
مجله کیهان ورزشی، امروز )شنبه 20 دی 1399( در سراسر کشور منتشر شد. هفته نامه کیهان 
ورزشــی، حاوی آخرین اخبار ورزش ایران و جهان است و آخرین اخبار فوتبال ایران و جهان را 
می توانید در هفته نامه کیهان ورزشــی مطالعه کنید. کیهان ورزشی در تازه ترین شماره خود به 
بهانه سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی، پرونده ای با حضور کارشناسان ورزشی به 

خوانندگان گرامی تقدیم کرده است. در شماره 3310 کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- بدیهی، اما الینحل! )چشم انداز(

- خادم فوتبال )نگاه چندبعدی(
- نقره ای که بر سینه او طال شد )زیر ذره بین(
- اخراج در شب کریسمس )پرونده خارجی(

- ... و آخرین اخبار ورزش شهرستان ها و رشته هایی چون کشتی، بسکتبال، والیبال، دوومیدانی، 
هندبال، کاراته، جودو، بوکس، پینگ پنگ، شنا، فوتسال، شطرنج، سوارکاری و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای داود شاهانی به شماره ملی 0452035546 به سمت 
رئیس هیئت مدیره وآقای پرویزساعدپناه به شماره ملی 4699057292 
 به ســمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای سید محمد حیدری 
 به شــماره ملی 4432726253 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره 
وخانم مریم زحمت کش به شماره ملی 2161627384 به سمت عضو 
هیئت مدیره وآقای مصطفی رضائی فرخ به شماره ملی 0045732736 

به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت محاسب ارقام ویرا سهامی خاص 
به شماره ثبت 500959 و شناسه ملی 14006300632 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : اعضاء 
مدیره برای مدت 1 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:  هیئت 
آقای بهمن رودگرمی با کد ملی 0035287901 آقای ســعید 
نقشــینه با کد ملی 0049984977 خانم پــگاه رودگرمی با 
کد ملی 2291736299 به ســمت عضو اصلی هیات مدیره 
و خانــم زهرا رودگرمی با کد ملی0046912053 به ســمت 

عضوعلی البدل هیات مدیره.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55728 و شناسه ملی 10101008391 

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مورخ 
1399/06/15 ومجوز شماره 88864مورخ1399/06/17وزارت 
کشور ) ســازمان امور اجتماعی کشور( تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: تعداد اعضای هیات امنا از 9 نفر به 7 نفر کاهش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. تعداداعضای اصلی 
هیات مدیره از 8 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات
موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به شماره ثبت 43205 و شناسه ملی 14007191373
مــورخ 1399/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ترازنامه 
و حساب ســود وزیان شرکت منتهی به ســال 1398 مورد 
تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت 

نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

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

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 

آگهی تغییرات شرکت قطعات خودرو سهامی خاص 
به شماره ثبت 853 و شناسه ملی 10100740923 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 1399/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
شــرکت بوســیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر 
عضو اصلی که توسط مجمع عمومی از بین صاحبان 
ســهام انتخاب می شــوند، اداره خواهد شد. رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشــد. 
مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشــند و در 
صورت عزل یا اســتعفاء یا فوت یا ســلب شرایط از 
هر یک از مدیران، اعضای هیئت مدیره باید مجمع 
عمومی عادی شــرکت را به منظــور تکمیل اعضاء 
هیئــت مدیره دعوت نماید. مدیر یا مدیران انتخاب 
شــده برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره سمت 
مدیریت را برعهده خواهند داشت. ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.

آگهی تغییرات شرکت نابل سهامی خاص
 به شماره ثبت 90200 

و شناسه ملی 10101345723

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شراره شریفی دارنده کد 
ملی به شــماره 0053168224 نماینده شرکت توسعه 
آب و برق خاورمیانه به شناسه ملی 14003867572 به 
سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمیرا جعفریان دارنده 
کد ملی 0323661599 نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی 10103233472 
به ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره و آقای رســتم 
خســروی دارنده کد ملــی به شــماره 0056940769 
نماینده شــرکت ساختمانی افق روشــن باربد به شناسه 
ملی 10320555318 به ســمت عضــو هیئت مدیره و 
مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و همچنین اسناد و مکاتبات عادی و اداری 
با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضاء دو عضو 

هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت بازتاب سهام توس 
سهامی خاص به شماره ثبت 458727 

و شناسه ملی 10380315290 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور

)فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره(
موضوع: خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات در پروژه های احداث راه دسترسی 

به معادن در استان های مرکزی و سیستان و بلوچستان
شرح در صفحه 3 م الف 3316

»آگهی مناقصه عمومی 
شماره 2-99-53«

بدینوســیله به اطالع می رساند شرکت کشت و صنعت نیشکر 
امیرکبیر در نظر دارد خرید، طبخ، ســرو و توزیع غذای پرسنل 
شرکت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شــرایط واگذار نماید. در همین راســتا از پیمانکارانی که 
دارای ســوابق کافی در این زمینه می باشــند دعوت می شود 
حداکثــر ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشــر این آگهی منحصرا 
در اوقات اداری )به اســتثناء روزهای پنجشــنبه و ایام تعطیل 
رســمی( جهت دریافت اســناد با بــه همراه داشــتن رزومه 
کاری به نشــانی: اهــواز کیلومتر 45 جاده خرمشــهر )جاده 
امام جعفرصادق)ع(( شرکت کشــت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
مدیریت بازرگانی - امور قراردادها مراجعه یا جهت اطالع بیشتر 
با شــماره تلفن 06133132092، نمابر 06133132093 
 تمــاس حاصل نموده یا به وب ســایت شــرکت بــه آدرس:

http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند.
1- برآورد ریالی پیمان: 72/979/082/774 ریال

2- مدت قرارداد: یکسال شمسی می باشد.
3- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی الزامی است.

4- سپرده شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال می باشد.
5- هزینه درج این آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

6- تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1399/11/8 می باشد.
شناسه آگهی: 1074706 

روابط عمومی 
شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر

شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر 
)سهامی عام(

آگهی مناقصه عمومي
شماره 44/99/ش

احــداث عمليــات  اي  مرحلــه  يــك  عمومــي  مناقصــه   فراخــوان 
منبع هوايی 250 متر مكعبي شهرك صنعتي حكيميه

۱- شــرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومي یک مرحله اي 
شــماره )2099001085000044( را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهادات 
مناقصه گران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
2- تاريخ انتشار در سامانه: تاریخ شنبه 99/10/20 ساعت 15 مي باشد.

 ۳- مهلــت زماني دريافت اســناد مناقصه از ســايت: ســاعت 15 روز شــنبه
مورخ 99/10/27

۴- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه: ساعت 15 روز سه شنبه 99/11/07
 5- مهلت زماني تســليم ضمانــت نامه به كارفرما: ســاعت 10 روز چهارشــنبه

مورخ 99/11/08
۶- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 99/11/08

7- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها

 شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن واقــع در: قزویــن ، بلــوار آیــت ا... 
 شهید بهشتی ، رو به روی بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس: ۳۳۳5۴590 – 028 ، 

www.qazviniec.ir :سایت اینترنتي
8-مبلغ برآورد: 16/335/214/486 ریال است که بر اساس فهارس بهاي1399 محاسبه 

گردیده است.
9- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 820/000/000ریال مي باشد.

۱0- مدت قرارداد: 8 ماه 
۱۱- محل اجراي پروژه: 

شهرک صنعتی حکیمیه واقع در کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا به دانسفهان )سگزآباد (
۱2– شرايط شركت كنندگان:  

پیمانکار میبایستي داراي حداقل رتبه 5 ابنیه و یا تأسیسات و تجهیزات و صالحیت ایمني 
پیمانکاري اداره کار بوده و یا دارای جواز تأســیس و کارخانه تولید مخازن فوالدی باشد. 
ارائه حداقل یک قرارداد و صورتجلسه تحویل منبع فوالدی هوایی با دستگاه اجرايي قابل 
قیاس با این مناقصه که طی 5 سال اخیربه نحو رضایت بخش اجرا گردیده باشد، به همراه 

رضایت نامه از کارفرمای مذکور الزامي مي باشد.
تبصره: پیمانکاران دارای سابقه همکاري با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابي 
)پیوست اسناد مناقصه( از کارفرما مي توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهي است عدم کسب 

امتیاز مذکور به منزله عدم صالحیت الزم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه مي باشد.
روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قزوين

شركت شهرك هاي صنعتي 
استان قزوين

شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 99-0۳۳

شركت ســهامي برق منطقه اي هرمزگان درنظردارد نسبت به خرید شش دســتگاه بوشــینگ230کیلوولت خازنی جهــت ترانسفورماتورهای 
ایستگاه230کیلوولت جکدان ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت دراین مناقصه دعوت بعمل مي آید، 
جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه ونسبت به واریزمبلغ 500/000 ریال 

به صورت الکترونیکی به شــماره حســاب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب وسایردرآمدها ازتاریخ 99/10/21 لغایت 99/10/25 اقدام و یک 
نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
می گردد؛ الزم است درصورت عدم عضویت قبلی شرکت ها در سامانه فوق مراحل ثبت نام درسایت مذکور انجام ونسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۴-۳۳۳۳۱700 داخلی2079 و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند. ثبت شماره 
تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان درسامانه الزامی می باشد. ضمناً تأکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این 

شرکت ارائه گردد.
الزامات: 

۱. اولویت پیشنهادقیمت با تولیدکنندگان داخل کشور می باشد.
2. ارائه برنامه زمانبندی جهت تحویل بوشینگ ها الزامی می باشد.
۳. ارائه تایپ تست و جدول گارانتی بوشینگ ها الزامی می باشد.

توضيحات: 
۱. مبلغ تضمين شــركت درفرآيند ارجاع كار 860/130/000 ریال اســت که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکي و یا واریز نقدی به نفع خریدار در روز برگزاري 

مناقصه تسلیم گردد.
2. دســتگاه نظارت: معاونت بهره برداری/ امورتعمیرات و نگهداری و رلیاژ شرکت ســهامي برق منطقه اي هرمزگان مي باشد. شرکت هاي متقاضي مي توانند درخصوص 

سؤاالت فني خود با امورتعمیرات و نگهداری پست ها با شماره 09900۴82852 آقای مهندس آذرمهر تماس حاصل فرمایند.
۳.حداکثرمهلت تحویل اســناد به دبیرخانه این شــرکت تا ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/07 و بازگشــایي پاکات رأس ساعت 10 صبح همان روز در محل 

امورتدارکات و قراردادها مي باشد.
۴. به پیشنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. آگهی ما درسامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تأمین کننده/مناقصه گر ، قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

وزارت نيرو
شركت سهامي برق 
منطقه اي هرمزگان

شناسه آگهی: ۱07۴۴2۱

نوبت اول

سال هفتادو نهم   شماره 22657   تکشماره 20000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 20 دی 1399   25 جمادی االول 1442    9 ژانویه 2021
 ] صفحه آخر[ ]صفحات ۴ و ۱0[

 فوتی هــای کرونا در آمریکا و انگلیس رکورد زد؛ 
4100 آمریکایی در یک روز فوت کردند!

 خبرگزاری رســمی فلسطین: رژیم صهیونیستی
 از بدو تأسیس تا سال 2020، 100 هزار فلسطینی را

به شهادت رسانده است.

 نقش ترکیه در حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه.
 استقبال گسترده از صدور حکم بازداشت ترامپ 

در عراق به جرم ترور فرماندهان مقاومت.
 شــیخ عیســی قاســم: بحرین تبدیــل به یک 

زندان بزرگ شده است.

فرانس 2۴:

تالش های آمریکا برای کودتا در کشورهای دیگر
به خودش بازگشت

 درخشــان: مشــکالت گازی اخیر به برنامه های 
توتال در پارس جنوبی مربوط است.

 آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان در اتوبوسرانی پایتخت.
 رئیس خانه توســعه تجارت ایران: رانت واردات 

مانع توسعه صنایع دانش بنیان است.

 بعد از دســتور رهبر انقالب، ورود 150 هزار دوز 
واکســن کرونا از آمریکا توسط هالل احمر منتفی 

شد.
 دور جدیــد ثبت نــام طرح اقدام ملی مســکن 

کارگران تا 25 دی ادامه دارد.

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد

افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن استیجاری
با طرح مالیات بر خانه های خالی

 ]صفحه 8[

ناگفته های حاج موسی اسماعيلی مسئول ستاد بازسازی عتبات استان صالح الدين عراق 
از رشادت های حاج قاسم در محاصره سامراء

اهلسنتبهسردارسلیمانیمیگفتند:
شمامدافعانواقعیماهستید

با حضور سردار سالمی

پایگاه راهبردی موشکی سپاه
در سواحل خلیج  فارس رونمایی شد

 سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران به همراه دریادار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه با رونمایی از یکی از پایگاه های موشکی نیروی دریایی سپاه در سواحل خلیج  فارس، از بخشی از 

دستاورد ها و تجهیزات راهبردی زیرسطحی و موشکی این نیرو بازدید کردند.

 در بحبوحه درگیری های داعش 
در اطــراف منطقه موصل و تکریت، 
حاشیه نشــین های دجله که عمدتا 
از اهل ســنت بودند به حرم امامین 
عســکریین)ع( پناه می آوردند و به 
با  امروز  سردار سلیمانی می گفتند: 
همه وجودمان احساس می کنیم که 

شــیعیان، مدافعان واقعی ما هستند و ما نجات یافته شما 
هستیم.

 دوســتان عراقــی بــه دفتر ما 
می آمدند و می گفتند که »ســردار 
ســلیمانی کی می خواهــد بیاید؟« 
اینها آوازه ســردار ســلیمانی را در 
منطقه شــنیده بودند. یعنی همگی 
 التمــاس می کردنــد، می گفتنــد:

»کی سلیمانی می خواهد بیاید وارد 
منطقه بشود؟ کی می خواهد ما را نجات بدهد؟«

 ]صفحه ۱۱[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

راغفر: به جای خوش بینی به آمریکا
دولت، ساختار بودجه را 

اصالح کند

رهبر انقالب تأكيد كردند

ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوع است به اینها اطمینان و اعتماد نیست

بدونبرداشتنتحریمها
بازگشتآمریکابهبرجاممعناندارد

]صفحه ۳[

]صفحه آخر[

انتخاباتی«، »حقوق بشــری كه   »افتضاح 
هر چنــد روز يك سياهپوســت قربانی آن 
ارزش های  ماهيت  شــدن  »برمال  می شود«، 
دنيا حتی  تمسخر  كه موجب  آمريكا  ادعايی 
فلج«،  »اقتصاد  آمريكا شــده«،   دوســتان 
و »ده ها ميليون بيكار و گرسنه و بی خانمان« 
نشان دهنده اوضاع نابســامان آمريكا است 
البته عجيب نيست، اما عجيب اين است  كه 
 كه عــده ای هنوز آرزو و قبله شــان آمريكا

است.
 حضــور جمهــوری اســالمی در منطقه 
»ثبات آفرين« و موجب رفع بی ثباتی اســت 
همچنان كه در ســوريه و عراق اين واقعيت 
را همه ديدند. بنابرايــن، اين حضور، قطعی 
 اســت و بايد وجود داشته باشــد و خواهد 

داشت.
برای كاهش  اقدام دولت   تصميم مجلس و 
بخش ديگری از تعهدات برجام كاماًل درست 

و عقالنی بود.
واكسن  بودند  توانســته  اگر  آمريكايی ها   
توليد كنند اين افتضاح كرونايی در كشورشان 
 به وجود نمی آمد كه در يك روز حدود ۴ هزار نفر

تلفات داشته باشند. 
 قيام دينی و ضدآمريكايی ۱9 دی در واقع 
اولين ضربــه تبر ابراهيمی بر پيكر بت بزرگ 
به حســاب می آيد، ضرباتی كه تا امروز ادامه 

يافته است.

 

این آمریکا
دیگر بزک شدنی نیست!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

توضیحات
دادستاننظامیتهران

دربارهگزارشنهاییبررسی
سانحههواپیمایاوکراینی

۱۰

به دليل مغايرت با متن قانون
رئیسمجلسآئیننامهدولت

دربارهقانونراهبردی
لغوتحریمهاراباطلکرد

۲

وزير دفاع عراق:
مستشارانایرانی
درجنگباداعش
ازهیچکمکیبهما

دریغنکردند

۱۱

با دستور رئيس جمهور
کارخانهنوآوریمشهد
درفضای3/7هکتار
بهبهرهبرداریرسید

3

نگاهی به ديروزنامه های زنجيره ای
بانیانوضعموجود
بهجایپاسخگویی

طلبکارشدند!
۱۱

ریچاردهاس:عصرپساآمریکاشروعشده
دیگرهیچکسدرجهانبهماتکیهنخواهدکرد

 حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای: آمريكايی ها در فتنه 88 به دنبال نا امنی و ايجاد آشوب و جنگ داخلی در ايران بودند كه موفق نشدند و خداوند 
همين مسئله را در سال 99 بر سر خودشان آورد.



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* در سالگرد شهادت سردار دلها مسئولی می گوید دولت جدید شیطان 
بزرگ از کارهای گذشــته دست بکشد ما او را می پذیریم در حالی که 
رهبر فرزانه و حکیم انقالب می فرماید، دشــمن از فتنه و دشمنی اش 
دست نمی کشد! چگونه می توان به این آقای مسئول فهماند که شیطان 

دست از شیطنت برنمی دارد؟!
صهبا و قاری
* برای ما ایرانیان نه ترامپ و نه بایدن هیچکدام اهمیتی ندارند. همه 
ایــن جنایتکاران دنبال نابودی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 

هستند ولی ان شاءاهلل خودشان نابود خواهند شد.
0990---9738

* غربگرایان می خواهند با پیوســتن بــه FATF بطور کلی مبادالت 
تجــاری را مختل و نظام را به تســلیم در برابر غــرب وادارند چرا که 

قبله گاهشان غرب است و تا به هدفشان نرسند آرام نمی گیرند.
0914---4518

* سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی فرمانده جبهه نظامی بر علیه 
اســتکبار جهانی و مرحوم عالمه مصباح یــزدی فرمانده جبهه جنگ 
نرم بر علیه دشــمنان بودند. هر دو فرمانده واقعاً به وظیفه خود یعنی 

ایستادگی در مقابل غرب وحشی عمل کرده و درخشیدند.
0917---4190
* آیا دولتمردان ما هنوز باورشــان نشده که کشورهای اروپایی بدون 
اجــازه آمریــکا کاری نمی کننــد؟ چگونه و با چه منطقی چشــم به 
همکاری این کشــورها دوخته اند؟ به چه زبانــی باید گفت آزموده را 

آزمودن خطاست.
0935---6712
* گفت وگوی کیهان با سردار نوعی اقدم در مورد سردار شهید سلیمانی 
واقعاً لذت بخش و خواندنی بود. این خاطرات از سردار دل ها را از زبان 

همرزمان شهید باید شنید و در زندگی از آن ها بهره برد.
0911---0049
* ســردار سلیمانی و شــهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن همه 
مــا دارند. اگر ســلیمانی ها نبودند و جلوی تروریســت های داعش را 
نمی گرفتند در چه وضعیت هولناکی قرار می گرفتیم. صدا و ســیما با 
به نمایش گذاشتن جانفشانی های این عزیزان نباید بگذارد جنایت های 

داعش در منطقه فراموش شود.
0912---5364

* در اسطوره بودن حاج قاسم شکی نیست ولی نباید فراموش کنیم که 
او تربیت شده مکتب امام خمینی)ره( و امام خامنه ای بود.

0912---3306
* مردم و نمایندگان لبنان اعم از مسلمان و مسیحی با تندیس سردار 
دلها در کشورشان با افتخار عکس سلفی می گیرند ولی در مجلس دهم 

عده ای واداده و مرعوب غرب، با موگرینی سلفی گرفتند.
0913---6963

* روشــنگری مدیر مســئول کیهان کمافی الســابق در یادداشت روز 
سه شــنبه 99/10/16 موج می زند. دشمن ما را به تحریم بنزین تهدید 
کــرد در کمتر از 6 ماه با مدیران جهادی خودکفا شــدیم ولی با روی 
کار آمــدن دولت زبان دنیابلد به بهانه دروغ آلوده بودن بنزین داخلی! 
اقدام به واردات کردند تا نفوذی ها به نوایی برســند! تفاوت ره از کجا 

تا به کجاست!
0914---8902
* آمریکا فریب اسرائیل و آل سعود را خورد و با ترور شهید حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس گور خود را کند. با این دست و پا زدن ها 

هم نجات پیدا نمی کند.
0912---8712
* آقای رئیس جمهــور به دلیل نوع زندگی که اختیار کرده گویا اصال 
متوجه نیســت که با ســوء تدبیر خود و همکارانش زندگی مردم را به 
زیر فقر کشیده و همه را گرفتار کرده است. از قدیم هم گفته اند شکم 

سیر از گرسنه خبر ندارد.
0915---8334
* هراس از دو تصمیم راهبردی و برگشــت ناپذیر کشــورمان از نگاه 
آقــای محمد ایمانی بســیار خواندنی و پر از حرف هــای گفتنی بود. 

سپاس از نگارنده.
0919---7250
* مسئولین وزارت نیرو از یک طرف اعالم می کنند گاز و برق مازاد ما 
به کشورهای همسایه صادر می شود ولی با کوچک ترین سرما و گرمایی 
اعالم می کنند، افت فشار گاز و برق داریم و اگر مصرف مشترکان کاهش 
نیابد با قطعی آنها مواجه می شــویم؟! این معما را حل کنید! چرا برای 

هسته ای کردن تولید برق این قدر کوتاهی کردند؟
0919---4590
* وقتی خودمان توانسته ایم واکسن ویروس کرونا را بسازیم چرا دولتی ها 
این دستاورد مهم را نادیده گرفته و اصرار به خرید واکسن خارجی دارند.
0918---3042
* خطاب به دولتمردان بنویسید حال که با تالش شبانه روزی متخصصان 
کشورمان واکسن ایرانی تولید و در حال آزمون انسانی است چه نیازی 
به خرید واکسن مشکوک خارجی وجود دارد، چرا می خواهند سرمایه 

کشور را به جیب دشمنان بریزند.
0919---8313
* دلیل اصلی دشــمنی دشــمنان داخلی و خارجی با روزنامه کیهان 
رویکرد افشــاگرانه این روزنامه از توطئه هــای آنان علیه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.
0902---3107

* قیمت هر شانه تخم مرغ از 7 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش 
پیدا کرده اســت. وقتی رئیس جمهــور از کنترل قیمت تخم مرغ عاجز 
اســت چگونه و با چه رویی مســئولیت اجرایی کشور را قبول کرده و 

حاضر به عذرخواهی و پوزش از مردم نیز نیست؟
علیمردانی

* حق این اســت که به اعضای شورای حل اختالف که سال ها در این 
جایگاه داوری کار کرده و زحمت کشــیده اند و دارای مدرک لیسانس 

یا فوق لیسانس هستند پروانه وکالت داده شود.
0911---8495

* مسئول ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرده که هر ســه ماه یک بار قیمت خودرو باید اعالم شود؟! در کجای 
دنیا این چنین است؟ این ســازمان حمایت از مصرف کنندگان نیست 

بلکه فقط حمایت از تولیدکنندگان است.
محمدی

* آقای رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرمودند در 
صورت رئیس جمهور شــدن در هر استان یک بازرس خواهند گذاشت 
که مســتقیم با مردم در ارتباط باشد. تقاضا داریم حاال که در جایگاه 
ریاست قوه قضائیه قرار گرفته اند این کار را برای شنیدن شکوائیه های 

مردم و رسیدگی به مشکالت آنان انجام بدهند.
0918---9401
* از مســئولین امر درخواست می شود اسناد دستنویس را که صحت 
آنها قطعی نیست از درجه اعتبار ساقط نمایند تا افراد سودجو نتوانند 

به مقاصد شوم خود برسند و امالک مردم را تصاحب کنند.
0992---6329
* چند ســال اســت کمک هزینه ازدواج فرزندان فرهنگیان آموزش 
و پرورش پرداخت نمی شــود. در گذشــته هم این مبلغ زمانی دست 
کارکنــان را می گرفت که ارزش ریالــی آن کاهش یافته بود و دردی 

را درمان نمی کرد.
0901---1933

* باید در جامعه بین کســانی که خدمت ســربازی رفته اند و آنهایی 
که نرفته اند فرق باشــد. نباید اجازه داد جوانان برای خدمت سربازی 

بی انگیزه بشوند.
0916---0685

راغفر: به جای خوش بینی به آمریکا
دولت، ساختار بودجه را اصالح کند

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت، خوش بینی بالوجه به آمریکایی ها در تدوین 
الیحه بودجه را مورد انتقاد قرار داد.

حســین راغفر استاد دانشگاه الزهرا)س( درباره پیش بینی فروش 2/3 میلیون 
بشــکه نفت در الیحه بودجه سال آینده، به روزنامه آرمان گفت: با توجه به تجربه 
سال گذشته به نظر می رسد که این موضوع هم قطعا تحقق پیدا نخواهد کرد، ضمن 
اینکه خوش بینی ای که وجود دارد خوش بینی بیش از اندازه است که تصور می کنند 
با تغییر رئیس جمهوری آمریکا اتفاقات خیلی مبارک و روشنی به نفع کشور خواهد 
افتاد و به نظرم چنین نخواهد شــد. من خیلی بعید می دانم که تغییر چندانی در 
سیاست خارجی آمریکا نســبت به ایران به وجود بیاید و این موجب گشایشی در 
فروش نفت شود. ضمن اینکه خود فروش نفت هم ضرورتا یک نکته مثبت نیست. 
علی االصول انتظار می رود که منابع و صنایع پایین دستی را توسعه بدهیم تا نفت را 
به ارزش افزوده تبدیل و از آن در کشور استفاده کنیم. ضمن اینکه اصال وابستگی 
به خود درآمدهای نفتی هم یک پدیده نامیمونی بوده است و این همه تاکید برای 
 اســتقالل از فروش نفت، متاسفانه ما را هر روز بیشتر وابسته کرده است، به همین 
دلیل هم به نظرم می رســد باید از فرصتی که بر اثر فشارها پیش  آمده بتوانیم این 
بهره گیری را انجام دهیم که تغییر اساسی در وابستگی به فروش منابع طبیعی در کشور 
ایجاد کنیم و مسئله اصلی آن هم توجه به ظرفیت های تولید در داخل کشور است.

راغفر می افزاید: کشورهایی که نفت ندارند یا اینکه با پول ملی شان بازی نمی کنند 
و دست در جیب مردم خودشان نمی کنند و تورم های پایین نزدیک صفر دارند، چطور 
کشورشان را اداره می کنند؟ جواب نظام مالیاتی است. دولت باید از آنهایی که دارای 
درآمدهای بی حســاب و کتاب اند و به عنوان صاحبان سرمایه شناخته می شوند، از 
ثروتمندان و معامالت ضدتولیدی مانند خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مستغالت و 
ویال و... مالیات های گزاف بگیرد. باید بخش قابل توجهی از یارانه هایی که به معدن 
کارها، پتروشیمی ها، فوالدی ها و کارخانه های آلومینیوم داده می شود، را از سود آنها 
بازدریافت کند، بنابراین خیلی روشن است که باید چه اقداماتی انجام بدهند منتهی چرا 
به این مسائل نمی پردازند؟ به این دلیل که تصمیم گیران اصلی خودشان منتفع هستند.

وی در ادامه انتقاداتش به دولت می گوید: استراتژی این بوده است که خام فروشی 
توسعه یابد و با توسعه پتروشیمی ها مخالفت شده است. ضمن اینکه ما بیش از حتی 
پتروشیمی های کنونی که اینها هم عمال مواد خام سایر صنایع را تولید می کنند که 
این هم به نوعی خام فروشی است، نیازمند توسعه صنایع پایین دستی در طیف ده ها 
هزار کاالیی که از این صنعت می توان به وجود آورد، اعم از محصوالت الســتیکی، 
پالســتیکی، سلولزی، پارچه و... هستیم. سهم قابل توجهی از محصوالتی که امروز 
تولید می شــوند و کاالهایی که کشور شدیدا به آن نیازمند است، با قیمت های باال 
وارد می شــوند. با این وجود محصوالت پتروشیمی را صادر می کنیم و از آن طرف 
این محصوالت را وارد می کنیم. یعنی حجم بسیار بزرگی از محصوالت پتروشیمی 
را ارزان می فروشیم و هم کاالهایی را که به سهولت قابل تولید در داخل کشور است 

را با قیمت های گزاف وارد می کنیم! 
وی در پایان گفت: اگر بدهی هایی که دولت شکل داده و می خواهد بسازد اتفاق 
بیفتد فشار بسیار بزرگتر بر دولت بعدی است. چون برخی از بدهی ها و اوراق مشارکت 
یک سال، دو ساله و برخی هم سه ساله هستند یعنی تا 1403، دولت بعدی فقط باید 
بدهی های دولت کنونی را ترمیم و جبران کند و عمال هیچ نوع فعالیت سرمایه گذاری ای 
صورت نخواهد گرفت. باید در نظام مالیاتی و بانکی اصالحات اساسی صورت بگیرد. 

بسیاری از بانک ها باید تعطیل یا در هم ادغام شوند.
تواضع نکنید! این گرفتاری ها را
شما سر زندگی مردم آوردید

رئیس شورای شــهر تهران می گوید در شرایط دشوار فعلی، جای خالی آقای 
هاشمی بیش از پیش احساس می شود.

محسن هاشمی در یادداشت، روزنامه همشهری نوشت: 4 سال از رحلت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی می گذرد؛ سال هایی سخت برای همه مردم؛ نه فقط به دلیل فراق و 
فقدان ایشان، بلکه ناشی از فشارهای سخت معیشتی و اختالل در زندگی اکثر جامعه 

که قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود در سطح سابق نیستند.
در این سال ها، عالوه بر فشارهای تحریم، تازیانه ترور نیز بر دوش ایران نواخته 
شد و ایرانیان سال گذشته در ماتم سردار سلیمانی نشستند؛ داغی که با فاجعه تشییع 

جنازه در کرمان و سانحه سقوط پرواز اوکراین سخت تر شد.
اقتصاد جامعه با تحریم آمریکا و خودتحریمی و افراطیون داخلی، ناکارآمدی و 
ناهماهنگی بین دولت و دستگاه های اجرایی، سوءاستفاده و فرصت طلبی برخی دچار 
چالشــی عمیق شد و ارزش پول ملی به یک هفتم آن کاهش یافت. حوادث دی ماه 
1396و آبان 1398با نارضایتی اقتصادی آغاز شد، اما امنیت جامعه و سرمایه اجتماعی 
در آن قربانی شــدند و امروز در یک کالم شاهد هستیم که اکثر حوزه های جامعه 

ایران با چالش ها و شکاف های عمیقی مواجه هستند که نیاز به ترمیم فوری دارند.
در این شرایط، فقدان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بیش از پیش احساس می شود؛ 
شخصیتی که بیش از همه ویژگی ها، دغدغه حفظ مصلحت مردم و انقالب را داشت 
و در این راســتا، منافع و مصالح شــخصی، گروهی، جناحی و حتی جان و آبروی 

خویش را قربانی می کرد.
از نگاه هاشــمی، آرمان ها و اهداف انقالب باید به گونه ای تبیین و تنظیم شود 

که میان معیشت مردم، توسعه کشور و اهداف انقالب تضاد و تناقضی ایجاد نشود.
محسن هاشمی همچنین نوشت: ایشان در سال پایانی عمر در برابر این رشد 
افکارعمومی و آگاهی مردم ایران، سرتعظیم فرود آوردند و تصریح کردند که »دیگر 
با خیال راحت می توانم بمیرم؛ چراکه مردم مسیر مسدود شده و راه رشد و توسعه 
جامعه را باز کردند.« و امروز ماییم و جای خالی مصلحت مردم و انقالب؛ جای خالی 
که به تعبیر آیت اهلل شاید دیگر باید منتظر بود تا توسط خود مردم و اراده عمومی با 

انتخاب های صحیح جبران شود.
تحلیل محسن هاشمی در حالی منتشر می شود که مرحوم هاشمی و هم طیفانش، 
مســئول بخش عمده ای از مشــکالت پدید آمده از سال 92 و 96 به بعد در کشور 
هستند. بلکه اگر دقیق تر بگوییم، بخشی از این مشکالت ریشه در فتنه انگیزی سال 
88 )با دروغ تقلب( دارد. آن شکاف افکنی بی سابقه در کشور، دشمنان را به تشدید 
فشارها واداشت و عجیب این که برخی دست اندرکاران فتنه )مانند مهدی هاشمی( 
پس از شکست آن در فاز سیاسی، پیگیر اعمال تحریم های اقتصادی شدند که با اجابت 
دولت اوباما و اعمال تحریم های فلج کننده همراه شد. همین روند، موجب زمینه سازی 
برای ادعای »لغو تحریم ها از طریق تعطیل برنامه هســته ای« در انتخابات 92 شد 

و در واقع نردبانی نامشروع برای استفاده طیف سیاسی همسو با آقای هاشمی بود.
اما آنچه در عمل پس از انتخابات 92 و 96 اتفاق افتاد، تشدید فشارهای اقتصادی 
و تحریمی دشمن به موازات زیرپا گذاشتن برجامی بود که آقای هاشمی با هیجان 
باال و ادبیات اغراق آمیز درباره آن ســخن می گفت و از شکســتن تابوی مذاکره با 
آمریکا ابراز شعف می کرد! به بیان دیگر آنچه در زمینه افزایش مشکالت اقتصادی و 
چالش های سیاسی و امنیتی بر کشور رفت، محصول روندی بود که مرحوم هاشمی 
یکی از تدارک کنندگان و پایه گذاران آن به شمار می رود، چنان که خود وی پس از 
انتخابات مجلس دهم، در تاریخ 14 اردیبهشت 95 گفت »انقالب )در دولت قبل( 
داشت منحرف می شد و من موفق شدم در بدترین شرایط کشور را حفظ کنم. مردم 
با همان مردانگی که انقالب کردند، سال 92 هم پیروز شدند. در سال 94 بزرگان را 
نگذاشتند که وارد میدان شوند و چند چهره رده سوم و چهارم توانستند ژنرال های 
رقیب را کنار بزنند. اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم زیرا مردم تصمیم خودشان را 

گرفتند و من راه انقالب را که مسدود کرده بودند، باز کردم«.
میراث مسیری که ائتالف هاشمی و خاتمی و روحانی به همراه طیف کارگزاران و 
مجمع روحانیون و حزب مشارکت در زمینه اعتماد به آمریکا و واگذاری برنامه هسته ای 
ترســیم کردند، شکستن رکوردهای تورم و بیکاری و رکود و ضریب جینی- حتی 
رکودهای منفی دولت ســازندگی- بود و این در حالی بود که ادعا می شــد با پروژه 
اعتماد به آمریکا، چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد با هم خواهد چرخید. فتنه های 96 و 
98 هم خروجی های مسیری است که ائتالف مذکور تدارک کردند و بعدها نیما زم 

فاش کرد که هدف، رساندن ناکارآمدی به نقطه جوش بوده است!
باعث چند نوبت گرانی شدیم

هیشکی هم متوجه نشد)!(
آقای روحانی در حالی که باید درباره سوءمدیریت گسترده در زمینه واگذاری ارز 

دولتی پاسخگو باشد، از موضع طلبکاری و شق القمر حرف می زند.
رئیس جمهور دیروز ضمن اظهاراتی درباره حذف بی سروصدای ارز دولتی از برخی 
کاالهای وارداتی گفت: اگر دولت برای کاالهای اساسی 4200 تومان را مقرر کرده 
و با همه سختی ها و مشکالت برای بانک مرکزی، دولت، صمت و کشاورزی و برای 
اینکه این کاالها را با قیمتی که برای مردم قابل تحمل باشد در اختیار آنها قرار دهد 
نباید کسی بگوید چرا 4200 تومان و بعد عنوان کند یک فردی سوءاستفاده کرده 

این چه صحبتی که مطرح می کنند؟
وی افزود: اینکه تعداد معدودی تخلف کردند مبنا نمی شود که بگویم کار نادرست 
بوده، بلکه کار کامال درست بوده است. البته در یک سال گذشته تعدادی از کاالهای 

اساسی را به تدریج از ارز 4200 تومانی خارج کردیم.
برای بعضی از کاالهایی مانند برنج، روغن، چای، شکر، الستیک و دیگر کاالها 
آرام آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم به نحوی که جامعه بتواند این شــرایط را 

تحمل کند و قابل قبول باشد.
اما عده ای مصاحبه می کنند که مشخص است اصال این افراد متوجه نشدند و 
خرید هم انجــام می دادند ولی نفهمیدند که به عنوان نمونه حبوبات از ارز 4200 
تومانی خارج شده است. البته این خوب است که فکر می کردند ارز 4200 تومانی 

برای همه کاالها همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور در عین حال از مجلس خواسته که به ترکیب الیحه بودجه دست 

نزند. دولت در این الیحه، نرخ ارز را 11/500 تومان تعیین کرده است.
درباره این اظهارات آقای روحانی گفتنی است عملکرد دولت در زمینه ارز دولتی 
)موسوم به ارز جهانگیری( داستان پرغصه ای است. نرخ 4200 تومانی در ابتدای سال 

97 از سوی دولت تعیین و توسط آقای جهانگیری اعالم شد اما خروجی آن ظرف 2 
ماه، بر باد دادن 18 میلیارد دالر ارز دولتی بوده که موجب از دست رفتن ذخایر ارزی 
کشور و واگذاری رانتی معادل 140 هزار میلیارد تومان به افراد عمدتاً رانت خوار بود. 
متأسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال در آن ماجرا، هنوز نه دولت عذرخواهی رسمی 
از مردم کرده و نه عناصر مســئول دخیل در این تصمیم خسارت بار و رانت آفرین، 

محاکمه و مؤاخذه شده اند.
در یکی دو سال اخیر اتفاقات دیگری هم افتاده و آن این که کسانی ارز را با نرخ 
دولتی به اسم واردات کاالهای ضروری دریافت کردند، اما یا اصاًل کاال وارد نکردند، 
یــا وارد کرده اما به قیمت آزاد فروختند و یا کاالهای غیرضروری دیگر وارد کردند. 
در این زمینه نیز سوء مدیریت دولت در زمینه عدم نظارت روشن است. در حقیقت، 
دولت از جیب مردم یارانه هنگفت پرداخت کرد که کاالها با قیمت ارزان به دست 

مردم برسد اما اغلب این اتفاق نیفتاد.
اتفاق ســوم در ادامه همین سوء مدیریت، حذف بی ســروصدای ارز دولتی از 
برخی کاالهای دولتی و در عین حال واگذاشتن بازار به نحوی است که در 10 ماه 
گذشته موجب چند بار - و نه یک بار- گران شدن کاالهای مختلف مانند روغن و 
برنج و حبوبات و شکر، الستیک و چای و... است. هم این حذف ارز دولتی غیرقانونی 
بود و هم افزایش چندباره قیمت ها. در حالی که حتی اگر بنا بر حذف ارز دولتی و 
آزادسازی قیمت ها بود، این اتفاق باید یک بار اتفاق بیفتد نه این که قیمت ها، سه 

چهار بار افزایش پیدا کند.
یک دلیل عمده نابسامانی قیمت ها نیز به این برمی گردد که وزارت صمت در 
اثر خشم آقای روحانی علیه وزیر مربوطه و برکناری ناگهانی او، به مدت 5 ماه فاقد 
مدیر بود و پس از آن هم به مسئولیت نظارت بر قیمت ها عمل نشده، چرا که دولت 

اساساً اعتقادی به درگیر کردن خود در امر نظارت بر قیمت ها ندارد.
اجماالً عملکرد دولت از جهات مختلف در زمینه ارز دولتی محل انتقاد و اعتراض 
کارشناسان است و عجیب است که آقای روحانی با افتخار از این عملکرد به ویژه در 
زمینه حذف ارز دولتی حرف می زند و برخالف واقعیت ها، ادعا هم می کند که مردم 

متوجه این حذف و نتایج و تبعات آن نشدند!
ایهود باراک: نتانیاهو شکست خورده

و ایران قوی تر شده است
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: سیاست های نتانیاهو علیه ایران، نتایج 

معکوسی برای اسرائیل به همراه داشته است.
ایهود باراک در گفت وگو با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی سیاست های 
نتانیاهو را مورد حمله قرار داده و گفت: سیاست او در مورد ایران، نتایج برعکس برای 

امنیت ملی اسرائیل به ارمغان آورده است.
به گزارش روزنامه رای الیوم، باراک افزود: این سیاست به جای آنکه باعث عقب رفت 

ایران شود، موجب شده این کشور هم اکنون از هر زمان دیگری قوی تر شده است.
باراک که خود در اولین دولت نتانیاهو وزیر اطالعات بود، گفت: سیاست نتانیاهو 

علیه ایران به طور فاحش شکست خورد.
وی تاکید کرد: عالوه بر این، تالش های اســرائیل  برای توقف فرآیند گسترش 
حضور و نفوذ ایران در خاورمیانه با شکســت سنگینی مواجه شد و ایران هم اکنون 
چه در سوریه و چه در لبنان، بیش از پیش به مرزهای اسرائیل نزدیک شده و همین 

امر، یک خطر راهبردی برای ما به شمار می رود.
پس از اعالم »دالر جهانگیری«

نرخ ارز 6 برابر شده است
نرخ ارز پس از تعیین نرخ 4200 تومانی )موسوم به ارز جهانگیری(، 615 درصد 

افزایش داشته است.
روزنامه صبح نو با اشــاره به مباحث تعیین نرخ ارز در الیحه بودجه نوشت:  از 
فروردین 97 که ارز 4هزار و 200  تومانی معروف به ارز جهانگیری اعمال شد، شروع 
ماجرایی پرپیچ و خم در اقتصاد کشــور بود. از فردای آن روز یعنی 22 فروردین تا 
به امروز، روند قیمت ارز افزایشی بوده و در این دو سال نرخ ارز 615 درصد افزایش 

قیمت داشته است.
ارز ترجیحی که ابتدا قرار بود برای همه کاالهای وارداتی تخصیص داده شود که 
به دلیل انحراف در اجرا و رشد کارت های بازرگانی صوری که ارز دولتی گرفته می شد 
اما کاالیی وارد کشور نمی شد، به ترتیب به 25  قلم کاال و در اواخر 98 به 9 قلم کاال 

و امروز تنها به 7 قلم کاال تخصیص داده می شود. 
در فروردین 97 گوشــت گوسفند، گوساله و مرغ به ترتیب 42 تومان، 40 تومان 
و 8 هزار و 200 تومان بوده اســت که امروز به طور میانگین قیمت گوشت 120 هزار 

تومان و قیمت مرغ 21 هزار تومان است.
این در حالی اســت که طی این سه سال تورم در کشور 120 درصد بوده تورم 
این سه قلم پروتئین 186 درصد ، 172 درصد ،192 درصد و روغن مایع 110 درصد 
بوده است، یعنی علی رغم اینکه به این کاالها ارز ترجیحی اختصاص یافته  اما رشد 

قیمتی آنان از تورم اقتصاد کشور هم بیشتر بوده است.
6 برابر شدن نرخ ارز در حالی است که آقای روحانی در گفت وگوی تلویزیونی 
چند - اخیر با رضا رشیدپور، گفته بود نرخ ارز باالتر نمی رود و نرخ اعالم شده توسط 

رشیدپور )4750 تومان( نرخ تعیین کردن وسط دعواست.

آنچه روز چهارشنبه در »واشنگتن دی سی« و ساختمان کنگره 
این کشور اتفاق افتاد، شاید برای خیلی ها »غافلگیر کننده« بود 
اما برای عده ای که ما آنها را »کارشناسان تیزبین« می نامیم، اصال 
غافلگیر کننده نبود. برای عده ای از این کارشناسان همان روز 
 پیروزی »دونالد  ترامپ« در دور اول ریاســت جمهوری با حدود

63 میلیون رای! چنین روزهایی قابل پیش بینی بود و 4 ســال 
زودتر از امثال »ریچارد هاس«، رئیس شــورای روابط خارجی 
آمریکا گفته بودند که »دوره افول آمریکا شــروع شد«. به این 
نکته ظریف هم باید توجه کرد که، نفِس انتخاب  ترامپ به عنوان 
رئیس جمهور، دلیل این پیش بینی دقیق نبود بلکه دلیل، شرایطی 
بود که از دل آن، فردی در مختصات  ترامپ در آمریکا به قدرت 
می رسد! درباره رســوایی تاریخی چهارشنبه آمریکا یا به قول 
»جو بایدن«، »ســیاه ترین روز تاریخ آمریکا« می شود به اندازه 
یک کتاب مطلب نوشــت اما اینجا به دلیل برخی محدودیت ها، 
صرفا به چند نکته بســنده کرده و در پایان با چند سؤال مهم، 

مطلب را به پایان می رسانیم. بخوانید: 
»سیاه ترین  تمام عیار«  »رسوایی  »ننگین«،  1- »شرم آور«، 
روز تاریخ آمریکا«، »جنگ داخلی«، »پایان آمریکای بزرگ«، 
»بازگشــت انقالب رنگی به صاحبش«، »پایان دموکراســی 
آمریکایی«، »بی سابقه« و... از جمله واژگان و تعابیری هستند 
که در همین 24 ساعت گذشته از سوی طیف وسیعی از رسانه ها 
و رهبران سیاســی جهان برای توصیف حوادث چهارشنبه 6 
ژانویه)17 دی ماه( به کار رفتــه و همچنان به طور انبوه به کار 
می رود. این یعنی آنچه روز چهارشنبه در پایتخت آمریکا اتفاق 
افتاد، اگرچه از قبل برای برخی قابل پیش بینی بود اما، آن قدر 
مهم بود که بســیاری را به این نتیجه قطعی رسانده که دوران 
تازه ای آغاز شده است که در آن، احتماال دنیا برای آمریکا  تره 

هم خرد نخواهند کرد:
»ما شاهد تصاویری بودیم که هرگز تصور نمی کردم اینجا در 
پایتخت ببینم ولی در پایتخت دیگر کشورها چرا. هیچ کس در 
جهان احتماال دیگر شاهد احترام،  ترس یا وابستگی به ما همچون 
گذشته نخواهد بود. اگر دوران پساآمریکای تاریخ شروع شده 
باشد، به طور قطع آن همین امروز اســت... زمان زیادی طول 
می کشد تا ما متحدانمان را برای تکیه به خودمان متقاعد کنیم... 
این یک بحران داخلی با تبعات هنگفت است... ما از قبل آنچه را 
که الزم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، می دانستیم؛ سؤال 
اینجاست که ما چطور به جایی رسیدیم که این همه آمریکایی 
 تا این حد مشــتاق هستند تا دموکراســی را دور بیندازند؟«. 
)ریچارد  هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ساعاتی پس 

از تسخیر ساختمان کنگره توسط مردم آمریکا(
2- در توضیح »کارایی دموکراســی« می گویند، »مانع از 
رســیدن یک دیکتاتور به قدرت می شــود و از سوی دیگر، 
دیکتاتوری را که به قدرت رســیده، به زیر می کشــد«. آنچه 
در آمریکا و در 4 ســال گذشته شاهد بوده ایم، روی کار آمدن 
ســوپردیکتاتوری به نام »دونالد  ترامپ« از طریق همین ساز و 
کار بود که الاقل تا همین چهارشــنبه گذشته، کسی قادر نبود 
از صندلی قدرت به زیر بکشــاندش. اینجا قصد نداریم ساز و 
کار »رجوع به آرای مردمی« را زیر سؤال ببریم. صرفا خواستیم 
بگوییم، چه خوشــمان بیاید چه نه، تحوالت آمریکا تناقضات 
وحشتناک دموکراسی غربی را خیلی واضح به نمایش گذاشت و 
این دقیقاً علت تعجب کارشناسی در  تراِز »ریچارد  هاس« است 
که در جمله پایانی که در باال به صورت سؤالی مطرح می کند. این 
نکته را هم فراموش نکنید که  ترامپ »نئودیکتاتوری« است که 
در همین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 70 میلیون 
رای مردمی داشت! هیچ بعید نیست تحوالت آمریکا کارشناسان 
علوم سیاسی را بیش از گذشته به تکاپو بیندازد تا شاید بتوانند 

برای این ضعف ها و تناقضات چاره ای بیابند.
3- یکی از صدها خبر »مهمی« که در پوشش تحوالت 6 ژانویه 
آمریکا منتشر شد، متحد شدن شبکه های مجازی و رسانه های 
آمریکایی برای »سانسور« رئیس جمهور این کشور بود. بله درست 
شنیدید، بزرگ ترین مدعی دموکراسی و آزادی بیان در جهان، که 
به کشورهای زیادی به بهانه »نداشتن دموکراسی و آزادی بیان« 
حمله یا تحریمشان کرده بود، یک شبه تبدیل شد به بزرگ ترین 
سانسورچی و دیکتاتور جهان تا مواضع رئیس جمهورشان را هم 
فیلتر کنند! فیس بوک و توییتر رسما اعالم کرده اند، پیام های 
رئیس جمهور آمریکا را به شدت محدود کرده و هر فیلم و عکسی 
را هم که از حمله به ساختمان کنگره منتشر شود حذف می کنند! 
این را بگذارید کنار رفتاری که همین شــبکه های مجازی در 
برخورد با فتنه آمریکایی 88 در ایران داشتند. همان رفتاری که 
هیالری کلینتون جلوی دوربین های تلویزیونی به آن اذعان کرد!

