، اکنون چیپس میوه ما به کشورهای 
حــوزه خلیج فارس صادر می شــود که با اســتقبال 
خریداران در این کشورها مواجه شده و آنها درخواست 
٥0 تن میوه خشک کرده اند که حدودا حاصل تبدیل 
٥00 تن میوه است و اگر مسئوان زمینه صادرات این 
محصول را فراهم کنند، حاصل زحمات هیچ کشاورزی 

در آذربایجان غربی پایمال نمی شود.
این بانــوی تولید کننده ادامــه داد: ما به منظور 
حمایت از کشــاورزان زعفــران نیز پیاز این محصول 

را به قیمت مشــهد و حدود یک دوم تا یک سوم بازار 
استان به شکل عمده عرضه می کنیم.

ســلطان زاده تصریح کرد: معموا مشکل اصلی 
تولید کنندگان، مسئله بازاریابی و فروش است که در 
ایــن باره به بانوان و جوانانی که عاقه مند به ورود به 
عرصه تولید هســتند اعام می کنم حاضر به کمک و 
عهده دار شدن این بخش از چرخه تولیدشان هستم.

وی ابراز کرد: به بانوان و جوانان توصیه می کنم که 
همیشه به فکر پشت میزنشینی نباشند و برای رونق 
تولید وارد عرصه شــوند و بدانند که می توان در این 

زمینه به موفقیت دست پیدا کرد.

 سقف جدید وام مسکن مهر در پردیس به ۵۰ میلیون 
تومان افزایش یافته؛ در حالیکه برای دیگر شهرها، 4۵ 

میلیون تومان پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورای پول و اعتبار به 
ریاست عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی، برگزارشد و 
این شورا با افزایش ســقف فردی تسهیات مسکن مهر برای 

200 هزار واحد مسکونی موافقت کرد.
بنابراین گزارش، پروژه های زیادی در برخی شهرهای کشور 
به ویژه شهر پردیس با وجود گذشت هشت سال از آغاز آن در 

قالب مسکن مهر هنوز به پایان نرسیده است.
 به دلیل تعلل دولت در اتمام پروژه های باقیمانده مســکن 
مهر، طی شش سال گذشته، هزینه ساخت این پروژه ها افزایش 
زیادی داشته و چند بار دولت از متقاضیان درخواست افزایش 

آورده کرده است. 
بــا وجــود اینکــه بســیاری از متقاضیــان آورده خود را 
 افزایــش داده انــد امــا هنــوز بــه مســکن انتخابــی خود 

دست نیافته اند. 
جزئیات مصوبه افزایش سقف تسهیات مسکن مهر حاکی 
از آن اســت که سقف تسهیات مسکن مهر برای حدود 200 
هزار واحد مسکونی در حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل 
70 درصدی داشته ولی هنوز کار ساخت و تکمیل آنها به پایان 
نرسیده، از 40 میلیون تومان فعلی به حداکثر ٥0 میلیون تومان 

افزایش پیدا کند.
بر این اساس و مطابق پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی و 
شورای پول و اعتبار، سقف تسهیات مسکن مهر برای پروژه های 
شهر جدید پردیس از 40 میلیون تومان به ٥0 میلیون تومان 

افزایش پیدا کرده است.
در پیشنهادی که مطابق آن، اعضای شورای پول و اعتبار با 
افزایش سقف تسهیات این بخش موافقت کرده اند، »افزایش 
ســقف تسهیات مسکن مهر در ســایر شهرها به 4٥ میلیون 

تومان« مطرح بوده است.
مطابق اعام بانک عامل بخش مسکن، از حدود دو میلیون 
و 300 هزار واحد مسکونی مهر که تاکنون تسهیات ساخت به 
آنها داده شده، کار ساخت حدود یک میلیون و ٨00 هزار واحد 

به پایان رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
همچنین پرونده بانکی حدود 70 تا ٨0 هزار واحد مسکونی 
مهر نیز مستقیم از طرف سازنده ها با بانک عامل بخش مسکن 

تعیین تکلیف شده است. 
با این حال کار ســاخت و تکمیل حــدود 370 هزار واحد 
مسکونی مهر هنوز به سرانجام نرسیده که بخشی از این واحدها، 
کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و به دایل مختلف، 
نیمه کاره مانده اند و بخشــی دیگر نیز اگر چه تکمیل شده اند؛ 
اما به خاطر مســائلی از جمله نبود آب، برق یا گاز، فعًا قابل 

سکونت نیستند.
برآورد مســئوان بخش مسکن مشــخص می کند، حدود 
200 هزار واحد از 370 هزار واحد مســکونی مهر، پیشــرفت 
فیزیکــی باای 70 درصد دارند و جــزو پروژه های فعال و رو 
به جلو در ســاخت و ســاز محسوب می شــوند؛ اما به خاطر 
تــورم مصالح ســاختمانی و افزایش هزینه هــا، تکمیل آنها با 
تســهیات فعلی، امکان ناپذیر اســت؛ از این رو، شورای پول 
 و اعتبار با افزایش ســقف تسهیات برای این 200 هزار واحد 

موافقت کرده است.

 جزئیات افزایش
5 تا 10 میلیون تومانی تسهیات

 برای 200 هزار مسکن مهر

یک عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر 
اینکه نخریدن مسکن از سوی مردم برای کاهش 
بازار مسکن  قیمت راهکار مناسبی نیست گفت: 

کشش رشد قیمت ندارد. 
مجید کیانپــور در گفت و گو با خبرگزاری فارس در 
پاسخ به این سؤال که آیا نخریدن مسکن از سوی مردم 
راهکار خوبی برای کاهش قیمت خواهد بود یا خیر گفت: 
اعام خرید نکردن مسکن از سوی مردم از سوی وزیر راه 
و شهرسازی نمی تواند راهکار مناسبی برای کاهش قیمت 
مسکن باشد چرا که بنده معتقد هستم با تقویت ارزش 
پول ملی، پرداخت تسهیات برای تولید مسکن مناسب 
و تقویــت بخش خصوصی می توان قدم های خوبی برای 

کاهش قیمت مسکن برداشت.
وی افزود: در دو ماه گذشته نرخ دار از ١٥ هزار تومان 
به ١3 هزار تومان کاهش یافته است و این به معنی افت 
20 درصدی نرخ ارز اســت پس بنابراین انتظاری که از 
بازار مسکن وجود دارد این است که مسکن هم نرخ خود 

را معقول کند و کاهش دهد.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسامی با 
بیان اینکه مسکن کشش رشد قیمت ندارد گفت: برای 
مســکن باید یک مجموعه تعریف شود و نمی توان تنها 
با عنوان اینکه مســکن نخرید تــا قیمت کاهش یابد به 

اهداف خود برسیم.
کیانپور با اشاره به کاهش ۶0 درصدی معامات مسکن 

در چند ماه اخیر بیان کرد: افزایش قیمت ها و ورود بازار 
مســکن به رکود تورمی موجب کاهش معامات مسکن 
شده است و اینها نشان می دهد که بازار، کشش افزایش 

قیمت را ندارد. 
وی ادامــه داد: وزیر راه و شهرســازی برای کاهش 
التهابات بازار مســکن، مردم را بــه عدم خرید ملک در 
شــرایط کنونی دعوت می کند که به نظر می رســد این 
مســئله در کوتاه مدت می تواند از تقاضاها بکاهد، البته 
این اقدام راهکار قطعی نیست؛ بلکه دولت باید به دنبال 

اجرای سیاست ها و برنامه هایش باشد.
به گفته این نماینده مجلس، بازار مسکن در یک سال 
و نیم گذشته دچار تورم و افزایش قیمت شد به طوری که 

بر اســاس آمارها قیمت ملک در این مدت بیش از ١20 
درصد افزایش داشته است.

کیانپور پیشتر گفته بود که به طور حتم افزایش قیمت 
مسکن دایل مختلفی دارد که فعالیت داان و سوداگران 
و نبــود قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر خانه های خالی 
و مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از این عوامل و دایل 
است، اما تمام مسائل در بستر کمبود مسکن رخ می دهد.

به گفته وی، زمانی که میان عرضه و تقاضای مسکن 
تعادل وجود داشــته باشد، عوامل و شاخص های موجود 
در بازار کمتر اثرگذار خواهند بود، اما وقتی چرخه خرید 
و فروش نامتعادل شــود و تقاضــا از عرضه پیش گیرد، 

کوچک ترین مسائل اثری چند برابری پیدا می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران   
بزرگ گفت: بــرق کلیه ســازمان های دولتی، 
به  بانک هایی که نسبت  و  غیردولتی، موسسات 

اصاح الگوی مصرف اقدام نکنند، قطع می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیرو دستور عبدالرضا 
رحمانــی فضلی؛ وزیر کشــور مبنی بــر اینکه به جز 
چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و 
بلوچســتان که پیش از این بدلیل شرایط خاص دمای 
هوا، با تغییر ســاعات کار در آن استان ها موافقت شده 
است، در سایر استان ها، از جمله تهران، به منظور حفظ 
کیفیت ارائه خدمت به مردم و مراجعان، هرگونه تغییر 
در ســاعت کار ادارات، ممنوع است، شرکت توزیع برق 
تهران بزرگ اعام کرد که مصرف برق ســاختمان های 
ملی و اســتانی پایتخت، زیر ذره بین توزیع نیروی برق 

تهران بزرگ است.
حســین صبوری؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ، در این خصوص گفت: آگاه  ســازی، 
نخستین برنامه اکیپ های مدیریت مصرف ادارات است 
و از پانزدهم تیرماه رصد سازمان ها و ارگان های ملی و 
اســتانی پایتخت، در جهت پایش دقیق میزان مصرف 
برق، از دو طریق بازدید حضوری و رصد هوشمند از راه 

دور آغاز شده است.
وی تصریح کرد: بیشــتر این ساختمان ها مجهز به 
کنتورهای هوشمند می باشند و شرکت توزیع نیروی برق 
تهران بزرگ، به منظور اندازه گیری  مصرف، این ارگان ها 
را به صورت لحظه ای در تابستان مورد پایش قرار می دهد.

وی با اشاره بر اینکه، قطع برق شامل مناطق حساس، 
نظامی، امنیتی، درمانی و خدمات رسان دارای فوریت 

نمی شود، اظهار داشت: همه مراکز دولتی، وزارتخانه ها 
و مشترکان بزرگ، سازمان ها و نهادها موظف به استفاده 
از مولدهای اضطراری در ســاعت های اوج مصرف برق 
هســتند و اگر نسبت به اصاح الگوی مصرف و اجرای 
بخشنامه مذکور اقدام نکنند، پس از ارسال اخطاریه در 
صورت عدم رعایت صحیح مصرف، برق آنها در ساعات 

اوج مصرف، از هفته آینده قطع خواهد شد.
بــه  با اشــاره  نیــرو،  وزارت  اعــام  بنابــر 
تعامــل وزارتخانه هــای نیــرو و کشــور بــه منظور 
 مدیریــت مصــرف بــرق ادارات در سراســر کشــور،

بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی این دو مجموعه 
مقرر شــده اســت تا ادارات تهران دمای سیستم های 
سرمایشی خود را بر روی عدد 2٥ درجه تنظیم کنند.

تنظیم دمای سیستم های سرمایشی بر روی عدد 2٥ 

)نسبت به دمای پایین تر این دستگاه ها( موجب کاهش 
20 درصدی مصرف برق و صرفه جویی ١000 مگاواتی 
)با توجه به تعداد دستگاه های سرمایشی در تهران( در 

استفاده از انرژی خواهد شد.
همچنین مدیرعامــل توانیر دربــاره مصرف برق 
تولیدکنندگان ارز دیجیتال گفت: هدف وزارت نیرو این 
است که تولیدکنندگان ارز دیجیتال، با برق یارانه ای به 
تولید نپردازند بلکه قیمت غیریارانه ای برق را پرداخت 

کنند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدحسن متولی زاده 
در پاسخ به سؤالی درخصوص ارزهای دیجیتال و چرایی 
توجه به شــدت مصرف انرژی آنها گفت: ایران کشوری 
اســت که به انواع مختلف یارانه دولتی در آن پرداخت 
می شود و این یارانه ها نیز از جیب مردم پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ:

برق سازمان های پرمصرف دولتی و غیر دولتی قطع می شود

گزارش مرکز آمار از سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 
که 1۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند 

که رقمی در حدود ۲.4 میلیون ایرانی می باشد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار در بهار 9٨، تعداد اشتغال ناقص در این فصل حدود 

دو میلیون و 43۶ هزار و ۶١٥ نفر است. 
بر اساس این گزارش، ١0 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال 
ناقص بوده اند، این شــاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در 

نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. 
ازم به ذکر است، سهم اشتغال ناقص در بهار ١39٨ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل، دو درصد کاهش یافته اما همین میزان 
هم رقم قابل توجهی است که اگر تدبیری درخصوص این نوع 
شغل ها نشود احتمال افزایش این آمارها به ارقام بااتر نیز وجود 
دارد. گفتنی است، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغانی 
است که در هفته مرجع حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل 
کار بوده و به دایل اقتصادی نظیر رکود کاری پیدا نکردن کاری 
ساعت کاری بیشتر قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از 
44 ساعت کار کرده اند، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی 

در هفته مرجع بوده اند.
بررسی اشــتغال بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشــان 
می دهد که بخش خدمات با 49.۶ بیشــترین سهم اشتغال را 
بــه خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش های صنعت با 
3١.٥ می زنیم و کشــاورزی با ١٨.9 درصد قرار دارد. بر همین 
اســاس، می توان گفت اساسی ترین نقش را در موضوع اشتغال، 

بخش خدمات ایفا می کند. 
در همیــن زمینــه، آمارهــای مرکز آمار نشــان می دهد 
ســهم شــاغان بخــش کشــاورزی در بهار ١39٨ نســبت 
بــه فصل مشــابه ســال قبــل، دو درصد به بخــش صنعت، 
ســه درصد افزایش داشــته اســت. با این وجــود، در همین 
 بــازه زمانی، از ســهم شــاغان بخش خدمــات، پنج درصد 

کاسته شده است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١0 ساله و بیشتر نشان می دهد 
که ١0.٨ درصد از جمعیت فعــال بیکار بوده اند، همچنین بر 
اســاس فاصله اطمینان 9٥ درصد نرخ بیکاری کل کشور بین 
١0.4 درصد تا در ١١.3 درصد با نقطه مرکزی١0.٨ درصد به 

دست آمده است.
بدین معنی که این فاصله با اطمینان 9٥ درصد مقدار واقعی 
نرخ بیکاری را در بر می گیرد. بر اســاس این نتایج نرخ بیکاری 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط 

روستایی بود بیشتر بوده است. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که 
 شاخص نسبت به فصل مشابه در سال ١397 حدود ١.3 درصد 

کاهش داشته است. 
یک نکته مهم –فارغ از ارقام رشد یا کاهش بیکاری- این است که 
در شرایط کنونی تعداد بیکاران رقم قابل توجهی است و نمی توان 
 نسبت به این حجم بیکاران و کسانی شغل ناقص دارند بی تفاوت بود، 
از  عمــده ای  قســمت  حاضــر  حــال  در  اینکــه  ضمــن 
 ایــن افــراد دارای تحصیات باای دانشــگاهی می باشــند؛ 
چنانچه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ســال 9٨ نشان 
می دهد ســهم جمعیت بیکار ١0 ساله و بیشتر فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران کشور 40.3 درصد است که نسبت 

به بهار 97، 3.9 درصد افزایش یافته است.

براساس آمارهای رسمی
2/۴ میلیون ایرانی
 شغل ناقص دارند

بازرگانی  داخلی شــرکت  بازرگانی  معاون 
دولتی ایران از تســویه پــول خرید تضمینی 
گندم کشاورزان به صورت نقدی در سال جاری 
خبر داد و گفت: قاچاق گندم به خارج از کشور 

شایعه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن حنان درباره 
میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: 
با توجه به اینکه هنوز ٥0 درصد از کل خرید تضمینی 
گندم صورت نگرفته است نمی توانیم برآورد دقیقی از 

میزان خرید تضمینی در سال جاری داشته باشیم.
وی افزود: اوج خرید تضمینی گندم از 20 تیرماه تا 
١٥ مرداد انجام می شود و در صورتی که در این مدت 
میزان خرید مناسب نباشد باید فکری برای جایگزینی 

آن داشته باشیم.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره برآورد 
خرید تضمینی صورت گرفته گفت: پیش بینی شده بود 
که در ســال جاری ١١.٥ میلیون تن خرید تضمینی 
گندم صورت گیرد که این رقم در ســال گذشته ٥.9 
میلیون تن بود. مصرف گندم ساانه در کشور هم ١١.٥ 
میلیون تن اســت و سه تا پنج میلیون تن نیز ذخایر 

استراتژیک گندم داریم.
حنان افزود: میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه 
با سال گذشته هفت درصد تا به امروز کاهش داشته 
است، اما امیدواریم با توجه به اینکه تغییر فصل صورت 
گرفته اســت در آینده میــزان خرید تضمینی گندم 
افزایش یابد و این کســری صورت گرفته جبران شود 
در غیر این صورت برای جایگزین آن فکری می شود.

وی درباره عدم تحویل گندم کشاورزان به دولت به 

صورت خرید تضمینی گفت: هیچ کشاورزی نیست که 
بخواهد گندم خود را نگهداری کند زیرا این امر هیچ 
توجیه اقتصادی برای آنها ندارد. گندم کاایی فسادپذیر 
است و کشاورزان نمی توانند آن ر ا نگهداری کنند. در 
صورتی که سلف  خرها نیز گندم را بخرند فضایی ندارند 
که بتوانند آن را نگهداری کنند و در نهایت باید آن را 

به دولت تحویل دهند.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در ارتباط با 
زمان پرداخت پول گندم خریداری شــده کشاورزان 
تصریح کرد: سال گذشته ٥0 درصد پول کشاورزان به 
صورت نقدی و مابقی آن طی 4٥ تا ٥0 روز تسویه شد 
اما در سالجاری پول کشاورزان به صورت نقدی پرداخت 
می شــود به طوری که تا ١2 تیرماه پول کشاورزان به 

طول کامل تسویه شده است.

حنــان افــزود: تا به امروز چهــار میلیون و ۶00 
هزار تن گندم از کشــاورزان خریداری شــده اســت 
کــه کل مبلغ خریــد تضمینــی آن 7۶00 میلیارد 
 تومان اســت که تا به امروز ۶٥00 میلیارد تومان آن 

پرداخت شده است.
معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران، درباره قاچاق 
گندم به خارج از کشور گفت: قاچاق گندم به خارج از 
کشور شایعه است و مسئولین ذیربط تا به امروز حتی 

یک مورد از قاچاق گندم را گزارش نداده اند.
حنــان دربــاره ورود گندم به جیــره غذایی دام 
گفــت: تنها ١0 درصد از جیــره غذایی دام می تواند 
گندم باشــد که رقــم باایی به حســاب نمی آید و 
 همیشــه این اتفاق )ورود گندم به جیره غذایی دام( 

روال بوده است.

معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران:

پولخریدتضمینیگندمنقدیپرداختمیشود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه 
اشتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی می شود و 
هدف این است که همه افراِد در سن اشتغال و کار کشور 

دارای یک کد شغلی باشند.
 به گزارش خبرگزاری تســنیم، عیســی منصوری با اشاره 
به اینکه ســامانه اشــتغال ایرانیان تا پایان تیر امسال رونمایی 
می شــود، افزود: در این ســامانه هدف این است که همه افراِد 
در ســن اشــتغال و کار کشــور دارای یک کد شغلی باشند؛ 
کســی که خارج جمعیت فعال است مشخص باشد و آنکه در 
 درون جمعیت فعال است شاغل یا بیکار و اگر شاغل است چه
 رشته ای و اگر تخصص، تجربه و مهارت دارد در چه رشته ای 
که به صورت دقیق کدبندی شده و مشخص باشد و این ابزاری 

برای سیاستگذاری دقیق اشتغال است.
گفتنی اســت، درباره آمار اشــتغال اما و اگرهای بسیاری 
وجود دارد و دلیل اصلی آن عدم ثبت آمارهای اشــتغال است. 
آمار اشتغال غیر رسمی یکی از مواردی است که به طور دقیق 
مشخص نیست. بســیاری از کارشناســان بازار کار معتقدند 
معیارهای سنجش اشتغال به گونه ای است که حتی بسیاری 
بیکاران هم در آمارها، شاغل محسوب می شوند و راه حلی که 
طی یکی دوســال اخیر برای این موضوع مطرح شده است این 

است که به هر نفر یک کد اشتغال اختصاص یابد.
در راســتای چکیده نتایج طــرح آمارگیــری نیروی کار 
بهار9٨،بررسی نرخ بیکاری افراد ١0ساله و بیش تر نشان می دهد 
که١0.٨ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ١397 (،3.١ 

درصد کاهش یافته است.
در بهار ١39٨، به میزان 40.۶ درصد جمعیت١0 ســاله و 
بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغان یا 
بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 

قبل )بهار ١397( 0.٥ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ١0ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون 
و 3٨2 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل )بهار 
١397( ، 32١ هزار نفر افزایش داشــته است. بررسی اشتغال 
در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در بهار١39٨، 
بخش خدمات با 49.۶ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 3١.٥ 

درصد و کشاورزی با ١٨.9 درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا 29 ســاله حاکی از آن است که 
23.7 درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی در بهار ١39٨ 
بیکار بوده اند. این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 

١397( ١.٨ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشــتغال ناقص نشان می دهد که در بهار 9٨ 
حدود ١0.0 درصد جمعیت شــاغل،  به دایل اقتصادی )فصل 
غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( 
کم تر از 44 ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار 
اضافی بوده اند. این در حالی اســت که 39.3 درصد از شاغلین 

١0 ساله و بیش تر، ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

معاون وزیر کار:
ایرانی ها شناسنامه شغلی می گیرند

*یکصد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی تیرماه 
98 چهارشنبه ۲۶ تیر ماه 98 به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شود. طبق آخرین خبرها یارانه نقدی تیر 98 
از بامداد روز پنجشنبه ۲7 تیر ماه قابل برداشت است. 
مبلغ یارانه تیر 98 هر یک از مشموان همانند ماه های 

گذشته 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
*بر اســاس یافته های مرکز آمار در بین مراکز استان های 
کشور شــهرهای تبریز، اصفهان، قزوین، خرم آباد، اراک، اهواز، 
زاهدان، تهران، ساری و بجنورد )با همین ترتیب(دارای خالص 
مهاجــرت داخلی منفی بوده اند. به گــزارش مرکز آمار ایران، 
درخصوص مهاجرت شــهرهای کشور نشان می دهد یک سوم 
مراکز استان ها در کشور دارای خالص مهاجرت منفی هستند 
و این بدین معناســت که افراد خارج شده بیشتر از افراد وارد 
شده به این شهرها هســتند. مطابق یافته های این بررسی در 
طی ســال های ١390 تا ١39٥ تعداد 404 هزار و 99۶ نفر از 
مهاجران به شــهر تهران وارد شده اند. در طی این دوره زمانی، 
تعــداد 3۶9 هزار و2٨٨ نفر از مهاجران تهران را ترک کرده و 

در یکی از نقاط داخل کشور ساکن شده اند.
توسعه  سازمان  مودودی؛ سرپرســت  *محمدرضا 
تجارت ایران در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: برای 
آنکه بتوان به افزایش میزان کااهای صادراتی و افزایش 
تنوع آنها فکر کرد، باید به یک سؤال مهم پاسخ داد که 
امروز اقتصاد ایران صادرکننده چه نوع کاایی اســت؟ 
آیا ما کااهایی را صادر می کنیم که از فن آوری های نوین 
برخوردارند یا همچنان در سطح پایین و متوسط باقی 
مانده ایم. متأسفانه بررسی های ما نشان می دهد سطح 
تکنولوژی به کار رفته در کااهــای صادراتی ایران از 
سطح جهانی سال 1998 نیز پایین تر است. همانطور که 
از چند ماه قبل دیدیم که عراق واردات برخی کااها را 
به منظور تولید آنها در داخل ممنوع کرد، در آینده نیز با 
چنین تجربه هایی روبه رو خواهیم شد و اگر نتوانیم سطح 
فن آوری کااهایمان را باا ببریم، به راحتی از این بازارها 

حذف خواهیم شد.
*یک کارشناس بازار کار دهه شصتی ها را رکورددار بیکاری 
دانســت و گفت: نتایج سامانه جامع اشتغال می تواند در اختیار 
ســازمان ها و دســتگاههای خصوصی و دولتی قرار گیرد و در 
تصمیم گیری های مربوط به بیمه بیکاری و بنگاه های اقتصادی 
بکار گرفته شــود. علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، افزود: 
بیــش از 70 درصد بیکاران هم به آنها اضافه شــده اند. امروز 
 با انبوهی از جمعیــت فارغ التحصیان، زنان و جوانان بیکاری 
رو به رو هستیم که بازار کار نتوانسته پاسخگوی نیاز این جامعه 

هدف باشد.
*یک اقتصــاددان افزایش نرخ ارز، دســتپاچگی 
نهادهای سیاست گذار و بانک مرکزی، پیش فروش سکه 
و مصاحبه هایی که باعث هیجان بازار شــد را به عنوان 
عوامل رشد نقدینگی در سال اخیر و رسیدن آن به مرز 
1.9۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. افشین خانی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مقطع زمانی سال های 1377 
تا 1393 اظهار کرد: در این مقطع 1۶ ساله حجم نقدینگی 
رشد 41۰۰ درصدی را تجربه می کند که در آن نقدینگی 
از 1۶.۲ هزار میلیارد تومان به ۶84 هزار میلیارد تومان 
می رسد. از مرداد ماه 139۵ تا مرداد ماه 139۶ نزدیک به 
۶1 درصد رشد نقدینگی را تجربه می کنیم که به 1.3۶۶ 
هزار میلیارد تومان می رسد. گفتنی است، مطابق آماری 
بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال 1397 با رشد ۲3.1 
درصدی نسبت به پایان سال 139۶ به 1.88۲ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.

کوتاه اقتصادی

بانویکارآفرینبرای۲10نفرشغلایجادکرد

عضو کمیسیون عمران مجلس: 

بازارمسکنکششافزایشقیمتهاراندارد



گزارش روز
صفحه ۵
 شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ 
۱۰ ذی القعده۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۳۱

افقی:
1- فردا مصادف اســت با خجســته میاد این امام 
رئوف و مهربان شیعیان جهان 2- لقب میرابوالقاسم  
ابــن میرزابیــگ حکیم و عارف بــزرگ معاصر دوره 
صفویان- بندری در بوشــهر 3- خــط پیاده روی- از 
احزاب چپ گرای کشــور انگلســتان- داستان آن را 
شهید مطهری نوشــته اند 4- مقام اول سفارتخانه- 
نسل چهارم- مؤسسه بین المللی حمل و نقل هوایی 
5- ضمیر بی تکلف- میوه ای از خانواده مرکبات- انگور 
عرب ها 6- خداوند ندارد- مال التجاره- یک حرف و سه 
حرف- چین و شکن 7- یکی از واجبات- مظلوم ترین 
کشور جهان- مهره ترســوی صفحه شطرنج- واحد 
بازی تنیس 8- رشته کوهی مهم در آمریکای جنوبی- 
بنیان گذار- صلیب سرخ جهانی 9- بارش سیل آسای 
باران- اولین شهید صدر اسام- نام اختصاری نیروی 
انتظامی جمهوری اسامی ایران 10- زیر و پایین- در 
قدیم به بارنامه می گفتند- کلمه سوالی- سوره ای در 
قرآن کریم 11- یکی از دوره های بشر در طول تاریخ- 
پشــیمان از کرده خویش- بی موقع و ناگهان 12- از 
میوه های بهشتی- اولین صوفی که اصول تصوف را در 
خراسان اشاعه داد و قول و سماع را در میان خانقاهیان 
متداول ساخت 13- نقاش و صورت ساز معروف قرن 
هجده اســکاتلند- نوعی حج- از روزنامه های پرتیراژ 
کشور ترکیه 14- رسول خداوند)ص( می فرمایند؛ هیچ 
عبادتی مانند آن نیست- کلمه کار خراب کن- کلمه 
نهیب زدن 15- جوی خون- واحدی در طول- طایفه 

و دودمان.

عمودی:
1- جنبش مقاومت اســامی مردم فلسطین- 
 فیلمی از مســعود کیمیایــی- نقش و تصویر
 2- اثــری از دانته- صدای بچه 3- تکرار یک 
انگلیسی- زینت آدمی- مخزن  حرف- ضمیر 
اطاعــات رایانه 4- یک ســاعت آن اگر در 

شماره 11448 جدو    ل

جهت معرفت باشد از هفتادسال عبادت بااتر 
است- شــماره مخصوص- نویســنده کتاب 
آخرین  و ستایش-  مدح  معروف الفهرست 5- 
توان- ردکــردن بی ادبانه کســی- از دروس 
دبستانی 6- هورمونی که باعث افزایش فشار 
خون و احســاس هیجان در انسان می گردد- 
 کاشــف واکســن آبله- حــرف دهن کجی
 7- مهم ترین شعار مردم ایران برعلیه استکبار 
جهانی- اصلی از اصول دین 8- نوعی گل- جد 
و پدربزرگ- لباســی برای خانم ها 9- ماکت 
بی ســر و ته- مرد عرب- آخرین ماه ســال 
میادی 10- واحد پول کشور ترکیه- یکی از 
اقلیت های مذهبی کشورمان- کریم و بخشنده 
11- دریایی در جنوب کشــورمان- از نام های 
انســان در قرآن- ام الخبائث 12- سوره ای در 
قــرآن کریم- بدان و آگاه باش- نامه آن را در 
روز قیامت به دســت ما می دهند 13- نوعی 
امپ- از میوه های وارداتی 14- شهری قدیمی 
در کشور افغانستان- قومی که پیامبر خود را 
زنده به گور کردند- منطقه ای در جنوب پایتخت 
15- منظومه ای از خواجه عبداه انصاری- از 
میوه هایی که خداوند در قرآن کریم به آن قسم 

یاد کرده است.

گزارش خبری *یک کارشناس روابط بین الملل: نقش و تأثیر بسزای تبلیغات و رسانه های ارتباط جمعی بر جوامع مختلف 
به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست، زیرا در بسیاری از مواقع این رسانه ها بوده اند که قیامی به راه انداخته 
و یا از برخی رویدادها جلوگیری کرده اند. به همین دلیل برخی از کارشناسان نظامی برای رسانه ها قدرتی 

بااتر از ساح در نظر گرفته اند.

در دنیای کنونی که هر لحظه حوادث 
مانند  از جمله حوادث طبیعی  بی شماری 
ســیل، زلزله ، حوادث ناشــی از دخالت 
مانند جنگ، خشونت، و همچنین  انسان 
رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 
در اطراف ما رخ می دهد، رسانه ها می توانند 
در اطاع رسانی نقش مهم و موثری داشته 
باشند و منبع و منشا بسیاری از بحران ها 
را شناسایی ، ارزیابی و اطاعات ازم را در 
اختیار مخاطبان قرار دهند. رســانه ها در 
تحدید یا تشــدید بحران ها دخالت کرده 

و از هست، نیست می سازند یا برعکس.
اعتماد سازی در زمینه سیاست های کلی یک 
جامعه و نظام نیــز یکی از وظایف و نقش های 
مهم رســانه است. رسانه از این طریق می تواند 
در ترســیم اهداف، اولویت ها و تبیین برنامه ها 
و همچنین بســیج نیروهای جامعه نقشی بسزا 

داشته باشد. 
عصر ارتباطات

یکی از مهم ترین دســتاوردهای انسان که 
بر حیات سیاســی و اجتماعی جوامع بشــری 
تاثیر گذاشته، وسایل ارتباط جمعی است. تاثیر 
وسایل نوین ارتباطی، در شکل گیری نظام های 
سیاسی اجتماعی و محیط زیست انسان آن قدر 
عمیق است که کارشناسان معتقدند، جهان به 
دهکده ای کوچک تبدیل شده است، دهکده ای 
که هر کس به راحتــی می تواند با فرد دیگری 
در نقطه ای دیگر از جهان ارتباط برقرار کند. از 
این منظر رسانه ها به عنوان یکی از عوامل موثر 
در شکل گیری و تحول هویت اهمیت می یابند 
به ویژه در دنیای معاصر که به »عصر ارتباطات« 

شهرت یافته است. 
در واقع در عصر اطاعات با جهانی رسانه ای 
روبه رو هســتیم که صاحبان فنــاوری و دانش 

دهکده جهانی در عصر ارتباطات
 با نگاه امنیتی 

ایرج نظافتی
امروز عصر ارتباطات و دنیای اطاعات اســت و هیچ موضوعی 
از دایره رســانه ها خارج نیست و با توجه به گستردگی شبکه های 
اطاع رسانی، صحت خبری و اعتماد به رسانه ها اهمیت فراوانی پیدا 

کرده و افکار عمومی هر خبری را به عنوان خبر موثق نمی پذیرد.
یکی از معیارهای محبوبیت یک رســانه در عصر جدید اطاع 

رسانی شفاف، دقیق و نقد به موقع اصحاب قدرت و ثروت است. 
به بیان دیگر باید گفت افکار عمومی امروزه رسانه ای را محبوب 
می پندارند که به خواســته های عمومی توجه کند و بدون ماحظه 
در برابر باندهای ثروت و قدرت بایســتد و به نقد منصفانه و صریح 

مدیران ناکارآمد بپردازند.
اما اگر در ابعاد امنیتی به کارکردهای رســانه ها در عصر جدید 
توجه کنیم به خوبی خواهیم دید که دســتگاه های جاسوسی غرب 
از این ابزار درجهت گســترش قدرت خود در جهان نهایت استفاده 
را برده اند و بســیاری از انقاب های مخملین و رنگین و براندازی ها 
علیه حکومت ها ابتدا با اطاع رســانی های جانب دارانه و نقدهای 
چالشی حاکمان آن مناطق آغاز شده است و رفته رفته همین شیوه 
اطاع رسانی کار را به جایی رسانده که یک انقاب یا براندازی نرم 
در فان کشــور انجام شده است بدون اینکه جنگ و لشگرکشی و 

بگیر و ببندی در میان باشد.
در نگاهی کارشناســانه خواهیم دید که بیشــترین توجهات 
رســانه های تحت مدیریت اســتکبار، غرب آسیا را کانون توجهات 
خــود قرار داده اند و محور اصلی این کانون توجه نیز بدون شــک 

جمهوری اسامی ایران است.
امروز بر اســاس آمارهای غیر رســمی هزاران شبکه صوتی و 
تصویری اجتماعی علیه اهداف و آرمان های بلند انقاب اســامی 
در سراســر جهان و به زبان های مختلف فعال هستند و شبانه روز 
برای تخریب حاکمیت نظام اســامی در ایران و اصل وایت فقیه 
به عنوان رکن رکین جمهوری اســامی فعال هستند که به گفته 
بســیاری از کارشناسان، نیمی از این رســانه ها برای براندازی هر 

حکومتی کافی است.
چگونه با این هجمه های بســیار سنگین تبلیغاتی علیه ایران 
اسامی، استکبار نتوانسته کاری از پیش ببرد و همچنان در تضعیف 
نظام اسامی ایران ناتوان است ؟ این معمایی است که پاسخش را 
باید در پیوند عمیق دل های مردم با بصیرت ایران اســامی با اصل 

وایت فقیه جست وجو کرد.
جمله معروف امام خمینی)ره( همچنان بر تارک نظام اسامی 
و در حافظه تاریخی مردم ما ماندگار است که فرمودند: »پشتیبان 

وایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.«
 امروز اشراف اطاعاتی و امنیتی ما در دنیای ارتباطات تا آنجا 
پیش رفته که پهپاد جاسوســی رادارگریــز متجاوز آمریکایی را به 
راحتی ســرنگون می کنیم و در اثرگذاری خبری بر دل های مردم 
منطقه و جهان اثرگذارتر از غرب بوده ایم که صدور انقاب اسامی 
بــه جهان را تداعی می کند و تحقــق جمله زیبای امام راحل را به 
نمایش می گذارد که فرمودند: »ما آمریکا را زیر پا خواهیم گذاشت.«

بدون شک اگر این همه رسانه با زبان های مختلف علیه جمهوری 
اســامی فعال هستند، علیه هر کشور دیگری فعال بودند قطعا آن 
کشــور را با چالش های جدی روبرو می کردند، و چه زیبا فرمودند 
حضرت آقا: »این را بدانند، همه بدانند؛ هم دشمن بداند، هم دوستان 
با اخاص بدانند، هم آن دوستانی که گاهی دلشان می لرزد بدانند؛ 
جمهوری اســامی مستحکم ایستاده است و بدانید آنها نمی توانند 

به ما سیلی بزنند، ما به آنها سیلی خواهیم زد.« 

نقش وسایل ارتباط جمعی در زندگی انسان ها

تقویت هویت ملی و فرهنگی جامعه با ابزار رسانه

فریده شریفی  بخش نخست

به وســیله قدرت عظیم رســانه ای، فرهنگ و 
ارزش های خویش را به جهان تســلط می دهند 
و هویت های قوی و ملی کشــورهای دیگر را به 
چالش می کشانند و در این میان نقش تبلیغات 

بسیار مهم و تاثیرگذار است. 
»داود شــجاعی« کارشــناس ارشد روابط 
بین الملــل در گفت و گو با گزارشــگر کیهان به 
پدیده کوچک شــدن و محدود شدن جهان به 
دلیل گسترش ارتباطات  اشاره می کند و می گوید: 
» در گذشته که ارتباطات به اندازه امروز گسترده 
و پیشرفته نبود جهان در نظر مردم بسیار بزرگ و 
گسترده بود و برای ارتباط مناطق مختلف به ویژه 
روابط بین کشورها و دولت ها، شاید روزها، ماه ها 
و سال ها طول می کشید که پیام ها و خواسته های 

دولتمردان به نقطه دیگر جهان و کشــورهای 
دیگــر انتقال یابد. در حالی که امروزه با فشــار 
یک دکمه، برداشــتن گوشی تلفن و ارتباطات 
تلویزیونی، مخابراتی و ماهواره ای، سران کشورها 
می توانند در اســرع وقت بــا یکدیگر گفت و گو 
کننــد و از جریان تحــوات جهانی یکدیگر را 
باخبر سازند که همین مسئله اهمیت رسانه ها و 
وسایل ارتباط جمعی را نشان می دهد. چه بسا 
یک ارتباط تلفنی توانسته بحرانی را ایجاد کند 
و منطقــه یا مناطقی از جهان را درگیر نماید و 
چه بسا ارتباطاتی که از وقوع بحران جلوگیری 

کرده است.«
وی اضافه می کند: »نقش و تأثیر بســزای 
تبلیغات و رســانه های ارتباط جمعی بر جوامع 

مختلف به هیچ وجه قابل چشم پوشــی نیست، 
زیرا در بســیاری از مواقع این رسانه ها بوده اند 
کــه قیامی به راه انداخته و یا از برخی رویدادها 
جلوگیــری کرده اند. به همیــن دلیل برخی از 
کارشناسان نظامی برای رسانه ها قدرتی بااتر از 
ساح در نظر گرفته اند. امروزه هزاران فرستنده 
رادیویی و تلویزیونی در جهان وجود دارد که نه 
تنها سطح داخلی کشور خود را پوشش می دهند، 
بلکه به ده ها زبان برای کشــورهای دیگر برنامه 
پخش می کنند. در بین قدرت های خبری، تنها 
کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و انگلیس 
با داشــتن 10 درصد جمعیت جهان 90 درصد 
امواج بین المللی رادیوها را در اختیار دارند و این 
مسئله نشان می دهد که این کشورها برای تسلط 

و غلبه افکار و فرهنگ خود به کشورهای دیگر 
تا چه اندازه به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی 

متکی هستند.«
اهداف رسانه ها

نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه و به خصوص 
مسائل اجتماعی و اقتصادی رسالت مهم و هدف 
اساسی رسانه ها است. مطمئنا اگر رسانه ای بتواند 
نقش خود را در انعکاس بدون کم و کاســت و 
واقعی یک اتفاق و ماجرای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی رعایت کند خود گام مهمی 
در ایجاد و شــکل دهی افکار عمومی برای نقد 

مسائل برداشته است. 
 »سیما  اشراقی« دانشجوی رشته ارتباطات 
دربــاره اهداف رســانه ها به گزارشــگر کیهان 

می گوید: » یک رســانه باید مخاطب را به فکر 
وادارد، ایده های جدید در حیطه های گوناگون 
به وجود آورد، محلی برای نقد و اظهارنظرهای 
دلسوزانه و عملی باشد، با درج مطالب پژوهشی 
و آموزشی در باابردن سطح علمی جامعه موثر 
باشــد، میزگردهای غنی رسانه ای درخصوص 
موضوعــات مختلف برگزار کنــد، به چالش ها 
و مشــکات و راهکارهــای مناســب بپردازد، 
بحران های پیش رو را پیش بینی کند و واقعیات 
را به دور از هرگونه جانبداری بیان کند. با انجام 
این موارد می تواند به عنوان یک بازوی توانمند 
سیستمی در جامعه و در کنار نظام ایفای نقش 

کند.«
یکی از مهم ترین ابزارهایی که یک رســانه 
می توانــد بــا اســتفاده از آن عکس العمل های 
مخاطبــان را درخصوص موضوعــات گوناگون 
بسنجد، سنجش افکار عمومی از طرق گوناگون 
مانند تهیه پرسشنامه، مصاحبه، دریافت نظرات 
و انتقادات و... اســت. این راه رســانه را در رفع 
مشــکات و توجه بیشــتر به نقاط قوت یاری 

می کند.
تاثیر بر فرهنگ جامعه

رسانه ها با تحواتي که در جنبه هاي مختلف 
داشــته اند به عنوان حامان و منتقل کنندگان 
پیام مي توانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها 
و افکار عمومي موثر باشــند. آنها بدون در نظر 
گرفتن مرزهاي جغرافیایي عقیدتي و فرهنگي 
امکان حضــور را در همه نقاط جغرافیایي پیدا 
کرده اند. عرصــه فرهنگ عمومــي امروز یک 
عرصه کامًا رقابتي است و کساني مي توانند در 
عرصه هاي رقابت حضور پیدا کنند که بتوانند از 
قانون مندي هاي عرصه رقابت اســتفاده کنند و 
آن قانون مندي ها را خوب بشناسند و منطبق با 

عملکرد آن قانونمندي ها حرکت کنند. 