4- از فتنــه 88 ایران گفتیم. ایامی  که در آمریکا ســپری 
می شــود، از برخی زوایا شباهت های عجیبی به ایامی دارد که 
حدود 11 سال پیش در ایران رقم خورد. خالصه داستان این دو 
این بود که، انتخاباتی برگزار و یکی از طرفین، نتیجه انتخابات 
را نپذیرفت. طرِف ِجرزِن ماجرا در هر دو کشــور، پیش از اعالم 
رســمی  نتایج انتخابات، خود را پیروز اعالم و از هوادارانشان 
خواستند به خیابان ها بریزند. کاری که  ترامپ و طرفدارانش روز 
چهارشنبه در آمریکا و به شکل اردوکشی خیابانی کردند، 11 سال 
پیش سران فتنه در ایران کرده بودند. شاید هیچ گاه مثل امروز 
نمی شد این قدر شفاف به قرابت فکری این دو طیف پی برد. البته 
این دو طیف در کنار همه تشابهاتشان، یک تفاوت اساسی با هم 
داشتند.  ترامپ باالخره نتیجه را پذیرفت اما سران فتنه 11 سال 
است به خیانتی که در حق قانون و آرای مردم کرده اند، افتخار 

می کنند و حاضر به عذرخواهی هم نشده اند.
5- آیا شــورش های چهارشــنبه آمریکا که صدها کشته، 
زخمی  و بازداشتی بر جای گذاشته، با عقب نشینی  ترامپ تمام 
شد؟ اکثر کارشناسانی که در ابتدای این یادداشت به آنها  اشاره 
کردیم، می گویند »خیر«. آنها معتقدند، » ترامپ« شاید از قدرت 
حذف شود اما حذف » ترامپیسم« و هواداران دوآتشه او، تقریبا 
محال است و کنترل و مهار آنها نیز احتماال مدت ها زمان خواهد 
برد. رئیس جمهور آمریکا، همان طور که  اشاره شد در انتخابات 
 جاری، چیزی نزدیــک به 70 میلیــون رای دارد و این یعنی

 70 میلیون طرفدار. حتی یک صدم این جمعیت اگر پای کار بمانند، 
یعنی 700 هزار آمریکایی آماده شورش اند! جمعیتی که چهارشنبه 
با تســخیر کنگره حیثیت آمریکا را بر باد داد و این کشور را به 
جنگ داخلی ولو چند ساعته کشــاند، به مراتب کمتر از این 

جمعیت بود؛ نبود؟! 
6- در پایان به پاســخ سؤال ها کمی فکر کنید. اگر اتفاقاتی 
که در آمریکا رخ می دهــد )از ادعای وقوع تقلب در انتخابات 
تا سانســور گسترده اخبار و کشتار شورشیان!(، در یک کشور 
مســتقل یا مثال آفریقایی رخ داده بود، واکنش همین آمریکا 
و کشــورهای اروپایی به آن چگونه بود؟ اگر سیاه پوستان به 
کنگره حمله کرده بودند چطور؟ تعداد کشته ها آیا سر به فلک 
نمی کشــید؟ آیا غربگرایان در ایــران، از این تحوالت عبرت 
می گیرند یا با جادوی رســانه، از دِل این »سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا« هم چیزی خارج کرده و ســعی در تطهیر این کشور 
بی آبرو خواهند کرد؟ پاسخ چند سؤال اول، واضح است. پاسخ 
سؤال آخر اما، از همین امروز معلوم می شود. آنها احتماال با تمرکز 
روی » ترامپ« تالش خواهند کرد، »آمریکا« را دوباره بزک و از این 
ورشکستگی تبرئه کنند، غافل از اینکه،  ترامپ خود، »بحران« 
نیســت بلکه خروجی یک »بحران« است. این را ما نمی گوییم، 
نیکال سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه می گوید: »جهان 
با بحران مواجه است... حضور مردی مانند  ترامپ در کاخ سفید 

دلیل این بحران جهانی نیست بلکه نشانه آن است«!

این آمریکا
دیگر بزک شدنی نیست!

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
شنبه 2۰ دی ۱۳۹۹
2۵ جمادی االول ۱۴۴2 - شماره 22۶۵۷

عراقچی: 

كره جنوبی حق نگهداری اموال ایران را ندارد

به دلیل مغایرت با متن قانون 

رئیس  مجلس آئین نامه دولت 
درباره قانون راهبردی لغو تحریم  ها را باطل كرد

معاون وزیر خارجه با  اشاره به 
اینکه توقیف نفتکش کره جنوبی، 
شده  مسدود  وجوه  به  ارتباطی 
ایران در این کشور ندارد، تاکید 
کرد: کره حــق نگهداری اموال 

ایران را ندارد.
ســید عباس عراقچــی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه 
بــا شــبکه ان.اچ.کی ژاپن با اشــاره 
بــه توقیف نفتکش کــره جنوبی در 
خلیج فارس اظهار داشــت: این یک 
مســئله سیاسی نیســت و ارتباطی 
با وجوه مسدود شــده ایران در کره 

جنوبی ندارد.
عراقچــی عنوان کرد: داســتان 
نفتکش موضــوع دیگری اســت و 
شواهد و اسنادی وجود دارد که نشان 
می دهد ایــن نفتکش باعث آلودگی 

دریا شده است.
وی تصریــح کرد: کــره جنوبی 

حق مســدود کردن دارایی ایران را 
ندارد. این مسئله  مهمی است و قطعا 
ایــن موضوع  را در دیدار با قائم مقام 
وزیــر امور خارجه کره جنوبی که به 
زودی  بــه ایران ســفر خواهد کرد، 

مطرح می کنم.
گفتنی است قائم مقام وزیر خارجه 
کره جنوبی در رابطه به وجوه مسدود 
شده ایران در این کشور قرار است روز 
یکشنبه به تهران سفر کند. بخشی از 
هیئت کره ای همــراه این دیپلمات 

امروز وارد تهران شدند.
سفر هیئت کره ای به تهران

رسانه های کره جنوبی پنجشنبه 
هیئــت  ورود  از  گذشــته  هفتــه 
دیپلماتیک این کشور به تهران برای 
گفت وگو درباره نفتکش توقیف شده 

در تنگه هرمز خبر دادند.
زاده سخنگوی  ســعید خطیب 
وزارت امور خارجه پنجشــنبه شب 

در پاسخ به پرســش خبرنگاران در 
ارتبــاط با هیئتی از کــره که گفته 
می شــود وارد تهران شده و مهمان 
سفیر کره جنوبی است، اظهار داشت: 
هیئتی که وارد کشورمان شده است 
بخشــی از هیئت قائم مقــام وزارت 
خارجــه کره جنوبی اســت که قرار 
اســت روز یکشــنبه به تهران سفر 
کرد:  خاطرنشــان  کند. خطیب زاده 
سفر این هیئت قبل از توقیف کشتی 
متخلف کره ای مورد توافق قرار گرفته 
و دستور کار اصلی آن مذاکره در مورد 
چگونگی دسترسی به منابع مالی ایران 

در کره است.
به گــزارش فــارس، یک منبع 
دیپلماتیک در کره جنوبی می گوید 
تهران از سئول خواسته تا با استفاده 
از پول های بلوکه شــده در بانک های 
کره جنوبی، 1 میلیارد دالر تجهیزات 
پزشــکی و درمانــی از این کشــور 

خریداری کند. این منبع که خواست 
نامش فاش نشــود، بــه خبرگزاری 
یونهاپ گفت: ایــران از کره جنوبی 
خواسته تا با 1 میلیارد دالر از مجموع 
7 میلیارد دالر پول های بلوکه شــده 
در کره، تجهیزات پزشکی و درمانی 

خریداری کند.
روز دوشــنبه )15 دی مــاه/4 
ژانویه( نیروی دریایی سپاه پاسداران 
اعالم کرد یک شــناور نفتکش کره 
جنوبــی با نــام تجــاری »هانکوک 
چیمی« به دلیل نقض پیاپی قوانین  
زیست محیطی در خلیج فارس توقیف 
شده است. خطیب زاده نیز در ارتباط 
با این کشــتی کره ای عنوان کرد که 
مشکل آن کامال فنی است و جمهوری 
اســالمی مانند همه کشورها نسبت 
به حفظ و حمایت از محیط زیســت 
دریایی حساسیت کامل دارد و با موارد 
نقض آن، طبق قانون برخورد می کند.

عضو هیئت  رئیســه مجلس 
می گوید، قالیباف آئین نامه ای را که 
دولت برای اجرای قانون راهبردی 
لغو تحریم ها تصویب کرده بود، باطل 
کرده چرا که این آئین نامه ماده نهم 
قانون راهبردی را پوشش نمی دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده 
مردم قم و عضو هیئت  رئیســه مجلس 
از ابطــال آیین نامه مصوب دولت برای 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
خبر داد. وی در توییتی نوشت: »دولت 
برای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها 
آئین نامه تصویب نموده که اگر سازمان 
برنامه و بودجه بنویسد پول نیست، انرژی 
اتمی بگوید امکان فنی نیســت، وزیر 
خارجه بگوید شرایط سیاسی مناسب 
نیســت، در عدم اجرا کسی مستنکف 

محسوب نمی شود.«
قانون 9 ماده ای اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران 
در جلسه علنی روز چهارشنبه 12 آذرماه 
1399 مجلس تصویب شد و در همان 

تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده نهم این قانون برای متولیانی 
که آن را اجرا نکنند، جرم انگاری کرده 
است و بیان می کند که مستنکفین از 
اجرای این قانون به تناســب، امتناع یا 
ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا 7 طبقات 
مجازات تعزیری قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 محکوم می شــوند ولی 
چنانکه امیرآبادی گفته دولت آیین نامه 
را به گونه ای تنظیم کرده که هر کسی 
 آن را اجرا نکرد مســتنکف محســوب

 نمی شود.

گفت و شنود

بوق بزن!
گفت: تازه چه خبر!

گفتم: مگه نمی بینی آمریکا به چه روزی افتاده؟ آشوب های خیابانی، 
زد و خورد طرفداران بایدن و ترامپ ، حمله به کنگره و ویران کردن آن، 
50 میلیون گرسنه، حکومت نظامی در چند شهر بزرگ، فحاشی مقامات 

رسمی به یکدیگر و... 
گفت: خودشــان که از اوضاع کنونی با عناوینی نظیر »سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا، پایان عمر آمریکا، شــورش های بی سابقه، آغاز فروپاشی آمریکا و...« یاد 

می کنند.
گفتم: تا چند ماه پیش، چه پُزی می دادند و چه قمپزی در می کردند 

که باید همه کشورها را تحت کنترل خود داشته باشیم و...؟!
گفت: ولی حاال باالترین مقامات رســمی آمریــکا علناً می گویند که دیگر 
هیچ کــس در دنیــا برای آمریکا تَره هم ُخرد نمی کند و بــه  هارت و هورت آن 

اهمیتی نمی دهد.
گفتم: یارو وارد کابین خلبان شــد و گفت؛ برو قطب شمال! خلبان 
بی محلی کرد و گفت؛ نمی روم. یارو گفت؛ پس برو قطب جنوب، گفت؛ 

نمی روم و... گفت؛ پس ال اقل یه بوق بزن!

امام جمعــه موقت تهران 
گفت: در سایه استقامت است 
که می توان شــاهد دستیابی 
بود،  بــزرگ  پیروزی های  به 
و  استقامت سردار سلیمانی ها 
شهدای عالیقدر دفاع مقدس؛ 
این استقامت، ملت عزیز لبنان 
و  اقتدار  از  اریکه ای  این  را در 

استقامت قرار داده است.
نماز جمعه تهــران اگرچه در 
شرایط ویژه کرونا برگزار نمی شود 
اما ســخنرانی خطبای جمعه در 
برنامه »پیام جمعه« شــبکه یک 
سیما و برنامه »در ساحت حضور« 

رادیو تهران پخش می شود.
حجت االسالم والمسلمین سید 
محمدحسن ابوترابی فرد روز گذشته 
طی ســخنانی ابراز داشت: »الَّذیَن 
قالوا َربَُّنا اهلل« انســان و جامعه ای 
است که در پرتو ایمان، اهل هجرت 
است، مهاجر فی سبیل اهلل است، در 
سایه انوار پرفروغ ایمان، اهل جهاد 

است. عالی ترین تالش را دارد. 
وی با بیان اینکه »الَّذیَن قالوا 
َربَُّنا اهلل« انســان های عاقل و عالم 
هســتند که به گوهــر گرانبهای 
ایمان آراسته شده اند، بیان داشت: 
سه شــخصیت برجسته ای که ایام 
شهادت آنها را گرامی  داشته ایم، دو 

شخصیت برجسته شهید و فرمانده 
ســلیمانی،  ســردار  اقتدارآفرین 
شهید ابومهدی المهندس و شهید 
دکتــر فخری زاده این ســه عنصر 
برجسته، سه شخصیت عاقل و عالم 
هستند. در پرتوی سلوک عقالنی و 
 ســلوک علمی  در این جایگاه قرار 

گرفته اند. 
امام جمعه موقت تهران سردار 
سلیمانی را نماد عقالنیت دانست و 
گفت: این عقالنیت و علم و دیانت 
برآمده از دانش و معرفت، ســردار 
سلیمانی را به یک چهره بی بدیل 

تبدیل کرده است.
والمســلمین  حجت االســالم 
ابوترابی فــرد خاطرنشــان کــرد: 
حضرت آیت  اهلل مصباح شخصیتی 
که این  روزها حــوزه علمیه قم و 
جامعه اسالمی در سوگ ارتحال او 
اندوهگین است، نماد حیات عقالنی 
و حیات علمی  بود. او تالش می کرد 
اوالً به دانش و معرفت دست پیدا 
کند، ثانیاً در راهــی که علم ارائه 
می کند، گام بردارد. ثالثاً در مسیر 
ارتقای سطح دانش و معرفت به ویژه 
دو نهاد علمی  حوزه و دانشــگاه و 

نسل جوان گام بردارد.
وی با  اشــاره به عبــارت »ثَُمّ 
اسَتقاموا« که ادامه آیه مذکور است، 

اظهار داشــت: این شخصیت هایی 
که نام بردم نماد استقامتند. چهار 
دهه اســتقامت در حیــات نورانی 
سردار سلیمانی موج می زند. دکتر 
فخری زاده نماد استقامت در حوزه 
تحصیــل دانــش و دســتیابی به 
مرزهــای علم اســت. او و یاران او 
تــالش کردند تــا از دانش اتم در 
به عنوان  صلح آمیــز  اهداف  حوزه 
تکیه گاهی برای خلق قدرت برای 
ملت ایــران بهره ببرنــد. آیت اهلل 
مصبــاح از آغــاز نوجوانی تالش 
نمود، استقامت نمود، بیش از 60 
سال شبانه روز تالش کرد، بسیاری 
از روزها پانزده، شانزده ساعت کار 

علمی، استقامت در راه.
امــام جمعــه موقــت تهران 
خاطرنشان کرد: جوانان عزیز، علما، 
روحانیون، کسانی که در عرصه های 
علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
نیروهای محور  تالش می کنیــد، 
مقاومت، در ســایه استقامت است 
که می توان شــاهد دســتیابی به 
استقامت  بود،  بزرگ  پیروزی های 
سردار سلیمانی ها و شهدای عالیقدر 
استقامت، ملت  این  دفاع مقدس؛ 
عزیز لبنــان را در این اریکه ای از 
اقتدار و استقامت قرار داده است. 

والمســلمین  حجت االســالم 

ابوترابی فــرد تصریح کــرد: اینکه 
می بینیــد رهبری معظــم تأکید 
دارند بــر اقتدار دفاعی نظام، برای 
آن است که اگر امنیت یک ملت، 
امنیــت منطقه تامین نشــود، راه 
برای پیشــرفت و توســعه هموار 
نخواهد شد. ایشان  اشاره فرمودند 
که بی ثباتی کشورهای منطقه در 
دستور کار غرب است، داعش خلق 
شد برای بی ثباتی در عراق، بی ثباتی 
در ســوریه، بی ثباتــی در لبنان، 
بی ثباتی در دنیای اسالم و ایران، تا 
در سایه بی ثباتی از اقتدار ملت ها 
کاسته شود. ملت های ضعیف تحت 
سلطه اســتکبار می میرند، حیات 
خودشان را از دست می دهند. اقتدار 
راه را برای دستیابی به قله های برتر 

از حیات هموار می کند.
وی تأکید کرد: راه برای خلق 
قدرت عبارت است از آراستگی به 
ایمان و عمل صالح »إَِنّ الَّذیَن آَمنوا 
َسبیِل  في  َوالَّذینَ هاَجروا َوجاَهدوا 
اهلل« ســردار ســلیمانی ها مجاهد 
فی ســبیل اهلل هســتند. ملت های 
منطقه، امروز مجاهد فی سبیل اهلل 
هســتند و قطعاً »یَرجوَن َرحَمَت 
اهللِ« رحمت خدا در ســایه سلوک 
علمــی، انتخــاب صحیــح راه و 

استقامت در راه نازل می شود.

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد:

در سایه استقامت می توان شاهد دستیابی
به پیروزی های بزرگ بود

کاخ سفید، کارمند وزارت خارجه 
این کشــور که مدیریت پیام های 
فارسی این وزارتخانه در شبکه های 
اجتماعی را بر عهده داشت به دلیل 
انتشار پیامی علیه ترامپ اخراج کرد.

کاخ سفید روز پنجشنبه »گابریل 
نورونها« مسئول پیام های فارسی وزارت 
خارجه آمریکا در شبکه های اجتماعی را 
اخراج کرد. دلیل اخراج نورونها اقدام وی 
در انتشــار پیامی در توییتر در انتقاد از 

اقدام ترامپ در تشویق به حمله به کنگره 
بوده است. نورونها در این پیام توییتری 
نوشته بود: »رئیس جمهور ترامپ اوباش 
شورشــی را که امروز بــه کنگره حمله 
کردنــد را تحریک کرد. وی همچنان از 
هر فرصتی برای مانع تراشــی در انتقال 
مســالمت آمیز قدرت استفاده می کند. 
این اقدامات دموکراسی و جمهوری ما را 
تهدید می کند. ترامپ کامال برای ماندن 

در قدرت نامناسب بوده و باید برود.«

مدیر پیام های فارسی وزارت خارجه آمریکا 
اخراج شد



اخبار كشور

رهبر معظــم انقالب: ضــرورت درک دشــمنی پایان ناپذیر 
صهیونیســت ها و آمریکایی ها مختص دولتمردان نیست و آحاد 
مردم، بخصوص عناصر دلســوز انقالب باید این واقعیت را مورد 

توجه قرار دهند.

هدیه به خوانندگان

تحلیلگر و كتاب آمریکایی كه رهبر انقالب
 به آنها  اشاره كردند كدامند؟

رهبر معظم انقالب در بیانات روز جمعه خود به توطئه های آمریکا برای 
ایجاد بی ثباتی در منطقه و بیان صریح آن از زبان یک تحلیلگر و کارشناس 

معروف آمریکایی  اشاره کردند.
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته، در سالروز قیام تاریخی مردم قم در 
۱۹ دی ۱۳۵۶ سخنرانی کردند. پبه گزارش فارس، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به 
تالش های آمریکا برای ایجاد بی ثباتی در غرب آسیا و ایران  اشاره کرده و فرمودند: »یک 
کارشناس معروف اندیشکده آمریکایی که خیلی ها او را می شناسند صریحاً این حرف را 
زد،  گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم. ما مایل به ثبات در 
این کشورها نیستیم. او می گوید »مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها 
نیست.« منظور او این است که این موضوع محرز است که باید بی ثباتی ایجاد شود، بلکه 
موضوع، چگونگی ایجاد بی ثباتی اســت. در جایی با داعش یک وقت هم با فتنه ۸۸ و 
گاهی هم با کارهایی که می بینید در منطقه انجام می دهند.« اشاره رهبر معظم انقالب به 
بخشی از نظرات مایکل لدین است. در صفحه ۵۲ کتاب »سیاست های ریاست جمهوری 
و مسیر جنگ دوم عراق« ویرایش جان دیویس که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده، به این 
نقل قول از لدین  اشــاره شده است. در این بخش کتاب به نقل از لدین، وی در ادعایی 
حکومت های ایران، عراق و ســوریه را تروریســتی خوانده و از لزوم سرنگون کردن آنها 
می گوید. وی ســپس به صراحت می گوید: ثبات یــک ماموریت آمریکایی بی اهمیت و 
یک مفهوم گمراه کننده اســت. ما به دنبال ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی 
عربستان سعودی نیستیم؛ ما می خواهیم چیزها تغییر کنند. مسئله این نیست که آیا 
این بی ثباتی باید ایجاد شــود یا خیر بلکه این اســت که چطور باید آن را ایجاد کرد. 
تاریخچه دشمنی این نویسنده و تحلیلگر سیاست خارجی نومحافظه کار که در دوره های 
مختلف به عنوان مشاور در شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه ایاالت متحده آمریکا 
خدمت کرده، در ســابقه او به وضوح قابل مشــاهده اســت. او از حامیان جنگ آمریکا 
علیه عراق بوده اســت. او به مدت بیست سال کرسی »محقق آزادی« را در اندیشکده 
آمریکایی ضدایرانی »آمریکن اینترپرایز« در اختیار داشت و هم اکنون در جایگاهی مشابه 
در البی صهیونیســتی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« )البی FDD( مشغول به کار است 

که تخاصمی دیرینه با ایران دارد و مغز متفکر تحریم های ضدایرانی دولت آمریکاست.
عنوان کتابی که رهبر انقالب به آن  اشاره کردند چه بود؟

رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از بیانات خود به تالش دست های خائن و 
تحلیلگران مغرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملت ها در جهت منافع 
قدرت های بزرگ  اشاره کردند و گفتند: با گسترش وسایل ارتباط جمعی، امکان تغییر 
مضمون این گونه حوادث بیشــتر شده است. ایشــان تحریف واقعیت رویدادهای مهم 
کشورها و جهان، آن هم با زبان و قلم  اشخاص و نویسندگان معروف را از کارهای مهم 
دســتگاه های جاسوسی و امنیتی برشمردند و با  اشاره به کتابی که در زمینه این گونه 
فعالیت های ســازمان سیا منتشر شده است، افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا 
چگونه با تســلط بر مطبوعات و رسانه های بزرگ آمریکایی و حتی اروپایی، حوادث را 

تحریف و تفسیرهای تأمین کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.
گفتنی اســت، عنوان کتاب مورد  اشاره رهبر معظم انقالب، »خبرچین ها« نوشته 
جوئل ویتنی است که پرناز طالبی آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط 

نشر کتاب کوچه در سال ۱۳۹7 و 4۹۶ صفحه به بازار عرضه شده است.

صفحه 3
 شنبه ۲۰ دی ۱3۹۹ 
۲5 جمادی االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲657

کارگردان »فرشتگان قصاب«:
 اشغال کنگره آمریکا

 برخالف تصویرسازی  هالیوودی است
یک فیلمســاز گفت: هالیوود همواره هجوم بیرونی را تهدیدی برای فروپاشی 
آمریکا معرفی می کند اما  اشغال کنگره نشان داد که این کشور از درون فرو خواهد 

پاشید! 
سهیل ســلیمی، نویسنده و کارگردان ســینما در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
درباره  اشغال کنگره آمریکا توسط طرفداران  ترامپ در آمریکا اظهار داشت: این اتفاق، 
زیرمتن یک جامعه را به تصویر کشید؛ این ماجرا سال هاست که در حال وقوع است 
اما خیلی ها روی آن چشم بسته اند. مثل مسابقات ُکشتی کج در آمریکا. این اتفاق، 
نادر و ناگهانی نیست بلکه یک فرهنگ، عقبه آن است؛ فرهنگی که پشت دموکراسی 
پنهان شــده اما نهایت دیکتاتوری و توحش است. این فرهنگ در پی فرصتی است 
تا خود را نشــان دهد. مثل قضیه خاموشی برق به یاد ادیسون که در آمریکا منجر 
به دزدی از فروشــگاه ها شد و در همان خاموشی به اندازه چند سال غارت و جرم و 

جنایت رخ داد. 
کارگردان فیلم »فرشــتگان قصاب« درباره واکنش احتمالی  هالیوود به حادثه  
اشغال کنگره هم گفت: سینمای آمریکا اساساً حاضر نیست بپذیرد که جامعه آمریکا 
پوسیده و از هم گسسته است. بنابراین وقتی بخواهند در آثارشان به چنین موضوعاتی 
بپردازند، یک مسلمان یا رنگین پوست را محور قرار می دهند که یک سری آمریکایی 
فریب خورده هم با او همکاری می کنند! یعنی نمی پذیرند که هیچ نیازی نیست که 
کسی از بیرون موجب فروپاشی آمریکا شود، بلکه آمریکا مثل خانه ای است که موریانه 

آن را از درون خورده است. نمونه اش همین رفتار مردم این کشور است.
سلیمی  ادامه داد: برخالف شبه روشنفکران ما، روشنفکران آمریکایی مستندی 
با نام »در انتظار سوپرمن« ساخته اند که نشان می دهد آمریکایی ها از کم سوادترین 
مردم دنیا هســتند. این مســتند روایت می کند که جمعیت عظیمی  در آمریکا از 
تحصیل باز می مانند، چون تحصیل در آمریکا گران است و کتاب ها و روش آموزش 
در آن کشــور بسیار ضعیف است، چون سرمایه دارها از این بی سوادی و پایین بودن 
سطح فرهنگ مردم در آمریکا، سود می برند. سینماگران  هالیوودی نیز همواره روی 
این موضوع چشمشــان را بسته اند که این یا به دلیل تهدید نهادهای امنیتی بوده و 
یا به دلیل جهالت ســینماگران که من مورد اول را پررنگ تر می دانم؛ چون  اشــراف 
نهادهای امنیتی در آمریکا روی ســینما به مراتب سنگین تر از آن چیزی است که 

ما تصور می کنیم.
سیاه نمایی کن،  ِگرین کارت بگیر!

یک سینماگر گفت: یکی از بندهای ویزای آمریکا این است که اگر خیلی خوب 
به کشورتان فحش بدهید و سیاه  نمایی کنید، زودتر ویزا می گیرید.

هفتمین ویژه برنامه تلویزیونی یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار، با معرفی 
و تقدیر از برگزیدگان دو بخش مسابقه »برنامه تلویزیونی« و مستند »جنگ نرم« از 

شبکه افق به روی آنتن رفت.
محمدهادی نعمتی، کارگردان مستند »تروکاژ« در این برنامه اظهار داشت: یکی 
از دالیل این موضوع،  ِگرین  کارت و ویزای آمریکا است. یکی از بندهای دریافت  ِگرین  
کارت آمریکا، این است که شخص یا سلبریتی باید درباره کشورهایی که متحد آمریکا 
نیست سیاه نمایی و بد بگوید و درباره کشورهای متحد آمریکا، خوب صحبت کند، در 
دریافت ویزا و  ِگرین کارت آمریکا امتیاز برای آن شخص و سلبریتی محسوب می شود.
نادر طالب زاده، دبیر جشنواره عمار نیز در تکمیل صحبت های نعمتی بیان کرد: 
این حرف و سخن آقای نعمتی کاماًل درست است. یکی از بندهای ویزای آمریکا این 
اســت که اگر خیلی خوب به کشورتان فحش بدهید و سیاه  نمایی کنید، زودتر ویزا 

می گیرید.

اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب تاکید کردند

بدونبرداشتنتحریمها
بازگشتآمریکابهبرجاممعناندارد

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

طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور
)فراخوانارزیابیکیفیخریدخدماتمشاوره(

موضوع: خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات در پروژه های احداث راه دسترسی به معادن 
در استان های مرکزی و سیستان و بلوچستان

سازمان توسعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرح ایجاد زیربناهای 
الزم در معــادن بزرگ و مناطق معدنی کشــور در نظر دارد فراخــوان ارزیابی کیفی خرید خدمات 
مشاوره به شرح جدول ذیل را به صورت عمومی از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان ارزیابی کیفی، ارسال 
پیشــنهادات کیفی ، ارائه پیشــنهاد مشاوران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مشاوران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه۱۰ صبح روزشنبه مورخ 

۱۳۹۹/۱۰/۲۰ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ساعت 10صبح روز چهار شنبه تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1399/11/04

اطالعات تماس دستگاه مناقصه  گزار:
تهران، خیابان طالقانی، نرسیده به بهار،پالک۱۵4، طبقه ششم، طرح ایجاد زیر بناهاي الزم در معادن 

بزرگ و مناطق معدني کشور تلفن: 88324004-5 -021
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکز 
ســامانه ســایت  در  اســتان ها ،  ســایر  ثبت نــام  دفاتــر  تمــاس  اطالعــات   021-41934  تمــاس: 

)WWW.Setadiran.ir( بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر» موجود است.

شماره فراخواننوع فراخوانموضوع مناقصه
رتبه و تخصصدر سامانه ستاد

ارئه خدمات مشاوره مطالعات در پروژه های 
احداث راه دسترسی به معادن در استان های 

مرکزی و سیستان و بلوچستان
ارزیابي کیفي انتخاب 
QCBSرتبه 3 گروه راه و ترابری2099003007000135مشاور به روش

و تخصص راهسازی

م الف 331۶

نکوهش کسانی که در تاریخ سیر و تعقل نمی کنند
تا از سرانجام کافران و ظالمان عبرت گیرند!

»آیا آنها در زمین (تاریخ اقوام گذشــتگان( ســیر نکردند، در حالی که 

قلب هایی داشته باشند که به وسیله آن تعقل و اندیشه کنند، یا گوش هایی 

که به وسیله آن بشنوند (و سرانجام کار کافران و ظالمان را دریابند( چرا که 

چشــم های ظاهر (آنها( نابینا نمی باشد، بلکه دل هایی که در سینه ها جای 

حج- ۴6 دارد، بینایی را از دست می دهد (و بدسرشت می شوند.(«  

در پرتو وحی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشــته در سخنانی تلویزیونی به 
مناسبت سالروز قیام 19 دی 135۶ مردم قم، بر ضرورت 
حراســت از یاد و نام این قیام تعیین کننده و مضمون 
دینی و ضّدآمریکایی آن تأکید کردند و با افتخارآمیز 
خواندن تولید واکســن کرونا در کشور، گفتند: حضور 
منطقه ای و ثبات آور و افزایش قدرت دفاعی و موشکی 
ایران ادامه خواهد یافت، در مورد برجام هم ما اصرار و 
عجله ای برای بازگشت آمریکا نداریم مهم این است که 

تحریم ها باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان مباحث اصلی خود درباره 
حماســه ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم و برخی مسائل روز، از حضور 
حماسی و خودجوش مردم در تجلیل از سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و شهید ابومهدی قدردانی و تأکید کردند: این فعالیت 
خودجوش و حماسه گونه، ناشی از عواطف، بصیرت و انگیزه های 

عالی مردم بود و روح تازه ای در کالبد کشور و ملت دمید.
ایشــان همچنین از تجمع بزرگ و شــگفت انگیز مردم 
عراق در بغداد و چند شــهر دیگر در ســالگرد این دو شهید 
بزرگ تجلیل کردند و یاد همراهان سردار سلیمانی و ابومهدی 
)شــهیدان پورجعفری، مظفری نیا، طارمــی، زمانی نیا( و نیز 

شهدای عراقی همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین با بزرگداشت 
یاد شهدای جانباخته کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی 
و نیز شهیدان جان باخته در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه 
هواپیمایی در آسمان تهران، از خداوند متعال برای آن عزیزان 
لطف و رحمت و برای بازماندگان صبر و تساّل و آرامش مسألت 
کردنــد. رهبر انقالب افزودند: مســئوالن نیــز در این زمینه 

وظایفی دارند که به آنها تذکر داده شده است.
میراث ارزشمند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به چهلمین روز 
شهادت دانشمند بزرگ کشور شــهید فخری زاده افزودند: دو 
شخصیت بزرگ علمی که این اواخر از دست دادیم یعنی شهید 
فخری زاده و آیت اهلل مصباح یزدی، هر دو در عرصه های کاری 
خویش، چهره های برجسته ای بودند که باید از میراث ارزشمند 

آنها مراقبت شود و راه آنان به بهترین وجه ادامه یابد.
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید بر تأثیر 
تعیین کننده قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، نگهبانی و حراست 
از یاد این حادثه و نیز مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند.

قیام 19 دی؛ از نقاط اوج حیات ملت ایران
ایشان افزودند: قیام ۱۹ دی از نقاط اوج حیات ملت ایران 
است چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت را نشان می دهد. بنابراین 

باید یاد آن زنده و پُرنشاط بماند و راه آینده را روشن کند.
تالش دست های خائن

 برای تغییر مضمون و محتوای حوادث بزرگ ملت ها
رهبر انقالب اســالمی با  اشاره به تالش دست های خائن 
و تحلیلگران مغــرض برای تغییر مضمون و محتوای حوادث 
بزرگ ملت هــا در جهت منافع قدرت هــای بزرگ گفتند: با 

گسترش وسایل ارتباط جمعی، امکان تغییر مضمون اینگونه 
حوادث بیشتر شده است.

ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان، 
آن هم با زبان و قلم  اشخاص و نویسندگان معروف را از کارهای 
مهم دستگاه های جاسوسی و امنیتی برشمردند و با  اشاره به 
کتابی که در زمینه این گونه فعالیت های سازمان سیا منتشر 
شــده است، افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا چگونه 
با تسلط بر مطبوعات و رســانه های بزرگ آمریکایی و حتی 
اروپایی، حوادث را تحریف و تفســیرهای تأمین کننده منافع 

آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.
ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 19 دی 135۶

رهبر انقالب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون قیام 
۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: حادثه قم به این شهر منحصر 
نماند و با الگوســازی و گســترش به دیگر شهرها، زمینه ساز 
پیروزی انقالب عظیم مردم ایران شد، بنابراین باید از مضمون 

آن به خوبی مراقبت کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، خشــم متراکم شده  
مردم نســبت به رژیم دیکتاتور، فاســد و وابسته پهلوی را 
یکی از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی دانســتند و گفتند: 
این حرکــت تعیین کننده، اساســاً دینی بــود چرا که بر 
رهبری، بیانیه ها، ســخنان و درس های امام خمینی)ره( به 
عنوان مرجع تقلید متکی بود و ایشــان هم از روز اول قیام 
در ســال ۱۳4۱، مردم را بر اســاس مبانی دینی رهبری و 

هدایت می کرد.
یک حرکت ضدآمریکایی

رهبر انقالب اسالمی، مضمون دوم قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ را 
»ضّد آمریکایی و ضّد استکباری« خواندند و یادآوری کردند: 
چند روز قبل از آن قیام، رئیس جمهور وقت آمریکا در تهران 
حمایت صد درصدی خود را از رژیم منحط، مستبد و وابسته 
پهلوی اعالم کرده بــود، بنابراین حرکت مردم قم علیه رژیم 

پهلوی یک حرکت ضدآمریکایی هم بود.

اولین ضربه تبر ابراهیمی بر پیکر بت بزرگ
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند: قیام 
دینی و ضدآمریکایی ۱۹ دی در واقع اولین ضربه تبر ابراهیمی 
بر پیکر بت بزرگ به حساب می آید، ضرباتی که تا امروز ادامه 

یافته است.
عجیب این است که عده ای هنوز

 آرزو و قبله شان آمریکا است
رهبر انقالب با اشــاره به اوضــاع درهم ریخته بت بزرگ 
استکبار افزودند: »افتضاح انتخاباتی«، »حقوق بشری که هر 
چند روز یک سیاهپوست قربانی آن می شود«، »بر مال شدن 
ماهیت ارزش های ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی 
دوستان آمریکا شده«، »اقتصاد فلج«، و »ده ها میلیون بیکار و 
گرسنه و بی خانمان« نشان دهنده اوضاع نابسامان آمریکا است 
که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که عده ای هنوز 

آرزو و قبله شان آمریکا است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: عده ای خیال 
می کنند که اگر با آمریکا آشــتی کردیم، کشور بهشت بَرین 
می شــود. این افراد باید به ایران قبل از انقالب نگاه کنند که 
چگونه حمایت آمریکا باعث جلوگیری از پیشــرفت کشــور، 
گســترش فقر اقتصادی و علمی و رواج فساد و بی بند و باری 
فرهنگی شــد. ضمن اینکه امروز هم اوضاع رژیم هایی که در 

منطقه قربان صدقه آمریکا می روند، بر همه روشن است.
هدف شوم

رهبر انقالب، بازگشــت به سلطه جهنمی قبل از انقالب 
را هدف اصلی آمریکایی ها در فشــارهای 4۲ ســاله بر ایران 
دانستند و گفتند: فرق آمریکا با برخی اروپایی ها در این است 
که آمریکایی ها به علت ســابقه ســلطه قبلی خود بر ایران و 
منطقه، دنبال تکرار آن وضع هستند و باید همه در مقابل این 

هدف شوم هوشیار باشند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به سخنان صریح 
یک کارشناس معروف آمریکایی گفتند: آمریکایی ها تا هنگامی 
که بر منطقه سلطه نیابند، منافع خود را در ایجاد بی ثباتی در 
ایران، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه جست وجو 
می کنند که این هدف را گاهی با کارهایی شبیه فتنه ۸۸ در 

ایران و گاهی با تشکیل داعش پیگیر می شوند.

خداوند نقشه آمریکا در فتنه 88 را 
در سال 99 بر سر خودشان آورد

ایشان با اشــاره به حوادث روزهای اخیر در آمریکا مانند 
حمله به کنگره و فرار نمایندگان از تونل های مخفی افزودند: 
آنها در فتنه ۸۸ به دنبال ناامنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی 
در ایران بودند که موفق نشدند و خداوند همین مسئله را در 

سال ۹۹ بر سر خودشان آورد.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای بخــش دیگری از 
سخنانشان را به پاسخ قطعی و پایانی نظام اسالمی به ادعاهای 
جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا علیه جمهوری اسالمی در 
۳ موضوع »تحریم«، »حضور منطقه ای ایران« و »توان دفاعی 

و قدرت موشکی کشور« اختصاص دادند.
ایشان درخصوص مسئله تحریم تأکید کردند: جبهه غرب 
و دشمنان موظفند حرکت خباثت آمیز تحریم علیه ملت ایران 
را که واقعاً یک خیانت، جنایت و دشمنی بی جهت علیه مردم 

است، فوراً متوقف کنند و همه تحریم ها را بردارند.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: البته بارها تأکید کرده ایم 
که باید اقتصاد را با فرض برداشــته  نشــدن تحریم ها جوری 
برنامه ریزی کنیم تا کشــور به خوبی اداره شــود و با رفتن و 
آمدن تحریم و با بازیگری های دشمن دچار مشکل نشود که 
این کار با اتکا به ظرفیت های داخلی و اجرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی ممکن اســت. اگرچه تحریم ها نیز به تدریج 
در حال بی اثر شدن هستند. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
خاطرنشان کردند: بنابراین این حرف طرف مقابل که فالن کار 
را بکنید یا نکنید، بیخود است و تحریم ها که خیانت و جنایت 

در حق ملت است، باید برداشته شود.
معنا و منطق حضور منطقه ای ایران

رهبر انقالب اسالمی، معنا و منطق حضور منطقه ای ایران 
را تقویت دوســتان و طرفداران جمهوری اسالمی خواندند و 
گفتند: حضور جمهوری اســالمی در منطقه »ثبات آفرین« و 
موجب رفع بی ثباتی اســت همچنان که در سوریه و عراق این 
واقعیت را همه دیدند. بنابراین، این حضور، قطعی است و باید 

وجود داشته باشد و خواهد داشت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با یادآوری تجربه تلخ 
ناتوانی کشــور در مقابل حمالت هوایی صدام، خاطرنشــان 
کردند: ایران آن روزها در مقابل موشکباران و بمباران تهران و 
شهرهای مختلف ناتوان و بی دفاع بود و جمهوری اسالمی حق 

نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد.
ایشان با یادآوری نمونه هایی از قدرت دفاعی امروز ایران 
مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا 
در هم کوبیدن پایگاه عین االسد، گفتند: دشمن در مقابل این 
واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در 

محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله 
پرتکــرار دیگری در افکار عمومی یعنی برجام، و کنار گذاشــتن 
بخشی دیگر از تعهدات و آغاز غنی سازی ۲۰ درصد  اشاره کردند 
و گفتند: این بحث را مطرح می کنند که آمریکا به برجام برگردد 
یا برنگردد؟ جمهوری اسالمی هیچ اصرار و عجله ای برای بازگشت 
آمریــکا به برجام ندارد، بلکــه مطالبه منطقی ما رفع تحریم ها و 
بازگرداندن حق غصب شده ملت اســت که این وظیفه آمریکا و 
بقیه در صفحه 11 اروپایی های دنباله  رو آن است.  

با دستور رئیس جمهور

كارخانه نوآوری مشهد در فضای 3/7 هکتار به بهره برداری رسید
رئیس جمهور در چهلمین هفته 
از افتتاح طرح های کالن ملی کشور 
برای  امید  و  تدبیر  با عنوان پوشش 
جهش تولید، 5 طرح  ملی دانش بنیان 
جهاد  وزارت  نوآوری  کارخانه های  و 
کشاورزی و معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور را در استان های البرز، 
و  فارس  بختیــاری،  و  محال  چهار 

خراسان رضوی افتتاح کرد.
طرح خط تولید واکسن تب برفکی 
)دامی( با ظرفیت تولید ساالنه ۳۰ میلیون 
دوز واکسن، طرح تولید واکسن آنفلوآنزای 
فوق حاد )پرندگان( با ظرفیت تولید ۳۰۰ 
میلیون دوز واکسن در سال در استان البرز، 
سامانه پرتودهی صنعتی چندمنظوره گاما 
جهت استریل کردن تجهیزات پزشکی، 
مواد غذایی و محصوالت کشــاورزی در 
شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری 
و کارخانه هــای نوآوری در اســتان های 
خراســان رضوی بــا ظرفیت اســتقرار 
۳۵۰ واحد اســتارت آپ ها شــرکت ها و 
شتاب دهنده ها و فارس با ظرفیت استقرار 
۵۰۰ واحد اســتارت آپ ها شــرکت ها و 
شــتاب دهنده ها، ۵ طرح ملی اســت که 
از طریــق ویدئو کنفرانس و به دســتور 
رئیس جمهور، بهره برداری رسمی از آنها 
آغاز شــد. برای این طرح های ملی 4۵۲ 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده است 
که اشتغالزایی برای 7۱۵۰ نفر را به همراه 
داشته است. رئیس جمهور در این مراسم 
گفت: امروز شــاهد افتتاح طرح تولید ۲ 
نوع واکسن مهم در کشــور بودیم که از 
نظر امنیت غذایی و اقتصادی برای کشور 
بســیار مهم است و صرفه جویی ارزی که 
با تولید این واکســن ها در داخل کشور 
ایجاد می شود بسیار ارزشمند خواهد بود 
و امیدواریم با توسعه کار بعد از تأمین نیاز 
داخل، به مرحله صادرات این واکســن ها 
با اشــاره به  برســیم. روحانی همچنین 
افتتاح کارخانه های نوآوری در استان های 
خراسان رضوی و فارس، گفت: پارک های 
فنــاوری و کارخانه های نــوآوری فضای 
کشــور را علمی می کند و باعث می شود 
که سلســله حرکت دانشگاهی در کشور 
قطع نشود. امروز با وجود این کارخانه های 
نوآوری تحصیل، پژوهش و تحقیقات ادامه 
می یابد و به اقتصاد پاک و پربار در کشور 
می رسیم که می تواند قدرت علمی را که 
پس از ایمان به عنوان قدرت فرهنگی از 
اهمیت باالیی برخوردار است، تقویت کند.

علمی  قدرت  افــزود:  رئیس جمهور 
در همه زمینه ها اعــم از دفاع، اقتصاد و 
توانمندسازی کشور برای رفاه و آسایش 
مردم نقش اساســی دارد و حرف اول را 
می زند و امیدواریم تا پایان دولت شــاهد 
افتتاح کارخانه های نوآوری بیشــتری در 

استان های مختلف کشور باشیم.
نوآوری  کارخانه های  گفت:  روحانی 
کــه متکی بر فکــر و ایده انــد، می تواند 
برای کشــور خلق ثروت کنــد و از همه 
دست اندرکاران فعال در این بخش برای 

تالش هایشان قدردانی می کنم.
مشهد در حوزه نوآوری
 در کشور پیشرو است

ســورنا ســتاری، معــاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، نیز در این مراسم 

مکان هایی  نــوآوری  کارخانه های  گفت: 
هستند که بخش خصوصی برای توسعه 
ســرمایه گذاری  آن  در  اســتارت آپ ها 
می کنــد. وی با قدردانــی از تالش های 
شهرداری مشــهد جهت احداث کارخانه 
نوآوری، افزود: مشهد شهر نوآوری است و 
در حوزه نوآوری از تهران هم جلوتر است.

مشهد در حوزه نوآوری در کشور پیشرو 
اســت و معتقدم  در بسیاری از زمینه ها 
تهران جلوتر است، این در حالی است که 

تهران چهل وسومین شهر نوآور دنیاست.
معــاون رئیس جمهور اضافه کرد: در 
این مورد شهرداری مشــهد کارخانه ای 
قدیمی و نوستالژی را به کارخانه نوآوری 

تبدیل کرده است. کارخانه نوآوری مشهد 
در محل کارخانه متروکه نوشابه ســازی 
کوکاکوال با هــدف ایجــاد مکانی برای 
هم افزایی فعالیت هــای نوآورانه و ارتباط 
کســب وکارهای نوپا با یکدیگر و فعاالن 
صنعتی احداث شــده است. این کارخانه 
در فضایی به وسعت ۳.7 هکتار در قالب 
پروژه میدان پژوهش که شــامل احداث 
کارخانه، ایجاد پارک پژوهش و بهسازی 
پیاده روهای اطراف میدان است، ساخته 
شده و وســعت خود کارخانه حدود یک 
هکتار اســت. بــرای اجرای ایــن پروژه 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده 
اســت. در اجرای این پروژه تالش شــده 
فضاها و مجموعه عناصربه نحوی باشــد 
نیازمندی های یــک فعالیت  که تمــام 

اســتارت آپی تأمین شــود. از جمله این 
فضاها می توان به فضای اشتراکی، فضاهای 
مســتقل قابــل واگــذاری، آمفی تئاتر، 
کافی شاپ و رستوران، کالس های تولید 
محتوا، آزمایشــگاه نوآوری، اتاق جلسات 
و اتاق هــای گفت وگــو و... اشــاره کرد.
مخاطبان این کارخانه فعاالن دانشگاهی، 
ایده پردازان، کسب وکارهای نوپا و فناورانه، 
شتابدهنده ها، فعاالن اقتصادی و...هستند.
در این مکان امکان تبــادل دانش میان 
استارت آپ ها به وجود آمده و شبکه سازی 
انجام می شود. فضای کاری این مجموعه 
امکان تعامل و هم فکــری را ایجاد کرده 
و پاسخگوی کلیه نیازها و الزامات ایجاد 
یک کسب وکار نوپا مانند مشاوره، جذب 

سرمایه و تبلیغات است.
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اقتصادی
صفحه 4
 شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ 
۲۵ جمادی االول ۱44۲ - شماره ۲۲۶۵۷

دورجدیدثبتنام
طرحاقدامملیمسکنکارگران

تا25دیادامهدارد
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از آغاز دور جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن از صبح 
پنج شنبه ۱۸دی ماه به مدت یک هفته )تا ساعت ۲۴ پنجشنبه 

۲۵دی ماه( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم صادقی فر از آغاز دور جدید 
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از صبح پنج شنبه 18دی ماه به مدت 
یک هفته )تا ساعت 24 پنجشنبه 25دی ماه( خبر داد و افزود: در این 
مرحله برای 183شــهر جدید امکان ثبت نام فراهم شده که مجموعاً 
با احتساب شهرهای ثبت نام شده در مراحل گذشته، در 770 شهر، 
ظرفیت سازی الزم انجام شده است که فرصت بسیار خوبی را در جهت 
تامین سرپناه و مسکن مناسب برای عموم متقاضیان بویژه کارگران 

و بازنشستگان عزیز فراهم ساخته است.
وی یــادآور شــد: کارگران و بازنشســتگان متقاضی تا 25 دی 
فرصت دارند با مراجعه به ســامانه https://tem.mrud.ir ثبت نام خود 

را انجام دهند.
گفتنی اســت، در حالی ثبت نام مرحله جدید طرح ملی مسکن 
از پنجشــنبه آغاز شده است که تورم مصالح ساختمانی یک چالش 

اساسی برای متقاضیان طرح مذکور خواهد بود.
متقاضیان باید آورده ای بین 100 تا 150 میلیون تومان داشــته 
باشند و پرداخت اقســاط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد 
از تحویل واحد، آغاز می شــود. ضمن اینکه 120 میلیون تومان هم 
بابت زمین طی 12 ســال باید بپردازند.هزینه ساخت هر مترمربع از 
واحدهای این طرح یک تا دوونیم میلیون تومان به صورت ناخالص بر 
اساس قیمت های امروز خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی، هزینه ساخت یک واحد 75 مترمربعی 675 میلیون تومان 

با قیمت امروز تمام خواهد شد.
ضمن این که قسط ماهانه وام 150 میلیون تومان طرح ملی مسکن 
2 میلیون و 700 هزار تومان است که به نظر نمی رسد پرداخت آن 
از توان متقاضیان طرح ملی مســکن با توجه آن که اکثر جزو قشــر 

کم درآمد هستند، برآید.
عضو هیئت علمی دانشگاه:

9۰درصددرآمدهایمالیاتی
بدونسازمانامورمالیاتیهم

محققمیشود!
یک عضو هیئت علمی دانشــگاه گفت: اگر سازمان امور 
مالیاتی را هــم تعطیل کنید تقریباً ۸0 یــا 90 درصد درآمد 
مالیاتی دولت محقق خواهد شد و این همه خدم و حشم مالیاتی 

نمی خواهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد شریف زاده در پاسخ به این 
پرسش که چرا علیرغم اهمیت فراوان مبارزه با فرار مالیاتی در شرایط 
فعلی کشور، دولت اقدامی در این راستا انجام نمی دهد، گفت: این موضوع 
تا حد زیادی به اقتصاد سیاسی پیچیده ما ربط دارد. ذینفعان فرار مالیاتی 
یا ضعف نظام مالیاتی و همه آنهایی که امیدوار هســتند نظام مالیاتی 
ضعیف باشد و مالیات کمتری بدهند، می خواهند که کسی سراغشان 
نیاید. سازمان امور مالیاتی یک مجموعه ای از کارمندان دولت هستند 
که آنها هم باالخره دوست دارند که کار کمتری انجام بدهند و عموما 

سازمان ها اینگونه هستند.
وی ادامه داد: هشتاد تا نود درصد درآمد مالیاتی دولت به این صورت 
است که اگر سازمان امور مالیاتی را هم تعطیل کنید محقق خواهد شد 
چون مربوط به مالیات حقوق و دستمزد و مودیان بزرگ و... است که 
پیچیدگی خاصی ندارد و این همه خدم و حشــم مالیاتی نمی خواهد. 
حقیقتا انگیزه ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد، ضمن اینکه 
کار ساده ای نیست. آنهایی که فرار مالیاتی می کنند هم افراد باهوشی 

هستند و البی دارند و پیگیری می کنند و آدم می خرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( با تاکید بر اینکه باید 
جلوی فرار مالیاتی را با روش های سیستمی گرفت، اظهار کرد: فرآیند 
تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( زمان زیادی خواهد 
گرفت و به نظر نمی رسد که در سال اول درآمد چندانی ایجاد کند 
ضمن اینکه مالیات  بر  عایدی  سرمایه منطق مالیاتی اش کسب درآمد 

نیست و عمدتا تنظیم بازارها و جلوگیری از سفته بازی است.
شریف زاده همچنین با  اشاره به کسری 320 هزار میلیارد تومانی 
تراز عملیاتی در بودجه سال آینده یادآور شد: در منطق اداره کشور 
بهترین کار این اســت که درآمد جاری به میزان هزینه جاری باشد 
تا نخواهید از طریق فروش ســرمایه درآمد کســب کنید و یا قرض 
بگیرید. هزینه های جاری ما در دو ســال اخیر به شــدت رشد پیدا 
کرده و بخش های قابل توجهی از این قضیه به دلیل کارهای عجیب 
و غریبی است که سازمان برنامه و بودجه و شخص جناب آقای دکتر 
نوبخت انجام دادند ولی درآمدهای جاری ما رشــد بسیار محدودی 

داشته است.
وی توضیح داد: در الیحــه بودجه 1400 هزینه های جاری در 
مقایسه با قانون بودجه امسال 46 درصد رشد کرده ولی درآمد جاری 
تنها 10 درصد رشد کرده یعنی 288 هزار میلیارد تومان بوده و االن 
شــده 317 هزار میلیارد تومان. این ارقام نشان دهنده آن است که 
سیستم حکمرانی کشور سیستم دقیقی نیست و کشور را روز به روز 
وابسته تر می کند به فروش نفت و یا فروش اوراق و استقراض از بازار 
بدهی که این وضعیت تا ابد قابل تداوم نیست مگر دوباره درآمد نفتی 
افزایش پیدا کند که دوباره همان داستان دهه 80 را خواهیم داشت.

سفیر اسبق ایران در پکن:
دربارهرابطهباچینبرنامهنداریم

سفیر اسبق ایران در چین گفت: اگر ما در مورد چین یک نظام 
منســجم نداریم که به عنوان پدیده ای جهانی نگاه کنیم، ناشی از 

نبود برنامه در اسناد باالدستی ماست. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، محمد حســین مالئک در دومین پیش 
نشســت از همایــش »تجارت منطقــه ای؛ اولویت راهبــردی« با موضوع 
»فرصت هــای جاده ابریشــم در توســعه تجارت با کشــورهای منطقه«، 
اظهارداشت: جاده ابریشم از 2013 مطرح و نهایتا با ورود به قانون اساسی 
چین در 2018 به عنوان بدنه روابط خارجی این کشور با دنیا تصویب شد. 
دو کمیته مشخص در داخل حزب خلق چین، مسئول پیگیری روزمره این 
مسئله شدند. بنابراین باید توجه کرد که وقتی از چین صحبت می کنیم در 
واقع داریم از BRI صحبت می کنیم. به تعبیر غربی ها، BRI یک نظام جدید 

سیاسی اقتصادی به محوریت چین است. 
وی اضافه کرد: چهار کریدوری که برای ما اهمیت بیشتری دارد، چین- 
مغولستان- روسیه، جاده زمینی اوراسیایی، چین - آسیای غربی - آسیای 

مرکزی و چین - پاکستان است. 
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اینکه ما در مورد چین یک نظام منسجم 
نداریم که به عنوان پدیده ای جهانی به آن نگاه کنیم، ناشــی از نبود برنامه 
در اسناد باالدستی است. هیچ جا مشخص نیست که ما چگونه می خواهیم 

به این مسئله نگاه کنیم. رویکرد کالن ما در این مورد، »نمی دانم« است. 
همچنیــن مجیدرضا حریری؛ رئیس  اتاق مشــترک بازرگانی صنایع و 
معادن ایران و چین در این نشست تصریح کرد: به نظر می رسد که در این 
هشت سال، هشت جلسه مهم در مورد جاده ابریشم نداشته ایم. االن دیگر 
نه موضوع اصلی ما جاده ابریشم است و نه حتی موضوع اصلی خود چینی ها.

وی ادامه داد: ما نمی دانیم می خواهیم با دنیا چه کنیم. حتی نمی دانیم 
می خواهیــم بــا منطقه چه کنیم. مســئوالن ما نیز یــا نمی دانند یا به ما 
نمی گویند. این البته وظیفه وزارت خارجه اســت که این مسئله را تعیین 

کند و به بقیه ارکان نظام هم اعالم کند.
رئیس  اتاق مشترک بازرگانی صنایع و معادن ایران و چین افزود: ما اگر 
می خواهیم رابطه مان با چین را مشخص کنیم، باید تکلیف رابطه با پاکستان، 
هند و... را معلوم کنیم. باید ببینیم از سمت شرق چند مانع داریم بعد ببینیم 

از سمت غرب چند مدعی و شریک و مانع داریم. 
گفتنی اســت، با وجود اینکه آســیا در حال تبدیل شدن به یک قطب 
جدی اقتصادی سیاسی است و ایران با ظرفیت های باالی ذخایر زیرزمینی 
و تامین امنیت، می تواند نقش مهمی در کل قاره داشــته باشد اما به دلیل 
انفعال ناشی از بی اعتقادی مسئوالن سیاست خارجی به کار با آسیایی ها و 

امید واهی به آمریکا، فرصت ها در حال از دست رفتن است.

صعودبورسهایجهانی
برایسومینروزمتوالی

با تایید رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط 
کنگره و با وجود التهابات به وجود آمده در این کشــور، بازارهای 

جهانی برای سومین روز متوالی مسیر صعودی در پیش گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، یک روز پس از اتفاقات اخیر آمریکا 
در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 

ایدانستریال اوریج« با 0.72 درصد افزایش نسبت به روز قبل بسته شد.
شاخص »اس اند پی 500« یک و نیم درصد باال رفت و دیگر شاخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 2.34 درصد جهش بسته شد.

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص »فوتسی 100« بورس 
لندن با 0.22 درصد افزایش نســبت به روز قبل و شــاخص »دکس 30« 
بورس فرانکفورت در آلمان با صعود 0.55 درصدی به کار خود خاتمه داد 
و شــاخص »کک 40« بورس پاریس با جهش 0.7 درصدی بسته شد. در 

مادرید شاخص »ایبکس 35« 0.43 درصد باال رفت.
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص »نیک کی 225« بورس توکیو ژاپن 1.6 درصدی باال رفت و در 
چین شاخص »شانگهای  کامپوزیت« صعود 1.77 درصدی را تجربه کرد.

در استرالیا شــاخص »اس اند پی اس اندایکس 200« بورس سیدنی با 
1.5۹ درصد افزایش به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم 

آسیایی، شاخص » تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشــکه نفت »وست 
تگزاس اینتر مدیت« با 0.34 درصد کاهش به 50.80 دالر رســید و نفت 
خام برنت دریای شــمال با افت 0.15 درصدی به ازای 54.38 دالر در هر 

بشکه مبادله شد.
همچنیــن در بازار فلزات گرانبهــا، قیمت طال در معامالت روز جمعه 
بازار جهانی تحت تاثیر بهبود بازده اوراق خزانه که پیروزی دموکرات ها در 
انتخابات سنای جورجیا را تحت الشعاع قرار داد، با کاهش روبه رو شد. بهای 

هر اونس طال با 25 دالر کاهش، به هزار و 888 دالر و رسید.
ارزش دالر در مقابل بیشــتر ارزهای مهــم افزایش یافت، با این حال 

بیت کوین در ادامه صعودهای خود از 35 هزار دالر هم گذشت.
بلومبرگ هم گزارش داد که پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های 
تجاری و بازرگانی چین آغاز شــده و میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه 

دسامبر به روند صعودی خود ادامه داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افزایش۳۰درصدیعرضهمسکناستیجاری
باطرحمالیاتبرخانههایخالی

آگهی اخطار
خانم پروانه زاهــدی شــهریاری مجهول المکان در 
اجرای دادنامه شــماره 7291352 مورخ 99/8/25 و 
شــماره پرونده 920 اصدار یافته از شعبه 272 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته 
پــس از رویت ایــن آگهی جهت اجــرای طالق به 
دفتر خانه طالق 21 شــهرری خیابان 24 متری کوچه 
مسلم بن عقیل)ع( پالک 81 تلفن 55920175 مراجعه 
نمائید در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت 

خواهد شد.
سردفتر طالق ۲۱ شهرری

آگهی اخطار
آقای علی ترقانی فرزند علی شغل آزاد مجهول المکان 
در اجرای دادنامه شماره 2400625 مورخ 99/6/23 و 
شــماره پرونده 178 اصدار یافته از شعبه 254 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد یک هفته پس از رویت 
این اخطار جهــت ثبت و اجرای طــالق به دفترخانه 
طالق 11 اسالم شــهر واقع در خیابان سرنوری خیابان 
آیت ا... مدنی دفتر طالق 1 1 اسالم شهر مراجعه نمائید 
در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت می شود.
سردفتر طالق۱۱ اسالم شهر
 حسین منتظری

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رای شــماره 139960317007003088 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای حمید ســوائی فرزند علی به شناســنامه 30488 و کدملی 1860300162 صادره از بهبهان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/40 مترمربع در قسمتی از پالک 5520 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک رســمی محمد خاک تاریک به موجب ســند قطعی شماره 
62562 - 78/12/28 دفتر 14 بهبهان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/4
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره 1399603170070002364 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم ساناز حیدری فرزند اردشیر به شناسنامه و کدملی 1850159858 
صادره از گچســاران نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 185/71 مترمربع در 
قســمتی از پالک 5630 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک رسمی 
عطاءاله)عارف( مشغول الذکر به موجب سند رسمی شماره 77657 - 90/5/30 دفتر 12 بهبهان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/4
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری 
پــژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 بــه رنگ بژ متالیک مدل 
1385 به شماره انتظامی 286 و 82 ایران 21 شماره موتور 
12485187878 و شــماره شاسی 24258031 به مالکیت 
محسن نورشرق کدملی 1289477957 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی 
و دامی خلعت سبز شهسوار سهامی خاص به 

شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-سمت 
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/07/01 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم کبری شمســی 
به شماره ملی 2219876489 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه ابراهیمی به شماره 
ملی 2219109321 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشــته اشکوریان به شماره 
ملی 2219596982 به ســمت عضو هیئت مدیره 2- آقای صابر خلعتبری به شــماره ملی 
2219579921 به ســمت مدیرعامل)خارج از اعضای هیئــت مدیره( تا تاریخ 1399/07/01 
انتخاب گردید. 3- کلیه تعهدات و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته 
و برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضای ثابت آقای صابــر خلعتبری)مدیرعامل( و در 
غیاب ایشــان با امضای خانم کبری شمسی)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهــد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد آقای صابر خلعتبری)مدیرعامل( 
)1074992( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی و دامی 
خلعت سبز شهسوار سهامی خاص

به شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/7/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/7/1 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
خانم کبری شمســی به شــماره ملی 2219876489 و خانم فرزانه ابراهیمی به شماره 
ملی 2219109321 و خانم فرشــته اشکوریان به شــماره ملی 2219596982  تا تاریخ 
1399/7/1. 2- آقای مرتضی دریائی به شــماره ملــی 2219373878 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای طاهر پورخانی به شــماره ملــی 2218397293 به عنوان بازرس  علی البدل 
بــرای یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد. 3- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
)1074991( آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن 

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی و دامی 
خلعت سبز شهسوار سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: 1- تعداد اعضای هیئت مدیره به ســه نفر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- تعداد سهام وثیقه مدیران به یک سهم 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 3- موضوع شرکت به 
شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام کلیه 
کارهای تولیدی کشــاورزی، دام و طیور و مکانیزاســیون در بخش کشاورزی 
و دامی و کاشــت و داشــت و برداشــت محصوالت زراعی و ایجاد کارخانه 
بســته بندی تولیدات دامی و کشــاورزی و احداث مزرعه تولید علوفه دامی و 
احداث سردخانه و پرورش دام و راه اندازی دامداری صنعتی و شیر و گوشتی و 
کشــتارگاه صنعتی دام و احداث کارخانه خوراک دام و سورتینگ و بسته بندی 
خشکبار و تمام محصوالت کشــاورزی و دامی و واردات و صادرات در بخش 
تولیدات کشاورزی و کلیه محصوالت و امور وابسته به کشاورزی و نهاده های 
دام و طیور، شــرکت در کلیه مناقصه و مزایده های دولتی و خصوصی و ایجاد 
شــعب در سراسر کشور و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی و ضمانتنامه های 
بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی معتبر دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی معتبر و در صــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیصالح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد.  )1074993(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه دومرحله ای )نوبت دوم(

یک مؤسســه نیمه دولتی فعال در زمینه نفت و گاز در نظر دارد از طریق فراخوان 
عمومــی ارزیابی کیفی خرید تجهیزات و اجرای کار اجرایی مورد نیاز خود را با مشــخصات 
زیر جهت پروژه های در دســت اقدام به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان 
می بایست حداکثر تا تاریخ 99/10/23 نسبت به ارسال مدارک ثبتی شرکت )اساسنامه، آگهی 
تاســیس و ثبت آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رســمی( ارائه برگه حاوی کد اقتصادی و 
شناسه ملی، ارائه کدپستی، سوابق کاری مرتبط، آخرین صورت های مالی حسابرسی شده خود 

را در قالب فایل الکترونیکی )CD( به آدرس ذیل ارسال نمایند.
 مناقصه شــماره 99238 خرید تیمبر )الوار روغنی( جهت پروژه تعمیرات ســکوهای سیری

 با مشخصات زیر:
1( حدود 650 شاخه تیمبر با طول 4 الی 6 متر و ضخامت 8 سانتی متر

2( اشباع شده مناسب برای استفاده در شرایط دریا
مناقصه شــماره 99254 خرید و اجرای عملیات مخلوط ریزی جهت پروژه خط لوله 30 اینچ 
 بندرعباس واقع در اســتان هرمزگان: ماشــین آالت مورد نیاز: ســت ماشین آالت خاکریزی 

و کوبش )گریدر، آبپاش، غلطک و...(
مناقصه شماره 99258 خرید 4500 مترمربع ساندویچ پنل در سایزهای مختلف

مناقصه شماره 99259 خرید 7000 متر کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و 18000 متر سیم 
در مقاطع 6 و 4 و 2/5 و 1/5

مناقصه شماره 99260 اجرای عملیات خاکی )جاده دسترسی( جهت پروژه NGL3200 واقع 
در استان خوزستان: ماشین آالت مورد نیاز )کامیون، لودر، گریدر، غلطک، آبپاش(

مناقصه شــماره 99261 حمــل 14 کیلومتر لوله 42 اینچ از اهواز بــه اصفهان و از اصفهان 
به رشــت جهت پروژه خط لوله رشــت به چلونــد، ضمانتنامه شــرکت در مناقصه مذکور 

2/200/000/000 )دو میلیارد و دویست میلیون( ریال می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه ها می باشد.

آدرس: تهران- میدان رسالت )بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب( بعد از خیابان اردکانی 
جنب بوســتان مهتاب پالک 1003 به واحد مناقصات تحویــل نمایند. تلفن: 2301501-2 

شماره فاکس 23015021

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده پرونده به کالسه 9800294 موجب پرونده اجرایی به کالسه 
 9800294 ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین پالک 93 فرعی از

3 اصلی بخش 24 یزد که در سیســتم جامع امالک به نام محمدحســین 
کارگر شورکی فرزند علی به شماره شناسنامه 7 نسبت به ششدانگ  ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است حدود برابر سند مالکیت شماال به 
طول 72 متر مرزیست به جاده شرقا به طول 34 متر مرزیست به جاده جنوبا 
به طول 66 متر  مرزیســت به جاده غربا به طول 38 متر به مرز اشــتراکی 
با باقیمانده 3 اصلی و طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری به مبلغ 
7365600000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق به صورت زمین مزروعی 
می باشــد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/10/30 در 
اداره ثبت اســناد و امالک میبد واقع در خیابان کاشانی از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و 
چهارصد و هشتاد و چهار هزار و سی و سه ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری 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 مســترد 
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 آگهی: شنبه 99/10/20  
رئیس ثبت میبد- علی محمد زارع  ده آبادی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
صرفا با مطرح شدن قانون جدید مالیات بر 
خانه های خالی، عرضه مسکن استیجاری به 
بازار ۳0 درصد افزایش یافته، پیش بینی کرد: 
برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی 

اجرای این قانون را خواهیم دید.
محمود محمودزاده در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد 
اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
بر بازار مسکن خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: قطعاً 
تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم 
دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره 
سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را 

خواهیم دید.
وی ادامه داد: در تابستان سال جاری بر اساس 

آمار رسمی اخذ شده از بنگاه های مشاور امالک، 
حدود 30 درصد افزایش عرضه فایل های اجاره به 

بازار را شاهد بوده ایم.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی با توضیح اینکه این فایل ها سابقه ارائه 
قبلی نداشته و از مجموعه همین خانه های خالی 
بوده اند، تأکید کــرد که این افزایش عرضه روی 

کاهش اجاره بها هم می تواند اثرگذار باشد.
محمودزاده یادآور شــد: برای تکمیل سامانه 
اسکان، از سایت ها و دستگاه های مختلف، اطالعات 
را برداشــت کردیــم. تعدادی از مالکان، پاســخ 
پیامک های وزارت راه و شهرسازی را داده اند که 
یا تأیید کرده اند که واحد مورد  اشــاره در پیامک 
خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری 
کرده اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده اند. 

تعدادی هم هنوز اطالعات ملکی خود را در سامانه 
وارد نکرده اند.

وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطالعات ملکی 
خود را اعــالم کنند، گفت: این مدت زمان برای 
آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و 
ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به ســازمان امور 
مالیاتی معرفی خواهند شــد؛ چون راهی غیر از 

این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
دبیر شــورای عالی مســکن در پاسخ به این 
پرسش که آیا قانون، دستگاه ها را مکلف کرده تا 
اطالعات ملکی در اختیار خود را به سامانه امالک 
و اســکان اعالم کنند؟ بیان کرد: قباًل بر اساس 
ماده 16۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم این 
اتفاق می افتاد؛ به تازگی با توجه به ورود مجلس 

به ایــن موضوع و اصالح مــاده 54 مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم، این قانون گسترده تر شد 
و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطالعاتی سامانه 
اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی 
بود و در قانون سابق بازدارندگی نداشت، برطرف 

گردیده است.
محمودزاده افزود: یک موضوع قطعی در حوزه 
مالیات بر خانه های خالی این است که عزم جدی 
حاکمیتــی برای اجرای آن وجــود دارد و حتماً 
کسانی که همراهی الزم را برای اجرای آن نداشته 
باشند، بالفاصله با جرایم روبه رو می شوند که بر 

اساس قانون، اعمال می شود.
وی با اشاره به مهلت سه ماهه شروع این قانون 
در اصالحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به 

صورت جامع در کشور انجام می شود.

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: 
مشــکالت گازی اخیر صرفا به دلیل افزایش 
تقاضا نیست بلکه عمدتا به خاطر افت فشار 
گاز در فازهای پارس جنوبی و تاثیر برنامه های 

توتال است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود درخشان در 
رادیو اقتصاد با  اشاره به دلیل مشکالت گازی اخیر در 
کشور خاطرنشان کرد: بنده از زمان دولت دوم خاتمی 
در مورد حساس ترین بخش اقتصاد که انرژی بود با 
کمک مرحوم سعیدی که از بزرگ ترین صاحب نظران 
مخازن نفتی کشور و مسئول نظارت بر مخازن نفت 
و گاز قبــل از انقالب بود پیش  بینی کردیم که ایران 
علیرغم مخازن فوق عظیم پارس جنوبی تا چند سال 

دیگر دچار مشکالت جدی می شود.
وی افزود: بنده در ســال 85 برای بســیاری از 
مسئوالن ســخنرانی کردم. آن زمان بنده به عنوان 
مشــاور در معاونت علمی و فناوری در مسائل نفت 
و گاز بودم و گفتم که ما در 1400 دچار مشــکالت 
جدی گازی خواهیم شد اما هیچ کس توجه نکرد. 

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه ادامه داد: این 

بحران گازی که به وجود آمده صرفا به دلیل افزایش 
تقاضا نیســت بلکه عمدتا به خاطر افت فشار گاز در 
فازهای پارس جنوبی است و بنده تصور می کردم که 
این افت فشار از سال 1400 شروع می شود اما دیدیم 
که از سال 13۹۹ شروع شده است. البته بحث افت 
فشار پارس جنوبی را تا به االن مسکوت گذاشته اند. 
االن هم وزارت نفت عمق فاجعه را بیان نکرده است. 
این افت فشــار به دلیل بهره بــرداری غلط از پارس 

جنوبی رقم خورده است.
درخشان خاطر نشان کرد: زمانی که پارس جنوبی 
کشــف شد همین شــرکت توتال هم برای ایران و 
هم قطر برنامه ریزی کرد و علت مشــکالت اخیر به 
برنامه ریزی آنها برمی  گردد. نکته جالب ماجرا اینکه 
تــا همین اواخر آقای زنگنه بــرای اجرای پروژه فاز 
11 از شــرکت توتال دعوت می کرد و مجدد به آنها 
خوش آمد می گفت، در حالی که توتال بود که این بال 
را در پارس جنوبی به سر ما آورده بود. مشکل کشور 
ما این اســت که مسئوالن دلواپس مردم نیستند و 
هیچ کوششی برای اصالح ساختار اقتصاد نمی کنند.

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه با بیان اینکه 

به اعتقاد بنده بیماری فعلی اقتصاد ایران طوالنی و 
مزمن است، افزود: البته متاسفانه دولت ما از سریال 
برجام دست برنمی دارد و مردم را هفت سال سرگرم 
دیدن آن کرده است. االن هم بعد از جنایات آمریکا 
و به شهادت رساندن سردار دلها و دانشمندان کشور، 
هنوز دولت می  گوید از پای این سریال بلند نشوید، 
قسمت  های خوب سریال برجام دارد اتفاق می افتد. 
به نظر من باید هم اکنون از ظرفیت مجلس مان که 

حرف  های انقالبی می زند به خوبی استفاده شود.
درخشــان ادامه داد: آن شاه نادان می خواست با 
این دالرهای نفتی به دروازه های تمدن بزرگ برسد 
و نمی  فهمیــد و برخی امروزی  ها هم نمی فهمند که 
بزرگ  شدن کشور از درون است نه بیرون. متاسفانه 
این واژه سرمایه  گذاری خارجی و انتقال فناوری را با 
برداشت غلط در مغز ما کردند و ما دانشگاهیان هم 
در کالس  ها گفتیم و این دانشجویان بعدا مشاوران 
مدیران کشور شدند و به مسئوالن گفتند و مسئوالن 

هم االن به رویاپردازی خودشان مشغول هستند.
وی تصریح کرد: بنده قراردادهای نفتی از زمان 
دارسی تا IPC را یک به یک  مطالعه کردم. تا به حال 

 IPC یک فناوری در این چارچوب منتقل نشده و در
هم همینطور است.

اســتاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: مگر 
اینکه فنــاوری را به این معنا ترجمه کنیم که مثال 
پیچ و مهره دستگاه را چگونه باید ببندیم. شما این 
دستگاه را از هر کجا بگیری یک کسی را می آورند تا 
آموزش نحوه کار بدهند. آموزش نحوه کار که انتقال 
فناوری محسوب نمی شود. انتقال فناوری یعنی روش 
مدیریت مخازن و نحوه ســاخت پاالیشگاه ها را یاد 

بدهند و مواردی از این دست.
درخشــان تصریح کــرد: دلیل تــداوم ناکامی 
اقتصادی کشــور بعد از ابالغ سیاست های اقتصادی 
مقاومتی این است که دولت تدبیر و امید، توجهش 
را به ایجاد رابطه با آمریکا متمرکز کرده اســت و از 
اقتصاد ملی غافل شده. شما بفرمایید در این دولت 
چه برنامه اساســی در راســتای خنثــی  کردن آن 
برنامه  های تحت عنوان تعدیل اقتصادی انجام شد؟ 
این برنامه  ها از دولت اول هاشمی از سازندگی شروع 
شد و دیکته  هایی است که صندوق بین  المللی پول 

به دولت های ما تحمیل کرده است.

درخشان:

مشکالت گازی اخیر به برنامه های توتال در پارس جنوبی مربوط است

رئیس خانه توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
از ۴0 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی کشور، فقط 
۱۵0 میلیون دالر به محصوالت فناورانه اختصاص 
دارد، مهمترین مشکل این حوزه را رانت واردات 

عنوان کرد.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
درباره نقش صنایع های تک در صادرات کشــور گفت: 
از میان بیش از دو هزار و 500 شــرکت فعال در حوزه  
صنایــع های تک کمتــر از 20 درصد به فعل صادرات 
مشغولند که حجم کل صادرات این شرکت ها، کمتر از 

150 میلیون دالر است.
وی توضیح داد: محصوالت و صنایع های تک کشور، 
متاسفانه سهم بسیار پایینی در اقتصاد مولد و مخصوصا 
تجارت خارجی کشــور دارند به طــوری که  به صورت 

مشخص در بخش تجارت خارجی فقط 214 قلم کاالی 
تولیدی کشور به عنوان محصول های تک صادر می شود 
که از این تعداد  فقط 21 قلم کاال صادراتی  باالی یک 

میلیون دالر دارند. 
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران بیان 
کرد: 63 قلم کاال در بخش های های تک صادراتی بیش 
از 100 هزار دالر و تنها ســه قلــم کاال در این بخش 

صادراتی باالی 10 میلیون دالر دارند.
مودودی گفت: 150 میلیون دالر صادرات محصوالت 
های تک در قیاس با 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
کشور به معنای آن است که صادرات این بخش حدود 
ســه دهم درصد صادرات غیرنفتی کشــور را تشکیل 
می دهد که این عدد اصال شایســته تجارت بین المللی 

کشور با ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران نیست.

وی اظهار کرد: از حدود 400 شرکت های تک فعال 
در حوزه صادرات، کمتر از 35 شرکت صادرات باالی یک 
میلیارد دالر دارند و تقریبا ســه شرکت صادرات باالی 

10 میلیون دالر دارند.
رئیس خانه توسعه تجارت ایران ادامه داد: ضریب 
نفود تکنولوژی های تک در اقتصاد مولد کشور در سال 
2018 حتی از ضریب نفوذ تکنولوژی های تک در کل 
دنیا در ســال 1۹۹8 هم پایین تر اســت و این موضوع 
باعث می شــود که اگر کشورهای هدف صادراتی ما در 
منطقه ســریعا به ثبات سیاسی دست یابند، به سرعت 
راه اندازی خطوط تولیدی را در دســتور کار قرار دهند 
که این محصوالت اساسا محصوالت صادراتی امروز ما 

خواهد بود.
مودودی یادآور شد: کشوری که به لحاظ تکنولوژی 

های تک هر چه بیشتر رشد کرده باشد، برای جایگزینی 
محصوالت آن زمان بیشــتر و دانش فنی بهتر و حتی 
تجهیزات و ماشین آالت بهتری مورد نیاز است و بنابراین 

به سرعت، عمل جایگزینی صورت نمی گیرد.
وی در پاســخ به این پرســش که به چه دلیل در 
طول ســال های گذشــته به ســمت صنایع های تک 
حرکت نکرده ایم، گفت: عمده ترین دلیل رانت واردات 
است، واردات به هیچ عنوان عالقه مند نیست که روی 

تکنولوژی های سرمایه گذاری شود.
مودودی اضافه کرد: البته به نظر من دلیل دیگر آن 
است که ما هنوز به این باور نرسیده ایم که به عنوان یک 
کشور وابسته به درآمد نفت، اقدام به خانه تکانی ذهنی 
کنیم و به سمت توسعه صادرات غیرنفتی در بخش های 

دیگر حرکت کنیم.

رئیس خانه توسعه تجارت ایران:

رانت واردات، مانع توسعه صنایع دانش بنیان است

نایب  رئیس  مجلس اعالم کــرد: در مورد 
قیمت گذاری دستوری فوالد، وزیر صمت گفت 
که سقف قیمتی برای این کاال تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی زاده 
در واکنش به اظهارات پرحاشیه علیرضا رزم حسینی؛ 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت در اعالم تقصیر گرانی 
محصوالت فوالدی توســط وزارت اقتصاد، ســازمان 
بــورس اوراق بهادار و بورس کاالی ایران و همچنین 
واکنش به تعیین قیمت گذاری محصوالت فوالدی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: برای رفع نگرانی 
سهامداران ُخرد با وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری 
 دســتوری فــوالد در بورس کاال صحبــت کردم که

رزم حسینی ضمن رد این موضوع گفت سقف قیمتی 
برای فوالد تعیین نشــده اســت. مجلــس از عرضه 
محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال حمایت می کند 
و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.
گفتنی اســت، 28 آذر امسال در نامه نهاوندیان؛ 
معاون اقتصادی رئیس جمهور بــه وزیران اقتصاد و 
صمت، »شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره 
فوالد« با تأیید معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد. در 
این شیوه نامه  قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، 
 CIS ورق ســرد و میلگرد بر اســاس 80 درصد نرخ
تعیین شده بود که از همان روز اول ابالغیه مورد انتقاد 
فعاالن حوزه فوالد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این 

شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می کرد 
بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه 
محصول در بورس را زیر سؤال می برد زیرا طبق قانون 
قیمت کلیه کاالهایی که در بورس پذیرفته می شوند، 

باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
فعاالن حوزه فوالد معتقدند، دولت تصور می کند با 
ایجاد فشار بر صنعت فوالد و کاهش قیمت ها، محصول 
ارزان تری به دســت مصرف کننده نهایی می رسد، اما 
متاسفانه تنها کسی که در این شیوه منفعتی کسب 

نمی کند، مصرف کننده است. 
بــا این وجود علیرضا رزم حســینی؛ وزیر صمت 
در ارتباط با شیوه نامه معتقد بود »براساس شیوه نامه 

ابالغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی محصوالت فوالدی 
باید در بورس کاال عرضه شــوند و مازاد آن صادرات 
انجام شود. هدف از ابالغ این شیوه نامه تقویت تولید 
اســت تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کاال به 
شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه 
نامه باعث تعادل قیمت ها هم خواهد شــد و عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس خللی در صادرات ایجاد 

نمی کند.«
 جالب اینجاســت بعد از چند هفته از ابالغ این 
شــیوه نامه وزیر صنعت اخیــراً در اقدامی قابل تأمل 
اعالم کرد که باید قیمت پایه شمش فوالدی براساس 

70 درصد قیمت شمش CIS باشد!

نایب  رئیس  مجلس:



گزارش روز
صفحه ۵

 شنبه 20 دی ۱۳۹۹ 
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افقی:
1- یکی از اهداف بلند و مهم رهبران ایران اسالمی پس 
از پیــروزی انقالب- نامی برای مرغابی 2- قیام خونین 
آنها خونی تازه در کالبد انقالب اســالمی ایران تزریق 
کرد 3- خشــنود و موافق- جــد و پدربزرگ- بتی در 
زمان جاهلیت- اثری از اسکار وایلد 4- بیش از اندازه و 
حد لزوم- بنیانگذار نهضت اخوان المسلمین- نام جدید 
ســرزمین دیلمســتان 5- عدد ده در زبان آذری- قرار 
گرفتن در وضعیت مناسب برای رویارویی با خطر- پشت 
ســر گذاردن 6- حرف فاصله- از دین برگشتن و کافر 
شــدن- بلندترین استخوان بدن 7- شهری قدیمی در 
کشــور افغانستان- ســازمان فضانوردی آمریکا- رفیق 
مشهدی 8- کبوتر صحرایی- نوعی لیمو- سخن چینی 
9- از کشــتی گیران اسبق تیم ملی کشتی ایران- والی 
ســفاک کوفه که فرمان به شــهادت رســاندن ساالر 
شهیدان و یارانش را صادر کرد 10- سازمان تولیدکننده 
نفت کشــورهای عربی- آنچه خرید و فروش می شود- 
رئیس جمهور فعلی فرانسه که سودای ژنرال دوگل شدن 
را در ســر دارد 11- گیاه مرداب رو- مکانی برای تهیه 
برنامه هــای رادیو و تلویزیون و تهیه فیلم ســینمایی- 
بندری در کشور دانمارک 12- الفبای موسیقی- چراغ 
دریایی- زنگی آن معروف است 13- سرگرد قدیمی- از 
 بیماری هــای پوســتی- از ایــن افراد بایــد حذر کرد 
14- نامه سرگشاده- کارگردان فیلم معروف خورشید 
که نمایش های آن در جشنواره ها مورد توجه اهالی هنر 
 قرار گرفته است- شهری باستانی در کشور ترکمنستان 
15- از حیوانــات جنگل های شــمال ایــران- رئیس 

فدراسیون کشتی- جزیره ای در خلیج  فارس.

عمودی:
1- امروز مصادف است با ســالروز شهادت این 
دولتمرد دلسوز و مصلح که آرزویش سربلندی 
ایران بود- سوره ای که به فاتح الکتاب معروف است 
2- معروف ترین قصیده خاقانی شاعر بلندآوازه 

شماره 11865 جدو    ل

قرن ششم- سیم منفی برق 3- بهترین ماه خدا- 
تیغه دولبه سالمتی- این یکی را آدم عاقل به ریشه 
نمی زند 4- ســیاهرگ- کاشف قوانین جریانات 
اساسی الکتریکی- ســتون بدن- ضمیر غایب 
5- از واحدهــای وزنی عراق- قدرت و توانایی- 
قدیمی ترین دانشگاه کشور انگلستان 6- خیر و 
برکت- در مرتبه خود قرار گرفته- دریاچه ای در 
دامنه قله دماوند 7- از شــهرهای مرزی استان 
خراســان رضوی- بیمار و ناتــوان- ام الخبائث 
8- نمایشنامه ای از مولیر- مزد و پاداش 9- مرگ 
بر اثر غصه- بخشــیدن چیزی به دیگران بدون 
چشمداشت- بررسی و پیگیری در مورد هرچیز 
و به خصوص شکایت 10- میوه تلفنی- نوعی ساز- 
بی ارزش و بی مصرف 11- از بزرگراه های مهم شمال 
به جنوب در پایتخت- سمت راست لشکر 12- تیر 
پیکاندار- فعل مضارع- خواستن در زبان عربی- 
پایتخت کشور ترکیه 13- فیلمی از یولماز گونی 
کارگردان سینمای ترکیه- در مثل چنین رفیقی 
نمی تواند همسفر خوبی در سفر باشد- ضمیر اول 
شخص جمع 14- پزشکی که قسم نامه اش را باید 
پزشــکان انجام دهند- چهار من تبریز- سخن 
این  پربیننده سیما در  از مجموعه های  بیهوده- 
روزها 15- آرامش و وقار- ورزشگاه معروفی در 

شهر میالن ایتالیا.

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش 

بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

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

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

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
6- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

جه 
تو

تلفن: 35202278 - 021  نمابر:021-33910922
واحد  آبونمان

روابط بین الملل موسسه کیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 99

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله
6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی

12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان انگلیسی
12/260/0006/131/3003/065/65014/756/0007/378/0003/689/000روزانهکیهان عربی

3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیکیهان ورزشی
3/380/0001/690/000845/0006/240/0003/120/0001/560/000هفتگیمجله زن روز

1/690/000845/000422/5002/392/0001/200/000600/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها
----------530/000----------420/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/03/26 و مجــوز شــماره 578 مــورخ 
99/5/4 سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : آقای محمد رضایی به شماره 
ملــی 0569668573 به ســمت رییس هیات 
مدیره، آقای احمد موحدنســب به شماره ملی 
0042483603 به ســمت نایــب رییس هیات 
مدیره، آقای محمدحسن نوبختی به شماره ملی 
0052863239 به ســمت مدیــر عامل و عضو 
هیات مدیره و آقای عباس ســلیمانی به شماره 
ملی 0051136198 به ســمت قائم مقام مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره تعیین شــدند. کلیه 
اســنا د و اوراق تعهدآور با امضاء دونفر از اعضاء 
اصلــی و مدیر عامل یا قائم مقام او همراه با مهر 
صندوق معتبر می باشد. مکاتبات اداری بامضاء 

مدیر عامل و مهر صندوق معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق قرض الحسنه مسجد انصارالحسین

 به شماره ثبت ۳۳66 و شناسه ملی ۱0۱002۱۴708 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
و مجوز شــماره= 14/53/1302/24339 مورخ 1397/08/26 پلیس 
اطالعــات و امنیت عمومــی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل 
موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران،  شهرستان تهران، 
بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان ری،  کوچه پیش نماز، بزرگراه شهید 
آیت اله محالتی،  پالک 312، طبقه همکف،  کدپستی 1175875561 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت  ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات موسسه خیریه آوای مهر ولی اهلل 
به شماره ثبت ۳۳27۵ 

و شناسه ملی ۱۴00۳867۹۵2 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مــورخ 1398/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مسعود عبید رحمانی شــماره ملی 2594110892 و عاطفه 
سورکی شــماره ملی 2090471591 و پروشات مهرورزی شماره ملی 0011261900 و 
شرکت صنایع غذایی گلتر شناســه ملی 10101648860 و شرکت ساوین طب سمنان 
شناســه ملی 10103878908 به عنوان اعضاء هیئت مدیره  برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 
10103179786 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان با شناسه ملی 

10100523660 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت ۵72۹8 و شناسه ملی ۱0۱0۱02۳780

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
تهران- بخش مرکزی- شــهر تهران- شهران شمالی- خیابان سوم 
غربــی- کوچه پنجم غربی- پــالک 3- طبقه دوم- واحد شــرقی 
کدپســتی 1478853874 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پولک سازه غرب 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳02۴ 

و شناسه ملی ۱۴00۵۹0078۵ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/7/17 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: به موضوع شــرکت: ســرمایه گذاری در 

انرژی هــای پاک و تجدیدپذیــر در صورت ضــرورت قانونی انجام 

موضوعــات فعالیت پس از اخذ مجوزهــای الزم الحاق گردید و ماده 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت سیماهنگ صنعت باالبر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2068۹۱ 

و شناسه ملی ۱0۱02۴8۵022

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/8/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای علیرضا 
جعفرزاده به شماره ملی 0078914043 با دریافت مبلغ 
300/000/000 ریال معادل کلیه سهم الشــرکه خود از 
شــرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی به شــماره ملی 
1370924119 با دریافت مبلــغ 200/000/000 ریال 
معادل کلیه سهم الشــرکه خود از شــرکت خارج گردید. 
ســرمایه از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 
ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. 
تعــداد اعضاء هیئــت مدیره مرکب از 2 مدیر باشــد در 
نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به شــرح فوق اصالح 
گردید. لیســت صاحبان سهم الشــرکه پس از کاهش به 
شرح ذیل می باشد: طاهره اعرابی 0058346309 دارنده 
250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴6۵6۳6 

و شناسه ملی ۱۴00۴6۴۴۹۵۳

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

یافت.

آگهی تغییرات 
شرکت ساختمانی 

جنت سازان 
سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 608۳۱

و شناسه ملی 
 ۱0۱0۱0۵87۵۵

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

❖

اثرات سوء فرهنگی و به طور خاص در فضای 
مجازی، به تدریج روی ذهن و دل مخاطبان تاثیر 
می گذارد. به طوری که مصرف کنندگان این آثار 
بدون اینکه متوجه باشند معموالً در برابر آنها 
منفعل بوده و در یک بازه زمانی، آرام آرام به 
یک فرد جدید با افکار و روحیات جدید تبدیل 
می شوند. حال اگر مخاطبین این آثار، کودکان و 
نوجوانان باشند، به دلیل شکنندگی و اثرپذیری 
بیشترشان عواقب به مراتب خطرناک تری در 

انتظارشان خواهد بود.
فضــای مجازی رها شــده اما بــرای کودکان و 
 نوجوانــان دانش آموز حکم چرخ گوشــت روشــن
رها شده در گوشه خانه را دارد که هر لحظه ممکن 

است دست کنجکاوی را طعمه خود کند.
ســن کودک و نوجوان ســن کنجکاوی است و 
این رهاشــدگی در فضای مجازی مانند همان چرخ 
گوشت است. با این تفاوت که عالوه بر آسیب فیزیکی، 
آســیب های روحی، روانی و فرهنگی ایجاد می کند 
که کنترل و درمان این آسیب ها به مراتب از آسیب 
فیزیکی دشوارتر است و چه بسا که این آسیب ها آینده 

دنیا و آخرت فرد را تباه کند.
افت تحصیلی 70 درصد دانش آموزان

آمارهای مختلف پژوهشگران قبل از شروع بیماری 
کرونا نشان می دهد در حدود 70 درصد دانش آموزان 
ما در اثر استفاده غیر صحیح از فضای مجازی دچار 
افت تحصیلی شده اند. حال تصور کنید با شیوع این 

خواب زمستانی مسئوالن
 در بی توجهی به آثار سوء آموزش مجازی

بررسی آسیب های حضور دانش آموزان در فضای مجازی 
و راه های پیشگیری از آن

 بخش دوم

بخشــی از دغدغه های اولیاء دانش آموزان: در حال حاضر اتفاق بســیار 
خطرناکی که در حال گســترش است اینکه بسیاری از نوجوانان، عالقه 
خاصی به بازی های رایانه ای آنالین پیدا کرده اند و زمینه آشنایی آنها نیز 
از طریق حضورشان در فضای مجازی برای شرکت در کالس های درسی 
است... مجازی شدن آموزش به علت شیوع ویروس کرونا، زمینه وابستگی 
دانش آموزان به گوشی همراه برای وصل شدن به شبکه های اجتماعی و 
حتی بازی های رایانه ای که بیشتر جنگی است را افزایش داده که امروزه 

به یک دغدغه در بین خانواده ها تبدیل شده است.

 میثم نهنگی، پژوهشــگر علوم تربیتی و کارشــناس حــوزه آموزش: 
 گزارش نواقص آموزش مجازی در ســال تحصیلی گذشته را خدمت 
کمیسیون آموزش مجلس ارائه کردیم تا در سال تحصیلی جدید بازبینی 
و اصالح گردد اما متاسفانه این امر میسر نشد و هر قدر کمیسیون آموزش 
مجلس جدید را هم برای دیدار با آقای منادی رئیس  این کمیســیون 
تحت فشار قرار  دادیم متاسفانه به خاطر ابتالی ایشان به کرونا  موفق به 

دیدار و طرح این موضوعات نشدیم!
بیمــاری منحوس و افزایش اســتفاده دانش آموزان 
از فضای مجــازی برای ادامه روند تحصیلی مدارس 
تعطیل شــده چه مقدار به این اثرات مخرب اضافه 

شده است.
آقــای میثم نهنگی، پژوهشــگر علوم تربیتی و 
کارشــناس حوزه آموزش در گفت وگو با گزارشــگر 
روزنامــه کیهان با بیان این مطلــب اظهار می دارد: 
»تعارض ارزش ها، گسترش ارتباطات نامتعارف، شکاف 
نسل ها، سوءاستفاده جنسی و... گوشه ای از این اثرات 
مخرب است که جبران اثرات سوء هر یک از آنها برای 
یک فرد ممکن است تا آخر عمر هم محقق نگردد.«
او در ادامه همین بحث می افزاید: » بعد از شیوع 
کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی رهاشده در 
کشــور ما، قطعاً تخریب این فضا با توجه به کاهش 
سن استفاده از آن ریشه ای تر و عمیق تر از گذشته در 
روح و روان کودکان ما در حال وقوع اســت اما هنوز 

آمار رســمی در این مورد منتشر نشده است که این 
عدم انتشــار و یا عدم پژوهش در این زمینه از سوی 

پژوهشگران خود جای سؤال دارد.«
اعتیاد به بازی های رایانه ای آنالین

یکی از آسیب های شــایعی که در این روزهای 
کرونایی مبتالبه بسیاری از دانش آموزان شده، روی 
آوری بیش از گذشته نوجوانان به بازی های رایانه ای 

آنالین است.
خانم زهرا حســنی، مــادر دو فرزند که یکی از 
آنها در آســتانه ورود به مدرســه است به گزارشگر 
روزنامه کیهان می گوید: »با پیشرفت های نرم افزاری 
کــه در دنیا اتفاق افتاده، کنجــکاوی کودکان اصاًل 
قابل مقایســه با گذشته نیست. فرزند من که هنوز 
یک سال تا مدرســه رفتنش باقی مانده، به راحتی 
یــاد گرفته که با گوشــی موبایــل کار کند و حتی 

 قادر اســت با فعال ســازی اینترنت گوشــی بازی 
دانلود نماید.«

او می افزاید: » این در حالی اســت که همیشــه 
مراقب بوده ام که به هیچ وجه دسترســی به گوشی 
پیدا نکند. اما متاسفانه در رفت و آمدهای فامیلی و 
استفاده هایی که از هم سن و سال هایش دیده، با این 

فضا آشنا شده است.«
حسنی با ابراز نگرانی نسبت به سوق پیدا کردن 
فرزندش در آینده به ســمت بازی های آنالین اظهار 
مــی دارد: »متاســفانه در حال حاضر اتفاق بســیار 
خطرناکی که در حال گسترش است اینکه بسیاری 
از نوجوانانی که در فامیل و اطرافیانمان می بینم، علقه 
خاصی به بازی هــای رایانه ای آنالین پیدا کرده اند و 
زمینه آشنایی آنها نیز از طریق حضورشان در فضای 

مجازی برای شرکت در کالس های درسی است.«
در همین راستا، آقای عباسی شهروند کرجی که 

مخالف استفاده دانش آموزان از فضای مجازی است، به 
ایرنا می گوید: » اگرچه آموزش به روش مجازی دارای 
فایده هایی چون استفاده از روش های نوین آموزشی 
در زمان بحران است اما استفاده از اینترنت در سنین 
پایین، آسیب هایی را برای آنها به همراه دارد. بیشتر 
والدین مخالف حضور و استفاده دانش آموزان از فضای 
مجازی هستند، چون هیچ گونه کنترل و نظارتی در 

این زمینه وجود ندارد.«
او خاطرنشان می کند: » مجازی شدن آموزش به 
علت شیوع ویروس کرونا، زمینه وابستگی دانش آموزان 
به گوشــی همراه برای وصل شــدن به شبکه های 
اجتماعی و حتی بازی های رایانه ای که بیشتر جنگی 
است را افزایش داده که امروزه به یک دغدغه در بین 
خانواده ها تبدیل شده است. بسیاری از والدین تسلط 
بر فناوری ندارند و دانش آموزان با دانستن این موضوع 

به فضای مجازی سفر می کنند تا به قول خودشان از 
شگفتی های آن عقب نمانند. همه ساعاِت فرزندم در 
تبلت می گذرد. یا درس می خواند و یا بازی می کند. 
مدام یک گوشــه نشسته و سرش توی تبلت است و 

این موضوع نگران کننده است.«
ضرورت توجه به مدل های جایگزین در 

دوران کرونایی
سؤالی که در این میان درخور توجه و پاسخ است 
اینکه؛ آیــا واقعاً هیچ راه حل دیگری برای آموزش و 
پرورش دانش آموزان در روزهای کرونایی وجود ندارد؟ 
و حتماً باید بچه ها در این سن حساس به فضای آنالین 

اینترنت دسترسی داشته باشند؟
به گفته کارشناســان، در مدل حاضر 8 مشکل 
اصلی در ارائه محتوای آموزشــی در فضای مجازی 

وجود دارد که عبارتند از؛ 

1- مشکل پوشش کامل آنتن و اینترنت در کشور 
به خصوص در مناطق دور تر نسبت به مراکز استان ها
2- عدم دسترســی بســیاری از دانش آموزان با 

خانواده های کم درآمد به گوشی هوشمند
3- هزینه بسته های اینترنت که برای بسیاری از 

خانواده ها غیرقابل تامین است
4- ضعف های موجود در برنامه شــاد و ســایر 

برنامه های نرم افزاری آموزش و پرورش
5- حواشــی موجود در فضای مجــازی که به 
بهانــه درس خواندن باعث طوالنی تر شــدن حضور 

دانش آموزان در این فضا شده
6- نظارت کمتر خانواده ها در اثر حضور طوالنی تر 

دانش آموزان در فضای مجازی
7- اســتفاده وسیع از پلتفرم های خارجی که از 

اطالعات دانش آموزان ما سوءاستفاده می کنند

8- کاهش میزان عدالت اجتماعی در امر آموزش 
و ضرر مضاعف دانش آموزان در مناطق محروم

آقــای نهنگــی در بخش دیگــری از مصاحبه با 
گزارشــگر روزنامه کیهان در این بــاره می گوید: »ما 
مدل بسیار موثری را به کمیسیون آموزش مجلس قبل 
پیشنهاد کردیم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در 
مدل ارائه شده به مجلس، پیشنهاد بنده به مسئولین 
این بود که فضای آموزشی را به دو بخش تقسیم کنند؛ 
بخش اول تدریس از طریق شبکه های صدا و سیما که 
هم پوشش آنتن دهی بهتری دارند و هم هزینه ای به 
دوش خانواده ها تحمیــل نمی کند و بخش دوم امور 
آموزشی تکمیلی از قبیل ارائه تکلیف و برگزاری آزمون 
از طریق برنامه شاد که هم حجم استفاده از این برنامه 
را کمتر و کارایی آن را بهتر می کند و هم معلمین را 

متمرکز به این امور تکمیلی مهم می نماید.«

این پژوهشگر حوزه آموزش ادامه می دهد: 
»در این مدل هیچ دانش آموزی به دلیل نداشتن 
گوشی هوشمند، آنتن و پوشش اینترنت و یا هزینه 
خرید بسته اینترنتی دچار مشکل نمی شود و حداقل از 
تدریس اساتید استفاده می کنند و نهایتاً در فرآیندهای 
تکمیلی دچار نقص و کاستی است که البته با همت 
معلمین این مناطق قابل جبران است. نکته بسیار مهم 
این است که آموزش و پرورش این طور القا کرده که 
از طریق شبکه آموزش این مدل را اجرا می کند، در 
حالی که این تصور باطلی است و برنامه های آموزش 
و پرورش در شبکه آموزش و معارف تنها کمتر از 20 
درصد خالئی که در اثر تعطیلی مدارس ایجاد شده 
را پوشش می دهد.گزارش این نقیصه بزرگ در سال 
تحصیلی گذشــته را نیز خدمت کمیسیون آموزش 
مجلس ارائه کردیم تا در سال تحصیلی جدید بازبینی 
و اصالح گردد اما متاسفانه این امر میسر نشد و هرقدر 

کمیســیون آموزش مجلس جدید را هم برای دیدار 
با آقای منادی رئیس  این کمیسیون تحت فشار قرار 
 دادیم متاسفانه به خاطر ابتالی ایشان به کرونا موفق 

به دیدار و طرح این موضوعات نشدیم!«
پیوند آسیب های آموزش مجازی به 

آسیب های اجتماعی
مطابق یافته های میدانی پژوهشــگران، در حال 
حاضر بســیاری از دانش آموزان خانواده ها با درآمد 
کم به علت نداشــتن گوشــی یا هزینه بســته های 
اینترنت و یا نداشتن آنتن پوشش اینترنت در محل 
ســکونت خود تصمیم به تــرک تحصیل گرفته اند. 
بســیاری از دانش آموزان این مناطق برای دریافت 
محتوای آموزشی در تلفن همراه خود مجبور به طی 
مســافت های طوالنی و رفتن به ارتفاعات هستند و 
یا مجبورند به صورت مشــترک از گوشی هوشمند 
اســتفاده کنند که این تداخــل باعث افت کیفیت 
آموزش آنها می شود و یا به دلیل کاهش هزینه بسته 
اینترنت و افزایش سرعت دریافت محتوای آموزشی، 

نیمه شب به فعالیت آموزشی بپردازند.
نهنگی در این باره تصریح می کند: »به عنوان کسی 
که مدیریت یک مدرسه مجازی در یکی از استان های 
محروم را در ایام شیوع بیماری کرونا به عهده داشتم، 
تجربه من حاکی از آن است که اگر آموزش در فضای 
مجازی بازنگری نشــود، لطمات جبران ناپذیری را در 
آینده تحصیلی بســیاری از دانش آموزان به خصوص 
دانش آموزان متوسطه دوره دوم و کنکوری ها به همراه 

خواهد داشت. آسیب هایی که حاکی از کاهش عدالت 
 آموزشی و نیز ایجاد عادت های غلط در دانش آموزان 

شده است.«
او در پایــان تاکیــد می کند: » این مشــکالت 
فقط مربوط به دانش آموزان مناطق محروم نیست.