یــک روزنامه نگار در این باره به گزارشــگر 
کیهان می گوید: » وســایل ارتبــاط جمعی و 
رســانه ها بیشترین تاثیر را در فرهنگ عمومی 
یک جامعه می توانند داشــته باشــند. چرا که 
بــا اســتفاده از این ابزارها انتقــال خبر و پیام 
بــه راحتی به مخاطبین صــورت می گیرد. به 
همین دلیل حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری از 
جمله مشــاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته 
شده اســت. زیرا این شغل از قداست و حرمت 
خاصی برخوردار است. اصحاب خبر و مطبوعات 
می توانند خدای ناکرده به شایعه سازی بپردازند 
و اذهان عمومی را منحرف سازند یا برعکس از 
شایعات و خبرهای کذب و دروغی که دشمنان 

عنوان می کنند جلوگیری نمایند.«

وی تاکیــد می کند: »بنابراین کســاني که 
تأثیرگــذاري بااتري در این فرهنگ داشــته 
باشند مي توانند در شکل دهي فرهنگ عمومي 
موفق تر باشند، ما اان در شرایطي واقع شده ایم 
کــه فرهنگ عمومــي بدون در نظــر گرفتن 
مرزهاي جغرافیایي و عقیدتي دستخوش تغییر 
و دگرگوني است، یعني این عرصه در تمام امور 
سیاسي، اقتصادي و حتي در امور روزمره جریان 
دارد و آنچه تأثیر رسانه را بیشتر مي کند این است 
که حاوی پیام ارزشي به گونه اي باشد که منطبق 
با نیازهاي عموم جامعه باشد. یعني جامعه نسبت 

به آن پیام احساس نیاز کند.« 
آقای» ایروانی« کارمند در این باره می گوید: 
» نقــش رادیو و تلویزیون و مطبوعات و ســایر 
وسایل ارتباط جمعی در زندگی انسان ها نقشی 
تأثیر گذار و مهم است زیرا عامل مهمی در انتقال 
فرهنگ و افکار عمومی دارند و به افکار و اذهان 

مردم شکل می دهند.«
وی اضافــه می کنــد: » من این مســئله را 
در خانواده خودم مشــاهده کــرده ام که چقدر 
فرزندانم از این مسئله تأثیر می پذیرند به همین 
دلیل تاش می کنم تا کنترل قابل ماحظه ای 
بر این جریان داشته باشم و نگذارم فرزندانم در 
استفاده از تلویزیون، رایانه، تلفن همراه و سایر 
وسایل ارتباطی، بسیار آزاد و بی بند و بار باشند. 
البته نه به صورت دستوری و تحکیمی، بلکه با 
راهنمایی و ارشــاد به آنان یادآوری می کنم که 
چه خطراتی در ورای این شبکه های اجتماعی 
وجود دارد و موارد و مستنداتی که با آنها برخورد 
کرده ام برای آنان بازگو می کنم تا راهنمایی شوند 

و از خطرات این شبکه ها مطلع گردند.«
امروزه با توجه به رشد فکری وآگاهی عمومی 
ملت های جهان، نفوذ و سلطه و به دست آوردن 
مستعمرات از راه لشکرکشی های نظامی به آسانی 

امکان پذیر نیست و در صورت اجرا، هزینه های 
زیادی را بر مهاجمان تحمیل می کند به همین 
ســبب بیش از یک قرن است که استعمارگران 
روش نفوذ در کشورها را تغییر داده اند و از طریق 
سیاست های فرهنگی تاش می کنند به اهداف 
شوم خود برسند زیرا فهمیده اند که بهترین راه 
نفوذ در سایر کشورها، نفوذ در فرهنگ آنان است، 
آنان می خواهند ارزش های مورد پسند خود را 
ارزش های پیشرفته و ظاهرا مدافع حقوق بشری 
جلوه دهند تا بتوانند آن را جایگزین معیارهای 
اصیل و ملی ملت ها سازند. به عبارت دیگر تاش 
می کنند به شــکلی هوشیارانه یک ملت و یک 
جامعه را نسبت به فرهنگ خود بیگانه و مطیع 

غرایز بیگانگان کنند. 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1396/5/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هادی محمدخانی 
با شــماره ملی 0078942251 به نمایندگی از شــرکت 
بهداشت کودک با شناســنامه ملی 10101187336 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرهوشــنگ خلیلی اقدم با 
شماره ملی 0067036848 به نمایندگی از شرکت آرمان 
بهداشت ایرانیان با شناسه ملی 10102710823 به عنوان 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی مستقیمی با شماره 
ملی 2295929407 به نمایندگی از شرکت آینده سازان 
نیک فرجام با شناســنامه ملی 10320732492 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. محمدرضا طاعتی به شماره ملی 2595821180 
به سمت بازرس اصلی و رویا صالح نیا سماک به شماره ملی 
2649565845 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک هزار بازار 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴6۳۱۳۰ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۸۰۴۱

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

 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
بانک  ملت 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.

تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

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

فرم تقاضا

شماره اشتراک: .......................................................                                                                                    

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

ه 
وج

ت

سه ماهه )ریال(شش ماه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
6/960/0003/480/0001/740/000روزنامه کیهان

9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان انگلیسی
9/720/0004/860/0002/430/000روزنامه کیهان عربی
2/205/0001/102/500551/250مجله کیهان ورزشی

2/205/0001/102/500551/250مجله زن روز
1/622/500811/250406/000مجله کیهان بچه ها

__________334/500مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه مورخ 
تصمیمــات   1396/2/27
ذیل اتخاذ شــد: مؤسسه 
بنیاد تعاون ناجا به شماره 
 10100477865 ملــی 
هابل  آقــای  نمایندگــی 
درویشی به شــماره ملی 
1621738345 و شرکت 
شــماره  به  پــاس  ناجی 
 1002553397 ملــی 
آقــای  نمایندگــی  بــه 
ناصــر یزدآبــادی ورنــو 
ســفادرانی به شماره ملی 
0050874993 و مؤسسه 
خدمات تأمین اقام مصرفی 
شــماره  به  ناجا  کارکنان 
به  ملی 10100480728 
نمایندگی آقای سیدبهروز 
رضا توفیقی به شماره ملی 
1285544773 و شرکت 
شــماره  به  قوامین  بانک 
 10100336120 ملــی 
ابوالفضل  آقای  نمایندگی 
علی آتشــی بــه شــماره 
و   0037007890 ملــی 
تعاون  صندوق  مؤسســه 
بــه  ســرمایه گذاری  و 
نمایندگی به شــماره ملی 
آقــای   10100554480
شــماره  به  خاوئی  وحید 
ملــی 0071080252 به 
سمت اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب 

گردیدند.

آگهی تغییرات 
شرکت گروه 

عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن 
شرکت سهامی 
خاص به شماره 

ثبت ۸۳۹۵۰ 
و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵7

سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی رسپینا صنعت 
آرین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۲۱۸ 

و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۴۸۹ 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/7/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: محمدرضا 

نوروزی به شــماره ملی 0075345749 با پرداخت مبلغ 

10000 ریال به صندوق شــرکت در ردیف شــرکاء قرار 

گرفت. در نتیجه ســرمایه شرکت از مبلغ 160000000 

ریــال به مبلغ 160010000 ریــال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصاح گردید. لیست 

شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: جال جوادی مقدم 

بــه شــماره ملــی 0069379734 دارای 10000 ریال 

سهم الشرکه مسعود مدنی به شماره ملی 0069743363 

دارای 159990000 ریال سهم الشرکه محمدرضا نوروزی 

بــه شــماره ملــی 0075345749 دارای 10000 ریال 

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

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت 
اطاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت صرافی شــامل 
خرید و فروش نقدی ارز، مســکوک طای ضرب شــده توسط بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های 
ارزی از طریق بانک ها و موسســات اعتبــاری غیربانکی مجاز داخلی 
و ارایــه خدمات ارزی برون مرزی از طریــق کارگزاران در چارچوب 
قوانین و مقررات ارزی می باشد. به موجب مجور شماره 97/379728 
مورخ 1397/10/25 بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تاسیس 
گردیــد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مــدت نامحدود مرکز اصلی: 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، جمالزاده، 
خیابان آزادی، خیابان توحید، پاک 37، ورودی شــمالی، طبقه اول، 
واحد 10 کدپستی 1419913466 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 40000000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شــرکا آقای محمد افتخاری به شماره ملی 0073681296 دارنده 

8000000000 ریال سهم الشــرکه خانم ریحانه رمضانی به شــماره 
ملی 1150154160 دارنده 32000000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره آقای محمد افتخاری به شــماره ملی 0073681296 و 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت نامحدود خانم ریحانه رمضانی به شماره ملی 1150154160 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســامی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت 
مدیره با مهر صرافی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 
مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر صرافی معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تأسیس شرکت تضامنی صرافی محمد افتخاری و رمضانی و شرکاء
 در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۹ به شماره ثبت ۵۳7۰۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۵۸۹۱ 
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صفحه 6
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ 
۱۰ ذی القعده ۱۴۴۰ -شماره ۲۲۲۳۱

نگاهی به نقش مساجد در جریان انقاب اسامی
هدایت خاندان  از  یادگاری  هدایت،  مسجد 

۴۲

رضا قلی خان هدایت معروف به ه باشی قاجار بود و براى 
احيا و توسعه شهر مقدارى از زمين هاى تهران كه اكنون 
در منطقه دروازه شميران و اله زار و چهارراه اسامبول 
و خيابان هدایت قرار دارد را به او سپردند تا در عمران 
و آبادى و توســعه آن سعی نماید و مكان فعلی مسجد 

هدایت نيز در این محدوده قرار داشت.

تاریخ و شــرح دقيقی از بناى اوليه مكان فعلی مسجد هدایت به دست نيامده 
اســت. كتاب تاریخ شفاهی مســجد هدایت از صفحه 32 تا 37 فقط به رونق 
مسجد هدایت با آمدن آیت اّه  طالقانی در سال 1327 به بعد و چگونگی توسعه 

آن در سال 1340 آن هم به صورت خيلی مختصر و گذرا  اشاره می نماید.

تاریخ ساخت، احياء 
و توسعه مسجد هدایت 
مســجد هدايــت تهــران در 
خيابان جمهورى اســامى بعد از 
چهارراه جمهورى اسامى )چهارراه 
اسامبول( نرسيده به خيابان اله زار 

واقع شده است.
متأسفانه تاريخ و شرح دقيقى 
از بناى اوليه مكان فعلى مســجد 
هدايت به دست نيامد. كتاب تاريخ 
شفاهى مسجد هدايت از صفحه 32 
تا 37 فقط به رونق مسجد هدايت 
با آمدن آيت الّ  طالقانى در ســال 
1327 به بعد و چگونگى توسعه آن 
در ســال 1340 آن هم به صورت 
خيلى مختصــر و گذرا و به نقل از 
كتاب طالقانى و تاريخ، نوشته بهرام 
افراســيابى و ســعيد دهقان اشاره 
مى نمايــد و هيچ گونه توضيحى در 
مورد سابقه اين امكان و بانى آن و 
تاريخ احداث ابتدايى آن نمى نمايد.

در كتاب اول درباره مسجد 
هدایت چنين نوشته: 

»مسجد هدايت در ضلع شمالى 
خيابان جمهورى اسامى واقع است 
كه به مســجد مخبرالدوله يا كمال 
هدايــت و تكيــه على قلى معروف 
است. اين مسجد در زمان گذشته 
بوده  گذرگاهى  مســجد  )ناصرى( 
است. قسمت هايى از ملك و مسجد 
كه يتيم خانه و درمانگاه بوده، طبق 
وصيت مخبرالدوله 30 سال بعد از 

فوت او به اين مكان ها اضافه شــده 
است. هنگامى كه آيت الّ  طالقانى 
پيش نماز مســجد شــد، مسجد از 
حالت گذرگاهــى درآمد. در نماى 
بيرون مســجد آيه هايى از قرآن به 
خط زرين الخط در سال 1344ش 
بر كتيبه ها نوشــته شده و با نقوش 
گل و ترنج تقســيم بندى و بر سر 
در ورودى مســجد نيز شــعرى از 
محمدعلى صغير نوشته شده است. 
داخل مسجد 25 قبر خانوادگى واقع 
اســت كه پس از گسترش مسجد، 

سنگ قبرها در داخل رواق ها افتاد 
و در فضايــى نگهدارى مى شــود و 
تنها سنگ قبر ســازنده مسجد به 
طور ايســتا )عمودى( بر ديوار قرار 
گرفته است كه به دليل رنگ بسيار 
روشن و تا حدودى فرسودگى سطح 
ســنگ به ســختى و با نورپردازى 
خاص اشــعارى را كه بر روى سنگ 

حك شده مى توان خواند.«
آقاى اسماعيل كريمخانى فرزند 
مرحوم حاج ابراهيم كريمخانى اولين 
خادم مسجد هدايت در مصاحبه با 

اين مركز مى گويد:
»رضا قلى خان هدايت معروف 
به ل باشــى قاجار بود و براى احيا 
و توسعه شهر مقدارى از زمين هاى 
تهــران كه اكنون در منطقه دروازه 
شــميران و الــه زار و چهــارراه 
اســامبول و خيابــان هدايت قرار 
دارد را به او ســپردند تا در عمران 
و آبادى و توســعه آن سعى نمايد 
و مكان فعلى مسجد هدايت نيز در 
اين محدوده قرار داشت وقتى پدر 
من در سال 1316 به تهران آمد و 
كارگر شهردارى شد، چندين سال 
بعد در حدود سال 1326 يا 1327 
فردى به نام داود كاشانى كه مباشر 
اماك و موقوفات خاندان هدايت بود 
از پدرم خواست كه در جنب محل 
فعلى مسجد سكنى گزيند. در آن 
موقع مســجد هدايت ظاهر مسجد 
نداشت و مقدارى زيلو و وسايل ديگر 

در آن قرار داشت و كًا متروكه بود 
و در آن بسته بود.«

مهدى بامداد در كتاب شــرح 
رجال ايران در مورد على قلى خان 
مخبرالدوله ملقب به اميرالشــعراء 
پســر بزرگ رضا قلى خان ل باشى 

مى نويسد:
»... مخبرالدولــه در روز جمعه 
پانزدهم صفــر 1315 ه ق )1276 
ه ش( در ســن 70 ســالگى در 
تهران درگذشــت و در تكيه رضا 
 قلى خان نزديك قبر پدرش به خاك 

سپرده شد.«
زندگى  همچنيــن در شــرح 
حســن على كمال هدايت ملقب به 
نصرالملك پســر حسين قلى خان 

مخبرالدوله مى نويسد: 
»... در اســفند 1335 ش در 
سن 84 سالگى در تهران درگذشت 
و در مقبــره خانوادگى در خيابان 

اسامبول به خاك سپرده شد.«
هم چنيــن در عريضــه اى كه 
خاندان هدايت در دى ماه 1340 ش 
خطاب به رياست ديوان كل كشور 
و دادســتان كل نوشته اند و شامل 
امضاهاى متعدد از فرزندان و نوادگان 
حســين قلى خــان، غامرضاخان، 
حسن على خان كمال، على قلى خان 
همگى با شهرت هدايت است چنين 

آورده اند: 
»بنابر مفاد وقــف نامه، تكيه 
و درمانــگاه موقوفه على قلى خان 
مخبرالدولــه كه توليــت آن با دو 
نفر از نوادگان نســًا بعدالنسل از 
آن مرحوم كه لياقت و شايستگى 
احراز مقام توليت را داشته باشند، 
اينجانبــان نــوادگان مرحوم على 

قلى خــان مخبرالدولــه به اطاع 
جنابان رياست محترم ديوان كل 
كشور و دادســتان محترم ديوان 
مزبور و كليه افراد خانواده هدايت 
آقاى حسين قلى  مى رســانيم كه 
هدايت فرزند مرحوم مصطفى قلى 
فهيم الدوله فرزند مرحوم حســين 
قلى خــان مخبرالدوله كه ايشــان 
فرزند ارشــد مرحوم على قلى خان 
مخبرالدوله مى باشــد، از هر حيث 
لياقــت و شايســتگى اداره تكيه 
جدمان و كليه موقوفات تكيه مزبور 

را دارند...«
ايــن عريضه كــه اكنون حكم 
يك ســند تاريخى را دارد توســط 
آقاى اسماعيل كريمخانى در تاريخ 
88/9/28 به اين مركز اهداء گرديد 
و نامبرده در جواب اين ســؤال كه 
آيا اين تعييــن متولى جديد براى 
موقوفــات خاندان هدايت شــامل 
موقوفات منطقه دروس شــميران 
است يا موقوفات نامبرده در منطقه 
اله زار؟ اظهار نمود: »شامل منطقه 
الــه زار و در حقيقت شــامل كل 
موقوفات خاندان هدايت مى باشد.«

آنچــه از مطالــب پيش گفته 
برمى آيد اين است كه:

اواً: مســجد هدايت شــامل 
مقبره هــاى خاندان هدايت اســت 
كــه آرامگاه شــش نفــر از آنها با 
مشخصات معلوم مى باشد و قبر مادر 
و دخترى نيز در آن وجود دارد كه 
در سانحه تصادف در جاده همدان 
فوت نموده اند و نهايتا در اين مكان 

به خاك سپرده شده اند.
اما افرادى از خاندان هدایت 
كه در این محل دفن شــده اند 

عبارت است از: 
1ـ رضا قلى خان هدايت ملقب 

به ل باشى متوفى 1250 شمسى.
2ـ على قلى خان هدايت ملقب 
به اميرالشعراء و مخبرالدوله متوفى 

1276 شمسى.
قلى خــان هدايت  مرتضى  3ـ 
ملقب به صنيع الدوله متوفى 1289 

شمسى.
4ـ محمــد قلى خــان هدايت 
ملقب به مخبرالملك متوفى 1296 

شمسى.
كمال  قلى خــان  مصطفى  5ـ 
هدايت ملقب به فهيم الدوله متوفى 

1328 شمسى.
هدايت  كمال  حســن على  6ـ 
ملقب به نصرالملك متوفى 1335 

شمسى.

در دوران جنگ دو كره اســتفاده از بمب هاى هســته اى 
به منظور سدكردن راه نيروهاى نظامی چينی به عنوان یک 
گزینه جدى از سوى ژنرال داگاس مک آرتور ـ فرمانده 
نيروهاى آمریكاییـ  مطرح شــد. مــک آرتور حتی این 
راهكار را مطرح كرد كه می توان با اســتفاده از بمب هاى 
كبالت 60 )نوعی ماده رادیواكتيو با عمر باا( مرزهاى كره 
شــمالی و چين را بمباران كرد تا امكان عبور هر موجود 
زنده اى از این مناطق تا صدها ســال آینده مسدود شود.

هنگامی ليبی مورد حمله كشــورهاى عضو ناتو قرار گرفت كه 
غربی ها توانسته بودند موشک هایی با برد بيش از 300 كيلومتر 
را از ليبی خارج نمایند تا هيچ یک از كشــورهاى اروپایی در 
تيررس موشک هاى ليبی قرار نداشته باشد؛ كه در پاسخ قذافی 
كه در صورت مورد حمله قرار گرفتن از سوى كشورى خارجی، 
چه قدرتی از ليبی دفاع خواهد كرد، انگلستان متعهد شده بود 
از این كشــور در صورت حمله نظامی كشورى دیگر دفاع كند.

بخش چهارم: ليبی
از ســال 1979 كه فشارها بر 
ليبى آغاز شد تا سال 2001 كه آغاز 
گفت وگوهاى رسمى دو كشور بود، 
ليبى تحــت تحريم هاى گوناگونى 
قرار داشــت. در سال 2001 اولين 
گفت وگوهاى مقدماتى ليبى با غرب 
آغاز شد و در سال 2003 سرانجام 
گفت وگوهــا تحــت تأثيــر جنگ 
آمريكا با عراق، چهره جدى ترى به 
خود گرفــت.  قذافى تصميم گرفت 
حمله  مســئوليت  پذيرفتن  ضمن 
بــه هواپيماى خطــوط هواپيمايى 
پان آمريكــن و يا به قول رســانه ها، 
»حادثه هوايى اكربى« خســارت 
خانواده هاى قربانيــان را بپردازد و 

از سوى ديگر در مذاكرات با آمريكا 
در مقابل برداشــته شدن تحريم ها 
از ليبــى، از حــق اين كشــور در 
داشتن برنامه هســته اى صلح آميز 

نيز صرف نظر كرد.
 قذافــى در آن زمــان با تمام 
مطالبــات آمريكايى هــا موافقــت 
كــرد. آنها از ليبى خواســته بودند 
ضمــن انهدام و انتقــال تجهيزات 
هســته اى اين كشــور به كشورى 
ديگر، دسترسى كامل و نامحدودى 
به بازرسان آژانس بين المللى انرژى 
اتمى بدهــد و درعين حال از تمام 
فعاليت هاى هسته اى اعم از تحقيق 
و توليد دســت بكشــد. ليبى كه 
براى برنامه هسته اى اش تحت فشار 
بود، درنهايت مجبور شد اطاعات 
مربــوط به چگونگى دســتيابى به 
تجهيزات هسته اى را نيز در اختيار 
طرف غربى قرار داده و درعين حال 
براى مبارزه با شبكه القاعده در اين 
كشور همكارى كاملى با آمريكايى ها 

داشــته باشــد. قذافى با بــه اجرا 
آمريكا  خواسته هاى  تمام  گذاشتن 
توانست شــاهد لغو شدن تعدادى 
از تحريم ها نيز باشــد اما در همان 
زمان نيز رئيس سيا در كنگره و سفير 
آمريكا در رژيم صهيونيستى به شدت 
با برداشته شدن تحريم هاى شوراى 
امنيت عليه ليبى مخالفت كردند و 
هرروز اتهام تــازه اى را متوجه اين 

كشور كردند.
 در سال 2004 يعنى يك سال 
بعــد از نزديكى ليبى بــه آمريكا، 
اين كشــور معاهده منع گسترش 
ساح هاى هســته اى را امضاء كرد 
و بازرســان آمريكايى و انگليســى 
بــراى از بين بردن ســاح ها وارد 

ليبى شــدند. بر اساس مطالبى كه 
منابع ليبيايى در همان زمان منتشر 
ساختند، مشــخص شد بسيارى از 
ورود و خروج ها كــه حجم زيادى 
از مــراودات بين المللى ليبى را نيز 
تشــكيل مى داد بــا ورود و خروج 
اطاعات محرمانه از ليبى و تشريح 
زيرســاخت ها و نقاط استراتژيك و 
حســاس اين كشور نيز همراه بوده 
اســت. به عوض انگلستان در سال 
2006 معاهده اى نظامى با ليبى با 
نام »نامه مشــترك صلح و امنيت« 
امضا كرد تا درصورتى كه ليبى مورد 
حمله قرار گيرد، انگلستان ملزم به 

حمايت از اين كشور باشد.
 آمريكايى هــا نيز بــراى اينكه 
حســن نيت خود را اثبــات كنند، 
پيمان هاى همــكارى اقتصادى در 
راســتاى انــرژى را با اين كشــور 
بااين حال اين  به امضاء رســاندند. 
پيمان ها هنوز به مرحله اجراى كامل 
كه عهدشــكنى هاى  بود  درنيامده 

غرب آغاز شد. تنها پس از گذشت 
5 ســال آمريكا با متحد هميشگى 
خود انگلستان، به دليل باا گرفتن 
اعتراضات مردمى در ليبى به صورت 
هوايى به اين كشــور حمله كردند. 
هنگامى ليبى مورد حمله كشورهاى 
عضــو ناتو قرار گرفــت كه غربى ها 
توانســته بودند موشك هايى با برد 
بيش از 300 كيلومتــر را از ليبى 
خارج نمايند تا هيچ يك از كشورهاى 
اروپايى در تيررس موشك هاى ليبى 
قرار نداشــته باشــد؛ كه در پاسخ 
قذافــى كه با خروج موشــك هاى 
ليبــى از اين كشــور و در صورت 
مــورد حمله قرار گرفتن از ســوى 
كشورى خارجى، چه قدرتى از ليبى 

دفاع خواهد كرد، انگلستان متعهد 
شــده بود از ليبى در صورت حمله 
نظامى كشورى ديگر دفاع كند اما 
اين كشــور خود در حمله به ليبى 
تحت عنوان نيروهاى ائتاف يا ناتو 
حضور داشت. مســئوان سياست 
خارجــى انگليس در همان زمان پا 
را فراتر گذاشــته و اعام كردند تا 
زمانى كــه ناآرامى ها در ليبى ادامه 
داشته باشد، در اين كشور مى مانند. 
اين گونه بود كه قذافى همه چيز را 

نيز از دست داد.
انقابى  آنگاه كه حركت هــاى   
در ليبى و در پى بيدارى اســامى 
به راه افتاد، آمريكا و ناتو فرصت را 
غنيمت شمردند تا عاوه بر نابودى 
زيرساخت هاى ليبى به بهانه كمك 

به انقابيون و هدايت تحوات اين 
كشور در راستاى منافع غرب، اجازه 
ندهند قذافى به دســت انقابيون 
بيفتد تا محاكمه شــود. اســناد و 
شــواهد زيادى ازجمله نحوه كشته 
شــدن قذافى نشــان مى دهد كه 
بازداشــت وى به وســيله انقابيون 
مى توانســت اعتراف تكان دهنده و 
رسواكننده اى عليه قدرت هاى غربى 
به خصوص كمك هاى ميلياردى به 
ازجمله  غربى  رهبران كشــورهاى 
انتخاباتــى داشــته  تبليغــات  در 
باشــد و ازاين رو قتل وى خواست 
انقابيــون نبود بلكــه آنها قذافى 
را زنده مى خواســتند و گلوله هاى 
شليك شده به وى نيز نشان مى دهد 

كه از سوى يك شخص و يك اسلحه 
انجام شــده اســت. همان گونه كه 
آمريكايى ها اجازه ندادند محمدرضا 
پهلوى به وســيله انقابيــون ايران 
محاكمه شــود و در محاكمه صدام 
نيز اجــازه ندادند كه دو تجاوز وى 
به جمهورى اسامى ايران و كويت 
در دادگاه مطرح شــود بلكه او را به 
اتهام كشتار شيعيان در دره ُدجيل 
عراق محاكمه كردند زيرا اعترافات 
صدام در اين دو زمينه، براى غرب 
و به خصوص آمريكا رسوايى ديگرى 
به همراه داشت. به اين موارد، اعام 
قتل بن ادن به وسيله آمريكايى ها و 
انداختن جنازه وى به دريا را نيز بايد 
افــزود. با اين مراتب خيانت آمريكا 
در عهدشــكنى و از پشــت خنجر 

زدن اين كشــور منحصر و محدود 
به كشــورهاى اســامى نمى شود 
بلكه دامن كره شــمالى و روسيه را 

نيز گرفت.
بخش پنجم: كره شمالی

جنــگ 1905 روســيه و ژاپن 
براى تسلط بر كره، به پيروزى ژاپن 
و سلطه اين كشور بر كره انجاميد كه 
تا 1945 ادامه يافت. در اثناى جنگ 
جهانى دوم، چين، آمريكا و انگليس 
به رهبران كره قول استقال دادند. 
بااين وجــود كره اوليــن منطقه اى 
بود كه شوروى و آمريكا را در آغاز 
جنگ ســرد )1950( به هماوردى 
نظامى كشاند. كره در سال 1945 
به دو قسمت شمالى كه در تصرف 

شوروى بود و قســمت جنوبى كه 
در اشــغال آمريكا بود تقســيم شد 
و قــرار بر اين بود كه دو قســمت 
بعداً متحد شــوند. در سال 1949 
از كــره بيرون  ســربازان خارجى 
رفتنــد درعين حال بــا تحريك دو 
قدرت شوروى و آمريكا، جنگ بين 
دو كره در 25 ژوئن 1950 شروع و 
در 27 ژوئيه 1953 با انعقاد قراداد 
آتش بس خاتمه يافت. اين جنگ دو 
ميليون نفر از دو كره كشته گرفت.
 در دوران جنگ دو كره استفاده 
از بمب هــاى هســته اى به منظور 
نظامى  نيروهــاى  راه  ســدكردن 

چينى به عنــوان يك گزينه جدى 
از سوى ژنرال داگاس مك آرتور ـ 
فرمانده نيروهاى آمريكايىـ  مطرح 
شد. مك آرتور حتى اين راهكار را 
مطرح كرد كه مى توان با اســتفاده 
از بمب هاى كبالت 60 )نوعى ماده 
راديواكتيو با عمر باا( مرزهاى كره 
شــمالى و چين را بمباران كرد تا 
امكان عبور هــر موجود زنده اى از 
ايــن مناطق تا صدها ســال آينده 

مسدود شود. با وجود فشارهاى مك 
آرتور، هرى ترومن ـ رئيس جمهور 
وقت آمريكا ـ تســليم اين راه حل 
نشد و با بركنارى مك آرتور ژنرال 
ريجوى را به جاى وى منسوب كرد 
و اين راه حل به فراموشــى سپرده 
شــد. بااين حــال پــس از امضاى 
تفاهم نامه آتش بس در سال 1953 
سايه تســليحات اتمى از روى كره 
جنوبى رخت بر نبست. آمريكايى ها 
در ســال 1956 برخاف بند 13 
توافق نامه آتش بس جنگ كره اقدام 
به اســتقرار تسليحات متنوع اتمى 
در خاك كــره جنوبى كردند. اين 
تسليحات شــامل بمب هاى پرتاب 
آزاد هسته اى و مين هاى هسته اى 

براى متوقف كردن حمله احتمالى 
چين و كره شــمالى به جنوب اين 

شبه جزيره بود.
 در نقطه مقابل، كره شــمالى 
هم توســعه برنامه هسته اى خود را 
با استفاده از كمك هاى شوروى آغاز 
كرد. در ســال 1963 ساخت مركز 
تحقيقات اتمى يونگ بيون كه قلب 
آن يك رآكتور ســه مگاواتى بود، 
آغاز شد. در سال 1977 كره شمالى 
به منظور شفاف ســازى درخصوص 
اتمى خود پيمانى سه جانبه  برنامه 
بين خود و آژانس بين المللى اتمى 
و شــوروى امضا كرد و درنهايت در 

سال 1985 در ازاى تحويل و ساخت 
4 رآكتور آب ســبك به پيمان منع 
ساح هاى هسته اى پيوست. تا دهه 
90 ميادى برنامه هســته اى كره 
شمالى به عنوان برنامه اى ابتدايى و 
تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى 
اتمى شناخته مى شد به گونه اى كه با 
پايان جنگ سرد، آمريكا تسليحات 
اتمــى خود را در دوران جرج بوش 

پدر از كره جنوبى خارج كرد.

۴۸بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمينه ها و شرایط انعقاد معاهده برجام

نابودی لیبی، نتیجه اعتماد قذافی به آمریکا و انگلیس
  سهراب صاحی 

بعد از نابودى موشــک هاى بردبلند ليبی توسط غرب، انگليس به 
قذافــی قول داده بود در برابر هرگونــه حمله نظامی به خاک ليبی 
از این كشــور محافظت كند. اما این كشــور خود به عنوان پيشرو 
در حملــه به ليبی تحــت عنوان نيروهاى ائتاف حضور داشــت.

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۱-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳
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گهی تلفنی  قبول آ

مشاور حقوقی
آمـوزشی

مـتفرقـه

خرید و فروش
کلیه اماک

بنایی 
و خدمات

استخدام

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز 
شــماره  بــه   132 پرایــد 
انتظامــی 311 و 41 ایــران 
73 مدل 1388 رنگ ســفید 
موتــور 2930029 شاســی 
بــه   S1422288075354 
نام حسن حدادی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

عمومــی  نــاوگان  فعالیــت  کارت 
بــه شــماره 2733008 متعلــق 
بــه کامیون کمپرســی بنــز ال کا 
42/1924 بــه شــماره انتظامی 
892ع57 ایران 23 مدل 1390 
 33592410114619 موتــور 
شاســی 37433316606920 
مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

برگ سبز، سند کمپانی، کارت خودرو 
و ســند محضری ســواری پراید صبا 
جی تی ایکــس مــدل 1382 ســفید 
روغنــی به انتظامی 699 م 92 ایران 
10 موتــور 00544375 و شاســی 
S1412282998600 به نام آماندا 
رســولی مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانــب حســن غریبــی شموشــکی فرزنــد 
نورعلــی شــماره شناســنامه 492 کــد ملــی 
مالــک  گــرگان  از  صــادره   2120907390
خودروی ســواری پــژو 405 مــدل 1389 به 
شماره انتظامی 242 د 97 ایران 59 و شماره 
موتــور 12489228681 و شــماره شاســی 
NAAM11CA0BK636397 بــه علــت فقدان 
اســناد فروش )ســند کمپانی( و شناســنامه 
مالکیت )برگ ســبز( تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد خودروی مذکور را نموده ام. لذا هرکسی 
ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف 
مــدت ده )10( روز بــه دفتر حقوقی شــرکت 
ایران خــودرو واقــع در تهران پیکان شــهر - 
ســاختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
نظر به اینکه خانم صفوره قربانی احد از ورثه مرحوم بیان قربانی طبق گواهی 
حصــر وراثت به شــماره 505 مــورخ 1396/5/29 و اصاحیه شــماره 651 
مورخ 1396/7/1 شورای حل اختاف منطقه 20 تهران به موجب سند قطعی 
شماره 219538 مورخ 1389/3/27 دفتر 6 شهرری درخواست صدور سند 
سهم اارثی خود را از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
84 متر مربع قطعه 90 تفکیکی پاک 2218 فرعی از 200 اصلی را نموده است 
و اعام داشــته که اصل ســند مالکیت اولیه نزد نوروز قربانی می باشد که به 
موجب اخطاریه شماره 4030837 مورخ 1397/11/10 به ایشان اخطار داده 
شده که سند مالکیت را جهت ابطال و صدور سند سهم اارثی به این اداره ارائه 
نماید که از این موضوع استنکاف نموده لذا بدینوسیله مجددا اعام می دارد تا 
ظرف 10 روز پس از انتشار روزنامه نسبت به ارائه اصل سند مالکیت اقدام و 
چنانچه اعتراضی دارد نسبت به طرح اعتراض در مراجع قضایی اقدام و رسید 
آنــرا جهت اقدامات بعــدی ارائه نماید در غیر این صورت این اداره به وظیفه 
م - الف 805 قانونی خود اقدام می نماید. 
سیدمهدی امعی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری

مزایده اموال منقول
در پرونده کاســه 980235 و 980236 ج م شــعبه اجرای احکام مدنی بر اساس محتویات 
پرونده این اجرا حسب اجرائیه صادره از شعبه سوم این دادگاه محکوم علیه تولیدی زیره و 
کفهای طبی کفش سعید چبر محکوم به پرداخت مبلغ 74/858/607 ریال در حق محکوم لهم 
و پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت 
به معرفی مال از سوی محکوم له که شامل چرم به تعداد 16 بسته دو طاقه ای به رنگ طوسی 
جمعا 1619/25 پا، که قیمت پایه هر پا براساس نظریه کارشناسی 5000 تومان قیمت گذاری 
می شــود قیمت کلی اقام توقیفی به مبلغ 8/095/000 تومان ارزش گذاری شــده اســت و 
اموال توقیفی در آدرس باقرشهر کانتری 175 باقرشهر قرار دارد و تقاضای محکوم له برای 
مزایده اموال توقیفی تعرفه شــده مقرر شــد ملک مورد نظر موصوف در روز 98/5/10 از 
ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شــده شــروع و به کســانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک 
ماه نســبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید، در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، طالبین در صورت 
تمایــل می تواننــد 5 روز قبل از موعد مزایده به این شــعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از 
م - الف 827 اجناس توقیفی مورد مزایده داده شود. 
سیدمصطفی موسوی
مدیردفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک

ســند کمپانی - برگ ســبز و 
کارت شناسایی موتورسیکلت 
ساوین 125 به شماره انتظامی 
شــماره  بــه   539-53379
موتــور 5117104 بــه نــام 
اینجانب مسعود ثاثی مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.

کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
خــودرو پرایــد جی تی ایکــس آی 
رنگ ســفید شــیری روغنی مدل 
1383 بــه شــماره پــاک ایران 
33-335 ج 15 و شــماره موتور 
01023206 و شــماره شاســی 
 S1412283402334 بــه نــام 
ابراهیــم ذکاوت مفقــود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــرگ ســبز پژو پــارس مدل 
ر  تــو مو ه  ر شــما  1 3 8 3
12483093335 و شــماره 
شاسی 83810085 و شماره 
پــاک 11 ایــران 123 ط 98 
متعلــق بــه آقای رضــا زمانی 
اهــری مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به 
شــماره 2411966 متعلق به 
کامیونت ایسوزو 5/200 تن به 
شماره انتظامی 359 ع 25 ایران 
83 موتــور 764381  شاســی 
 NAGNKR55E08812865
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

تعــدادی راننده با خودرو جهت آژانس 
محــدوده میــدان ونک شــیفت صبح و 

عصر )درآمد عالی(
09213684088

به 30 عدد ماشین خاور ایسوزو، کاویان 
و بغل  بازشــو با راننده جهت باربری در 

بازار چوب نیازمندیم.
09125068191

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
091۲5۴7۲657      ۸۸106630

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

88867526 -09122064480

تربیت مربی
تربیت مربی جهت تدریس زبان آموزی 
قــرآن )همراه با مکالمــه زبان عربی( 

طرح بشارت
تربیت مربی جهت تدریس ترجمه قرآن 
به زبان انگلیســی )همــراه با مکالمه 

زبان انگلیسی(
 -77582027 تمــاس:  شــماره 
77571012   ساعات تماس 8 تا 15

انجام کلیه امور مالی 
و مالیاتی خود را

 با آسودگی خاطر به ما بسپارید
 )معامات فصلی، اظهارنامه، ارزش 
افزوده عملکرد بســتن حسابها و 
بهای تمام شده تحریر دفاتر قانونی 

تنظیم ایحه دفاعی...(

091۲۴0370۸3

انجام کلیه امور حسابداری و حقوقی 
)ارسال اظهارنامه نوشتن دفاتر و...(     

091۲7901335

               »تهران«
منصف ترین خریدار کلیه لوازم منزل،

 ظروف و خرده ریز انباری - فوری نیم ساعته 
091۲-609۲107          ۸۸397۲10-779006۸۴

)تمام نقاط تهران(
سمسـاری

فقط قالیشوییتهــران نـو

77۴1360۴  77۴7360۴   
  77۴10515

درشرق تهران کارخانه دارد

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال ۲۲6۴6۴7۲  غرب ۴۴۸۴1975 
جنوب 3331۴517  شرق 77336000 

قـالیـشـویی

۲۲5793۲1 پاسداران   ۲۲۸۲036۴ نیاوران 
۲۲9۲6306 میرداماد   ۲۲6۸779۸ قیطریه 
۸۸۴۴3165 سهروردی   ۲۲0۲56۲9 پارک وی 

تهــرانیــان
قالیشویی و مبل شویی

 )لول+ کاور(بدون مواد اسیدی 

با نرخ اتحادیه و اصول مذهبیعضو رسمی اتحادیه )کد96( 

انواع کامیون و کامیونت خاور 
6 متری پتودار شهر و شهرستان

55306000
09126892055

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
663۸6975 - 663۸369۲

091۲3۲5۲15۴

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
336۸۴۸37 - 091۲53۸70۴۴ 

تعمیرات، نوسازی، 
تبدیلی، کمد دیواری بازدید رایگان

66۸7۲003
091۲3150393

شرکت ارتفاع کاران باروس
)ش.ث 9604( پیچ و رولپاک

نماشویی و... بازدید و مشاوره رایگان
44382036 -09125541715

ارتفاع نورد کرمانج
پیچ رولپاک شست وشو نما نورپردازی

با بیمه           09120870448
77949079 -22896785

آسانسور باابر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

شرکت ارسان گستر امیر
***********

تخریب، گودبرداری، 
خرید ضایعات

»10 سال سابقه کار«
779۴5391

091۲11۲۸536

احداث سالن، استیج و غرفه پیش 
ساخته و سریع

تجهیزات، موکت، کولر، صوت و نوا
86110861-09123235293

ابهر ازناب
 باغ انگور 7 هزار متر- متری

 40 هزار تومان
دارای بنای نوساز 40 متری 
و خانه روستایی 45 میلیون

400 متر هر دو سند- منگوله دار 

09369۲779۸7

گیان- صومعه سرا
فروش زمین 2500 متری
دور محصور فول امکانات

09113815978

گیان- بومند- رودیش
مســکونی  منــزل  یک بــاب 
روستایی به همراه یک هکتار 
زمین با امکانــات کامل جهت 
فــروش، معاوضه، مشــارکت 
بــا انتخــاب شــما امکان پذیر 

می باشد.
0911-4566346

فدائیان اسام بعد از بعثت سالن 
600 متر بــا امکانــات و دوربین 

مداربسته محوطه 700 متر 
09121195770

نصب درب اتوماتیک 
YALL

3 سال گارانتی واقعی
10 سال خدمات

مهندس نادمی
77150353

09121990112

بهترین طراحــی و معماری و تهیه 
کلیه برگه های خدمات مهندسی با 

قیمت مناسب
77901679-09121033577

گچکاری و گچبری شیرخانی 
»تعمیرات و بازسازی«

با نازلترین قیمت
09394952271 -09194339434

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 8 تهران 
به شماره ثبت 39478

از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  عادی 
سالیانه )نوبت اول( که در مورخه 98/5/23 روز چهارشنبه در محل 
شــرکت تعاونی به آدرس: میدان تسلیحات - کوچه شهید حسینی 
پاک 1 که راس ساعت 18 برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

توضیحات
1- از کاندیدای تصدی سمت بازرسین بایستی ظرف مدت 7 روز از 
انتشار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
2- اگر حضور عضوی در مجمع میسر نبود می تواند وکالتا حق اعمال 
رای را بــه غیــر بدهد و هر عضــوی وکالت 3 نفر و غیر عضو وکالت 
یــک نفــر را بپذیرد و حضــور وکیل و موکل در تعاونی الزامیســت 
و زمان بررســی و تاییــد وکالت نامه ها روزهای شــنبه 98/5/5 و 
دوشــنبه 98/5/7 از ســاعت 18 لغایت 21/30 در دفتر تعاونی 

صورت می پذیرد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش بازرسین و هیئت مدیره شرکت
2- تصویب ترازنامه مالی سال منتهی به 97

3- تعیین و تصویب بودجه 98
4- انتخابات بازرسین شرکت

هیئت مدیره
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه ۸ تهران

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

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

جنوب
دفتر	مرکزی

											33118052
33902599							33112291-5
33910862											33942000
	33113519					33112296-9	

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

66592266شهرآرا

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

غرب

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

به قیمت بانه 55323529 
احمدی 09127646980

مجری مستقیم نقد اقساط
کلیه تورهای داخلی و خارجی

استانبول آنتالیا ازمیر
بدروم مارماریس کوش آداسی

امارات ارمنستان وان گرجستان
بلغارستان روسیه

09120182681ـ رستم

امداد گسترآپادانا

۲۲50۴۲3۸ـ۲۲315131

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

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

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

66846634-66191022
09126701642

ام وی ام   کمپانــی  ســند 
هاچ بک 315H به شــماره 
 62 ن   966 انتظامــی 
ایــران 93 مــدل 1393 
 MVM رنگ ســفید موتــور
 477FJAE017611 شاسی 
 NATFBAMD5E1014668
به نام بیتا خسروانی مفقود 
و از درجــه اعتبار ســاقط 

است.