کاهش انجام تکلیف به عنوان فرآیندی تکمیلی در 
امر آموزش، آزمــون دادن با نظارت پایین و عادت 
کردن به تقلب و در اثر آن کاهش ســاعت مطالعه، 
عادت های غلطی هستند که در تمامی دانش آموزان 
اعم از مناطق محروم و غیر محروم دیده می شــود. 
اینکه ما با تصور وجود محدودیت به دلیل مجازی 
شدن آموزش، از فکر کیفیت بخشیدن به آموزش در 
فضای مجازی خارج شده ایم آفتی است که مدیران 
آموزش و پرورش به آن دچار شدند و متاسفانه ظاهراً 

نیتی برای کشتن این آفت هم ندارند.«
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مشاور حقوقی
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کلیه امالک

بنایی 
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گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

جواز حمل سالح مربوط به اسلحه با 
شماره 110044369 نوع اسلحه 
یک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 
مدل کوســه ساخت کشــور ترکیه 
متعلق بــه اینجانــب فریبا دهقان 
دشتکی فرزند روح اله با شماره ملی 
2420388127 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســواری  خــودرو  ســبز  بــرگ 
پرایــد ســفید به شــماره موتور 
M13/6276947 و شماره شاسی 
 NAS411100K3520439
ک  پــال ه  ر شــما  و 
93 ایــران 198 هــ  38 بــه نام 
ارحام جــوکار مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد.

ســند کارخانه و ســند بنچاق 
 پــژو 206 بــه شــماره پالک 
 11 ایــران   68 د   297 
ر  تــو مو ه  ر شــما و  
13589011328 و شاســی 
164961 مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

کارت  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
موتورسیکلت دلتا سیستم 125 
رنــگ مشــکی مــدل 1395 بــه 
شماره موتور 048025 و شماره 
شاسی 9519054 و شماره پالک 
23164 ایران 569 به نام محمد 
جهانگیــری مهر مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری ســایپا مــدل 97 رنــگ 
انتظامــی: شــماره  بــه   ســفید 
342 ل 76 ایران 46 شماره موتور: 
M136059451 شماره شاسی: 
NAS431100J1012321 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

ســبز  بــرگ  و  مالکیــت  ســند 
 ،STR200 کویــر موتورســیکلت 
مدل 1391، به شــماره انتظامی  
شــماره   ،125 49755ایــران 
موتور XN3C*000900 شــماره 
 N3C***200X9100323 تنــه 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند بنچاق خودروی سواری پژو 
آردی 1600 مدل 1384 به رنگ 
یشمی روغنی و به شماره انتظامی 
161 ط 12 ایران 11 و به شماره 
موتــور 11784013007 و بــه 
شــماره شاســی 13414916 و 
به شناسه خودرو مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند مالکیت، کارت موتور و 
کارت ســوخت موتورسیکلت 
هندا آمیکو به شماره انتظامی 
15933 ایران 581، شــماره 
 LNBACG125316350 بدنه
متعلــق به محمدامین شــهید 
مکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اینجانب محمد یوســف زایی مالک خودرو 
 79 ب   158-64 پــالک   405 پــژو 
شماره موتور 124K0383930 شاسی 
7ER028309 بــه علــت فقدان اســناد 
فــروش و برگ ســبز تقاضای رونوشــت 
المثنی نموده ام لــذا هرکس ادعایی در 
مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران 
خــودرو واقع در پیکان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

اینجانــب امید رجبی مالک ســواری ســمند 
LX پــالک 64-716 ب37 شــماره موتــور 
 CF060561 شاســی   14790051856 
به علت فقدان اســناد فروش و برگ ســبز 
تقاضــای رونوشــت المثنــی نمــوده ام. لذا 
هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش ایــران خودرو واقع در پیکان شــهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

پرایــد  ســواری  ســبز  بــرگ 
یپا  ســا سیســتم  چ بــک  ها
111SX مــدل 1391 بــه رنــگ 
ســفید روغنی به شــماره موتور 
شاســی  شــماره  و   4829402
بــه   NAS431100C5732926
نام محمد کاکاوند مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو به شماره 
 V1 تیــپ پنــج SD 206 پــژو
 به شــماره پــالک 52 د 898 
ایران 38 مدل 86 به شماره 
شاسی 18906444 و شماره 
 13385006513 موتــور 
مفقود گردیده است از درجه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری وانت پیکان 
1600 بــه شــماره انتظامی 
749 ن 22 ایــران 73 مدل 
77 موتور 11517712759 
شاسی 77916771 به نام 
عبــاس بهمــرد مفقــود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی و برگ ســبز 
 150CC موتورسیکلت آپاچی
به رنگ سبز مدل 1395 و 
به شماره شهربانی 59639 
ایــران 131 و بــه شــماره 
بــه  و   6120967 موتــور 
شماره شاســی 9513235 
به مالکیــت رضا یکتا دارای 
شماره ملی 2660242501 
مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

فردوسی - بهترین منطقه
روبروی سفارت انگلیس

50 متر با امکانات صراف و سکه
09121197788

برگ سبز موتورسیکلت پیشرو مدل 1398 رنگ 
سورمه ای شماره موتور 0197N5P204744 و 
شاســی AG02150 پالک 89421 ایران 775 
به نام محمدعلی مهدی زاده اردکانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

امالک آ.س.آ
نبش گلستان سوم پاسداران

رهن، اجاره، خرید، فروش
زمردیان 09191111102

استخدام

6-33908185ویژه نامه تخصصی
با کادر ورزیده و مشاورین زبده بهترین محل جهت درج آگهی های شما عکس

دفاتر
 نمایندگی کیهان

همه روزه
 تلفنی آگهی

 میپذیرد

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

اسامی ۷ نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه 

 شبیر

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

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

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085

      33110202

33942000
 33118052
33911568

شمال میرداماد
500 متر بر 15 جنوبی با جواز ساخت

0912-6782232

امالک  آ .س.آ 
نبش گلستان سوم پاسداران 

خرید فروش
09191111102 زمردیان

خرید و فروش 
فیش  

 حج - مکه

نگهداری 
از سالمند و 

کودک

خرید 
و فروش 

خودرو
بــه تعــدادی شــابلون زن خانــم و 
 آقــا بــا حقــوق عالــی نیازمندیــم 

)محدوده خیام جنوبی(
0912۷269061

خرید و فروش ویژه
 فیش حج تمتع و عمره

زیر نظر سازمان حج و زیارت 
09126993603 -66500463

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

شرکت آسال سازه پرگاس 
شماره ثبت 508277 بازسازی و 

دکوراسیون داخلی 
09125333115 -46049964

لوله کشی آب شوفاژ
موتورخانه، استخر- جوشکاری و...

26455661-26155136
09125996729

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

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

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

سرویس سراسر تهران

یک قالیشویی متفاوت یک دنیا خدمات
شمال 226464۷2  غرب 448419۷5 
جنوب 3331451۷  شرق ۷۷336000 

قـالیـشـویی

فقط قالیشوییتهــران نـو

۷۷413604           ۷۷4۷3604   
  ۷۷410515

موسسه حقوقی ادله راسخدرشرق تهران کارخانه دارد
دعاوی کیفری- حقوقی و خانواده

تجدیدنظر خواهی دیوان عدالت اداری
 قبول پرونده های تعزیرات و موادمخدر،

مشاوره مهاجرتی، ملکی و ثبتی
اخذ سند تک برگ برای ملک های قولنامه ای 

)پذیرش از تمامی استان ها و شهرها(

091216۷6920
021 -26130263

موسسه حقوقی 
عدل ماهان

پذیــرش کلیــه دعاوی 
حقوقــی کیفــری ملکی 
خانوادگی و مهاجرتی به 

کانادا و ترکیه

09123۷02460

خدمات قالبسازی- تزریق 
پرسکاری- تراش

22891183 -09122758345
www.powerteck.net

کارشناس رنگ بدنه و فنی 
با دستگاه دیجیتال و دیاگ خودرو 
تست آب و روغن )20 سال تجربه(
09121122199 - 22898569

بانک اطالعاتی مهاجرت به کانادا
دیدار- دانشجوئی- بیزنس

تلفن همراه 09120847434
دفتر 021-22662130

آگهی فقدان سند مالکیت خودرو 
نوبت دوم

شناســنامه مالکیت یک دســتگاه 
مینی لودر مدل LG312 به شماره 
ســریال  و   S1505228 شاســی
 2FE3176 شــماره  بــه  موتــور 
متعلق به شــهرداری کالته مفقود 
 گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

نام کودک:  صدرا
تاریخ تولد: 99/9/3

تاریخ پذیرش: 99/9/30
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان لوالگر

نام کودک:  پوریا
تاریخ تولد: 99/9/19

تاریخ پذیرش: 99/10/7
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان مهدیه

نام کودک:  آریو
تاریخ تولد: 99/9/7

تاریخ پذیرش: 99/9/30
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

نام کودک:  سام
تاریخ تولد: 99/9/30

تاریخ پذیرش: 99/10/6
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان آرش

نام کودک:  نیلیا
تاریخ تولد: 99/9/15

تاریخ پذیرش: 99/10/3
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام حسین)ع(

نام کودک:  سامان
تاریخ تولد: 99/9/17

تاریخ پذیرش: 99/10/4
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

نام کودک:  حامی
تاریخ تولد: 99/9/2

تاریخ پذیرش: 99/9/30
ارجاع دهنده: رهاشده در بیمارستان امام خمینی)ره(

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب ســیدرضا مقدس زاده فرزند سیدحسن شــماره شناسنامه 4928 و 
کد ملی 2060430062 مالک خودرو سواری پژو 405 مدل 1389 به شماره 
انتظامی 315 ص 73- ایران 82 و شــماره موتور 12489284877 و شماره 
شاسی NAAM11CA2BE066336 به علت فقدان اسناد فروش)سند کمپانی( 
و شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو تقاضای رونوشت المثنی خودروی مذکور 
را نموده ام لذا هرکسی ادعایی در خصوص خودروی فوق را دارد ظرف ده روز 
واقع در تهران- پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس 

از انقضای مهلت مذکور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

پاورقی
Research@kayhan.ir
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نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

 نتایج تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد فرهنگی دولت اصالحات
106

و تفحص  نتایج تحقیق  انتشار 
عملکرد  از  هفتــم  مجلــس 
مدعی  جریــان  فرهنگــی 
اصالحــات به وضوح نشــان 
می دهد که مقصود این جریان 
بیشــتر  اصالحــات  واژه  از 
غربی هاست  مطلوب  اصالحات 
تــا اصالحات به نفــع مردم. 
کتاب  نشــر  بازار  از  ولنگاری 
گرفته تا حوزه سینما و تئاتر و 
دیگر حوزه های فرهنگی، همه 
است. تلخ  واقعیت  این  گویای 

  

و با رسانه های مختلف خارجی قرار 
مصاحبه می گذاشتند؛ حتی برخی 
روزنامه های وابسته به دربار نظیر 
کیهان نیز به پوشــش اخبار آنها 
امنیت  در  می پرداختند. جمعیت 
کامل به بهانه دستگیری بازرگان 
و عــده دیگری از اعضا تحصنی را 
از روز 23 شهریور در خانه آیت اهلل 
شریعتمداری برنامه ریزی کرد. به 
نظر می رسید انتخاب این خانه از 
هر جهت محاسبه شده بود چون 
ترفند خوبــی برای انحراف اذهان 
از رهبــری آیــت اهلل خمینی به 
حساب می آمد و می توانست گزینه 
میانه روتری را جایگزین ایشان کند. 
شــاید به همین دلیل این تحصن 
به بهترین شــکل توســط رسانه 
ســلطنتی انگلستان)بی بی سی( و 
خبرگزاری دولتی فرانسه پوشش 
داده شد؛ سرانجام متحصنین در 
30 شهریور پس از آزادی بازرگان 
با هماهنگی دولت شــریف امامی 
به تحصــن پایان دادنــد. به این 
ترتیب با کمــک دولت، جمعیت 
دفــاع از آزادی و حقوق بشــر و 
توانستند  شــریعتمداری  آیت اهلل 
برای مدتی توأمان در صدر اخبار 
روزهای ملتهب شــهریور 1357 
قرار بگیرند.159 همان ایام جمعیت 
به بهانــه فاجعه 17 شــهریور با 
ارســال نامــه ای از وزارت خارجه 
آمریکا کمک خواست! در نامه آنها 
به اشنایدر – معاونت وقت وزارت 

خارجه آمریکا- آمده بود:
با اقدامات سریع در رفع ظلم 
و ستمی که در نتیجه این کشتار 
فجیع به ملت ایران وارد می شود 
و برقراری آزادی و حکومت قانون، 

ملت ایران را یاری دهد.160

تالش جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر برای ارائه 
تصویر »ناجی ملت ها« از دولت ایاالت متحده قابل 
ستایش است اما وقتی متهم در مقام قاضی بنشیند 
باید فاتحه حقیقــت را خواند. ایاالت متحده اگر 
نگوییم عامل این کشتار؛ دست کم خودش شریک 
این جنایت بود؛ پس به نظر نمی رسید این جمعیت 
برای دادخواهی سراغ گزینه مناسبی رفته باشد!

دست به دامن شریک جنایت

3269

کسب و کاری به نام حقوق بشر با نگاهی به زندگی عبدالکریم الهیجی
دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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سید محمد عماد اعرابی

روزنامه  اطالعات، 30 شهریور 1357؛ با کمک مطبوعات 
درباری، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشــر و آیت اهلل 
شریعتمداری توانستند برای مدتی توأمان در صدر اخبار 

روزهای ملتهب شهریور 1357 قرار بگیرند.

تالش جمعیت دفاع از آزادی و 
حقوق بشر برای ارائه تصویر »ناجی 
ملت ها« از دولــت ایاالت متحده 
قابل ستایش است اما وقتی متهم 
در مقام قاضی بنشیند باید فاتحه 
حقیقــت را خواند. ایاالت متحده 
اگر نگوییــم عامل این کشــتار؛ 
دســت کم خودش شــریک این 
جنایت بود؛ پس به نظر نمی رسید 
این جمعیــت بــرای دادخواهی 
ســراغ گزینه مناسبی رفته باشد! 
بــا این حال نکته مهم تری در این 
نامه وجود داشــت. جمعیت دفاع 
از آزادی و حقوق بشر برای ارسال 
ایــن نامه به وزارت خارجه آمریکا 
رونوشــت آن را به دست استمپل 
مسئول اجرای مقررات حقوق بشر 

این جمعیــت اقدام فوری مبذول 
فرمایید.161

عبارت ساده »عطف به توصیه 
جناب آقای اشــنایدر« در ابتدای 
نامــه، یعنی آنها از مدت ها قبل با 
معاونــت وزارت خارجه آمریکا در 
تمــاس بودند و از آنهــا توصیه و 
مشورت می گرفتند. علیرغم همه 

طرفداران  امور دست  گردانندگی 
خمینــی اســت... کارها دســت 

روحانیون و مذهبیون است.162
با این حال عبدالکریم همیشه 
ســعی می کرد روایتی متضاد از 
واقعیت ارائه دهد. ســال 1362 
در یک مصاحبه ادعا کرد بیشتر 
فعالیت های سیاسی آن روزها از 
طریــق کانون های دموکراتیک و 
حقوق بشری انجام شده است حتی 
تظاهرات عظیم 19 آذر 1357 را 
ابتکار جمعیت دفــاع از آزادی و 
حقوق بشر به مناسبت روز جهانی 
حقوق بشر دانست؛163 تظاهراتی 
که به دعوت روحانیون سرشناس 
مذهبی نظیر آیت اهلل طالقانی در 
یکی از ایام مهم مذهبی سال یعنی 
برگزار شده  تاسوعای حســینی 
بود و فردای آن روز در عاشورای 
حسینی نیز تکرار شد. مسلما اگر 
جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر 
فارغ از رویکرد مذهبی و مستقل 
از آیت اهلل خمینی به تنهایی اقدام 
به برگزاری چنین تجمعی می کرد 
این حجــم عظیــم از توده های 
مردم بــه خیابان نمی آمدند. این 
همه اعتمــاد به نفِس عبدالکریم 
حقایــق  کــردن  واژگــون  در 
 برای نســل های بعــد مثال زدنی 

خواهد بود.

جمعه ســیاه تهران بهانه ای 
شــد برای عرض اندام گروه های 
مختلف حقوق بشری و در رأس 
آنان جمعیت دفــاع از آزادی و 
حقوق بشــر. برخالف توده های 
مذهبی مردم که در کف خیابان ها 
به رگبار بســته می شدند آنها با 
ژست های روشــنفکری و تحت 
به  فعــاالن حقوق بشــر  عنوان 
راحتی و با آزادی تمام در کشور 
می چرخیدند، سخنرانی می کردند 

رهبری علی البدل بــاز کرده بود 
صادقانه در 28 شــهریور 1357 

اعتراف کرد:
جوانان هستند که با اعتقاد به 
مبارزه و جهاد که بیشــتر از افکار 
خمینی الهام می گیرند کارها را در 
دست دارند....تظاهرات ]عید فطر 
و 16 شهریور57[ را مذهبیون به 
خمینی  طرفدار  جوانان  خصوص 
اداره می کردند. ما دخالت نداشتیم 
و در وضع فعلی کار طوری است که 

مجلس شورای اسالمی دورة هفتم در جلسة 
شــصتم خود در تاریخ 1384/1/15،  درخواست 
جمعی از نماینــدگان را مبنی بر ضرورت انجام 
تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را بررسی کرده و در تاریخ 1384/1/21در دستور 
کار خــود قــرار داد و با رأی مثبــت نمایندگان، 
کمیسیون فرهنگی مجلس، هیئتی را مأمور بررسی 
و تهیه گزارش نمود. نتایج این گزارش در جلسة 
علنی روز چهارشــنبه 17 شهریور 1385 توسط 
جــواد آرین منش مخبر کمیتة تحقیق و تفحص 
قرائت گردید. از آن جا که این گزارش حاوی نکات 
مهم از وضعیت نشر کتاب، فیلم و آثار سینمایی، 
مطبوعاتــی و خبرگــزاری در دورة تصدی گری 
خاتمی و ادارة کشــور توسط تفکر اصالح طلبی 
او و همفکرانش می باشــد، مختصر بخش هایی از 
این گزارش مبسوط، از نظر خوانندگان می گذرد. 

در ســفارت آمریکا رساند و برای 
او نوشت:

عطف بــه توصیه جناب آقای 
اشــنایدر معــاون وزارت ]امــور 
خارجــه[ قســمت حقوق بشــر 
جنابعالی در ارسال و رساندن پیام 

تالش هــا و حمایت های دولتی از 
روشــنفکران غربگرا امــا اکثریت 
مردم ایران همچنان در ذیل آیت اهلل 
خمینی به آنهــا توجه می کردند. 
مهدی بازرگان که سفارت آمریکا 
حســاب ویژه ای روی او به عنوان 

مشروح آن را باید در روزنامة رسمی از جلسة 
مورد نظر مجلس شورای اسالمی مطالعه نمود.

»در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایــران و با عنایــت به ماّده 
198 آیین نامة داخلی مجلس شــورای اسالمی، 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
جلسة 60 مورخه 1384/1/15 درخواست جمعی 
از نمایندگان محترم را در زمینة انجام تحقیق و 
تفحص از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی که از 
سوی هیات رئیسة محترم ارجاع گردیده بود مورد 
بررسی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص را مورد 
تصویب قرار داد و ســپس در تاریخ 1384/1/21 
موضــوع در دســتور کار مجلس قــرار گرفت و 
نمایندگان محترم مجلــس نیز به انجام تحقیق 
و تفحــص رای مثبت دادند. آن گاه کمیســیون 
فرهنگی با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص عهده دار 
انجــام کار گردید. اینک گزارش کوتاه و مختصر 

بررسی های انجام شده تقدیم می گردد.
1- بررسی چگونگی انطباق برنامه ها و عملکرد 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهداف و وظایف 

قانونــی این وزارتخانه و سیاســت های فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران بیانگر این مطلب است 
که اگر چه در دهه اخیر آمار و شاخص های کّمی 
در زمینة تولید آثار و محصوالت فرهنگی روند رو 
به رشدی را نشان می دهد و آمار نشریات، کتاب، 
فیلم، تئاتر و به طــور کلی محصوالت فرهنگی، 
هنری و ســینمایی هر سال نسبت به سال قبل 
افزایش داشته است، لکن متاسفانه به دلیل فقدان 
سیاست های اجرایی و نبود نظارت مناسب بخش 
قابل مالحظه ای از تولیدات، نه تنها در راســتای 
اهداف و سیاســت های فرهنگــی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی شکل نگرفته بلکه از محتوای 
سوء فرهنگی و ضد فرهنگی برخوردار بوده است.

2- بررســی ها پیرامون چگونگی صدور مجوز 
نشر کتاب، تخصیص یارانه ها، حمایت از برگزاری 

نمایشگاه های کتاب و مسایل مربوطه حکایت از 
کم توجهی، اهمال در ممیزی و تخلفات جّدی از 

ضوابط تولید و نشر کتاب دارد.
الف: وضعیت نشر کتاب

در حالــی که حفظ و حراســت از ارزش های 
فرهنگی، بومی و اســالمی در انتشار آثار مکتوب 
از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
محسوب می گردد و تقریباً اکثر کشورهای جهان 
شــیوه های نظارتی متناسب با فرهنگ خودی را 
در نشر آثار مکتوب اعمال می کنند؛ متأسفانه در 
سال های اخیر به دلیل حاکمیت تساهل و تسامح 
فرهنگــی و به بهانة کثرت آثــار و کمبود نیروی 
انسانی، کنترل و نظارت الزم بر نشر آثار فرهنگی 
و هنری اعمال نگردیده و در نتیجه آثاری منتشر 
شــده اســت که برخی از آنها نه تنها هیچگونه 
انطباقی بــا ارزش ها و معیارهــای نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ندارد بلکه تعداد زیادی از این 
آثار با ضوابط و معیارها و سیاســت های فرهنگی 

جمهوری اسالمی مغایرت دارد.
تحقیق و بررسی صورت گرفته در زمینة آثار 

انتشار یافته در مورد کتاب هایی با موضوع ادبیات 
داســتانی در مقطع زمانی تابستان 1378 لغایت 
تابســتان 1381 که از کل آثار انتشار یافته تعداد 
659 اثر به صورت نمونه و گمانه زنی مورد ارزیابی 

قرار گرفته است، نتایج ذیل را در برداشته است.
از مجموع کتاب های مورد بررسی قرار گرفته 
78/6 درصد آنها به نحوی از انحاء دارای اشکاالت 
و ایراداتی بوده است و تنها 21/4 درصد آنها مورد 
تأیید کامل قرار گرفته و فاقد هرگونه اشــکاالتی 

بوده است.
تحلیل محتوای کتب منتشره در زمینه ادبیات 
داستانی حاکی است، در البه الی این آثار مفاهیمی 
در زمینة اشاعة ابتذال، عادی  سازی روابط محرم و 
نامحرم ، عادی ساختن و از میان بردن قبح گناه، 
اشــاعة رفتارهای غیراخالقی، تشریح صحنه های 
خالف اخالق جنســی، اشــاعة روابط نامشروع، 
ترویج روابط غیرشرعی قبل از ازدواج، هنجارشکنی 
دختران جوان، بی توجهی به احکام شــریعت، به 
ســخره گرفتن اعتقادات و آداب و رســوم دینی، 

اشاعة تفکرات سکوالریستی وجود دارد.
ب: نمایشگاههای بین المللی:

بررســی ها درخصــوص چگونگــی برگزاری 
نمایشگاههای بین المللی کتاب بیانگر این واقعیت 
است که متاســفانه نظارت مناســبی در زمینة 
محتوا و کیفیت آثار عرضه شــده از سوی وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اسالمی،  بر غرفه داران، ناشرین و 
عرضه کنندگان کتاب و محصوالت فرهنگی داخلی 

و خارجی اعمال نگردیده است.
به عنوان مثال و نمونه بررسی های انجام شده 
درخصوص هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
که با حضور 1818 ناشــر داخلی و 756 ناشــر 
خارجی در تهــران برگزار گردید، حاکی از وجود 

تخلفات ذیل در این نمایشگاه بوده است.
الف- عرضه کتب و نشریات خارجی ممنوعه 
و مبتذل که مغایر ضوابط و مقررات وزارت ارشاد 

بوده است.
ب- عرضة آثاری که به معرفی چهرة باصطالح 

هنرمندان و هنرپیشگان فاسد می پردازد.
ج- عرضة آثاری که توصیف کننده صحنه های 
غیراخالقی و مســایل جنسی به صورت وقیحانه 

است.
د- عرضة آثاری که مبلّغ فرق ضالّه و اندیشه های 

الحادی و مکاتب کفرآمیز بوده است.
هـ - عرضه و تبلیغ آثار علیه دین مبین اسالم

و- عرضة کتب نویســندگان معاند با انقالب 
اسالمی

ز- عرضة آثاری در ضدیت با گروه های جهادی 

فلسطین و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی
3- واردات کاغذ و چگونگی توزیع و تخصیص 
یارانه ها و علل نوســان غیرقابــل قبول کاغذ در 

سال های اخیر:
بررسی ها در این زمینه نشانگر عدم مطالعه 
و فقــدان کارشناســی الزم در زمینــة خرید 
کاغذ خارجی از ســوی معاونت های فرهنگی 
و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
بوده اســت. در نتیجه حسب اطالعات موجود، 
خریدهایی که رأســاً توسط معاونت مطبوعاتی 
انجام می شــده، معموالً با کمترین اطالعات و 
بدون در نظر گرفتن مالحظات و بررسی های فنی 
انجام می شده است و نیز به دلیل ابهامات فراوانی 
که در قراردادهای مربوطه وجود داشته عالوه بر 
هزینه هــای حق العمل کاری، هزینة ســرمایه 
در قیمت تمام شــده نیز محاســبه و پرداخت 
می گردیده و به طور کلی خریدها به گونه ای بوده 
است که دست حق العملکار را در جابه جایی کاغذ 
باز می گذاشته است. در نتیجه باعث حیف و میل 
بیت المال در این زمینه گردیده اســت و موارد 
متعددی تخلف در جهت توزیع کاغذ یارانه ای 
و تعویــض نوع کاغذ مرغوب به کاغذ نامرغوب 
و عدم تخصیص یارانه های کاغذ در جای خود 

بوده است.
برابر گزارش شماره 110/2-85/1/28 دیوان 
محاسبات ســازمان چاپ و انتشــارات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فقط در سال 1383 
مبلغ 324/190 هزار ریال مازاد بر سهم اعتبار 
خارج از شمول ابالغی در قالب اعتبارات خارج 
از شمول هزینه نموده است که تنها گوشه ای از 

تخلفات فراوان این بخش است...
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وجود برخی از مفاسد در ادارات همدان 
موجب نارضایتی شده است

همدان - خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه برخی 
مفاسد پنهان در ادارات سبب افزایش نارضایتی مردم شده 

است، گفت: باید قاطعانه با این مفاسد برخورد شود.
آیت اهلل حبیب اهلل شــعبانی افزود: باید با مفاســدی که باعث 
نارضایتی عمومی شده برخورد شود هرچند که بیشتر گله مندی ها 
در بخش اداری در حوزه عدم خدمت رسانی ها است و نه مفاسد مالی.

وی عدم نظارت مدیران بر زیرمجموعه اش را یک ضعف بزرگ 
عنوان کرد و گفت: نمی توان با برخی مسائل از نظر قانونی برخورد 
کرد اما عدم خدمت رســانی به شهروندان منکری است که باید به 
آن رسیدگی شود و ستاد امر به معروف استان باید ورودی جدی 

در این زمینه داشته باشد.
امام جمعه همدان با ابراز گالیه از گرانی های موجود در جامعه 
و نبــود نظارت ها بر بازار، یادآور شــد: اگر مدیران نظارت الزم بر 
بازار را داشــته باشند دیگر شاهد این گرانی ها نخواهیم بود از این 
رو شــورای امر به معروف باید با توجه به نارضایتی های موجود به 

عملکرد دستگاه ها نظارت داشته باشد.

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
به اصناف  کرونازده مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
گفت:  مازندران  اســتانداری  اقتصادی  دفتر  مدیرکل 
واحدهای صنفی مازندران که از شیوع ویروس کرونا خسارت 
دیدند تاکنون 300 میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت 

دریافت کردند.
مهــدی گلچوب افزود: در این واحدهــای توزیعی و خدماتی 
حدود 21 هزار نفر مشغول به کار هستند که به ازای هر کارگر در 
بین 7 تا 12 میلیون تومان تســهیالت با نرخ 12 درصد و با زمان 

استراحت یک تا شش ماهه پرداخت شده است.
وی واحدهای صنفی مشــمول را شامل مواد غذایی، تاالرهای 
پذیرایی، رستوران، پوشاک و البسه و کیف و کفش اعالم و اضافه 
کرد: شهرستان های آمل و عباس آباد بیشترین دریافتی تسهیالت 

کرونایی استان را به خود اختصاص دادند.
گلچوب شرط دریافت تسهیالت کرونایی برای واحدهای صنفی، 
تولیدی و صنعتی خسارت دیده از کرونا را ثبت نام در سایت وزارت 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در قالب طرح کارا دانست.

اجرای شبکه فاضالب 
در محله سنگ سیاه شیراز

شیراز - خبرنگارکیهان:
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب آبفا شیراز  گفت: 
اجرای عملیات خط انتقال و شــبکه فاضالب محله سنگ 
ســیاه در برنامه اجرایی شرکت آب و فاضالب شیراز قرار 

گرفته است.
محمدهادی ستوده افزود: اجرای خط انتقال و شبکه فاضالب 
به متراژ حدود 1100 متر با هدف جمع آوری فاضالب بهداشــتی 
و تســریع در روند احیاء بافت فرســوده محله ســنگ سیاه و در 
نهایت کمک به توسعه صنعت گردشگری و اشتغال قرار دارد. وی 

پیش بینی مدت اجرای این عملیات حفاری را 3 ماه اعالم کرد.

برگزاری جشنواره عکس راویان فتح 
در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل سازمان تبلیغات اســالمی استان همدان از 
برگزاری جشنواره عکس راویان فتح در استان خبر داد و 
گفت: مهلت ارسال آثار از تاریخ 13 دی تا 12 بهمن ماه در 

نظر گرفته شده است.
حجت االســالم محمدهای نظیــری، گفــت: محورهای این 
جشنواره ایام فاطمیه، حضور سردار سلیمانی در همدان، تجمعات 
و راهپیمایی ها در محکومیت ترور سردار، مراسم های گرامیداشت 
9 دی، راهپیمایی 22 بهمــن و برنامه های دهه فجر، کمک های 

مومنانه در ایام کرونا، گام دوم انقالب و مدافعان سالمت است.
وی افزود: این رویداد فرهنگی- هنری در بخش های عکاسی با 

دوربین حرفه ای و عکس موبایلی برگزار می شود.
مدیرکل ســازمان تبلیغات اسالمی استان همدان تاکید کرد: 
عالقمندان برای شرکت در مسابقه می توانند عکس های خود را به 
آدرسی که در فضای مجازی اعالم شده و در پیام رسان های تلگرام 

و اینستاگرام ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با نخستین سالگرد شهادت حاج 
قاســم ســلیمانی برنامه های مختلف فرهنگی و هنری به صورت 
مجازی با همت اداره کل تبلیغات اسالمی استان همدان برگزار شد.

اعتبار مورد نیاز به مناطق سیل زده جاسک 
اختصاص می یابد

معــاون رئیس جمهوری گفت: اعتبــار مورد نیاز برای 
تکمیل زیرساخت های مناطق سیل زده جاسک با درخواست 

استانداری هرمزگان به این مناطق اختصاص می یابد.
محمدباقر نوبخت در بازدید از مناطق سیل زده جاسک )روستای 
سدیچ ( اظهار داشــت: استانداری هرمزگان هر آنچه اعتبار برای 
تسریع در روند بازسازی این مناطق نیاز دارد را در نامه ای به سازمان 
برنامــه و بودجه اعالم کند. وی ادامه داد: پس از دریافت این نامه 
آن را به هیئت دولت برده تا در اولین هفته پس از مصوب شــدن 
بــه هرمزگان اختصاص یابد. وی اضافه کرد: مردم این مناطق در 
زمینه خانه های بهداشت، موتورسیکلت برای جابه جایی بهورز، راه 
به خصوص مرمت پل های تخریب شده و معیشت با مشکل هایی 

روبه رو هستند که باید به سرعت برای رفع آنها تالش کنیم.
نوبخت بیان داشت: مسائل مطرح برای حل مشکل ها را پیگیری 

می کنیم تا ساکنان این مناطق نگرانی نداشته باشند.

گیالن مقام سوم کمک 
به آزادسازی زندانیان جرائم را دارد

رئیس ستاد دیه گیالن گفت : گیالن بعد از استان اصفهان 
و تهران مقام سوم در زمینه کمک به آزادسازی زندانیان 

جرائم غیر عمد را در کشور دارد.
علیرضا یزدانی اظهار داشــت: ســتاد دیه گیالن  سال گذشته 
توانســت  ۴11 زندانی جرائم غیر عمــد  با بدهکاری 17۵میلیارد 
تومانــی را آزاد کنــد که 3۶ درصد از مبلغ بدهکاری از شــاکیان 
بصورت گذشــت و بخشش بوده اســت. وی در ادامه افزود: ستاد 
دیه گیالن طی سال جاری ۴00میلیارد تومان بدهکاری زندانیان 
 جرائم غیرعمد را پرداخت کرده است که با این اقدام 290نفر آزاد 
شــده اند. یزدانی  با اشاره به اینکه ۵۴ درصد از مبلغ مذکور توسط 
مددکاران ستاد دیه از شاکیان بخشش و گذشت گرفته شده است 
افزود: 91 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد چهار شهرستان صومعه سرا ، 
فومن، ماســال و رضوانشهر در زندان ضیابر دوره محکومیتشان را 

می گذرانند.
رئیس ستاد دیه گیالن یادآور شد: امسال  ۴1 نفر از زندانیان 
این زندان  با ۴0 میلیارد و 700میلیون تومان بدهکاری با گذشت 

و بخشش ۶7 درصد مبلغ دیه آزاد شده اند.

حوادث شهرستانها

دستگیری باند جاعل اسناد ملکی 
در رودسر

رشتـ  خبرنگار کیهان:
فرمانده نیروي انتظامي اســتان  گیالن از دســتگیري 
اعضاي باند چهار نفره جاعل اسناد ملکي با 100 میلیارد ریال 

کالهبرداري در شهرستان رودسر خبر داد.
سرتیپ عزیزاله ملکي ،  اظهار داشت: کارآگاهان آگاهي رودسر 
در پي شکایت مردي 38 ساله مبني بر اینکه با سند جعلي از وي 
کالهبرداري شــده ، موضوع را بررسي و در تحقیقات خود دریافتند 
در سال 1397 چند نفر با سند جعلي، زمیني به مساحت 10 هزار 
مترمربع در بخش چابکسر این شهرستان را به قیمت 100 میلیارد 

ریال به شاکي فروخته اند.
وي در ادامه با بیان اینکه کارآگاهان با تالش شبانه روزي موفق 
شــدند چهار متهم این پرونده را شناســایي کنند ، افزود: دو متهم 
31 و ۵7 ساله در بخش چابکسر رودسر و دو متهم ۵۵ و ۵۶ ساله 
این پرونده نیز با اخذ نیابت قضایي در شهرستان هاي شفت و کرج 

دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان تعدادي اسناد و مدارک 
جعلي کشف و ضبط شد، گفت: متهمان این پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مقام قضایي معرفي شدند.
کشف افزون بر1800 کیلوگرم مواد مخدر 

در مهرستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف یک هزار 
و ۸۴3 کیلو و 200 گرم مواد مخدر در شهرستان مهرستان 

خبر داد.
ســرتیپ احمد طاهری، گفت: در این عملیات تکاوران پلیس 
مهرســتان در قالب چند تیــم عملیاتی با رصد منطقه اعضای این 
باند قاچاق را که با یک دســتگاه وانت نیســان و یک دستگاه وانت 
تویوتا در حال جابه جایی محموله مواد مخدر بودند شناسایی کردند.
وی افزود: قاچاقچیان با رها کردن خودروها و با استفاده از تاریکی 

شب به سمت کوهستانهای اطراف فراری شدند.
وی خاطرنشــان کرد: در این عملیات  دو نفــر از قاچاقچیان 
دستگیر و ضمن کشف یک قبضه سالح کالش، سه تیغه خشاب و 
۴۵ فشنگ جنگی، در بازرسی از خودروهای توقیف شده یک هزار 

و 8۴3 کیلو و 200 گرم تریاک کشف شد.
وی با  اشــاره به معرفی متهمان دستگیر شده به مراجع قضائی 
خاطرنشان کرد: تالش برای دستگیری قاچاقچیان فراری ادامه دارد.

قاچاق ۳۹۷ راس دام 
در بخش مرزی سومار

فرمانده هنگ مرزی سومار از توابع شهرستان گیالنغرب 
از کشف 3۹۷ راس دام قاچاق به ارزش 11 میلیارد ریال توسط 

مرزبانان هنگ مرزی این بخش خبر داد. 
ســرهنگ »غالمرضا فتحی زاده« افزود:  مرزبانان این هنگ با 
اجرای گشــت و کمین هدفمند حین پایش نوار مرزی توانســتند 
تعداد 397 راس احشــام را حین خروج از نوار مرز کشف کنند که 

در همین خصوص سه نفر متهم دستگیر شدند.
وی گفت: در همین راستا با تشکیل پرونده متهمان برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شدند و دام ها توقیف شد.
وی اضافه کرد: مرزداران این هنگ با پوشــش شــبانه روزی و 
رصد هرگونه تحرکی در تالشند تا فضای ناامنی را برای قاچاقچیان 

و مخالن نظم و امنیت اقتصادی ایجاد کنند.
کالهبرداران 21۵ میلیارد ریالی فرش 

دستگیر شدند
فرمانده انتظامی قم گفت: با تــالش کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان چهار نفر که با خرید فرشهای دستباف و 
ماشینی ابریشم 21۵ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، 

دستگیر شدند. 
سرتیپ سید محمود میرفیضی، اظهار داشت: در پی طرح شکایت 
تعدادی از فروشــندگان بازار فرش قم مشخص شد دو نفر پس از 
جلب اعتماد افراد با ارائه چک های بالمحل اقدام به خرید فرش های 
ابریشم دستباف و ماشینی گران قیمت به ارزش 21۵ میلیارد ریال 

کرده و متواری شدند.
وی افزود: این موضوع، بالفاصله در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی استان قرار گرفت.
وی تصریــح کرد: متهمان که در یــک دفتر اجاره ای در تهران 
فعالیت می کردند پس از ایــن کالهبرداری محل مذکور را تخلیه 

کرده و متواری شده بودند.
فرمانده انتظامی قم افزود: در ادامه با تالش شبانه روزی و انجام 
اقدام های الزم توسط کارآگاهان پلیس آگاهی قم، مخفیگاه متهم 
اصلی و ســه تَن از همدستانش شناسایی و پس از هماهنگی های 

قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
میرفیضی اضافه کرد: متهمان ســپس به پلیس آگاهی استان 
منتقل و در مواجهه بــا کارآگاهان به جرم خود اعتراف کردند که 
ســرانجام به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مرجع قضایی استان شدند.
بیش از 10 میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در البرز کشف شد
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف انبار کاالهای بهداشتی 
احتکار شده به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال در شهرستان البرز 

خبر داد.
سرتیپ علی ابراهیمی اظهار داشت: با دریافت اخبار و اطالعاتی مبنی بر 
احتکار کاال در شهرستان البرز، موضوع در دستور کار جدی پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی شهرستان البرز 
به صورت گسترده تحقیقات الزم در این زمینه را آغاز کرده و موفق شدند 
محل دپوی کاالهای احتکار شده را در یکی از روستاهای اطراف شهر الوند 
شناســایی کنند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پلیس در بازرسی از 
انبار دپوی کاالهای احتکاری 190 هزار و 700 عدد انواع اقالم بهداشــتی 
شامل 102 هزار عدد ماسک پارچه ای، 8 هزار عدد مسواک خارجی و 80 
هزار و 700 عدد ســایر اقالم ممنوعه بهداشتی را کشف و یک نفر نیز در 
این رابطه دستگیر شد. براساس اعالم نظر کارشناسان ارزش محموله کشف 

شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده است.
کشف ۴0 تن رب گوجه فرنگی فاسد 

در الیگودرز
فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۴0 تن رب گوجه فرنگی فاسد 

به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز کشف شد.
سرتیپ حاجی محمد مهدیان نسب اعالم کرد: ماموران ایست 
بازرسی خمه در محور اصفهان-الیگودرز 2 دستگاه کامیون کشنده 
حامل بار را متوقف کردنــد. وی افزود: ماموران با همکاری عوامل 
بهداشــت شهرستان الیگودرز، در بازرســی از کامیون های مذکور 
بیش از۴0 تن رب گوجه فرنگی فاســد در بشکه های 200 کیلویی 
کشــف کردند. فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در این 
رابطه 2 نفر دســتگیر شده است، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش 
 رب گوجه های فاســد کشف شده را بیش از ۶ میلیارد ریال برآورد 

کردند.

صفحه ۷
شنبه 20 دی ۱۳۹۹
2۵ جمادی االول ۱442 - شماره 22۶۵۷

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
در آیینی بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی 
درمانی هاجر شــهرکرد)س( به نام شــهید 
مدافع سالمت دکتر رضوان نورمند چالشتری 

نام گذاری شد.
در این آیین احمد رئیسی رئیس مرکز آموزشی 
درمانی هاجر)س( شهرکرد گفت: این نام گذاری به 
منظور ارج نهادن به مقام شــامخ زن، الگوسازی و 
معرفی ایثارگری زنان و ثبت یاد و خاطرات آنان در 

تاریخ کشورمان صورت گرفته است.

همچنین مرتضی خلیلی سامانی رئیس شبکه 
بهداشــت و درمان شهرستان ســامان نیز گفت: با 
پیگیری های این شبکه و فرماندار و خانواده شهید 
مدافع ســالمت دکتر رضوان نورمند یک دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال ثابت به شبکه بهداشت و درمان 
شهرســتان ســامان با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد 
ریال تحویل و به نام این شــهید مدافع ســالمت 

نام گذاری شد.
قرار اســت این دســتگاه در مرکز شبانه روزی 
سامان نصب شود و مجوز مورد استفاده قرار گیرد.

نامگذاری بخش آنژیوگرافی شهرکرد
به نام شهید

مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
با صدور حکم  آذربایجان غربی گفت: امسال 
قطعی قضایی، هــزار و ۶00 هکتار از اراضی 
ملی استان از متصرفان و سودجویان خلع ید 

و بازپس گیری شد.
هادی قاســمی اظهار داشــت: از ابتدای سال 
تاکنون در ســطح استان، ســه هزار و 100 پرونده 
قضایی تخریب و تصرف با مساحت کلی سه هزار و 
۵00 هکتار بــه مراجع قضایی اعالم و تحویل داده 
شــده اســت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آذربایجان غربی افزود: از این تعداد، پرونده یک هزار 
و 100 پرونــده منجــر به حکم قطعــی قضایی و 
از متصرفــان و ســودجویان هــزار و ۶00 هکتار 
بازپس گیــری و خلع ید شــد. وی اظهار داشــت: 
همچنین با توجه به اینکه اســتان دارای 2 میلیون 
و 7۵0 هــزار هکتــار عرصه ملی اســت برای 80 
درصد از این عرصه های ملی نیز طرح »کاداســتر« 
یا »حدنگاری« تهیه شــده است. وی اضافه کرد: از 
ایــن میزان عرصه ملی تاکنون 80 درصد آن اجرا و 
برای شهرستان های ســلماس و چالدران به اتمام 
رسیده و تا پایان سال نیز شهرستان های سردشت 
و پیرانشهر خاتمه می یابد. »قاسمی« کم شدن اطاله 
دادرسی، امنیت ســرمایه گذاری، صیانت از اراضی 
ملی، دسترســی سهل و آسان به نقشه اراضی ملی 
و استعالمات و هماهنگی بین ادارات را از مهم ترین 
مزایای اجرای این طرح برشمرد. طرح حدنگاری یا 
کادستر، نقشه ای براساس موقعیت جغرافیایی دقیق و 
جهانی و همچنین استفاده از داده و اطالعات ادارات 
منابع طبیعی و نقشه های قدیمی تهیه می شود که 
از بروز اختالفات تا حد زیادی جلوگیری می کند و 

از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می رساند.

افتتاح سایت تلفن همراه
شیراز- خبرنگار کیهان:

سایت BTS تلفن همراه مجهز به تکنولوژی 
3G افتتاح شد.

با افتتاح این ســایت، مردم روستاهای دشمن 
زیاری، هفت خوان، کوشــک محمدآباد و ســقوان 

می توانند از اینترنت پرسرعت استفاده نمایند.
توسعه شــبکه کابلی با واگذاری بیش از 100 
تلفن به مشترکین، اجرای 1۴ کیلومتر فیبر نوری 
در بخش بانش و دشــمن زیاری از دیگر اقدامات 
مخابرات منطقه فارس در شهرستان بیضا می باشد.

۱۶00 هکتار 
از اراضی ملی 

آذربایجان غربی
 بازپس گرفته شد

توقف تولید 
کارخانه سیمان گالیکش
 به دلیل نبود سوخت 

مدیرعامل شرکت سیمان پیوند گلستان 
در شهرستان گالیکش گفت: فعالیت تولیدی 
این کارخانه به دلیل تامین نشدن سوخت گاز 

و مازوت تعطیل شد.
حســین چهرگانی افزود: از اواخر آبان امسال با 
قطع گاز کارخانه سیمان، استفاده از سوخت مازوت 
در دســتور کار قرار گرفت که اکنون نیز تامین آن 
با مشکالتی از سوی شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی ایران و نیز سیستم حمل و نقل استان مواجه 

شده است.
وی گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 
در حال حاضر تامین سوخت نیروگاه ها را در اولویت 
قرار داده است مضاف بر اینکه شرکت متولی حمل و 
نقل گلستان نیز برای حمل سوخت همکاری ندارد.

فعالیت خط تولید کارخانه سیمان پیوند گلستان 
واقع در شهرســتان گالیکش، پیــش از این نیز به 
دلیل مشکالت زیســت محیطی و تاخیر در نصب 
فیلترهای جدید وارداتی در مهرماه امسال 23 روز 

تعطیل شده بود.

ساخت ۳ هزار واحد مسکونی 
در هرمزگان 

آغاز شد
عملیات اجرایی ســاخت سه هزار واحد 
مسکونی برای اقشــار آسیب پذیر با حضور 
معــاون رئیس جمهوری و رئیس  ســازمان 
برنامه وبودجه، روســای بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی، کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 
استاندار و جمعی از مسئوالن در شرق استان 

آغاز شد.
استاندار هرمزگان در این مراسم گفت: کلنگ زنی 
300 واحد مســکونی روســتایی در بشــاگرد به 
نمایندگی از سه هزار مسکن در مناطق محروم شرق 
این استان آغاز شد. فریدون همتی افزود: تسهیالت 
برای هر واحد روستایی ۵00 میلیون ریال در نظر 
گرفته شــده که 300 میلیون ریال آن بالعوض و 
نقشــه ساختمان، نظارت ساختمان و صدور پروانه 

ساخت برای این واحدها نیز رایگان است.

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی)ره( 
استان فارس گفت: هم اینک سه هزار و ۷00 
واحد مسکونی با همکاری نهادهایی از جمله 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بسیج و خیران 
برای نیازمندان این استان در دست ساخت 
است که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ کار احداث 

آنها به انجام رسد. 
محمــد بذرافشــان، در ســفر به شهرســتان 
زرین دشــت در حاشــیه آیین واگذاری 27 واحد 
مسکونی ساخته شــده به مددجویان زیر پوشش 
کمیته امداد این شهرستان، اظهار داشت: تا پایان 
ســال 99 تعدادی دیگر از واحدهای مسکونی که 

در حال حاضر عملیات ساخت آنها در دست انجام 
است، به مددجویان این نهاد واگذار خواهد شد که با 
احتساب آن شمار واحدهای مسکونی واگذار شده در 
سال جاری در این شهرستان به ۶0 واحد می رسد. 
وی، بیان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، تمام 
کودکان یتیم استان فارس صاحب خانه می شوند تا 

دیگر هیچ یتیمی در فارس بی خانه نباشد.
بذرافشان همچنین در ادامه این سفر، 10 پنل 
خورشــیدی را که با صرف پنــج میلیارد ریال و با 
هدف درآمدزایی برای خانواده های محرومان ساخته 
شده و نیز مرکز نیکوکاری اهل بیت )ع( را در شهر 
حاجی آباد )مرکز شهرستان زرین دشت( افتتاح کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان فارس همچنین در 
بازدید از شماری از طرح های اشتغالزای شهرستان 
زرین دشت گفت: 13 هزار و ۵00 فرصت شغلی با 
اجرای 10 هزار طرح دانش بنیان، صنایع دســتی، 
دامداری، کشــاورزی و فرش در این اســتان اجرا 
شده است که با فعال شدن شماری از این طرح ها 
در این شهرستان، 270 نفر مشغول به کار شده اند.

سه هزار و ۷00 واحد مسکونی برای نیازمندان فارس 
در دست احداث است

استان  فاضالب  و  مدیرعامل شــرکت آب 
کرمان با بیان اینکه طرح میلیاردی انتقال آب 
از سد صفارود شهرستان رابر به کرمان با نظرات 
غیرکارشناســی نباید قفل شود گفت: اعتقاد 
داریم در این طرح ابتدا باید منافع کشــاورزان 
در اولویت نخســت قرار  گیرد و پس از آن، آب 

کرمان تامین شود. 
محمد طاهری افزود: 30 میلیون متر مکعب آب 
طی کوتاه مدت مشــکل کم آبی شــهر کرمان را رفع 

می کند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان کرمان 
گفت: آبرســانی به قلعه گنج، رودبار جنوب، کهنوج 
و ســایر مناطق جنوب این استان انجام و پروژه های 
عظیمی در این منطقه اجرا شده که 20 درصد آن در 

شمال استان انجام نشده است.
وی تصریــح کرد: نیمــی از جمعیــت کرمان از 
شهرســتان ها به این منطقه مهاجرت کرده اند و اگر 

آبی می آید برای مردم شهرســتان هایی است که در 
کرمان مستقر شده اند.

وی تأکید کرد: 30 تا ۴0 میلیون متر مکعب آب 
از منابع ســد صفارود برای کرمان تامین شود و  باید 
این پروژه با حفــظ تمامی حقوق و حقابه  جنوب در 
اولویت قرار گیرد و اگر آبی اضافه ماند، از مردم کرمان 

دریغ نکنند.
طاهری با بیان اینکه کم آبی همچنان در کرمان 
وجود دارد و منبع جدیدی به تامین آب استان و شهر 
کرمان اضافه نشده است افزود: به جز منابع در دست 
اجرا، که هنوز به بهره برداری نرســیده و با جابه جایی 
چاه ها و خرید چاه های کشــاورزی سعی بر تامین آب 

کرمان با همکاری مدیریت استان داریم.
وی افزود: فاضالب کشی کرمان بیش از پنج هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری با سه هزار نفر  اشتغال زایی 
وارد اســتان کرمان می کند که این پــروژه بزرگ با 
پشتیبانی نمایندگان سه شهرستان در حال اجرا است.

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
گلستان با اشــاره به وابستگی ۸0 درصدی 
نیروگاه های اســتان به گاز گفــت که این 
نیروگاه هــا با کاهش دمــا و افزایش مصرف 
شهری، برای تولید برق با مشکل تامین سوخت 

مواجه هستند.
علی اکبــر نصیری اظهار داشــت: پس از قطع 
گاز، نیروگاه هــا برای تداوم تولید باید از ســوخت 
جایگزین از جمله مازوت و گازوئیل استفاده کنند 
که به علت مشکالت زیست محیطی و آلودگی هوا 
 استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها ممنوع شده 

است.
وی بیــان کــرد: ســوخت ذخیــره گازوئیل 
نیروگاه های گلستان هم به اتمام رسیده و از سوی 
دیگر، شرکت توزیع فرآورده های نفتی برای حفظ 
ایمنی و دشواری تردد تانکرهای زیاد، از انتقال این 

سوخت به نیروگاه ها خودداری می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان 

افزود: به علت سردی هوا و افزایش مصرف، شرکت 
گاز برای تامین ســوخت منازل مجبور به قطع گاز 

نیروگاه ها و واحدهای صنعتی شده است.
گلســتان چهار نیروگاه در مراوه تپه، علی آباد، 
رامیــان و گرگان دارد که به گفته نصیری، نیروگاه 
گرگان هنوز در مــدار تولید قرار نگرفته، مراوه تپه 
به دلیل نداشــتن ســوخت کافی تولیــد ندارد و 
نیروگاه هــای علی آباد و رامیان بــا نصف ظرفیت 

مشغول تولید برق هستند.
وی گفت: در حال حاضر برق مصرفی و مورد نیاز 
گلستان با ۴00 مگاوات برق تولیدی روزانه نیروگاه 
علی آباد و 2۴ مگاواتی نیروگاه رامیان تامین می شود.

نصیری از مردم خواست برای پایداری در تولید 
برق، در مصرف برق و گاز در روزهای ســرد ســال 

صرفه جویی کنند.
شرکت گاز گلســتان اعالم کرد که با افزایش 
مصرف گاز مشترکان خانگی، محدودیت مصرف برای 

واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

نیروگاه های گلستان برای تولید برق با کمبود سوخت مواجه هستند

2۳0 میلیارد تومان خسارت 
به سیل لرستان 

تخصیص یافت
مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
لرستان گفت: از یکهزار و 3۴ میلیارد تومان 
خســارت ثبت شده ســیل ۹۸ تنها 230 
میلیارد تومــان تخصیص یافت که ۸0درصد 
 آن در قالب اسناد خزانه اسالمی و مابقی نقدی 

است.
عباس شــرفی اظهار داشت: تعمیر، بازسازی و 
احداث پل های ده یوســفان، حسن گاویار، یارآباد، 
خوشنام، حبیب وند، تنگ پری، چم کریم و سیالیای 
شهرستان دلفان با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 
800 میلیون تومان در حوزه راهداری و چهار دستگاه 
پل نیز در مســیر گردشگری آب گرم در حوزه راه 

روستایی در حال اجرا است.
وی افزود: روکش آسفالت راه های اصلی، فرعی 
و روســتایی به طول 29 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 

11 میلیارد و ۴00 میلیون تومان اجرا شده است.
وی گفــت: در قالب طرح ابــرار در مرحله اول 
آسفالت روستاهای چشمه حاجی محمد، میان تنگ 
باال و پایین و زیرسازی و قیرپاشی محورهای سرمه 

و قالته نیز انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان 
اظهار داشت: شن ریزی راه های روستایی جعفرآباد، 
بوربور، علی آباد پیردوســتی و چواری به طول 20 

کیلومتر تکمیل شده است.
وی افزود: با توجه به وضعیت راه های روستایی 
در استان و عدم وجود زیرساخت های الزم در این 
 حوزه، اعتبارات راه روستایی متناسب با نیاز استان 

نیست.
شــرفی گفت: در حال حاضــر پروژه های راه 
روستایی تلیاب، علی آباد، گاوکش و گشه به طول 
21 کیلومتر و اعتبــار 3.۵ میلیارد تومان در حال 

عقد قرارداد می باشد.

رئیس  دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
علت اصلی افزایش آمــار بیماران مبتال به 
کووید1۹ طی روزهای اخیر در این استان را 

دورهمی های شب یلدا اعالم کرد.
سید عباس موسوی گفت که بررسی کادر درمانی 
از بیماران کووید 19 بســتری در بیمارستان های 
استان نشان می دهد بی توجهی به هشدارها در باره 
پیامدهای برگزاری دورهمی شــب یلدا سبب شده 
است تا روند شیوع کرونا در مازندران افزایشی شود.

وی روند افزایشی کنونی بیماران جدید مبتال به 
کووید 19 در مازندران را نگران کننده توصیف کرد 
و افزود: بی توجهی به هشدارهای درمانگران مبنی 
بــر رعایت محدودیت ها و پروتکل های بهداشــتی 
بخصوص عدم برگزاری دورهمی ها و نشســت های 
خانوادگی می تواند مشکالت استان را افزایش دهد.

روند افزایشی بیماران جدید کووید 19 بستری 

در بیمارستان های مازندران با ضرب آهنگ مالیم 
از آذر ماه شروع شد ولی از دی ماه شدت گرفت به 
گونه ای که آمار حدود 800 بیمار کووید 19 بستری 
در روز اوایل آذر ماه با افزایش ۵0 درصدی به حدود 

یکهزار و 200 نفر رسید.
وزارت بهداشــت هم هفته پیــش در ارزیابی 
جدیدش از وضعیت کرونایی کشــور اعالم کرد که 
وضعیت چهار شهرستان مازندران از نارنجی به قرمز 
و پنج شهرســتان هم از زرد به نارنجی تبدیل شده 
است. در حال حاضر وضعیت 18 شهرستان از 22 
شهرستان مازندران نارنجی و چهار شهرستان آمل، 

ساری، رامسر و سوادکوه شمالی قرمز است.
محدودیت های قرمز کرونایی از روز شــنبه 13 
دی ماه در این چهار شهرستان به اجرا درآمد و اجرای 
محدودیت های نارنجی هم در سایر شهرستان های 

استان تشدید شد.

دورهمی شب یلدا
 بیماران کرونایی مازندران را افزایش داد

استاندار اردبیل گفت: برای نخستین بار 2شهر 
استان از جمله شهر عنبران نمین به عنوان شهر ملی 
گلیم و شهر اصالندوز مغان به عنوان شهر ملی ورنی 
در سطح کشور به عنوان شهر ملی صنایع دستی 

معرفی و به ثبت رسید.
اکبر بهنامجو افزود: در روستاها و قشالقات شهرستان 
اصالندوز مغان یک هزار و 800 بافنده ۶0 درصد تولیدات 
ورنی اســتان را تولید می کنند و در 30 کیلومتری مرکز 
استان در شهر مرزی عنبران از توابع شهرستان نمین نیز 
زنان و دختران منطقه ساالنه بیش از 120 هزار مترمربع 
گلیم تولید می کنند. وی بیان کرد: چهار هزار تولیدکننده، 
هشت تعاونی و یک اتحادیه گلیم بافی همراه به نمایشگاه 
دائمی صنایع دســتی و مرکز آموزشی در منطقه عنبران 
فعالیت می کنند که این یک ظرفیت عظیم به شمار می رود.

استاندار اردبیل اضافه کرد:ثبت این 2 شهر به عنوان 
شهر ملی صنایع دستی گامی مهم در توسعه گردشگری 
استان بوده است. بهنامجو گفت: ثبت این 2 شهر به عنوان 
شهر ملی صنایع دستی تقویت و توسعه زیرساخت های این 

شهرها را در حوزه صنایع دستی به دنبال خواهد داشت.

ثبت 2 شهر استان اردبیل 
به عنوان صنایع دستی 

استان  امام خمینی)ره(  امداد  مدیرکل کمیته 
سمنان گفت: 100 خانه برای ایتام استان در مناطق 

روستای در دست ساخت است.
محسن مســعودیان راد ابراز داشت: تخصیص منابع 
اعتباری و همراهی بخش های مختلف موجب تســریع 
و تسهیل در کمک رسانی و اشتغالزایی به ایتام می شود.

وی بیان کرد: از مجموع ۶00 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال  مربوط به اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 

استان سمنان 7۵ درصد جذب تسهیالت مربوط به اشتغال 
در مناطق روستایی بوده است.

مســعودیان راد تصریح کرد: 90 خانوار با تسهیالت 
اشــتغال به  روســتای کالپوش میامی بازگشتند و این 
میزان اســتقبال خانوارهای روســتایی ارزشمند است و 
اکنون 300 خانوار روستایی دیگر شناسایی شدند که با 
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی بازگشت این افراد به روستا 

و مهاجرت معکوس دنبال می شود.

وی یادآور شد: اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد دام و 
توجه به مشاغل خانگی از جمله رویکردهای اصلی اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان سمنان برای 

اشتغالزایی و توسعه روستاهای استان است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان سمنان 
گفت: ایجاد کارگاه متناسب با ظرفیت هر روستا می تواند به 
اشتغالزایی و بهبود معیشت روستاییان کمک کند و اجرای 
این طرح در روستاهای استان نیازمند تامین اعتبار است.

100 خانه روستایی برای ایتام استان سمنان در دست ساخت است

مدیرعامل آب و فاضالب کرمان:

طرح انتقال آب از صفارود به کرمان 
نباید تعطیل شود



 در بحبوحه درگیری های داعش 
در اطراف منطقه موصل و تکریت، 
حاشیه نشین های دجله که عمدتا 
از اهل سنت بودند به حرم امامین 
عسکریین)ع( پناه می آوردند و به 
سردار سلیمانی می گفتند: امروز با 
همه وجودمان احساس می کنیم که 
شیعیان، مدافعان واقعی ما هستند 
هستیم. شــما  نجات یافته  ما  و 

 دوســتان عراقی بــه دفتر ما 
می آمدند و می گفتند که »سردار 
بیاید؟«  می خواهد  کی  سلیمانی 
این ها آوازه سردار سلیمانی را در 
منطقه شنیده بودند. یعنی همگی 
می گفتند:  می کردنــد،  التماس 
»کــی ســلیمانی می خواهــد 
بیایــد وارد منطقه بشــود؟ کی 
می خواهد مــا را نجات بدهد؟«
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گفت وگو از ایرج نظافتی

* حاج آقا اسماعیلی ضمن تشکر از اینکه گفت وگوی 
ما را پذیرفتید، لطفاً برای مان از حاج قاسم بگویید؛ نحوه 
ارتباط شما با ایشــان و فعالیت های ایشان در منطقه 

شمال عراق...
بسم اهلل الرحمن الرحیم، ابتدا درود می فرستیم به روح بلند 
شــهدای مقاومت خصوصاً حاج قاسم و ابومهدی المهندس و 
دیگر عزیزانی که عاشقانه در راه خدمت به حرمین شریفین از 
جان و مال و هســتی خود گذشتند و عاشقانه در رکاب سردار 
دل ها به مبارزه با تکفیری ها در این منطقه پرآشوب پرداختند.
بنده توفیق داشــتم ســال هایی را تحت امر ایشان باشم. 
به هرحال، حتماً آگاه هستید و می دانید که مسئولیت عالی ستاد 
بازســازی اعتاب مقدسه عراق و معمار و طراح اصلی آن خود 
سردار سلیمانی بودند. شاید بخشی از مردم این آگاهی را نداشته 
 باشــند و فقط بُعد نظامی سردار سلیمانی و فرماندهی اش در 
جنگ ها با داعش را در خاطر داشته  باشند؛ درصورتی که ایشان 

بنیان گذار اولیه و اصلی ستاد بازسازی عتبات عالیات بودند.
* با توجه به مشغله های فراوانی که سردار سلیمانی 
در ابعاد مختلف نظامی در مقابله با تکفیری ها در عراق 
و سوریه وافغانستان و لبنان و یمن داشتند آیا نظارت 
مستقیم ایشان بر کار ستاد بازسازی مانعی برای انجام 

فعالیت های نظامی ایشان در منطقه نبود؟
 به نکته خوب و مهمی  اشاره کردید، به رغم همه مشغله و 
مشکالتی که ایشان در هدایت نهضت های آزادی بخش جهان 
اسالم در اقصی نقاط کشورهای منطقه داشتند، این مانع نمی شد 
که ایشان نگاه و توجهش نسبت به مأموریت ستاد بازسازی و 

روند این فعالیت ها کاسته شود.
به جد مسائل را دنبال می کرد و آن چنان نقاط ضعف، نقاط 
قوت و اصالح راهکارها را در جلســات مختلف به عنوان راهبرد 
فعالیت های ستاد بازسازی به مسئوالن ستاد پیشنهاد می داد 
که خود مدیران ستاد کراراً می گفتند: ما آن قدر واقف نبودیم که 
ایشان نظارت دقیق و لحظه ای روی فعالیت های ستاد بازسازی، 
آن هم با این گســتردگی فعالیت، با آن ظرافت ها و این حجم 

مأموریت ها و نیروهای تخصصی دارند.
باید به عرض شــما برسانم ما بعد از قرن ها فعالیت هایی را 
در اعتاب مقدسه شاهد بودیم که عنایت الهی بود و این توفیق 
نصیب ســردار سلیمانی شــد، چون خداوند به نیت ها پاداش 
می دهد. اخالصی که در سردار سلیمانی بود، باوری که نسبت 
به اهل بیت مظلوم ما علیهم السالم در دل سردار سلیمانی بود، 
به ایشــان کمک می کرد که بتواند کارهای بزرگ و ارزشمند 
و مانــدگار انجام دهد. الزمه آســودگی زائران در حین زیارت 
و بهره برداری معنوی، توســعه فضای متناسب با حجم عظیم 
زائران برای رفاه زوار و تهیه و تجهیز خدمات در زمینه اسکان، 

بهداشت و تغذیه بود.
* در مورد سامراء و مرقد مطهر امامین عسکریین 
علیهم السالم شهید سلیمانی توجه ویژه ای داشتند، علت 

آن را در چه می بینید؟
یکی از نقاطی که خیلی توجه ســردار سلیمانی را به خود 
معطوف کرده بود، حرم امامین عســکریین علیهم الســالم در 
دورترین نقطه از ســرزمین عراق بود. ما به برادران اهل سنت 
ارادت داریم و عالقه مند هستیم، خط حائل ما بین برادران شیعه 
و برادران اهل سنت، یک خط باریک بسیار بسیار کوچکی است 
که در پوشش اخوت، برادری و مهرورزی می توان مشکالت را 
حل کرد. شکافی را قرن هاست استکبار جهانی بین برادران شیعه 
و اهل ســنت ایجاد کرده  است. دشمن توانسته از این فقدان و 
خأل و شکاف استفاده کند، لذا توجه سردار سلیمانی به منطقه 
ســامراء به خصوص حرم امامین عسکریین علیهم السالم جلب 

شد و تعصب ویژه ای نسبت به آن مکان داشتند.
* با توجه به این که در عراق، شکاف شیعه و سنی و 
شکاف های قومی و قبیله ای فعال است، آیا چنین منطقه 

بحرانی می تواند خودش نقطه حل بحران باشد؟
بله، دقیقاً همین طور است. خواست حکام جور این بوده که 
مانع ارتباط مردم با امام معصوم)ع( بشوند، غافل از این که شاید 
در واقع اراده الهی بر این بوده که به این مضجع شریف، برکت 
بدهد و روزی که فاصله بین شیعه و سنی اتفاق خواهد افتاد، 

همین جا با اراده خداوندی نقطه وحدت خواهد شد.
ابوبکر البغدادی با همه قوای تازه نفسی که داشت، در آستانه 
نیمه شعبان به حرم امامین عسکریین)ع( حمله کرد و تا صبح با 
همه قوا موفق نشدند که وارد چهار دیواری حرم مطهر بشوند. 
به عنوان یک شاهد عینی عرض می کنم، از میزان قوای نظامی 
در داخل حرم، تا حدود رینگ صد متری حرم مطلع بودم که 
چه نیروهایی مدافع حرم بودند. قبل از عملیات، داعشی ها چه 
تبلیغات و تهدیدهایی را انجام می دادند که »حرم را تخلیه کنید، 
درغیراین صورت اگر ما وارد بشویم، سر از تن تان جدا می کنیم 
و چه ها می کنیم.« حتما می دانید که آن زمان نیروهای داعش، 
یکی پس از دیگری، شهرهای شمال عراق را تصرف می کردند، 
یعنی در جنگ نظامی شهرهای عراق را تصرف نکردند، با فریب 
و نیرنگ و استفاده از تهدید و واسطه گری با شعارهای فریبنده 
آمدند شیوخ و عوامل و عناصر اصلی را فریب دادند و به همین 
صورت وارد شهرها شدند، و حتی مسئله حادثه دلخراش ورود 
تکفیری ها و تســخیر تکفیری ها در پایگاه اسپایکر عراق هم با 

همین ترفندها بود. 
* با توجه به بافت سامراء که اهل سنت غلبه دارند، 
چرا تبلیغات داعش منجر به ســقوط شهر نشد و حرم 
تکفیری ها  تصرف  به  علیهم السالم  امامین عسکریین 

در نیامد؟
اهالی سامراء دلشان با اهل بیت)ع( بوده و هست. من این را 
شهادت می دهم و این را با همه وجودم لمس کرده ام. سال هاست 

اشاره: شهر بلد در جنوب استان صالح الدین عراق و شمال بغداد واقع شده و شاهراه اصلی به سامراء از این منطقه 
می گذرد و یکی از معبرهای مهم در نبرد با داعش و تکفیری ها محسوب می شد. »حاج موسی اسماعیلی« مرد پرجاذبه و 
پای کار نظام و انقالب که نام او با سامراء و بلد و استان صالح الدین عراق عجین است هم اکنون مسئولیت ستاد بازسازی 
عتبات را در این منطقه برعهده  دارد. روزها و شب هایی که داعش آرامش را بر زائران و مجاوران سه امام شیعیان حرام 

کرده  بود، او در حرم امامین عسکریین علیهم السالم شاهد عینی نبردهای بی امان مدافعان حرم با تکفیری ها بود.
حاج موسی اسماعیلی و همکارانش در ستاد، آن روزها به جای بیل و کلنگ و بازسازی حرم، ناچار اسلحه به دست 
گرفتند و در نیمه خرداد 1393رشادت های سردار شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس را در عملیات بزرگ سامرا- نصر 

الکبیر - شاهد بودند.

ورود حاج قاســم و ابومهدی به همراه نیروهایشــان به قلب محاصره در حرم عسکریین، بارقة امیدی برای مردم 
آن منطقه در مقابله با تکفیری های داعش و بوســه حاج موسی اسماعیلی بر پیشانی این دو شهید بزرگوار، تقدیر و 

تشکری از آنها بود.
باید روایت تاریخی این عملیات را به درســتی بازگو کرد تا زائرانی که اکنون با خیال راحت و در امنیت کامل به 
زیارت امامان شیعه در عراق می روند بدانند در راه این امنیت چه عزیزانی که از جان خود گذشتند و چه رشادت هایی 

صورت گرفته است.
گفت وگوی ما با حاج موسی اسماعیلی درباره محاصره حرمین امامین عسکریین علیهم السالم و نقش سردار سلیمانی 

و ابومهدی المهندس در مبارزه با تکفیری های داعش را در ادامه می خوانید.

ناگفته های حاج موسی اسماعیلی مسئول ستاد بازسازی عتبات استان صالح الدین عراق از رشادت های حاج قاسم در محاصره سامراء

اهلسنتبهسردارسلیمانیمیگفتند:
شمامدافعانواقعیماهستید

داعشی ها جاده را با انفجارهایی مثل اژدر بنگال از وسط قیچی کرده 
بودند که هیچ خودرویی قادر به عبور از این شکاف ها نباشد، حاشیه 
آن را هم تله گذاری کرده  بودند. همه این اتفاقات را حاج قاسم در این 
مسیر می بینند و با آن شجاعت کامل، مجروحیتی را هم متحمل می شوند 
و با مشقت بسیار زیاد و درگیری های خیلی شدید، خود را رساندند.

حاج قاسم به همراه نیروهایی از لبنان، سوریه و غزه آمده بودند، 
عزیزانی از بچه های حشدالشعبی، فرماندهانی از قوای نظامی هم 
در معیت ایشان بودند. از آن جا دیگر سردار سلیمانی در گوشه ای 
از صحن در همان فضای آزاد مستقر شد و صحن مطهر امامین 
عسکریین)ع( را مقر فرماندهی برای آزادسازی سامراء قرار داد.

اهل ســامراء از قَِبل وجود نازنین اهل بیت )ع( رزق می بردند. 
وقتی با شیوخ و با بزرگان اینجا صحبت می کردیم و خود شما 
در دیدار و جلســه ای شاهد بودید، به طریقی این داعشی ها را 
لعن و نفرین می کردنــد و می گفتند که زمانی که امنیت بود 
زندگی ما، شــرافت ما، عزت ما، رونق ما، معیشت ما، به برکت 
وجود امامین عسکریین)ع( بود و مردم شهر اوضاع معیشت شان 
بســیار عالی بود. مغازه ها و رونق و آبادانی شهر سامراء همه به 
برکت وجود امامین عســکریین)ع( بود. فرزندانشان که متولد 
می شــدند را با آوردن در حرم مطهر ایشــان به وجود مقدس 
امامین عســکریین)ع( متبرک می کردند. اهل سنت در صحن 
نرجس خاتون)س( حوزه علمیه داشتند. نماز اقامه می کردند. 
درس می گفتند. حدیث می خواندند. من در هیچ جای شــهر 
ســامراء نشــنیدم و ندیدم که آنها بخواهند به ولی نعمتشان 

جسارت کنند یا کفران نعمت کنند یا نکته ای منفی درخصوص 
این بزرگواران مطرح کنند. 

* شما در آن مقطع رئیس ستاد بازسازی عتبات در 
سامراء بودید؟

بله، بنده در آن مقطع در ســال 93 مسئول ستاد عتبات 
سامراء بودم و این صحنه ها را شاهد بودم؛ یعنی 20 روز قبل از 
عملیات داعش، شاید بگویم این تبلیغات و شایعات و فشارهای 
جنگ روانی به داخل حرم و به نیروهای مدافع حرم و به خادمان 

حرم و حتی زواری که از اطراف می آمدند، منتقل می شد.
* عملیات بزرگ سامراء یکی از موفقیت های بزرگ 
سردار سلیمانی و نیروهای بسیج مردمی عراق در سال 

1393 شمسی بود، در این باره توضیح بفرمایید؟
عملیات چند جانبه فتنه داعش در منطقه شــمال عراق، 
در آســتانه 14 خرداد 93 در شــهر ســامراء آغاز شد و اصل 
اهداف تکفیری ها به ســرکردگی آمریکا، تصرف حرم امامین 

عسکریین)ع( بود. 
* شما آن زمان در سامراء حضور داشتید؟

من فکر کنم دوم شــعبان برابر هشــتم یا نهم خردادماه 

1393 بــرای انجام امــور هماهنگی به ایــران آمدم و قبل از 
این که عملیات داعش در سامراء آغاز شود، در ایران بودم. صبح 
پنجشنبه 15 خرداد بود که به من زنگ زدند که سامراء سقوط 
کرده اســت! گفتم: »نه، من تا دیشب خبر دارم، چنین اتفاقی 
نیفتاده و مشکلی در سامراء وجود ندارد.« گفتند: »نه، سامراء 
ســقوط کرده!« امکان تماس هم نبود. ما خوشــبختانه تلفن 
ماهواره ای در ســامراء کار گذاشته بودیم که اگر در هر صورت 
که اینترنت های عراق قطع شــوند، بتوانیم از ایران، مســتقیم 
تماس بگیریم و کارهایمان را انجام بدهیم. من با آن تلفن تماس 
گرفتم و از جانشین خود در سامراء پرسیدم که وضعیت چطور 
اســت. ایشان گفت: »بله، ساعت دو و نیم دیشب حمله شد و 
داعشــی ها تا اطراف حرم آمدند و درگیری به شدت ادامه دارد، 
ولی االن قوای نظامی هم آمده اند و درگیری ها پراکنده است.« 
من همان ظهر پنجشنبه 15 خرداد بالفاصله هماهنگ کردم و 
برایم بلیط گرفتند و ساعت هشت شب 15 خرداد از فرودگاه امام 
وارد فرودگاه بغداد شدم و به کاظمین آمدم تا به سامراء بروم. 
* مگر محاصره نبود؟ چطور می خواستید خودتان را 

به سامراء برسانید؟
بله، راه ها همه بسته بود. با سردار سلیمانی ارتباط گرفتم، 
ایشان همیشه در میدان نبرد و خط مقدم بود، حاج قاسم یک 

ســتون نظامی زرهی گرفتند تا ما بتوانیم 
همراه نماینده آیت اهلل العظمی سیســتانی و 
امام حرم کاظمین)ع( وارد منطقه بشــویم. 
هرچه قدر ما پیشروی کردیم، نیروهایی که 
پیش قراول بودند، برمی گشتند و می گفتند 
منطقه کاًل تصرف شده است! یکی از نیروها 
فرد خیلی شجاعی بود؛ خیلی تالش کردند 
که این ســتون را به سمت سامراء حرکت 
دهند و از این منطقه عبور کنند ولی موفق 
نشــدند. چون داعشــی ها به جاده بغداد به 
سامراء کاماًل مسلط بودند و به شدت منطقه 
زیر آتش آنها بود. ایشــان، جهت ستون را 
به ســمت فرودگاه بغداد تغییــر دادند و با 
هماهنگی ای که با دفتر نخست وزیری عراق 
انجام دادند، قرار شد ما را به عنوان نیروهای 
عراقی همراه نیروهای نظامی عراقی به سامراء 
منتقل کنند. بعد ما وارد فرودگاه سامراء -که 

نزدیک شهر بلد و یکی از پایگاه های مهم و پروازی آمریکاست- 
شدیم. با هواپیما که از بغداد به سمت سامراء می آمدیم، کامالً این 
مسیر جاده کاظمین به سامرا را می دیدیم، تمام این برجک ها، 
نگهبانی ها و ایست و بازرسی ]سیطره[ هایی که در منطقه بوده، 
همه منفجر شده بودند؛ کلیه خودروهایی که متعلق به نیروهای 
ارتش عراق و پلیس عراق بودند در منطقه همه را آتش زده بودند، 
و همه استحکامات به دلیل اتصال قوای تکفیری از چپ و راست 
جاده یا به اصطالح نظامیان می گویند لجمن های چپ و راست، 
این ها به هم اتصال پیدا کرده بودند، این قوا را کاًل پرس کرده 
 بودند و همه را به تصرف خود درآورده و خیلی ها را به شهادت 
رسانده بودند. شرایط حاکی از این بود که وضعیت سامراء بسیار 
بســیار خطرناک شده؛ یعنی منطقه شمال عراق سقوط کرده، 
چون این جاده و این اتفاقات هم حاکی از همین بود. این ها را 
ما بعینه می دیدیم. پس از فرود در فرودگاه بلد در دقایق مانده 
به اذان صبح با یک فروند هلی کوپتر توپ دار به ســمت سامراء 
آمدیم که در محل میدان ورودی حرم امامین عسکریین، با آتش 
دشمن که از هر طرف می زدند، مواجه شدیم و تیراندازهای داخل 
هلی کوپتر هم متقابالً پاسخ می دادند. ما در این وضعیت و شرایط 
بسیار سخت وارد محوطه حرم امامین عسکریین علیهم السالم 
شدیم. همه خیلی خوشحال بودیم که خود را به داخل فضای 
حرم امامین عســکریین علیهم السالم رساندیم، این حضور ما 
و جمعیتی که به همراه داشــتیم و پــس از آن هلی بردهایی 
که ارتش عراق و هوانیــروز عراق انجام می داد، قوای جدید را 
وارد حرم امامین عسکریین علیهم السالم می کردند که نیروها 
وارد حرم شــدند. همه جا به غیر از حرم مطهر تا شــعاع 200 
متری یا 100 متری، در تصرف نیروهای داعش بود و هم چنان 
حرم را نشــانه می گرفتند و به شکل های مختلف با استفاده از 
نیروهای انتحــاری که ملّبس به یونیفورم نظامی بودند، از هر 

طرف می آمدند خودشان را به حرم نزدیک کنند. یعنی وضعیت 
ما در آن شرایط این طور بود که درهای صحن حرم را به روی 
خودمان بسته، و داخل صحن بودیم، بیرون این درها دیگر امن 
نبود. همین محلی که االن کفشــداری هست و زوار می آیند و 
جزو محدوده فضای حرم شــده، این منطقه دیگر امن نبود و 
ما بایســتی درها را می بستیم تا داخل صحن باشیم. داعشی ها 
خودشــان را برای عملیات انتحاری به در و دیوار حرم می زدند 
و متالشی می شدند! دست و پاهایشان می افتاد. وضعیت بسیار 

سخت و دشواری بود. 
* حال و هوای حرم در شب و روز حمله داعش در نیمه 
خرداد 1393 و مقاومت مدافعان حرم را توضیح بدهید.

شــب هشتم شعبان که اگر  اشتباه نکنم مصادف می شد با 
16 خرداد 1393، هجمه ای از ســه جناح در نیمه های شــب، 
با اســتفاده از اصل غافلگیری توسط تکفیری ها به سمت حرم 
آغاز شــد و هرچه در توان داشــتند و هر آتشی که تهیه کرده 
بودند به میدان کارزار آوردند. با همه سالح های پیشرفته ای که 
داشــتند و با حمالت خمپاره ای، و مرکزیت حرم، قبه امامین 
عســکریین)ع( را نشانه گرفتند. در واقع، اصل هدف، مرکزیت 

حرم امامین عســکریین )ع( بود. خصوصاً گواه محکم تر این که 
در حمله ســال 1384 و 1386 هم ما دیدیم که چه طور و با 
چــه ترفندی آن فتنه را آغاز کردنــد و آن اعتراضات را ایجاد 
کردند. پشت اعتراضات هم وارد حرم شدند و آن بمب گذاری ها 
را انجام دادند و حرم امامین عســکریین)ع( را با خاک یکسان 
کردند و آن صحنه دلخراش را برای عموم مسلمین جهان خلق 
کردند. خب پس این ها هدفشان درواقع کوبیدن و از بین بردن 
کامل حرم بود، ولی مقدم بر آن، این بود که قصد داشتند حرم 
را تصرف کنند و به عنوان نقطه ضعف و گروکشــی، بتوانند از 
آن در مذاکرات شان استفاده کنند و بتوانند آن اهدافی را که از 
این حضور و تصرف حرم امامین عسکریین)ع( دارند، راحت تر 

محقق کنند!
* سردار سلیمانی پیش بینی نمی کرد که حرم امامین 

عسکریین)ع( می تواند هدف بالقوه خراب کاری باشد؟
اتفاقاً خودی ها می گفتند حرم قابل نفوذ و تصرف است. یعنی 
ما از سنگرهای خودمان، حفاظت می کردیم اما از نقاط ضعف و 
قوت خود نیز کاماًل مطلع بودیم و می دانستیم احتمال تصرف 
حرم جدی اســت. نیروهای عراقی مدافع حرم دفاع می کردند 
و مــا هم از اقدام هــای خودمان مطلع بودیم و تصور ما همین 
بود که داعشی ها می آیند حرم را تا ساعتی بعد تصرف کنند و 

تقریباً تصرف حرم قطعی بود.
* نیروهای ســتاد بازسازی هم در آن مقطع حضور 

داشتند؟
بله. نیروهای ستاد داخل حرم بودند و همه نیروها را به خاطر 
شــلیک خمپاره ها، وارد زیرزمین سرداب مقدس کرده  بودیم، 
چون مقر اداری و اسکان ما، همه کانکس ها و کاروان های چوبی 
و آلومینیومی بود. لذا با توجه به بارش خمپاره ها و گلوله ها گفتند 
که ما نیروها را به سرداب مقدس ببریم، جان پناه بگیرند و آن جا 

بمانند. نیروها ماندند تــا نزدیکی های طلوع فجر که هوانیروز 
عراق باالخره پشتیبانی کرد و داعشی ها را کمی به عقب راند. 
آن ساعت ها بر ما چه گذشت خدا می داند و بس! حرم وضعیت 
نابسامانی داشت و این حمالت هم آثارش را گذاشته بود. ناامنی 
کامالً مشهود بود. خبرها به مرکزیت بغداد می رسید، از بغداد هم 

تالش می کردند که فعالیت هایی را انجام بدهند. 
باز هم جالب است عرض کنم تا قبل از این هجوم داعش به 
جهاتی و به دالیلی، منع کرده بودند که نیروهای خادم به دفتر 
کار ستاد بازسازی عتبات رفت وآمد کنند. می گفتند حساسیت 
است، چون اهل سنت این اطراف زیاد هستند و اگر ببینند ما 
با شما این جوری ارتباط داریم تأثیر منفی می گذارد! منع کرده 
بودند و نسبت به بعضی از رفتارهایشان با ما محدودیت داشتند، 
عماًل ما می دیدیم. یعنی ماه ها بود، شاید بگویم سال ها بود این 
روحیات را می دیدیم که اگر کسی فارسی هم صحبت می کرد 
به او نسبت همراهی با ایران می دادند! شرایط حتی داخل حرم 
مطهر هم تنگ و جو در دســت دشــمن بود. تا آن لحظه که 
گلوله باران و حمله آغاز شــد هیچ احدی جرأت نداشت بیاید 
به سمت دفتر کار ما، ولی بچه های ما با همان شور و حال در 
دفتر آمد و شــد داشتند. تا پاسی از شب، یعنی تا صبح بیدار 
می ماندیم، چون خمپاره هایی که عبور می کردند بعضاً قبل از 
چهار دیواری حرم به ســمت صحــن حضرت نرجس خاتون، 
همان جا ســقوط می کردند، یا دقیقاً باالی ســر ما در محوطه 

کفشداری اصابت می کردند و شهدایی را هم از ما گرفتند. این 
حمالت سبب می شد که ما بیدار بمانیم، چراغ اتاق ما هم همیشه 
روشــن بود و سبب می شد خود مهندسین و خادمان حرم به 
دفتر ما می آمدند. من این را خدای ناکرده نه به عنوان یک نقطه 
ضعف بخواهم عرض کنم، این یک معجزه بود، یک عنایت بود 
که این اتفاقات پیش بیاید و دل های ما و دل های مســئوالن 
شــیعه و دل های خادمان حرم را بــه هم نزدیک تر بکند. بین 
برادران شیعه ایرانی و شیعه عراقی بیشتر ایجاد علقه و محبت 
کند. روی ما هم این تبلیغات ســوء، اثرگذار بود. لذا اینها اتاق 
ما می آمدند. دلیل بر ضعف دوستان عراقی ما نیست، ولی واقعاً 
آن  سوی میز من نشسته بودند و می گفتند که سردار سلیمانی 
کی می خواهد بیاید؟ اینها آوازه ســردار سلیمانی را در منطقه 
شنیده بودند. از اینجا استارت این موضوع می خورد، یعنی همگی 
التماس می کردند، می گفتند: »کی سلیمانی می خواهد بیاید وارد 
منطقه بشود؟ کی می خواهد ما را نجات بدهد؟ کی می خواهد 
بیاید برای مقابله با اینها؟« این خواست نیروهای مستقر در حرم 
امامین عســکریین علیهم السالم و خادمین و مهندسین حرم 
و مســئولین عراقی بوده که به ما می گفتند: »شما این جوری 
اطالع رسانی کنید که سردار سلیمانی بیاید ما را از این وضعیت 
نجات بدهد.« گفتیم: »سردار سلیمانی در منطقه حضور دارد، 
ما اطالع داریم، ایشان دارد فعالیتش را انجام می دهد، به زودی 
ایشان وارد حرم می شــوند، ایشان حضور دارند، ما نمی توانیم 
اعالم کنیم کدام نقطه هستند، ایشان کاماًل به موضوع احاطه 
دارند و دارند فعالیت ها و اقداماتی انجام می دهند... ایشان ورود 

می کند نگران نباشید.«

* چه زمانی و به چه شــکلی سردار سلیمانی وارد 
عمل شدند؟

هفدهم خرداد شــاهد حرکت یک ســتون محدود سردار 
ســلیمانی با استفاده از نیروهای قدس و سپاه بدر بودیم. از راه 
زمینی، همین مسیر کاظمین به سامرا را با چه مشقتی آمدند. 
کل این مسیر، جاده ها را داعشی ها با انفجارهایی مثل اژدر بنگال 
از وسط قیچی کرده بودند و برش داده بودند که هیچ خودرویی 
قادر به عبور از این شکاف ها نباشد و ایجاد تأخیر بکنند و این 
ماشین ها از حاشیه بروند، حاشیه را هم تله گذاری کرده  بودند. 
همه این اتفاقات را حاج قاســم در این مسیر می بینند و با آن 
شجاعت کامل، مجروحیتی را هم متحمل می شوند و با مشقت 
بســیار زیاد و درگیری های خیلی شدید، خود را رساندند. در 
آستانه اذان مغرب بود که سردار سلیمانی و گروهش به تقاطع 
بلد، همان 50 کیلومتری سامراء می رسند، ولی چون دیگر به 
شــب رسیده بودند آمدن به سمت سامرا توأم با ریسک بسیار 
باالیی بود. روی این اصل، ایشان تصمیم می گیرند که این ستون، 
شــب را به ســمت بلد بروند و در شهر بلد بمانند و روز بعد به 
سامرا بیایند. جالب این است که همان شب شهر بلد- که تنها 

شهر شیعه نشین در استان صالح الدین عراق است- در محاصره 
کامل داعشی ها بود! اصل پایگاه تکفیری ها و داعشی ها در منطقه 
»عزیز بلد« بود و این منطقه، منطقه بســیار پوشیده ای است. 
در این مناطق پوشــیده، بناها و ساختمان های مستحکمی از 
قبل ساخته بودند. همه این ساختمان ها با هزینه ها و پول های 
خاص و دالرهای نفتی آل سعود بود، یعنی با هدف، این بناها و 
این خانه های مستحکم را به صورت ویالیی و امثالهم در مناطق 
پوشیده می سازند و این خانه ها محل استقرار و هماهنگی خود 
نیروهای داعشــی بود و سازمان دهی شان در آن منطقه انجام 
می شــد. لذا این ها می دانســتند بزرگ ترین مانع برای تصرف 
شهر سامرا، شهر بلد است. اکثریت خادم ها و نیروهایی هم که 
در طول این سال ها در سامراء مشغول به کار بودند، از شهر بلد 
می آمدند. این ها قصد شبیخون و قتل عام مردم بلد را داشتند 
و در آن شــب، کل شــهر بلد از چند جبهه و از چند جناح در 
محاصره شدید بود و این ها بایستی تا پاسی از شب، این عملیات 
شبیخون را انجام می دادند. سردار سلیمانی که به دلیل تاریکی 
شب، تغییر موضع می دهند، داعشی ها فکر می کنند که لو رفته اند 
و به نیروهای داعشی محاصره کننده در منطقه اطالع می دهند 
که لو رفته اند و ســتون سردار سلیمانی به سمت آنها می آید! 
حتی نام سردار سلیمانی لرزه بر اندام داعشی ها می انداخت، از 
همین جا ناخواسته تیراندازی داعشی ها به سمت ستون سردار 
سلیمانی شــروع می شود و در کل شهر بلد از جهات مختلف، 
این صدای تیراندازی و درگیری ها شنیده می شود و تا ساعاتی 
از صبح ادامه دارد. در این هنگام مردم متوجه قضیه می شوند و 
از هر سو وارد میدان درگیری می شوند و با هر 
ابزار و سالحی که در اختیار داشتند به کمک 
نیروهای سپاه بدر، نیروهای حشدالشعبی و 
سردار سلیمانی آمدند و نیروهای داعش را 

قتل عام کردند!
* ظاهراً داعــش در آن واقعه هم 

تلفات زیادی داده بود؟
بله، تلفات بســیار سنگینی را آن شب 
از داعشــی ها گرفته  بودند. در واقع اساس 
داعش در آن جا ضربه بسیار مهلک و غیرقابل 
جبرانــی می خورد؛ لذا روز بعد تا اذان ظهر، 
سردار سلیمانی سازمان دهی مجدد نیروهای 
حشدالشعبی در شهر بلد را انجام می دهد و 
نیروها سازمان دهی می شوند، اطراف فرودگاه 
و مناطــق »عزیز بلد« و مناطــق آلوده را 
پاکســازی می کنند و رینگ نظامی شــان 

را باز می کنند. نیروهای ســردار ســلیمانی بعد از اذان ظهر به 
ســمت ســامراء حرکت می کنند. روز بعد، پس از اذان ظهر با 
ستون به سمت شهر سامرا حرکت می کنند و با درگیری هایی 
که در منطقه بوده، خودشــان را به حرم امامین عســکریین 
علیهم السالم می رسانند. حضور سردار سلیمانی بارقه امیدی بود 
در دل نیروهای مدافع حرم، نیروهای نظامی، نیروهای پلیس، 
خادمیــن حرم، زوار داخل حرم و نیروهای کار که در محاصره 
بودند. آنها یک جان تازه گرفتند و واقعاً یک انرژی مضاعف دست 
داد. همین که نام سردار سلیمانی وارد حرم امامین عسکریین 
علیهم السالم شد، خبر بالفاصله به داعشی های اطراف حرم هم 
رســید و دیدیم در پیام ها و صفحات مجازی، سردار سلیمانی 
را تهدید می کنند که اگر ایشــان حرم را ترک نکند، ما حرم را 

گلوله باران و با خاک یکسان می کنیم!
* سردار سلیمانی در آن عملیات دقیقاً چه زمانی وارد 

حرم امامین عسکریین علیهم السالم شدند؟
در آستانه اذان مغرب بود. من متوجه حضور ایشان نشدم. 
گفتند که نیروهای سپاه بدر، نیروهای حشدالشعبی، گروه های 
مختلف، نیروهای صدر، نیروهای کتائب و سایر نیروهای مردمی 
هم ایشان را همراهی می کردند. در آستانه اذان مغرب بود و به 
یکی از همکاران گفتم که اگر چفیه داریم، وقت نماز، به دوستان 
حشدالشعبی و نیروهای سپاه بدر بدهیم. در حال توزیع چفیه ها 
بودم، دانه دانه این چفیه ها را در صف اول نماز روی شــانه این 
عزیزان می گذاشتم، رسیدم به ابومهدی المهندس، ایشان را از 
قبل می شناختم و در فرودگاه ایشان را می دیدم، پیشانی ایشان 
را بوسیدم و به ایشان خیر مقدم گفتم، ولی هنوز نمی دانستم 

سردار سلیمانی هم در این جمع حضور دارند. به نفرات بعدی 
که رسیدم، چفیه را گذاشتم، دیدم سردار سلیمانی هم هست! 
به جهات امنیتی رعایت کردم و چیزی اعالم نکردم. پیشــانی 
ایشــان را بوسیدم و گفتم: »سردار خیلی خیلی خوش آمدی 
بــه بیت آقا امام زمان)عج(. دل ما را شــاد کردی، دل آقا امام 
زمان)عج( را شــاد کردی.« به همین ترتیب چفیه ها را به همه 
رزمنده های ســپاه بدر و حشدالشعبی هدیه کردم. بعد از اقامه 
نماز، گزارش هایی از وضعیت موجود در این جا را محضر ایشان 
تقدیم کردم. برای بنده توفیق بود که همه امکانات موجود مثل 
تلفن ها، اینترنت ها، تلفن های عراقی و سایر امکانات رایانه ای، 
تمامی اتاق ها و مقرها را در اختیار ایشان بگذارم. نیروهایی اعم 
از نیروهایی که از لبنان، ســوریه و غزه آمده بودند، عزیزانی از 
بچه های حشدالشــعبی، فرماندهانی از قوای نظامی در معیت 
ایشان بودند. ما همه امکانات مان را در اختیارشان قرار دادیم و 
ایشان سازمان دهی کرد تا این فعالیت ها بتواند در آن جا شکل 
بگیرد. از آن جا دیگر ســردار سلیمانی در گوشه ای از صحن در 
همان فضای آزاد مســتقر شد که یک قوت قلب و یک انرژی 

بود برای همه بچه های مدافع حرم.
* در آن عملیات حاج قاسم چند روز در حرم امامین 

عسکریین علیهم السالم ماندند؟
سردار سلیمانی صحن مطهر امامین عسکریین علیهم السالم 
را مقر فرماندهی برای آزادســازی ســامراء قرار داد و از آنجا با 
نیروهای بیرونی در تماس بودیم. ایشان در طول آن مدت قریب 
به ده روز در حرم امامین عسکریین حضور شبانه روزی داشتند، 
بعضی روزها و شب ها مجدد برای هماهنگی از راه زمینی به بغداد 
ســفر می کردند. واقعاً می خواهم بگویم نحوه آمد و شد سردار 
ســلیمانی را هر وقت در حرم امامین عسکریین)ع( می دیدم، 
حضورشان یک عنایت، کرامت و معجزه بود. یعنی هرگز ندیدم 
ایشان با ماشــین ضدگلوله یا با ماشــین زرهی بیاید. ایشان 
سوار همین مینی بوس های 15-14 نفره و ون همراه نیروهای 
حشدالشعبی به حرم می آمد، هماهنگی می کرد، زیارت می کرد 
و در جلوی چشم همه سوار همین مینی بوس ها می شد و سمت 
منطقه درگیری و تکریت و امثالهم می رفتند. این ها را می دیدم 
خیلی احساس خطر می کردم؛ مثاًل همین عکسی که با سردار 
سلیمانی می گرفتند، آنی از طریق فیس بوک پخش می شد، آنی 

به مرکزیت این کنترل ها منعکس می شد. 
* مدیریت سردار سلیمانی در کنار شهید ابومهدی 

المهندس چگونه بود؟
سردار سلیمانی با تیزبینی همه مسائل را به خوبی مدیریت 
و همه نیروها را هدایت می کردند. مقرهای شان، مکان های شان، 
دلیل اســتقرار برخی نیروها، اهمیت سازمان دهی نیروها و... را 
مدیریت و نیروها را آماده می کردند. روزبه روز فعالیت این نیرو 
و اضافه شــدن رینگ حفاظتی حرم بیشــتر شد. این از جمله 
نتایج حضور ســردار سلیمانی برای حرم امامین عسکریین)ع( 
بــود. در بحبوحه درگیری های داعش در اطراف منطقه موصل 
و تکریت، حاشیه نشین های دجله به حرم امامین عسکریین)ع( 
پناه می آوردند و به سردار سلیمانی می گفتند: ما تصور نمی کردیم 

کــه عناصر تکفیری که با علَم اهل ســنت ایــن قیام را ایجاد 
کردند، این طور علیه ما باشــند، نوامیس ما را به اسارت ببرند، 
فرزنــدان ما را مثله کنند و زندگی و همه چیز ما را نابود کنند. 
امروز با همه وجودمان احساس می کنیم که شیعیان، مدافعان 
واقعی ما هستند و ما نجات یافته شما هستیم. سردار سلیمانی 
و ابومهــدی المهندس در خط مقدم همه مبارزات ســامراء و 

صالح الدین بودند.
* خاطره ای هم از شهید ابومهدی المهندس دارید، 

بیان بفرمایید؟
خاطره که فراوان اســت، در همان زمان حدود چهل نفر از 
نیروهای ما در همین منطقه »السحاقی« نزدیک سامرا و شمال 
شــهر بلد در کمین داعش گرفتار شــده بودند و این را به من 
اطالع دادند. در آن لحظه حاج قاســم و ابومهدی المهندس و 
چندی از فرماندهان در حرم آقا سید محمد)ع( عموی گرانقدر 
امام زمان عج در شــهر بلد به نماز ایســتاده بودند، من دست 
پاچه وارد حرم شــده که این مطلب را به حاج قاسم بگویم که 
ناگهان دیدم چند ثانیه دیر رسیدم و سردار سلیمانی قامت نماز 
را بستند اما چشمم افتاد به ابومهدی که در حال بستن قامت 
نماز بود و دست هایش هنوز باال بود و هنوز قامت نبسته بود، که 
ناگهان مچ او را گرفتم و گفتم آقا قامت نبند و بیا ببین بچه ها 
در السحاقی در نزدیکی اینجا در کمین داعش گرفتار شده اند 
و در محاصره کامل هســتند! ابومهدی نماز را رها کرد و گفت 
چند نفر هستند؟ عرض کردم حدود چهل نفر هستند و چهار 
نفر آنها را شــهید کرده اند و تک تیراندازهای داعش هم کاماًل 
بر آنها مســلط هستند، گفتم: »ابومهدی! باور کن تا نماز شما 
تمام شود هر چهل نفر شهید شده اند!« در این هنگام ابومهدی 
المهنــدس، تعدادی از بچه ها که وضو گرفته و در حال دویدن 
برای رسیدن به نماز جماعت بودند را فراخواند و به کمک آمدند 
و با ترفندهای خاصی توانستیم مابقی عزیزان را از محاصره داعش 
نجات بدهیم و بعد از پایان نماز، حاج قاسم و دیگر بچه ها هم به 
ما پیوستند و باعث شکست سنگین داعش در آن محور شدیم.