آزمایشــگاه  تاســیس  پروانــه 
تشــخیص طبی پیام نور به شماره 
و  26/30721/پ-86/9/10 
پروانه مســئول فنی آزمایشــگاه 
تشــخیص طبی پیام نور به شماره 
26/4/30722/پ- 86/9/10 
به نام محمدحسین منوچهری راد 

مفقود و فاقد اعتبار است.

ســند کمپانــی خــودرو پراید 
 مــدل 89 به شــماره انتظامی

بــه  452 ب 45-ایــران 41 
 3325822 موتــور  شــماره 
ســی  شا ه  ر شــما بــه 
 S1412288414094 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی اباغ اخطاریه ماده ۱۰۱ اموال غیرمنقول پرونده شماره: 
۱۳۹7۰۴۰۲۱66۲۰۰۰۰۰۹/۲ و به شماره بایگانی ۹7۰۰۰۳۰

بدین وسیله به رقیه خانم ابویی مهریزی حاج غامرضا به شناسنامه شماره 1610 به نشانی مهریز 
خیابان ســیدمصطفی خمینی کوچه احمد حایری کوچه کشــاورزی قدیم منزل دوم سمت چپ 
به عنوان وراثه مرحوم اصغر ابوئی مهریزی اباغ می شود تمامی سه سهم از 72 سهم ششدانگ 
زمین محصور مشــتمل بر ساختمان به شــماره پاک ثبتی 6252 واقع در محل مهرآباد بخش 
34 یزد ملکی اصغر ابویی مهریزی که ساختمان آن شامل یک باب زیرزمین با سقف تیرآهن و 
شامل یک حلقه چاه آب بدون مجوز با امتیاز برق به مساحت عرصه 222/8 متر مربع و اعیانی 
همکف با سقف دوری به مساحت 70/56 متر مربع که طبق گزارش مورخ 98/04/16 کارشناس 
رســمی دادگستری به مبلغ 705/600/000 )هفتصد و پنج میلیون و ششصد هزار( ریال ارزیابی 
گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدیدنظر 
به مبلغ 3/000/000 ریال )معادل ســیصد هزار تومان( به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمناً به 
 اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 
تاریخ انتشار: 98/4/22 نخواهد شد.  
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز
علیرضا دهقان منشادی

آگهی فقدان سند مالکیت
ورثــه خانم فاطمه محمدیانی فرزند حســن با ارائه دوبرگ استشــهادیه محلی گواهی 
امضا شــده طی درخواست مورخ 4760-98/03/05 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول نســبت به ششــدانگ آپارتمان پاک 5 فرعی فرعی از 1466- اصلی واقع در 
بخش 1 حوزه ثبتی شهرســتان سبزوار که در صفحه - جلد- دفتر الکترونیکی به شماره 
139720306011005880 ثبت و ســند تک برگی به شــماره ب96-256107 صادر و 
تســلیم شده است و حسب اعام مالک- متقاضی سند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود 
شــده را نموده اســت در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله رسمی به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 
تاریخ انتشار: 1398/4/22 خواهد نمود.  )م الف 98/100/2934( 
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار- علی آب باریکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای پنجعلی بهمنی قره موســی دارای شناسنامه شماره 116 به شرح دادخواست به 
کاســه 980537 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جوانشــیر بهمنی قره موسی به شناسنامه 17 در تاریخ 1398/3/31 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به 1- ناصر 
بهمنی قره موســی ف جوانشیر ش ش 21 ت ت 1366 صادره از میاندوآب پسر متوفی 
2- پنجعلی بهمنی قره موسی ف جوانشیر ش ش 116 ت ت 1356 صادره از میاندوآب 
پســر متوفی 3- هاشم بهمنی قره موســی ف جوانشیر ش ش 36 ت ت 1362 صادره 
از میاندوآب پســر متوفی 4- قاســم بهمنی قره موســی ف جوانشیر ش ش 13 ت ت 
1365 صادره از میاندوآب پسر متوفی 5- ارکناز بهمنی قره موسی ف جوانشیر ش ش 
114 ت ت 1354 صــادره از میاندوآب دختر متوفی 6- ترگل بهمنی قره موســی ف 
جوانشــیر ش ش 115 ت ت 1355 صادره از میانــدوآب دختر متوفی 7- زهرا مددی 
قره موسی ف صالح ش ش 12 ت ت 1334 صادره از میاندوآب همسر متوفی. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان میاندوآب- خلیل نقی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گلباغی احمدی زاغه دارای شناســنامه شماره 2-5589808235 به 
شــرح دادخواست به کاســه 8/980512 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد احمدی زاغه به 
شناسنامه 290 در تاریخ 1383/3/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروح ذیل: 
1- شیرین خالیدان ش ش 836 ت.ت 1315/7/2 کدملی 5589249163 
همسر متوفی 2- حیب اله احمدی زاغه ش ش 1 ت.ت 1335/2/9 کدملی 
5589803561 پســرمتوفی 3- عبدالــه احمدی زاغــه ش.ش 2 ت.ت 
1341/1/1 کدملی 5589817201 پسر متوفی 4- لطف اله احمدی زاغه 
ش.ش 353 ت.ت 1347/4/6 کدملی 5589503264 پســر متوفی 5- 
یداله احمدی زاغه ش.ش 2 ت.ت. 1345/4/6 کدملی 15589822599 
پسر متوفی 6- گلباغی احمدی زاغه ش.ش 2 ت.ت 1347/4/7 کدملی 
5589808235 دختر متوفی 7- مستوره احمدی زاغه ش.ش 366 ت.ت 

1347/9/1 کد ملی 5589503396 دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت 
پی درپی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حســین تقوی دارای شناســنامه شــماره 2170 به شرح دادخواست به کاســه 980441 از این دادگاه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پوریا تقوی بشناسنامه 2960174496 
در تاریخ 1396/6/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به 1- لیا قاسمی 
ف جواد ش ش 289 ت ت 1349 صادره از میاندوآب مادر متوفی 2- حســین تقوی ف اکبر ش ش 2170 ت ت 
1351 صادره از ملکان پدر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان میاندوآب - خلیل نقی پور
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 کارگران پروژه سد سیکان
 مطالبات خود را گرفتند 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان ایام گفت: پرداخت 
حقوق کارگران ســد سیکان )پیمانکار جهاد نصر( پس از گذشت دو 

سال پرداخت شد.
شکراله شیرخانی گفت: ۶۱ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند که از 

دی ماه سال ۹۶ معوقات کارگران آنها پرداخت نشده بود.
وی افزود: عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان سال ۸۸ با هدف ذخیره سازی 
جریان های سطحی و آب چشمه های موجود و نیز مهار سیاب های رودخانه 

سیکان در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان ایام آغاز شد.
شیرخانی یادآور شد: این طرح در محدوده شهرستان دره شهر بعد از چند 
ســال رکود و بن بست اجرایی به نظر می رسد که فرصت دوباره ای برای اجرا، 
گشــایش و احداث یافته اســت. وی با بیان اینکه پیگیری مشکات و مسائل 
واحدهای کارگری با حسن تدبیر استاندار، در دستور کار قرار گرفت، گفت: بر 
همین اساس، حقوق کارگران سد سیکان پیمانکار جهاد نصر از روز دهم تیرماه 
جاری آغاز و حقوق دی ماه کارگران پرداخت شد. وی تاکید کرد: در روزهای 
آتی، مابقی معوقات پرداخت می شود .سد مخزنی سیکان آبان ماه سال ۸۹ با 
هدف تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین دست کلنگ زنی شد که به 

علت عدم تامین اعتبار کافی عملیات اجرایی آن تعطیل شد.

یادداشت خبرنگار

اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار 
برای ساخت کمربندی تالش

فرماندار تالش گفت: طرح عمرانی کمربندی شهر تالش در سفر 
اسفند ماه سال ۹۷ رئیس جمهوری به گیان، دوباره دارای ردیف اعتبار 
شده بود و از این محل، ۴۰۰ میلیارد ریال در سال جاری برای این طرح 

در نظر گرفته شده است.
سید عیسی مهدوی در جلسه کمیته برنامه ریزی در فرمانداری تالش افزود: 
تالش در مســیر محور اصلی شمال کشــور قرار دارد و با اجرا و تکمیل جاده 
کمربندی این شهر، بار ترافیکی کم و روند تردد وسایل نقلیه تسریع خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ حدود ۳۵ درصد راه های روستایی تالش آسفالت 
بود و امسال به رقم ۴۶ ارتقا یافته و بر این اساس، میزان برخورداری از راه های 

روستایی آسفالت، نسبت به سال های قبل ۱۱ درصد افزایش یافته است.
وی اظهــار کرد: از یکهــزار و ۵۷ کیلومتر راه روســتایی در تالش، ۱۳۶ 
کیلومتر آسفالت شده و از برنامه مصوب عملیات آسفالت برای ۵۷ کیلومتر راه 
روســتایی، امسال ۲۰ کیلومتر برای اجرا اباغ شده است. مهدوی از مسئوان 
ادارات خواست عاوه بر نظارت مستمر بر اجرای طرح ها، درخصوص تخصیص 
اعتبارات از دستگاه های اجرایی خود بیشتر تاش کنند تا با وجود تنگناهای 
اقتصادی کشور، طرح های زیادی در هفته دولت در تالش به بهره برداری برسد.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استاندار خراســان رضوی گفت: از ۷۰ هزار 
تبعه افغانستان که به طور غیرمجاز وارد ایران 
و توســط پلیس در دیگر استان های کشور 
متوقف شــده بودند از طریق مرز دو غارون 
تایباد در شرق خراسان رضوی به کشورشان 

بازگردانده شده اند. 
حســن جعفــری در جریان دیــدار با رئیس 
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
در ایــران، گزارش داد: این تعــداد تبعه خارجی 
غیرمجاز ظرف سه ماه نخست امسال در استان های 
مختلف کشور جمع آوری و به خراسان رضوی اعزام 

شده بودند.
وی با بیان اینکه ایران در ۴۰ ســال گذشــته 
پناهگاه خوبی برای پناهندگان بوده اســت اضافه 
کرد: با وجود مشــکات در همه حوزه ها خدمات 
خوبی به اتباع افغان داده شــده است که از جمله 
آن می توان به ۴۵۰ هزار دانش آموز افغان در کشور  
اشــاره کرد که به صورت رایگان خدمات آموزشی 

دریافت می کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراســان رضوی گفت: همه خدمات استان برای 

اتباع خارجی و ایرانی یکسان است.
جعفــری افزود: از زمان حضور آمریکایی ها در 
افغانستان شاهد چند برابر شدن تولید مواد مخدر 
در این کشور هستیم و از طرف دیگر به دلیل نبود 
زیرساخت های عمرانی و اجتماعی و امنیت در این 
کشــور، تردد اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران 

افزایش پیدا کرده است.
وی اضافــه کرد: بــا وجود همــه هزینه های 
سنگینی که در ایران برای پناهندگان می شود اما 
کمک های بین المللی به ایران بســیار ناچیز است 
برای همین انتظار داریم متناســب با نوع خدمات 

این کمک ها تعریف شوند.
جعفری ادامه داد: بســیاری از خدمات رایگان 
کشور به پناهجویان مورد غفلت بوده و اطاع رسانی 
نمی شود لذا انتظار داریم این خدمات درست و به 
اندازه خودش به جامعه بین المللی منعکس شود.

سازمان محیط زیست 
طرح انتقال آب »ونک« را رد کرد

رئیس  سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طرح انتقال آب ونک 
به رفسنجان به دلیل  اشکاات زیست محیطی رد شده است. 

عیسی کانتری در حاشیه شــورای بحران خوزستان، درباره سرنوشت 
طرح انتقال آب ونک اظهار داشــت: این طرح به دلیل  اشــکااتی که داشته 

رد شده است.
وی در پاســخ به اینکه موضع ســازمان حفاظت محیط زیســت درباره 
طرح های انتقال آب چیســت، توضیح داد: سازمان محیط زیست تخصیص 
دهنده آب نیســت، بلکه ارزیابی و مطالعات زیست محیطی طرح ها را انجام 
می دهــد، قانون، تخصیــص آب را برعهده وزارت نیرو گذاشــته و آنها باید 

پاسخگو باشند.
وی دربــاره علت تمدید مجوز طرح ابطال شــده کوهرنگ ۳ نیز گفت: 
کوهرنگ ۳ جزو طرح های گذشــته است که بیش از ۱۰ سال پیش تصویب 
شده است. کانتری همچنین از اظهار نظر درباره طرح انتقال آب بهشت آباد 
خودداری کرد و افزود: طرح انتقال آب بهشــت آباد هفت هشت سال پیش 
برای مطالعات محیط زیستی به این سازمان ارجاع شده بود، اما اخیراً دوباره 

به این سازمان ارجاع نشده است.
تاکنون ۱۰ طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون بزرگ )کارون و دز( 
به فات مرکزی اجرا شده یا در حال اجراست. پیش از این سازمان حفاظت 
محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس مخالفت 

خود را با اجرای طرح های انتقال آب اعام کرده اند.
پروژه انتقال آب سرشاخه های کارون به دشت رفسنجان )ونک- سولگان( 
که از سال ۱۳۸۱ مسکوت مانده بود در سال ۱۳۹۳ با نامه وزارت نیرو دوباره 
به جریان افتاده که انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است. فعاان محیط 

زیست معتقد هستند این طرح در سکوت در حال اجراست.
هفتمین طرح انتقال آب کوهرنگ ۳، برای انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
از سرشــاخه های کارون به زاینده رود اجرا شده که پیش از تکمیل در حال 
بهره برداری است. مجوز این طرح در سال ۹۳ باطل شده بود که در سال ۹۶ 
درخواست منع توقیف عملیات اجرایی سد کوهرنگ از سوی سازمان محیط 
زیست به قوه قضائیه اعام و مجوز آن تمدید شد. مجمع نمایندگان خوزستان 
آذر ماه ۹۷ طی نامه ای به رئیس  ســازمان حفاظت محیط زیست خواستار 

ابطال مجوز محیط زیستی پروژه کوهرنگ ۳ شدند.

رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی اعام 
کرد که ساخت و بازسازی تمامی واحدهای 
مسکونی سیل زدگان کشــور تا پایان سال 

جاری خاتمه می یابد و تحویل می شود. 
علیرضا تابش در آئین واگذاری نخستین واحد 
مسکونی احداثی سیل زدگان مازندران در روستای 
»تاار پشــت« شهرســتان ســیمرغ افزود: طبق 

برنامه ریزی تعمیر و بازسازی حدود ۵۰ هزار واحد 
مسکونی سیل زدگان کشور باید تا پایان تابستان 

تکمیل و تحویل شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۶۴ هزار واحد مسکونی 
در ۲۱ استان کشور در سیاب امسال دچار خسارت 
شد، گفت: دولت با وجود محدودیت مالی حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان تسهیات ارزان قیمت و حدود 

۲ هزار میلیارد تومان تسهیات معیشتی و باعوض 
برای جبران خسارت سیل در حوزه مسکن مصوب 

کرده است.
تابش گفت: همچنین دولت ۷۰۰ میلیارد تومان 
نیز برای عمران روستایی مناطق سیل زده کشور 

اختصاص داده است.
رئیس بنیاد مســکن انقاب اســامی اظهار 

داشت: با همکاری دولت و با به میدان آمدن بنیاد 
مسکن و سایر دستگاه های مرتبط، کار بازسازی و 
نوســازی در مناطق سیل زده کشور به سرعت در 

حال انجام است.
وی افزود: در شــرایط فعلی بنیاد مسکن تمام 
هم و غم خود را برای بازســازی و نوسازی مناطق 

سیل زده قرار داده است .

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی گفت: 
کارخانه اســتحصال شمش طا در این شهرستان به 
دلیل نبود زیرســاخت های روشنایی معابر، آسفالت 
جاده منتهــی به کارخانه، گاز و خــط تلفن امکان 

بهره برداری ندارد. 
ایرج مرندی با اشاره به ۱۲ ماهه بودن قرارداد ساخت این 
کارخانه، افزود: ساخت و آماده سازی این واحد هشت ماهه به 
اتمام رسیده و از فروردین سال جاری آماده بهره برداری است 
اما به دلیل نبود زیرساخت ها در شهرک صنعتی »ایواوغلی«، 

آغاز بکار نکرده است.
وی اضافه کرد: یک شــرکت ایرانی با مشارکت سرمایه 
گــذار چینی به ایجــاد این واحد فرآوری طــا و نقره در 
شهرستان اقدام کرده است. وی به میزان سرمایه گذاری طرف 
چینی در این پروژه اشاره و بیان کرد: برای بهره برداری از این 
طرح ۱۰۴ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال سرمایه گذاری شده 
است. وی با اشــاره به اینکه با راه اندازی این واحد تولیدی 
برای ۸۱ نفر اشــتغال ایجاد می شــود، افزود: ۳۰ نفر از این 
نفرات از کشور چین بوده و ۵۱ نفر ایرانی هستند. رئیس اداره 
صمت خوی گفت: این واحد در زمینی به مساحت ۱۰ هزار 
و زیربنای پنج هزار مترمربع در شهرک صنعتی »ایواوغلی« 
در حال احداث اســت و حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. مرندی افزود: این واحد قابلیت تولید ۳۰۰ کیلوگرم طا 
و ۳۰۰ کیلوگرم نقره در ســال را دارد و با اتمام آن، صنعت 

پایین دستی طا و نقره در شمال استان پررونق می شود.
آذربایجــان غربی از لحاظ تنــوع و غنای مواد  معدنی، 
رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده و ۵۲ نوع از ۶۸ 
ماده معدنی شناسایی شده در کشور در این استان شناسایی 
شده که ۲۰ نوع آن در مرحله اکتشاف و ۳۱ نوع در مرحله 
بهره برداری است. طا، نقره، سنگ آهن، مس و پلی متال ها 
از با  ارزش ترین ذخایر معدنی شناسایی شده در آذربایجان 

غربی به شمار می رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گیان گفت:جنگل های هیرکانی 
که بخش عمده ای از آن در این استان قرار 

دارد، ثبت جهانی شد. 
شهرود امیرانتخابی اعام کرد: موضوع یادشده 
در چهلمین اجاس کمیته میراث جهانی یونسکو 
در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، اعام شده 

است.
وی اظهار داشــت: جنگل هــای هیرکانی از 
بقایای جنگل های دوران ســوم زمین شناســی 
هســتند و به لحاظ پایداری و قدمت از اهمیت 
بسزایی برخوردارند؛ حدود دو میلیون هکتار از این 
جنگل ها در ایران به ویژه شمال کشور قرار دارد و 
ثبت جهانی این اثر ارزشمند در فهرست میراث 
جهانی اقدامی مناســب برای حفظ زیست بوم و 

گردشگری طبیعی است.
وی تصریح کرد: ســه ســایت از جنگل های 

هیرکانی شــامل لیســار تالش، گشت رودخان 
فومن و سیاه رود رودبار مربوط به استان گیان 
است و این مناطق به عنوان مناطق حفاظتی تلقی 
و هیچ گونه دخالت انســانی در آن انجام نخواهد 
شد و به عنوان جاذبه های طبیعی گیان محسوب 

خواهند شد.
به گفتــه امیرانتخابی؛ تاکنــون تعداد ۲۱ 
تابلو معرفی این جنگل ها به دو زبان فارســی و 
انگلیســی در مناطق جنگل های حفاظت شده 
توسط این اداره کل طراحی و نصب شده؛ چاپ 
بروشــور و تجهیز پایگاه پژوهشــی و حفاظتی 
جنگل های هیرکانی، همکاری با ارزیابان یونسکو 
و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور و... از 
جمله اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری گیان بوده است.
ثبت جنگل های هیرکانی در لیســت میراث 
جهانی یونسکو از مدت ها قبل مورد توجه سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار 
داشــت و با فراهم شدن شرایط ازم، به یکی از 
اولویت های این ســازمان در سال ۲۰۱۷ تبدیل 

شد.
اســتان گیان،  جنگل های هیرکانی چهار 
مازندران، گلستان و سمنان برای ثبت در لیست 
میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شد؛ سه سایت 
پیشــنهادی استان گیان بخش هایی از مناطق 
حفاظت شده ســیاهرود رودبار، گشت رودخان 
فومن و لیسار تالش هستند که سال گذشته مورد 

بازرسی بازرسان یونسکو قرار گرفتند.
پرونده نامزدی جنگل های هیرکانی برای ثبت 
در لیست میراث جهانی یونسکو به وسیله سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری و با همکاری سازمان 
محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع، دانشگاه 
تربیت مدرس و بنیاد سوکوی آلمان تهیه شده و 
در فوریه سال ۲۰۱۸ به این سازمان ارسال شد.

سگ گردانی در اراک ممنوع شد
دادستان عمومی و انقاب شهرســتان اراک با صدور اطاعیه ای 
اعام کرد: ســگ گردانی در اماکن عمومی ممنوع است و با خاطیان 

برخورد می شود. 
»عباس قاســمی« در این اطاعیه عنوان کرده است: با توجه به نارضایتی 
گســترده مردمی درخصوص روند فزاینده پدیده سگ گردانی و سگ بازی در 
اماکن عمومی از قبیل پارک ها، خیابان ها و مجتمع های مسکونی ضوابط قانونی 

در این خصوص اعمال خواهد شد.
وی اظهار داشــت: سگ گردانی و ســگ بازی در منظر عمومی انحراف از 
ارزش های اخاقی و اســامی است و موجب جریحه دار شدن احساسات دینی 
و مذهبی مومنین و شــهروندان می شــود از ســوی دیگر نیز این عمل رعب و 
وحشت برای اطفال، نوجوانان، دختران و سالمندان، خطراتی را از جمله حمله 
و گاز گرفتگی در پی دارد که به استناد ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسامی قابل 

پیگرد قانونی است.
دادســتان عمومی و انقاب اراک اظهار کرده است: سگ گردانی همچنین 
از طریق دفع فضوات، ریختن بزاق دهان و ســایر ترشحات می تواند عامل بروز 
بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات را فراهم سازد و بدین لحاظ به عنوان 

مصداقی از تهدید علیه بهداشت عمومی قابل پیگرد قانونی است.
قاسمی در این اطاعیه می افزاید: فرماندهی انتظامی شهرستان اراک مکلف 
است در صورت وقوع پدیده سگ گردانی، ضمن تحویل سگ به شهرداری و باغ  

وحش، دارنده آن را برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی کند.
دادستان عمومی و انقاب اراک تاکید کرده است: شهرداری اراک نیز مکلف 

به جمع آوری و ساماندهی سگ های ولگرد از سطح این کانشهر است.

رئیس  ســازمان جنگلهــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود چهار هزار و ۶۰۰ هکتار 
مراتع و جنگل های ســطح کشور آتش 
گرفت که باای ۳۰۰ هکتار آن مربوط به 
مراتع بود و عوامل انسانی بیشترین نقش 

را برعهده داشت. 
 خلیل آقایی، با بیان اینکه یکی از موضوعات 
مهم در بخــش تقویت یگان حفاظت، موضوع 
آتش سوزی های اخیر مراتع و مزارع است، ادامه 
داد: خوشــبختانه سال گذشته و طی سه ماهه 
نخست سال با توجه به افزایش بارش ها، شاهد 
رشــد گیاهان و افزایش پوشش گیاهی مراتع 
بودیم که البته همین امر زمینه نگرانی را برای 

وقوع آتش سوزی فراهم می کند.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه عمده 

تخریب ۷ ساخت وساز غیرمجاز 
درحریم رودخانه کرج 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان البرز اعام کرد که هفت 
ساخت و ساز غیرمجاز با حکم قضایی در حریم رودخانه کرج تخریب شد.
داود نجفیان اظهارداشــت: تخریب ساخت  و ســازهای غیرمجاز از ابتدای 
جاده کرج- چالوس به طول چهار کیلومتر در دســتور کار آب منطقه ای البرز 

قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: در این محــدوده ۹۳ فقره تصرفات غیرمجاز وجود دارد که 
می بایست تخریب شود. این مسئول با  اشاره به اینکه تخریب هفت بنای غیرمجازبا 
حضور عوامل نیروی انتظامی و دادستانی در این محدوده انجام شد، خاطرنشان 
کرد: برخی افراد که بناهایی در این محدوده دارند و متوجه غیرمجازشــدن آن 

هستند خود اقدام به رفع اثر می کنند.
نجفیان گفت: محدوده رودخانه کرج بعد از بستر در ۲ طرف ۱۰ متر است 

که ساخت و سازهای غیرمجاز در آن رفع اثر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشــته طرح دیوار ســاماندهی را با همکاری 
شــهرداری کرج اجرا کرده بودیم، افزود: پس از ارائه نقشــه، شهرداری طرح را 
اجرا می کند و طرح آزاد سازی مسیر را شرکت آب منطقه ای البرز انجام می دهد.

مدیر شرکت آب و فاضاب روستایی 
آستارا گفت: صاحبان ویاها در روستاها 
از آب اشامیدنی برای پر کردن استخرهای 
خود استفاده نکنند چراکه انشعاب آنان 

قطع خواهد شد.
محمــد غزنویــان افــزود: طبق دســتور 

فرمانــداری، به صاحبان ویاها در روســتاها 
هشدارهای ازم داده شده تا با استفاده از آب 
آشامیدنی برای پر کردن استخرها، باعث افت 

و قطعی آب نشوند.
وی اظهار کرد: در صورت دریافت گزارشی 
مبنی بر خاف موارد اعام شده، آب آنها توسط 

شرکت آب و فاضاب روستایی قطع خواهد شد.
وی بیان کرد: در بیشتر روستاهای آستارا 
به دلیل گرمای هوا و مصرف باا با افت فشــار 
و قطعی موقت آب مواجه هســتیم و اولویت 
شــرکت آب و فاضاب روســتایی تأمین آب 

آشامیدنی است.

درخشش نوجوان یزدی در جشنواره 
فیلم کوتاه شهرهای میراث جهانی

یزد - خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از انتخاب اثر 
ارسالی نوجوان 15 ساله یزدی به عنوان یکی از سه فیلم برتر جشنواره 

فیلم کوتاه انجمن شهرهای میراث جهانی خبر داد.
»عباس مازینلی« با اشاره اولین حضور شهر جهانی یزد در جشنواره فیلم کوتاه 
انجمن شهرهای میراث جهانی، اظهار کرد: خوشبختانه تنها اثر برگزیده دبیرخانه 
این جشنواره در یزد که مربوط به رده سنی ۱۴ تا ۱۷ سال بود، در مراسمی که 
در شهر کراکوف کشور لهستان برگزار شد به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر شناخته 

و طی روزهای اخیز نیز به عنوان یکی از سه اثر برتر معرفی شده است.
به گفته وی، ۴۰ اثر در رده سنی ۱۸ تا ۲۱ سال به دبیرخانه جشنواره ارسال شد 
ولی تنها یک اثر برای ارسال به دبیرخانه مرکزی جشنواره و آن هم در گروه سنی 
۱۴ تا ۱۷ سال برگزیده شد که مربوط به نوجوان ۱۵ ساله یزدی »محمدحسین 

دهقان بنادکی« با عنوان »هزار سال زندگی« بود.
وی در ادامه اظهار کرد: این جشنواره توسط انجمن شهرهای میراث جهانی 
با موضوع »اگر یک روز در شــهر میراث جهانی باشــید، از چه مکانی یا اماکنی 
بازدید خواهید کرد« ویژه دو گروه سنی ۱۴ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۲۱ سال برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
مازندران گفت؛ تاکنون کار ترمیم و بازسازی 
چهار هزار واحد مســکونی خسارت دیده از 
سیل در اســتان پایان یافته و خانواده های 

مالکان به خانه هایشان بازگشته اند.
مهدی رازجویان افزود: در حوادث سیل اخیر 
نقش نهادهایی همچون ســپاه، ارتش، بســیج، 
قرارگاه های جهــادی و ائمه جمعه و جماعات در 
سرعت بخشیدن به بازسازی هرچه زودتر مناطق 

سیل زده غیرقابل انکار بوده است.

عاوه بر سیل و سیاب اواخر اسفند، شهروندان 
مازنی فروردین ماه ۹۸ نیز بار دیگر در کنار میزبانی 
از گردشــگران نوروزی شاهد جاری شدن سیل و 
سیاب در مناطق مختلف بودند به گونه ای که در 
این دو مرحله ۱۳ شهرستان استان درگیر بحران 
شدند و برابر برآوردهای صورت گرفته بیش از ۱۷ 
هزار میلیارد ریال به بخش های مختلف خســارت 

وارد شد.
برابر اعام بنیاد مسکن انقاب اسامی، بر اثر 
سیل به بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در مازندران 

خســارت وارد شد که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ 
واحد نیازمند تعمیر و بازســازی بودند که تاکنون 
کار چهــار هزار واحد پایان یافته و قرار اســت تا 
پایان تیرماه بازسازی بقیه واحدها هم تمام شده و 

تحویل مالکان شود.
همچنیــن میزان خســارت ســیل به ۶۷۰ 
واحد مســکونی در مازندران هم به حدی بود که 
کارشناسان آنها را به عنوان واحدهای خسارت دیده 
تخریبی معرفی کردند که کار ساخت آنها در حال 

پیگیری است.

هواشناسی خوزستان دمای هوا را درست اعام می کند
اهواز- خبرنگار کیهان:

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پاسخ به ابهامات اعام دمای واقعی هوا 
در خوزستان گفت اعام غلط دمای هوا هیچ سودی برای سازمان هواشناسی 

ندارد و شایعه ها درباره این اقدام از سوی هواشناسی، صحت ندارد. 
محمد ســبزه زاری اظهار داشت: سازمان هواشناسی ایران زیر نظر سازمان 
هواشناســی جهانی فعالیت می کند و این یعنی سازمان هواشناسی جهانی بر 
ســازمان هواشناسی ایران و در تعریف کوچک تر خوزستان نظارت دارد پس ما 
نمی توانیم دمای واقعی را اعام نکنیم. وی تصریح کرد: هواشناســی خوزستان 
طبق اســتاندارد ســازمان جهانی هواشناســی دما را اعام می کند. مدیرکل 
هواشناســی خوزســتان افزود: دما در همه نقاط جهان براساس استانداردهای 
جهانی اندازه گیری می شود. سبزه زاری ادامه داد: عدم آگاهی نسبی در جامعه 

موجب می شود که مردم فکر کنند هواشناسی دمای واقعی را اعام نمی کند.

تعطیلی 78 واحد صنعتی در همدان
همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از تعطیلی 
۷8 واحد صنعتی در اســتان همدان خبر داد و گفت: بخشــی از این 
واحدها به دلیل اختاف شرکا، بدهی بانکی و فرسودگی ماشین آات 

تعطیل هستند.
حمیدرضــا متین در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه راه اندازی صنایع 
معدنی در اســتان از خام فروشــی این مواد جلوگیری می کند خاطرنشان کرد 
براســاس سیاست گذاری صورت گرفته در اســتان باید در سه سال آینده ۲۸ 

واحد به بهره برداری برسد که عمده آنها صنایع معدنی هستند.
وی تصریح کرد: از ۲۸۰ معدن استان تعداد ۱۰۷ واحد تعطیل است و تاش 

می شود واحدهای تعطیل به چرخه تولید بازگردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در بخش دیگری از 
سخنان خود اشاره ای به گرانی قیمت سیب زمینی کرد و گفت: تمام مشکات 
در بخش محصوات کشــاورزی به دلیل نبود شبکه در محصوات کشاورزی و 
دامی است و کنترل را از دست ما خارج می کند به طوری که برای محصوات 
کشاورزی و دامی باید شبکه تعیین شود و باغدار و کشاورز حق ندارد محصوات 

را قیمت گذاری کند.
وی با تأکید بر اینکه برداشــت محصول سیب زمینی همدان تنش ها را در 
بازار کمتر می کند خاطرنشــان کرد: علت اصلی گرانی ســیب زمینی قطعاً به 

صادرات مربوط است.

کاهش ساعتی که
 بای جان مردم شده!

خســته و بی رمق در گرمای قریب به ۶۰ درجه اهواز در ایســتگاه اتوبوس 
نشســته بود و زیر لب غر و لند می کرد که مجبور اســت یک روز دیگر در این 
گرمای طاقت فرسا این مسیر را بیاید برای کاری که می توانست امروز تمام شود.
می گفت:ساعت ۱۰ به یکی از سازمان های خدماتی مراجعه کردم و قسمتی از 
کارم را انجام دادم؛گفتند باید برای ادامه کار به اتاقی دیگر مراجعه کنم؛ داشتم 
به داخل اتاق مربوطه می رفتم که دیدم مسئولش از جا بلند شد و عزم خروج 
از اتاق کرد؛ گفتم:»جناب بقیه کار بنده را شما باید انجام بدهید« گفت:»تایم 
اداری را کم کرده اند« با تعجب گفتم بله می دانم؛ ساعت اداری ۱۲ اعام شده ولی 
اان که ساعت ۱۱ است،گفت:»مرخصی ساعتی گرفته ام!« و از اتاق بیرون رفت 
و من ماندم و کار نیمه کاره ای که باید یک روز دیگر را برای پیگیری آن بگذارم.
صحبت های این شهروند تامل برانگیز و متاثرکننده بود و سواات بسیاری 
به ذهن متبادر می کرد؛ چرا استانداری به عنوان نهاد باادستی و عالی دولت در 
استان پس از اعام کاهش ساعت اداری، برای رفاه حال مردم و مراجعه کنندگان 
به دستگاه های خدماتی، مرخصی های غیرضروری و ساعتی را لغو نمی کند؟ اگر 
قرار است ساعت کاری کاهش پیدا کند و کارکنان نیز بر این کاهش بیفزایند 

پس تکلیف کار مردم چه می شود؟
تعطیات پی در پــی ، توقف فعالیت هــای اداری و اجرایی و عمرانی را به 
دنبال دارد آن هم در استانی مثل خوزستان که با مشکات عدیده ساختاری و 

زیرساختاری دست به گریبان است.
از ســوی دیگر باید با دقت بررســی کرد که این کاهش ساعات اداری و یا 

تعطیلی ها واقعا چه میزان در صرفه جویی انرژی موثر بوده و یا هست؟
به گفته مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان وقتی که دما از ۴۷ 
درجه عبور کند به ازای هر درجه افزایش ۲۵۰ مگا وات افزایش بار در شــبکه 

صورت خواهد گرفت.
اما نکته اینجاست که آیا ادارات پس از تعطیلی ، وسایل سرمایشی و پر مصرف 
خود را از مدار خارج می کنند؟ و نظارتی جدی بر این موضوع اعمال می شود.

از ســوی دیگر با تعطیلی همزمان ادارات به یکباره حجم ترافیک به طور 
فزاینده ای افزایش می یابد و شــهروندان تقریبا همان یک ســاعت کاهش تایم 
اداری را در ترافیک و گرمای هوا به سر  می برند و در واقع سود صرفه جویی در 
برق معادل زیان مصرف انرژی بنزین در خودروها می شود؛ این در حالی است 
که می شــود با تدبیر بیشــتر و برنامه ریزی بهتر از جمله تعطیلی تدریجی و یا 
منطقه ای ادارات ترتیبی اتخاذ کرد تا از بار ترافیکی و افزودن بر مشکات مردم 

در این گرمای جانکاه کاسته شود.
فاطمه زورمند

گرانی، حال کارگران را بد کرده است
بابل- خبرنگار کیهان:

مشاور کانون کارگران ساختمانی کشور گفت: گرانی، عدم پرداخت 
حقوق، بی ثباتی در بازار و... حال کارگران را بدتر از هر زمان دیگری 

کرده است.
مهدی پورچالی عضو شورای اسامی شهر و رئیس انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی شهرستان بابل افزود: در این شرایط بد اقتصادی کارگران هر روز با 
مشکات و معضات جدیدی روبرو شده و عاوه بر مشکات جاری زندگی آن ها 
مشکات مربوط به امور پزشکی و درمانی با توجه به افزایش شدید تعرفه های 
درمانی و قیمت دارو، معضل آموزشی فرزندان نیز بر مشکات آن ها افزوده است.

وی اظهار داشت: با آغاز ثبت نام مدارس علی رغم آن که مدیران آموزش و 
پرورش بارها اعام داشــتند که مدارس دولتی حق دریافت هرگونه وجهی را 
نخواهند داشت  اما مسئوان مدارس در هنگام ثبت نام بعضا درخواست مبالغ 
سنگینی می کنند که قطعا با توجه به وضعیت فعلی معیشت کارگران پرداخت 

این مبالغ در توان این خانواده ها نیست.
عضو هیئت مدیره و دبیر کانون انجمن های کارگری استان مازندران افزود: 
کارگران با مراجعه به مدارس با درخواست مبالغ سنگین برای ثبت نام مواجه 
می شوند و این در حالی است که این خانواده ها گاهاً قید تحصیل فرزند خود 
را زده و بعضاً شاهد ترک تحصیل کودکان و فعالیتشان در حرفه های مختلف 

کارگری و افزایش آمار کودکان کار در کشور هستیم.

از هزاران جاذبه  ازنا یکی  برفی  تونل 
طبیعت گردی در لرستان است که سرمایی 
سوزناک را در فصل تابستان به گردشگران 

می بخشد.
لرستان با بهره مندی از کوه های سربه فلک 
کشیده، آبشارها، رودخانه های دائمی، پل های 
تاریخــی، طبیعت بی نظیر و آثــار تاریخی و 
باســتانی، ژئوتوریســم، بوم گردی، مذهبی و 
سامت، دنیایی از جاذبه های متنوع طبیعی را 

در خود نهفته دارد.
آب و هوای چهار فصل این استان ظرفیت 
قابــل توجهــی در جذب گردشــگر و تجربه 
جاذبه های متنوع را در این استان رقم می زند 
که در زمانیکه در شهرستان پلدختر دمای هوا تا 
حدود ۵۰ درجه را می توان تجربه کرد همزمان 
در شهرستان ازنا و تونل برفی دمای ۱۰ درجه 

قابل تجربه است.
شــاهد این مثال، تونل برفــی یکی از آثار 
طبیعی منحصر به فرد در شهرستان ازنا است 
کــه به صورت طبیعی در برف و یخ های دامنه 
اشترانکوه در منطقه کمندان به وجود آمده است.
از این تونل برفــی فقط در فصل های بهار 
و تابســتان می توان بازدید کرد .این شگفتی 
بی نظیر حاصل انباشته شدن هزاران تن برف 
در سال های متمادی در اشترانکوه است؛ دره ای 
زیبا واقع در روستای کمندان ازنا که هر ساله بر 
اثر ریزش بهمن های سهمگین درون آن، توده ای 
از برف تشــکیل می شود و پس از جاری شدن 
آب ناشــی از ذوب برف ها در فصل بهار، تونلی 

بسیار زیبا در آن به وجود می آید.
برای رفتن به تونل برفی باید به اشترانکوه 
رفت. زمانی که به تونل برفی می رسید صدای 
آب ناشــی از ذوب شــدن برف ها گوشتان را 
نــوازش می دهد، آب روانی که تونلی به عرض 

از ابتدای امسال

بیش از ۴ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور در آتش سوخت

نگرانــی ما تأمین بالگــرد در زمان وقوع آتش 
سوزی است، گفت: تاکنون هیچ گونه مشکلی در 
خصوص خاموش کردن آتش در سطح جنگل ها 

و مراتع نداشتیم و همکاری های ازم با وزارت 
دفاع، ستاد حوادث غیر مترقبه و غیره بوده است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشــور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون با 
توجه به آتش ســوزی هایی که از ابتدای سال 
تاکنون ایجاد شــد، نیازی به بالگرد نبوده اما با 
توجه به سرعت تصاعدی میزان و تعداد آتش 
سوزی ها در سطح کشور، احتمال افزایش این 
آتش سوزی ها در فصل تابستان نیز وجود دارد 
که با توجه به شــرایط گیاهی، نیازمند تأمین 

تجهیزات ازم هستیم.
این مقام مســئول همچنیــن در خصوص 
واگــذاری اراضــی مربوط به مســکن جوانان 
و اجــرای پروژه های طرح هــادی نیز تصریح 
کرد: قرار شــد طبق قانون و بر اساس مصوبه، 
زمین هایی که طرح هادی و امکان واگذاری از 
نظر قانونی به بنیاد مســکن را دارد، تسریع تا 
مشــکل جوانان ما در روستا در قالب این طرح 

حل شود.

۴ هزار سیل زده مازندران به خانه هایشان برگشتند کارخانه طای خوی 
امکان بهره برداری ندارد 

جنگل های هیرکانی ثبت جهانی شد

رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی:  

ساخت واحدهای مسکونی سیل زدگان امسال پایان می یابد

70 هزار
 تبعه افغانستان 
به کشورشان 

بازگردانده شدند

تونل سرما در دل گرمای تابستان

پر کردن استخر ویا با آب اشامیدنی  در آستارا ممنوع شد

۱۰ متر و ارتفاع سه متر در زیر یخچال ها ایجاد 
کرده است.

تونلی که تا باای سراشــیبی دره، امتداد 
یافته اســت، اگرچه احتمال ریزش برف وجود 
دارد اما اکثر گردشــگران از داخل تونل دیدن 
می کننــد و با رفتن به داخل تونل برفی دمای 
هوا کاهش می یابد و قطرات آب سرد از سقف 

بر صورتتان چکه می کند.
** تونل برفی ازنا در منطقه اشــترانکوه 
معــروف به آلپ ایران قــرار دارد و این روزها 
میزبان گردشگرانی است که از گرما به منطقه 
کوهســتانی و خوش آب و هوا با انواع گیاهان 

دارویی پناه می برند.
تجربه ســرمای برف و یخ در دل تابستان 
در آلپ ایران امکان پذیر است و اینجا در همه 

فصول سال برف و سرما است.
تونل برفی ازنا یکــی از جلوه های منحصر 
به فرد طبیعت در زیســت بوم اشترانکوه قرار 

گرفته است.
تونل برفی یخچالــی طبیعی به طول یک 
کیلومتر از انباشته شدن برف در سالیان متمادی 

ایجاد شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری لرستان گفت: 
به دلیــل قرار گرفتن تونــل برفی در منطقه 
حفاظت شده اشترانکوه امکان ایجاد تأسیسات 
گردشگری در منطقه وجود ندارد و اغلب افراد 
طبیعت گــرد و تورهای عاقه مند برای بازدید 

گردشگران این جاذبه طبیعی هستند.
مهدی بهاروند ادامه داد: ایام گردشگری در 
این منطقه بعد از عید نوروز تا اواسط تابستان 

و گاهی تا اوایل شهریور ماه است.
وی عنوان کرد: زمان گردشــگری در این 
منطقه بستگی به میزان گرما دارد که معمواً 
تا اواســط تیرماه امکان بازدیــد از تونل برفی 

وجود دارد.
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آنچه از آموزه های اسام درباره 
شکر و تشکر به دست می آید 
اینکه انسان مومن می بایست 
در برخوردهــای اجتماعــی 
و  آثار  زیرا  باشد؛  اهل تشکر 
برکات چندی دارد که یکی از 
مهم ترین آثار آن اینکه عامل 
ایجاد محبت و تحکیم روابط 
است. همچنین داشتن حالت 
و  »سپاســگزاری«  روحیه  و 
شناسی«  »حق  و  »قدردانی« 
نسبت به مردم، نشانه ایمان 
و بــاور و اعتقــاد محکم به 
 خدا و سپاســگزاری و شکر 

در برابر اوست.

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

با خورشید انقاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقاب(

از نظر قرآن، شــکر نعمــت، هم نعمت را افزایــش می دهد  و 
هم بر ســعه وجودی و شرح صدر انســان می افزاید و شرایط 
درونــی و بیرونی شــاکر را افزایش می دهد. در حقیقت شــکر 
نعمت پیش از اینکه تشــکر از دیگری باشــد، تشــکر از خود 
و بهــره مند شــدن خویــش از وضعیتی بهتر و برتر اســت.

کســی که در مقام تشــکر از مخلوق بــر نمی آیــد، در مقام 
تشــکر از خالق نیز بــر نمی آیــد. از همین رو امام ســجاد)ع( 
فرمود:  اشــکرکم ه اشــکرکم للناس؛ قدردان ترین شــما از 
خدا، شــاکرترین و قدردان ترین شما نســبت به مردم است. 

ویژگی خواستگار و داماد خوب
عن امیرالمؤمنین)ع( عن رسول اه علیه السام: اذا اتاکم 

من ترضون دینه و امانته فزوجوه.)1(
»امیرالمؤمنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می کنند که فرمود: 
هرگاه شــخصی به خواســتگاری بیاید و از دین او و امانتداری او 
راضی هستید، پس با او وصلت کنید و خواسته او را اجابت کنید.«

اذا اتاکم من ترضون دینه و امانته فزوجوه؛ [امیرالمؤمنین)ع( 
از قــول پیامبر)ص( می فرماید: ] اگر آن کســی که از دین او و از 
امانت او خرسند و راضی هستید، به خواستگاری آمد، اجابت کنید 
و آن کســی که مورد خواستگاری است- دخترتان را یا خواهرتان 
را- به او بدهید؛ معیار این است: »ترضون دینه و امانته«. این البته 
واجب نیست که اگر کسی خاف این عمل کرد، بگوییم فعل خاف 
شرعی انجام داده؛ نه، این دارد یک معیار به دست می دهد؛ یعنی 
آن چیزی که در مورد ازدواج، در درجه اول اهمیت است که باید 
ماک باشد و چیزهای دیگر در جنب او اهمیتی ندارد، عبارت است 
از دین و امانت؛ ثروت ماک نیست؛ جاه و موقعیت دنیایی ماک 
نیســت که این پسر کیست، یا پسر فانی است، دارای فان مقام 
است، فان اندازه درآمد دارد، مثًا فرض کنید اتومبیل دارد، خانه 
دارد، موبایل دارد مثًا- حااها این هم اضافه شــده- اینها ماک 
نیســت. ماک این است که دارای دین باشد و امانت. زندگی هم 
معمواً با همین معیار دین و امانت، زندگی سالمی خواهد شد؛ غالباً 
این جور است. البته بعضی از افراد متدین را هم داریم که دینشان 
و امانتشــان خوب است، [اما] خیلی بداخاقند؛ این هم خیلی بد 
اســت. می شنویم گاهی بعضی از آدمهای مؤمن را و حزب اللهی را 
که رفتارشــان با همسرانشان و در داخل خانواده رفتار بسیار بدی 
اســت. این به حســب معیارهای ظاهری، دین دارد اما به حسب 
معیارهای واقعی، دینش هم سســت اســت. از قول مرحوم حاج 
شــیخ عبدالکریم حائری نقل می کنند که یک وقتی یک طلبه ای 
یک عمل بدی در همین زمینه های مســائل خانوادگی انجام داده 
بود؛ مرحوم حاج شــیخ اوقاتش تلخ شد؛ به حاج شیخ گفتند آقا! 
ایشان مرد عادلی است؛ فرمود بله، عادل است اما از شمر هم بدتر 
اســت! حاا گاهی اوقات انسان به حسب ظواهر، عادل هم هست 
اما رفتارش از شــمر هم گاهی بدتر است. غرض، معیار، دینداری 
است؛ اگر دینداری را به معنای اوسع خودش بگیریم، شامل اخاق 

و رفتار خانوادگی هم می شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نوادر راوندی، ص 112
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/11/11 به نقل 

از کتاب نسیم سحر.

واکنش رهبرانقاب به اهدای بن و کتاب 
به فرزندانشان

به مناسبت برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به برخی 
منسوبان حضرت آیت اّل خامنه ای رهبر انقاب اسامی بُن کتاب 
به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان داده شده بود. یکی از فرزندان ایشان که 
در جواز اســتفاده از این بن ها دچار تردید شده بود، از حضرت آقا 
سؤال می کند و ایشان پاسخ می دهند: »استفاده نکنید و به طاب 

دیگر بدهید«.
همچنین در جریان بازدید برخی فرزندان حضرت آقا از نمایشگاه 
کتاب برخی ناشــران دولتی کتاب هایی را به اصرار زیاد اهدا کرده 
بودند. این مسئله نیز از ایشان سؤال شد و ایشان فرمودند:پولش را 

حساب کنید و به بیت المال برگردانید.
راوی: مهدی فضائلی، مشرق نیوز، 24اردیبهشت 1398، کد خبر 

9۵8777 ، به نقل ازصفحه اینستاگرام نگار رسانه 

تجسس در تلفن همراه همسر
س( اگر کســی گوشــی همســرش را چک کند و 
پیغام هایی را که با خانم ها و آقایان داشته بخواند، شرعا 

اشکال دارد؟
ج( بدون اذن و رضایت ایشان جایز نیست. 

حکم اذان و اقامه تلویزیون
س( در رساله  های عملیه گفته شده: »کسی که اذان 
و اقامه دیگری را شــنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در 
صورتی که بین اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند 
زیاد فاصله نشــده باشد، می تواند برای نماز خود اذان و 
اقامه نگوید.« اگر از تلویزیون یا رادیو بشــنود هم این 

حکم جاری است؟
ج( اگر مستقیم پخش شود، حکم مذکور را دارد.

حقوق فرهنگیان
س( با توّجه به اینکه فرهنگیان به جز ایّام تعطیات 
رسمی در ایّامی مانند عید نوروز و تابستان نیز تعطیل 
می باشند؛ حکم حقوقی که در این ایّام می گیرند چیست؟
ج( دریافت حقوق طبق قوانین و مقررات مربوط  اشکال ندارد.

اعتکاف مسافر 
س( من عاقه زیادی دارم که در مراسم اعتکاف در 
مرکز استان شرکت کنم ولی چون در شهرستان زندگی 
می کنم و اگر بخواهم به مرکز استان بروم باید نماز خود 
را شکسته بخوانم، آیا از این نظر مشکلی نخواهم داشت؟
ج( کسی که بخواهد در سفر معتکف شود، می تواند در وطن 
نذر کند که در سفر روزه مستحبی بگیرد و در این صورت می تواند 

در سفر معتکف شود.  
هدایا و عیدی ارباب رجوع به کارمندان 

س( هدایایی که بعضی از افراد یا شرکت ها به کارمندان 
دولت در زمان عید نــوروز به عنوان عیدی می دهند و 
هیچ گونه توّقعی در برابر پرداخت آن ندارند، چه حکمی 

دارد؟
ج( هدیــه در محیط کار و از جانب اربــاب رجوع، یکی از 
خطرناک ترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به 
صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت 
آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با 
امتناع مأمور از قبول، بااخره به نحوی آن را اهداء کند، آن هم 

بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حّتی توّقع قبلی.

از کسانی نباشید که دیگران را دعوت 
به خیر می کنند اما از خود غافلند

قال النبی)ص(: »یا ابن  مسعود! اتکونن ممن یهدی الناس 
الی الخیر و یامرهم بالخیر، و هو غافل عنه، یقول اه تعالی، 

اتا مرون الناس بالبرو تنسون انفسکم.«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ای پســر مسعود! )مواظب باش که( از 
کســانی نباشی که مردم رابه ســوی خیر هدایت می کنند، و آنان را 
به نیکی دستور می دهند در حالی که خود از آن خیر غافل هستند. 
خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید: آیا مردم را به نیکی امر و 

خودتان را فراموش می کنید.«)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل، ج 12، ص 202

تشبیه بلعم باعورا به سگ
قرآن مجید، نکوهیده ترین تعبیر را نسبت به عالمان بی عمل به کار برده، در 
یک جا او را به »سگ« تشبیه کرده در سوره اعراف آیه 176 می فرماید: »فمثله 
کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث« مثل او مثل ســگ است که 
اگــر به او حمله کنی، زبان از دهــان درآورد )و پارس کند( و اگر رهایش کنی 

باز، چنین کند.
در تفسیر این آیه آورده اند: »از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده 
می شود که منظور از این شخص، مردی به نام »بلعم باعورا« بوده است که در عصر 
موسی علیه السام زندگی می کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی اسرائیل 
محسوب می شود و حتی موسی علیه السام از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند 
اســتفاده می کرد و کارش در این راه آن قدر باا گرفت که دعایش در پیشــگاه 
خدا به اجابت می رسید. ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعده و وعیدهای او، از راه 
حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد تا آنجا که در صف مخالفان 

موسی علیه السام قرار گرفت.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسیر نمونه، ج 7، ص 14

توصیف قرآنی عالمان بی عمل)۳(
پرسش:

قرآن کریم چه توصیف و تبیینی برای عالمان بی عمل بکار 
برده و مصادیق آن را چگونه معرفی می کند؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به دیدگاه قرآن درباره عالمان 
بی عمل شامل: 1- تشبیه عالمان بی عمل به حمار و کلب 2- جایگاه 
و اهمیت ربانیون، احبار و رهبان و ویژگی های احبار پرداختیم. اینک 

در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
2- عدم التزام عملی به احکام تورات

آنان از احکام تورات سرپیچي مي کردند و بر پایه امیال و هواي 
نفساني خویش آن را نادیده گرفته و به دست فراموشي مي سپردند. 
)مائده آیه41 و نیز بقره آیه1۰1( از جمله سرپیچي هایي ایشان که در 
تاریخ گزارش شده است مسئله عدم اجراي قوانین و احکام و حدود 
الهي نســبت به اشراف و بزرگان قوم بود. آنان نسبت به مردم عادي 
سخت گیري مي کردند و همه حدود و تعزیرات را درباره آنان اعمال 
مي کردند و به هیچ وجه کوتاه نمي آمدند ولي درباره اشــراف همان 
حدود را نادیده گرفته و از اجراي آن ســر باز مي زدند. چنان که در 
مسئله زناي محصنه دو تن از اشراف آنان برخاف حکم تورات عمل 
کردند و نمي خواســتند زناکار را سنگسار کنند. )جامع البیان مج 4 

ج 6 ص 31۵ و مجمع البیان ج 3 ص 299(
3- کتمان حقایق

کتمان حقایق و مســایل از دیگر کارهایي است که احبار در 
پیش گرفته بودند. آنان بخش هایي از تورات را که به نفع و سود 
ایشــان نبوده یا به نظر آنان بخش هایــي از تورات که ضروري 
نمي دانســتند را کتمان مي کردند و بر مردم نمي خواندند. )انعام 
آیه 91( حتي برخي از احبار یهودي براي دســت یابي به منافع 
زودگذر دنیوي منکر نزول هر گونه کتاب از ســوي خداوند شده 
و نوشــته هاي تورات را به حضرت موسي)ع( نسبت مي دادند. از 
جملــه مالک بن ضیف یهودي بود که منکر نزول هرگونه کتاب 
آســماني بود و قرآن در آیه پیش گفته به این مسئله اشاره دارد. 

)مجمع البیان ج 4 ص ۵1۵(
4- ویژگی های دیگر

نادیده گرفتن بشارت هاي تورات )بقره آیه 1۰1( و تضییع کتاب 
ال و ترک امر به معروف و نهي از منکر )مائده آیه 63( سخن دروغ 
و کفرگویي و رشــوه خواري و حرام خواري و ربا از دیگر کارهایي بود 

که ایشان بدان گرفتار شده بودند. )همان(
آنــان اموال مــردم را مصادره مي کردند و خود از آن اســتفاده 
مي نمودند. مسئله رشوه گیري ایشان در آیه 34 سوره توبه و نیز آیه 
7۵ ســوره بقره و آیات دیگر بیان شده است. به نظر مي رسد آناني 
که در مقام قضاوت و داوري و یا اجراي احکام و حدود نشسته بودند 
به این کار اقدام مي کردند و با تغییر احکام و حدود و یا تساهل در 
اجراي حدود درآمدهاي نامشــروعي را کســب مي کردند. عده اي 
از مفســران بر این باورند که احبار یهــودي با گرفتن وجوهاتي از 
گناهکاران براي بخشش گناهان آن یا فروش نوشته هاي مبتني بر 

مغفرت مي کوشیدند تا درآمدي داشته باشند.
ادامه دارد

کسی که با دروغ و نفاق رضایت مردم 
را جلب کند، مشروعیت الهی ندارد

)بدان ای سالک راه خدا!( ابن ابی یعفور که از اصحاب امام صادق)ع( است 
روایتی مفصل از آن حضرت نقل می کند و می گوید: شنیدم که امام صادق)ع( 
می فرمود: خداوند در بخشی از مناجات هایی که موسی)ع( با ایشان داشت، به 
او خطاب کرد و فرمود: هیچ وقت نسبت به کسی که مردم از او اظهار رضایت 
می کننــد، غبطه نخــور! »حتی تعلم ان ال عزوجل عنــه راضی« تا آنجا که 
مشخص شود آیا خدا از او راضی است یا نه؟ چون معیار، رضایت مردم نیست، 
بلکه رضایت الهی است. اگر دیدیم که خدا از او راضی است و همه مردم هم 
راضی هستند، خیلی عالی است، اما اگر دیدیم رضایت مردم هست ولی خدا 
از او راضی نیســت، اصا جای غبطه خوردن ندارد.)بنابراین( هیچ وقت نباید 
به حال کســی که با بازیگری توانســته به مقامی برسد، غبطه خورد، چون او 
کسی است که توانسته با دروغ و نفاق، عده ای از مردم را فریب داده، رضایت 

آنها را به خود جلب کند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی)حب به دنیا(، آیت اه شیخ مجتبی تهرانی، ص 324

نسبت شکر و ایمان
از نظر آموزه های قرآن، شکر انسان نسبت به خالق به 
معنای ایمان است؛ چنانکه کفران به معنای کفراعتقادی 
است؛ زیرا شکر تنها محدود به شکر از نعمت نیست، که 
در برابر کفران نعمت قرار می گیرد، بلکه شکر و کفران 
می تواند به حوزه اعتقادی باز گردد؛ چرا که شــاخص 
شکر، شناخت خالق منعم و پذیرش خالقیت و الوهیت 
و ربوبیت اوســت. از همین رو در تعریف شــکر، آن را 
شــناخت احسان و نشر آن دانسته اند)لسان العرب، ج 

7، ص 17۰، »شکر«.( 
هر چند که برخی گفته اند که شــکر نعمت همان 
تصّور نعمت و اظهار آن است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 

راغب اصفهانی، ص 461، »شکر«.(
بی گمان هیچ نعمتی بزرگ تر از خلقت انسان نیست، 
که انسان را از عدم به هستی آورده است. انسان در برابر 

فرهنگتشـکردراسام
مجتبی محمدخانی

شکر به معنای سپاس دارای اقسامی چون زبانی و قلبی و نیز نسبت به خدا یا خلق 
است. براساس آموزه های قرآن نسبت بسیار نزدیکی میان ایمان و شکر وجود دارد، به 
طوری که می توان گفت که اصطاح قرآنی ایمان در بردارنده شــکر است؛ زیرا خدا در 
قرآن، نسبت کفر و ایمان را با شکر و کفران یکسان دانسته است. در فرهنگ معاشرت 
و ارتباطات و روابط اجتماعی نیز فرهنگ تشکر از یکدیگر به عنوان یک شاخص اسامی 
مطرح است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا با مراجعه به آموزه های اسام، درباره 

فرهنگ تشکر در روابط اجتماعی، مسائلی را تبیین کند. 

چنین نعمت بزرگی باید شاکر باشد؛ چنانکه باید نسبت 
به نعمت های دیگر، چون هدایت باطنی )طه، آیه ۵۰( 
و نعمت هدایت ظاهری و اســام)بقره، آیه 2( و ارسال 
رسوان و کتب آسمانی)آل عمران، آیه 164؛ حجرات، 
آیــه 17( و نعمت وایت )نباء، آیه 8( که از بزرگترین 
نعمت های الهی اســت شاکر باشــد. تصور شناختی و 
معرفتی نســبت به این نعمت های اساسی و اظهار آن، 
در حقیقت همان شکر واقعی و حقیقی است که انسان 
می بایســت انجام دهد. البته این اظهار به معنای تنها 
سخن گفتن از آن نیست، هر چند که خدا می فرماید: 
ْث؛ و از نعمت پروردگار خویش  ــا بِِنْعَمْهً َربَِّک َفَحــِدّ أََمّ
سخن گوی! )ضحی، آیه 11 (؛ اما حقیقت شکر همان 
بهره گیری درست از نعمت های الهی است؛ چنانکه خدا 
در داستان شکرگزاری حضرت سلیمان )ع( از نعمت های 
الهی به این نکته توجه می دهد: سلیمان از گفتار او دهان 
به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی 
را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم 
و به کار شایسته  ای که آن را می  پسندی بپردازم و مرا 
به رحمت  خویش در میان بندگان شایســته  ات داخل 

کن. )نمل، آیه 19(
در جایی دیگر نیز می فرماید:کسی که نزد او دانشی 
از کتاب [الهی] بود گفت: من آن را پیش از آنکه چشم 
خود را بر هم زنی برایت می  آورم، پس چون ســلیمان 
آن تخت را نزد خود مســتقر دیــد گفت: این از فضل 
پروردگار من اســت تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم 
یا ناسپاسی می  کنم و هر کس سپاس گزارد تنها برای 
خود سپاســگزاری کرده و هر کس ناسپاسی کند بی  
گمان پروردگارم بی  نیاز و کریم است. )نمل، آیه 4۰(

در حقیقت حضرت ســلیمان)ع( با توجه به نعمت 
فهم سخنان موجودات از جمله مورچگان و نیز کارگزاران 
دانا و توانا و استفاده از این نعمت ها در راستای رضایت 
الهی و مقاصد این نعمت ها، به شــکر حقیقی و عملی 

 اشــاره می کند که در میان اقسام شــکرها از اهمیت 
بیشتری برخوردار است؛ زیرا بر اساس آموزه های قرآن 
می توان برای  شــکر سه قسم یاد کرد که شامل موارد 
زیر است: 1. شکر قلبی که یادآوری نعمت است؛ 2. شکر 
زبانی که سپاسگزاری و ستایش بر نیکی احسان کننده 
و صاحب نعمت است؛ 3. شکر سایر اعضای بدن که به 
کارگیری و صرف آن در جای خود اســت. اگر خداوند 
را وصف به شــکر  نماییم، مقصود، اِنعام  احســان  بر 
بندگان و دادن جزای عبادات آنها و یا رشد اعمال نیک 
آنان و اعطای پاداش مضاعف به آنها است.)نگاه کنید: 
مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 461 - 462، »شــکر«؛ 
فرهنگ فارســی، ج 2، ص 2۰۵7؛ لسان العرب، ج 7، 

ص 17۰، »شکر«.(
به هر حال از میان شکرها شکر عملی چون مستند 
به ایمان کامل قلبی و اعتقادی است به یک معنا بازتاب 
دهنده همان ایمان اســت؛ از این رو در آیات قرآن به 
نوعی میان شــکر و ایمان و کفر و کفران ارتباط برقرار 
می شود؛ چرا که حقیقت کفران نعمت، به معنای کفر 
اعتقادی است، چنانکه شکر نعمت از جمله شکر نعمت 
وجود و دیگر نعمت های الهی به معنای ایمان اعتقادی 

است. از همین رو خدا انسان ها را به دو دسته اصلی شاکر 
ا  ِبیَل إَِمّ و کافر معرفی می کند و می فرماید: َهَدیَْناُه الَسّ
ا َکُفوًرا؛ ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر  َشاِکًرا َوإَِمّ

باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس.)انسان، آیه 3(
پس اگر هدایت الهی به گونه ای است که انسان خود 
با اراده آزاد و مختار بتواند میان شــکر و کفران یکی را 
برگزینــد، به این نکته توجه می دهد که ایمان حقیقی 
شخص را می بایست در رفتارهای او نسبت به نعمت های 
الهی از جمله نعمت وجود و نعمت هدایت و مانند آنها 
جست. پس ارتباط شکر با ایمان و کفران با کفر چنان 
محکم و استوار است که شکر نمادی از ایمان اعتقادی 

و کفران نمادی از کفر اعتقادی است.
آثار و اهمیت تشکر از خلق و خالق

شکر هر چند که اوا و بالذات نسبت به خدا است، 
اما حتی شکر از خلق خدا نیز بازگشتش به شکر از خدا 

اســت؛ زیرا بر اساس توحید فعلی، خالق هر نعمتی از 
جمله نعمت هایی که خلق نسبت به یکدیگر می دهند، 
ریشه در خلقت الهی و نعمت های خالق دارد. از همین 
رو خدا درباره انفاقات مالی که اشخاص نسبت به دیگران 
دارند، می فرماید که انفاقات از مال ال است که در اختیار 
ِ الَِّذي آتَاُکْم؛ از  انسان قرار می گیرد: َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَلّ
مال خدا که به شما داده است، به دیگران بدهید.)نور، آیه 
23( پس این کسی که با مال ال انفاق می کند و دیگری 
از او تشــکر می کند، در حقیقت از خدا تشکر می کند، 

هر چند که در ظاهر از انفاق کننده تشکر شده است.
در همین رابطه سجده به حضرت آدم)ع( از سوی 
فرشتگان به معنای سجده به خدایی است که خلقتی 
این چنین کامل دارد که دارایی علمی او همه اسمای 
الهی است و طغیان و استکبار ابلیس نیز طغیان نسبت 
به خدا و کفر و کفران نسبت به اوست. پس کسی که در 
مقام تشکر از مخلوق بر نمی آید، در مقام تشکر از خالق 
نیز بر نمی آید. از همین رو امام سجاد)ع( فرمود: اشکرکم 
ل اشکرکم للناس؛ قدردان ترین شما از خدا، شاکرترین 
و قدردان ترین شما نسبت به مردم است. )اصول کافی 

ج 3 ص 1۵6(
امام رضا)ع( بر اساس همین رابطه مستحکم میان 
تشکر از خالق و مخلوق می فرماید: َمن لَم یَشُکِر الُمنِعَم 
؛ هر کس در مقابل  َوَجَلّ ِمَن الَمخلوقیَن لَم یَشُکِر اّل َعَزّ
خوبی مردم تشکر نکند، از خدای عّزوجّل تشکر نکرده 

است.)عیون ااخبارالرضا ج2، ص24، ح2(
اصوا کســی که نعمت های ظاهری و حســی را 
نمی بیند و در مقام تشــکر بر نمی آید، به طور طبیعی 
نسبت به نعمت های غیر حسی و منعم غیر حسی زبان 
تشکر نخواهد داشت. کسی که بخشندگی و انفاق افراد را 
نمی بیند و اصوا گرایش به تشکر و قدردانی زبانی ندارد، 
در مقام شکر قلبی و عملی نیز بر نمی آید. این افراد نه 
تنها نسبت به نعمت های ظاهر و نعمت دهندگان بشری 
شاکر و قدردان نیستند، نسبت به نعمت های باطنی چون 

اسام و ایمان و خدای منعم نیز شاکر نخواهند بود.
در همین رابطه امام رضــا)ع( می فرماید: إَنّ اّل  
کِر لَُه َولِلوالَِدیِن َفَمن لَم یَشُکر والَِدیِه  َوَجَلّ أََمَر... بِالُشّ َعَزّ
لَم یَشُکِر اّل؛ خدای عّزوجّل دستور داد... به سپاسگزاری 
از خــود و از پدر و مادر، پس کســی که از پدر و مادر 
خود سپاســگزاری نکند از خداوند سپاسگزاری نکرده 
است.)عیون اخبار الرضا ج1 ، ص2۵8 ، ح13 -  خصال 
ص1۵6، ح196 ( در حقیقــت مهم ترین موجودی که 
در خلقت انســان به عنوان واسطه و اسباب نقش دارد، 
والدین هســتند. بانگاهی به آموزه های اسام می توان 
گفت کسی که شاکر این خالق ظاهری نباشد از خداوند 
که خالق حقیقی است نیز تشکر نمی کند؛ چنانکه تشکر 
از والدین به یک معنا تشکر از خدا است؛ و نیز تشکر از 

والدین موجب تشکر از خدا خواهد شد.
آنچنانکه از آیه 11 ســوره ضحی بر می آید، انسان 
می بایست نه تنها نعمت و نعمت دهنده را بشناسد بلکه با 
سخن گفتن از نعمتی که نعمت دهنده داده، شکر نعمت 
را به نمایش بگذارد و قدردان و سپاســگزار باشد؛ این 
امر همان طوری که نسبت به خدا و خالق و نعمت های 
بی پایان او باید باشــد نســبت به هر نعمت دهنده ای 

نیزباید صورت بگیرد؛ چنانکه امام سجاد)ع( می فرماید: 
أّما َحُقّ ِذی الَمعروِف َعلَیَک َفأن تَشُکَرُه و تَذُکَر َمعروَفُه، 
عاَء فیما بَیَنَک َو  َو تُکِسَبُه الَمقالََة الَحَسَنَة وَ تُخلَِص لَُه الُدّ
، َفإذا َفَعلَت ذلَِک ُکنَت َقد َشَکرتَُه ِسّرا  َوَجَلّ بَیَن اّل  َعَزّ
َو َعانَیــًة ، ثَُمّ إن َقَدرَت َعلی ُمکافاتِِه یَوما کاَفیَتُه؛ حق 
کســی که به تو نیکی کرده ، این است که از او تشکر 
کنــی و نیکي اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد 
کنی و میان خود و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا 

کنی ، هرگاه چنین کردی بی گمان پنهانی و آشکارا از 
او تشکر کرده ای. سپس اگر روزی توانستی نیکی او را 
جبران کنی ، جبران کن.)امالی، صدوق، ص372؛شبیه 
ایــن حدیث در تحف العقــول، ص26۵؛ و نیز : من ا 

یحضر الفقیه ج2 ، ص622 و 623(
بنابراین، یکی از راه های تشــکر آن است که انسان 
نســبت به نعمت هایی که دیگران به او عطا می کنند، 
جبران کند. پس تشکر متقابل با دادن نعمتی، از جمله 
روش های تشکر اســت که در تعالیم اسام بیان شده 
است. اینکه کسی بخواهد جبران کند، عملی پسندیده 
و شکری کامل اســت که می بایست مد نظر و اهتمام 

قرار گیرد.
از نظر قرآن، شــکر نعمت، هــم نعمت را افزایش 
می دهد  و هم بر ســعه وجودی و شــرح صدر انسان 
می افزاید و شــرایط درونی و بیرونی شــاکر را افزایش 

می دهد. در حقیقت شکر نعمت پیش از اینکه تشکر از 
دیگری باشــد، تشکر از خود و بهره مند شدن خویش 
از وضعیتی بهتر و برتر اســت؛ چنانکه خدا می فرماید: 
َن َربُُّکْم لَِئْن َشــَکْرتُْم َلَِزیَدنَُّکْم َولَِئْن َکَفْرتُْم إَِنّ  َوإِْذ تَأََذّ
َعَذابِي لََشــِدیٌد؛ و آنگاه که پروردگارتان اعام کرد که 
اگر واقعا سپاسگزاری کنید شما را افزون خواهم کرد و 
اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت  خواهد بود.
)ابراهیــم، آیه 7( یا در جای دیگری می فرماید هرکس 
تشــکر کند در واقع برای خودش تشــکر کرده است. 

)نمل/4۰(
خدا غنی بالذات است و هیچ نیازی به شکر و تشکر 
کسی ندارد؛ از این رو خدا در آیات قرآن، تاثیرشکرگزاری 

انســان نسبت به خدا و نعمت هایش را به خودشان باز 
می گرداند)همــان( و بصراحت درباره عدم نیاز خویش 
نسبت به شکر و تشکر می فرماید: َوَقاَل ُموَسی إِْن تَْکُفُروا 
َ لََغِنٌيّ َحِمیٌد؛  موسی  أَنُْتْم َوَمْن فِي اْلَْرِض َجِمیًعا َفإَِنّ اَلّ
گفت: اگر شــما و هر که در روی زمین اســت همگی 
کافر شــوید بی  گمان خدا بی  نیاز ستوده صفات است.

)ابراهیم، آیه 8(
چنانکه گفته شــد میان کفر و کفران و شــکر و 
ایمان ارتباط تنگاتنگی اســت؛ از همین رو در قالب 
احتباک در آیات 7 و 8 ســوره ابراهیم، شکر با ایمان 
و کفر با کفران آمیخته اســت. بنابراین، نیازی دیده 
نشده است که در مقام تقابل واژه کفران به کار رود، 
بلکه کفر اعتقادی مطرح می شود تا دانسته شود که 
همان طوری که شــکر نمادی از ایمان است، کفران 
نیز نمادی از کفر است. پس خدا در این آیات در قالب 
تقابل شــکر را در برابر کفر قرار می دهد تا بیان کند 
که همواره شکر با ایمان همراه است، چنانکه کفران 
با کفر همراه اســت. پس شاکر مومن است؛ چنانکه 

کفران کننده نعمت، کافر است.
به هر حال از آیات قرآن به دست می آید که شکر و 
تشکر تاثیراتی که دارد نخست در خود انسان است، از 
همین رو امیرمومنان علی)ع( نیز به این حقیقت اشاره 
کرده و می فرماید: إَنّ َمکَرَمْهً َصَنعَتها إلی أَحٍد ِمن الّناِس 
، إنّما أکَرمَت بِها نَفَسَک و َزیَّنَت بِها ِعرَضَک، َفا تَطُلب 
ِمن َغیِرَک ُشــکَر ما َصَنعَت إلی نَفِســَک؛ اگر به کسی 
خوبی کردی در واقع با این کار،خود را گرامی داشته ای 
و به خودت آبرو داده ای، پس به ســبب خوبی ای که به 
خودت کرده ای از دیگران خواهان تشکر مباش.)تصنیف 

غرر الحکم و درر الکلم ص382 و  383 ، ح869۵(
البتــه امام علــی)ع( در جایی دیگــر درباره تاثیر 
تشــکر در بهره مندی خود انسان از این حالت نفسانی 
و رفتاری می فرماید: ُشکُرَک لِلّراضی َعنَک یَزیُدُه ِرضا 
َو َوفاًء؛ سپاســگزاری تو از کسی که از تو راضی است، 
موجب رضایت و وفاداری بیشــتر او می شود.)شرح آقا 
جمال خوانســاری بر غرر الحکم و درر الکلم ج 4، ص 

161 ، ح۵668 (
همان طور که شــکر از خدا بیانگر رضایتمندی و 
جلب رضایت الهی است؛ زیرا مومن با شکر همه جانبه 
در مقام راضیه مرضیه قــرار می گیرد و نوعی رضایت 

دوســویه فراهم می آید؛ زیرا نفس چنین افرادی نفس 
مطمئن به ایمان و شــکر است)فجر، آیات 27 و 28(، 
همچنین تشکر از دیگران نیز موجب رضایت دو سویه 
و وفاداری نســبت به همدیگر بوده و انسجام و ارتباط 

اجتماعی میان امت اسام را افزایش می دهد. 
در تاثیر شکر اجتماعی و تشکر می بایست به تغییر 
حالت و رهایی از مشــکات ارتباطی میان افراد و رفع 
کدورت ها  اشــاره کرد؛ چنانکه امام علی )ع( می فرماید: 
فا؛  ُشکُرَک لِلّساِخِط َعلَیَک یوِجُب لََک ِمنُه َصاحا وَ تََعُطّ
سپاسگزاري ات از کسی که از تو ناخشنود است، سبب 
رفع ناراحتی و مهربانی او نسبت به تو می شود.)تصنیف 

غررالحکم و دررالکلم ص28۰ ، ح6198 (
از نظر آموزه های قرآن، ســطح ارتباطی میان افراد 
جامعه را می توان در سه سطح رفتاری عدالت درقالب 
مقابله به مثل، احسان و اکرام دسته بندی کرد. از نظر 
امام علی)ع( کسی که مقابله به مثل می کند، در حقیقت 
رفتار جبرانی در ســطح عدالت داشته است؛ اما کسی 
که تشکر می کند، در حقیقت در مقام احسان یا اکرام 
نشســته و در سطح عالی تر انسانی قرار دارد؛ از این رو 
ایشان می فرماید : َمن َصَنَع بِِمثِل ما ُصِنَع اِلَیِه َفاِنَّما کافاُه 
َو َمن اَضَعَفُه کاَن َشکورا؛ هر کس در برابر خوبی ای که 
به او شــده همانند آن را انجام دهد آن را تافی کرده 
است و اگر بیشتر از آن خوبی کند، سپاسگزاری کرده 

است.)کافی، ط-ااسامیه، ج4، ص28، ح1(
امــام صادق)ع( فرمــود : لََعَن اّل  قاِطعی ُســُبَل 
ُجُل  الَمعروِف قیَل َوما قاِطعوا ُســُبِل الَمعروِف؟ قاَل: اَلَرّ
یُصَنُع إلَیِه الَمعــروَف َفَیکُفُرُه ، َفَیمَتِنُع صاِحُبُه ِمن أن 
یَصَنَع ذلَِک إلی َغیِرهِ؛ خدا لعنت کند راهزنان نیکی را. 
سؤال شد راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ فرمودند: 
کسی که به او نیکی شود و او ناسپاسی کند، در نتیجه 
نیکوکار را از نیکی به دیگران باز دارد.)کافی، ااسامیه، 

ج4، ص33، ح1(

ٌر و ذلَِک  باز آن حضرت می فرماید: إَنّ الُمؤِمَن ُمَکَفّ
أَنّ َمعروَفُه یَصَعُد إلَی اّل  تَعالی َفا یَنَتِشــرُ فِی الّناِس 
، و الکافُِر َمشــهوٌر و ذلَِک أَنّ َمعروَفُه لِلّناِس یَنَتِشُر فِی 
ماءِ؛ مؤمن ناسپاسی می شود،  الّناِس و ا یَصَعُد إلَی الَسّ
زیرا خوبی او بــه درگاه خدای تعالی باا می رود و در 
میان مردم شــایع نمی شود، اما خوبی های کافر شایع 
می شــود چون برای مردم اســت و به درگاه الهی باا 

نمی رود.)علل الشرایع ج2، ص۵6۰، ح1(
َدنََّک فِی الَمعروِف َمن  امام علی)ع( می فرماید: ا یَُزِهّ
ا یَشُکُر لََک، َفَقد یَشُکُرَک َعلَیِه َمن ا یَسَتمِتُع بَِشی ٍء 
ِمنُه، َوَقد تُدِرُک ِمن ُشکِر الّشاِکِر أکَثَر ِمّما أضاَع الکافُِر ، 
واّل  یُِحُبّ الُمحِسنیَن؛ تشکر نکردن دیگران از تو نباید 
تو را به خوبی کردن بی رغبت ســازد، زیرا کسی که از 

آن نیکی کمترین بهره ای نمی برد )یعنی خداوند( از 
تو قدردانی می کند و از سپاسگزاری این سپاسگزار به 
بیش از آن چیزی می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته 
اســت و خداوند نیکوکاران را دوست دارد.)نهج الباغه، 

صبحی صالح، ص۵۰۵ ، حکمت 2۰4(
از نظر آموزه های اسامی تشکر از دیگران به خاطر 
کارهایشــان امری مطلوب و پسندیده است. البته این 
گونه نیســت که همه نیکوکاران از سوی دیگران مورد 
سپاس قرار گیرند و این ناسپاسی و یا عدم سپاس نباید 
نیکوکاران را دلسرد کند؛ زیرا خدا از ایشان تشکر خاص 
خواهد کرد؛ چنانکه پیامبر)صلی ال علیه و آله(می فرماید: 
أفَضُل الّناِس ِعنَد اّل  َمنِزلَْهً وَ أَقَربُُهم ِمَن اّل  َوســیلَْهً 
ُر إحسانُُه؛ بهترین مردم در نزد خداوند و  الُمحِسُن یَُکَفّ
نزدیک ترین آنان به او، نیکوکاری است که از نیکی او 
قدردانی نمی شــود. )نوادر ، راوندی، ص9؛ بحارالنوار، 

بیروت، ج72، ص44، ح1(
به هر حال، آنچه از آموزه های اسام درباره شکر و 
تشکر به دست می آید اینکه انسان مومن می بایست در 
برخوردهای اجتماعی اهل تشکر باشد؛ زیرا آثار و برکات 
چنــدی دارد که یکی از مهم ترین آثار آن اینکه عامل 
ایجاد محبت و تحکیم روابط اســت. همچنین داشتن 
حالت و روحیه »سپاســگزاری« و »قدردانی« و »حق 
شناســی« نسبت به مردم، نشانه ایمان و باور و اعتقاد 

محکم به خدا و سپاسگزاری و شکر در برابر اوست.
چنانکه گفته شد همواره سپاس و تشکر، در مقابل 
»نعمت« است. نعمت و احسان هم یا مستقیما از سوی 
خدا به ما می رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی 
بر دست آنها جاری می شود و ما از نیکوکاریها و یاریها و 
مساعدتهای مردم بهره مند می شویم و »نعمت الهی« از 

این طریق شامل ما می گردد. 
همچنین معلوم شد که »شکر خدا« با »سپاس از 
مردم« منافاتی ندارد؛ زیرا حتی گاهی شکر الهی در سایه 
تقدیر و تشکر و حق شناسی از مردم تحقق می پذیرد 
و خداوند به این گونه سپاســگزاریها راضی است، بلکه 
به آن دستور می دهد. اصوا شکرگزاری نسبت به خدا 
و خلق موجب می شود تا شخص جزو شاکرین باشد و 
خدا خود پاداش خاصی برای آنان فراهم آورده اســت: 
اِکِریَن«؛ خداوند به تحقیق پاداش  ُ الَشّ »َوَســَیْجِزي اَلّ

سپاسگزاران را می دهد.)آل عمران، آیه 144(



ورزشی

سرویس ورزشی-
ســهراب مرادی قهرمان وزنه برداری المپیک 
 و جهان، رقابت هــای جهانی 2019 را از دســت 

داد!
عصر چهارشــنبه خبــر تلخــی از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری به بیرون مخابره شد؛ سهراب مرادی قهرمان 
المپیک و جهان از ناحیه دوباره از ناحیه کتف مصدوم شد 
و به بیمارستان منتقل گردید. دکتر اصانی پزشک معالج 
این وزنه بردار چهارشنبه شب با انجام بیهوشی، دررفتگی 
 MRI شانه را جا انداخت و اکنون نیز باید از این وزنه بردار
مجدد گرفته تا مشــخص شود وضعیت جدیدش به چه 

صورت است.
پیش از این ســهراب مرادی از ناحیه کتف مصدوم 
شده بود که حدود سه هفته فیزیوتراپی انجام داد و پس 
از انجام MRI جدید مشخص شد شرایط بهتری دارد اما 

این وزنه بردار نباید تمرین می کرد.
در حاضر هم نکته مهم بحث از دســت ندادن زمان 
اســت و با توجه به اینکــه در آلمــان دوره درمانی این 
وزنه بردار می تواند کوتاه تر شود شاید بهتر باشد با برگزاری 
جلسه فوری در مورد شرایط این وزنه بردار تصمیم گیری 
شــود و اگر در آلمان راه درمانــی این وزنه بردار کوتاه تر 
می شــود، شــرایط مجدد اعزامش به این کشور را فراهم 

کنند.
واکنش خورشیدی فر به انتقادات از کادرفنی

علی اکبر خورشــیدی فر مربی تیم ملی وزنه برداری 
درباره مصدومیت ســهراب مرادی گفت: سهراب مرادی 
ساعت هشت شب این اتفاق برایش افتاد و در زمانی بود 
که تمرین تمام شده بود و وزنه برداران مشغول ریکاوری 
بودند. ســهراب مرادی هم در ایــن زمان می آمد که کار 

بدنســازی و آمادگی جسمانی را انجام دهد و هر روز این 
کار را انجام می داد اما وزنه برداران گفتند یک حرکت با 

وزنه زد و شانه اش در رفت.
او ادامه داد: ســهراب مرادی زیر نظر پزشــک بود و 
کادر فنی هم با پزشک هماهنگ بود و اصًا مجوزی برای 

تمرین کردن به این وزنه بردار نداده بود.
خورشیدی فر با  اشاره به انتقادهای وارد شده به کادر 
فنــی تاکید کرد: این اتفاق زمانــی برای مرادی افتاد که 
تمرین تمام شــده بود و وزنه برداران مشــغول ریکاوری 
بودند و کادر فنی آنجا نبود. زمانی هم که مرادی مصدوم 
شــد بافاصله او را به بیمارستان منتقل کردیم که من و 

علی هاشمی همراه او بودیم.

بازتاب مصدومیت مرادی در رسانه های خارجی
خبر تلخ بــرای وزنه برداری آنجاســت کــه با این 
مصدومیت، ســهراب مرادی رقابت های جهانی 2019 را 
از دســت داد. خبر مذکور را نه رســانه های داخلی بلکه 
Insidethegames اعام کرد. این سایت خارجی در تشریح 
دایل غیبت مرادی یادآور شــد: سهراب مرادی قهرمان 
جهان و المپیک که رکورددار جهان هم هست بعد از در 
رفتگی شــانه اش در تمرین، در مسابقات قهرمانی جهان 
2019 غایب خواهد بود. این دومین آسیب دیدگی جدی 
اســت که برای مرادی در طول پنج مــاه پیش می آید. 
مرادی امید اول ایران برای گرفتن مدال طا در المپیک 

توکیو بود اما اکنون دیگر بسیار بعید به نظر می رسد.