* با توجه به چنین مشــاهداتی از صحنه خطر در 
ســامراء، نحوة شهادت سردار ســلیمانی و ابومهدی 

المهندس را چگونه ارزیابی می کنید؟
در واقع باید گفت ایشــان بسیار ناجوانمردانه، وحشیانه و 
دزدانه به شهادت رسیدند تا ماهیت کریه استکباری و تروریست 
دولتی آمریکا را به جهانیان اثبات کند. شخصیتی بنا به دعوت 
دولت عراق به صورت رســمی با پاسپورت از فرودگاه بیروت به 
فرودگاه بغداد می آید، این نحوه شهادت و تصور چنین چیزی 
برای احدی قابل قبول نیســت. در عــرف بین المللی هم جزء 
معاهدات است که در فرودگاه های بین المللی مصونیت دارند و 
تعرض در آن مناطق، ممنوع است. تصور این نمی شد که ایشان 
را بتوانند با حمله پهپادی در محدوده و محوطه فرودگاه بغداد، 
آن طور ناجوانمردانه به شــهادت برسانند. به هر حال شهادت 
ایشان برکاتی هم داشت که شاید سال ها طول بکشد تا نسل های 
آینده بفهمند سردار سلیمانی یا ابومهدی المهندس کی بودند 
و چــه کارها کردند و االن که مثاًل زائران عراقی و ایرانی و غیر 
ایرانی به راحتی به زیارت اعتاب مقدسه عراق خصوصاً سامراء 
می آیند باید بدانند که برای این امنیت چه فداکاری هایی صورت 

گرفته و چه عزیزانی از جان خود گذشتند.
* حاج آقا اسماعیلی از اینکه وقت خود را در اختیار 

ما قرار دادید بسیار سپاسگزارم.
من هم از شما و روزنامه کیهان کمال تشکر را دارم.
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سرویس ورزشی-
امروز بــا پایان ثبت نام از نامزدها مشــخص 
می شــود کدام افراد برای رســیدن به صندلی 

ریاست فدراسیون فوتبال برنامه ریزی کرده اند.
ثبت نــام از نامزدهــای حضور در هیات رئیســه و 
صندلی ریاست فدراسیون فوتبال که از 14 دی ماه آغاز 
شــده است، امروز شنبه به پایان خواهید رسید و چهره 
مدعیان نشستن روی یکی از جنجالی ترین صندلی های 
ریاســت در کشــور و همچنین اعضای هیات رئیســه 
مشــخص خواهند شــد. خیلی  از چهره های سرشناس 
که احتمال می رود برای کرســی ریاست و هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال نام نویسی کنند، احتماال در روز پایانی 
یعنــی امروز پا پیش می گذارند و آمــاده رقابت در این 

رویداد بزرگ خواهند شد. 
دیروز جمعــه نیز برخی چهره ها بــرای حضور در 
انتخابــات ثبت نام کردند که از جملــه آنها می توان به 
حیدر بهاروند سرپرســت فعلی فدراسیون فوتبال اشاره 
کرد کــه تا پیش از این خبرهای بســیاری درخصوص 
بازنشســته بودن او منتشــر شــده بود. او شهاب الدین 
عزیزی خادم را به عنوان نایب رئیس اول، منصور قنبرزاده 
را به عنوان نایب رئیس دوم و شهره موسوی را به عنوان 

نایب رئیس سوم )بانوان( خود معرفی کرده است. 
همچنین علی کریمی، بازیکن پیشین پرسپولیس، 
تیم ملی و بایرن مونیخ آلمان برای ریاســت فدراسیون 
فوتبال ثبت نام کرد و رســما رقیب ائتــاف بهاروند و 
عزیزی خادم شــد. وی از مهــدی مهدوی کیا به عنوان 
نایب رئیس اول، ســعید دقیقی نایب رئیس دوم و فاطمه 
علیپور به عنــوان نایب رئیس ســوم )بانــوان( نام برد. 
هم چنین مدیری چون ســعید آذری که از قبل نامش 
برای این کاندید شدن در این انتخابات شنیده می شد، 

پنجشنبه شب به نفع علی کریمی کنار کشیده است. 
امــا در بخش هیات رئیســه نامزدهــای بیش تری 
نام نویســی کرده اند که در این بیــن باید به محمدرضا 

ســاکت، میرشــاد ماجدی، صــادق درودگــر، خداداد 
افشاریان، احمدرضا براتی، حســن کامرانی فر، علیرضا 
رحیمی ، محســن ترکی، حمیدرضا مهرعلی، مســعود 

مرادی و... اشاره کرد. 
چه کسانی امروز ثبت نام می کنند؟

انتظار می رود با پایان مهلت ثبت نام و مشخص شدن 
شــاخص ترین گزینه ها که معموال در روز پایانی ثبت نام 
می کنند شــرایط رقابت پیش روی در ایــن انتخابات 
مشخص شود. دیروز برخی رســانه ها مدعی شدند که 
کیومرث  هاشــمی یکی از مدیران سازمان تربیت بدنی 
و رئیس پیشین کمیته ملی المپیک از دیگر گزینه های 
شاخصی اســت که امروز وارد عرصه انتخابات می شود. 
برخی اخبار از ماقات  هاشمی با مسعود سلطانی فر در 

هفته گذشته حکایت داشته است. 
مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق باشگاه های پاس، 
تراکتورســازی و اســتیل آذین نیز از دیگر گزینه های 

شــاخصی است که گفته می شود امروز به شکل رسمی 
وارد رقابــت انتخاباتی خواهد شــد. آجورلو که همواره 
مخالــف دخالت دولت در انتخابــات فوتبال بوده اینبار 
هم بــه دنبال جذب آرای مســتقل خواهد بود. مهدی 
محمــد نبی دبیرکل فدراســیون فوتبال هــم با وجود 
ارتباط نزدیکی که با کیومرث هاشمی دارد ممکن است 
امــروز برای ثبت نام تصمیم بگیــرد هرچند با توجه به 
تاثیرگذاری دبیــرکل در روند برگزاری انتخابات باید از 
سمت خودش استعفا بدهد. رئیس کمیته ملی المپیک 
نیز از دیگر چهره ای است که گفته می شود برای حضور 
در انتخابات فدراسیون فوتبال اعام آمادگی خواهد کرد 
ولــی صالحی امیری دیروز در گفت و گویی با خبرگزاری 
مهر رســما اعام کرد برنامه ای برای حضور در انتخابات 

ندارد.
ضعف مدیریت در فوتبال

واقعیت آن اســت که فدراســیون فوتبــال که در 

سال های اخیر روزهای سختی را سپری کرده و قسمت 
عمده مشــکات به ضعف مدیرانی برمی گردد که بدون 
داشتن شایستگی الزم سکان هدایت فوتبال را در دست 
گرفتند، مدیرانی که آخرین دسته گل آنها پرونده بدهی 
سنگین به مارک ویلموتس بلژیکی بوده که معلوم نیست 

تکلیفش چه خواهد شد.
بارهــا گفته ایم اگــر می خواهیــم ورزش و فوتبال 
مــا روی آرامش بــه خود ببینند، سروســامان بگیرند، 
معایب ســاختاری و ســاختگی آنها به حداقل برسند و 
اگر می خواهیم خروجــی ورزش و فوتبال به نفع مردم 
و نشاط و ســامت و... جامعه باشد نه به کام دشمنان 
 و بدخواهــان مــردم، بایــد بــه فکر اصــاح مدیریت 

باشیم. 
بدون اغراق و گزافه ، به گواه ســوابق غیر قابل انکار 
و به اعتراف کارشناســان واقعــی- نه کار چاق کن های 
کارشــناس نما و دالل های مشــاور نما!- فوتبال ایران 
حداقل در ســطح قاره آسیا بزرگ است. هنوز که هنوز 
است نام فوتبال» ایران» حریفان درجه اول را می ترساند. 
این فوتبــال هنوز بــرای حریفان قابل احترام اســت.

ایــن فوتبال با همه این مشــکات و مزاحمت هایی که 
با آن درگیر اســت به جام جهانی صعود می کند و آنجا 
آبرومندانه هم ظاهر می شود به فینال باشگاهی آسیا راه 

پیدا می کند و... 
آری، در بزرگی وظرفیت ذاتی این فوتبال نباید شک 
کرد. کارو بار و اداره این فوتبال بزرگ را باید به دســت 
آدم های بزرگ سپرد. آدم هایی که مدیر هستند، دلسوز 
هســتند، عقده نام و ســفر و مصاحبه ندارند و محبوب 
و مورد اعتماد مردم و عاقه مندان فوتبال هســتند. اما 
افســوس که تصمیم گیرندگان اصلی ، ورزش را کوچک 
انگاشته و احترام الزم را برای خیل عظیم دوستداران آن 
قائل نیستند و به همین دلیل هم کارو بار مدیریتی آن را 
اغلب دست هر ازگرد راه رسیده نا اهل و کارنابلد وعشق 

پست و مقام و نام و شهرت و... سپرده اند.

شنبه آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات

مدعیانریاستامروزمشخصمیشوند
فوتبالرابایدبهدستمدیرانواقعیسپرد!

*وحید شیخ ویســی و مهدی شــریفی که فرصت بازی در تیــم فوتبال پیکان را 
نداشــتند، پس از توافق با مدیران این باشگاه، از جمع پیکانی ها جدا شدند.از لیگ 
آذربایجان بــه عنوان مقصد بعدی این دو بازیکن یاد می شــود. همچنین حجت 
حق وردی مدافع تیم فوتبال پیکان که مد نظر پرســپولیس بود، قرارداد خود را با 

پیکانی ها فسخ کرد.این مدافع احتماال به پرسپولیس می پیوندد.
*ژان بوته دروازه بان فرانســوی تیم فوتبال آنتورپ بلژیک دچار مصدومیت شده و 
تــا ۳ ماه نمی تواند تیمش را همراهــی کند. با توجه به این اتفاق، علیرضا بیرانوند 
دروازه بــان تیم ملی فوتبال ایران بهترین فرصت را دارد تا خودش را در تیم جدید 
خــود اثبات کند و شانســش را برای همراهی تیم ملی فوتبــال ایران در انتخابی 
جام جهانی باال ببرد. علیرضا بیرانوند همچنین در لیگ اروپا نیز دو بازی مهم برابر 
گاسکورنجرز خواهد داشت که استیون جرارد را به عنوان سرمربی در اختیار دارد.

*کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری هجدهمین دوره از جام ملت های آسیا 
به میزبانی چین را اعام کرد. در بیانیه کنفدراســیون فوتبال آسیا آمده است که 
جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ از 1۶ جون تا 1۶ جوالی ۲۰۲۳ در چین برگزار خواهد 
شــد.قرار است که این رقابت ها به میزبانی 1۰ شهر چین و به مدت ۳1 روز برگزار 
شود، این درحالی است که جام ملت های ۲۰1۹ امارات در ۲۸ روز برگزار شد.این 
برای دومین بار اســت که چین میزبان این رقابت بزرگ است. پیش از این هم در 

سال ۲۰۰4 چینی ها میزبان بودند که البته نتوانستند جام را باالی سر برند.
*باشگاه ترابزون اسپور در حال مذاکره با سید مجید حسینی برای تمدید قرارداد 
اســت. طبق گزارش اسپورکس ترکیه، پیشنهاد ترابزون اســپور به مدافع ایرانی 
تمدید ۲ ســاله با حقوق ســالیانه 75۰ هزار یورو است.این رسانه ترکیه ای متذکر 
شد که سید مجید حسینی از اروپا نیز چند پیشنهاد دارد و هنوز توافق تنهایی با 
ترابزون اسپور به دست نیامده است.حسینی در این فصل تنها 5 بازی برای ترابزون 
اســپور انجام داده ولی توانست در دیدار مقابل کاراگومروک و گزتپه ذهنیت مربی 

را به سمت خود تغییر دهد.
*از هفته چهارم لیگ برتر امیدها، بعداز ظهر روز پنجشــنبه هفته گذشــته تیم 
اســتقال در ورزشگاه امام رضا )ع( میزبان پرسپولیس بود که این مسابقه با نتیجه 
۲ بر یک به سود شاگردان آرش برهانی به پایان رسید.در این دیدار محمد عمری 
در نیمه اول برای پرسپولیس و علی امینایی )5۳( و محمدحسین فاح )۶۶( برای 

استقال گلزنی کردند.

اخبار کوتاه از فوتبال

یادی از شهید مدافع حرم محمد احمدی جوان
دلیری از دیار تنگستان

شــهید مدافع حرم محمد احمدی جوان، دلیری 
برخاسته تنگســتان دیار رئیس علی دلواری است. وی 
پنجم اســفند ســال 1۳۶5 متولد شــد؛ دانش آموز و 
دانشجویی پرتاش و باهوش بود که تحصیات خود را 

در رشته مکانیک با معدل 1۸ به پایان رساند.
احمدی جوان، ۲۰ ســال داشــت که بــه عنوان 

فرمانده پایگاه شــهید دستغیب روســتای زادگاه خود )باشی از توابع شهرستان 
تنگســتان( انتخاب شد. دوران سربازی را در سپاه پاسداران انقاب اسامی طی 
نمــود و در فروردین ماه ســال 1۳۹1 وارد تیپ پیاده امام صادق)علیه الســام( 
بوشــهر گردید و بعد از گذراندن دوره های آموزشــی مختلف در سپاه پاسداران 
دوره تکاوری را در سال 1۳۹۳ با کسب معدل 1۸/1۸ با موفقیت به اتمام رساند. 
احمدی جــوان، مهر 1۳۹4 به صورت داوطلبانه بــرای دفاع از حرم مطهر اهل 
بیت)س( به ســوریه اعزام شد و پس از جراحت و بستری شدن، سرانجام در روز 

1۳ آذر همان سال به فیض شهادت نائل آمد. 
شهید احمدی جوان در وصیت نامه اش نوشته بود: »برادران و خواهران عزیزم 
شــما را به تقوای الهی و ایستادن در خط والیت فقیه سفارش می کنم و عاوه بر 
شما به مردم عزیز کشورم سفارش می نمایم که فریب جوسازی های دشمنان این 
خاک و اسام ناب محمدی)ص( را نخورید و در خط والیت باشید و از امام عزیزم، 
امام خامنه ای مدظله العالی حمایت کامل و جامع  نمایید. مبادا از خط والیت فقیه 

خارج شوید که من شهادت می دهم که شما از خط اهل بیت خارج شده اید.«

حدیث دشت عشق

رقابت های لیگ برتر تکواندو بعد از ۱۰ ماه از صبح دیروز آغاز شد.
نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تکواندو  از صبح امروز)جمعه-1۹ دی ماه( با برگزاری رقابت های گروه الف برگزار 
شد. این در حالی است که هجدمین دوره لیگ برتر تکواندو بهمن ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره 

به پایان رسید و حاال پس از 1۰ ماه و این بار با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شده است.
دیروز فریبرز عســکری سرمربی تیم ملی تکواندو و علی محمد بسحاق مربی تیم ملی تکواندو از ابتدای مسابقات در 
سالن حاضر شدند و نظاره گر عملکرد بازیکنان بودند. همچنین سیدمحمد پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو و هادی ساعی 

مدیرفنی تیم ملی از دیگر نفرات حاضر در سالن مسابقات بودند. 
از نکات مهم لیگ برتر تکواندو آن بود که پروتکل های بهداشــتی به شــدت رعایت می شد و داوران نیز قبل از حضور 
در شیاپ چانگ با کفش های خود را ضد عفونی می کردند. رقابت ها بدون حضور تماشاگر برگزار شد و مسئوالن برگزاری 

مسابقات از ورود افراد متفرقه به سالن جلوگیری کردند. 
دیروز همچنین اولین لباس تکواندو تولید داخل کشورمان برای اولین بار توسط یک تیم تولیدکننده در هفته اول لیگ 
تکواندو رونمایی و افتتاح شد. این لباس تکواندو یک سال در تن ملی پوشان کشورمان بوده و پس از تست های مختلف، در 
نهایت به تازگی توانسته است تاییدیه کتبی کمیته فنی فدراسیون تکواندو را بگیرد. هم اکنون یک لباس تکواندو بهترین 
برند خارجی که به ســختی وارد کشور می شود با قیمت سه میلیون به فروش می رسد. ولی این لباس های تولید داخل با 

قیمت بسیار پایین تر به تکواندوکاران عرضه می شود.

آغاز لیگ برتر تکواندو پس از 10 ماه تعطیلی
یک عضو ارشــد کمیته بین المللی المپیک به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا واکنش نشان داد که با 

گفته های توماس باخ مغایرت دارد.
یکی از اعضای ارشــد کمیته بین المللی المپیک گفته است که »نمی توان اطمینان داشت« بازی های المپیک توکیو 
پس از شــش ماه به دلیل شیوع همه گیر در ژاپن و جاهای دیگر برگزار شود.اظهارات ریچارد پوند، عضو کانادایی IOC به 
بی بی سی در حالی اعام شد که یوشیده سوگا، نخست وزیر ژاپن روز پنج شنبه برای توکیو و بخش های اطراف آن وضعیت 
اضطــراری اعام کرد.پوند درباره آینده بازی های توکیو گفــت: »من نمی توانم درباره برگزاری بازی های المپیک مطمئن 

باشم.« 
ایــن در حالی اســت کــه برگزارکننــدگان بازی های المپیک همــواره در اظهــار نظرات خود تاکید داشــتند که 
بازی های المپیک برگزار می شــود اما انتظار نمی رود که تا بهار برنامه های مشــخصی را فاش کنند. از سوی دیگر برخی 
 گزارش ها حاکی از آن اســت که مردم ژاپن در حال بدبینی هســتند و روز به روز به مخالفــان برگزاری المپیک افزوده 

می شود.
IOC گفته اســت که بازی هــای المپیک که برای اولین بار با شــیوع ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰ به تأخیر افتاد، 
دیگــر بــه تعویق نمی افتــد و این بار لغو می شــود. بودجه المپیک توکیو نیز بســیار باال رفته اســت. بودجه رســمی 
 جدید 15.4 میلیارد دالر اســت کــه ۲.۸ میلیارد دالر باالتر از بودجه قبلی اســت. هزینه های جدیــد مربوط به تأخیر 

است.

عضو ارشد IOC: نمی توان از برگزاری المپیک مطمئن بود!

سرویس ورزشی-
در روزهــای اخیر و به دنبــال اظهارات وزیر ورزش و معاون ســازمان 
خصوصی  سازی و...بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار و مردمی ایران یعنی 
اســتقال و پرســپولیس دوباره اوج گرفت و به یکی از سوژه های رسانه ای 

تبدیل شد.
این بار لب کام وزیر ورزش این اســت که»خوشــبختانه مواردی که 
باتکلیف مانده بود از جمله صدور اســناد مالکیت دو باشــگاه پرسپولیس 
و اســتقال با تاش و پیگیری بسیار انجام شد که در نهایت اسناد مالکیت 
دو باشــگاه صادر شد.«، و خاصه اینکه » انتظار دارم تا پیش از پایان سال، 
سرخابی ها وارد بازار ســرمایه شوند.« طبق گفته های ایشان شرایط این دو 
باشــگاه برای ورود به بازار ســرمایه کاما آماده است. اما اینکه واقعا این بار 
این اتفاق می افتد وتکلیف دو تیم ریشه دار کشور که از سرمایه های بسیار با 
ارزش ورزش ایران به حساب می آیند ، از حیث مالکیتی تا پایان سال روشن 
می شود یا خیر، سؤالی است که برای پاسخ آن الاقل تا دو سه ماه دیگر باید 

صبر کرد. 
هر چند با توجه به اینکه پیش از این هم چند بار از سوی مقامات ارشد 
ورزش از جمله همین آقای وزیر درباره واگذاری دو تیم زمان تعیین شده اما 
عما اتفاقی نیفتاده است اهالی ورزش در باره تحقق وعده جدید هم چندان 
خوشبین و امیدوار نیستند! در هر حال همان طور که بارها نوشته ایم مسئله 
مالکیت دو تیم اشــاره شده یکی از کارهای معطل و روی زمین مانده ورزش 
ماســت که اگر قرار اســت روزی ورزش ما به راستی سروسامان بگیرد ، باید 
تکلیف آن معلوم و به طور قانونی روشن شود. همان طور که همواره به سهم 

خود نوشته ایم سرمایه های مادی و انسانی ورزش ما فراوان است. 
اما از این داشته های با ارزش به درستی استفاده نمی شود و این سرمایه ها 
را در جهــت منافع و مصالح ورزش به طور صحیــح مدیریت نمی کنیم. به 
نظر می رســد برخاف شــعارها و حرف و وعده مسئوالن، اراده الزم و کافی 
بــرای سروســامان دادن به ورزش وجود نــدارد و تداوم این شــلختگی و 
بی سروســامانی هرگز به نفع ورزش نیســت اما تا بخواهید به سود منفعت 
جویان و فرصت طلب ها و آویزان های ورزش اســت. برای مثال ورزش- ونه 
فقط فوتبال- ما از همین ماجرای باتکلیفی دوتیم اســتقال و پرسپولیس 
آســیب های جدی خورده است. بدون شــک اگر وضعیت مالکیتی و بحث 
واگذاری این دو تیم روشن و قطعی شود آنها می توانند نه فقط در فوتبال که 
در رشته های مختلف کشتی، والیبال، بسکتبال، هندبال، رزمی و...فعال تر و 

منسجم تر عمل نمایند و روی کلیت ورزش ایران تاثیر مثبت بگذارند. 
در هر حال همان طور که قبا هم نوشــته و تاکیــد کرده ایم برای این 
روزنامه در وهله اول مهم نیســت که مالک این دو تیم چه کســی باشــد، 
کماکان در اختیار دولت بمانند، یا به بخش خصوصی واگذار ، ویا »خصولتی« 
اداره شوند و...بلکه مهم آن است که تکلیف مالکیتی این دو تیم به طور صریح 
و قانونی مشخص شود و برای همگان معلوم شود که مالک و پاسخگوی این 
دوتیم چه ســازمان و فرد و تشکیاتی است، در شرایط فعلی همان طور که 
همه می دانیم و داریم می بینیم هیچ فرد و ســازمانی درباره وضعیت این دو 
تیم پاســخگو نیســت و با توجه به عدم ثبات مدیریتی و تغییرات پیاپی در 
سطح هیئت مدیره این وضعیت بدتر و پیچیده تر می شود. این است که حرف 
اول و اصلی ما در باره این دو تیم قبل از بحث واگذاری ،مســئله روشن شدن 
مالکیت و ثبات مدیریتی اســت به طوری که مردم و هواداران پرشــمار این 
تیم ها بدانند با چه کســی یا کسانی طرف هستند و مطالبات و خواسته های 
خود را با چه مرجع و فردی در میان بگذارند.امری کاما بدیهی و ســاده که 
متاسفانه مثل خیلی از موضوعات اینچنینی در ورزش ما به معمایی پیچیده 

تبدیل شده و سال هاست که الینحل مانده است!

بدیهی، اما الینحل!

نکته  ورزشی

رفع تصرف از اراضی شهرستان شفت
رشت- خبرنگار کیهان:

فرمانده نیروي انتظامي اســتان گیالن از رفع تصرف ۱2 هزار 
مترمربع از اراضي ملي به ارزش 5۰ میلیارد ریال در شهرستان شفت 

خبر داد.
ســردار عزیزاله ملک، اظهار داشــت: مأموران پاسگاه »شالما« شفت در 
پي اطاع از تصرف اراضي ملي در یکي از روســتاهاي این منطقه، موضوع را 
بررسي و در تحقیقات خود متوجه شدند شش نفر 1۲ هزار مترمربع از اراضي 
ملي را به صورت غیرقانوني به وسیله سیم خاردار و پرچین محصور کرده اند.

وي در ادامــه با بیان اینکه با حکم قضایي کلیه آثار تجاوز از این اراضي 
جمع آوري و رفع تصرف انجام شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین هاي تصرف 

شده را 5۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
شایان ذکر است شش متهم این پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مقام 

قضایي معرفي شدند.
توقیف ۱4۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 

در مالیر
سرویس شهرستانها: 

فرمانده انتظامي استان، از کشف ۱4۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در 
شهرستان »مالیر«، خبر داد. 

سردار »سلمان امیری« بیان داشت: در راستاي مبارزه با قاچاق سوخت 
و فرآورده هــاي نفتي ماموران انتظامی شهرســتان مایر با انجام کار فني و 
تخصصي از فعالیت قاچاقچیان سوخت در مزرعه اي خارج از این شهرستان 
مطلع شدند. وي افزود: در بررسي دقیق موضوع مشخص شد، متهمان ابتدا 
نفت کوره را از پاالیشــگاه بارگیري کرده و با انتقال به مزرعه اي در خارج از 
شــهر مایر و با اســتفاده از ابزار و ادوات مخصوص، اقدام به برداشت مقدار 
زیادي از ســوخت مــورد نظر و جایگزین کردن آن با ضایعات پتروشــیمي 
مي کننــد. وی بیان کرد: تیم هایــي از پلیس آگاهي، اطاعــات و ماموران 
انتظامي به همراه کارشناسان شرکت نفت در بازدید از این مزرعه، 14۰ هزار 
لیتر نفت کوره قاچاق را کشف و دو دستگاه خودرو تریلر نفتکش و سه تانکر 
ثابت را توقیف کردند. وی با  اشاره به دستگیري چهار متهم در این عملیات، 

افزود: پرونده ای در این خصوص تکمیل و به مرجع قضائی ارسال شد.
جلوگیری از ورود افراد غیربومی 

به سوادکوه
از ورود مسافران غیر بومی و بومی های خوش نشین به مناطق 

روستایی سوادکوه جلوگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز مازندران، فرماندار سوادکوه از 
ورود مسافران غیر بومی و حتی بومی های خوش نشین در مناطق باالدست 

جلوگیری می شود.
عین الــه طالبی افزود: با توجه به شــیوع کرونا در شهرســتان و امکان 
باالرفتــن وضعیت نارنجی شهرســتان به قرمز ضمن منع تــردد خودرو ها 

ممانعت و اقدامات سختگیرانه تری را لحاظ خواهیم کرد.
او از هموطنان و شــهروندان عزیز و حتی بومی های این شهرستان که 
برای دورهم نشــینی و تفریح به مناطق ییاقی و روســتا ها قصد عزیمت را 
دارند تقاضا کرد، ســفرها را لغو کنید بــا ورود خودرو ها به گیت های ولوپی 
و خانقاه پی بخش مرکزی ســوادکوه و ورودی چنداله در منطقه کسلیان در 
بخش زیراب جلوگیری و خودرو ها برگشــت داده خواهد شد و رانندگانی که 

همکاری الزم را انجام ندهند طبق مقررات جریمه خواهند شد.
۶ خدمه شناور باری در مسیر دوبی- بندر ریگ 

از مرگ حتمی نجات یافتند 
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
عملیات نجات جان شــش خدمه موتور لنج باری مسیر دوبی-بندر 

ریگ با موفقیت انجام شد. 
محمد قاســمی ، درگفت و گو با ایرنا افزود: شب جمعه در پی اعام یک 
کشتی درخصوص شــرایط اضطرار برای یک شناور در آب های خلیج فارس 
و مشــاهده شناور بقا، شــناور ناجی ۲۰ به محل وقوع حادثه اعزام شد. وی 
بیان کرد: شــناور ناجی  با حضور به موقع در محل حادثه هر شــش خدمه 
موتور لنج مغروقه را نجات و در عســلویه به ســاحل رساند. وی گفت: بنابر 
اظهارات نجات یافتگان شــناور مضطر موتورلنــج باری به علت آب گرفتگی 
شدید ناگهانی غرق شده است. قاسمی یادآورشد: از دریانوردان انتظار می رود 
بــا رعایت نکات ایمنی و همچنین ســنجیدن وضعیت آب و هوایی احتمال 

وقوع چنین حوادثی را کاهش دهند.

با حضور نوبخت؛
افتتاح نخستین واحد مسکن احداثی 
زیان دیده از سیل در شرق هرمزگان

جاسک- خبرنگار کیهان: 
معاون رئیس جمهور و رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
روستاهای سیل زده سدیج و گابریک بازدید و نخستین واحد مسکن 
احداثی زیان دیده از ســیل دی ماه سال ۱۳۹۸ در شرق هرمزگان را 

افتتاح کرد.
محمد باقر نوبخت ، گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت های 
مناطق ســیل زده جاسک با درخواست اســتانداری هرمزگان به این مناطق 
اختصاص می یابد. وی اظهار کرد: اســتانداری هرمزگان هر آنچه اعتبار برای 
تسریع در روند بازسازی این مناطق نیاز دارد را در نامه ای به سازمان برنامه و 
بودجه اعام کند. وی ادامه داد: پس از دریافت این نامه آن را به هیئت دولت 
بــرده تا درصورت تصویب در اولین هفته پس از مصوب شــدن به هرمزگان 
اختصاص یابد. وی اضافه کرد: مردم این مناطق در زمینه خانه های بهداشت، 
موتورســیکلت برای جابه جایی بهورز، راه به خصوص مرمت پل های تخریب 
شده و معیشت با مشکل هایی روبه رو هستند که باید به سرعت برای رفع آنها 
تاش کنیم. معاون رئیس جمهوری و رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور 
خاطر نشان کرد: بارها برای حضور در این مناطق برنامه ریزی کردم که بنا به 
دالیل مختلفی اجرایی نشد و امروز برای شنیدن سخن مردم و بازدید از این 
مناطق به هرمزگان سفر کرده ام. نوبخت، همچنین پیشرفت خط لوله گوره- 
جاسک و پایانه نفتی جاسک را امیدبخش توصیف کرد و گفت: امروز ضمن 
بازدید از پایانه نفتی جاسک، در نشست با مجری و مدیران خط انتقال نفت 
گوره- جاســک و پایانه نفتی جاسک، اجرای این پروژه عظیم از توصیه های 
مهم رهبر معظم انقاب و رئیس جمهور اســت که اگر هر یک از پروژه های 
موجود کشور را به لحاظ اهمیت ارزیابی کنیم، هیچ یک از پروژه های کشور 
به اندازه این پروژه حائز اهمیت نیســت. وی با  اشــاره به بهره مندی از این 
ظرفیت بزرگ ملی در پهنه خلیج فارس و دریای عمان در آتیه نزدیک، افزود: 
کاری که شــما انجام می دهید با توجه به فرصت فراروی ما در آینده نزدیک 
بسیار پراهمیت خواهد بود و امیدواریم بتوانیم طبق برنامه زمان بندی پروژه 
پیش برویم. وی با  اشاره به گزارش میزان پیشرفت پروژه پایانه نفتی و خط 
لوله گوره - جاســک، گفت: میزان پیشرفت پروژه بسیار امیدبخش است و 
گزارش آن را در نشست هیئت وزیران منعکس خواهیم کرد که همه مدیران 

اجرایی کشور از میزان پیشرفت پروژه و همت ستودنی شما مطلع شوند.
گفتنی اســت طرح انتقــال نفت خام گوره به جاســک، طرحی ملی و 
راهبردی اســت که با حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی نفت ایران و با 
هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی 
و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاســک، تضمین استمرار صادرات نفت 
خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی آن و توسعه پایدار و 

 اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود.
اهم پروژه هــای این طرح ملی را می توان به تأمیــن و احداث یک هزار 
کیلومتر خط لوله 4۲ اینچ سازگار با نفت ترش، احداث پنج تلمبه خانه و سه 
ایستگاه بین راهی خط لوله و برق رسانی به آنها، احداث ایستگاه های دریافت 
و ارسال توپک و ترمینال پایانی، احداث مخازن ذخیره سازی به ظرفیت 1۰ 
میلیون بشکه در منطقه جاسک و احداث تأسیسات دریایی شامل سه گوی 

شناور، حوضچه آرامش و تأسیسات جانبی آن در سواحل مکران  اشاره کرد
آلودگی نفتی رودخانه فصلی گناوه مهار 

و از سرایت به دریا جلوگیری شد
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر با اشاره به 
شکستگی و نشت خط لوله نفتی منطقه گلخاری گناوه به رودخانه 
فصلی این شهرستان گفت: خوشبختانه آلودگی نفتی رودخانه فصلی 
گناوه مهار و از ورود لکه نفتی به آب های خلیج فارس جلوگیری شد. 
فرهاد قلی نژاد ، در گفت وگو با تسنیم در بوشهر با اشاره به شکستگی خط 
لوله منطقه نفتی گلخاری گناوه و جاری شــدن نفت به بستر رودخانه فصلی 
در این شهرستان اظهار داشت: با اطاع از این حادثه، بافاصله با اطاع رسانی 
کارشناســان شرکت نفت و گاز گچســاران به منطقه اعزام شدند و عملیات 
ترمیم این خط لوله در دستور کار قرار دادند. وی با بیان اینکه عملیات پایش 
برای جلوگیری از نفوذ آلودگی نفتی بــه آب های خلیج فارس اقدامات الزم 
انجام شد گفت: با تاش های صورت گرفته آلودگی نفتی به دریا سرایت نکرده 
و با اقدامات بوم گذاری از ورود لکه های نفتی به دریا جلوگیری شــد.  وی از 
پاکسازی بستر رودخانه فصلی گناوه خبر داد و بیان کرد: اکنون عملیات جمع 
آوری لکه های نفتی و پاکسازی بستر دره و رودخانه فصلی گناوه در حال انجام 
است و در این راستا آلودگی خاک هم باید برطرف شود. وی افزود: بعد از اتمام 
جمع آوری لکه های نفتی، این  آلودگی ها، به منطقه نفتی  گوره انتقال می یابد.
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شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
 مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ۹ میلیارد دالر 
ارز 42۰۰ تومانی توزیع شد اما مردم فقط شاهد گرانی 

کاالها بودند 
محمد باقــر قالیباف که در نشســت نهایی پیگیری و 
نظارت میدانی خود در اســتان چهارمحال و بختیاری و در 
جمع مســئوالن دستگاه های اجرایی این استان در شهرکرد 
ســخن می گفت درتوجیه بیشتر این مطلب افزود: امروز در 
هزینه کــرد درآمدهای ارزی دقت الزم را نداریم و در ســال 
گذشــته ارز 4۲۰۰ تومانی 14 الی 15 هزار میلیارد تومان 
در بودجه لحاظ شــده بود، همچنین در سال ۹۹ بیش از ۹ 
هزار میلیارد تومــان ارز 4۲۰۰ تومانی برای تأمین کاالهای 
اساســی هزینه شــده اما این پول علیرغم اینکه هزینه شد 
تأثیری در زندگی مردم نداشت و قیمت ها به صورت بی رویه 
و لجام گسیخته افزایش پیدا کرد؛ اگر دغدغه معیشت مردم 
را داریم، باید نسبت به اصاح نابسامانی در نهاده های دامی 

و کشاورزی اقدام شود.
وی اضافــه کــرد: مجلــس یازدهــم بدون شــک در 
سیاست های اصاح ساختار بودجه به گونه ای عمل می کند 
که دست دالالن قطع شود و متاسفانه امروز بیشترین سود 
در جیب دالالن می رود به عنوان شاهد مثال در حوزه خودرو 
قیمت اتومبیل از درب کارخانه تا بازار متفاوت است که سود 
آن به جیب دالل سرازیر می شود و همین رویه برای صنعت 

فوالد نیز صادق است.
قالیباف ادمه داد: در مجلس یازدهم بین قانون گذاری و 
نظارت اولویت را به نظارت دادیم که بخشی از آن با ابزارهای 
مجلس دنبال می شود و بخشی دیگر نیز با نظارت میدانی بر 
اســاس برنامه ها و قوانین اباغ شده به ویژه برنامه توسعه 5 

ساله و برنامه بودجه یک ساله پیگیری خواهد شد. 
وی بــا بیان اینکه انضبــاط را به بودجه ریزی کشــور 
بازخواهیم گرداند تصریح کرد: نخواهیم گذاشت سیاست های 
غلط، جیب مردم را خالی و ســفرۀ آنــان را کوچک تر کند. 
وقتی بانک ها خارج از ظرفیت خود کار را انجام دهند شاهد 
افزایش نقدینگی و تورم هســتیم، مجلس از کنار این ها به 
راحتــی نمی گــذرد و به طور حتم دغدغه معیشــت مردم، 
محرومیت زدایی، سامت مردم و تولید و  اشتغال را در اصاح 

ساختار بودجه دارد.
رئیس  مجلس با بیان اینکه رهبر معظم انقاب، اصاح 
ســاختار بودجه را در ســال 1۳۹7 به دولت تکلیف کردند 
ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده است، اظهار داشت باید درآمدها 
را واقعی کنیم و نگذاریم دارایی های مردم نصف شــود، اگر 
دغدغۀ معیشت مردم را دارید مانع از خالی شدن جیب آنان 

رئیس  مجلس شورای اسالمی در شهرکرد:
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نمازجمعه شــیراز که به علت شیوع کرونا انجام 
نمی شــد، پس از 24 هفته تعطیلی دیروز به امامت 
حجت االسالم لطف اهلل دژکام در مصلی شیراز برگزار 

شد. 
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز ضمن 

هشدار به مدیران استان گفت: مدیران باید نسبت به ارزیابی 
جایگاه استان فارس در کشور اقدامات الزم را انجام دهند تا 

حق مردم فارس ضایع نشود.
حجت االســام دژکام در خطبه های نمــاز جمعه این 
هفته، اظهار داشت: در راستای حفظ استقال ایران، مجلس 

اقــدام خوبی انجام داده و بایــد این تصمیم به عنوان اصول 
اساســی در برخورد با آمریکا لحاظ شود و دولت ملزم است 
که غنی سازی ۲۰ درصد را ادامه دهد که این مهم هم اکنون 
در کشــور در حال اجراست و جا دارد از نمایندگان مجلس 
قدردانــی کرد. وی افزود: باید قدردان عالمان دینی بود زیرا 
عالمان دینی، مربی دانشــمندان هستند و دشمن به دنبال 

ضربه زدن به ملت و مفاخر اجتماعی است.
امام جمعه شــیراز با  اشاره به قیام مردم قم در 1۹ دی 
تاکید کرد: این قیام در ســال 57 زمینه ساز به ثمر رسیدن 
انقاب اســامی در همان سال شد و طی بیش از چهار دهه 

انقاب اسامی ایران، همچنان پیشرو و راست قامت است.
دژکام با تاکید بر دســتاوردهای انقاب طی 4۰ ســال 
اخیر عنوان کرد: حرکت انقابی نباید متوقف شــود زیرا با 
توقف حرکت انقاب، دشــمن درصدد ضربه زدن به انقاب 
بر می آید و بنابراین باید ضمن استمرار حرکت های انقابی، 
از حقوق مردم ایران در همه عرصه ها دفاع و استقال ایران 

همواره حفظ شود.
امام جمعه شیراز یادآور شــد: رهبر انقاب با تاکید بر 
استمرار نهضت انقاب فرموده اند که شاهد رسوایی بت بزرگ 
در جهان هســتیم و انقاب اســامی ایران که ادامه دهنده 
انقاب امام حسین علیه السام است، چهره واقعی آمریکا را 

به جهانیان نشان داد.

شوید.
وی با  اشــاره به موضوع بودجه کشور توضیح داد: ابتدا 
باید بودجه را به نحوی تنظیم کنیم که کسری نداشته باشد 
و در صورت داشــتن کسری هم شجاعانه و به صورت شفاف 
در بودجه به آن  اشاره کنیم و نباید درآمدهایی را در بودجه 
لحاظ کنیم که به هیچ عنوان محقق نمی شود. این پیش بینی 
نادرســت موجب افزایش گرانی می شــود. مجلس یازدهم 

مصمم است این اصاحات را در ساختار بودجه انجام دهد.
قالیباف از مردم استان چهارمحال و بختیاری به عنوان 
مردمانی باصفا، شــجاع و اهل قناعت و والیت مدار یاد کرد 
و گفت: اگر می گویم مردم این اســتان شهیدپرور، شجاع و 
والیتمدار هستند، چون در دوران دفاع مقدس در سخت ترین 
شرایط با رزمندگان در تیپ قمربنی هاشم)ع( این ویژگی ها را 
در میدان جنگ نشان دادند. در میدان جنگ فرق میان مرد 

و نامرد مشخص می شود. 
وی افزود: در این ســفر از برخی از پروژه های اســتان 

چهارمحال و بختیاری بازدید کردیم، یکی از پروژه های این 
اســتان، بیش از یک دهه است که هنوز اجرا نشده، تعلل در 
اجرای پروژه ها مردم را نسبت به مسئوالن بی اعتماد می کند. 
یقینــا یکی از جاهایی که می توانیــم تحول را رقم بزنیم در 
حوزه دیوان ساالری بودجه است. ساختار بودجه دچار  اشکال 
اساسی است، در کشور گاهی بیش از 1۰۰میلیارد دالر درآمد 
کسب شده اما باز هم کسری تراز عملیاتی داشتیم، از طرفی 
گاهی با ۳۰ میلیارد دالر هم دچار کسری تراز بودجه بودیم. 
کســری بودجه به معنی مشکات معیشتی و گرانی است و 
هزینه دولت را از جیب مردم درآوردن؛ اگر بخواهیم این رویه 
را اصاح کنیم باید برای اصاح ســاختار بودجه اقدام کنیم. 
رئیس  مجلس با اعام اینکه بخش های کشاورزی، دامداری، 
شیات و گردشگری از مهم ترین ظرفیت های چهارمحال و 
بختیاری محسوب می شود، افزود: با کمک گروه های جهادی، 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان و دولت، رفع 
مشکات مناطق محروم و روستا های دوردست را به صورت 

ضربتی دنبال کنیم. 
رئیس  قوه مقننه اظهار داشــت: نظارت میدانی وجدان 
را در مسئوالن بیدار می کند و به نوعی نظارت بر وعده های 
مدیریتی در حوزه اجرایی است . باید کمک به مدیران کرد و 
هرگز با نگاه مچ گیری در نظارت های میدانی نباید بود.با همه 
وجود هر مدیری که قوی و امین اســت باید حمایت شود، 
متأســفانه برخی نظارت ها به گونه ای است که مانع  اشکال 
و تخلف نمی شــود و از طرفی شــجاعت را از مدیران الیق 

می گیرد.
قالیباف اظهار کرد: این اســتان در حوزه کشــاورزی، 
دامپروری، شیات، توریســت و... ظرفیت های خوبی دارد. 
باید در موضوعات زیرســاختی به گونه ای تاش شــود که 
پیشران های اصلی استان بتوانند مسیر خوبی را پیش ببرند 
و انجام بدهند. در حوزه مســائل پارک های علمی و فناوری 
ظرفیت های خوبی در این استان وجود دارد که حتماً به طور 

جد به این بخش توجه می کنیم .

معاون رئیس  کل دادگســتری اســتان همدان 
می گوید: ۱۳۰۰ نفــر از محکومین قطعی به حبس در 

استان همدان ، مشمول عفو شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان، عباس 
نجفــی، گفت: با پاالیش و اعطای عفو، بیش از 1۳۰۰ نفر از 
محکومین قطعی به حبس در پانزده ماه گذشته از زندان های 

استان آزاد و به کانون خانواده هایشان بازگشتند.
 وی افزود: باتاش بی وقفه مســئولین دستگاه قضایی 
استان همدان در 15 ماه گذشته به میزان 7۰۰ هزار ساعت 
مجازات جایگزین حبــس از قبیل خدمات عمومی و جزای 

نقدی بدل از حبس صادر شده است.
وی اضافه کرد: استفاده حداکثری از نهاد ها و تاسیسات 
ارفاقی جایگزین حبس مثل تعلیق تعقیب، قرار تعلیق اجرای 
مجــازات، تعویق صدور حکم، توبه، آزادی مشــروط، آزادی 
تحت سامانه های الکترونیکی )پابند الکترونیکی(، نظام نیمه 

آزادی، از دیگر اقدمات موثر در کاهش جمعیت زندان ها بوده 
است.

وی افــزود: با پیگیری صدور قرار های تامین متناســب 
با اتهامات در دادســرا و تســهیل معرفی کفیل و وثیقه گذار 
در ساعات کشــیک با استقرار قضات کشیک، کارشناسان و 
کارکنان ثبت اسناد و اماک در ساعات غیراداری، از زندانی 

شدن افراد تا حدامکان جلوگیری شده است.
وی دریافت دادخواســت اعسار محکومین مالی در بدو 
بازداشت و رســیدگی خارج از نوبت به درخواست آنان را از 
دیگر اقدامات مهم دســتگاه قضایی در بازداشت و یا زندان 
شــدن افراد دانست و گفت: اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
اعطای مرخصی به محکومان مالی و سایر محکومین جرایم 
غیر عمد از دیگــر برنامه های کاهش جمعیت زندانیان بوده 

که محقق شده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 

اضافه کرد: با شناســایی ده جرم اول اســتان و احصا علل و 
عوامل وقوع بزه و پیگیری در راستای رفع آن از طریق الزام 
دستگاه های مسئول بر اجرای تکالیف قانونی و آگاهی بخشی 
به مردم، از دیگر اقدامات بســیار مهم در پیشگیری از وقوع 

جرم بوده است. 
معــاون قضایــی، اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان در ارتباط با رسیدگی به تظلمات، 
تعدیات، شکایات، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت بین 
افراد در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان 
نیز گفت: در راســتای کاهش منازعات و جلوگیری از شکل 
گیری دعاوی ، ســتاد تالیف قلوب با دو کمیته معتذرین و 
مصلحین با استفاده از ظرفیت محاکم و دادسرا ها و نهاد های 
مردمی در بخش های مختلف راه اندازی شــده که در مدت 
کوتاهی حداقل بیست درصد دعاوی منتج به سازش گردیده 

است.

وی افزود: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگستری اســتان از اواسط خرداد ماه امسال و 
با شناسایی مســایلی که ضرورتی بر طرح دعوی نداشته و 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی مثل حکم رشد و فک پاک 
که با هماهنگی دســتگاه های اجرایــی و پلیس راهور انجام 
گرفت، تسهیل در امور مردم و کاهش هزینه ها و جلوگیری 
از تراکم دعاوی در محاکم در این قبیل پرونده ها محقق شد.

معاون دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: اجرای 
1۸ برنامه پیشــگیرانه در حوزه فرهنگی با آموزش مربیان و 
برگزاری کارگاه های متعدد آموزشــی در بخش های مختلف 
از جمله اموزش های پیش از ازدواج، مشــاوره قبل از طاق، 
آموزش ۲۳ مهارت در مهد کودک ها و مدارس، همکاری در 
اجــرای طرح نماد در مدارس، کنترل و کاهش خشــونت از 
دیگر برنامه های دستگاه قضایی استان همدان در پیشگیری 

از وقوع جرم است.

معاون رئیس  کل دادگستری استان همدان

1۳00 نفر از محکومین قطعی به حبس مشمول عفو شدند



جـامعـه

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

خدارا شکر از درایت رهبر
 ابراهیم علیپور: »چه تضمینی هســت کشورهایی که قبال خون آلوده به 
ویروس HIV به ما دادند و مارو سال ها تحریم دارویی کردند و به کودکان ما 
هم رحم نکردند حاال واکســن های سالم و غیر آلوده به ما بفروشند؟ خدارو 

شکر که رهبر انقالب خرید واکسن خارجی رو ممنوع کردند.«
شما با عقل مشکل دارید

 کاربری نوشــت: » اونی که تو رو تحریم دارویی و پزشــکی کرده و اونایی 
که تجهیزات تقلبی و خون آلوده بهت دادن از نظر عقلی قابل اعتماد نیستن؛ 

حاال اینکه شما با عقل مشکل دارید یه حرف دیگه س.«
یک سؤال

 محسن پورپیر: »سؤال اینه وقتی بخاطر تحریم های آمریکا داروی بیماران 
پروانه ای نایاب شده، چطور قراره واکسن فایزر با وجود موفق نبودن تو آمریکا، 

وارد کشور ما بشه؟«
نشانه های افول آمریکا

 صمصام: »کســی که در خود آمریکا نســبت به تعــادل روانی او، تعادل 
فکری او، تعادل اخالقی او این همه حرف هســت، وقتی رئیس یک کشوری 
می شود، نشــان دهنده  افول آن کشور است! آتشی که چندین سال است به 
جان جهان انداخته حاال به جان خودش افتاده. جامعه سیاســی آمریکا دچار 

انحطاط شدید شده«
تناقض رسانه ای در بالد مدعی آزادی بیان!

 رویا راعی: »بی بی ســی هیچ تصویری از زنی که در جریان حمله هواداران 
ترامپ به ســاختمان کپیتول در واشنگتون کشته شد رو منتشر نکرده؛ اگر 
چنین اتفاقی در ایران می افتاد، فریاد حمایت از حقوق بشرشون گوش عالم 

رو کر می کرد.«
کاربرد مغفول شبکه های اجتماعی 

 سیاوش آقاجانی: »سرعت تبدیل شبکه های اجتماعی به ابزاری برای مهار 
اعتراضــات آمریکا را دیدید؟ همان ابزارهایی که در اعتراضات ایران، ســالح 
ســهمگین تهییج مردم، ترویج خشــونت و خرابکاری، آموزش ساخت بمب 
دســتی و درگیری با پلیس، کشته  سازی، هماهنگی آشوب و ترویج خشونت 

و قانونشکنی بودند.«
 ندا آقاسلطان و اشلی بابیت

 سعید قاسمی: »امیدوارم همانگونه که کنگره برای درگذشت ندا آقاسلطان 
ســوم و چهلم برگزار کرد. برای مردم آمریکا هم احترام قائل شده و مجلسی 
در خور برای اشــلی بابیت برگزار نماید. اگر هزینه های مجلس هفتم  را هم 

صرف نیازمندان آمریکایی بکنند راه دوری نمی رود.«
مطالبه گران مذاکره با ترامپ کجا هستند؟

 علی شمخانی: در انتخابات 2016، سالمت روانی ترامپ مورد سؤال واقع 
شــد. پس از وقایع واشینگتن و با همان استدالل برخی سناتورها درخواست 
کردند که بنابر متمم 2۵ قانون اساسی، ترامپ عزل شود.پاسخ افرادی که در 

ایران از مذاکره و توافق با این دیوانه سخن می گفتند چیست؟
علت پرکشیدن قیمت مرغ

 سعید جلیلی: »پرکشیدن قیمت مرغ با وجود ارز ۴200 تومانی! سؤال از 
مسئوالن دولت: در کاالیی مثل گوشت مرغ، ارز ۴200 تومانی برای واردات 
نهاده ها اختصاص پیدا کــرد و واردات نیز صورت گرفت؛ توضیح بدهند چرا 
قیمت مرغ باال رفت؟مسئله فروش یا عدم فروش نفت نیست؛ مسئله مدیریت 

صحیح درآمدهای نفتی کشور است.«
چرا اینطوری هستید؟

 مجید: »چطور در ســالگرد هواپیمای ایرباس پرواز 6۵۵ واکنش نشــون 
نمیدیــن؟ مگر فرقی داره براتون؟ آهان. اون رو آمریکا عمدا زده و هواپیمای 
اوکراینی رو ج ا ]ســهواً[ زده. پس بگو مشکل شما با سقوط هواپیما نیست 

با علت سقوطه.«
یه تکونی بخور

 سید مرتضی: »رئیســی رفته کرمانشاه و به واسطه حضورش چند نفر از 
قصاص نجات پیدا کردن و جورایی ثابت کرده با پشــت میز نشینی و حضور 
مداوم تو پایتخت نمیشــه مشــکالت خلق اهلل و مملکت رو حل کرد، آقای 

مخاطب خاص حواست باشه یه تکونی بخور اون صندلی یه نفسی بکشه.«

مرگ یک پزشک 
پس از دریافت 

واکسن فایزر

یک پزشک آمریکایی سه هفته پس آمریکا
از تزریق واکســن کرونای »فایزر« بر اثر 

سکته مغزی جان خود را از دست داد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس به نقل از 
یو اس تــودی، براســاس اطالعــات موجود، 
 »دکتر گروگری میشــل« که در مرکز پزشکی 

ساحل  در   »Mount Sinai«
میامی مشــغول به فعالیت بود، 
پس از ســکته مغزی که ناشی 
از کمبــود پالکت خــون بود، 
درگذشــت. این در حالی است 
که او هیچ نوع ســابقه بیماری 

نداشته است.
در  فلوریدا  بهداشت  وزارت 
بیانیــه ای اعالم کرد: بازرســان 
پزشکی میامی در حال بررسی 
پزشــک ۵6 ســاله  این  مرگ 

هستند.
هفته گذشــته نیز »سونیا 

آسویدو« از کارکنان بخش بهداشت پرتغال، ۴۸ ساعت پس از تزریق واکسن 
کرونای شــرکت بیوان تک-فایزر به ناگهان درگذشت. این زن ۴1 ساله پس 
از اینکه در ۳0 دســامبر)10 دی ( واکسن کرونای شرکت بیوان تک-فایزر را 
تزریق کرد هیچ عارضه جانبی را احســاس نکرد، امــا در اول ژانویه ناگهان 

درگذشت. 
در نروژ نیز هفته گذشته، دو زن پس از دریافت واکسن فایزر جان خود 

را از دست دادند.