داود باقری به رســانه های ایران گفته است سهراب 
مرادی مسابقات جهانی که 25 شهریور تا سوم مهرماه در 
تایلند برگزار می شــود، را از دست می دهد.مرادی در ماه 
فوریه هم آســیب دیدگی از ناحیه کمر داشت که پس از 
معاینه توسط متخصص آلمانی گفته شد برای شش تا نه 
ماه باید استراحت کند و تمرینات فیزیوتراپی انجام دهد.

امسال برای مرادی از بد به بدتر پیش رفته است و در 
حالی که او از مصدومیت ها رنج می برد، هفته پیش تیان 
تائو چینی رکورد دوضرب جهان را شکست و مرادی این 
رکورد را از دست داد. از آنجا که ایران دو وزنه بردار مرد را 
می تواند به المپیک توکیو اعزام کند، ممکن است مجبور 

شود از کیانوش رستمی استفاده کند.
تماس وزیر ورزش با مرادی

ســهراب مرادی یکی امیدهای مسلم کاروان ورزشی 
ایران برای کســب مدال در المپیک 2020 توکیو است. او 
در المپیک 2016 ریو هم به مدال طا رسیده بود و با رفتن 
بــه وزن 96 کیلوگرم )یکی از اوزان المپیکی وزنه برداری( 

رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرده است.
تمام این اتفاقات موجب شده که وزیر ورزش و مسئوان 
کمیته ملی المپیک نیز نگران وضعیت مصدومیت مرادی 
باشند. دیروز پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در خبری 
اعــام کرد وزیر ورزش در تماســی تلفنی پیگیر وضعیت 
درمانی سهراب مرادی شده اســت. مسعود سلطانی فر در 
این تماس گفت: در درجه اول ســامتی شما مهم است و 
مطمین باشــید هر حمایتی برای درمان شما نیاز باشد بر 
عهده ورزش کشور خواهد بود. سهراب مرادی هم با تشکر 
از پیگیری و توجه وزیر ورزش و جوانان به قهرمانان ورزشی 
گفت: امیدوارم با طی شدن مراحل درمان بتوانم بزودی به 

صحنه تمرین و اردوهای آماده سازی بازگردم.

خبر نگران کننده ای که از اردوی تیم ملی بیرون آمد

مصدومیت، دوباره گریبان قهرمان المپیک را گرفت
خداحافظی سهراب مرادی با مسابقات جهانی وزنه برداری 2019 

*مسابقات بسکتبال ویلیام جونز از عصر دیروز به میزبانی تایوان آغاز شد که 
تیم ملی امید ایران نخستین بازی خود را مقابل نماینده فیلیپین واگذار کرد.

ملی پوشــان ایران در نخســتین دیدار دیروز به مصاف حریف فیلیپینی خود 
مایتی اسپورت رفتند و نیمه اول را ۴6 بر ۳۳ واگذار کردند و نهایتاً این مایتی 
اســپورت بود که 9۸ بر ۷2 پیروز میدان شد.تیم امید ایران امروز در دومین 

بازی خود به مصاف تیم چین تایپه A)میزبان( می رود.
*پس از چهار روز فعالیت، هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی عصر دیروز به پایان راه خود رســید. در این نمایشگاه جدیدترین و 
نوین ترین صنایع، تجهیزات و وســایل ورزشــی تولید شــده در بزرگترین و 
معتبرترین شرکت ها، کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی، شرکت های 
ارائه دهنده خدمات ورزشی، توانمندی های فدراسیون های ورزشی و همچنین 
برنامه های مختلف ورزشی و آموزشی ارائه و در معرض دید مسئولین و مدیران 
تربیت بدنی نهادها و ارگان ها و سایر عاقه مندان به تجهیزات ورزشی گذاشته 
می شــود. علی محتشم امیری مدیر نمایشــگاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزشــی با اظهار رضایت از عملکرد دســت اندرکاران و شرکت کنندگان در 
نمایشگاه هجدهم ورزش گفت: با پایان کار نمایشگاه هجدهم از فردا کار برای 
برگزاری خوب نمایشــگاه نوزدهم را با استفاده از نقاط ضعف و قوت نمایشگاه 
هجدهم آغاز خواهیم کرد، چرا که قصد داریم هر سال عملکردی بهتر از سال 
گذشته داشته و مطمئن باشید هرگز هم کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد.

خواندنی از ورزش ایران

یادبود شهید مدافع حرم عباس دانشگر
نگاه زیبای یک دهه هفتادی

شهید مدافع حرم عباس دانشگر، یکی از دهه 
هفتادی هایی بود که داوطلبانــه به میدان رزم با 
تکفیری ها رفت و در این راه به شهادت رسید. وی 
متولد 1۸ اردیبهشت سال 1۳۷2 در سمنان بود و 
20 خرداد سال 1۳95 در حلب سوریه به شهادت 
رسید. مزار وی در امامزاده علی بن اشرف سمنان، 
پذیرای عشاق راه حقیقت است. عظمت روح این 
شــهید مدافع حرم 2۳ ساله را می توان در وصیت 

نامه او به خوبی دید. شهید عباس دانشگر در این وصیت نامه نوشته است: »آخر 
من کجا و شــهدا کجا خجالت می کشم بخواهم مثل شهدا وصیت کنم من ریزه 
خوار سفره  آنان هم نیستم، شهید شهادت را به چنگ می آورد راه درازی را طی 
می کند تا به آن مقام می رســد اما من چه!سیاهی گناه چهره ام را پوشانده و تنم 
را لخت و کسل کرده، حرکت جوهره  اصلی انسان است و گناه زنجیر، من سکون 
را دوست ندارم. عادت به سکون بای بزرگ پیروان حق است، سکونم مرا بیچاره 
کرده. در این حرکت عالم به سمت معبود حقیقی دست و پایم را اسیر خود کرده، 
انسان کر می شود، کور می شــود، نفهم می شود، گنگ می شود و باز هم زندگی 
می کند.بعد از مدتی مست می شود و عادت می کند به مستی و وای به حالمان اگر 
در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته باشیم. درد را، انسان بی هوش نمی کشد، 

انسان خواب نمی فهمد، درد را، انسان با هوش و بیدار می فهمد...«

حدیث دشت عشق

سرمربی تیم ملی والیبال پس از شکســت این تیم مقابل لهستان در مرحله نهایی لیگ ملت ها گفت: 
حریف به اندازه کافی قدرتمند بود و بهتر از ما عمل کرد.

 تیم ملی والیبال ایران که در مرحله مقدماتی با 12 پیروزی و ۳6 امتیاز به عنوان تیم دوم جدول رده بندی از مرحله 
مقدماتی لیگ ملت ها گام در مرحله نهایی گذاشت، از ساعت 2:۳0 دقیقه بامداد جمعه در شیکاگو آمریکا به مصاف تیم 
ملی لهستان رفت و ۳ بر یک شکست خورد. با این شکست کار تیم ملی والیبال برای صعود به مرحله بعدی مسابقات دشوار 
شد. ایگور کواکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال پس از باخت سه بر یک ایران برابر لهستان در دور نهایی لیگ ملت ها گفت: 
بازی ســختی برای ما بود. ما ست اول را بســیار خوب آغاز کردیم و واقعاً در فرم خوبی بازی کردیم. اما در ست دوم تیم 
لهستان دفاع های خوبی انجام داد و ما در دریافت ها مشکل داشتیم. آنها در ادامه  بازی در سرویس نیز خیلی خوب عمل 
کردند. ســرمربی تیم ملی والیبال افزود: بازی خیلی بزرگی را در دور نهایی لیگ ملت ها داشــتیم. ما مقابل تیمی مغلوب 

شدیم که بهتر از ما عمل کرد و به اندازه ی کافی قدرتمند بود.
با به پایان رســیدن روز دوم مســابقات مرحله نهایی لیگ ملت ها، در گروه اول صعود تیم های روســیه و آمریکا به 

نیمه نهایی قطعی شد و در گروه دوم نیز لهستان با پیروزی برابر ایران و برزیل مسافر مرحله بعدی شد.
ملی پوشان والیبال ایران در دومین دیدار خود بامداد شنبه به مصاف برزیل رفتند.

صحبت های کواکوویچ پس از شکست تیم ملی والیبال برابر لهستان
سرپرست فدراسیون کشتی آخرین وضعیت برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون را تشریح کرد.

بهروز نعمتی درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات ریاســت فدراسیون کشتی گفت: با توجه به اینکه قول دادیم 
روز چهارشنبه 26 تیر ماه انتخابات فدراسیون را داشته باشیم، کارهای اجرایی را در این باره انجام دادیم و نمایندگان نیز 

معرفی شدند. امیدوارم دیگر نمایندگان مجمع نیز توسط ارگان های مربوط معرفی شوند.
وی که با برنامه ورزش و مردم صحبت می کرد، با اشــاره به اینکه انتخابات فدراســیون کشتی تحت هر شرایطی در 
روز 26 تیر برگزار خواهد شــد، ادامه داد: هنوز تایید صاحیت ســه نفر نیامده است. آنچه مسلم است، انتخابات برگزار 
می شود و امیدواریم تکلیف این سه نفر نیز مشخص شود. آنها حق زیادی بر گردن کشتی دارند و امیدواریم تکلیف شان 

مشخص شود.
سرپرست فدراسیون کشــتی درباره معرفی نمایندگان حاضر در مجمع انتخاباتی گفت: اساسنامه در همه بخش ها 
تکلیف را مشخص کرده، هم نمایندگان، هم ورزشکاران، هم بانوان و هم داوران. ما تاش کردیم آنهایی که ایق هستند، 

انتخاب شوند.
نعمتی در پاســخ به این ســؤال که آیا برای حضور در انتخابات در این چند ماه وسوسه شد یا نه؟ عنوان کرد: خیر، 

برای ریاست فدراسیون کشتی وسوسه نشدم.

انتخابات فدراسیون کشتی تحت هر شرایطی ۲۶ تیر برگزار می شود 

 *سید محمد سعید مدنی
پرونده فســاد در فوتبال را یادتان که هست؟! پرونده ای که تقریبا از 
اواخر سال 92 در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم شورای اسامی تشکیل 
شد تا موضوع فساد در فوتبال را پیگیری و رسیدگی کند. موضوعی که 
سال ها قبل از ان سال از سوی رسانه های دلسوز و کارشناسان خیرخواه 
بارها در باره آن حرف زده شــده بود وهشــدار داده شده بود و... بااخره 
بعد از ســال ها بی توجهی ،مجلس شورای اســامی)دوره نهم( به ماجرا 
ورود کرد و باعث خوشــحالی کسانی شد که سامت فوتبال را در خطر 
کامل وعنان ان را به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم، در دست باندهای 
سوء استفاده چی وکاش و شاراتان مسلک و...اختاپوسی می دیدند و به 
طور طبیعی موجب هراس و وحشت همین جریانات زیاده خواه و فاسد، 
شــد. ماجرای پرونده فساد در فوتبال تا انجا جلو رفت که حتی جزییات 
آن در صحن علنی مجلس هم مطرح شد و... در حالی که همگان منتظر 
ارجاع این پرونده به قوه قضائیه و شــروع برخورد با مفسدان و متخلفان 
فوتبال بودند... دوره مجلس نهم به سر آمد و مجلس دهم از اوایل سال 
95 فعالیت خود را شــروع کرد. با شروع کار این مجلس دیگر حرفی از 
پرونده فساد در فوتبال مطرح نشد و خیلی زود برهمگان معلوم شد که 
مجلسیان حالیه قصد پیگیری این ماجرا را ندارند. این دریافت وقتی به 
یقین تبدیل شــد که در حالی که رئیس کمیسیون اصل90 مجلس نهم 
که به مجلس دهم هم راه یافته بود تقریبا از دســترس رسانه ها و سؤال 
کننــدگان خارج بود!یکی دو نفر از اعضای جدید کمیســیون اصل 90 
مجلس دهم  صراحتا موضوع فساد در فوتبال را موضوعی نه چندان جدی 
که تشــکیل پرونده ان در مجلس نهم هم با » اغراض سیاســی« همراه 
بوده، اعام کردند و...خاصه پرونده فســاد در فوتبال به بایگانی سپرده 
شــد تا خاک بخورد و...موجب شــود تا جریانات مفسد وشاراتان هایی 
که از ســر وکول فوتبال باا می روند وآن را بیمار وآلوده کرده نفســی 
به راحتی بکشــند و با جرات و جسارت و گستاخی بیشتری به مفسده 
انگیزی خود در فوتبال ادامه دهند و...کار و بار آن را به اینجایی بکشانند 
که حاا باید حسرت شش سال پیش را بخوریم!!... حاا یکی دو هفته ای 
است که شاهد اظهارنظرهایی هستیم که از زبان نمایندگان مجلس مثا 
رئیس فعلی کمیســیون اصل 90 در باره موضوع فساد در فوتبال شنیده 
می شــود. حتی اخیر آقــای پور مختار خودمان! هــم در این باره یعنی 
فساد در فوتبال حرف هایی زده و برخاف سه سال گذشته در مصاحبه 
خــود چند بار هم تاکید کرده :در این باره در مجلس نهم هم پرونده ای 
تشــکیل شده بود...! و چکیده حرف این نمایندگان محترم این است که 
موضوع فســاد همه جانبه و دالی افسارگسیخته در فوتبال جدی است 
و مراجــع ذی ربط خاصه قوه قضائیــه و وزارت اطاعات و... باید در این 
موضوع ورود کنند. ما این اظهارات را به فال نیک می گیریم و امیدواریم 
اتفاقات مثبتی در جهت مبارزه با فساد و اصاح سازوکار فوتبال صورت 
بگیرد. هرچند که ســؤااتی در ذهن ما و خیلی ها مطرح است که کمی 
نگران کننده اســت، ســؤااتی مثل اینکه این اظهارات و دلسوزی برای 
فوتبال وگرفتاری های آن چقدر جدی و دلسوزانه است و چقدر تبلیغاتی 
و به نزدیک شــدن انتخابات مجلس یازدهم ربط پیدا می کند؟! چرا این 
عزیزان در سه سال گذشته در این باره، واکنش و دغدغه ای از خود بروز 
نداده اند؟! سؤال دیگر که تقریبا در اذهان رسوخ کرده این است که اصوا 
چرا پرونده فساد در فوتبال در مجلس دهم دنبال نشد؟ آیا واقعا فسادی 
در فوتبــال ما وجود ندارد- که خوب می دانیم دارد- یا اینکه کســانی؛ 
جریانــات و باندهایی از داخل بیرون مجلس کاری کردند که آن پرونده 
به کلی از دســتور کار مجلس خارج و حواله اتاق بایگانی شود تا در آنجا 
خاک بخورد و در مقابل مشــتی فاسد و زیاده خواه- مانند همپالکی های 
خود در بخش های دیگرصنعت، مســکن، خود رو، کاغذ و...- فارغ البال 
هرغلطی کی می خواهنددر فوتبال انجام دهند واین رشته جذاب و جوان 
پســندرا به جای منافع ملی د ر خدمت منافع نامشروع و پست خود به 

کار بگیرند...؟!!

به بهانه اظهارات اخیر مجلسیان درباره فساد در فوتبال 
 چقدر دلسوزانه 

چقدر تبلیغاتی و انتخاباتی...؟! 

نکته  ورزشی

صفحه ۹
 شنبه 22 تیر ۱۳۹۸
۱۰ ذی القعده ۱۴۴۰ - شماره 222۳۱

آخرین اخبار از نقل و انتقاات فوتبال باشگاهی ایران
* بختیار رحمانی هافبک 2۷ ســاله فصل گذشته تیم سپاهان اصفهان، با امضای 
قراردادی یک ســاله به تیم الشمال قطر پیوســت. تیم الشمال در لیگ ستارگان 

حضور ندارد و یکی از تیم های لیگ دسته دوم قطر به شمار می رود.
*به گــزارش روزنامه العرب قطر، تیم ااهلی پس از تمدید قرارداد امید ابراهیمی 
دیگر هموطن او یعنی روزبه چشــمی را به خدمــت گرفت. محمد دیامی و نبیل 
اازهر 2 بازیکن دیگر ااهلی هستند که پس از عقد قرارداد آنها فهرست بازیکنان 
خارجی این تیم برای فصل جدید لیگ ستارگان تکمیل شد. ااهلی قطر از ۳ روز 
دیگر اردوی آماده سازی پیش فصل خود را در هلند برپا می کند و 5 بازی تدارکاتی 

نیز با تیم های این کشور برگزار خواهد کرد.
*دو رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچو مرکاتو مدعی شدند که آندره آ استراماچونی، 
سرمربی استقال پس از جذب شیخ دیاباته از مدیران این تیم خواسته تا یک مهاجم 
دیگر که ســابقه بازی در سری آ را دارد، استخدام کنند.مانوئل پوچیارلی، مهاجم 
تیم کیه وو ایتالیا که البته پست اصلی اش مهاجم کاذب است، مدنظر استراماچونی 
قرار گرفته است. این بازیکن فصل گذشته در 10 بازی برای کیه وو به میدان رفت 
اما موفق به گلزنی و دادن پاس گل نشــد، البته در کل فصل 2019-201۸ برای 
کیوو خوب نبود و آنها به سری بی سقوط کردند.این بازیکن 2۸ ساله ایتالیایی که 
براساس سایت ترانسفرمارکت ارزش 2 میلیون یورویی دارد، در 1۳5 تجربه حضور 
در سری آ، 16 گل زده و 5 پاس گل داده است. همچنین پوچیارلی سابقه پوشیدن 
پیراهن امپولی را هم دارد.براساس اداعای رسانه های ایتالیایی، استقال می خواهد 

با ارائه پیشنهاد انتقال قرضی با بند خرید دائم پوچیارلی را جذب کند.
*مهدی مومنی بازیکن فصل گذشته پیکان تهران پس از توافق با مدیرعامل باشگاه 
صنعت نفت آبادان شاگرد اسکوچیچ شد. باشــگاه نفت آبادان تاکنون اهل شاخه، 
ناصری، آل کثیر، حنفی، سااری و حامدی فر را به خدمت گرفته و با ریکانی، کعبی، 

جهانی و احمدی برای فصل جدید لیگ برتر تمدید کرده بود.
*گادوین منشأ، بازیکن پیشین استقال و پرسپولیس با عقد قراردادی به عجمان 
امارات پیوست. این باشگاه پس از خروج تیام، دیگر بازیکن پیشین استقال، اقدام 

به خرید منشأ کرد.
ماهینی اردوی پرسپولیس را ترک کرد

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس با نظر کادر فنی و کادر پزشکی تیم، بعدازظهر 
دیروز اســتانبول را به مقصد تهران ترک کرد. حســین ماهینی در بازی دوستانه 
برابر نیروی زمینی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شــد با این حال همراه با دیگر 
سرخپوشان برای برگزاری اردوی آماده سازی عازم ترکیه شد.این بازیکن اما نیازمند 
ادامه روند درمانی و عکسبرداری مجدد از زانوی آسیب دیده خود است. به همین 
دلیل وی با نظر کادر فنی و کادر پزشــکی تیم، عصر دیروز اردوی سرخپوشان را 
ترک و راهی تهران  شــد. این در حالی است که شنیده می شود کالدرون سرمربی 
آرژانتینی پرسپولیس از وضعیت آمادگی جسمانی حسین ماهینی و شایان مصلح 

رضایت کافی ندارد و قصد دارد آنها را در لیست خروج قرار دهد.

مصاف شاگردان ویلموتس و مجیدی با حضور تماشاگران
دیدار دوســتانه تیم های ملی فوتبال بزرگســاان و امید ایران روز دوشنبه 
2۴ تیرماه با حضور تماشــاگران در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. بازی دوستانه 
تیم های ملی فوتبال بزرگساان و امید ایران روز دوشنبه 2۴ تیرماه، رأس ساعت 
1۸:۳0 با حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.پیش از این قرار بود 

دیدار بین شاگردان ویلموتس و فرهاد مجیدی پشت درهای بسته برگزار شود.
فتحی: پاتوسی را به خاطر پروپئیچ از دست دادیم

مدیرعامل استقال می گوید به دلیل احتمال محرومیت باشگاهش بابت بدهی به 
پروپئیچ، پاتوسی را نتوانسته در جمع آبی های پایتخت حفظ کند. امیرحسین فتحی 
درباره آخرین وضعیت آبی های پایتخت گفت: روز 25 اردیبهشــت سال جاری رای 
کمیته انضباطی فیفا به باشگاه استقال اباغ شد. طبق این رای ما باید ظرف شصت 
روز تا دوشــنبه آینده )2۴ تیر 1۳9۸( بدهی ۴۳0 هزار داری پروپئیچ را پرداخت 
کنیم. پانزده روز بعد از اباغ رای فیفا، روز اول ژوئن )شــنبه 11 خرداد 1۳9۸( باید 
به خاطر جذب پاتوســی ۳50 هزار دار به باشگاه کیپ تاون پرداخت می کردیم تا 
بند خرید دائمی این بازیکن فعال شــود. ما در جلســات متعدد هیئت مدیره، این 
شــرایط خیلی دشوار و بحرانی را بررسی کردیم و بافاصله با باشگاه کیپ تاون وارد 
مذاکره و مکاتبه شــدیم تا باتوجه باین موضوع شــرایط جدیدی را برای به خدمت 
گرفتن پاتوســی ایجاد کنیم. او افزود: از طرفی دیگر به طور موازی با کمک وزارت 
ورزش وفدراســیون فوتبال پیگیر این بوده ایم که جریمه ۴۳0 هزار داری پروپئیچ 
را از درآمد ۸50 هزار داری استقال در فیفا پرداخت کنیم. پس به این فکر بودیم 
که پاتوسی را هم جذب کنیم اما در نهایت به خاطر حفظ موقعیت باشگاه و احتمال 
محرومیت های سنگین بابت پرونده پروپئیچ، تصمیم بر این شد که نسبت به خرید 
دائمی پاتوسی اقدام نکنیم مگراینکه فیفا بپذیرد جریمه پروپیچ را از محل مطالبات 
ما بپردازد.مدیرعامل استقال اضافه کرد: تاهمین لحظه هم هنوز نتوانسته ایم رضایت 
فیفــا را بابت پرداخت جریمه پروپئیچ جلب کنیم و با فیفا در حال رایزنی و مذاکره 
هستیم و در زاگرب حضور داریم. یعنی هنوز فیفا قبول نکرده که از محل طلب های 
استقال این جریمه را پرداخت کند. به همین خاطر ما ۴۳0 هزار دار آماده کردیم 
تا از طریق سفارت ایران در زاگرب به پروپئیچ پرداخت کنیم. به این نکته مهم توجه 
کنید که ما می توانســتیم ۳50 هزار دار پاتوسی را پرداخت کنیم و اکنون به خاطر 
طلب پروپئیچ در آستانه محرومیت باشیم. او درباره درآمد باشگاه استقال از انتقال 
صیادمنش هم گفت: پول انتقال صیادمنش هزینه سخت ترین بحران ها شده است. 

انصاری فرد به السیلیه پیوست
باشــگاه السیلیه به طور رســمی اعام کرد کریم انصاری فرد را با قراردادی 
دو ســاله به خدمت گرفته اســت. قرارداد بین طرفین در مقر این باشگاه قطری 
با حضور مدیران باشــگاه السیلیه به امضا رسید.باشگاه السیلیه پس از مذاکرات 
فشرده ای که داشت، موفق شد این مهاجم 29 ساله را به توصیه سامی الطرابلسی، 
ســرمربی تونســی خود به خدمت بگیرد. انصاری فرد در این تیم قطری پیراهن 

شماره »10« را به تن خواهد کرد. 
انصاری فرد که ســابقه بازی در تیم های اوساســونا اسپانیا، پانینیوس یونان 
و المپیاکــوس یونان را دارد، در ماه نوامبر 201۸ به ناتینگهام فارســت انگلیس 
پیوست و در این تیم 12 بازی و 2 گل زده از خود برجای گذاشت و در نهایت از 

این تیم جدا شد و به السیلیه پیوست.
توافق بارسلونا و کاشیما برای انتقال ستاره ژاپنی

مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ژاپن در آســتانه پیوستن به بارسلونا قرار 
دارد.

دو باشــگاه بارســلونا و کاشیما آنتلرز بر ســر انتقال هیروکی آبه به جمع 
آبی واناری ها با یکدیگر به توافق رسیدند. این مهاجم 20 ساله که نقش مهمی 
در قهرمانی فصل گذشــته کاشــیما آنتلرز در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
داشت، پس از توافق شخصی با بارسلونا و پشت سر گذاشتن تست های پزشکی 
این باشــگاه به طور رسمی خرید جدید کاتاان ها محسوب خواهد شد. آبه در 
کاشیما به عنوان مهاجم بازی می کرد اما در تیم ملی ژاپن در خط میانی پا به 
توپ اســت. او در سال 201۷ به تیم ژاپنی پیوست و در فصل 201۸ توانست 
جایزه بهترین بازیکن جوان را به خود اختصاص دهد. انتظار می رود این مهاجم 
ژاپنی پس از عملی شدن انتقالش به نوکمپ در تیم ذخیره های بارسلونا مورد 

استفاده قرار بگیرد و در ادامه به تیم اصلی بارسا ملحق شود.
بارســا در حالی در آستانه رســمی کردن خرید آبه است که باشگاه رئال 
مادرید هم ماه گذشته موفق شد تاکه فوسا کوبو را از تیم فوتبال اف سی توکیو 
به خدمت بگیرد، مهاجم 1۸ ســاله ژاپنی که از او به عنوان یکی از پدیده های 
فوتبال ژاپن یاد می شود و به او لقب »مسی ژاپنی« داده اند. تاکه فوسا کوبو هم 

قرار است به عضویت رئال مادرید کاستیا در بیاید.
گریزمان رسمًا بارسایی شد

باشــگاه بارسلونا عصر دیروزبه صورت رسمی از جذب آنتوان گریزمان ستاره 
فرانسوی تیم اتلتیکومادرید خبر داد. این باشگاه در وب سایت رسمی خود اعام 
 کرد که مبلــغ 120 میلیون یورو برای فســخ فرارداد گریزمان را پرداخت کرده 

است.
مهاجم تیم ملی فرانسه با بارسلونا قراردادی 5 ساله تا ۳0 ژوئن 202۴ امضا 
می کند و بند فســخ قراردادش نیز ۸00 میلیون یورو خواهد بود. نکته جالب بند 
فسخ ۸00 میلیون یورویی گریزمان است که او را از این حیث، بااتر از لیونل مسی 

با بند فسخ ۷00 میلیون یورو قرار می دهد.

خواب ناز مسئوان ورزش 
و توجیه نداشتن کمپ حرفه ای!

سرویس ورزشی-
استقال، پرسپولیس و تراکتورسازی اردوی پیش فصل خود را در ترکیه 
آغاز کرده اند و تیم سپاهان نیز 2۷ تیرماه برای برپایی اردوی 10 روزه اش راهی 
این کشور می شود. این یعنی اینکه از 16 تیم لیگ برتر تا امروز حضور ۴ تیم 

در کشور ترکیه قطعی شده است.
برپایی اردوی تیم های فوتبال در کشــور ترکیه در شــرایطی اســت که 
مســئوان ورزش بارها در صحبت هایشــان تاکید کرده اند که کشور در یک 
جنگ اقتصادی است و بهتر است فدراسیون ها و تیم های ورزشی صرفه جویی 

و کم کردن هزینه ها را در دستور کار خود داشته باشند.
مخالفت با ســفرهای غیرضروری به خارج، تا اندازه ای جدی بود که چند 
ماه قبل وزیر ورزش و رئیس فدراســیون فوتبال در گفت و گو با مدیران لیگ 
برتری از ممنوعیت برپایی اردو در خارج از کشــور ســخن گفتند ولی خیلی 
زود و تنها با گذشت دو ماه تمام صحبت ها و دستورالعمل ها به بوته فراموشی 

سپرده شد!
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند وقتی تیم های 
فوتبال ما غرق بدهی های ریز و درشــت هستند، می توانند به جای رفتن به 
ترکیه اردوی خود را در جاهایی مثل ســرعین یا کردان برگزار کنند. ولی این 
اتفاق نمی افتد یا اگر می افتد محدود به یکی ، دو تیم است زیرا با کمال تاسف 
باید اعام کنیم داستان چشم رو هم چشمی به فوتبال هم رسیده، تیم ها برای 
حفظ کاس!! هم که شده هر فصل حداقل یک اردوی خارجی برپا می کنند.

در این میــان متولیان از جمله مدیــران وزارت ورزش هم در خواب ناز 
هســتند، نه تنها یک تذکر خشــک و خالی به مدیران باشــگاه های فوتبال 
نمیدهند بلکه در صحبت هایشان می گویند که تیم ها اجازه دارند در استانبول 

اردو برگزار کنند!
برخی مســئوان از جمله داورزنــی معاون قهرمانــی وزارت ورزش در 
صحبت هایــش از نبود امکانات برپایی اردو در ایــران و اجبار تیم های لیگ 
برتری برای ســفر گفته اســت. با احترام به آقای داورزنــی باید بگوئیم این 
صحبت ها درست نیســت زیرا امکانات کمپ های موجود در برخی شهرهای 
ما با سطح فنی فوتبالمان تناسب دارد. اگر هم تناسب نداشته باشد مسئوان 
ورزش مقصر هســتند که در تمام این ســالها نتوانستند یک کمپ درست و 

درمان برای فوتبال طراحی کنند.
آقای داورزنی چرا به جای استادیوم های بي مصرفی چون 15 هزار نفری 
کاشــان، 15 هزار نفری قزوین، ۷ هزار نفری اسامشــهر و... که حتما براي 
ســاخت آنها بیش از 50 میلیارد تومان هزینه شــده، تــا به امروز یک کمپ 

حرفه ای ساخته نشده است؟!

ضربه آزاد

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

برابر رأی شماره 139660326006000329 مورخه  1398/4/17 هیئت  اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای منصور 
مظفری فرزند فتح اه به شــماره شناســنامه 3 صادره از مایر ششدانگ یک واحد 
دامداری به مســاحت 1202/50 مترمربع قسمتی از پاک 7 اصلی واقع در روستای 
نــازول بخش چهار مایر خریداری از مالک رســمی آقای بختیار ترکاشــوند محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6

محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان مایر
م الف 114

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صدیقه افسر نبوی با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 66 مهران مدعی اســت که ســند مالکیت 3/88 دانگ از 6 دانگ 
پــاک 4811/13 واقع در بخش یک ذیل ثبــت 20930 صفحه 303 دفتر 
اماک 135 ســابقه ثبت دارد و نزد کســی در بیع شــرط نیســت به علت 
جابجائی مفقود گردیده لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به 
اداره ثبت اســناد و اماک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله اعتراض کتبی خود را تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی 
و نرســیدن اعتراض و یا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه 

نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
موسی حنیفه-رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان همدان- ناحیه دو

م الف 574

آگهی  موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۳ ۱ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326006000331-1398/4/18 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مایر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم/آقای داود خاکپور فرزند رجب به 
شماره شناســنامه 654 صادره از مایر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49/52 متر مربع 
قســمتی از پاک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مایر خریداری از مالک 
رســمی حاتم خاکور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/5/6
محمدرضا امینی
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان مایر م الف 116

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کاسه 9700015 ششدانگ یک باب خانه پاک 43/660- اصلی ملکشاهی 
به نام حسین قیطاسی ثبت و صادر گردیده است طبق سند رهنی شماره 2400 دفترخانه 10 ایام در 
قبال مبلغ 902003500 ریال در رهن بانک ملی ملکشاهی قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 1895030000 ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای 110/50 مترمربع اعیانی در یک طبقه 
)زمینی( با قدمت حدودا 32 ســال و دارای انشــعابات آب، برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مالک می باشد،  پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 در اداره ثبت 
اســناد و اماک شهرستان ملکشاهی واقع در خیابان ولی عصر)ع( از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ 1895030000 ریال شــروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد،  وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،   مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1398/04/22 تاریخ مزایده: 1398/05/08

نقیبی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک
 شهرستان ملکشاهی

مجمع عادی فوق العاده شرکت نساجی سهند آذرشهر 
بشماره ثبت 2۰6 محل آذرشهر

تمامی ســهامداران مورخ 1۳9۸/05/1۴ روز دوشنبه رأس ساعت 10 صبح در 
محل شــرکت حضور بهم برسانند. موضوع جلسه انتخاب هیئت مدیره، تغییر 
کدپستی شرکت، انتقال 1۷/5 سهم به نام شرکت نساجی سهند، تصویب ترازنامه 

سود و زیان و انتخاب بازرسین می باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین 
)سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴52 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شــرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به 
مبلغ چهل میلیارد ریال منقسم به چهارصد هزار سهم یکصد هزار ریالی 
با نام از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه، به شرح ذیل اصاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
چهل میلیارد ریال منقســم به چهارصد هزار سهم یکصد هزار ریالی با 

نام می باشد که تماما پرداخت شده است.
اداره کل ثبت اسناد و اماک قزوین
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قزوین  شناسه آگهی: 522839

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقای محسن 
رشــوند کد ملی 4322732593 آقای فرشاد تبریزی کد ملی 
0043963382 آقای فرهاد رشــوند کــد ملی 4322862292 
آقای مجتبی رشــوند کــد ملــی 4322900011 و خانم لیدا 
ســمیاری کد ملی 3874605035 بعنوان اعضای هیئت مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب شــدند. 2. آقــای حمید کریمی 
زیارتگاه کد ملی 2722606437 به سمت بازرس اصلی و آقای 
جال برزگر گنجی کد ملی 4322219608 به ســمت بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۴52 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی: )522842(

آگهی تغییرات شرکت آرش شیمی قزوین)سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۳۴52 و شناسه ملی ۱۰۸6۱۴2۱۴7۸

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رشوند کد ملی 4322732593 به سمت 
رئیس هیئت مدیره،آقای فرشــاد تبریزی کد ملی0043963382 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،آقای فرهاد رشــوند کد ملی 
4322862292 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی 
رشــوند کد ملــی 4322900011 و خانــم لیدا ســمیاری کد ملی 
3874605035 به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند.کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قزوین شناسه آگهی )522835(

به موجب پرونده اجرائی کاسه 9700026 ششدانگ یک باب عمارت 
تحت پاک ثبتی 939 )نهصد وســی ونه( فرعــی از 91 )نود و یک( 
اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی خنداب واقع در روســتای خانقاء به 
شماره دفتر الکترونیکی 13962035010000177 ملکی آقای مرتضی 
مرادی فرزند رضا ثبت و صادر گردیده اســت، طبق سند رهنی شماره 
9968 مورخ 1396/10/19 دفترخانه 321 شهر آران و بیدگل در قبال 
مبلغ 3/500/000/000 ریال ) ســه میلیارد و پانصد میلیون ریال( در 
رهن آقای محمدرضا خادم آرانی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس 
رسمی به مبلغ 3/600/000/000 ریال ) سه میلیارد و ششصد میلیون 
ریال( ارزیابی شــده و پاک فوق با حدود اربعه شــماا: درب و دیوار 
است بطول )11/55( یازده متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به کوچه شرقا: 
دیوار بدیوار بطول )27/90( بیست و هفت متر و نود سانتیمتر به قطعه 
دویســت و هفتاد و هشــت تفکیکی جنوبا: درب و دیوار است بطول 
)11/80( یازده متر و هشــتاد ســانتیمتر به کوچه، غربا: دیوار به دیوار 
بطول )28/50( بیست و هشت متر و پنجاه سانتیمتر به قطعه دویست 
و هشــتاد تفکیکی. به صورت ویایی دوبلکس 2 خوابه به مســاحت 
تقریبی 160 متــر مربع در زمینی به مســاحت 329/32 متر مربع با 
اســکلت فلزی سقف شیروانی، نما سیمان ســفید، پنجره ها دو جداره 
از نوع یوپی وی ســی، درب ورودی ضد ســرقت کف اتاقها و پذیرایی 

و آشپزخانه ســرامیک سیستم گرمایش از نوع موتورخانه شامل دیگ 
و منبع آب دو جداره همراه با رادیاتور سیســتم سرمایش از نوع کولر 
آبی، دارای انشــعابات آب و برق و تلفن و گاز دارای پارکینگ روباز در 
داخل حیاط، در قســمت انتهایی حیاط و پشت ساختمان یک استخر 
نیمه ســاز و... می باشد. پاک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1398/5/14 در اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان خنداب 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 3/600/000/000 
ریال ) ســه میلیارد و ششصد میلیون ریال( شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمناچنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اموال رهنی غیرمنقول

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اجرای ثبت خنداب 800/م الف



مرگ بر اثر ریزش آوار 
همدان- خبرنگار کیهان: مدیرکل پزشکی قانونی همدان از مرگ یک مرد 

60 ساله در روستای اورقین کبودرآهنگ بر اثر ریزش آوار خبر داد.
علی احسان صلح گفت: با توجه به شدت ضربه وارد شده بر سر این مرد و 

خونریزی داخلی وی در دم جان سپرد.
گفتنی اســت باران های سیل آسا در فصل بهار موجب فرسودگی برخی از 

منازل روستایی شده و خطراتی را برای روستاییان به همراه دارد.
زاینده رود قربانی گرفت

اصفهان - خبرنگار کیهان: سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از 
غرق شدن یک شهروند در زاینده رود خبر داد.

ســرهنگ علی اصغر محمدی گفت: جوانی در رودخانه محله بابا شیخ علی 
در حال شــنا بود که به علت عدم مهارت در شنا دچار غرق شدگی شد و جان 

سپرد.
صید صیاد

ساری- خبرنگار کیهان: ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل در حین 
گشــت دو شکارچی غیر مجاز را دستگیر کردند. از شکارچیان دو قبضه ساح 

شکاری و مقداری گوشت شکار کشف و ضبط شد.
مرگ کودک 

رشت- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی رشت از فوت کودک دو ساله بر اثر 
مصرف شربت متادون در بخش کوچصفهان این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی رمضانی گفت: این کودک بر اثر غفلت والدین شربت متادون 
را نوشیده و دچار مسمومیت شدکه بر اثر این مسمومیت جان خود را از دست 

داد. وی اضافه کرد: پرونده فوت این کودک در دست بررسی است.
گذشت از قصاص 

اراک- ایرنا: خانواده مقتول خندابی در روستای گرماب شهرستان اراک از 
قصاص قاتل گذشت کردند. 

همســر و فرزند مقتول در جریان ســفر رئیس  زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشــور به این شهرســتان از حق خود مبنی بر اجرای حکم قصاص 
گذشــت کردند.در این پرونده یک زن ۴۲ ســاله به دلیل اختافات خانوادگی 
توسط جوان ۲۲ ساله در آبان ماه سال ۱۳۹۲ به قتل رسیده بود که اولیای دم 

از قصاص آن گذشتند.
دستگیری شهردار سابق ازنا 

خرم آباد- فارس: شــهردار ســابق ازنا به اتهام فســاد مالی و تضییع اموال 
دولتی دستگیر شد. شهردار سابق ازنا توسط ضابطین قضایی در تهران دستگیر 
شد. اتهام وی فساد اداری و تضییع اموال دولتی عنوان شده است. شهردار سابق 

ازنا تا چند ماه قبل مدیریت شهرداری ازنا را عهده دار بود. 
قاچاق کاای سامت محور 

کرمانشــاه- باشــگاه خبرنگاران جوان: مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های 
طبیعی، سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه از کشف کاا های سامت محور قاچاق خبر داد. 
کیومرث رحیمی  اظهار داشــت: در یکهزار بازرســی از شرکت های توزیع 
دارو، داروخانه ها، عطاری ها، ســالن های ورزشی، سالن های زیبایی و آرایشی و 
بهداشتی، مدارس، مراکز تجهیزات پزشکی ۲۳ هزار قلم کااهای سامت محور 
قاچاق کشــف شــد.وی با اینکه ارزش کااهای مکشــوفه یک میلیارد و ۴۴0 
میلیون ریال است ، اضافه کرد: از این تعداد بازرسی ۲00 مورد منجر به کشف 

شده است.
آتش سوزی در زمین های کشاورزی 

بوشهر- مهر: سرپرست مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: ۸0 تا ۹0 
هکتار از زمین های کشاورزی منطقه تنگ ارم در آتش سوخت.

جهانگیر دهقانی با بیان اینکه علت آتش سوزی تا کنون نا مشخص است 
و پس از بررسی ها اعام خواهد شد، افزود: این حادثه موجب حریق ۸0 تا ۹0 

هکتار از زمین های کشاورزی در منطقه تنگ ارم شد.
وی اضافه کرد: آتش سوزی پس از دو ساعت و نیم با همت مردم، نیروهای 

منابع طبیعی، آتش نشانی، بخشداری و شهرداری مهار شد.
کشف جسد

شوشتر - ایسنا: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
شوشتر از کشف جسد جوان ۳۵ ساله اردبیلی در رودخانه کارون خبر داد.

مهدی ایوبی اظهار کرد: یک جوان ۳۵ ســاله اردبیلی در محدوده شــاخه 
شطیط رودخانه کارون اقدام به آب  تنی در منطقه شنا ممنوع کردکه به دلیل 
عدم تســلط کافی به فن شنا غرق شــد.وی گفت: پس از دریافت این گزارش، 
تیم های نجات غریق آتش نشــانی جهت جست وجوی این جوان اقدام کردند و 

پس از پنج روز جست وجو، جسد این جوان را کشف کردند.
آرد قاچاق

سرویس شهرستانها: جانشین فرمانده انتظامي استان گلستان از کشف آرد 
قاچاق در شهرستان کردکوی خبر داد. 

سرهنگ »مســعود فروزان« گفت: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در 
بازرســی از انبار مورد نظر ۴۱ تن آرد قاچاق کشف که برابر اعام کارشناسان 

ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۲00 میلیون ریال برآورد شده است.
وی اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد. 

سقوط نوجوان از ساختمان 
اراک – خبرگزاری صدا و سیما: رئیس  مدیریت و فوریت های علوم پزشکی 
اســتان مرکزی گفت: دختر نوجوان ۱6 ســاله ای از طبقه ششــم یک واحد 

مسکونی در اراک سقوط کرد.
 بهرامی افزود: دســت راســت این دختر نوجوان قطع شده و بقیه اندام و 
ســتون فقرات دچار شکستگی شدید اســت.وی اضافه کرد: دایل سقوط این 

دختر نوجوان از سوی مراجع ذیربط در دست بررسی است.
جریمه نقدی یک شرکت 

کرمانشاه- باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه از 
جریمه نقدی یک شرکت وارداتی به اتهام عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در 

قبال ارز و خدمات دولتی در کرمانشاه خبر داد. 
 داریوش جودکی افزود: یک شــرکت وارداتی در راستای واردات ۳00 تن 
ذرت دامــی و ۳00 تن جو دامی مبلغ ۳۲6 هزار و ۴6۸ دار دریافت کرد، ولی 

تا کنون در جهت ایفای تعهد اقدامی  انجام نداد و هیچ مدرکی نیز ارائه نداد.
وی بیان کرد: شــعبه پنجم تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه مدیرعامل 
شــرکت را به اتهام عدم اجرای تعهدات واردکننــدگان در قبال ارز و خدمات 
دولتــی به مبلغ ۳۲6 هــزار و ۴۸6 دار در حق صندوق دولت و اعاده عین ارز 

به بانک محکوم کرد.
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حوادث ـ اخبارکشور

    حوادث کوتاه از کشور

صدراعظم آلمان بــرای چندمین بار و 
در جریان یک مراســم رسمی دچار لرزش 

شدید شد.
مرکل  اســپوتنیک، خانــم  گــزارش  بــه 
از  اســتقبال  جریــان  در  چهارشــنبه  روز 
دچار  بــار  ســومین  نخســت وزیر فناند برای 

لرزش های شــدید شد. بنابر تصاویر منتشر شــده از این دیدار، مرکل هنگامی 
که دچار لرزش می شود دستانش را مشت می کند و بدون نگاه کردن به همتای 

فناندی خود چیزی را زمزمه می کند.
به گفته کارشناسان مرکل در حال زمزمه این جمله بود که :»من از عهده 
ایــن کار بر می آیم«.وی تاکنون حداقل ۳ بار در مقابل رســانه ها دچار لرزش 
شدید شده است، اولین بار در ۲۸ خرداد در جریان  دیدار با وادیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهــور اوکراین، بار دوم ششــم تیر هنگام دیدار با والتر اســتینمایر، 

رئیس جمهور آلمان و بار سوم در جریان استقبال از همتای فناندی اش.
گفتنی است، تاکنون علت دقیق این حالت اعام نشده است و مرکل بارها 
گفته اســت این بیماری همان طور که پدیدار شده است، به همان صورت هم 

از بین خواهد رفت.
بــه گزارش روزنامه بیلد آلمان، ســرویس های جاسوســی جهان از جمله 
ســرویس های جاسوســی انگلیس به دنبال دسترسی به ســوابق پزشکی وی 

هستند تا علت اصلی این بیماری را کشف کنند.

»مرکل«
 بازهم
 لرزید

کشور اسپانیا هر ساله میزبان مراسمی 
است که به نوعی تمرین خودآزاری در این 

کشور محسوب می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از 
رویترز، ششمین روز جشنواره گاوبازی در اسپانیا 
که حدود دو دقیقه به طول انجامید دستکم پنج 

نفر را روانه بیمارســتان کرد.اسپانیایی ها در مدت زمان برگزاری این مراسم که 
معموا یک هفته طول می کشد، هر روز صبح و به صورت هزاران نفری در یک 
جشنواره سنتی دویدن در مقابل گاو های وحشی شرکت می کنند.گفتنی است 

بعد از پایان این مراسم، گاو ها به دست ماتادور ها کشته می شوند.

خودآزاری 
به سبک 

اسپانیایی ها

ترامپ باز هم اطاعات باای علمی اش را 
به رخ مردم جهان کشید.

رئیس جمهور آمریــکا در جدیدترین اظهارنظر 
جنجالی خود ، در مراســمی برای رونمایی از طرح 
دولتش برای مبارزه با بیماری های کلیوی ،کلیه را 
یکــی از اعضای مهم قلب اعام کرد.کاربران زیادی 
نیــز در ســطح 
جهــان بــه این 
اظهارنظر عجیب 
واکنش  ترامــپ 
تمســخر آمیــز 
از  داشــته اند، 
بنجامین  جمله 
نویســنده  دریر، 
مشهور آمریکایی 
در واکنش به این گاف ترامپ و با تمســخر وی در توییتر نوشــته اســت: »کلیه، 

بخشی از مریخ است!«

کلیه 
عضوی از قلب 

است!

باستان شناسان در حال پژوهش روی دو 
جمجمه چهار هزار ساله هستند که در هر 

کدام از  آنها دو سوراخ ایجاد شده است.
بــه گــزارش فارس بــه نقــل از دیلی میل، 
باستان شناسان احتمال می دهند که این اقدام به 
منظور کاهش درد صورت گرفته باشــد و ممکن 

است سوراخ های ایجاد شده به عنوان بخشی از »جراحی مغز« به منظور کاهش 
درد انجام شده باشد.

همچنین بنابر نظر کارشناسان احتمال دیگر این است که این سوراخ های 
چهار هزار ســاله به عنوان بخشی از یک مراسم به انسان ها تحمیل شده باشد.

به گفته باستان شناســان، جمجمه هایی مانند این  جمجمه های کشــف شده 
با دو ســوراخ،  بسیار نادر هســتند و باستان شناسان کنونی نمی دانند که آنها 

برای تسکین سردرد شدید و بیماری و یا به دایل آیینی ایجاد شده اند.

جراحی بر روی 
جمجمه

 ۴ هزار ساله

دختر ثروتمند چینی که پس از مصرف 
خودروی  فرمان  پشت  در  الکلی  مشروبات 
گرانقیمت خــود قرار گرفته بود چند نفر را 

به کام مرگ کشاند.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »تان« 
دختر ۲۳ ســاله که با ســرعت زیادی در یکی از 
خیابان های شــهر »یانگ چنگ« واقع در استان هنان چین در حال رانندگی 
بود با یک خودروی »بی ام دبلیو« که در پشــت چراغ قرمز یک چهارراه توقف 
کــرده بود برخورد و این خودرو را حــدود ۱0 متر جلوتر پرتاب کرد که باعث 
واژگونی و منفجر شدن این خودرو شد. در اثر این انفجار دو مرد سرنشین این 

خودرو کشته  شدند.
این دختر به همراه دو نفر از دوســتانش نیز در این حادثه رانندگی دچار 

جراحت شدند.
پس از انتشــار این خبر در شبکه های اجتماعی چین مشخص شد که  تان 
دختر یک خانواده ثروتمند چینی اســت که با انتشــار تصاویری از جواهرات، 
کفش ها و لباس های برند و خودرو های گرانقیمت اش در صفحه شخصی  خود 

اقدام به خودنمایی می کرده است.
گفتنی است؛  تان و دوستانش که با اتهام در خطر قرار دادن امنیت عمومی 
مواجه هستند توسط پلیس محلی چین دستگیر شده اند و قرار است به زودی 

در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرند.

رانندگی مرگبار 
دختر پولدار 

چینی

سپرده شرکت جمع کلمقدار به کیلوگرمشرح جنس
در 

مناقصه)ریال( کرمان و اصفهانشیراز
زاهدان
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فرماندهی آماد و پش م2 ج ش نزاجا)شــیراز( 
در نظر دارد اقام مشــروحه زیر جهت یگان های تابعه و تحت پوشــش در شیراز، 
اصفهان، کرمان و زاهدان را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت برگ شــرایط و مشــخصات مناقصه از تاریخ درج آگهی به 
مــدت 10 روز به آدرس: شــیراز- میدان ارتش- آماد و پــش م 2)مدیریت خرید و 
پیمان( مراجعه و پیشــنهادات خود را تنظیم و به صندوق پیشنهادات واقع در درب 

پادگان آماد و پش م2 ج ش نزاجا انداخته و رسید دریافت نمایند.

آگهی تجدید مناقصه
شماره: 4118/228

* مدت قرارداد: 6 ماه * محل تشکیل کمیسیون مناقصه: شیراز
الف( مناقصه گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

ب( هزینه درج هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفکس مدیریت خرید و پیمان: 07137398082

مناقصه گذار فرماندهی آماد و پش م۲ ج ش نزاجا

نیروی زمینی
ارتش جمهوری اسامی ایران

ستاد بازسازی بنیاد مسکن فارس به عنوان بنیاد 
معین استان خوزستان در این استان فعال است و در 
بیش از ۵۰ درصد از واحدهای آسیب دیده شهرستان 

شوشتر کار تعمیرات را به پایان رسانده است. 
عطا اه زمانی مدیرکل بنیاد مســکن اســتان فارس 
افزود: از مجموع یک هزار و ۵۴0 واحد مســکونی معرفی 
شــده که نیازمند احداث مجدد یا تعمیرات اساســی بوده 
است، تا کنون برای ۸۹7 واحد عقد قرار داده شده تا بتوانند 

تسهیات ازم را دریافت کنند.
وی بــا بیــان اینکه این تعــداد حــدود 60 درصد از 

واحد هــای نیازمند احــداث مجدد یا تعمیرات اساســی 
را تشــکیل می دهند افــزود: مشــارکت و همراهی مردم 
شهرســتان شوشتر و ساکنان شــهرهای گوریه و شعیبیه 
که بنیاد مسکن فارس مسئولیت بازسازی و تسهیل گیری 
اعطای تسهیات در این مناطق را بر عهده دارد کم نظیر و 

مثال زدنی است.
زمانــی اضافه کرد: کار آوار برداری در مناطق آســیب 
دیده سه شهر و ۱۴ روستا در شهرستان شوشتر با مشارکت 
ستاد معین بنیاد مسکن فارس در حال انجام است و برای 
۳0۴ واحد روستایی این شهرستان کار پیاده کردن نقشه و 

اجرای پی انجام شده است.
وی با بیان اینکه کارشناســان بنیاد مســکن فارس از 
ابتدای بروز ســیل در خوزســتان کار ارزیابــی واحدهای 
خسارت دیده را هم انجام داده اند اضافه کرد: در ۳۹ روستا 
و یک شهر در شهرستان شوشــتر نیز عملیات بهسازی و 
بازســازی در مرحله آرموتور بندی است، همچنین کار پی 
سازی، شــناژ بندی و کرسی بندی نیز در یک شهر و ۲۴ 

روستا انجام شده است.
زمانی ادامه داد: با مشــارکت ستاد معین بنیاد مسکن 
فارس به عنوان بنیاد معین اســتان خوزســتان برای ۲۹۳ 

واحد روســتایی و 76۱ واحد شهری استان خوزستان کار 
تعمیرات واحد های آسیب دیده آغاز و این عملیات در ۱۸0 
واحد روستایی و ۳۴7 واحد مسکونی شهری به پایان رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان فارس افزود: ۲هزار و ۵۵۴ 
واحد مســکونی در این شهرستان برای دریافت تسهیات 
به بانک معرفی شــده، برای یک هزار و ۱۲۱ واحد قرارداد 
تســهیات منعقد گردیده و ۴۳7 واحد روســتایی و ۲۸ 
واحد شهری تســهیات را دریافت کرده اند.همچنین برای 
یک هزار و 7۲۱ واحد روســتایی و 6۹6 واحد شــهری وام 

باعوض درخواست شده است.

تعمیرات نیمی از واحدهای مسکونی سیل زده خوزستان پایان یافت

ارز  اســتخراج  دســتگاه   88 و  هــزار   3
دیجیتال)بیت کویــن( در دشتســتان ، بوشــهر و 

رفسنجان کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان دشتســتان از کشف ۴۲ 
دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال»بیت  کوین « به ارزش پنج 

میلیارد ریال خبر داد. 
سرهنگ سید جواد رضوی گفت: ماموران پلیس امنیت 
عمومی دشتســتان در پی دریافت اخبــار و اطاعات موثق 
مبنی بر نصب و راه اندازی تأسیســات استخراج ارز دیجیتال 
در بافت حاشیه ای شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان 

تحقیقات ازم را با هماهنگی مقام قضائی آغاز کردند.
وی اضافه کرد: با اشــراف اطاعاتی مأموران انتظامی و 
تکمیل تحقیقات مشــخص شد که افرادی با هویت معلوم و 
با بهره گیری غیرمجاز از شبکه توزیع برق اقدام به راه اندازی 

۴۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کرده اند.
رضوی تصریح کرد: مأموران انتظامی پس از هماهنگی 
با مقــام قضائی در یک عملیات منســجم تمامی تجهیزات 

استخراج ارز دیجیتال را جمع آوری کردند.
همچنین در عملیات مشترک پلیس آگاهی و دریابانی 
شهرســتان عسلویه از یک شــناور دو هزار و ۵00 دستگاه 

اســتخراج ارز دیجیتال )ماینر( و ۳00 دستگاه تلفن همراه 
قاچاق کشف شــد.  گزارش دیگری حاکی است تعداد ۵۴6 
دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال )بیت کوین( در عملیات 

پلیس شهرستان رفسنجان کشف و توقیف شد. 
پلیس فرمانده انتظامی اســتان کرمــان گفت: ماموران 
پلیس شهرســتان رفسنجان از طریق کار اطاعاتی از دپوی 
تعداد زیادی دستگاه ماینر )دستگاه استخراج ارز دیجیتال( 

در یک مکان مشخص در این شهر مطلع شدند.
ســرتیپ عبدالرضا ناظری افزود: در این رابطه ماموران 
پس از تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضائی از یک کارخانه 

متروکه، ۵۴6 دستگاه ماینر ساخت کشور چین که به صورت 
پلمب شده در این محل دپو شده بودند را کشف کردند.

وی بیان کرد: در بررســی های میدانی نیز مشخص شد 
افرادی در این محل قصد نصب و راه اندازی این دستگاه ها با 
اتصال به شــبکه اینترنت را داشته اند که در این رابطه ۲ نفر 

دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان با  اشــاره به تشکیل پرونده و 
تحویل متهمان بــه مراجع قضائی تصریح کرد: ارزش ریالی 
این اقام قاچاق و غیرمجاز توسط کارشناسان مربوطه حدود 

700 میلیارد ریال تخمین زده شده است.

کشف بیش از 3000 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در بوشهر و رفسنجان

سرویس شهرستانها: 
رئیس  ســتاد کل نیروهای مســلح انســداد 
مرزها را موضوع مورد توجه نظام دانســت و گفت: 
این کار بــا توجه به مقــدورات و اعتبارات در نظر 
گرفته شــده به خوبی پیش مــی رود و از آنجا که 
 مرزهای کشور ما طوانی است، انسداد مرزها زمانبر

 است. 
سرلشکر »محمد باقری« با حضور در ستاد فرماندهی 
انتظامی استان خراسان رضوی، از نمایشگاه توانمندی های 
پلیس اســتان بازدیــد و از اقدامــات موفقیت آمیز نیروی 
انتظامی در کشف و برخورد با شبکه های قاچاق و برقراری 

امنیت، تشکر کرد.
وی در حاشــیه ایــن بازدید با مثبــت ارزیابی کردن 

اقدامــات، عملکرد و دســتاوردهای پلیــس در حوزه های 
انتظامی و مرزبانی خراســان رضوی، گفت: این اســتان از 
مهم ترین اســتان های کشور بوده و امنیت آن حائز اهمیت 

بسیار است.
وی بــا بیان اینکه نیروی انتظامــی عملکرد خوبی در 
بخش هــای مرزبانی و انتظامی در این اســتان داشــته و 
توفیق های زیادی نیز به دســت آورده است، تاکید کرد: در 
حوزه امنیت باید اقدامات رو به رشــد و قابل ارتقاء داشته 
و امروز به پشــتوانه حضور مقتدرانه پلیس و هماهنگی و 
همکاری دیگر نیروهای مســلح، امنیت قابل قبولی وجود 

دارد.
سرلشــکر باقری گفت: اهتمام جــدی وجود دارد تا از 
پلیس پشــتیبانی به عمل آید و نیروی انتظامی بتواند به 

وظایف خود به نحو شایسته و مطلوب عمل کند. 
وی اظهار داشــت: اقدامات نیروی انتظامی در کشف و 
برخورد با شبکه های قاچاق و برقراری امنیت موفق و حائز 
اهمیت اســت اگر چه به لحاظ قرار گرفتن کشــورمان در 
همسایگی نخستین کشور تولید مواد مخدر و شرارت های 
آمریکا، ماموریت های ما از اهمیت و حساسیت های بیشتری 

در دنیا برخوردار می شود.
سرلشــکر باقری در ایــن بازدید کــه فرمانده نیروی 
انتظامی و جمعی از معاونان ســتاد کل نیروهای مسلح و 
فرماندهان عالی رتبه ناجا حضور داشــتند، گفت: کشــور 
مــا خط مقدم مبارزه با مواد مخدر اســت امــا با توجه به 
تحریم های ظالمانه اخیر روند اقدامات با آسیب هایی مواجه 
بوده که تهدیدات آن متوجه کشورهای اروپایی خواهد بود.

سرلشکر باقری: 
 انسداد مرزها زمانبر است

رئیس اداره ســرمایه انسانی ســرباز ستاد کل 
نیرو های مســلح از حذف قانون تراشیدن موی سر 

سربازان با نمره ۴ خبر داد.
ســردار موسی کمالی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
ســربازی همواره با تراشیدن موی سر همراه بوده است، اما 
با توجه به امکانات مناسب یگان های نیرو های مسلح، عاقه 
جوانــان و به منظور خوشایندســازی و افزایش جذابیت و 

نشاط خدمت سربازی، قانون تراشیدن موی سربازان با نمره 
۴ حذف شده است.

وی افــزود: از این پس اندازه موی ســر کارکنان برای 
دیپلم و پایین تر در مراکز آموزش، ۱0 و ســرباز و سرجوخه 
در حیــن خدمت، ۱0 تا ۱6، فــوق دیپلم و بااتر در مراکز 
آموزش، ۱6 و افســر و درجه دار در حین خدمت، ۱6 تا ۲0 

خواهد بود.

 در آســتانه میــاد باســعادت ثامن الحجــج 
علی ابن موسی الرضا)ع( نقاره های بارگاه منور رضوی 
پنج شنبه شــب بعد از نماز مغرب و عشا چندین بار 
نواخته شد و شفای دختری را با عنایت شمس الشموس 

به عالمیان بشارت دادند. 
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی 
در این بــاره به ایرنــا گفت: دختری ۱۱ ســاله اهل یکی از 
شهرهای خراسان رضوی که از ناحیه دو پا فلج حرکتی بود 
در سال گذشته به پابوس حضرت رضا)ع( آمد و شفای خود 

را از آن حضرت دریافت کرد.

ســیدخلیل منبتی افزود: پس از ادعای بیمار مبنی بر 
شــفایافتگی از حضرت رضا)ع(، کمیسیون امور شفایافتگان 
آستان قدس رضوی مستندات مربوط به قبل، حین و بعد از 

شفایافتگی را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کمیسیون امور شفایافتگان آستان قدس رضوی 
گفت: بعد از یک ســال تحقیق کمیسیون امور شفایافتگان 
در این زمینه و اثبات شــفایافتگی این بیمار، پنج شنبه شب 
گذشــته در حالی که دختر ۱۱ ساله در حرم مطهر رضوی 
حضور داشت نقاره های حرم مطهر مدت ۲0 دقیقه در صحن 

آزادی به صدا درآمد و این شفایافتگی را بشارت دادند.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس پیشگیری 
پایتخت از دستگیری بدل انداز حرفه ای مجسمه های 

عتیقه خبر داد.
سرهنگ ســعید آقایاری به پایگاه خبری پلیس گفت: 
چهارشــنبه گذشــته ماموران هنگام گشــت  زنی با یکی از 
متهمان بدل انداز که پیش تر در کانتری پرونده ای برای وی 

تشکیل شده بود، روبه رو شدند.
به گفته آقایاری، متهم با مشاهده ماموران اقدام به فرار 
از محل نمود اما پس از دقایقی تعقیب و گریز، دستگیر و در 

بازرسی ساک این مرد جوان ۱۱مجسمه کشف شد.
 وی با بیــان اینکه متهم در بازجویی اولیه اعتراف کرد 
قصد داشــته ۱۱ مجســمه بدلی را به خریــدار در ماقات 
حضوری کــه هماهنگ کرده بود به مبلــغ ۲ میلیارد ریال 
بفروشــد، افزود: متهــم در تماس تلفنی با افــراد مختلف 

مدعی می شد که چاه کن هســت و تعداد مجسمه در زمان 
حفر چاه پیدا کرده و چون افغانســتانی است قادر به فروش 
مجســمه های طا نیست و حاضر اســت آنها را به مبلغ ۲ 

میلیارد ریال بفروشد.
رئیــس مرکز فرماندهــی و کنترل پلیس پیشــگیری 
پایتخت ادامــه داد: متهم در اظهارات خــود اعام کرد در 
ماقات حضوری در مقابل چشمان خریدار سر مجسمه ای را 
که از جنس برنج بود با قیچی جدا می کردم و در یک لحظه 
با قطعه طایی که در دستم بود جابه جا می کردم و از خریدار 
می خواستم که قطعه را بررسی کند و پس از اطمینان از طا 

بودن آن ۱۱ مجسمه طا را از من بخرد.
این متهم اعتــراف کرد، قبل از دســتگیری با یکی از 
افــرادی که تماس تلفنــی برقرار کرده بود، قرار داشــته تا 

مجسمه های بدلی را به وی نشان دهد.

رئیس  پلیس فتا پایتخت گفت: در سه ماه نخست 
سال جاری ۲۰۰ صفحه مجرمانه در حوزه موضوعات 

اخاقی به پلیس امنیت معرفی شده است.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر برخورد پلیس فتا با افرادی که با برگزاری 
جشن های مختلط اقدام به پخش تصاویر این جشن ها در 
اینســتاگرام می کنند، گفت: پلیس فتا پس از شناســایی 

 صاحبان و ادمین این پیج ها، آنها را به پلیس امنیت معرفی 
می کند.

کاظمــی بــا بیــان اینکه پلیــس امنیت مســئول 
برخــورد بــا ایــن افراد اســت، اظهار داشــت: در ســه 
ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ۲00 صفحــه 
 مجرمانــه را در حــوزه اخاقی به پلیــس امنیت معرفی 

کرده ایم.

رئیس پلیــس پیشــگیری پایتخــت گفت: در 
عملیات پاکسازی پارک دانشجو از حضور مجرمان و 

خرده فروشان مواد مخدر، ۲۵ نفر بازداشت شدند.
به گزارش پلیس پایتخت، ســردار کیــوان ظهیری در 
تشریح این عملیات گفت: در پی مطالبات شهروندان مبنی بر 
پاکسازی پارک  دانشجو و محوطه تئاترشهر از خرده فروشان 
موادمخدر، معتــادان و مزاحمان نوامیس، تیم های انتظامی 
پلیس پیشگیری شامگاه پنج شنبه در یک عملیات ضربتی، 
فروشــندگان مواد مخدر، مزاحمان و حامان ساح سرد را 

بازداشت کردند.

به گفته ظهیری، در طرح پاکســازی این پارک ۲۵ نفر 
دســتگیر و تعدادی ســاح ســرد و مقادیری مواد مخدر و 

روانگردان نیز کشف شد. 
وی افزود: 6 دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت 
نیز که در حوالی پارک اقدام به مزاحمت برای شــهروندان 

می کردند، توقیف شد.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت متذکر شد: با افرادی که 
قصد ناامن کردن پارک دانشجو را دارند برخورد قاطع صورت 
خواهد گرفت و این پارک باید محیطی امن برای رفت  و آمد 

شهروندان و خانواده ها باشد.

حذف قانون تراشیدن موی سر سربازان 
با نمره ۴

 شفای دختر 11 ساله در حرم رضوی 

کشف مجسمه های بدلی عتیقه 
قبل از کاهبرداری 200 میلیونی

معرفی 200 صفحه غیراخاقی در اینستاگرام 
به پلیس امنیت

پاکسازی پارک دانشجو از مجرمان و فروشندگان 
مواد مخدر

بلوچستان  و  ایرندگان خاش سیستان  بخشدار 
گفت: یک مرد ۵۵ ساله براثر برخورد اصابت صاعقه 
در ارتفاعات کوه بیرک روستای گوتامک این بخش 

جان خودش را از دست داد. 
عنایت اه ایرندگانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: 
ابراهیم گمشــادزهی بر اثر برخورد صاعقه در خاش جان 

خودش را از دست داد.
بخشدار ایرندگان خاش با  اشــاره به اینکه بسیاری از 
ساکنان مناطق روستایی و عشایری این بخش در ارتفاعات 
و دامنه های رشته کوه بیرک سکونت دارند افزود: در مواقع 

بارش هــا و وقــوع رعد و برق که همراه بــا صاعقه بوده به 
مردم توصیه می شــود از رفتن به ارتفاعات خودداری و در 

مکان های امن پناه بگیرند.
یکی از ساکنان بخش ایرندگان نیز گفت: در ارتفاعات 
رشــته کوه بیرک بارش تند همراه بــا رعد و برق رخ داده 
است به طوریکه بســیاری از رودخانه های فصلی سیابی 

شده اند.
کامران ایرندگانی اظهار داشــت: هم اینک رودخانه ها 
واقع در ارتفاعات ســیابی شده و امکان تردد را با مشکل 

روبه رو کرده است.

صاعقه در خاش یک کشته بر جای گذاشت

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از دستگیری 
فردی خبر داد که قصد داشت تعدادی آبمیوه  سمی را 

در بین افراد حاضر در این محل توزیع کند.
ســعید خال به تسنیم گفت: پنج شــنبه گذشته فردی 
میانسال قصد داشــت تعدادی آبمیوه سمی را در بین افراد 
حاضر در بهشت زهرا توزیع کند که به محض اطاع سازمان 
بهشت زهرا و با همکاری و همراهی دژبان مستقر در سازمان 
و همکاران مان در خانه شــهید و نیــروی انتظامی، این فرد 
دستگیر شــد.وی توضیح داد: براســاس گزارشات میدانی 
صورت گرفته کســی از این آب میوه ها مصرف نکرده است. 
وی از هموطنانی که در بهشت زهرا حاضر می شوند خواست 
که مراقب افراد سود جو و فرصت طلب باشند و از اماکن معتبر 

و مورد تأیید سازمان نذورات مردمی را دریافت کنند.

رئیس  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بر اثر واژگونی و 
حریق یک دستگاه خودروی ۴۰۵ حامل اتباع بیگانه 
غیرمجاز در مســیر خاش- سراوان پنج نفر کشته و 

پنج نفر دیگر مجروح شدند. 
فریبرز راشدی اظهار داشت: یک دستگاه پژو۴0۵ حامل 
اتباع بیگانه غیر مجاز پس از واژگونی دچار آتش سوزی شد.

وی بــا بیان اینکــه این حادثه در کیلومتر 60 مســیر 
خاش- سراوان رخ داد افزود: متاسفانه در این حادثه پنج نفر 
کشته و پنج نفر دیگر نیز مجروح شدند. رئیس  مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
گفت: مجروحان این حادثه  توسط دو دستگاه آمبوانس به 

بیمارستان امام خمینی)ره( خاش منتقل شدند.

فرماندار اردکان گفت: یک شهروند اوکراینی که 
به قوانین جمهوری اسامی ایران آگاهی کامل نداشته 
است، از ســوی نیروهای ذی ربط در این شهرستان 

بازداشت شد. 
بهروز شــهابی زاد در گفت و گو با ایرنــا افزود: این فرد با 
توجه به ناآگاهی نســبت به منطقه با هلی شــات در منطقه 
خرانق مشغول فیلم برداری بود که مراتب از سوی نیروهای 

امنیتی در حال بررسی است.
گفته می شود وی در حال فیلم برداری از اماکن حساس 
در شهرستان اردکان بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت 
و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. در 
برخــی فضای مجازی یزد آمده اســت وی در بخش خرانق 

اردکان با پهپاد در حال فیلم برداری بود که بازداشت شد.

مدیرعامل مترو تهران با  اشاره به اینکه راه اندازی 
مترو پرند منتظر تامین بودجه دولتی اســت، گفت: 
امیدواریم با تامین این بودجه تا ســال 99 این مترو 

راه اندازی شود.
علی امام درباره مراحل راه انــدازی مترو پرند به فارس 
گفت: در مورد مترو پرند باید توجه داشــت که قرارداد ما در 
این زمینه بر اساس بودجه دولتی و عمرانی است و از بودجه 
شهرداری استفاده نمی کنیم.امام افزود: سال گذشته استاندار 
وقت تهران جلســه ای برگزار کرد و مدیران شرکت عمران 
شــهر پرند در این جلسه حضور داشتند و از آنها درخواست 
شــد برای کمک به شــرکت مترو اقدام کننــد، همچنین 
جلســاتی نیز در دفتر مدیرعامل شهرهای جدید داشتیم و 
آنها وعده دادند که اماکی واگذار کنند که براساس آن خط 
پرند را کامل کنیم. وی ادامه داد: در فاز اول برای پرند ۵00 
میلیارد تومان اعتبار ازم داریم که بودجه دولتی آن امسال 
حدود ۳۵ میلیارد تومان اســت، البتــه فعالیت هایی در این 
راســتا آغاز شده ولی منجر به نتیجه نشده است؛ مبلغی نیز 
ارائه نشــده و امیدواریم اولین بخش آن در ماه آینده محقق 

شود که در سال ۹۹ بتوانیم خط پرند را راه اندازی کنیم.

چهار کاهبردار اینترنتی با ذخیره اطاعات ۵۰۰ 
کارت بانکی در رایانه، اقدام به برداشت غیرمجاز یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون از حساب این افراد کرده بودند 

که توسط پلیس فتا مایر دستگیر شدند. 
فرمانــده انتظامی مایر گفت: پس از دریافت شــکایت 
یکی از شــهروندان مایــری مبنی بر برداشــت غیرمجاز 
اینترنتی در ۲ مرحله به مبلغ 6۹ میلیون ریال از حســابش، 
بررســی موضوع در دستور کار پلیس فتای شهرستان مایر 
قرار گرفت.سرهنگ محمدباقر ســلگی در گفت و گو با ایرنا 
افزود: با به کارگیری شگردهای تخصصی در فضای مجازی، 
مشخص شد فرد یا افرادی با روش هایی تبلیغاتی نظیر خرید 
بازی، همسریابی و طلسم و جادو اقدام به ایجاد درگاه جعلی 
کرده و با ذخیره ســازی اطاعات سوژه های خود نسبت به 
خالی کــردن وجوه موجود در کارت های بانکی کاربران اقدام 
می کنند.وی ادامــه داد: افرادی به غیراز متهم اصلی در این 
عمل مجرمانه بــا عناوینی از قبیل مالخــر، تحویل گیرنده 

اجناس خریداری شده و تبلیغ کننده نیز همکاری داشتند.
فرمانده انتظامی مایر اضافه کرد: با تاش شــبانه روزی 
ماموران، متهم اصلی و دو همدستش در یکی از استان های 
غربی با همکاری پلیس فتای این اســتان دستگیر و متهم 
چهارم نیــز در تهران شناســایی و در یک عملیات ضربتی 

دستگیر شد.

جانشین مرزبانی خوزستان گفت: ۱۶ فروند شناور 
صیادی به اتهام صیــد غیرمجاز و فروش غیرقانونی 

سوخت قاچاق متوقف شدند. 
به گزارش ایرنا، ســرهنگ نادر ســهیلی اظهار داشت: 
مأموران پایگاه دریابانی ماهشــهر طی گشــت زنی در حوزه 
استحفاظی در منطقه خورسمایلی و خورهای فرعی اطراف 

آن ۱6 فروند قایق صیادی را مشاهده کردند.
وی افزود: این قایق ها فاقــد پاک، مدارک دریانوردی، 
دفترچه تردد و اوراق شناسایی بودند و با هدف صیادی اقدام 
به بارگیری مقادیر زیادی مواد سوختی یارانه ای کرده بودند.

وی بیان کرد: این شــناورها بــدون هیچ گونه فعالیت 
صیــادی و صرفاً بــا هدف فروش این مقدار مواد ســوختی 
بــه داان کشــورهای حوزه خلیج  فارس اقــدام به فروش 
غیرقانونی گازوئیل قاچاق می کردند.سرهنگ سهیلی تصریح 
کرد: مقادیری صید غیرمجاز، ســوخت و ۲6 رشــته تور در 
خال این عملیات کشــف و ۱۴ نفر در این زمینه دستگیر 
شــدند.وی گفت: شناورهای مذکور توقیف و ناخدای هریک 
از آنها به اتهام صید غیرمجاز، اقدام غیرقانونی و قاچاق منابع 
سوختی کشــور دستگیر و با تشــکیل پرونده و مستندات 

قانونی تحویل مراجع قانونی شد.

سرویس شهرستانها: 
مرکزی  استان  انتظامی  فرمانده  اجتماعی  معاون 
گفت: یک کارگر ۲۰ ساله خارجی حین حفاری چاه بر 

اثر ریزش دهانه چاه جان خود را از دست داد. 
ســرهنگ »محمود خلجی« افزود: این حادثه در یکی 
از روستاهای شهرســتان خمین روی داد.وی اظهار داشت: 
تیم های امداد و نجات پس از گزارش این حادثه به ســرعت 
در محل حاضر شدند و تاش برای بیرون آوردن جسد فرد 
محبوس شده در داخل چاه ادامه یافت. خلجی بیان کرد: با 
تاش نیروهای امدادی جسد این کارگر جوان خارجی پس 

از ۲0 ساعت از چاه خارج شد.

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت یزد گفت: دو 
 واحد آاینده کاغذســازی در شهرســتان اشکذر 
بر اســاس مقررات زیســت محیطی تا اطاع ثانوی 

تعطیل شد. 
نیــره پورمائــی افــزود: آلودگــی زیســت محیطی 
ایــن  تعطیلــی  علــت  مــردم  متعــدد   و شــکایت های 
دو واحد تولیدی اســت. وی ادامه داد: بــه رغم اخطارهای 
کتبی متعدد مســئوان این واحدها تاکنون هیچ گونه اقدام 

مؤثری را برای رفع معضل زیست محیطی انجام ندادند.
این مســئول اظهار کــرد: تعطیلی ایــن واحدها طبق 

مقررات تا رفع کامل آلودگی و اصاح سیستم ادامه دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی گیان گفت: از اواخر فروردین ماه 
امســال تاکنون، ۱۴ نفر در این استان به بیماری تب 

خونریزی دهنده کریمه کنگو مبتا شده اند. 
محمد عباســی افزود: در این مــدت، ۲۳ نفر به دلیل 
برخورداری از عائم اولیه بیماری تب کریمه کنگو، مشکوک 
به بیماری شناسایی شــدند که از این تعداد ۱۴ نفر به این 

بیماری مبتا شده و تحت درمان قرار گرفتند.
وی اظهار داشــت: یک نفر نیز یک ماه گذشته به دلیل 
ســن باا )70 ســال(، ابتاء به بیماری قلبــی مزمن، عدم 
تحمل و وضعیت جسمی نامناسب براثر ابتاء به بیماری تب 

کریمه کنگو در استان گیان جانش را از دست داد.
عباســی از مردم خواســت تا توصیه ها و هشــدارهای 
بهداشتی را برای پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو جدی 

بگیرند.
بــرای پیشــگیری از بیمــاری تب خونریــزی دهنده 
کریمه کنگو توصیه می شــود تا جایگاه نگهداری دام از محل 
زندگی انسان ها دور نگه داشــته شود، از له کردن کنه روی 
دســت و یا سایر اندام های بدن انســان یا حیوان خودداری 
شــود، از تماس مستقیم با ترشــحات، خون و یا اشه دام، 
از ذبح دام در محل های غیرمجاز یا خارج از کشــتارگاه ها، از 
خرید و مصرف گوشتی که در محل های خارج از کشتارگاه ها 
ذبح می شوند، خودداری شود؛ گوشت مورد نیاز از محل های 
مطمئن و تحت نظارت مراکز دامپزشــکی و بهداشت، تهیه 
شــود و گوشت، بعد از ۲۴ ساعت و دل و جگر و قلوه بعد از 
۴۸ ساعت نگهداری در دمای معمولی یخچال مورد مصرف 

قرار گیرد.

عامل توزیع  آبمیوه  سمی 
در بهشت زهرا)س( دستگیر شد

واژگونی خودرو 
۵ کشته بر جای گذاشت

بازداشت شهروند اوکراینی 
در اردکان

14 نفر در گیان به بیماری 
تب کریمه کنگو مبتا شدند

توقیف 16 شناور قاچاق سوخت 
در ماهشهر

کارگر خارجی 
بر اثر ریزش چاه جان باخت

تعطیلی 2 واحد کاغذسازی 
در اشکذر

کاهبرداری با روش فیشینگ

مترو »پرند« 
منتظر تامین بودجه دولتی
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
مردمازنامزدهایمااصاحطلباناستقبالنمیکنند

چونکلیوعدهدادیموعملنکردیم
سرویس سیاسی-

هر چه به انتخابات مجلس در اسفندماه نزدیک می شویم زمزمه های نگرانی اصاح طلبان از عدم استقبال مردم بیشتر 
شنیده می شود. در همین رابطه روز پنج شنبه یکی از روزنامه های طیف موسوم به اصاح طلب ضمن  اشاره به موضوع عدم 

استقبال مردم از نامزدهای این جریان؛ وعده دادن های بسیار و عمل نکردن به وعده ها را عامل آن عنوان کرد.
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله روز پنج شنبه که با عنوان »اصاحات نیازمند خودانتقادی و اصاح!« منتشر شده آورده 
است: »در روزها و هفته های گذشته، به طور مکرر شاهد اظهارنظرهای برخی افراد منتسب به جریان اصاحات درخصوص 

انتخابات آتی مجلس شورای اسامی و ابراز نگرانی های ایشان از عدم استقبال مردم از نامزدهای اصاحات بودیم.«
این سرمقاله پس از عنوان کردن نگرانی اصاح طلبان از عدم استقبال مردم از این طیف عنوان کرده است: »اظهارنظرهایی 
که باید گفت از سوی آنانی که خود را از بزرگان این جریان سیاسی تلقی می کنند و ظاهرا آگاه از اوضاع سیاسی کشور 
هستند، بس عجیب و شگفت آور است! یکی از لزوم اقدامات امیدبخش فراکسیون امید در این ماه های پایانی مجلس دهم 
ســخن می راند، دیگری از قصد اصاحات برای فرســتادن افرادی به مجلس در انتخابات آتی که به قول ایشان یک سر و 

گردن از وزرای دولت بااتر باشند می گوید.«
این نوشتار سپس به تصریح نوشته است: »خوب است بزرگان اصاحات پیش از اظهارنظرها اندکی به فاصله نجومی 
میان وعده هایی که در انتخابات پیشین مجلس و دیگر انتخابات دادند و دستاوردهایشان )بخوانید دست نیاوردهایشان( در 
سال های گذشته نگاهی کنند تا شاید به جای اظهارنظر و تاش برای جلب نظر مردم و وعده های مجدد برای اصاح جامعه 

و سیاست و اقتصاد و... به پاسخ چرایی این عدم استقبال برسند...«
در حقیقت ســرمقاله این روزنامه طیف موســوم به اصاح طلب به درستی به این نکته  اشاره می کند که دلیل اصلی 
نگرانی بزرگان این طیف از عدم اســتقبال مردم از نامزدهای این جریان اصاحات، عملکرد بســیار ضعیف آنها در مجلس 
و همچنین دولت است و وعده های بسیار در زمان انتخابات و عمل نکردن به آن وعده ها یکی از مصادیق عملکرد بسیار 

ضعیف اصاح طلبان است.
مردم،اصاحطلبانرامسببوضعموجودمیدانند

روزنامه آرمان در یادداشــتی نوشــت: »از مدت ها پیش حماتی سنگین و جدی نسبت به دولت آقای روحانی شروع 
شده و از آغاز دور دوم ریاست جمهوری وی شاهد موضع گیری های مخالف از سوی دلواپسان، جبهه پایداری، صداوسیما 
و گاه ائمه جمعه و جماعات علیه دولت بوده و هستیم که این مسئله اصاح طلبان را در وضعیت دشواری قرار داده است«.
این روزنامه مدعی اصاحات در ادامه نوشت:»موفقیت یا عدم موفقیت آقای روحانی عمًا به پای اصاح طلبان نوشته 
می شود... از آنجایی که مردم اصاح طلبان را مقصر می دانند می توان گفت که اگر بغض و کینه شان نسبت به اصاح طلبان 
بیشتر از آقای  روحانی نباشد، کمتر نیست. اکنون اصاح طلبان در شرایط دشواری قرار دارند، دشوار است برای اینکه واقعاً 
معلوم نیست چه باید بکنند. اگر آنها نیز شروع کنند به حمله به دولت آقای روحانی و در صف دلواپسان قرار بگیرند این 
سؤال مطرح می شود که چه تفاوتی میان آنها و دلواپسان است؟ از این رو به نظر می رسد رویه درست این است که از یک 
سو قبول کنیم که نقش زیادی در انتخاب آقای روحانی داشتیم و از سوی دیگر نیز صادقانه بپذیریم که رئیس جمهور از 
انجام تعهدات خود و مطالبات مردم استنکاف ورزید و ظرف 2 سال گذشته توجه جدی به این مطالبات نداشته است. البته 
این مسئله نباید موجب شود که با دلواپسان هم صدا شویم و تمام مشکات و مسائل کشور به خصوص مشکات اقتصادی 
را ناشی از عملکرد دولت بدانیم. واقع مطلب این است که کشور بحران های بزرگی دارد. بحران های سیاست خارجی و تنش 

میان ایران و غرب که به نقطه بحرانی تری رسیده و هیچ کدام ارتباطی به دولت آقای روحانی پیدا نمی کند«.
این روزنامه زنجیره ای، عاوه بر اذعان به بی عملی دولت، تاکید کرده است که مردم، جریان اصاحات را مسبب وضع 
موجود می دانند. اما با این حال از یکسو مدعی شده است که نباید از دولت مطالبه گری کنیم، چون همانند دلواپسان می شویم! 