نجات از شرایط 
بحرانی به کمک 

پهپاد شخصی

گرفتار استرالیا از  پس  استرالیایی  جوان  مرد 
شــدن در یک منطقه سیل زده به علت 
خرابــی خــودروی خود، بــا تصمیمی 

هوشمندانه جان خانواده اش را نجات داد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، قرار 
گرفتــن در موقعیت های ســخت و خطرناک 
ممکن اســت برای هر فردی اتفاق بیفتد. اما آنچــه در این موقعیت ها حائز 
اهمیت است این است که فرد بتواند ضمن حفظ خونسردی، بهترین راهکار 
را برای خالصی از چنین موقعیتی پیدا کند، مانند یک جوان استرالیایی که 

با تصمیم هوشمندانه خود توانست جان خود و خانواده اش را نجات دهد.
این مرد ۳0 ساله که به همراه چهار نفر از خانواده اش از جمله یک نوزاد 
6 ماهه پس از خرابی خودرو در منطقه ای سیل زده به مدت یک شب گرفتار 
شده بود با کمک پهپاد توانست از این موقعیت خطرناک جان سالم ببرد. در 
حالی که همه تالش های این مرد برای تماس با مرکز نجات و امداد بی نتیجه 
ماند او و خانواده اش مجبور شدند تا شب را در داخل چادر و در یک منطقه 

سیل زده در »تولی« واقع در ایالت کوئینزلند استرالیا سپری کنند.
ایــن مرد جوان روز صبح روز بعد و در حالی که به دلیل دورافتاده بودن 
مسیر امکان تماس با تلفن همراه وجود نداشت تصمیم گرفت از پهپاد خود 
کمک بگیرد. او با قــرار دادن موبایل خود روی یک پهپاد و به پروازدرآوردن 
آن توانســت پیامی را به پدرش در مورد خرابی خودرو و نیاز فوری به کمک 

ارسال کند.
وی در این پیام به پدرش تاکید کرد که همه خانواده در سالمت هستند، 
اما به دلیل وقوع سیل در منطقه نیاز به کمک فوری دارند. پس از ارسال این 
پیام، پلیس محلی اســترالیا و گروه های امداد عملیات جست وجو و نجات را 
آغاز کردند. ســرانجام آنها روز بعد این خانواده را در جاده ای در یک منطقه 

جنگلی پیدا کردند.

قرنطینه
 یک 
شهر

چین در شــهر شــیجیاژوانگ چین با ۱۱ 
میلیون نفر جمعیت، پس از کشــف ۱۲۰ 
مورد ابتال به ویــروس کرونا قرنطینه و 

حکومت نظامی اعالم شد.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به 
نقل از اسپوتنیک، این خبر از سوی تلویزیون 

دولتی چین اعالم شــده اســت. 120 مورد باالترین میزان ابتال به کرونا در 
پنج ماه گذشــته در چین اســت. مدارس و مجتمع های مســکونی در شهر 
شــیجیاژوانگ و راه های ورود به این شــهر بسته و رساندن بسته ها پستی و 
نامه ها به مدت سه روز متوقف شده است. عالوه بر این، پنج هزار مرکز تست 

کرونا در شیجیاژوانگ برای مهار شیوع ویروس افتتاح شده است.
معاون مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری های چین )CDC(، اعالم کرد 
این شیوع به احتمال زیاد در رابطه با نوع جدید ویروس کروناست که از اروپا 

وارد چین شده است.
سازمان جهانی بهداشــت روز 11 ماه مارس سال 2020 شیوع ویروس 
جدید کرونا را »همه گیر« اعالم کرد. گفته شــد ویروس کرونا ابتدا در اواخر 

دسامبر سال 201۹ میالدی در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرده است.

ثروتمندترین 
مرد

 جهان

آمریکا ایــالن ماســک مدیــر شــرکت 
 ۱۹۱ خالص  دارایی  با  تسال،  خودرو سازی 
میلیــارد دالر، در جایگاه ثروتمندترین 

فرد جهان قرار گرفت.
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از نشریه بلومبرگ، ایالن ماسک مدیر شرکت 

خودرو ســازی تسال از جف بیزوس 
بنیانگذار آمازون پیشــی گرفت و 
در جایگاه ثروتمندترین فرد جهان 
ماسک،  دارایی خالص  قرار گرفت. 
1۹1 میلیــارد دالر برآورد شــده 
است. بیزوس با 1۸۷ میلیارد دالر 

و بیل گیتس با 1۳2 میلیارد دالر در رده های دوم و ســوم ثروتمندترین های 
جهان قرار دارند.

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

اجرای حکم تخریب غیرمجاز ردیف بودجه ندارد
خبرگزاری صدا و سیما- دادستان کل کشور درباره هزینه تخریب ساخت 
و ساز های غیرمجاز گفت: قوه قضائیه در بحث اجرای احکام تخریب و یا تغییر 
کاربری های که صادر می کند مشکالت متعدد و فراوانی دارد که یکی از این 
مشــکالت همین هزینه تخریب اســت که احکام تخریب صادر می شود، اما 
به دلیل هزینه بر بودن تخریب اجرا نمی شــود.اینکه این هزینه تخریب باید 

توسط چه کسی یا دستگاهی پرداخت شود در قانون مشخص نشده است.
اجرای طرح فوریتی بازدید و رسیدگی 

به مشکالت محله های منطقه۲۲
طرح فوریتی بازدید و رســیدگی به مسائل و مشکالت محله های سطح 
منطقه22 با حضور و نظارت مســتقیم مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه و 
کلیه معاونت ها انجام شــد. تامین ماشــین آالت مورد نیاز نواحی برای کلیه 
فعالیت های اجرایی و طرح مکانیزاســیون خدمات شــهری در بحث رفت و 
روب و جمع آوری زباله ها، مبارزه با جانوران موذی، الیروبی انهار و پاک سازی 
مســیل ها و جوی ها از جملــه اقداماتی بود که در طــرح فوریتی با جدیت 

بیشتری از سوی شهرداری منطقه انجام شد.
دیوان عدالت اداری یک حکم صنفی را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای مقرر کرد محدودیت عضویت 
بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی 

شرط زمانی ندارد و مشمول پیش از تصویب قانون نظام صنفی هم می شود. 
 مورد ابتال به کرونای انگلیسی در کردستان تایید نشد

وبدا- رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت با بیان اینکه مورد ابتالی 
به کرونای انگلیسی تاکنون در یکی از بیمارستان های خصوصی تهران شناسایی 
شــده و هنوز مورد جدیدی گزارش نشده است، گفت: بیماری که در غرب کشور 
به کرونا مبتال شده بود و به تازگی از سفر انگلیس برگشته است، مبتال به واریانت 
کرونای انگلیسی نبوده و آزمایشات وی و موارد تماس نزدیک با وی تایید نشد. 
واریز 76۲ میلیارد ریال به حساب فرهنگیان بازنشسته 

از سوی صندوق ذخیره
وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، 
از پرداخت ۷62 میلیارد ریال به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان که از دوم 
مهر تا اول آبان 1۳۹۹به افتخار بازنشســتگی نائل آمده یا با صندوق تصفیه 
حساب کرده اند، خبر داد و گفت: این رقم تمام دریافتی فرهنگیان بازنشسته 
نیست و سود ســال مالی ۳1 شــهریور1۳۹۹ نیز پس از برگزاری مجمع و 

تقسیم سود بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز می شود.
اجرای برنامه مدیریت بحران در ساختمان های مسکونی

ایسنا- معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران از اجرای طرح مدیریت بحران ساختمان خبر داد و درباره 
شرایط ثبت نام این طرح گفت: مدیران ساختمان های واجد شرایط می توانند با 
مراجعه به مدیریت بحران و ســامانه این سازمان درخواست خود را ثبت کرده 
و اطالعات تکمیلی را دریافت کنند. در نخســتین مرحله اقدام به شناســایی 
مخاطرات ساختمان و ارائه برنامه کاهش مخاطرات خواهد شد و یک کارشناس 
ارزیاب بر اســاس چک لیستی با ۴۸ سؤال، ســاختمان را صرف نظر از واحدها 

ارزیابی کرده و در نهایت اطالعات چک لیست را در سامانه طرح وارد می کند.
دستگیری سارق زورگیر از زنان ورزشکار

پایگاه خبری پلیس- معاون مبارزه با ســرقت های خاص پلیس آگاهی 
تهران بزرگ از دســتگیری زورگیر خشن پارک ها خبر داد. اکثر مالباختگان 
زنان ورزشــکار بودند که حین پیاده روی و ورزش در پارک توســط سارق با 

تهدید سالح سرد اموالشان از قبیل تلفن همراه و طال سرقت شده است.
کشف 48 میلیارد تومان کاالی احتکاری در 3 انبار تهران

پایگاه خبري پلیس- جانشــین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف 
بیش از ۴۸0 میلیارد ریال کاالی احتکار شــده شــامل ۵۹ هزار و ۹۷ حلقه 
الستیک سبک و سنگین ، ســه میلیون و ۴2۵ هزار کیلو برنج وارداتی، ۷1 
هزار و 6۵0 کیلو پودر شیر خشک و 100 تن شکر احتکار شده در سه انبار 

بزرگ کاال در جنوب تهران خبر داد. 

اخبار کوتاه اجتماعی

صفحه 10
 شنبه 20 دی 1۳۹۹
2۵ جمادی االول 1۴۴2 - شماره 22۶۵۷

موسسه فرهنگی موزه های بنیاد در نظر دارد، تامین نیروی انسانی )۴۸ نفر 
کارشناس راهنمای موزه( اماکن خود در شهرهای تهران و رامسر را به شرح زیر 
از طریق مناقصه عمومی و برای مدت یکسال به شرکت های واجد صالحیت 

واگذار نماید.
1- اماکن موسسه در شهر تهران به تعداد 1۴ نفر.

2- مجتمع فرهنگی موزه ای شهدای رامسر به تعداد ۳۴ نفر.
متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه و کسب اطالعات به سایت 
تلفن  با  یا  و  مراجعه   www.cio-museums.org آدرس  به  موسسه 

86۰8۲۹34- 86۰88۰۲5 – ۰۲۱ تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت و محل تحویل پاکات: پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 

۹۹/11/0۵ در محل دبیرخانه
موسسه به آدرس بزرگراه رسالت، نرسیده به بلوار آفریقا، بنیاد مستضعفان، 

ساختمان شماره 1، طبقه چهارم

آگهی مناقصه

دادستان نظامی اســتان تهران از اتمام بررسی های 
7 گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره فرضیه های مختلف درخصوص علل وقوع سانحه 

هواپیمای اوکراینی خبر داد.
غالمعباس ترکی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما از 
اتمام بررسی های ۷ گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره فرضیه های مختلف درخصوص علل وقوع سانحه 
هواپیمای اوکراینی خبر داد و گفت: بخشــی از این احتماالت 
ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشــی 
دیگر به مســائلی مانند خرابکاری، فریب دشــمن، تأثیر سایبر 
الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه های پدافندی 
همچنین عملیات لیــزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص 
داشــت. ترکی افزود: ۷ گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام 
یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و ســایبر الکترونیک، 
مواد منفجره و محترقه و مســائل امنیتی بــه تحقیق در ابعاد 
مختلف پرداختند و بخشــی از بررسی های فنی نیز در سازمان 
هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، 
مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکاالت و ضعف های احتمالی و 

پیشگیری از سوانح انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین این سانحه با حضور ۴0 متخصص با 
انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه 
 سازی شــد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به 
فرد بود و اطالعات جعبه های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس 
با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور های ذی ربط 
به طور شفاف با رعایت استاندارد های بین المللی پیاده  سازی شد.

خطای انسانی تأیید شد
دادستان نظامی تهران در تشریح نتایج تحقیقات این پرونده 
در مرحله دادســرا، اظهارداشــت: تحقیق گسترده از مطلعان و 
متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی 
و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان 
نظامی و ســازمان هواپیمایی کشــوری، اطالعــات حاصل از 
پیاده  ســازی محتوای جعبه های ســیاه و نتایج عملیات شبیه 
 سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه داللت 
دارد. ترکی درباره اســتدالل های مطــرح قضایی درباره خطای 
انســانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل 
آنکه از نظر دســتور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، 
به هیچ وجه بدون دســتور شــبکه پدافندی و پست فرماندهی 
مربوط، مجاز به شــلیک نبوده و با توجه به دســتورالعمل ها و 
محدودیت های ســامانه در تشــخیص نوع اهداف و دوســت از 
دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده 

شبکه پدافندی بوده است.
وی، اشــتباه در تعیین ســمت شــمال را خطای انسانی 
فاحش دیگر فرمانده ســامانه برشمرد و افزود: بر اساس گزارش 
کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل 
از عملیات شبیه  سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی 
تاکتیکی، موقعیت شــمال ســامانه را به علت فراموشی تنظیم 
نمی کند و بــه همین دلیل اهداف را در صفحــه رادار با تغییر 
فاحش موقعیت مشاهده می کرده است. دادستان نظامی تهران 
ادامه داد: کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان 
جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می دیدند و چون رادار 
آن قادر به تشــخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده است، 
وضعیت برای آنها این گونه تداعی می شود که هدف متخاصمی 
به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد 
کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی آیند، به دلیل برقرار نشدن 
ارتباط و مبادله پیام، فرمانــده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با 

خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می گیرد.
ضرورت تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی 

در سانحه هواپیمای اوکراینی
ترکی، تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع 
این ســانحه ضروری برشــمرد و گفت: خطای عامل انسانی که 
موجب وقوع سانحه شــده خیلی مشهود و روشن است، ولی با 
ضعف و اشــکالی در خود سامانه، دستورالعمل ها و ساختار های 
شــبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشــوری مواجه نشدیم و 
معتقدیم به رغم ســخت بودن تصمیم گیــری به دلیل فضای 
حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت الزم را به 

خرج می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.
به گفته وی، فرضیه هایی که درباره حمله ســایبری، هک 
ســامانه پدافندی، اختالل در ســامانه های هواپیما و شــبکه 

پدافندی مطرح شد، با دالیل متقن به اثبات نرسید.
دادگاه محل وقوع سانحه هوایی 

صالح  به رسیدگی است
این مقام قضایی بــا رد برخی اظهارنظر ها درباره صالحیت 
مراجع قضایی کشــورمان در رســیدگی به پرونده این سانحه 
اظهارداشــت: مهم ترین اصل در صالحیت های رســیدگی در 
حقوق بین الملل، اصل صالحیت ســرزمینی است و در قوانین 
جمهوری اســالمی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک 
کنوانسیون شــیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه 
محل وقوع ســانحه هوایی صالح به رسیدگی است.ضمن آنکه 
موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و 1۵2 نفر از شــهدا 
و جانباختــگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هســتند و برابر 

قوانیــن داخلی و قواعد مســلم بین المللــی، دادگاه های ایران 
صالحیت انحصاری دارند لــذا رفتار های برخی مراجع خارجی 

مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
ترکــی، همچنیــن درباره پرداخــت غرامات بــه خانواده 
جانباختگان این ســانحه هوایی گفت: با توجــه به اینکه پرواز 
بین المللی بوده و اتباع ســایر کشــور ها هم در هواپیما حضور 
داشــتند، ســازمان قضایی نیرو های مســلح مطابق با مقررات 
بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت 
یکســان بر اســاس کنوانســیون هایی که ایران عضو آن هست 

همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری های مستمر سازمان قضایی نیرو های 
مسلح و مساعدت دولت و نیرو های مسلح، مبلغ 1۵0 هزار دالر 
بابت غرامات و خســارات هر جان باخته تأمین شــد و غرامات 
جانباختگان و خســاراتی که به اموال آنها وارد شــده در قالب 
سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می شود و بعد 
از یک سال از وقوع این ســانحه غمناک می توانیم اعالم کنیم 
که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین 
اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.

تأکید رهبر انقالب بر رسیدگی دقیق 
به سانحه هواپیمای اوکراینی

دادســتان نظامی تهران با بیان اینکه در تحقیقات پرونده 
ســانحه هواپیمای اوکراینی خط قرمزی برای کشف حقیقت و 
اجــرای قانون و عدالت وجود ندارد، افــزود: تأکید رهبر معظم 

انقالب بر رسیدگی دقیق بوده است.
ترکی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور 
نیز بر این موضوع تصریح کردند، ادامه داد: دادسرا و دادگاه های 
نظامی مستقل از نیرو های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای 
نظامی رســیدگی عادالنه، دقیق، موشــکافانه و شفاف بود و با 
همکاری بخش های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات 

خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
وی اظهارداشت: عالوه بر آن تاکنون خانواده گرانقدر بیش 
از 1۳0 شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و 
مراحل اداری مربوط در حال انجام است. البته دریافت غرامات و 
خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری 

بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
دادستان نظامی تهران تصریح کرد: در این سانحه به صورت 
خاص شاهد همکاری بســیار نزدیک ستادکل نیرو های مسلح 
و دســتگاه های مختلف در حوزه کارشناســی بودیم و اگر این 
همکاری ها نبود، قادر نمی شــدیم این سانحه پیچیده و دارای 
ابعاد مختلف را در این مدت زمان محدود در مرحله دادســرا به 

خطای عامل انسانی علت سانحه است نه دستورالعمل ها و ساختار های شبکه پدافندی 

توضیحات دادستان نظامی تهران
درباره گزارش نهایی بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی

آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان 
در اتوبوسرانی پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آغاز به 
کار ناوگان ویژه بانوان در اتوبوسرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتوبوســرانی تهران، محمود ترفع 
درباره آغاز به کار ناوگان ویژه بانوان اظهارداشــت: ناوگان ویژه 
بانوان شامل10 دســتگاه اتوبوس جدید اختصاصی برای بانوان 
در خــط ۷ بی.آر.تی در امتداد خیابــان حضرت ولی عصر )عج( 
به عنوان یکی از دو خط پُرمســافر و پُرتردد اتوبوسرانی تهران 
است و عالوه بر این، 10 دســتگاه مینی بوس جدید نیز در این 
خط پیش بینی شــده که نسبت به جا به جایی اختصاصی بانوان 
یا آقایان با توجه به تعداد مسافران در ایستگاه ها اقدام می کنند. 
ترفع با اعالم این که اتوبوس ها و مینی بوس های جدید، عالوه بر 
کمک به رعایت فاصله گذاری، در افزایش آرامش و راحتی بانوان 
نیز موثر اســت، افــزود: ورود ناوگان ویژه بانــوان و جابه جایی 
بخشی از مسافران این خط پُرتراکم توسط آن، در کاهش تعداد 
مســافرانی که از هر دستگاه اتوبوس استفاده می کنند نیز مؤثر 
است. وی با اشاره به این که اتوبوس ها و مینی بوس ها در ساعات 
اوج تردد صبحگاهی و عصرگاهــی فعالیت می کنند، ادامه داد: 
ناوگان ویژه بانوان در توزیع مســافران و کاستن از حجم آن در 
ایســتگاه ها و کاهش تراکم مسافر در ساعات پیک، مؤثر بوده و 
تا زمانی که به خدمات این اتوبوس ها و مینی بوس ها نیاز باشــد 
و شــهروندان از این طرح استقبال کنند، آنها به خدمات رسانی 
خود ادامه می دهند . مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
با تأکید بر این که بانوان، بخش قابل توجهی از مسافران ناوگان 
اتوبوســرانی تهران را تشــکیل می دهند و در جهت آسایش و 
رفاه حال عموم شــهروندان از هیچ تالش و کوششــی فروگذار 
نمی کنیم، خاطرنشان کرد: بانوان برای استفاده از این اتوبوس ها 
و مینی بوس ها نباید کرایه اضافه تر یا هزینه جداگانه ای پرداخت 

کنند.

بعد از دستور رهبر انقالب

ورود ۱5۰ هزار دوز واکسن کرونا از آمریکا توسط هالل احمر منتفی شد
ورود ۱5۰  احمر گفت:  سخنگوی جمعیت هالل 
هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا توسط 

هالل احمر منتفی شد.
محمدحسن قوسیان مقدم در گفت وگو با خبرگزاری 
تسنیم، با اشاره به فرمایشــات رهبر معظم انقالب درباره 
ممنوعیت ورود واکســن آمریکایی و انگلیســی به کشور، 
اظهارداشت: ایشان در صحبت هایشان به این موضوع اشاره 
کردند که »اگر آمریکایی ها توانسته بودند، واکسن درست 

کرده بودند، وضعیت خودشــان اینگونــه نبود«، جمعیت 
هالل احمر بر اساس صحبت های رهبر معظم انقالب عمل 
خواهد کرد و صحبت های ایشان در هر موضوعی از جمله 

ورود واکسن کرونا فصل الخطاب است.
قوسیان مقدم افزود: پیش از این چند انجمن خیریه در 
کشور آمریکا بنا داشتند 1۵0 هزار واکسن کرونا )شرکت 
فایــزر( را در اختیار جمعیت هــالل احمر قرار بدهند که 
البته آن هم صرفا توافق اولیه بود و موضوع قطعی نشــده 

بــود که با توجه به صحبت های رهبــر معظم انقالب این 
موضوع منتفی است.

وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی قرار اســت یک 
میلیون واکســن کرونا از یکی از کشورهای شرق )احتماال 
روســیه، چین یا هند( در اختیار جمعیت هالل احمر قرار 
گیــرد که در ایــن زمینه جمعیت هالل احمر براســاس 
سیاســت های وزارت بهداشــت در امر توزیع عمل خواهد 

کرد.

به  موکوزیفت  گیاهی  شربت 
عنوان دارویی برای کنترل عالئم 
بیماری کرونا در کشور تولید شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و 
ســیما، اثربخشی فرموالسیون شربت 
موکوزیفت بر اساس مطالعات و منابع 

علمی معتبر طراحی شده و طی یک 
طرح پژوهشی ثبت شــده در وزارت 
بهداشــت و کارآزمایی بالینی کنترل 
شــده با دارونما بر عالئم مبتالیان به 
است. شده  بررســی   SARS-CoV-2
در ایــن مطالعــه عالئــم مبتالیان 

تنگی نفس، خستگی  مانند ســرفه، 
و بی اشــتهایی، قبل و پس از مصرف 
فرآورده بررســی شــد که بهبود این 
عالئم به طور معنی داری در گروه دارو 
در مقایســه با گروه کنترل مشاهده 
شــد. همچنین طول مدت بستری به 

طور معنی داری در گروه دارو کاهش 
یافت.

بر اســاس نتایج این مطالعه و با 
تحلیــل آماری دقیق، شــدت عالئم 
بیماران نظیر تنگی نفس، خســتگی 
و بی اشــتهایی در گروه دارو نسبت به 

گروه کنترل کاهش چشمگیری داشته 
است. همچنین این مطالعه نشان داده 
است که بیماران دریافت کننده دارو به 
شکل معنی داری زودتر از بیمارستان 

مرخص شده اند.
اثربخشــی شــربت  از  بخشــی 
موکوزیفــت مربوط به تاثیــر آن بر 
تنظیم سیســتم ایمنی است. مطالعه 
بالینــی فوق نشــان داده اســت که 
شــربت موکوزیفت می تواند به شکل 
معنی داری سبب افزایش لنفوسیت ها 
شود. همچنین احتمال دارد آثار ریوی 
این شــربت از جمله بهبود معنی دار 
 TGF-beta تنگی نفس از مسیر تاثیر بر 

باشد.
 به نظر می رسد این دارو می تواند 
در کنترل عالئم شاخص این بیماری 

به طور چشمگیری موثر واقع شود.
گفتنی است، 1۹ آبان ماه امسال 
دکتر کیانــوش جهانپور با بیان اینکه 
چهار فرآورده طبیعی با اجزای گیاهی 
مصوبه کمیسیون قانونی سازمان غذا 
و دارو را برای بهبــود عالئم بیماری 
کووید 1۹ اخذ کرده انــد، اعالم کرد 
مجوز تولید دو مورد از این فرآورده ها 
صادر شــده اســت کــه موکوزیفت 
 دومیــن دارویی اســت کــه عرضه 

شده است.

تولید داروی گیاهی کنترل عالئم کرونا در کشور

انهدام  از  رئیس پلیس پیشــگیری تهران بزرگ 
پاتوقی که از سوی مالخران و مواد فروشان به محلی 
برای رفت و آمد سارقان و افراد معتاد بدل شده بود، 

خبر داد.
سرهنگ جلیل موقوفه ای به ایسنا گفت: مدتی قبل خبر 
سرقت از یک مغازه صافکاری در حوزه استحفاظی کالنتری 
1۵1 یافــت آباد به مرکز فوریت های پلیســی 110 گزارش 
شد که در پی آن تیمی از ماموران کالنتری در محل حاضر 
شــده و رسیدگی به موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. 
در جریان تحقیقات انجام شده، ماموران از طریق شگردهای 
پلیسی به هویت یکی از سارقان پی برده و با مراجعه به بانک 
اطالعاتی افراد سابقه دار اقدام به شناسایی محل رفت و آمد 
و حضــور این فرد کردند. موقوفه ای بــا بیان اینکه ماموران 
متوجه شــدند که این فرد به خانه ای قدیمی در محله یافت 
آباد رفت و آمدهای زیادی دارد، افزود: در همین راســتا این 
خانه که شبیه به پاتوق این فرد بود تحت نظر قرار گرفت و 
ماموران متوجه رفت وآمد افراد معتاد و ســارق به این محل 
شدند، به طوریکه روزانه چندین نفر با وسایلی نظیر قطعات 
داخلی خودرو، لباس و... به این محل مراجعه کرده و دقایقی 

بعد بدون این وسایل از محل برمی گشتند.
وی با بیان اینکه این موضوع شک ماموران را نسبت به 
اینکه محل به پاتوقی برای حضور مالخران بدل شده تقویت 
کــرد، ادامه داد: نتایج تحقیقات به مقام قضایی ارائه و مجوز 
عملیات صادر شد. در همین راستا تیمی از ماموران کالنتری 
1۵1 یافت آباد به این محل اعزام شده و در عملیاتی پلیسی 
اقدام به دســتگیری 6 تن شامل پنج مرد و یک زن در این 

محل کردند.
رئیس پلیس پیشــگیری تهــران بزرگ با بیــان اینکه 

دستگیرشــدگان، ســارق، مالخــر و مواد فــروش بودند، 
اظهارداشت: محل نیز مورد بازرسی قرار گرفته و در جریان 
آن مشخص شد که شــک ماموران درست بوده و این خانه 
به پاتوقی برای دریافت اموال مســروقه از سارقان بدل شده 
و با توجه به اینکه عمده ســارقان خــرد، دارای اعتیاد نیز 
هستند، مالخران در ازای اموال مسروقه مقادیری موادمخدر 

به سارقان می دادند.
موقوفه ای با بیان اینکه محل مذکور با دســتور قضایی 
پلمب شــد، افزود: این خانه مملو از انواع اموال مسروقه بود، 

بــه طوری که در ارزیابی و بررســی اولیه ارزش ریالی اقالم 
مســروقه کشف شده در آن بیش از 10 میلیارد ریال برآورد 
شــد. همچنین در این محل نزدیک به یک کیلوگرم مخدر 

شیشه نیز کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه یکی از دستگیرشدگان در محل سارقی 
بود که یک حلقه الستیک سرقتی را برای معاوضه با مخدر 
شیشــه به محل آورده بود، گفت: هر 6 فرد دستگیر شده به 
کالنتری منتقل شــده و تحت بازجویی قرار گرفتند که در 

جریان آن به جرم خود اعتراف کردند.

انهدام پاتوق مالخران و سارقان در یافت آباد

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد از 
ارائه 35 هزار سری جهیزیه به زوج های جوان تحت 

حمایت از ابتدای سال جاری خبر داد .
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، حســین 
خدرویسی با اشــاره به اهمیت خدمات مددکاری در حفظ 
کرامت مددجویان گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی 
و شــیوع کرونا، تمامــی امدادگران با تالش شــبانه روزی و 
جهادی در کنار ماموریت های اصلی خود به کمک رســانی 
در حوزه های مختلف می پردازند.  خدرویســی با اشــاره به 
اهدای ۳۵ هزار ســری جهیزیه به زوج های جوان در ســال 
جاری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵ هزار قلم لوازم 
ضروری منزل و 2۵ هزار قلم کاالی اساسی میان خانواده های 
تحت حمایت توزیع شــده اســت. وی با اشــاره به تشکیل 
صندوق جبران خســارت بیمه مددجویان اظهارداشت: در 
ســال جاری با تمرکز بر توســعه بیمه اجتماعی، ۳۵0 هزار 
خانوار عشــایری و روستایی تحت پوشــش بیمه اجتماعی 
قرار گرفتند. معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
با اشاره به ارائه کمک هزینه ســوء تغذیه کودکان و مادران 
شیرده ادامه داد: ارائه بســته خدمتی به خانواده های دارای 

چندقلو، از دیگر خدمات جدید این نهاد است.

ارائه ۳۵ هزار جهیزیه 
به زوج های جوان تحت حمایت 

کمیته امداد از ابتدای امسال

نتیجه برسانیم که از همه آنها تشکر می کنم.
فعاًل یک متهم در بازداشت است

ترکی درباره برخورد با مقصران وقوع این ســانحه گفت: در 
فرآیند تحقیــق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و 
بی مباالتی و رعایت نکردن نظامات و مقررات، متهم شــناخته 
شــدند و در حال حاضر تنها یک متهم در بازداشــت اســت و 
ســایرین با تودیع وثیقه و ســایر قرار های مناسب آزاد شده اند؛ 
جزئیات بیشــتر بعد از صدور کیفرخواســت و معرفی مقصران 
به دادگاه اعالم خواهد شــد. وی در همین ارتباط با اشــاره به 
تفاوت هــای موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا 
می تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشــته باشد و هم 
به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون های انضباطی 
مورد رسیدگی قرار گیرد.در این پرونده ستاد کل نیرو های مسلح 
نیز به طور جدی وارد عمل شــد و افــرادی را که از نظر گروه 
بررسی سانحه این ســتاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مباالتی و 
اجرای ناصحیح دستورالعمل ها و مقررات شده بودند، در سطوح 

مختلف از مسئولیت خود عزل یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
دادســتان نظامی تهران از نهایی شــدن گزارش گروه های 
کارشناســی ایــن پرونده خبــر داد و افزود: گزارش ســازمان 

هواپیمایی کشوری برای کشور های ذی ربط ارسال شده است.
به گفتــه ترکی، همکاری های فنی و قضایی دوجانبه ایران 
و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری های قضایی بین دو 
کشــور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد. وی گفت: تحقیقات 
دادسرا به اتمام رسیده و بزودی پرونده با صدور کیفرخواست به 
دادگاه نظامی تهران ارسال می شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، 

مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.

85 بیمار کرونایی دیگر جان باختند
سخنگوی وزارت بهداشــت از جان باختن 85 بیمار دیگر کرونا در 

کشور خبر داد.
به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیروز گفت: از 1۸ تــا 1۹ دی ماه و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 6 هزار و 2۵1 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در 
کشــور شناسایی شد که ۵۸1 نفر از آنها بستری شدند. الری با بیان اینکه مجموع 
بیماران کووید1۹ در کشــور به یک میلیون و 2۷۴ هزار و ۵1۴ نفر رســید، افزود: 
متاســفانه در طول این مدت، ۸۵ بیمار کووید1۹ جان خود را از دســت دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۵6 هزار و 1۸ نفر رسید. وی با اشاره به اینکه 
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۵۸ هزار و 6۵۴ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از 
بیمارســتان ها ترخیص شده اند، ادامه داد: چهار هزار و ۷2۹ نفر از بیماران مبتال به 
کووید1۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند، همچنین تا کنون 
۸ میلیون و ۴۴ هزار و ۷۹۹ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است. 
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل ها، چهار 
شهرستان ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی در وضعیت قرمز، ۴۳ شهرستان در 

وضعیت نارنجی و ۴01 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.



نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای
بانیان وضع موجود به جای پاسخگویی

 طلبکار شدند!

صفحه11اخبار كشور
شنبه۲۰دی1۳۹۹
۲5جمادیاالول1۴۴۲-شماره۲۲657

سرویس سیاسی-
فاطمه هاشــمی، فعال سیاســی مدعی اصالحات و از حامیان دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »انقالب اسالمی و 
اهدافی که مردم برای آن انقالب کردند، مناسب شرایطی نیست که امروز مردم در آن به سر می برند. متأسفانه مسائل اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه امروز ما خوب نیست. کشور، با تنگ نظری و سخت گیری بر مردم، قابل اداره نیست. مردم 
انقالب کردند که از حداقل معیشت، آزادی اندیشه و بیان و موهبات دنیوی و رفاه و توسعه پایدار برخوردار باشند و خوب زندگی 
کنند. زندگی امروز مردم ما، در شأن کشوری با این حجم از منابع انسانی و طبیعی خدادادی نیست و باید در کنار پرداختن به 

معنویت مردم، دنیای آنان را هم آباد کنیم«.
مقامات ارشد دولت روحانی و فعالین مدعی اصالحات در سال 92 تأکید کردند که آن چنان رونقی در کشور ایجاد می کنند 

که مردم دیگر به پول یارانه هیچ نیازی نداشته باشند.
این طیف در ســال 96 نیز همان وعده ها و ازجمله وعده گشــایش اقتصادی 100 روزه را مطرح کرد. حاال در شرایطی که 
حدود هفت سال و نیم از حضور مدعیان اصالحات در قوه مجریه- با اختیارات و امکانات گسترده- سپری شده است، این طیف 

بجای پاسخگویی درباره چرایی وضع موجود، ژست شاکی و طلبکار به خود گرفته است!
مردم از ســوءمدیریت دولت گله مند هستند، اما بانیان وضع موجود با بی اخالقی، بر سوءمدیریت هم قطاران خود سرپوش 

گذاشته و قصور و تقصیرهای خود را به پای انقالب و نظام می نویسند.
اوضاع نابسامان امروزی محصول انقالب اسالمی است یا دولت مدعیان اصالحات؟

محمدجواد حجتی کرمانی، فعال سیاسی اصالح طلب طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان »از اسالم تا مسلمانی، از 
انقالب تا انقالبی گری« نوشــت: »پس از گذشــت ۴0 سال از انقالب باید پاسخگوی نسل نوجوی پرسشگر پرخاشگر باشیم که 

شما مسئول اوضاع نابسامان امروزی ما بوده اید و هستید و خود من مانده ام که به این سؤال عام و تمام چه پاسخی بدهم؟«
در ادامه این مطلب آمده است: راست گرایان به اصطالح انقالبی، مرا متهم به گرایش لیبرالی و غیرانقالبی می کنند و »جوجه های 

تازه از تخم درآمده«، به من و امثال من »پرواز« یاد می دهند.
الزم به یادآوری اســت که مدعیان اصالحات نمی خواهند باور کنند که مشــکالت امروزی کشــور محصول ناکارآمدی و 
سیاست های غلط آنان در قبال غرب است وگرنه چه کسی است که نداند انقالب اسالمی ایران، هزاران رویش و رحمت و برکت 
برای این مملکت در داخل و خارج فراهم آورده است. اگر از کسی از وضعیت بورس، بیکاری، تورم و... بپرسی انقالب اسالمی را 

متهم می کند یا دولت موردحمایت اصالح طلبان را؟
ریزش بدنه اجتماعی اصالح طلبان به خاطر ناکارآمدی در عملکرد دولت است

گرچه امثالی مثل حجتی کرمانی، فاطمه هاشمی و... سعی می کنند با مهمل گویی و طرح اظهارات کذایی، پنجه بر صورت 
انقالب اسالمی بکشند اما برخی دیگر از مدعیان اصالحات نمی توانند حداقل این واقعیات بدیهی که در هر عقل سلیمی می توان 

سراغ گرفت را انکار کنند.
روزنامه شرق در مطلبی به نقل از محسن هاشمی، فعال اصالح طلب نوشت: »اصالح طلبان در مقطع فعلی به دلیل شرایط 
خاص کشور، تحریم های بی سابقه، ناکارآمدی پیش آمده در عملکرد دولت و عدم واقع گرایی و عمل گرایی در مدیریت شهری، با 
ریزش در بدنه اجتماعی مواجه شده اند و این احتمال موفقیت آنها را کاهش داده است؛ اما یک جریان ریشه دار سیاسی فقط در 
زمانی که برنده است وارد رقابت نمی شود، بلکه سعی می کند حضور خود را در صحنه تحت هر شرایطی حفظ کند. به نظرم در 

انتخابات آینده نیز اصالح طلبان به سمت حضور در صحنه تمایل خواهند داشت«.
بورس، بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است

روزنامه اینترنتی همدلی در گزارشی نوشت: بهانه تراشی برای توجیه تورم از سوی عده ای که همواره دیواری کوتاه تر از بازار 
سرمایه، سراغ ندارند، در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، یکی از دالیل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت ها، خلق 
مســتقیم پول برای حمایت از این بازار اســت، این در حالی است که اواخر مهر امسال، وزیر اقتصاد از درآمد 33 هزارمیلیاردی 
دولت از واگذاری سهام در بازار سرمایه خبر داد؛ این درآمد بی شک به معنای خروج پول از بازار سرمایه است که در کاهش ارزش 
ســهام شرکت ها و درنتیجه افت شاخص بورس، تأثیر قابل توجهی را ایجاد کرده، ازآنجایی که ورود پول به هر بازار یا اقتصادی، 
زمینه ساز تورم است، به نظر می رسد جبران کسری بودجه از راه بورس، علت اصلی تورم شده و بنابراین نه به دلیل رشد بورس 

که به دلیل خروج پول های سنگین از این بازار، تورم نیز به مراتب تحت تأثیر قرار گرفته.
در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد بازار سرمایه درصورتی که دستکاری نشود و سیاست هایی مانند عرضه صندوق های 
دولتی یا حتی واگذاری سهام عدالت نباشد، جایی برای قیمت گذاری واقعی است و بر اساس عرضه و تقاضا می تواند ارزش واقعی 

کاالها را نشان دهد، این در حالی است که این بازار مدت هاست تبدیل به بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است.
فرافکنی مسببان تحریم و ترور، برای فرار از پاسخگویی

اکبر ترکان، مشــاور پیشــین روحانی طی مطلبی در ارگان دولت مدعی شد: »...خاتمی هم سیاست تنش زدایی را اتخاذ و 
فضای بین المللی درباره ایران تغییر کرد و همکاری ما با کشورهای خارجی را توسعه داد. از آن دوره بود که شرکت های خارجی 
برای سرمایه گذاری به ایران آمدند. اشکال از آن روزی شروع شد که عده ای بر سر کار آمدند که به جای ادامه دادن راه اعتدال و 
مدارا، مذاکرات هسته ای تهران را به سخره گرفتند. نتیجه این تمسخر، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه های 
چندگانه علیه جمهوری اسالمی شد که مشکالت سهمگینی برای ما پیش آورد. این سیاست ۸ سال ادامه یافت تا با روی کار 
آمدن دولت حسن روحانی و آغاز مذاکرات برجام بتوانیم از فشارهای غیرعادالنه تحمیلی خالص شویم. تحریم ها موقعی آغاز شد 
که مسئوالن وقت، قطعنامه ها را کاغذپاره خواندند و مدعی شدند شورای امنیت هم کاری نمی تواند کند. تا آنجا که می پرسیدند 

این قطعنامه ها چه اثری دارند؟«
برخالف روایت وارونه و تحریف آلود فوق، اوالً، دولت واداده خاتمی با رویکردهای غلط، سایه جنگ و تهدید را بر سر کشور 

کشاند و ایران محور شرارت معرفی و تهدید به حمله اتمی شد.
ثانیاً، تحریم ها را عوامل فتنه ۸۸ سر سفره ملت گذاشتند. قطعنامه در سالگرد فتنه ۸۸- 25 خرداد 13۸9)ژوئن 2010(- با 

هدف حمایت و هواداری از جریان فتنه و در مقطعی که این جریان رو به افول بود، صادر شد.
جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در مقطع فتنه ۸۸ گفته بود: این 
ناآرامی های ایران در سال ۸۸ بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو سال از دستور کار خارج شده بود، مجدداً به روی میز برگرداند.

جان هانا، از اعضای ارشــد موسســه واشنگتن در سیاست خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی )معاون جرج بوش( 
نیز 2۸ مهرماه 13۸۸ یعنی یک ماه بعد از هتاکی فتنه گران در روز قدس، از مالقات با شخصیت های نزدیک به رهبری جنبش 
سبز خبر داد و به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت؛ مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعاالن ایرانی در اروپا- که در میان آنها 
بعضی شخصیت های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید 
هرچه شدیدتر باشد، تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. 

آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن )!(
ثالثاً، مدعیان اصالحات ادعا می کردند که به واسطه بستن با آمریکا، همه مشکالت حل می شود اما این عده های کذایی به 
تورم باالی 52 درصد و 6 تا ۸ برابر شدن نقدینگی، نرخ ارز و سکه و طال و خودرو و مسکن انجامید. طیف مدعی اصالحات به 

جای آدرس غلط دادن باید پاسخگو باشد.
رابعاً، مدعیان اصالحات با کوبیدن بر طبل برجام های بعدی، زمینه ساز ترور سردار سلیمانی شدند. آنها شعار نه غزه، نه لبنان 
را جار زدند و در فتنه سبز علیه اسالمیت و جمهوریت نظام شورش کردند. سردار سلیمانی را جنایتکارانی به شهادت رساندند 
که از مدعیان اصالحات حمایت می کردند. این طیف با تردید پراکنی و تفرقه افکنی درباره نفوذ منطقه ای ایران و تقال برای قطع 
پای ایران از منطقه، از پشت به حاج قاسم شلیک و شخصیت وی را ترور کرد. مجموع این خیانت ها در کنار ماله کشی شرارت ها 
و پلیدی های دشمن در توافق هسته ای و سیاست ضعف و تعلیق، زمینه ترور فیزیکی سردار دلها را فراهم کرد. مدعیان اصالحات 

باید پاسخگوی رفتار خسارت زا و منافقانه خود باشند.
نقش پررنگ بدنه اقتصادی دولت در الهتاب بازار بورس

روزنامه ابتکار در گزارشــی به وضعیت ملتهب بازار بورس پرداخت و به نقل از کارشــناس بازار سرمایه نوشت: انتقاداتی به 
وزارت اقتصاد وارد است.... بخشی از ماجرا و ایرادات به زیرساخت هایی بازمی گرددند که مربوط به وزارت اقتصاد است. به عبارتی 

دیگر مدیریت مسائلی همچون تشکیل برخی از صندوق ها و ارکان آنها، قیمت گذاری دارایی ها و... برعهده وزارت اقتصاد است.
در ادامه این مطلب آمده است: شاید محدودیت ها، اختالف نظر وزارتخانه ها و بسیاری از مسائل دیگر بر اوضاع آشفته بورس 
اثرگذاشــته باشــد چراکه تمام عوامل در کنار یکدیگر می تواند مسیر حرکتی بازار را تغییر دهد. بنابراین می توان گفت که بدنه 

اقتصادی دولت در شرایط به وجود آمده نقش پررنگی دارد.
ابتکار نوشت: دولت با راهکارهای مختلف می تواند انگیزه های سرمایه گذاری در این بخش را تقویت کند چیزی که خالف 
آن را شاهد بودیم. متاسفانه امروز می توانیم اثر برخی از کم توجهی ها را در بازار ببینیم، بنابراین به نظر می رسد نسبت به عملکرد 

برخی از مسئوالن مربوطه انتقاداتی وارد باشد.
چند روز پیش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از »درامد 95 هزار میلیارد تومانی دولت از فروش سهام بورس« خبر داد. 
گفتنی است چندی پیش، روزنامه ابتکار در گزارش تیتر 1 خود با عنوان »دست دولت در جیب نوسان بازارها؟« با طرح این سؤال 
که »دولت کسری بودجه را با نرخ ارز جبران می کند؟« به نقل از یک کارشناس نوشت: متأسفانه هنگامی که چنین مسئله ای مطرح 
می شود هیچ گونه شفاف  سازی از سوی موافقان و مخالفان آن انجام نمی شود. گرانی نرخ ارز در بازار و نوسانات این بخش شائبه هایی 
را ایجاد می کند و اگر چنین باشد سودآوری دولت از سوی نوسانات دالر و یا نوسانات بازار بورس سیاستی مطلوب نخواهد بود.