و از سوی دیگر مشکات کشور ارتباطی با عملکرد دولت ندارد!
متأسفانه مطالبات مردم و به خصوص مطالبات معیشتی و اقتصادی، برای طیف مدعی اصاحات که اکثریت مطلق 

کابینه را در اختیار دارد، هیچ اهمیتی ندارد.
تمنایمحالازاروپا

روزنامه اعتماد روز پنج شنبه در سرمقاله خود نوشت: »انتظارات ایران هر چند به طور کامل در چارچوب برجام و حق 
ایران اســت اما نباید فراموش کرد این توقعات در حد و اندازه هاي اتحادیه اروپا - با توجه به مراوده اش با امریکا- نبوده و 
براي آنها به شدت سنگین است، به خصوص درمورد بحث فروش نفت و ایجاد یک شبکه بانکي براي نقل و انتقال پول، براي 
اتحادیه اروپا بسیار سنگین است. اتحادیه اروپا ضمن اینکه باید امریکا را نیز راضي کند باید گوشه چشمي به عربستان و 
اسراییل داشته باشد، بنابراین اگر مسئله صدور نفت ایران به اروپا عملیاتي شود در حقیقت کمر تحریم هاي آمریکا شکسته 
مي شود و اگر شبکه ها و اتصاات بانکي نیز برقرار شود، مي تواند یک شکست بزرگتر براي تحریم هاي آمریکا باشد. اما در 
حقیقت اروپایي ها توانایي آن را ندارند که این دو انتظار را برآورده کنند، بنابراین باید دید که آیا اروپایي ها مي توانند یک راه 

میانه را ایجاد کنند که طرف ایراني از شرایط راضي شود که پیدا کردن آن کار بسیار بسیار مشکل است«.
شــش ســال تمام، آمریکا و اروپا را بزک کردند و قول امروز و فردا را برای رونق اقتصادی دادند، شش سال از بهترین 
فرصت ها و ظرفیت های کشور، پای آرزواندیشی و سپس خاطره بازی با برجام تلف شد، تا جریان غربگرا در کشور به این 
نتیجه برسد که آمریکا غیرقابل اعتماد است و اروپا هم در خوش بینانه ترین حالت توانایی ایستادگی مقابل آمریکا را ندارد. 
اما اینکه هنوز هم عده ای در این جریان منتظرند ببینند آمریکا و اروپا چه می کنند، خسارت اصلی است که موجب کار 
نکردن برخی زیرمجموعه های دولتی مهم در حوزه اقتصادی و فنی و دیپلماتیک و به تحلیل رفتن قدرت ملی می شود. 
متأسفانه در همین دوره شش ساله، اقتصاد ما گرفتار رکودی سنگین و سپس تورم ناشی از آن شد و اکنون رکود تورمی 

کم سابقه ای را شاهد هستیم که از تعلیق و انتظار سراب زده سرچشمه می گیرد.
اگر در نوشتن توافق، قاطعیت و توازن به خرج ندادند، ااقل امروز، قاطع و متقارن رفتار کنند وگرنه از نگاه دشمن، 
قبول مذاکره، به التماس از سر ناچاری تلقی خواهد شد. ادعای کاهش تعهدات و حفظ کلیت آن در عمل، پالس خطرناکی 

درباره خط قرمز نداشتن دولت به دشمن می فرستد.
طرحرویکاغذبرترازبیشاز2میلیونخانه!

ارگان دولت در شماره روز پنج شنبه گزارشی را با روتیتر »ایران دو برنامه دولتی ساخت انبوه مسکن را مقایسه می کند« 
و تیتر »دو طرح »اقدام ملی مسکن« و »مسکن مهر« در قاب مقایسه« منتشر کرد. 

روزنامه ایران نوشت: »بررسی مقایسه ای میان دو طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن که بخشی از طرح اول از سوی 
دولت های نهم و دهم و دیگری توسط دولت دوازدهم اجرا خواهد شد، نشان می دهد که طرح اقدام ملی مسکن در ابعاد 
کوچکتر، در زمان کوتاه تر و بدون مداخله دولت و با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد. گزارش تطبیقی خبرنگار 
»ایران« نشان می دهد که این دو طرح ملی در برخی از ویژگی ها شبیه به هم و در بسیاری از ویژگی ها با هم تفاوت دارد. 
اگرچه مقیاس دو طرح از نظر زمان، تأمین منابع مالی، گروه های هدف و تعداد واحدهای مورد نظر برای ســاخت باهم 
همسان نیست. نکته اساسی اینکه شروع مسکن مهر در زمان وفور منابع دولتی اجرا شد، در حالی که اینک چنین نیست.« 
در این گزارش همچنین آمده است: »در طرح مسکن مهر زمان 5 ساله برای ساخت و تحویل واحد ها در نظر گرفته 
شده بود و قرار بود این واحدها تا سال 90 تکمیل و به متقاضیان واگذار شود اما درعمل تکمیل، واگذاری و فراهم کردن 
بخش زیادی از زیرساخت های مسکن مهر به سال ها و دولت بعد منتقل شد و از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر 
500 هزار واحد آن، هنوز تحویل متقاضیان داده نشده است که برنامه سیاستگذاران بخش مسکن تکمیل و واگذاری این 
واحدها تا پایان امســال اســت. 65 درصد از مسکن مهر در دولت تدبیر و امید تکمیل و واگذار شده است. در برنامه اقدام 
ملی، زمان ساخت واحدها 2 سال در نظر گرفته شده است... ساخت ساختمان های بلندمرتبه در مسکن مهر هزینه ها را 
افزایش داد. چون بسیاری از تجهیزات این ساختمان ها وابسته به خارج است، اما متولیان طرح اقدام ملی ساخت واحدهای 
کوتاه تر و حداکثر تا 7 طبقه را در این طرح در نظر دارند. در مسکن مهر ساختمان های بلندمرتبه تا 11 طبقه ساخته شد.

مسکن مهر که ارگان دولت آن را با طرح »اقدام ملی مسکن« مورد قیاس قراد داده، برنامه ای کان با مختصات 2 میلیون 
و200 هزار واحد مسکن بود که به نوشته همین روزنامه یک میلیون و۸00 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده،200 هزار 
واحد آن آماده تحویل و200 هزار واحد باقیمانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود. قیاس این طرح عظیم و قریب به اتمام 
با طرحی که دولت هنوز پی یک واحد آن را هم نریخته، مضحک است. این دو در یک قاب نمی آیند. دولت با رویه لجبازانه 
و خاف منافع ملی وزیر ســابق راه و شهرســازی که مسکن در دوره اش تورم بیش از 120 درصدی داشت و به نساختن 
مسکن افتخار می کرد، افتضاحی به بار آورد که بدتر از آن است که با این گزارش فریب کارانه قابل کتمان باشد. دولت هم 
اگر در منابع کمبود دارد، می  تواند با قطع یارانه ثروتمندان، قطع حقوق های نجومی، مالیات ستانی از مالکان خانه های خالی، 
هدایت صحیح نقدینگی و ترک رویه خسارت بار معطل گذاشتن ظرفیت های درونی و اعتماد به توان داخلی جبران کند.

درمکتب امام

زن، عروسکی در دست ما نیست
ما مى توانيم و اسام مى خواهد كه زن به عنوان يك ىء و يك عروسك در دست 

ما باشد. اسام مى خواهد شخصيت زن را حفظ كند و از او انساى جدى و كارآمد 

بسازد. ما هرگز اجازه مى دهيم تا زنان فقط شيئى براى مردان و آلت هوراى باشند.
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خبرگزاری روســی طی گزارشی ضمن  
اشاره به ساختگی بودن خبر توقیف نفتکش 
انگلیســی در خلیج  فارس تصریح کرد که 
واکنش مقامات انگلیسی به این خبر دروغ 
صرفا وحشت آنها از شــناورهای سپاه را 

عیان کرد.
 خبرگزاری اســپوتنیک روز پنج شــنبه در 
گزارشی با  اشاره به ادعای برخی رسانه های غربی 
مبنی بر تاش 5 شناور سپاه پاسداران برای توقیف 
نفتکش بریتانیایی، درپی راهزنی دریایی این کشور 
در حمله به نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق، 
به نقل از یک کارشناس مسائل راهبردی نوشت: 
اگر نیروی دریایی ایران قصد داشت یک نفتکش 
بریتانیایی متعلق به »بریتیش پترولیوم« را توقیف 
کند، از مبدا این امکان را داشت که این نفتکش 
توقیف شود، چرا که این نفتکش در بصره بارگیری 
کرده و هنگامی که می خواســت از این بندر جدا 
شود، نهایتا می بایست از دهانه اروند رود عبور کند 

و باید از نقطه »آر« در خلیج  فارس عبور کند. 
وی افزود: نقطه »آر« نقطه ای در خلیج  فارس 
است که در دهانه اروند رود و در حوزه سرزمینی 
و تسلط ایران قرار دارد. آن نفتکش قاعدتا از آنجا 
عبور کرده است و برای نیروی دریایی ایران و سپاه 
پاســداران، اگر می خواست آن نفتکش را توقیف 
کند بســیار راحت تر بود که با حجم نیرویی که 

داشت نفتکش را در آنجا توقیف کند. ضمن اینکه 
اساسا توقیف یک نفتکش غول پیکر با 3-4 قایق 

گشت زنی امکان پذیر نیست. 
این روزنامه همچنین در گزارشی به افزایش 
سطح امنیتی کشتی های انگلیسی در پی انتشار 
این خبر ساختگی  اشاره و به عیان شدن وحشت 
انگلیســی ها از احتمال اقــدام متقابل جمهوری 
اســامی ایران در پی توقیف نفتکش ایرانی در 

تنگه جبل الطارق تاکید کرد.
پنتاگون به دنبال تشــکیل ائتافی برای 
اسکورت کشتی های تجاری در خلیج  فارس
ایــن در حالی اســت که پنتاگــون هم روز 
پنج شنبه اعام کرد که در حال رایزنی برای تشکیل 
ائتافی اســت تا برای تمامی کشتی هایی که از 
 خلیج  فارس عبور می کنند، حمایت نظامی تامین

 کند.
ژنرال مارک مایلی که نامزد ریاســت ستاد 
مشترک نیروهای مسلح آمریکاست، پیش بینی کرد 
که ظرف چند هفته آینده این ائتاف شکل بگیرد. 
این ژنرال آمریکایی که در کمیته نیروهای مسلح 
مجلس ســنا سخن می گفت، تاکید کرد که این 
حمایت نظامی شامل کشتی های تجاری خواهد 
شد. او مدعی شد، آمریکا »نقش تعیین کننده ای« 
در تضمین آزادی دریانوردی در خلیج  فارس دارد.
بازداشت ناخدا و سه نفر افسران نفتکِش ایرانی

خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه گزارش داد 
که پلیس جبل الطارق ناخدای نفتکش و یک افسر 
دیگر این نفتکش را بازداشت کرده است. روزنامه 
محلی جبل الطارق به نقل از یک سخنگوی پلیس 
سلطنتی این منطقه گزارش داده بود پلیس ناخدای 
ابرنفتکش »گریس -1« و افسر ارشد آن را به ظن 
نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه دستگیر 
کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده هر دو 

فرد دستگیر شده تبعه هند هستند.
از ســوی دیگر شبکه راشا تودی از بازداشت 
دو افسر دیگر  تانکر نفتکش حامل نفت ایران در 
روز جمعه از سوی مقامات جبل الطارق خبر داد. 
پلیس جبل الطارق این موضوع را تایید کرده است 
و اعام کرده این دو نفر نیز از اتباع هندی هستند.

هشدار جمهوری اسامی به انگلیس
 درباره نفتکش ایرانی

در چنین شــرایطی روز گذشته سیدعباس 
موسوی ســخنگوی وزارت امور خارجه از حضور 
مجدد ســفیر انگلیس در تهران بــه وزارت امور 
خارجه برای بار چهارم طی یک هفته گذشته در 
جهت ارائه توضیحات درخصوص توقیف نفتکش 
حامل نفت ایران خبر داد و اظهار داشت: توقیف 
نفتکش» گریس-1« برای ایران موضوع مهمی است 
و طبیعی است در این چارچوب، دیپلمات های این 
کشور برای گفت وگوها و ارائه توضیحات به وزارت 

امور خارجه بیایند.
موســوی با نادرست خواندن ادعای انگلیس 
درباره مقصد نفتکش  گریس تصریح کرد: همان طور 
که قباً هم گفته ام این نفتکش نمی تواند در بنادر 
ســوریه پهلو بگیرد زیرا یک سوپرتانکر است. از 
سوی دیگر، سؤال ما از انگلیس این است که مگر 
جمهوری اسامی ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا 
قرار دارد؟ مگر اروپا ما را تحریم نفتی کرده است؟ 
به فرض آنکه این نفتکش به سوریه می رفته است، 
مگر آنهــا نبودند که ادعا می کردند ما قوانینمان 
فراسرزمینی نیست و علیه دیگر کشورها اعمال 
نخواهیم کرد؟ آنها همیشــه منتقد این موضوع 
بوده اند ولی چطور شــده است که اکنون خود به 
بهانه نقض تحریم های ســوریه، این کار را انجام 

می دهند.
انگلیسی ها هرچه زودتر 

نفتکش حامل نفت ایران را رها کنند
وی ادامه داد: هم اسناد و مدارک و همچنین 
تناقضات انگلیسی ها نشان می دهد که حرف لندن 
به لحاظ حقوقی چندان قابل اعتنا و توجه نیست 
مگر اینکه آنها تحت تاثیر آمریکایی ها بخواهند وارد 
بازی خطرناک و ناپیدا شوند که ما توصیه نمی کنیم 
در شرایط کنونی، آنها وارد چنین بازی ای شوند. 
کماکان از آنها می خواهیم هرچه زودتر این نفتکش 

را رها کنند زیرا این کار به سود همه است.

سناریوی ساختگی لندن
 وحشت انگلیسی ها از شناورهای سپاه را عیان كرد

اعضای هیئت رئیســه و کمیسیون های 
خبرگان رهبری در بیانیه ای خواستار این شدند 
که دولت از الگوی مقاومت تبعیت نموده و در 
توقیف  انگلیسی ها در  و  آمریکایی ها  مقابل 

نفتکش ایرانی برخورد مناسب را انجام دهد.
ششــمین جلســه مشــترک هیئت رئیسه و 
کمیســیون های مجلس خبرگان رهبری در دوره 
پنجم صبح پنجشنبه 20 تیر در تهران برگزار شد. 
در این جلسه، اعضا درباره مسائل مهم خبرگان و اهم 
مسائل جاری داخلی و بین المللی اظهارنظر )نموده( 

و بیانیه ای صادر کردند.
در بخشــی از متن بیانیه جلســه مشــترک 
هیئت رئیسه و کمیسیون های خبرگان آمده است: 
»مجلس خبرگان رهبری، ضمن قدردانی از مواضع 
شــجاعانه و مبتنی بر حکمت مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در مقاطع مختلف انقاب به ویژه در 
دیدار نخست وزیر ژاپن با معظم له، مقاومت پایدار و 
بازدارندگی فعال را تنها راه مقابله با دشمن زیاده خواه 

و بی منطق می داند و بر آن تأکید می کند.
اعضای هیئت رئیسه و کمیسیون های خبرگان 
رهبــری تأکید کردند: »اهانت ترامپ به ســاحت 
مرجعیت و اقدام سخیف وی در تحریم رهبر معظم 

انقاب حضرت آیت اه العظمی خامنه ای )دام ظله 
الشریف( ارزش پاسخ دادن ندارد. حقد و کینه نظام 
ســلطه که جهانی آکنده از بی عدالتی اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و فن آوری را به همراه داشته است 
نسبت به شخصیتی که هم در سیره شخصی و هم در 
عرصه جهانی پرچم دار عدالت و مبارزه با سلطه گران 
بین المللی است امری طبیعی است که پاسخ آن را 

قرآن کریم داده است که قل موتوا بغیظکم.«
به گزارش دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 
در این بیانیه تصریح شده است: »مجلس خبرگان 
رهبری، بــا قدردانی از کاهــش تعهدات برجامی 
جمهوری اسامی براساس استفاده از حق مندرج 
در متــن برجام و حفظ منافع ملی تأکید نموده و 
بر استمرار این حرکت که قطعاً نتایج مثبتی را به 

همراه خواهد داشت، تأکید نموده و از دولت محترم 
می خواهد با طرف های اروپایی عضو برجام مبتنی 
بر رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
کامًا هوشمندانه و با لحاظ عزت ملی تعامل نماید 
و از الگــوی مقاومــت که اخیراً در ســاقط کردن 
پهپاد متجاوز آمریکایی به دســت پاسداران غیور 
انقاب اســامی تبلور یافت تبعیــت نموده و در 
مقابل آمریکایی ها و انگلیسی ها در توقیف نفتکش 
حامل نفت جمهوری اســامی برخورد مناسب را 

انجام دهند.«
در متن بیانیه جلسه مشترک هیئت رئیسه و 
کمیسیون های خبرگان اضافه شده است: »اقدامات 
اخیر قوه قضائیه در راستای تحول در این دستگاه و 
رفع مشکات قضایی مردم به ویژه مبارزه با مفسدان 

اقتصادی قابل تقدیر است.«
همچنین این بیانیه می افزاید: »در سال رونق 
تولید بر تقویت و حمایت از تولیدکنندگان که همواره 
مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده اصرار نموده و 
از سران محترم قوا می خواهیم با هماهنگی کامل 
در راستای تسهیل امر تولید تمام توان خود را بکار 
گیرند و از ابزارهای ازم برای ترویج فرهنگ استفاده 

از کاای داخلی استفاده نمایند.«

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای خواستار شد

دولت در برابر توقیف نفتکش ایرانی برخورد متناسب كند

حضرت آیت اه العظمــی خامنه ای روز 
سه شنبه 1396/1/8 ضمن بازدید از نمایشگاه 
آثار هنری و اســناد تاریخی مرتبط با واقعه 
مسجد گوهرشــاد که در حرم مطهر رضوی 
برگزار شده بود، در جمع برگزارکنندگان این 
نمایشگاه سخنرانی کردند. پایگاه اطاع رسانی 
KHAMENEI.IR متن بیانات رهبر انقاب 
اســامی در این دیدار را در سالروز واقعه  
خونین کشتار مردم معترض به کشف حجاب 
رضاخانی در مســجد گوهرشاد مشهد که 
در تیرمــاه 131۴ به وقوع پیوســت، برای 

نخستین بار منتشر کرده است.
بسم اه الّرحمن الّرحیم

اواً خیلی تشــکر می کنم از بــرادران عزیز، 
همچنین از آقای جلیلی)1( که واقعاً زحمت کشیدید، 
کار نویی را انجام دادید. این خیلی مایه تأسف است 
که حادثه مسجد گوهرشاد با این عظمت و با این 
اهمیت هیچ انعکاســی در تاریخ ما، در ادبیات ما، 
در کتاب های رمان ما نداشته باشد. خب الحمده 
خوب کار کرده اید. تا آن مقداری که بنده دیدم و 
آن مقداری که حاا فهم بنده اقتضا می کند، خیلی 
به نظرم جالب و خوب آمد؛ هم کارهای نّقاشــی و 
گرافیکی و همچنین کارهای گزارشــی و روایتی؛ 
 خیلــی خوب بود. من دو ســه تــا نکته را عرض

 بکنم:
اواً راجع به مســئله مسجد گوهرشاد، غیر از 
آن کتابی که آقای وحید جلیلی  اشــاره کردند،)2( 
باز هم کتاب هست. یک کتابی)3( در قالب رمان یا 
داستان نوشته شده، اما تاریخ همین حادثه است 
و مــن آن را خوانده ام و می دانم، و با اطاعاتی که 
من در ذهنم بوده تطبیق می کند. همین داستان 
مســجد گوهرشاد است با مقدمات و مؤخراتش، و 
اســم همه  این شخصیتها در آن هست و ماجراها 
را درســت تعریف کرده که من آن کتاب را دارم. 
یکی این کتاب است. یکی هم یک کتاب دیگری 
است که یکی دو سال پیش آن را خواندم. آن هم 
مشروح قضایای حادثه  سال 1314 مسجد گوهرشاد 
را با مقدمات و مؤخرات و جزئیاتش نوشــته. مثًا 
جلســاتی که در منزل مرحوم آقازاده)4( تشــکیل 
شــده یا فرض بفرمایید که آنچه در صحن کهنه 
-صحن انقاب- اتفــاق افتاده یا اینکه اول بهلول 
کجا رفت، بعد آمد کجا، بعد چه جوری شد؛ اینها 
همه هست. کما اینکه در خود خاطرات بهلول هم 
-در اولش- هست. البته من کتاب خاطرات بهلول 
را نخوانده ام اما چون از خود ایشان شفاهاً شنیدم، 
می دانم که همان چیزهایی که شنیدم، در آن کتاب 
هست - البته آن کتاب مدتی دست من بود؛ قبل 
از اینکه چاپ بشــود آن را به من داده بود- ایشان 
جزئیات حادثه  آن دو سه روزی را که در اینجا بوده و 
روی منبر بوده -اول مسجد گوهرشاد را، بعد صحن 
کهنه و صحن نو و باز دوباره مسجد گوهرشاد را تا 
وقتی که فرار می کند از اینجا و می رود- در مقدمه  
کتاب به احتمال زیــاد آورده. بنابراین کتاب های 
دیگری وجود دارد. البته همین طور که گفتم، یک 
کتابی هســت که تاریخ و گزارش آن حادثه است. 
بخشی از آن کتاب یادداشتهای مرحوم شیخ احمد 
بهار اســت؛ شیخ احمد بهارِ)5( رمان نویِس معروف 
مشهد که در همه  حوادث بوده و روزنامه هم منتشر 
می کرده و آن روزها هم به مناسبتی روزنامه اش را 
تعطیل می کند. داستان، در عین حال، متن ماجرا 
بوده. بخشی از آن کتابی که عرض می کنم خاطرات 

اوست. باید اینها را بگردید پیدا کنید.
نکتــه  دوم اینکه ببینید اصًا قضیه  مســجد 
گوهرشــاد برای چه به وجود آمد؟  این را فراموش 
نکنیم. نکته  محوری، مرحوم حاج آقا حسین قمی 
اســت.)6( مرحوم حاج آقا حسین قمی سر مسئله 
کشف حجاب گفت من می روم با رضاشاه صحبت 
می کنم و مجبورش می کنم که گوش کند. با همین 
نیت از مشهد بلند شد رفت تهران، که البته وقتی 
رسید تهران، ایشــان را از طرف دولتی ها هدایت 
کردند به شــاه عبدالعظیم و آنجــا در یک جایی 
نگه داشتند و شــاه هم ماقات نداد. البته ایشان 
گفتــه بود می روم و به او می گویم؛ اگر گوش کرد 
که هیچی، اگر گوش نکرد همانجا خودم خفه اش 
می کنم، می کشــمش مثًا؛ با این نیت رفته بود و 
نشد که ماقات کند و بعد هم از همانجا ایشان را 
تبعید کردند به عراق. وقتی که ایشان در تهران بود، 
علمای مشهد در مسجد گوهرشاد جمع شدند برای 
اینکه بگویند که اواً آقای حاج آقا حسین برگردند 
به مشهد؛ ثانیاً حرف هایی که ایشان خواسته اند، باید 
تحقق پیدا کند. اصًا اجتماع علما در کشیک خانه  
مسجد گوهرشــاد که بعد منجر به اجتماع مردم 
شــد، برای این بود. یعنــی عنصِر مرحوم حاج آقا 
حسین قمی فراموش نشود؛ یک مّای واقعاً مجاهِد 
فی سبیل اهِ نترِس آماده ای که حاضر بود برود در 
دهان شیر دیگر، یعنی هیچ اِبایی نداشت. از اینجا هم 
که بلند شد رفت، تنها رفت؛ با خودش مثًا َحشم 
  ً و َخدم و اینها نبرد، فقط دوتا از پسرهایش ظاهرا

رفتند. این نکته  قابل توجهی است.
نکته  بعدی این است که مرحوم آقازاده فراموش 
نشود. آقازاده در قضایای مسجد گوهرشاد دخالتی 
نداشته، لکن دستگاه دربار، او را متهم کردند. بعد هم 
به خاطر همین اتهام، آقازاده را که در مشهد دارای 
شأن خیلی زیادی بود - اصاً کسی تصور نمی کرد 
که مأمور دولتی به خانه  آقازاده برود، یعنی تا این 
حد که مأمور جرأت کند برود خانه  آقازاده- مأمورین 
رفتند در خانه گرفتند او را، کشــیدندش بیرون، 
بدون اینکه اجازه بدهند حتی لباس مرتبی تنش 
کند، برش داشتند از مشهد اول بردند یزد و مدتی 
آنجا بود، بعد هم به تهران و بعد از یکی دو ســال 
مسمومش کردند و شهیدش کردند. ببینید اینها 
عناصر مهم قضیه مربوط به مسجد گوهرشاد است.

یک نکته  دیگر این است که ببینید یک وقت 
قضیه  مسجد گوهرشاد را از نگاه یک فاجعه  تاریخی 
کــه اتفاق افتاده نگاه می کنید؛ آن همین اســت 
دیگر، همینی اســت که تصویرهایش این جوری 
کشیده می شود؛ یعنی یک عده مردم مؤمن برای 
خاطر مقصودی در یک جای مقدسی جمع شدند، 
مأ مورین دولتی ریختند اینها را کشتند. البته کشتار 
فقط در مسجد هم نبوده، بلکه بیرون، در فلکه -آن 
فلکه قدیم که البته حاا دیگر نیست- بست پایین 
خیابان، جلوی آن باصطاح خیابان تهران، یعنی 
خیابان امام رضا )علیه الســام( اینجاها همه آدم 
کشته شده. همین درِ جنوبی مسجد گوهرشاد که 
اان آن درِ جنوبی بسته است و در محلش صحن 
قدس را درست کرده اند، آنجا به عوض صحن قدس 
یک راهرویی بود که می آمد در مســجد گوهرشاد 
و در همان راهرو عده  زیادی کشــته شــدند که 
قضایایش را من نمی دانم کجا خواندم و اان واقعاً 
یادم نیست که این را خواندم اما مطلعم که همانجا 
عده ای را کشــتند. کسانی می گویند ما از بااخانه 
نگاه می کردیم و می دیدیم که مردم را می کشــند 

و نیمه جان ســوار کامیون می کننــد و می برند و 
در منطقه َعلم دشــت هم دفــن می کنند؛ همان 
حرف هایی که معروف است. پس بنابراین یک نگاه، 
این نگاه است؛ نگاه یک فاجعه ای که در مشهد به 

مناسبت حجاب اتفاق افتاده.
یک مســئله که به نظر مــن از این دایره اش 
خیلی وســیع تر و مهم تر است، خود اصل مسئله  
حجاب اســت. حاا من دیدم که دوســتان اینجا 
»روضه خوانی ممنوع« را مطــرح کرده بودند، اما 
»حجاب ممنوع« یک موضوع خیلی مهمی است، 
که حاا خاطراتی هم که شما اینجا نقل کرده اید، 
غالباً درباره  همین مسئله حجاب است. البته در این 
دو سه تا خاطره ای که من خواندم، خیلی چیزهای 
برجسته ای نبود. خیلی چیزها را می شود پیدا کرد؛ 
حاا در ذهنیات خود ما حرفهایی هست و کسانی 
که در سنین ما هستند از بزرگ ترهایشان شنیده اند، 
از مادرهایشان مثًا که خودشان مواجه بوده اند و 
از خواهرهایشان مثاً شنیده اند؛ هستند هنوز افراد 
زیادی از این قبیل. مسئله  حجاب دیگر مخصوص 
مشــهد و مسجد گوهرشاد هم نیست. یک قضیه 
وسیِع همه جایی سراسری است در کشور و اقدامی 
که رضا شاه کرد و مواجهه هایی که با رضا شاه شد. 
اینقدر هم درباره  قضیه  حجاب، خاطره و داستان 
و اینها می توانید پیدا بکنید که من خیال می کنم 
مجموعه اش یک چیز عظیمی خواهد شــد. حاا 
شما گفتید مثل اینکه یکی از آقایان هم -نمی دانم 
کدام یکی از آقایان بودند- بنا دارند رمان بنویسند. 
خیلی به نظر من مسئله  مهمی است که باز این هم 
از همان مسائلی است که درست رویش کار نشده و 

توضیح داده نشده.
یک مســئله  دیگر آنهایی اند که نقش آفرینی 
کردند. ببینید شخصیتهای فرهنگی معروف زمان 
رضا شاه، مثاً علی اصغر حکمت)7( -اینها چهره ها 
هســتند دیگر- در قضیه کشف حجاب نقش ایفا 
کردند، نقش اســتعماری ایفا کردنــد، یعنی آن 
پشت جبهه  حقیقی رضا شاه اینها بودند. رضا شاه 
تفنگ دستش بوده و اینها کسانی بوده اند که فکر 
می ساختند و به رضا شاه جهتگیری می دادند که او 
تفنگ را کجا به کار ببرد. به نظر من این شخصیتهای 
فرهنگی خیلی مؤثرند، چهره های اینها شــناخته 
بشود. رضاخان فقط یک سفر خارجی رفت و آن هم 
به ترکیه بود در زمان آتاترک. آنجا زنهای بی حجاب 
را  آوردند به او نشان دادند. ایده  بی حجابی را به او 
تزریق کردند و بعد این ُدور و بری هایش گفتند راه 
تمدن و اینها همین کاری است که آتاترک کرده و 
از آن وقت او به فکر فرو رفت و مقدماتش را شروع 
کرد. بعد 1314 دیگر اجباری شد اما قباً چیزهای 

دیگری بود.
نکته  دیگر شــخصیتهایی اند که اقدام کردند 
و کار کردنــد و می شــود از آنها اســم آورد. امام 
)رضوان اه علیه( یک بار به ما گفتند که من هیچ کس 
را به شجاعت مرحوم آقای کاشانی ندیدم، ایشان 
مدرس را هــم دیده بودند، اما درعین حال گفتند 
کاشــانی. بعد ســه قضیه از مرحوم کاشانی نقل 
کردند که دو تایش مربوط به همین قضایای مربوط 
به پهلوی اســت و متأسفانه سومی اش را من یادم 
نیست. آن قضیه ای که به طور مشخص مربوط به 
قضیه  حجاب است این است که گفتند خانه  ایشان 
در پامنار بود، مأمور کانتری آنجا آمد پیش آقای 
کاشانی و گفت که مثًا فرمانده مان سام رساندند 
و گفتند که شِب مثًا سه شنبه، شما و خانواده تان 

در فان مجلس دعوتید -دعوت می کردند دیگر که 
با زنهایشان سربرهنه بیایند؛ حاا آمده بوده از آقای 
کاشانی دعوت می کرده- آقای کاشانی یک تشری به 
او می زند و تندی می کند. او می گوید که آقا فرمانده 
گفتند. آقای کاشــانی می گویــد -نزدیک به این 
تعبیر که- خیلی غلط زیادی کردند فرمانده تان!)۸( 
بعد او دستپاچه می شود، می گوید آقا مقامات باا 
این را گفتند. آقای کاشــانی باز می گوید مقامات 
بــاا -نزدیک به این تعبیر که- خیلی غلط زیادی 
کردند این حرف را زدند! پا شو برو گم شو! می آید 
به رئیس کانتری می گوید. او می گوید بابا نزدیک 
این سید نروید، خطرناک است. غرض، از این جور 

قضایا هست در مسائل مربوط به حجاب.
جزو همین فهرست دستگیرشدگان یکی هم 
مرحوم آشیخ هاشم قزوینی است دیگر که استاد 
ما بود. ایشان مدّرس درجه  یک بود در مشهد و ما 
ســالها درس ایشان می رفتیم. ایشان می گفت که 
وقتی کشف حجاب شد، خب همه ناراحت بودند. 
دیدیم یکی از آقایان خیلی خوشحال است. گفتیم 
شما چطور ]این قدر خوشحالی[؟ گفت خیلی کار 
خوبی شــد، بگذار مردم بفهمند من چهل سال با 
چه کسی زندگی کرده ام!)9( غرض، حرف و گفت و 
نقل در حواشی مسئله  حجاب خیلی زیاد است. من 
البته سالی که کشف حجاب شد، در دنیا نبودم؛ بنده 
متولد 131۸ هستم یعنی چهار سال بعد از کشف 
حجــاب، ولیکن خب مادرم و اینها نقل می کردند 
قضایــا را و اینکه در خانه می ماندند، مدتها بیرون 
نمی رفتند و برای بیرون رفتن های اضطراری چه 
مشکاتی را تحمل می کردند.  هم از مادرم شنیدیم 
و هم از زنهای دیگر شنیدیم. خیلی قضایای واقعاً 
دردناکی است که اتفاق افتاده. اینها همه باید دیده 
بشود. یعنی اگر واقعاً مسئله  حجاب بحث می شود، 
این قضایا دیده بشــود. پس مســئله  حجاب یک 
مسئله ای شــد جدای از قضیه مسجد گوهرشاد، 
یعنی یک مســئله  فراگیر بزرِگ مهم. به هر حال 
ما از زحمات آقایان خیلی متشکر هستیم. خداوند 

ان شاءاه موفق و مؤیدتان بدارد.
ــــــــــــــــ

1( آقای وحید جلیلی، معاون )وقت( فرهنگی 
- اجتماعی شهرداری مشهد

2( »قیام گوهرشاد« نوشته سینا واحد
3( »بــر بامهــای متصل«، نوشــته  عبداه 
اسفندیاری، موسســه  نشر عروج؛ بیان مقطعی از 

تاریخ سال های 1300 تا 1320
4( 1294 – 1356 ه.ق؛ حــاج میرزا محمد 
آقازاده خراسانی فرزند ارشد آخوند خراسانی قدس 
سره؛ از علمای نافذ در بین مردم بود که تمام قد در 
مقابل رضاخان ایستاد و بعد از واقعه  گوهرشاد به 
دستور رضاخان دستگیر و در تهران زندانی شد و 

بعد توسط عوامل رضاخان به شهادت رسید.
5( 126۸ – 1336 ه.ش؛ نویســنده، شــاعر،  
روزنامه نــگار و از مبارزان ضد اســتعمار؛ روزنامه  
»بهار« را در سال 1296 ه.ش در مشهد منتشر کرد.

6( 12۸2 – 1366 ه.ق
7( 1310 – 1400 ه.ق؛ وزیر معارف رضاخان 
در دولت ذکاء الملــک فروغی؛ از افراد اثرگذار در 
قضیه  کشــف حجاب بود. از جمله اینکه در بهمن 
1313 در افتتاح دانشگاه تهران، به دختران دستور 

کشف حجاب داد.
۸( خنده  حضار

9( خنده  حضار و معظم له

رهبر انقاب پس از بازدید از نمایشگاه »حماسه گوهرشاد«:

نقشه »حجاب ممنوع«
فکر استعماری، سرنیزه رضاخانی

همایش اســتانداران و فرمانداران سراسر کشور، روز پنجشنبه با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عبدالرضا 

رحمانی فضلی وزیر کشور در تاار وزارت کشور برگزار شد.
کدخدایی: قانون اساسی آینه ای از مردم سااری دینی است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این همایش با بیان اینکه 
قانون اساسی آینه ای از مردم سااری دینی است، گفت: انتخاب صحیح معتمدین 
و برخورد با تخلفــات اعتماد جامعه را افزایش می دهد. یکی از ضعف های قانون 
انتخابات، برخورد با تخلفات است اما با این حال برخورد قاطع با تخلف اگر انجام 
شود دیگر به جانبداری متهم نخواهیم شد. در انتخابات تخلف رخ می دهد و طبیعی 
است. رخ دادن تخلف در انتخابات طبیعی است اما چگونگی برخورد با آن  هم مهم 

است. هر جا هستیم باید برخورد قاطعی با تخلف داشته باشیم.
به گزارش فارس، وی با  اشاره به موضوع برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، 
افزود: انتخابات الکترونیک از الزامات ما در جامعه اسامی است و قانون این موضوع 
را تکلیف کرده و ما هم آمادگی داریم تا هرجایی که بتوانیم امنیت و ســامت را 
تضمین کنیم، با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک هماهنگ باشیم.

جهانگیری: راهبرد ما در مقابل دشمن، مقاومت است
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در این همایش طی سخنانی 
گفت: درست نیست که کسی بگوید از راهکارمان برای فروش نفت استقبال نشد 
ما از همه پیشنهادها استقبال کردیم به جز افرادی که فکر می کردند به بهانه تحریم، 
بابک زنجانی در کشور راه بیندازند. فریادها، فریادهای بابک زنجانی است. من خودم 

گفته ام هرکس راهکاری برای فروش نفت دارد ارائه دهد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور با تبیین راهبرد 
جمهوری اســامی ایران در برابر راهبرد دشــمن، تصریح کرد: راهبرد کشور در 
مسائل داخلی همان طور که مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام)ره( گفتند؛ 
»مقاومت« و در عرصه منطقه ای اســتفاده از قدرت جمهوری اسامی ایران برای 

ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است.
جهانگیری با بیان اینکه همبستگی داخلی باطل السحر همه تهدیدات دشمنان 
است، افزود: انتخابات می تواند راهگشای ما در حل مشکات باشد، انتخابات پرشور 
و ســالم، نشاط جامعه را حفظ می کند. مکرراً در تاریخ داریم که نتیجه انتخابات 

دشمن را مأیوس کرده است.
جهانگیری خطاب به استانداران و فرمانداران خاطرنشان کرد: مسائل استان خود 
را باید رصد کنید و خوب بشنوید. مسئوان خط مقدم ارتباط با مردم هستند؛ این 
شنیدن برای ما راهگشا خواهد بود. مردم باید بدانند که مسئوان از طبقه دیگری 

نیستند و اگر این طوری نباشد بین دولت و مردم فاصله می افتد.
ظریف: آمریکایی ها حتی نتوانستند یک بیانیه یک  خطی از رئیس 

شورای حکام بگیرند
همچنین، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی سخنانی در این 
همایش با بیان اینکه آمریکا در نشســت شورای حکام آژانس منزوی شد، گفت: 

حتی نتوانستند یک بیانیه یک خطی از رئیس شورای حکام بگیرند.
وی با بیان اینکه محاســبه آمریکایی ها این بود که ایران با فشارهای شدید 
اقتصادی سقوط خواهد کرد، گفت: تحریم نمی تواند مردم را از حاکمیت جدا کند
رئیس دستگاه دیپلماسی با ذکر این نکته که آنها تعهدات بین المللی خود را 
زیر پا گذاشتند و فقط ایران نبود، گفت: برخی دوستان می گویند برجام استحکام 
نداشت به همین خاطر آمریکا زیر پا گذاشت و برجام محکم نبود، خوب حاا برجام 
محکم نبود که خیلی هم بود و اان می بینیم و ان شاءاه هم در آینده بیشتر خواهیم 

دید. منافع ملی اجازه نمی دهد ما فیلم بسازیم، البته پول هم نداریم.
ظریــف ادامه داد: حاا برجام محکم نبود، آیا نفتا هم محکم نبود؟ آیا توافق 
موشــکی با شوروی سابق و توافق بین 2 ابرقدرت هم محکم نبود؟ آیا اساسنامه 
یونسکو و کنوانسیون محیط زیست هم محکم نبود؟ آیا همه دنیا، هرکس که توافقی 
کرد همه کاه سرشان رفته بود؟ نه.وی با بیان اینکه سیاست یک جانبه گرایی آمریکا 
به انزوای جهانی آمریکا انجامیده، اظهار داشت: آمریکایی ها به دست خودشان، خود 
را در دنیا منزوی کرده اندظریف با بیان اینکه ما سر جنگ با کسی نداریم، عنوان 
کرد: اگر سه حوزه را تعیین کنیم، ایران در دو حوزه پیروز است. جمهوری اسامی 
در زمانی که تصمیم گرفت برای ایجاد توازن و براســاس بند 36 برخی اقدامات 
خود را متوقف کند تا برجام حفظ شود، در شرایط ضعف این کار را نکرد و دچار  
اشتباه تحلیل نشد، بلکه در شرایط قدرت و قدرت میدانی این کار را صورت داد. 
جمهوری اســامی یک واحد است که در ذیل رهنمودها و ارشادات مقام معظم 
رهبری در صحنه های مختلف حضور دارد.وی تصریح کرد: ایران چند واحد نیست، 
خارجی ها خیال نکنند با یک ایران متشتت مواجه اند، بلکه با یک ایران یکپارچه 
مواجه هســتند... ایران به عنوان جمهوری اســامی ایران و به عنوان کل نظام نه 
قسمتی از نظام، ذیل مقام معظم رهبری فعالیت می کند و در حوزه میدان و حوزه 
سیاسی بین المللی دست باا را دارد.وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکا به 
خاطر اقدامات و انتخاب های غلطش درصحنه میدانی شکست خورده و خودش 
انتخاب غلط کرده اســت و در منطقه و سطح جهانی شکست خورده است و به 
بازی »ترسوها« روی آورده که از تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران استفاده کند 
به این امید که این مردم را علیه دولتشان بشوراند و اینها را رسماً اعام می کنند.

ظریف در جمع خبرنگاران: مذاکره نمی کنیم
وی همچنین در حاشــیه این همایش و در جمع خبرنگاران ادعای انگلیس 
دربــاره تاش ایران برای توقیــف یک فروند نفتکش آنها در خلیج  فارس را رد و 
اظهار کرد: آنها یک ادعایی را مطرح می کنند تا تنش ایجاد کنند که این ادعاها 

ارزشی ندارد و این ادعاها را زیاد مطرح کردند.
وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه با کســانی که علیه مردم ما به تروریسم 
اقتصادی دست زدند مذاکره نمی کنیم، گفت: زمانی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه 

ایران است، نباید توقع داشته باشند ایران اقداماتش را متوقف کند
وزیر کشور: مسئله دارها وارد عرصه انتخابات نشوند

رحمانی فضلی، وزیر کشور طی سخنانی در همایش فرمانداران سراسر کشور با 
بیان اینکه مشارکت در انتخابات مهم است، تأکید کرد: نگاه قالب اصلی ما در این 
دوره از انتخابات باید مواجهه با دشمن در عرصه حضور در انتخابات باشد. بی طرفی 
در انتخابات مهم است و در انتخابات باید به وجدان خود و به خداوند پاسخ دهیم.
به گزارش آنا، رحمانی فضلی با  اشــاره به اینکه چالش فعلی و عمده کشــور 
اقتصاد اســت، یادآور شد: دشمن مبتنی بر همین موضوع تحریم می کند و این 
چالش علت دارد که یک علت آن ســاختارهای غلط اقتصادی کشور است و نیز 
سوءاستفاده ها از این ساختار و بخشی دیگری از این چالش هم تحریم است؛ لذا 
اصلی ترین چالش اقتصاد و مقابله با تحریم هاست.وی بیان کرد: خواهش من این 
است که سرمایه گذاری و اقتصاد و  اشتغال را در استان ها جدی بگیرید و از اقتصاد 

ُخرد شروع کنید.

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور 
كدخدایی: باید با تخلفات انتخاباتی 

برخورد قاطع شود

معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( گفت: لرستان، استان هدف برای محرومیت زدایی در ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( است.

آیین احیای کارخانه یخچال سازی بوژان خرم آباد و تحقق تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برای سفارش 
ســاخت 10 هزار دســتگاه یخچال در راستای تامین لوازم خانگی و  اشتغال زایی آسیب دیدگان سیل استان لرستان با حضور 
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، موسی خادمی؛ استاندار لرستان، سیدامیرحسین مدنی؛ مدیرعامل بنیاد اجتماعی 

احسان و مردم و مسئولین استانی در این کارخانه برگزار شد.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در این مراسم با  اشاره به خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در استان های سیل زده کشور اظهار داشت: در نخستین سفر ریاست ستاد به استان لرستان پس از وقوع سیل اخیر، چندین 

مسئولیت توسط ایشان پذیرفته شد.
عارف نوروزی افزود: اهدای 10 هزار بسته لوازم خانگی و توزیع یک هزار راس دام سبک و انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مسکن 

برای بازسازی و ساخت خانه های سیل زدگان از جمله این مسئولیت ها بود.
نوروزی با  اشاره به پوشش بیمه ای سیل زدگان توسط بیمه برکت، گفت: 100 هزار واحد در لرستان تحت پوشش بیمه 

برکت قرار گرفت.
وی با مهم خواندن بحث  اشــتغال ادامه داد: متأســفانه بحث بیکاری در لرستان جدی است؛ پس از سیل اخیر قراردادی 
برای تزریق 12 میلیارد و 700 میلیون تومان به کارخانه یخچال سازی بوژان منعقد کردیم تا از این محصوات در بسته های 

لوازم خانگی ارسالی به سیل زدگان استفاده کنیم.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان اینکه از این یخچال ها در جهیزیه ارسالی برای زوج های جوان مناطق 
محروم اســتفاده می شــود، گفت: تاکنون نزدیک به پنج هزار بسته لوازم خانگی بین سیل زدگان توزیع شده است و یک هزار 

راس دام سبک نیز طی روزهای آینده توزیع خواهد شد.
نوروزی با تاکید بر اینکه لرستان، استان هدف برای محرومیت زدایی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( است، افزود: 

در کارخانه بوژان با تکیه بر تولید داخل، محصولی ارزان قیمت با کیفیتی مناسب عرضه می شود.
وی با تشکر از نیروهای جهادی و مسئولین استانی برای خدمت رسانی به سیل زدگان، در پایان خاطرنشان کرد: تبعات و 

آسیب های سیل، با سرعت و دقت از بین خواهد رفت.
در انتهای این مراسم حواله های بسته های لوازم خانگی و دام سبک به برخی خانواده های سیل زده اهدا شد.

جذب جوانان تحصیلکرده 
مدیرعامل کارخانه یخچال سازی بوژان نیز در این مراسم گفت: سال 9۸ با اعتماد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 

توانستیم با یک حرکت جهادی و همت کارکنان مجموعه ظرف 42 روز به چرخه تولید برگردیم.
کاظمی با  اشاره به مشکات این کارخانه در سال های اخیر گفت: خط تولید این کارخانه از سال 92 دچار رکود شد اما 
توانستیم، ساختار اساسی مجموعه را حفظ کنیم. وی با بیان اینکه 137 نیروی جوان و تحصیلکرده را در این کارخانه جذب 

کردیم، اظهار داشت: امیدواریم شیفت دوم در این کارخانه راه اندازی شود تا 137 جوان دیگر صاحب  اشتغال شوند.

احیای كارخانه یخچال سازی در لرستان 
توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

بقیه از صفحه 2
وی اعام کرد، پکن با تحریم های یکجانبه علیه ایران مخالف است و آنچه »دست درازی 

به قلمرو قضایی سایر کشورها« است را محکوم می کند. 
منابع خبری پیش از این مدعی شده بودند که برخی مقام های دولت آمریکا به دنبال 

تحریم چین بابت خرید نفت از ایران هستند.
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای چندمین بار در روزهای گذشته به لفاظی 
علیه ایران پرداخت و از ایران خواست که مراقب باشد. ترامپ پیش از این نیز در ماجرای 

انهدام پهپاد آمریکایی، ابتدا ایران را تهدید و سپس از کشورمان تشکر کرد!
عقب نشینی از اجرای طرح مکانیسم ماشه

یک مقام ارشــد اروپایی بار دیگر تأکید کرد که کشورهای اروپایی قصد استفاده از 
سازوکاری در برجام- مکانیسم ماشه- را که می تواند به بازگشت تحریم های بین المللی 

علیه ایران منجر شود، ندارند.
به گزارش خبرگزاری ها، شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد اضافه 
شدن طرحی در قالب یک متمم به ایحه بودجه دفاعی 725 میلیارد داری آمریکا را 
داده اند که خواستار محدود کردن اختیارات »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای 

آغاز درگیری نظامی با ایران است. 
به گزارش فارس، رویترز در مطلبی به نقل از منابع آگاه نوشت: دولت آمریکا فعا 

»محمدجواد ظریف«، وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد.

فرستاده ماکرون کاه گشاد آورده بود
تکرار خواسته های ترامپ

به زبان فرانسوی



حمله انتحاری یک پسر بچه به مراسم عروسی
در ننگرهار افغانستان

یک فرد کم سن و سال با انجام حمله ای انتحاری در 
یک مراسم عروسی در شرق افغانستان، جان دست کم پنج 
نفر را گرفت و حدود ۴۰ نفر را هم راهی بیمارستان ها کرد!

»عطااه خوگیانی« سخنگوی والی ننگرهار می گوید، دیروز 
پسربچه ای بمب همراه خود را در مراسم عروسی پسر یک فرمانده 
نیروهای خیزش مردمی )وابسته به ارتش افغانستان( در منطقه 
»اندی پچیر« منفجر کرد. به گزارش ایسنا، این انفجار جان پنج 

نفر را گرفت و 40 تن دیگر را مجروح کرد.

هر چند هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته 
اســت، ولی با توجه به فعالیت داعش در ننگرهار، حمله فوق به 

احتمال زیاد کار داعش بوده است.
داعش در افغانستان تحت کنترل و حمایت آمریکا قرار دارد؛ 
دوهفتــه قبل در وایت »کنر« زمانی که ســرکردگان داعش به 
محاصره طالبان در آمده بودند، هلی کوپترهای آمریکایی شبانه وارد 
عمل شدند و سرکرده های داعش را از منطقه تحت محاصره خارج 

و به منطقه  دیگری منتقل کرده اند.
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رئیس جمهور تایوان در میان هشدارهای چین
برای دیدار با ترامپ به آمریکا رفت

با وجود تنش های اخیر میان پکن و واشنگتن 
تایپه،  به  میلیاردی ساح  فروش  تأیید  درخصوص 

رئیس جمهور تایوان به آمریکا سفر کرد.
در حالــی که خبر فروش فــروش دو میلیارد و 200 
میلیون دار تســلیحات به تایوان از ســوی آمریکا باعث 
خشــم مقامات چین شــده است، »تســای اینگ ون« 
رئیس جمهور تایوان روز پنجشنبه عازم آمریکا شد. دولت 
پکن که تایوان را یکی از اســتان های جداشــده از چین 

می داند، از آمریکا خواســته است به تســای اجازه ورود 
ندهد.

» وانگ یــی« وزیر خارجه چین، دیروز در هشــدار 
شــدیداللحنی خطاب به واشنگتن اعام کرد، آمریکا باید 
از تعامل بــا تایوان خودداری کنــد. وی اقدام آمریکا به 
پذیرش »تسای اینگ ون« را بازی با آتش دانست. آمریکا 
اخیرا نیز اقداماتی را در حمایت از تایوان و تحریک پکن 

انجام داده است.

محاکمه ده ها تن از حامیان شیخ زکزاکی 
در دادگاه های نمایشی

دولت نیجریه که هفته گذشــته تظاهرات آرام حامیان شیخ 
زکزاکی را به خاک خون کشــید برای توجیه افکار عمومی مدعی 
شــده مردم در این تظاهرات اسلحه به دست داشتند! و به همین 

دلیل شماری از بازداشتی ها در دادگاه محاکمه می شوند.
سه شنبه هفته گذشته و همزمان با نگرانی های فراوان پیرامون وضعیت 
سامت شیخ »ابراهیم زکزاکی« که گزارش ها از مسمومیت شدید وی توسط 
دولت نیجریه حکایت دارد ارتش این کشور به تظاهرات آرام معترضان یورش 
برد و 2 نفر از جمله یک نوجوان 13 ســاله را شــهید و شماری را مجروح 
کرد. نیروهای امنیتی نیجریه همچنین در این تظاهرات، حداقل 40 نفر از 

معترضان را دستگیر کردند. 
گزارش های جدید حکایت از آن دارد که دولت نیجریه که مورد حمایت 
ســعودی و آمریکاست، به جای پاسخگویی به دنبال محاکمه بازداشتی ها 
در دادگاه های فرمایشی است! بر اساس این گزارش پلیس نیجریه 3۸ نفر 
از حامیان شیخ زکزاکی را به ارتکاب خشونت و درگیری با نیروهای پلیس 
متهم کرده اســت! طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس نیجریه مدعی 
شده نیروهای پلیس از حداقل زور! برای پراکنده کردن معترضان استفاده 
کرده و دو تن از نیروهای پلیس از ناحیه پا هدف اصابت گلوله قرار گرفته اند!

»انجوگوری مانزاه« سخنگوی پلیس نیجریه در مصاحبه با خبرگزاری 
فرانسه گفته 3۸ تن از تظاهرات کنندگان بازداشت شده، روز پنجشنبه رسما 
متهم شدند و سه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده صاحیت دارند.بنابر 
این گزارش، اتهام این افراد در اختیار داشتن ساح کشنده، اغتشاش و انجام 
اقداماتی است که به دیگران آسیب می رساند. 2۸ نفر از این متهمان به قید 

وثیقه آزاد شده و 10 نفر همچنان در بازداشت هستند.
با وجود فشارهای گسترده ارتش و نیروهای امنیتی نیجریه به حامیان 
شیخ زکزاکی اما گزارش ها حکایت از آن دارد که مردم این کشور طی روزهای 
اخیر و پس از تظاهرات روز ســه شنبه نیز در ابوجا به خیابان ها آمده و با 
راهپیمایی آرام خود خواســتار آزادی رهبرشان شدند. گفتنی است دادگاه 
عالی نیجریه حکم به آزادی زکزاکی داده  اما دولت این رژیم وابسته حاضر 

به اجرای این حکم نیست.
»مادر داعش« 

در موصل به دام افتاد
عراق  امنیتی  نیروهای 
یک زن را که »مادر داعش« 
لقب گرفتــه بود، در منطقه 
»سومر« شهر موصل دستگیر 

کردند.
نیروهای امنیتی عراق دیروز 
موفق شــدند یک زن تکفیری 
ملقب به »مــادر داعش« را در 
منطقه »سومر« موصل دستگیر 
کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، 
این زن متهم است که منزل خود 
را پناهگاهی برای تروریســت ها 
کــرده و اعضای خانواده او از جمله دو تن از فرزندان و برادرانش نیز عضو 
داعش بوده اند. اخیرا نیز نیروهای امنیتی عراق فردی که مســئول صدور 

احکام اعدام در تشکات داعش بود، را در موصل دستگیر کرده بودند.
خبرگزاری فارس نیز دیروز از عراق گزارش داد، نیروهای »حشد الشعبی« 
طی عملیاتی در استان »دیاله«، موفق شدند »امیر« داعش به همراه یکی 

از معاونانش را در منطقه »الحفایر« از پای درآورند.
جنگ در عراق بیهوده بود

بر اساس نظرسنجی »مرکز پژوهش های پیو«، بسیاری از نظامیان سابق 
آمریکایی که در جنگ علیه عراق و افغانســتان حضور داشته اند، معتقدند 

که این جنگ ها برای آمریکا بی فایده بوده اند. 
طبق این نظرســنجی، 5۸ درصد نظامیان آمریکایی که در افغانستان 
حضور داشــته اند و 64 درصد از این نظامیان کــه در جنگ عراق حضور 
داشته اند، معتقدند دو جنگ مذکور ارزش این همه سختی را نداشته است. 
55 درصد نظامیان آمریکایی هم درباره مداخله آمریکا در ســوریه، چنین 

نظری را دارند.
بر اساس گزارش دانشگاه آمریکایی »براون«، 6951 نظامی آمریکایی 
طی سال های 2001 تا 201۸ در عراق و افغانستان کشته شده اند. بسیاری 

از آنان نیز اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود خاتمه داده اند.
بر اساس آمار مرکز امور کهنه سربازان آمریکایی، که اواخر سال 201۸ 
منتشر شده است، بیش از 6000 نظامی آمریکایی هر ساله طی سال های 

200۸ تا 2016 اقدام به خودکشی کرده اند.
المالکی: حشد الشعبی ضامن عراق است

»نوری مالکی« نخســت وزیر اسبق عراق، تأکید کرد که حشد الشعبی 
ضامن امنیت عراق بوده او مخالف ادغام نیروهای حشد در ارتش و پلیس 

است.
مالکی در گفت و گو با شــبکه »السومریه« عراق، اظهار داشت: امروز ما 
نیرویی در اختیار داریم که می تواند مقابل قوی  ترین گروه های تروریستی 

مقاومت کند.
وی ادامه داد: برای اینکه تجربه پیشین)اشغال عراق توسط داعش( تکرار 

نشود، )باید بپذیریم که( حشد الشعبی تضمین کننده امنیت عراق است.
وی تصریح کرد: نقش حشــد به پایان خود نرســیده و نیاز به آن نیز 
منتفی نشده است. افزون بر این، حشد باید به خاطر اقداماتی که انجام داده 

و دستاوردهایی که محقق کرده است، مورد تکریم قرار بگیرد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: حشــد باید دستگاهی از دستگاه های 
حکومتی و تحت امر فرمانده کل نیروهای مســلح باشــد... و ما موافق این 

تفکر نیستیم که حشد الشعبی در پلیس یا ارتش ادغام شود.
اشــاره مالکی به فرمان 10 بندی »عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر 

عراق است. 
در این فرمان، حشد الشعبی »بخشی جدانشدنی از نیروهای مسلح عراق« 
اعام شده و آمده است، آن دسته از گروه هایی که تمایل ندارند به نیروی 
مسلح عراق  بپیوندند، می توانند از حشد جدا شده و به کار سیاسی بپردازند.

توطئه آمریکایی  ها
کمیســیون امنیت و دفاع در پارلمان عــراق از توطئه جدید نظامیان 

تروریست آمریکایی علیه فرماندهان حشد الشعبی عراق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، »کریم علیوی« عضو این کمیسیون اعام 
کرد، شماری از افسران سابق که عضو حزب منحل شده »بعث« نیز هستند، 

به آمریکا در اجرای این توطئه همکاری می کنند.
وی تصریح کرد، بمباران)مراکز حشــد توســط( آمریکایی ها، که ادعا 
می شــد،  اشتباهی بوده، بخشی از عملیات  پاکسازی فرماندهان حشد بوده 
اســت. این نماینده همچنین اظهار داشت، برخی از گروه های تروریستی 
تحت حمایت آمریکا نیز مأمور شــده اند که به صورت مســتقیم، رهبران 

حشد را ترور کنند.
عضو کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق ادامه داد: واشنگتن در 
تاش است برای حفظ منافع خود، از حشد خاص شود و طرح های زیادی 
نیز برای حمله به آن دارد. وی در پایان خاطر نشان کرد، حمله به حشد بر 
اساس اطاعاتی صورت می گیرد که برخی از افسران نهادهای نظامی آن را 

در اختیار آمریکا قرار می دهند.
اخیــرا »حزب اه« عــراق از مهم ترین گروه هــای مقاومت حاضر در 
حشد الشــعبی، یک فایل  صوتی را منتشــر کرد که از همدستی » محمود 
 الفاحــی«، فرمانده عملیات اســتان اانبار با یک جاســوس ســیا پرده 

بر می داشت.

بیست و چهار سال از قتل عام 8000 مسلمان بوسنیایی 
مقابل چشم اروپا گذشت

مردم و مسئوان کشور بوســنی با حضور برخی مقامات 
خارجی، مراسم بیست و چهارمین سال قتل عام 8۰۰۰ مسلمان 
»سربرنیتسا« توسط شــبه نظامیان صرب را گرامی داشتند. 
این کشتار خونین و وحشیانه، مقابل چشمان نیروهای هلندی 
سازمان ملل و با حمایت پشت پرده ناتو و آمریکا صورت گرفته 

است. 
دیروز هزاران تن از مردم و مقامات بوسنی و شماری از شخصیت های 
سیاسی خارجی از جمله »محمود حیدری « سفیر کشورمان در بوسنی 
و »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه، در مراسم یادبود بیست 
و چهارمین ســالروز قتل عام مسلمانان سربرنیتسا در شهر » سارایوو« 

شرکت کردند.
به گزارش ایسنا، این مراسم مقابل ساختمان ریاست جمهوری و با 
ادای احترام به 33 قربانی قتل عام 21 و 22 تیر 1379 که هویتشان به 
تازگی کشف شده است، برگزار شد. بقایای این قربانیان پنج شنبه طی 

مراسمی در نزدیکی سربرنیتسا به خاک سپرده می شود.
بیش از ۸000 مســلمان بوســنیایی در منطقه سربرنیتسا، که به 
اصطاح تحت حفاظت ســازمان ملل بوده است، توسط شبه نظامیان 
صرب و با حمایت پشت پرده کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا، کشته 
شده اند. بقایای بیشتر قربانیان از گورهای دسته جمعی منطقه سربرنیتسا 

خارج شده است، اما بیش از 1000 قربانی همچنان مفقود هستند.
خانم »مونیرا سوباسیچ« که دو پسر و همسرش را در این قتل عام 
از دســت داده است، گفت: تنها وظیفه ما یافتن اجساد، استخوان های 

فرزندانمان و کشاندن مجرمان به پای میز محاکمه است.
 گفتنی اســت کــه هنوز هم مقامات صرب بوســنی این اتفاق را 

پاکسازی قومی نمی دانند!
در همین رابطه، 9 گروه حقوق بشری صرب سه شنبه طی بیانیه ای 
اعام کردند، شرم آوراســت که تاکنون هیچ یک از مقامات حاکم صرب 

آنچه که در سربرنیتسا رخ داده است، را پاکسازی قومی نمی دانند.
نقش بازی کردن اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا که خود از متهمان واقعه سربرنیتســا است، با انتشار 
پیامی به مناسبت بیســت و چهارمین سالگرد نسل کشی سربرنیتسا، 
اعام کرد: وظیفه مشــترک ما این اســت که نسل کشی سربرنیتسا را 

همیشه به یاد داشته باشیم!
» فدریکا موگرینی« مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، و 
»یوهانس هان« کمیســر این اتحادیه در امور سیاســت همجواری و 
توســعه در این بیانیه مشــترک خود، بدون  اشاره به نقش کثیف اروپا 
در ماجرای سربرنیتســا، افزودند: وظیفه مشترک ما این است که نسل 
کشی سربرنیتسا که یکی از تاریک ترین دوره های تاریخ اروپای مدرن 

است، را همیشه به یاد داشته باشیم. 
در سربرنیتسا چه گذشت؟

 غیرنظامیان بوسنی پس از  اشــغال سربرنیتسا توسط صرب ها در
21 تیر 1379، به نظامیان هلندی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان 
ملل پناه آورده بودند. اما سربازان هلندی آنها را به صرب ها تحویل دادند.
صرب ها اجازه دادند زنان و کودکان به مناطق تحت کنترل سربازان 
بوسنی برسند، اما بیش از ۸000 مرد بوسنیایی را در مناطق جنگلی، 

کارگاه ها و انبارها به قتل رساندند.
قربانیان این کشــتار بزرگ در گور های دسته  جمعی دفن شده اند. 
طبق روال هر سال، برخی اجساد، از گورهای دسته جمعی خارج و پس 
از آزمایش ژنتیک و تشخیص هویت، در قبرهای جداگانه دفن می شوند.

با وجود تهدیدهای شدید و غلیظ آمریکا
ترکیه اولین محموله سامانه اس- 400 را

از روس ها دریافت کرد
علی رغم تهدیدات شدید و مکرر آمریکا، دولت آنکارا سه 
محموله از ســامانه های دفاع موشکی »اس- ۴۰۰« را از روسیه 

تحویل گرفت.
دولت ترکیه بااخره تهدیدات مکرر آمریکا را نادیده گرفته و دیروز 
اولین، دومین و ســومین محموله از سامانه های دفاع موشکی »اس-

400«، که با هواپیماهای باری وارد خاک ترکیه شده بودند، را رسما از 
روسیه تحویل گرفته است.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، اولین محموله سامانه اس-400 
دیروز در یک پایگاه هوایی در نزدیکی آنکارا مستقر شده است.

این در حالی است که دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« قبا 
هشدار داده بود به محض ورود اولین محموله از سامانه روسی به خاک 

ترکیه، تحریم های سختی را بر آنکارا اعمال می کند.
آمریکایی ها همچنین هشــدار داده بودند که اگر ترکیه به پیشبرد 
قرارداد خرید سامانه های پدافندی اس-400 ادامه بدهد، از برنامه تولید 
مشترک جنگنده های »اف-35 « کنار گذاشته شده و مابقی هواپیماهای 

خریداری شده را نیز تحویل نمی گیرد.
آذر ســال 1396 ترکیه اعام کرده بود، قرارداد خرید دو ســامانه 
اس-400 از روســیه به ارزش دو میلیارد دار را نهایی کرده است. بر 
اساس مفاد قرارداد، 45 درصد هزینه را ترکیه به صورت نقد می پردازد 
)که بخشی از آن را قبا پرداخت کرده است( و 55 درصد آن نیز قسطی 

به روسیه عودت می شود.
ترکیه همچنین طی قــراردادی به ارزش حدود 11 میلیارد دار، 
برای خرید 100 فروند جنگنده »اف-35 « از شرکت آمریکایی »اکهید 
مارتین« امضا کرده است. عاوه  بر آن، آنکارا در بخشی از برنامه تولید 
این جنگنده های مدرن مشارکت خواهد داشت. این کشور تا کنون مبلغ 

900 میلیون دار را به آمریکا پیش پرداخت کرده است. 

یک روزنامه لبنانی نوشته، امارات اخیرا با هدف 
خروج آبرومندانه از یمن یــک نماینده به تهران 
فرستاده و سه پیشــنهاد هم به ایرانی ها داده  اما 

جوابی که می خواسته را نشنیده است!
طی چند روز گذشته خبرهای زیادی در مورد خروج 
نیروهای نظامی امارات از یمن منتشر شده است. روزنامه 
»ااخبار« در گزارشــی در این مورد اعام کرده که پس 
از هراس امارات از نیروهــای انصاراه، ابوظبی تصمیمی 
راهبردی گرفته  و برای دور کردن این خطر از خود، دست 
به دامن تهران و مســکو شده است. به گزارش فارس، در 
ادامه این گزارش آمده: پس از انفجارهایی که کشتی های 
تجاری و نفتکش ها در بندر فجیره امارات را هدف قرار داد، 
هیئتی امنیتی از امارات به ایران سفر کرد اما پاسخ قاطعی 
شنید مبنی بر اینکه: »پس از اینکه شما خطوط قرمز را زیر 
پا گذاشتید، دیگر چیزی نزد ما باقی نمانده که بر سر آن 
با شما مذاکره کنیم.« ااخبار سپس این طور ادامه داده: 
»بر اساس منابع دیپلماتیک مطلع، هیئت عالی رتبه اماراتی 
پیشــنهادی با خود داشتند که اماراتی ها در آن زمان فکر 
می کردند غیرقابل رد است؛ این پیشنهاد شامل سه بند بود: 
بازگرداندن روابط میان دو کشور بر اساس روال قبلی، تأمین 
حمایت مشترک دو طرفه از گذرگاه های دریایی تا امنیت 
جریان انتقال نفت از تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تأمین شود و سوم که مهم ترین بند است آمادگی امارات 

برای ترک یمن بود.«
در ادامــه گزارش ایــن روزنامه لبنانــی می خوانیم: 
»اماراتی ها پس از آن که جواب قاطع ایران را شــنیدند باز 
هم ناامید نشدند و زمانی که »عبداه بن زاید« وزیر خارجه 
امارات، به روسیه سفر کرد خواستار میانجی گری این کشور 
برای راضی کردن ایران شد. اما جواب آنها هم همان بود: 
»چیزی نزد ما وجود ندارد که بر سر آن مذاکره کنیم«. برای 

ایرانی ها آشکار شده که ابوظبی دنبال »استراتژی خروج« از 
باتاق یمن است و می خواهد آن را بخرد؛ اینچنین کاای 

کسادی در بازار تهران خریدار ندارد«.
در ادامه این گزارش آمده است:» اماراتی ها فهمیده اند 
که آمریکایی هایی که در حال حاضر به ایران حمله نکردند 
هیچ زمانی به این کشــور حملــه نخواهند کرد به همین 
دلیــل ابوظبی پس از چهار ســال و نیم جنگ علیه ملت 
یمن از استراتژی »اول، قدرت نظامی« به استراتژی »اول، 
صلح« روی آورده اســت. نشــانه های این تصمیم از سفر 
وزیر خارجه امارات به مسکو دیده شد زمانی که وی اعام 
کرد تحقیقات در حادثه فجیره به صورت دقیق به کشور 
خاصی  اشاره ندارد و کشورش نمی خواهد تنش ها با تهران 

افزایش پیدا کند«.
اما همزمان با اعام خــروج نیروهای اماراتی از یمن 
بــه دلیل هراس از حمات و واکنش های انقابیون یمنی 
مقامات امارات ســعی دارند تا این خروج را به عنوان فرار 
نشــان ندهند. در این ارتباط رویترز اعام کرده یک مقام 
بلندپایه اماراتی گفتــه، هیچ نگرانی درخصوص به وجود 
آمدن خأ در یمن نداریم، چرا که 90 هزار نیروی یمنی را 
آموزش داده ایم. این یک موفقیت بزرگ در یمن است. طبق 
گزارش رویترز، امارات می گوید که همچنان به تعهدات خود 

در قالب ائتاف و دولت منصورهادی پایبند است!
روایت نیویورک تایمز

 از دایل خروج امارات از یمن
از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در مورد خروج 
امارات از یمن اعام کرده، امارات نیروهایش را به سرعت 
از یمــن خارج می کند و بدین گونه به صورت دیرهنگام 
اعتراف می کند در جنگی که تا کنون هزاران نفر کشته 
شــده و یک فاجعه بزرگ رخ داده، امکان پیروزی ندارد. 
همچنیــن اخیرا »مایــک هندماچ« ژنرال بازنشســته 

استرالیایی که فرماندهی گارد امارات را بر عهده  دارد در 
دیدار با مسئوان غربی گفته بود یمن به یک باتاق تبدیل 
شده و حوثی ها »ویت کنگ« یمن هستند. مایک استیفنز 
پژوهشگر اندیشکده سلطنتی لندن نیز به نیویورک تایمز 
گفته: »عقب نشینی امارات از یمن چشمان سعودی ها را به 
روی اینکه این جنگ شکست خورده است، باز کرد و نشان 
داد که دو بازیگر اصلی در یمن یعنی امارات و عربستان 
نظر مشترکی درخصوص اینکه چگونه می توان در یمن 
به پیروزی رسید ندارند.« طبق این گزارش، دیپلمات های 
غربی نیز اعتقاد دارند سعودی ها پس از اینکه تاش کردند 
امارات را از تصمیم خود منصرف کنند، از اقدام ابوظبی 
نا امید شــده اند؛ اما در مقابل اماراتی ها نیز نخواسته اند تا 
خروج از یمن را به طور رسمی و علنی اعام کنند تا بیش 
از این خشم ســعودی ها را موجب نشوند. مایک نایتس 
تحلیلگر پژوهشکده »واشنگتن« نیز اعتقاد دارد، اماراتی ها 
مانع اصلی در مقابــل حوثی های یمن بودند و اکنون با 
خروج این کشــور، عاملی که نیروهای ائتاف سعودی را 

به یکدیگر مرتبط می کرد از بین می رود.
شکست جدید ائتاف سعودی 

از سوی دیگر، یک منبع نظامی در ارتش یمن روز 
پنجشنبه از ناکام ماندن عملیات جدید ائتاف سعودی 
در استان »الضالع« در جنوب یمن خبر داد. این منبع 
به خبرگزاری رســمی یمن »سبأ« گفته، یک عملیات 
پیشروی ائتاف سعودی در جبهه قعطبه در استان ضالع 
ناکام گذاشته شد. قعطبه از شهرهای مهم و بزرگ استان 
ضالع است. به گفته این منبع نظامی، عملیات ائتاف 
از چهار محور علیه مواضع ارتش و کمیته های مردمی 
شروع شــده بود اما نیروهای یمنی موفق شدند آن را 
ناکام بگذارند و شــماری از نیروهای ائتاف را بکشند 
یا زخمی کنند. درگیری ها در اســتان ضالع در جنوب 

یمن، از ماه می)اریبهشــت( گذشته آغاز شده و ارتش 
و کمیته های مردمی یمن و انصاراه در حال مبارزه با 
نیروهای تحت حمایت ائتاف به خصوص تحت حمایت 
امارات هســتند. همزمان منابع دیگری از کشته شدن 
بیش از 50 شــبه نظامی وابسته به ائتاف سعودی در 
جبهه شمال یمن در منطقه نجران عربستان خبر دادند 

و گفتند ده ها نفر هم مجروح شده اند.
تاش نمایندگان آمریکایی 

برای خروج از یمن
خبر دیگر اینکه، مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 
 شــب طرحــی را بــه تصویب رســاند که براســاس آن 
»دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور این کشــور ملزم به قطع 
حمایت نظامی از عملیات های ائتاف سعودی در جنگ یمن 
شده است. نمایندگان مجلس آمریکا در این طرح گفته اند که 
عدم توجه به تلفات غیرنظامی در عملیات هوایی عربستان 
در جنگ یمن و همچنین نقش دولت عربســتان در قتل 
خبرنگار منتقد، جمال خاشقجی از جمله دایلی بوده است 
که کنگره طرح مذکور را برای مخالفت با حمایت آمریکا از 
عملیات تحت فرماندهی عربستان در جنگ یمن ارائه کرده 
است. پیش از این، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، مخالفت 
با حمایت این کشور از عربستان در جنگ یمن را به عنوان 
»سیاستی  اشتباه« مورد انتقاد قرار داده بود. پیش تر مجلس 
سنای آمریکا نیز طرح مربوط به قطع حمایت از عربستان 
در جنگ علیه یمن را به تصویب رسانده بود. این طرح در 
حالی در مجلس سنا و حال در مجلس نمایندگان آمریکا به 
تصویب رسیده است که سه ماه پیش نیز مشابه همین طرح 
در هر دو مجلس قانون گذاری آمریکا به تصویب رسید، اما در 
نهایت ترامپ آن را وتو کرد. این طرح حال ازم است تا برای 
نهایی شدن به عنوان متمم به ایحه بودجه دفاعی آمریکا 

افزوده شود تا ترامپ قادر به وتوی آن نباشد.

روزنامه لبنانی:

امارات برای خروج آبرومندانه از یمن
دست به دامان ایران شد

سرویس خارجی-
با اشــاره به افزایش  بلومبرگ در گزارشی 
تنش ها بین آمریکا و انگلیس بر ســر افشای 
انگلیس در واشنگتن نوشته:  ایمیل های سفیر 
رفتــار ترامپ با قدیمی تریــن و نزدیک ترین 
متحدانش حتی بر سر مسائل جزئی نیز شرم آور 

است.
برای رئیس جمهور آمریکا، دوست و دشمن فرق 
نمی کند. شــخصیت بیمار و خودشیفته او، به خوبی 
گویای روحیه استکباری سیاستمداران آمریکایی است. 
همه را مطیع و فرمانبردار می خواهد حتی قدیمی ترین 

و نزدیک ترین متحدان را.
 انگلیــس که قدیمی تریــن و نزدیک ترین متحد 
آمریکا در جهان محســوب می شود و روابط دو کشور 
همواره استراتژیک و خاص عنوان می شود دولتمردانش 
ایــن روزها هدف شــدیدترین حمــات ترامپ قرار 
گرفته اند. ماجرا از یکشنبه هفته گذشته آغاز شد وقتی 
»دیلی میل« اسنادی محرمانه را از مکاتبات میان سفیر 
انگلیس و دفتر نخست وزیری این کشور منتشر کرد که 
بر اساس آن سفیر انگلیس در این مکاتبات، ترامپ را 

»بی منطق، دمدمی مزاج و ناکارآمد« توصیف کرده بود. 
به دنبال این رسوایی، ترامپ هم بیکار ننشست و سفیر 
انگلیس را »بسیار احمق« و عملکرد ترزا می  در برگزیت 
را »احمقانه« خواند. ترامپ حتی مذاکرات برگزیت با 
انگلیس را نیز لغو کرد. در ادامه »کیم داروش« سفیر 
انگلیس در آمریکا روز چهارشنبه تحت فشارهای دولت 

»دونالد ترامپ« مجبور به استعفا شد.
حاا پایگاه تحلیلی »بلومبرگ« در گزارشی با اشاره 
به نحوه برخورد ترامپ با نزدیک ترین متحد کشورش 
نوشته: »ترامپ به خاطر جزئی ترین نزاع، نزدیک ترین 
دوست و همپیمان آمریکا را از خود راند...اوضاع زمانی 
بدتر شــد که ترامپ اعام کرد آمریکا دیگر با داروش 
همــکاری نمی کند و »جرمی هانــت« وزیر خارجه 
انگلیس اعتراض خود را با این پیام توییتری نشان داد 
که همپیمانان باید با احترام با یکدیگر برخورد کنند.«

 به گزارش فارس در ادامه گزارش بلومبرگ آمده: 
»ترامپ در قبال کانادا، مکزیک، آلمان، ژاپن، اتحادیه 
اروپا و ناتو هم همچنان الگوی خود را تکرار می کند و 
به این حقیقت توجهی ندارد که ائتاف ها در خدمت 
منافع آمریکا هستند؛ خواه در محدود کردن چین یا 

خواه در رفع درگیری های غرب آسیا.«
بلومبرگ در پایان با اعام »شرم آور« بودن رفتار 
ترامــپ با انگلیس گزارش خــود را این طور به پایان 
می رســاند که: »نفاق به وجود آمده میان انگلیس و 
آمریکا بدون شک، آسیب زا است. ترامپ تنها به دلیل 
یــک نزاع جزئی ، نزدیک ترین دوســت و همپیمانش 
را رانده اســت و در قبال آن چیزی به دست نیاورده 
است و در مجموع این اقدام آمریکا منحصراً ناکارآمد 

بوده است....«
روزنامه انگلیسی »گاردین« نیز روز جمعه با اشاره 
به وضعیــت حاکم بین دو کشــور آمریکا و انگلیس 
نوشت، اتحاد راست گراهای افراطی آمریکا و انگلیس 
در آینده نه چندان دور، نه تنها دوقطبی سیاسی در این 
دو کشــور را تعمیق می کند بلکه برای جهان عواقب 
 خطرناکی خواهد داشت. در این گزارش همچنین آمده: 
»خط مشــی دولت آمریکا را سیاســت های پارتیزانی 
می ســازند و تعامل ملی ســازنده با حزب دموکرات 
درخصوص مسائل زیرساختی به خاطر ایجاد دوقطبی 
عمیق میسر نیست. در انگلیس نیز اوضاع بهتر از این 
نیست. این کشور با تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا 

دکمه نابود کردن خود را فشار داده و از آن زمان نفوذ 
و قدرت سیاسی خود در عرصه جهانی را رفته رفته از 
دست می دهد. دلیل بخشی از آشفتگی های سیاسی 
ذکر شده این است که همانند آمریکا، در انگلیس نیز 
راست گراهای افراطی در حال قدرت گرفتن هستند.... 
به نظر نمی رســد ترامپ و افرادی مانند جانسون در 
انگلیس، به آنچه در کشورشــان یا برای متحدانشان 
اتفاق می افتد اهمیتی بدهند و سقوط آزاد سیاسی در 
هر دو کشــور، در حال نزدیک کردن این دو جنبش 
پوپولیست راست گرا به یکدیگر است... روابط ویژه میان 
آمریکا و انگلیس ممکن اســت نه تنها بدتر شود بلکه 

وارد مرحله خطرناکی نیز بشود.
گفتنی اســت با این وجود هستند غرب پرستانی 
در همین کشــور خودمان که به هر بهانه ای، از لزوم 
مذاکره با ترامــپ می گویند، چه زمانی که در موضع 
کاما برتر قرار داریم و مثا پیشرفته ترین پهپاد آمریکا 
را سرنگون کرده ایم، چه در مواقعی که در برابر تهاجم 
اقتصادی این کشــور، در حال مقاومتیم! این ها همان 
افرادی هستند که نتانیاهو زمانی گفته بود، سرمایه های 

اسرائیل در ایران هستند!

بلومبرگ: رفتار ترامپ با قدیمی ترین و نزدیک ترین متحدانش هم
شرم آور است

هواداران مذاکره با آمریکا بخوانند

کره جنوبی  در  آمریکایی مســتقر  نیروهای 
کره شمالی  قاره پیمای  موشــک های  می گویند، 
می توانند هر نقطه ای در خاک آمریکا را اراده کنند، 

هدف قرار دهند.
ارزیابی های نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی 
نشــان می دهــد کــه موشــک بالســتیک قاره پیمای 
»هواســونگ-15« کره شــمالی می تواند هر نقطه ای در 
خاک آمریکا را هدف قرار دهد خبرگزاری »آناتولی« در 
این رابطه نوشــته، بنا به ارزیابی های اولیه انجام گرفته،  
موشــک نامبرده دارای بردی در حدود 12 هزار و ۸74 
کیلومتر )معادل ۸000 مایل( هستند و کره شمالی نیز 
در ســال 2017 میادی، یک فروند از این موشک را با 

موفقیت مورد آزمایش قرار داده بود.
بــه گزارش فارس، طبق این ارزیابی که در نشــریه 
»اســتراتژیک دایجســت 2019« و از سوی فرماندهی 
نیروهای آمریکایی در کره جنوبی منتشر شده، کره شمالی 
همچنین دو نوع دیگر از موشــک های قاره پیما موسوم 
به »هواســونگ 13« و »هواسونگ 14« در اختیار دارد. 
ایــن ارزیابی تأکید می کند که »در حالی که کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی دستور به برچیده شدن سایت های 

آزمایش موشــکی و نیز تأسیسات آزمایش هسته ای در 
پونــگ -ری داده، اما هنوز اقدامــات زیادی برای هدف 

نهایی خلع ساح اتمی کره شمالی باید صورت پذیرد.«
پیش از ایــن نیز، مقام های آمریکایــی بارها اعام 

کرده اند که موشک های به تازگی آزمایش شده از سوی 
کره شمالی که بســیار شبیه به موشک های »اسکندر« 
ســاخت روسیه هســتند، می توانند از سامانه های دفاع 
موشکی آمریکا حاضر در منطقه عبور کنند. کره شمالی 

ســه فروند از این نوع موشک را در 4 و 9 مه )14 و 19 
اردیبهشت( در شمال غربی این کشور آزمایش کرد. این 
موشــک ها  با پرواز در ارتفاع پایین و بدون خروج از جو 
زمین، قبل از سقوط به »دریای ژاپن« حدود 1۸0 مایل 

پرواز کردند.
»کیم جونگ اون« رئیس دولت کره شمالی شد

از سوی دیگر، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی رسما 
به عنوان رئیس دولت این کشــور و فرمانده کل نیروهای 
مسلح تعیین شد. براساس گزارش رویترز، با تغییر قانون 
اساسی کره شــمالی، »کیم« از این به بعد رئیس دولت 
این کشور نیز محسوب می شود. خبرگزاری رویترز مدعی 
است که این تغییر، مسیر کره شمالی برای آمادگی توافق 
با آمریکا در زمینه مســئله اتمی را هموار می کند. قانون 
اساسی جدید این کشور که روز پنج شنبه رونمایی شده 
است، کیم را به عنوان رئیس کمیسیون امور دولتی حزب، 
نماینده همه مردم کــره، رئیس دولت و فرمانده کل قوا 
معرفی کرده است. در قانون اساسی قبلی، کیم به عنوان 
رهبر کره شمالی و فرمانده کل قوا معرفی شده بود. پیش 
از این، رئیس دولت کره شــمالی شخص دیگری بود و از 
او به عنوان رئیس پرزیدیوم مجمع عالی خلق یاد می شد.

پنتاگون: تمام خاک آمریکا در تیررس موشک های کره شمالی است

ارتش رژیم صهیونیســتی پس از به شهادت 
رساندن یکی از مبارزان فلسطینی، از ترس واکنش 
مقاومت فلســطین در اقدامی نادر از حماس رسما 

عذرخواهی کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه »محمود ادهم« 
یکی از مبارزان گردان های شهید عزالدین قسام را در شمال 
نوار غزه هدف تیراندازی قرار داد و به شهادت رساند. در پی 
این حادثه، قسام رژیم صهیونیستی را تهدید به انتقام کرد 
و گفت، هرگز در برابر چنین جنایتی ســاکت نمی نشیند 

و هرگونــه عواقب آن متوجه این رژیم خواهد بود. پس از 
این اتفاقات، رژیم صهیونیستی که مدتی است طعم ضرب 
شست مقاومت در دو جنگ دو روزه غزه را چشیده از ترس 
واکنش احتمالی مقاومت فلســطین به حالت آماده باش 

درآمد اما در عین حال عذرخواهی هم کرد.
به گزارش ایســنا، جنبش حماس هشدار داده بود با 
ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، 
تفاهمات صورت گرفته برای آرام سازی اوضاع در غزه در 
معرض خطر خواهد بود. در پی این تهدیدات، ارتش رژیم 

صهیونیستی از ترس واکنش حماس بیانیه صادر و رسما 
عذرخواهی کرد. در این بیانیه آمده: »این اتفاق در نتیجه 
یک سوء تفاهم رخ داده و نیروهای اسرائیلی گمان کردند 
که ادهم مســلح بوده اســت.« ارتش رژیم صهیونیستی 
حتــی اعام کرد تحقیقاتــی را در این باره انجام خواهد 
داد. رسانه های صهیونیســتی بیانیه ارتش را »بزدانه و 

شرم آور« خوانده اند.
گروه های مقاومت فلسطین در نوار غزه شهادت محمود 
ادهم یکی از مبارزان گردان های قسام را جنایت تازه ای از 

سوی دشمن صهیونیستی خوانده و تاکید کردند که این 
رژیم تاوان حماقت هایش را خواهد داد. این گروه ها تهدید 
کردند که رژیم صهیونیستی بهای سنگینی بابت جنایات 
علیه ملت فلسطین پرداخت خواهد کرد. گروه های مقاومت 
فلسطین رژیم صهیونیستی را از آزمودن صبر مقاومت برحذر 
داشته و تاکید کردند که مقاومت قادر است جلوی تجاوزات 
و جنایات رژیم اشــغالگر را بگیرد و هرگز به دشمن اجازه 
 تغییر قواعد درگیری و اعمال معاداتی جدید به نفع خود را 

نمی دهیم.

پس از به شهادت رساندن عضو قسام اتفاق افتاد

عذرخواهی رسمی اسرائیل از مقاومت فلسطین 
از ترس انتقام