جهانی زیر نگین سلیمانی
چه خاصّیت دهد نقش نگینی    گر انگشت سلیمانی نباشد 

حافظ
آمده بودند بمانند این را از دیوار نوشته هایشان می شد فهمید ]ِجْئنا لَِنبقی[. 
مجهز و مســلح، با ابزار خشونت و ترور! سیاستشان ارعاب بود و ایجاد ناامنی. 
دست و پا می بریدند و بی تأنّی سر از بدن جدا می ساختند و با خنده های نفرت آور 
ســرهای بریده را چون توپ فوتبال به هم پاس می دادند. یکی از تفریحاتشان 
قتل عام بیگناهان بود. آنها به یکباره صدها نفر از مردم را به رگبار می بســتند 

یا ذبح می کردند.
شــهوت کشت و کشتار، این شــیطان صفتاِن جنایتکار را به تنوع در قتل 
با ابزارهای مختلف برمی انگیخت: خنجر، اره برقی، دینامیت، ســوزاندن، غرق 
کردن، زنده زنده پوست کندن و... شیوه جذب نیرویشان به همین طریق بود: 

هیجان کشتن و سر بریدن بدون هیچ مرز و محدودیتی.
جنایات داعش در باره زنان قابل وصف نیست و قلم از بیان آن قاصر است. 
آنان زنان و دختران را به عنوان برده های جنســی می فروختند و بین یکدیگر 
توزیع می کردند. این جانیان ددمنش کودک را در مقابل دیدگان والدین و والدین 
را در مقابل فرزند، سر می بریدند. آنان در جنایتی بی سابقه کودکی را از آغوش 

مادر ربوده بر آتش بریان کردند و در ظرف پلو برای او فرستادند.
ضمن پوزش از بیان این صحنه های دردناک و فجیع، غرض یادآوری جنایاتی 
است که تا اندکی قبل در همسایگی ما به شکلی وسیع اتفاق افتاد و آنچه گفته 
شد یکی از هزاران هزار نیست. اگر انسان قعر َسُبعیت را در نظر بگیرد و نهایت 
درنده خویی را تصور کند باز هم به عمق جنایات داعش نمی رســد. در وصف 

درکات سهمگین این تبهکاران، واژه ها کوچک اند.
داعش پس از اشــغال عمده ای از خاک سوریه وارد عراق شد و استان های 
بزرگی از این کشور را نیز اشغال نمود و به نزدیکی های بغداد رسید و از طرفی 
به قصد انهدام حرم های مطهر به شــهرهای مقدس نزدیک شــد و حتی سامرا 

را محاصره نمود.
داعشیان که محصول سال ها سرمایه گذاری و برنامه ریزی آمریکا، اسرائیل، 
انگلیس و عربستان بودند با انبوهی از پیشرفته ترین ابزار آالت جنگی و پشتیبانی 
برخی کشورهای همسایه، روانه منطقه شدند و با تصرف خاک عراق به  نزدیکی 
مرزهای ایران رسیدند. مقصد اصلی این گروه دوزخی، ایران بود و آنها بنا داشتند 
با ورود به خاک کشور ما جنایات خود در عراق و سوریه را البته به شکلی فجیع تر 
تکرار کنند. اما جانفشانی های مدافعان حرم و نیروهای تحت امر سردار جاودانه 
شهید سلیمانی آنان را در این خیال خام ناکام گذاشت و سرانجام سیدالشهدای 
مقاومت در تاریخ 30 آبان 1396 طی نامه بسیار مهمی خطاب به مقام معظم 

رهبری نابودی و رفع فتنه سیاه داعش را اعالم نمود.
اگر چه غالبا سردار محبوب سلیمانی را به شکست ذلت بار داعش می شناسیم 
و اولین چیزی که هنگام شــنیدن نام آن عزیز به یاد می آوریم همین است اما 
محو و نابودی داعش یکی از حسنات آن سردار پر افتخار است و برکات بی حد 

و حصر وجود او بیش از آن است که احصا شود. از جمله:
* باز سازی عتبات عالیات یکی از خدمات بی بدیل و بسیار ارزشمند سردار 
سلیمانی است. تا پیش از آن حرم های مطهر ائمه عراق علیهم السالم فاقد هر گونه 
امکانات و دون شــأن آن امامان هدایت بود. شهید سلیمانی که با این وضعیت 
مواجه می شود، همان جا کمر همت می بندد تا حرم های مطهر را به زیباترین 
شــکل بازسازی کند. او با درایتی بی نظیر نیروها را ساماندهی و هدایت کرد و 

این حرکت مقدس را کلید زد.
نظارت مستقیم شهید سلیمانی بر پیشرفت بازسازی عتبات و پی گیری های 
مجّدانه او در بحبوحه نبرد با داعش، نشان از سوز درونی و آرمان های بلند او دارد. 
حاج قاسم نسبت به مدیریت و هزینه نمودن وجوه جمع آوری شده و کمک های 
مردمی بســیار حساس بود و پیوسته بر آن سفارش  می کرد و نیز تأکید داشت 

حتی برای یک روز امر بازسازی عتبات تعطیل نشود.
* اختالف بین شــیعه و ســنی آرزوی دیرینه دشمنان اسالم است و هیچ 
چیز بیش از نزاع مسلمانان، آمریکا و اسرائیل را به منافعشان نزدیک نمی کند. 
سالیان طوالنی است که استکبار، فرقه هایی تندرو از شیعه و سنی ایجاد کرده 
و برای هر دو گروه برنامه ریزی و ســرمایه گذاری می کند تا شــبانه روز در کوره 
اختالفات بدمند و یکدیگر را تحریک کنند. بر این اســاس امروزه شاهدیم که 
وهابیت تکفیری از یک سو و فرقه های شیعه انگلیسی و آمریکایی از سوی دیگر 

خدمات شایانی به دشمنان اسالم ارائه می دهند. 
با این وجود یکی از خدمات ارزشــمند سردار سلیمانی ایجاد وحدت بین 
مســلمانان بود. او با مدیریت بی نظیر خود در عراق، ســوریه، لبنان و فلسطین 
نیروهای جهادی را حول محور اســالم جمع نمود و آنان را از تفرقه پرهیز داد. 
سردار عزیز به حدی این مهم را با ظرافت به انجام رساند که در پرتو آن شاید هم 
اینک محبوبیت او در میان اهل تسنن کشورهای منطقه بیش از شیعیان باشد.
* یکی از آثار عظیم جهاد حاج قاسم، شکست اندیشه توسعه طلبانه اسرائیل 
است. رژیم صهیونیستی که روزگاری رؤیای نیل تا فرات را در سر می پرورانید، 
امروز از وحشت جریان مقاومت بین دیواری بتونی که خود به دور خویش کشیده 
محصور است. سردار سرفراز ما در جهاد شجاعانه خود خصوصا در مدیریت جنگ 
33 روزه، ابهت اسرائیل را در هم شکست و برای همیشه مالیخولیای توسعه طلبی 

را از ذهن او محو نمود و روز شمار نابودی این رژیم جعلی را به کار انداخت.
* استکبار جهانی یکی از راه هایی که در تقویت رژیم غاصب اسرائیل در نظر 
داشت، تضعیف کشورهای منطقه بود. وی به جهت تأمین امنیت پایدار اسرائیل، 
عملیاتی را به نام خاور میانه جدید طراحی نمود که بر اســاس آن کشــورهای 
غرب آسیا تجزیه می شدند. دشمن در نظر داشت با کوبیدن بر طبل اختالفات 
قومی مذهبی و تحریک اقوام مختلف بر استقالل خواهی، خاور میانه  ای، متشکل 
از کشورهایی کوچک و منفعل در برابر اسرائیل ایجاد شود. اساسا یکی از اهداف 
ایجاد داعش نیز همین موضوع بود اما ســردار سلیمانی با هوشیاری فوق العاده 

خود این نقشه را نیز نقش بر آب نمود
* سردار مقاومت با حضور در کشورهای منطقه و هدایت نیروهای رزمی و 
جهادی، زنجیره و شبکه ای ایجاد کرد که با خود باوری بتوانند در برابر زورگویی 
و زیاده طلبی شــیطان بزرگ بایستند او با ایجاد اتحاد در نیروهای رزمنده در 
سراســر منطقه، محور مقاومت را ســر و سامان داد و نتیجه مساعی آن سردار 
ســرافراز این شــد که آمریکا هر کجا پا گذارد آثار حاج قاسم را ببیند: نابودی 
تکفیری های داعش، آشفته شــدن رؤیای تسلط بر ایران، خنثی شدن معامله 
قرن، شکست های مفتضحانه عربستان از یمن، نا امن شدن منطقه برای ارتش 

تروریست آمریکا و...
* زمانی جمهوری اســالمی در خاک خود و در جنگی نابرابر با دشــمن 
می جنگید. رژیم بعثی با پشــتیبانی بیش از صد کشــور جهان و با انبوهی از 
سالح های مدرن و حتی نامتعارف بخش های وسیعی از غرب کشور ما را اشغال 
نمود و این در حالی بود که ما از داشــتن ابتدایی ترین ابزارآالت محروم بودیم 
و اگر نبود حماسه سازی شهدای واالمقام و دلیر مردان بسیج و سپاه و ارتش، 
امروز چیزی به نام کشور ایران وجود نداشت. اما در حال حاضر به همت سردار 
بزرگ و رشادت های محور مقاومت، تیررس اهداف راهبردی جمهوری اسالمی 

ایران از مرزهای خود عبور کرده و تا سواحل دریای مدیترانه رسیده است.
* راهپیمایی اربعین از سالیان دور به عنوان حرکتی مکتبی و البته در ابعاد 
بسیار کوچک و غالبا بین خواص و علما و بعضی شیعیان عراق انجام می گرفت. 
رژیم های ظالم معموال از زیارت اربعین وحشت داشته و از آن جلوگیری می کردند. 
در دوره صدام نیز راهپیمایی اربعین ممنوع بود و عاشقان سیدالشهدا)ع( مخفیانه 
و در جّوی پر رعب و وحشت آن را انجام می دادند. اما با نابودی رژیم بعث، زمینه 
احیای زیارت اربعین فراهم شــد و با هدایت های حاج قاسم از سال 13۸9 این 

زیارت به حرکتی جهانی تبدیل شد و نیرویی عظیم از آن پدید آمد. 
امروز راهپیمایی اربعین در محیطی کامال امن و به دور از تنش با شــرکت 

عشاق اهل بیت از سراسر جهان با هر کیش و آیینی انجام می شود.
آنچه که گذشت قطره ای از دریای برکات وجودی سیدالشهدای مقاومت بود. 
اینک بسیار بجاست با قدر شناسی و تجلیل از این انسان الهی،  یاد او را پیوسته 
و برای همیشــه زنده نگه داریم. به نظر می رســد زین پس مالک ارزش گذاری 
برای هنرمندان، نویســندگان و فعاالن عرصه های مختلف فرهنگی، خدمت به 
فرهنگ و مکتب عظیم ســلیمانی و ترویج و اشاعه این چهره ماندگار و پیوسته 

به ابدیت باشد. 
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

درمکتب امام

از اول هم خسته بوده اند
آنهایی که تو خانه نشسته اند و می گویند که مردم خسته شده اند از 
جنگ، و خسته شده اند از چه و چه، آنها خودشان خسته هستند، از اول 
هم خسته بوده اند.]...[ شما چه وقت جنگ کرده اید که خسته بشوید؟ 
شما کدام یکی تان رفته است به جبهه تا یک خستگی احساس بکند؟ 
کدامتان حاضر شده است که آمریکا و شوروی را محکوم کند؟ شما مثل 
سایر آنهای دیگری می مانید که نشسته اید آنـــجا و هی اشکال تراشی 

می کنید به این ملت. 
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  آیت اهلل رئیسی: كارگروه ویژه ظرف یک ماه طرح خود را 
برای ساماندهی موضوع كوله بری ارائه كند

بقیه از صفحه ۳
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای افزودند: 
اگر تحریم ها برداشــته شــد بازگشت آمریکا به 
برجام معنا می دهد، البته مســئله خسارت ها که 
جزو مطالبات ما اســت در مراحل بعدی دنبال 
خواهد شــد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشــت 
آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور 

هم باشد.
ایشان خاطرنشــان کردند: در این موارد به 
مسئوالن در قوای مجریه و مقننه گفته شده که 

با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند.
رهبر انقالب اسالمی تصمیم مجلس و اقدام 
دولت بــرای کاهش بخش دیگــری از تعهدات 
برجــام را کاماًل درســت و عقالنی دانســتند و 
گفتند: عمل کردن جمهوری اســالمی به همه 
تعهدات خود در شرایطی که طرف مقابل به همه 

تعهدات خود عمل نمی کند، بی معنی است.
ایشان افزودند: البته اگر آنها به تعهدات خود 
بازگردند ما نیز برمی گردیم، همچنان که بنده از 
ابتــدای برجام گفتــم اقدامات بایــد به صورت 
متناظر و »کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد 
ما« باشد که البته این، اوِل کار انجام نگرفت اما 

اکنون باید انجام شود.
موضوع دیگری که رهبر انقالب اســالمی به 
آن  اشــاره کردند، منافات نداشــتن به کارگیری 

جوانــان باانگیــزه و کاربلد، با اســتفاده از افراد 
کارکشته و باتجربه بود.

ایشــان به پخش بخشــی از سخنانشان در 
یــک برنامه تلویزیونی که در صــدر آن بر روی 
کار آمدن »دولت جوان حزب اللهی« و در ادامه 
بر استفاده از افراد باتجربه تأکید شده بود،  اشاره 
کردنــد و گفتنــد: این دو مورد بــا هم منافاتی 
ندارد، بنده از قدیم بــه تکیه به نیروهای جوان 
اعتقاد راســخ داشــته ام به این معنی که به آنها 
اعتماد و در برخی مدیریت های مهم کشــور از 
آنها اســتفاده، و از ابتکار، انگیزه و نشــاط آنها 

استقبال شود.
رهبر انقالب اســالمی گفتنــد: باید از کار، 
روحیــه و خالقیــت جوانان و بچه های کشــور 
حداکثر استفاده بشــود اما این به معنای حذف 
و کنار گذاشتن نسل قبل نیست، بلکه بر حسب 
اقتضاء، یک جا مدیریِت جوان و یک جا مدیریت 
فرد مجّرب و کارکشــته الزم است همچنان که 
در زمان امام بزرگوار نیــز همین طور بود. البته 
درخصــوص دولت جــوان حزب اللهــی در ایام 

نزدیک انتخابات سخن خواهیم گفت.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره 
به شهید سرافراز سردار سلیمانی افزودند: البته 
بعضی از افراد میانسال هم مثل جوانان هستند. 
شهید ســلیمانی در حدود 60 ســالگی از هیچ 

چیز نمی ترســید و تحّرک، تالش و فعالیت های 
متراکم او اعجاب آور بود.

بخش پایانی سخنان رهبر انقالب به مسئله 
کرونا اختصاص داشت.

ایشــان بــا تشــکر از وزارت بهداشــت و 
دست اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای 
مقابله با کرونا، این واکسن را مایه افتخار و عزت 
کشــور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار 
بزرگ در کشــور را انکار می کنند، به سوابقی از 
این انکارها در مقابل پیشــرفت های علمی  اشاره 
و خاطرنشان کردند: ســال ها قبل وقتی جوانان 
کشور دستگاه های ســانتریفیوژ را درست کرده 
بودند، عده ای نامه نوشــتند که مبادا فریب این 
ادعاهــا را بخورید، همچنین پــس از موفقیت 
مرحوم کاظمی و جوانان همکار او در سلول های 
بنیــادی پیغام های مشــابهی داده شــد اما آن 
پیشــرفت ها واقعاً قابل باور بود و پس از آن نیز 

پیشرفت ها 10 برابر شد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی

 به کشور ممنوع است
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ادامه، 
ورود واکســن آمریکایی و انگلیسی به کشور را 
ممنــوع اعالم کردند و گفتنــد: آمریکایی ها اگر 
توانسته بودند واکســن تولید کنند این افتضاح 
کرونایی در کشورشــان به وجود نمی آمد که در 

یک روز حدود ۴ هزار نفر تلفات داشــته باشند. 
ضمن اینکه اساســاً به آنها اعتمادی نیســت و 
گاهــی این واکســن ها برای آزمایــش بر روی 

ملت ها است.
ایشــان افزودنــد: البتــه با ســابقه ای که 
فرانســوی ها در قضیه خون های آلوده دارند، به 
آنها هم خوش بین نیســتم، اما تهیه واکســن از 

کشورهای دیگر هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم استمرار 
مراقبت هــای بهداشــتی مردم و انجــام وظایف 
مســئوالن برای مقابله با کرونــا، گفتند: برخی 
تجربه هــای خــوب، موفق و امتحــان  پس داده 
دارویی در زمینه کرونا وجود دارد که مســئوالن 
هم آنها را تصدیق می کنند، این موارد نباید انکار 

شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای در پایان 
خطاب به ملت ایران، مــردم قم و حوزه علمیه 
معّظم خاطرنشــان کردند: دیروز ملت ایران در 
سایه اتحاد، عزم راسخ، دینداری، حضور بهنگام و 
مجاهدت توانست با رقم زدن این انقالب عظیم، 
مســیر تاریخ دنیا و بشــر را تغییر دهد و امروز 
نیز ملت با توانایی ها و تجارب و امکانات بیشــتر 
می تواند بر همه موانع در زمینه مسائل اقتصادی 
مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه مســائل 

فرهنگی، سیاسی و نظامی فائق آید.

رهبر انقالب تاکید کردند

بدون برداشتن تحریم ها
بازگشت آمریکا به برجام معنا ندارد

وزیر دفاع عراق در گفت وگوی تفصیلی با بیان اینکه 
مستشاران نظامی ایرانی در جنگ با داعش از هیچ کمکی 
به ما دریغ نکردند و از ما در جنگ بسیار حمایت کردند، 
گفت: من با شهید قاسم سلیمانی تنها یک  بار و آن هم 

در جریان آزادسازی بیجی مالقات کردم.
جمعه عناد، وزیر دفاع عراق در گفت وگوی تفصیلی با شبکه 
تلویزیونی العهد درباره شمار نیروهای داعش گفت: شمار آنها از دو 
هزار نفر تجاوز نمی کند و آنها مانند گرگ های تنها فعالیت دارند.

به گزارش فارس، وی به نقش الحشد الشعبی در نبردهای 
آزادســازی عراق از دســت داعش  اشــاره کرد و افزود: با همه 
گروه های الحشد الشــعبی در جریان جنگ با داعش کار کردم 
و این الحشد الشــعبی بود که بخش وســیعی از بیجی را آزاد 
کرد. همه نیروهای الحشد که با من کار می کردند، رزمندگانی 
سلحشور بودند. آنها دستورات فرماندهی کل نیروهای مسلح را 

با دقت اجرا می کردند و ارتش و الحشد مانند یک تیم متحد در 
برابر داعش جنگیدند. جمعه عناد، شهید ابومهدی المهندس، 
نائب رئیس سازمان الحشد الشــعبی را که سوم ژانویه 2020 به 
همراه سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در جاده 
فرودگاه بغداد ترور شد، دوست خود خطاب کرد و بیان داشت: 
شهید المهندس دوست من بود و از ما طی جنگ بسیار حمایت 
کرد. در عین حال شهادت او تاثیری بر روابط ما با الحشد الشعبی 
نگذاشــت. ما شهید المهندس را از دست دادیم و جای خالی او 

هرگز پر نخواهد شد.
وزیر دفاع عراق درباره نقش سردار سلیمانی در نبرد با داعش 
گفت: مستشاران نظامی ایرانی در جنگ با داعش از هیچ کمکی 
به ما دریغ نکردند و از ما در جنگ بسیار حمایت کردند. من با 
شهید قاسم سلیمانی تنها یک  بار و آن هم در جریان آزادسازی 

بیجی مالقات کردم.

وزیر دفاع عراق:
مستشاران ایرانی در جنگ با داعش از هیچ كمکی به ما دریغ نکردند

یکی از پایگاه های راهبردی موشکی نیروی 
دریایی سپاه در سواحل خلیج فارس با حضور 

فرمانده کل سپاه رونمایی شد.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه دریادار 
علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه صبح 
جمعه با رونمایی یکی از پایگاه های موشکی نیروی 
دریایی ســپاه در سواحل خلیج فارس، از بخشی از 
دســتاورد ها و تجهیزات راهبردی زیر ســطحی و 

موشکی این نیرو بازدید کردند.
سرلشکر ســالمی پس از  بازدید از یگان ها و 
ســامانه های مستقر در این پایگاه  که بدون حضور 
اصحاب رسانه انجام شــد، تصریح کرد: منطق ما 
برای دفاع از تمامیت ارضی و اســتقالل کشــور و 

دستاوردهای انقالب اسالمی، قوی شدن است.
تقویت قدرت بازدارنده دفاعی

وی با اعالم اینکه دشمنان ما قدرت منطق ما را 
نمی پذیرند افزود: ما اعتقاد داریم دشمنان ما،  قدرت 
منطق را نمی پذیرند بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند، 
لذا برای جلوگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و 
برنامه آن ها، راهی جز تقویت قدرت بازدارنده دفاعی 

و تهاجمی برای ما وجود ندارد.
فرمانده کل ســپاه  ایــن مجموعه  را  از 
جمله تاسیسات نگهدارنده موشک های راهبردی 
نیروی دریایی ســپاه اعالم کرد و گفت: آنچه 
امروز در این مجموعه می بینید یکی از چندین 
تاسیســات نگه دارنده موشــک های راهبردی 
نیروی دریایی سپاه است که در آن، ستونی از 
موشک ها و سیستم های پرتاب آنها را مالحظه 

می کنیم. 
سرلشــکر ســالمی افزود: طول این ستون ها 
کیلومترها ادامه دارد و تعداد زیادی از این مجموعه ها 
در نیروی دریایی سپاه وجود دارد. الحمدهلل نیروی 
دریایی ســپاه امروز به کفایت و بلوغ قدرت دست 

یافته است.
وی تاکیــد کرد: این موشــک ها با برد صدها 
کیلومتر، نقطه زن و دقیق، با قدرت تخریب  بسیار 
باال و قــادر به عبور از تجهیزات جنگ الکترونیک 

دشمن می باشند.
فرمانده کل ســپاه با اشاره به اینکه هم اکنون 
افســران جوان بیشماری در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی هستند که سامانه ها را آماده برای هرگونه 
عملیات آنی نگه می دارند، تاکید کرد: اگر اراده ای 
در شیاطین، مستکبران و دشمنان ما وجود داشته 
باشــد، این جوانان شجاع و برومند، اراده آنها را در 

نطفه خفه می کنند.
سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه پیشرفت های 
فناورانــه در نیروی دریایی ســپاه ، به عنوان یک 
نیروی راهبردی، از نظر کمی و کیفی بســیار قابل 
قبول اســت، افزود: در این نیروی مقتدر در سطح 
سامانه های اطالعاتی کشف اهداف و سیستم های 
جست وجوگر و همچنین سامانه های راداری متصل 
به سیستم موشکی، پیشــرفت های بسیار خوبی 

حاصل شده است.
 وی خاطرنشان کرد: موشک های نیروی دریایی 
سپاه  جزء پیشرفته ترین موشک هایی است که در 
عرصه نبرد های ساحل به دریا، سطح به سطح، هوا 
بــه دریا، دریا به هوا در رده بهترین موشــک های 

جهان است.
فرمانده کل سپاه در پایان تصریح کرد: هر لحظه 
نیاز باشد رزمندگان اسالم از منافع حیاتی ملت بزرگ 
ایران در آب های نیلگون خلیج فارس و ماورای آن 

دفاع تهاجمی قدرتمندانه را خواهند داشت.
رژه بزرگ شناوری

 نیروی دریایی سپاه
در هفته بزرگداشــت شهدای مقاومت، سردار 
حاج قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهندس و 
همراهانشــان، دومین رژه شناوری بسیج دریایی 
مردم پایه  منطقه چهارم نیروی دریایی ســپاه در 
سواحل بندرعسلویه و خلیج نایبند با ظرفیت بیش از  
700 شناور سبک و نیمه سنگین با حضور سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی برگزار شد.
در این رزمایش که دریادار تنگسیری فرمانده 
نیروی دریایی سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان 
و مسئوالن نیز حضور داشتند، اقتدار بسیج مردمی 
در عرصه دریا و آمادگی بســیجیان والیت مدار به 

نمایش در آمد.
سرلشکر حســین ســالمی این رزمایش را 
نمایشی غرورآفرین و هنرمندانه با  ترکیب زیبایی 
از وحدت شیعه و سنی برای حمایت از هدف های 
دفاعی کشــور و در حمایت و پشتیبانی از نیروی 
دریایی سپاه دانســت و اظهار داشت: پیام اصلی 
این رزمایش این اســت که هم نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی ایران به همراه مردم، برای دفاع 
از منافع حیاتی این کشــور به ویژ آب های نیلگون 
خلیج فارس و مرزهای آبی میهن اسالمی همیشه 

آماده و مهیا هستند.
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه »حضور 
مردم به پایان ناپذیری قدرت دفاعی ما در دریا کمک 
می کنــد« تاکید کرد: این مــردم همواره مکمل و 
حامیان اصلی دفاع هستند و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و نیروهای مسلح ما بر بستر حمایت های 
مردمی همیشه قدرتمند هستند و این همدلی بین 
سپاه و مردم امروز در ساحل خلیج فارس به نمایش 

گذاشته شد.
وی خاطر نشــان کرد: در همه ارکان قدرت 
دفاعی به دلیل پیشرفت های روز افزون و شتاب دار 
فناوری در کشور به ویژه در عرصه دفاعی به فضل 
الهی در بســیاری از عرصه های قدرت دفاعی در 
لبه های مقدم خطوط پیشروی در جهان هستیم 
و گاهی بخش هایی که قابل نشــان دادن بوده به 
دوستان و دشمنانمان نشان دادیم اما بخش های 
ناپیدایــی از قدرت دفاعی ما وجــود دارد که در 
شــرایط عمل فقط می توان دید و این یک مسیر 

بدون توقف است.

با حضور سردار سالمی

پایگاه راهبردی موشکی سپاه در سواحل خلیج فارس رونمایی شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: راه 
پرافتخار شهید فخری زاده با قدرت و سربلندی 

بیشتر ادامه خواهد یافت.
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح، پنجشــنبه هفته گذشته در 
مراسم چهلمین روز شهادت شهید دکتر محسن 
فخری زاده با بیان اینکه بخش اعظمی از خدمات 
شهید فخری زاده قابل بیان نیست، گفت: تشکیل 
مجموعه »سپند« کار فوق العاده ارزشمندی است. 
در بخش های گوناگون وزارت دفاع و صنعت های 
دفاعــی و موسســه تحقیقاتی مجموعــه ای از 
دانشمندان در حال تحقیق هستند. تشکیل چنین 
مجموعه ای یعنی داشتن ظرفیت مدیریتی و علمی 
که بتواند دانشمندان فراتر از دانشمندان مستقر در 
سایر بخش های وزارت دفاع و حتی سایر بخش های 
نیروهای مسلح و کشور را در خود جمع و آنها را 

اداره کند و به پیش برود.
سرلشکر باقری افزود: عزیزانی که پس از شهادت 

این بزرگوار این پرچم را به دست گرفتند این مسیر 
را پیش خواهند برد. شــهید فخــری زاده اقدامات 
بی نظیری در پدافند هسته ای، زیستی و شیمیایی 

با همکاری دوستانش انجام داده بود. 
وی با بیان اینکه ما امروز طبق فرمایش مقام 
معظم رهبری دو وظیفه داریم، اظهار داشت: یک 

وظیفه مجازات آمران و عامالن این جنایت است که 
مسیرش را طی می کند و در زمان و مکان و نحوه ای 
که تشخیص و اقدام آن به دست رزمندگان است، 

اتفاق خواهد افتاد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر 
قطعی بودن انتقام خاطرنشان کرد: انتقام آن قطعی 
اســت، اما زمان و مکان را جبهــه انقالب تعیین 

خواهد کرد.
سرلشکر باقری وظیفه دوم را ادامه راه علمی این 
شهید بزرگوار عنوان و تصریح کرد: وزارت دفاع به 
سرعت جای این بزرگوار را توسط دانشمند بزرگوار 
دیگــری پر کرد و همه همکاران ایشــان گرد این 
مدیر جدید جمع شدند. جوانان فراوانی بعد از این 
شهادت به این رشته عالقه مندی نشان می دهند و 
این راه پرافتخار با قدرت و ســربلندی بیشتر ادامه 
خواهد یافت. بنده ضمــن افتخار به اینکه چنین 
افتخارآفرینانــی در نیروهای مســلح وجود دارند، 
خواستار اجر و صبر و برای خانواده این شهید هستم.

سرلشکر باقری:

 راه پرافتخار شهید فخری زاده
با قدرت و سربلندی بیشتر ادامه خواهد یافت

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی در دومین روز سفر به 
استان کرمانشاه، در یادمان شهدای پاوه و در 
جمع خانواده شهدا و ایثارگران این شهر اظهار 
داشت: مردم پاوه نماد افتخار، ایثار، شهادت، 
مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن هستند. 
وی همچنین در جمع تعدادی از پرستاران و 

کادر درمانی این شهر نیز حاضر شد. 
به گزارش ایســنا، رئیس قــوه قضائیه با بیان 
اینکه امیدواریم نماد شهر پاوه به عنوان نماد ایثار، 
شهادت و مقاومت همچنان برافراشته بماند و درسی 
برای همه مردان و زنان سرزمین مان باشد، عنوان 
کرد: مســئوالن در استانی که 10 هزار شهید دارد 
و پاوه ای که با جمعیت 60 هزار نفره بیش از 600 
شهید تقدیم انقالب کرده، باید نوکری به مردم را 

افتخار خود بدانند.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشان کرد: سال 5۸ که 
امام خمینی)ره( درخصوص پاوه فرمان دادند، مردم 
مقاومت جانانه ای کردند و با حضور شهید چمران 
و دالوری های پیشمرگان ُکرد، نقشه های دشمن را 

نقش بر آب کردند.
رئیس  قوه قضائیه در بخش دیگری  از سخنان 
خود با  اشــاره به اجرایی نشــدن قانون خدمات به 
ایثارگران در کشــور گفت: قانونی که تحت عنوان 
خدمات به ایثارگران در مجلس شــورای اسالمی 
به تصویب رسیده باید اجرایی شود چراکه اجرایی 

شدن آن، زندگی عزیزان ایثارگر ما در سراسر کشور 
را تسهیل می کند.

آیت اهلل رئیسی همچنین موضوع ساماندهی 
»کوله بری« را به عنوان یکی  از دغدغه های جدی 
خود در سفر به کرمانشاه عنوان کرد و گفت: روز 
گذشته در جلسه مشترک با استاندار و فرماندهان 
نظامی و انتظامی و مســئوالن دادگستری مقرر 
کردیم یک کارگروه از مسئوالن عالی رتبه استانی 
توسط شخص اســتاندارد تعیین شود و یک کار 
سریع و بسیجی از موضع درد شناسی و حل کردن 
دغدغه های مردم با نگاه های اقتصادی و اجتماعی 

و راه اندازی بازارچه مرزی انجام شود.
رئیس دســتگاه قضا افزود: طرح این کارگروه 
حداکثر بایــد در ظرف یک ماه ارائه شــود تا آن 
بخش هایی که در استان قابل انجام است را دوستان 
ما انجام دهند و بخش هایی که نیازمند کار در مرکز 

است توسط ما صورت بگیرد.
آیت اهلل رئیسی همچنین درخصوص مشکالت 
اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه گفت: الزم است 
آقای استاندار یک نسخه از مکاتبات با وزارت نیرو 
درخصوص اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه را 
در اختیار ما بگذارند. من از وزارت نیرو می خواهم 
ســریعاً به موضوع اختصاص میزانی حقابه از سد 
به مردم پاوه ورود کند و این مســئله را حل کند. 
وقتی مســئوالن و کارشناسان استانی می گویند 
این کار یعنی اختصاص حقابه از سد به مردم پاوه، 

»شدنی« است یعنی در مقام عمل هم قابل اقدام 
است. وزارت نیرو باید هر چه سریعتر این موضوع 

را تعیین تکلیف کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه وجب به وجب 
خــاک پاوه یادآور صحنه های ناامید کردن و عقب 
راندن دشــمن با توکل بر خــدا و اعتماد به نفس 
است، گفت: راهبرد مقاومت در کشور ما جواب داده 
و جواب خواهد داد و اکنون که دشمن با تهدیدها 
و تحریم هایش می خواهد ملت ما را محاصره کند و 
تحت فشار قرار دهد، تنها راه برون رفت از این شرایط 

خنثی کردن تهدیدات و تحریم هاست.
آیت اهلل رئیسی همچنین کرد: راهبرد ما کوتاه 
آمدن و تسلیم شدن در برابر دشمن نیست و تنها 
راه، راه پیش روی ما، عقب راندن دشــمن و خنثی 

کردن تهدیدات اوست.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در حاشیه سفر 
به شــهر پاوه در جمع تعدادی از پرستاران و کادر 
درمانی این شهر هم گفت: سنگر پرستاران و کادر 
درمانی، سنگر مجاهدت، خدمت و ایستادگی مقابل 
ویروس منحوس کرونا و حفظ امنیت و ســالمت 

اجتماعی است.
رئیس  دستگاه قضا با پر اهمیت خواندن کار کادر 
درمانی و پرســتاری کشور، عنوان کرد: ما به سهم 
خودمان هم قدردان کار کادر درمانی و پرســتاری 
هستیم و هم از زحمات تمام آنها صمیمانه تشکر 
می کنیم و اطمینان داریم که اجر کار پرستاران و 

کادر درمانی با خداونــد متعال و حضرت صدیقه 
طاهره )س( است.

آیت اهلل رئیسی خطاب به پرستاران گفت: هر 
کس که سالمت خود را به دست شما باز می یابد 
و خداوند متعال شــفای او را در دستان شما قرار 
می دهد، هم سعادتی برای تان محسوب می شود و 
هم اینکه ما بیش از پیش قدردان زحمات شــما 

می شویم.
رئیس  دستگاه قضا همچنین با  اشاره به کاهش 
آمــار ابتال به کرونا و مرگ و میرهای ناشــی از آن 
در کشــور گفت:   متاسفانه بعضاً وقتی آمار کاهش 
پیــدا می کند برخی تصور می کننــد که توجه به 
دستورالعمل های بهداشتی الزم نیست؛ مردم باید 
زحمــات کادر درمانی و پرســتاری و دوری آنها از 

خانواده هایشان را ببینند. 
آیت اهلل رئیســی در پایان ابراز امیدواری کرد 
حاال که آمارها رو به کاهش اســت، مردم بیش از 
پیش  دســتورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا 

را رعایت کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ســفر به اســتان 
کرمانشاه، صبح امروز به شهرستان پاوه سفر کرد و با 
حضور در یادمان شهدای این شهر، با خانواده شهدا، 

علمای اهل سنت و مردم گفت و گو کرد.
در بــدو ورود آیت اهلل رئیســی به شــهر پاوه، 
رئیس  قوه قضائیه مورد استقبال ماموستا مالقادر 

قادری قرار گرفت.

آیت اهلل جنتی عصر پنجشــنبه با حضور در 
آستان مقدســه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه 
معصومه ســالم اهلل علیها، بخشــی از کتاب های 
شخصی کتابخانه خود را به کتابخانه این آستان 

تقدیم کرد.
آیــت اهلل جنتی، رئیس مجلــس خبرگان رهبری و 
دبیر شــورای نگهبان در پی این رویداد، در دفتر یادبود 

آستان مقدســه حضرت معصومه سالم اهلل علیها نوشت: 
شــکر بی نهایت خداوند متعال را که توفیق داد بخشی 
از کتاب های کتابخانه خود را به یادگار تقدیم کتابخانه 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها کنم. باشد که مومنین 
خصوصاً سلسله جلیله اهل علم استفاده کنند و ان شاءاهلل 
ثوابی عاید این جانب گردد و اسال اهلل تبارک و تعالی ان 

یقبل اعمالنا القلیله بفضله و احسانه و کرمه.

آیت اهلل جنتی بخشی از كتاب های شخصی خود را 
به كتابخانه آستان حضرت معصومه)س( تقدیم كرد



نقش ترکیه
در حمالت رژیم صهیونیستی به سوریه

وزارت خارجه سوریه طی دو نامه جداگانه  به دبیرکل 
 سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت، به آنها یاد آور
شد که حمالت رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، با 
هماهنگی آمریکا، ترکیه و تروریست ها صورت می گیرد.
وزارت خارجه ســوریه در دو نامــه جداگانه به دبیرکل 
ســازمان ملل و رئیس دوره ای شــورای امنیت، اعالم کرد که 
رژیم صهیونیستی با تروریست ها در حمله به سوریه، هماهنگ 
عمل می کند. وزارت خارجه سوریه در ادامه افزود: »جمهوری 

عربی ســوریه بار دیگر تأکید می کند که اصرار اســرائیل به 
مســیر خصمانه و خطرناک خود، نشان می دهد که اسرائیل 
با ترکیه و آمریکا هماهنگ اســت. هرکدام از این کشــورها، 
بخشی از خاک عزیز سوریه را اشغال کرده اند.« بنابراین نامه، 
حمالت رژیم صهیونیســتی به خاک سوریه، امنیت و ثبات 
منطقه را تهدید می کند. هر چند که این حمالت، مانع مردم 
ســوریه برای پیروزی نهایی بر تروریسم و بازگرداندن جوالن 

اشغالی نمی شود.

  شیخ عیسی قاسم: بحرین 
تبدیل به یک زندان بزرگ شده است

رهبر شــیعیان بحرین، این کشــور را زندان 
بزرگی دانست که در آن، ستمدیدگان بسیاری در 

بند هستند. 
شــیخ »عیسی قاسم« طی بیانیه ای، بحرین را زندان 
بزرگی دانست که در آن، زندان های زیادی وجود دارد. به 
گزارش شــفقنا، رهبر شیعیان بحرین افزود: این زندان ها 
پر از ســتم دیدگان آزاده هستند و به همه آزادگان دنیا 
می آموزند که بهای هر سخن آزادیخواهانه ای و هر حرف 

حقی، چیزی چون زنــدان، مصادره حق زندگی، پایمال 
کردن حق آزادی و همه حقوق نیست. 

مردم بحرین از ســال 2011 علیــه رژیم آل خلیفه 
قیام کرده اند. این قیام به خاطر حمایت دولت های غربی، 
سرکوب شده است و مردم تا کنون نتوانسته اند به پیروزی 
برسند. به گفته کارشناسان، بحرین از جمله کشورهایی 
است که چهره واقعی مدعان غربی آزادی بیان و دموکراسی 

را بر مال کرده است.
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ریچارد هاس: عصر پساآمریکا شروع شده
دیگر هیچ کس در جهان به ما تکیه نخواهد کرد

رژیم صهیونیستی از ترس موشک های انصاراهلل
در بندر ایالت، گنبد آهنین مستقر کرد

روابط خارجی  رئیس اندیشکده شــورای 
آمریکا در واکنش به یورش طرفداران »دونالد 
ترامپ« به کنگره این کشــور و اشغال چند 
ساعته آن، اعالم کرد که اگر قرار باشد تاریخی 
برای شروع دوران پسا آمریکایی تعیین کنیم، 
همین امروز است. وی این را هم گفت که بعد 
از این دیگر کســی به آمریکا احترام نخواهد 

گذاشت. 
چهارشــنبه 6 ژانویــه )17 دی( به گفته »جو 
بایدن« برای همیشه به عنوان سیاه ترین روز تاریخ 
آمریکا ثبت شــده اســت. هر چند آمریکا در تاریخ 
سیاست داخلی و خارجی خود، روز سیاه کم نداشته 
اســت! اصل اساسی در دموکراســی، فرایند آرام و 
مسالمت آمیز انتقال قدرت است، اما روند انتقال قدرت 
و تائید نهایی پیروزی بایدن در نشست روز چهارشنبه 
کنگره، با یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره 
و اشغال آن، همراه بود و رنگ خون به خود گرفت. به 
گفته کارشناسان، این اتفاق مهر ابطالی بر دموکراسی 
آمریکایی زد. روز چهارشنبه ترامپ از طرفداران خود 
خواســت که راهی کنگره شــوند و به دنبال همین 
فراخوان نیز معترضان به ســاختمان کنگره هجوم 
برده آن را تســخیر کردند.با گذشت زمان، به تعداد 
تجمع کنندگان افزوده شد و طرفداران ترامپ روی 
پله های ساختمان کنگره حاضر شدند. نیروهای پلیس 
نیز نتوانستند مانع آنها شوند و در نهایت معترضان 
وارد ساختمان شدند. ورود و هجوم آنها به ساختمان 
کنگره باعث تعطیلی جلسات مجلس نمایندگان و سنا 
شد که در حال بررسی و تأیید نتایج انتخابات بودند. با 
تشدید اوضاع، معترضان شیشه ها و درها را شکستند 
و پلیس هم به ضرب وشــتم آنهــا پرداخت و از گاز 
اشک آور استفاده کرد. عالوه بر پلیس، نیروهای امنیتی 
کنگره و لباس شخصی ها نیز به درگیری با هواداران 
ترامپ پرداختند. در یکی از صحنه ها، که »اشــلی 
بابیت«، معترض زن، قصد ورود به یکی از بخش های 
ساختمان کنگره را داشت، از ناحیه سینه مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت و جان باخت.اشــلی در آن هنگام 
مسلح نبود و پس از شلیک نیروهای امنیتی، نقش 
بر زمین شد. رسانه ها و مقامات آمریکایی از کلماتی 
مانند »آشــوب«، »فتنه« و حتی »تروریست« برای 
توصیف معترضان و تحوالت روز چهارشنبه استفاده 
کردند و اخبار و گزارش های خود را به گونه ای تنظیم 
کردند تا افراد دســتگیر و کشته شده به عنوان افراد 
قانون شکن معرفی شوند و هیچ کسی از آنها به عنوان 

قربانی یا قهرمان یاد نکرده است.
دوران پسا آمریکا

اشــغال بهت آور کنگره در کشوری که خود را 
رهبر جهان آزاد و دموکراتیک می داند با واکنش های 
گسترده ای در داخل و خارج آمریکا رو به رو شد. در 
داخل آمریکا رئیس جمهور منتخب آمریکا در واکنش 
به حمله طرفداران ترامپ به کنگره گفت: روز گذشته 
شاهد سیاه ترین روز در تاریخ آمریکا بودیم. در این 
روز، مهم ترین مقدسات و اراده ملت مورد هجوم قرار 
گرفت. وی در ادامه گفت: »هیچ وقت عامالن حمله 
به ساختمان کنگره را معترض ننامید، آنها گروهی 
یاغی و آشوبگر هستند. ترامپ تالش کرد با استفاده 
از اراذل و اوبــاش صــدای رای دهندگان آمریکایی 
را خاموش کند.«. »ریچارد هاس« رئیس اندیشــکده 
شورای روابط خارجی آمریکا، نیز در واکنش به تجمع 
هواداران ترامپ و حمله به کنگره گفت: هرگز تصور 
نمی کردم در پایتخت آمریکا شاهد چنین تصاویری 
باشم. دوران پسا آمریکا از امروز شروع شده است. به 
گزارش ایسنا، ریچارد هاس، در یک سری پیام های 

توئیتری نوشــت: هیچ کس در جهان احتماال دیگر 
شاهد احترام، ترس یا وابستگی به ما همچون گذشته 
نخواهد بود. اگر دوره پسا آمریکا، تاریخ شروع داشته 
باشد، به طور قطع این تاریخ همین امروز خواهد بود. 
ریچارد هاس همچنین نوشت: این تبعات برای انتقال 
مســالمت آمیز قدرت، برای مستثنی بودن آمریکا و 
برای درخشش شهری بر فراز تپه زیاد است. ما از قبل 
آنچه را که الزم بود درباره این رئیس جمهور بدانیم، 
می دانستیم؛ سؤال اینجاست که ما چطور به جایی 
رســیدیم که این همه آمریکایی تا این حد مشتاق 

هستند تا دموکراسی را دور بیندازند؟
دیکتاتوری شبکه های اجتماعی 

 اتفاقات و تصاویر منتشر شده از آشوب های روز 
چهارشــنبه، تقریباً چهره واقعی لیبرال دموکراسی 
را به نمایش گذاشــت؛ نظامی که برای ســرکوب 
معترضان، در از نیروهــای ارتش، هیچ ابایی ندارد. 

برخی از مقامات کشورها نیز با یادآوری این مسئله 
اعالم کردند آمریکایی ها بعد از این دیگر حق اظهار 
نظر درباره تحوالت سیاسی و انتخاباتی سایر کشورها 
را ندارند. نکته حیرت آور اینکه شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک و توئیتر نیز که در اعتراضات ســایر 
کشــورها در خدمت معترضان قــرار دارند، طی دو 
روز گذشــته، دست به کار شــده و با سانسور اخبار 
و گزارش هــا و تصاویر، تالش کردند این آبرو ریزی 
تاریخی را سانسور کنند. فیس بوک رسماً اعالم کرد، 
هرگونه محتوای تصویر و فیلم مربوط به اعتراضات 
روز چهارشنبه آمریکایی ها و تسخیر کنگره را حذف 
می کند!توئیتر نیز رویکرد مشابهی را دنبال می کند 
 و در پــی حذف آثار این افتضاح اســت. شــرکت 
فیس بوک اعالم کرد ممنوعیت پست های ترامپ را 
به مدت نامعلوم یا حداقل تا دو هفته دیگر که بایدن 
قدرت را تحویل می گیرد، تمدید خواهد کرد. شرکت 
اسنپ هم استفاده رئیس جمهور آمریکا از این سایت را 
تا اطالع ثانوی ممنوع کرد. در حالی که توئیتر پس از 
درخواست از ترامپ برای حذف توئیت هایی که وی در 
آنها از آشوبگران حمایت کرده بود، حساب وی را به 
مدت 12 ساعت تعلیق کرد. توئیتر همچنین هشدار 
داد که حساب ترامپ در صورت ادامه نقض مقررات 
ممکن اســت به طور دائمی معلق شود.ســخنگوی 
سرویس ویدیویی یوتیوب نیز اعالم کرد، در یوتیوب 
هــم اگر ترامپ دوباره در ویدیویی بخواهد ادعاهای 
انتخاباتی نادرست را مطرح کند، موقتا امکان بارگزاری 
ویدیوی جدید یا پخش الیو را از دست خواهد داد. 

سرقت اطالعات
طی دو روز گذشــته به دنبال این حوادث، اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا با انتشار تصاویری از حامیان 
رئیس جمهور کنونی این کشــور، که به ساختمان 

کنگره حمله کردند، از مردم خواســت در شناسایی 
آنها کمک کنند. مسئله ای که اگر در سایر کشورها 
اتفاق می افتاد از آن به عنوان ســلب آزادی بیان یاد 
می شد.سرویس تحقیقات فدرال آمریکا)اف بی آی( نیز 
تصویر شخصی که در جریان یورش حامیان ترامپ 
به ســاختمان کنگره، یک بمب را کار گذاشته بود، 
منتشر کرد. اف بی آی در توئیتی خواستار ارائه هرگونه 
اطالعات در مورد این فرد شد و اعالم کرد، برای هر 
کســی که اطالعاتی درباره ایــن فرد مظنون بدهد 
که به شناســایی محل یا بازداشــت او منجر شود، 
۵0 هزار دالر جایزه در نطر گرفته اســت.همچنین 
ایندیپندنت گزارش داد، عواملی که روز چهارشنبه 
به کنگره آمریکا یورش بردند، اینک شــاهد عواقب 
کار خود هســتند. دو نفر از آنها تا کنون از کار خود 
اخراج شده اند.شــرکت بازاریابی »ناویستار دایرکت 
مارکتینگ« روز پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 

کارمندی را که عکسی از او در حال راه رفتن داخل 
ســاختمان کنگره با پرچم ترامپ در دست و کارت 
شناسایی  شرکت بر سینه اش منتشر شده بود، اخراج 
کرده است. شهردار واشنگتن نیز حالت فوق العاده در 
این شــهر را برای 1۵ روز و تا20 ژانویه)اول بهمن(، 
یعنی روز تحلیف بایدن، تمدید کرد. »مایکل شروین« 
دادستان آمریکایی روز پنجشنبه در نشستی خبری 
هشــدار داد »حجم باالیی از ســرقت« را در خالل 
حمله به کنگره شــاهد بوده ایم که برآورد آنها هنوز 
به اتمام نرســیده است. شبکه »ســی بی اس« نیز 
بــه نقل از برخی منابع اعــالم کرد، یک لپ تاپ که 
احتماالً حاوی اطالعات امنیت ملی حساســی است 
از ســاختمان کنگره به سرقت رفته است.یک مقام 
ســابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا نیز هشدار داد، 
ممکن است افرادی که وارد ساختمان کنگره شده اند، 
دستگاه های شــنود و جاسوسی در نقاط مختلف و 
دفاتر نمایندگان و سناتورها کار گذاشته باشند. وی 
افزود، کار گذاشتن چنین دستگاه هایی ممکن است 

فقط چند ثانیه طول بکشد.
انتقال آرام قدرت!

ترامپ که تا صبح روز چهارشنبه می گفت: مطلقاً 
شکســت را نمی پذیرم، بعد از یورش طرفدارانش و 
واکنش های شــدید مقامات سیاسی هر دو حزب، 
بالفاصله پشــت طرفداران خــود را خالی کرد و از 
آنها خواســت کنگره را ترک کنند وی بامداد جمعه 
نیزدر پیامی ویدیویی، شکست در انتخابات ریاست 
جمهــوری را پذیرفت و متعهد بــه انتقال منظم و 
آرام قدرت به دولت بعدی شــد. ترامپ در این پیام 
ویدیویی، با اشــاره به تایید نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری توســط کنگره گفت کــه در حال حاضر 
تمرکز دولت وی انتقال منظم قدرت به دولت بعدی 

خواهد بود.  
تالش برای برکناری ترامپ

اقدام ترامپ در تحریک هواداران خود برای یورش 
به کنگره و اشــغال آن ، با عصبانیت شدید مقامات 
حــزب دموکرات آمریکا مواجه شــد، به طوری که 
رسانه ها گزارش دادند حداقل 130 تن از نمایندگان 
کنگره از هر دو حــزب دموکرات و جمهوری خواه 
به دنبال اســتیضاح مجدد و عزل ترامپ هســتند. 
دیروز همچنین خبر رسید که اعضای کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس الیحه استیضاح 
رئیس جمهور آمریکا به خاطر سوءاستفاده از قدرت 
و تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره را منتشر 
کردند. به نوشــته روزنامه »ایندیپندنت«، »دیوید 
سیسیلین«، »جیمی راسکین« و »تد لیو« از جمله 
نمایندگانی هســتند که این اسناد را منتشر کرده و 
اعالم کردند ترامپ باید به خاطر »ســو ء استفاده از 
قدرت« استیضاح شــود. مجلس نمایندگان ظاهراً 
قرار است اوسط هفته جاری برای استیضاح ترامپ 

رای گیری کند.
موج استعفا

پس لرزه های اشغال کنگره آمریکا، که در تاریخ این 
کشور بی سابقه است، همچنان ادامه دارد و بر اساس 
گزارش ها، طی دو روز گذشــته، حداقل هفت تن از 
مقامات دولت آمریکا در واکنش به حوادث اخیر کنگره 
 استعفا دادند. به گزارش آسوشیتدپرس،  ایلین چاو،
وزیــر حمل ونقل و بتســی دووس، وزیــر آموزش، 
عالی ترین مقام های دولت هســتند که در اعتراض 
به تســخیر کنگره آمریکا به دست طرفداران ترامپ 
استعفا کردند. همچنین استیون ساند، رئیس پلیس 
کنگره آمریکا نیز اســتعفایش را اعالم کرده و گفت 
که این استعفا از 16 ژانویه)27 دی( عملی می شود. 
اســتیون ساند روز پنجشنبه گفت که این واحد 
پلیس برای مواجهه با یک تظاهرات بر مبنای آزادی 
بیان برنامه ریزی کرده و انتظار حمله خشــونت آمیز 
به کنگره را نداشــت.از ســوی دیگر مایکل استنگر 
مسئول امنیت مجلس ســنا نیز از سمتش استعفا 
کرده و میچ مک کانل رهبر اکثریت ســنا گفت که 
اســتعفای او را قبول کرده است.رویترز نیز گزارش 
کرد که چهار »مشــاور ارشــد« شورای امنیت ملی 
کاخ سفید استعفا کرده اند. منابع به رویترز گفتند که 
این مشاوران استعفا کرده عبارتند از ارین واش، مدیر 
ارشد امور آفریقا، مارک وندراف، مدیر ارشد سیاست 
دفاعی، آنتونی روجیره، مدیر ارشد سالح های کشتار 
جمعی و راب گرینوی، مدیر ارشــد امور خاورمیانه و 

شمال آفریقا. 
مایک مولوینی، رئیس پیشین کارکنان کاخ سفید 
نیز اعالم کرده اســت که در اعتراض به حوادث روز 
چهارشنبه در واشنگتن از مقام خود به عنوان فرستاده 
ویژه آمریکا در ایرلند شمالی استعفاء می دهد. متیو 
پوتینجر، معاون مشــاور امنیت ملی ایاالت متحده 
نیــز روز پنجشــنبه از مقامــش کناره گیری کرد. 
استفانی گریشام، رئیس کارکنان دفتر مالنیا ترامپ، 
بانوی اول آمریکا نیز شــامگاه چهارشــنبه پس از 
اشغال ســاختمان کنگره از سوی هواداران ترامپ، 
از مقام خود اســتعفاء داد. دکتر »مک کانس کاتز« 
مسئول تیم ســالمت روانی ترامپ نیز کناره گیری 
خود را اعالم کرده اســت.از سوی دیگر، هواپیمایی 
فدرال آمریکا  اعالم کرد، پنج نفر از اعضای منصوب 
ترامپ در این نهاد در پی یورش روز چهارشــنبه به 
ساختمان کنگره آمریکا استعفا خواهند کرد.این نهاد 
 آمریکایی افزود این استعفاها از روز دوشنبه اجرایی 

خواهند شد.

گروه ها و چهره های سیاســی و حقوقی عراق از اقدام دستگاه 
قضایی این کشور، مبنی بر صدور حکم بازداشت »دونالد ترامپ« ، 
استقبال کردند و کمترین حکم رئیس جمهور آمریکا به خاطر ترور 

فرماندهان مقاومت، را اعدام دانستند.
قاضی ویژه دادگاه »الرصافه«، که مسئولیت پرونده ترور شهید »ابومهدی 
المهندس«، نائب  رئیس سازمان حشد الشعبی و همرزمانش به آن واگذار شده 
بود، پنجشــنبه گذشته حکم بازداشت ترامپ را بر اساس ماده ۴06 قانون 

مجازات عراق، را صادر کرد.
بر اســاس بیانیه شورای عالی قضایی عراق، قاضی ویژه دادگاه الرصافه 
پس از اســتماع اظهارات شاکیان )اعضای خانواده المهندس( و نیز تکمیل 

تحقیقات اولیه، حکم مذکور را صادر کرد. 
ســردار »قاسم سلیمانی« فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، و ابومهدی 
المهندس، 13 دی ســال گذشته به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا، 
در حمله پهپادی پنتاگون در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیده اند. 
ترامپ تا کنون چندین بار اعالم کرده که فرمان این حمله تروریســتی را 

صادر کرده است. 
استقبال چهره های عراقی

»حیان الخیاط« وکیل معروف عراقی، درخصوص صدور حکم بازداشت 
ترامپ گفت که دادگاه جرمی را برای وی در نظر گرفته که حکم آن اعدام 
است. سازمان حشد الشعبی نیز دیروز با صدور بیانیه ای، از این حکم شجاعانه، 
حمایت و اعالم کرد: »دست در دست قاضی شجاع حیدر عبدالکریم ناصر 
خواهیم داد تا به نقش واقعی خود، که برخورد با ناقضان حاکمیت عراق و 

قصاص است، عمل کند«.
حشدالشعبی تصریح کرد، عراق عضو اینترپل)پلیس بین الملل( است 
و ایــن حکم قاضی عراق، اینترپل را ملزم خواهــد کرد که با دولت عراق 

همکاری کند.
»علی التمیمی« کارشناس حقوقی عراقی، هم در این باره گفت، حکم 
جلب ترامپ براساس ماده ۴06 قانون مجازات های عراق )قتل عمد( صادر 
شده و مجازات آن نیز اعدام است. وی افزود، دستگاه قضایی عراق می تواند 

حکم جلب ترامپ را از طریق اینترپل پیگیری کند.
التمیمی گفت: عراق همچنین می تواند این پرونده را در سازمان ملل 
مطــرح کند، زیرا حمله )فرودگاه بغداد( نقــض حاکمیت عراق و مغایر با 
مواد یکم و دوم و ســوم منشــور این سازمان به شمار می رود و در نتیجه، 
عراق می تواند خواســتار تشکیل دادگاهی ویژه و مصوبه شورای امنیت در 

این زمینه شود.
»ریاض المســعودی« نماینده پارلمان و عضو ائتالف »سائرون«، گفت 
که ترامپ به محض ورود به عراق، بازداشــت می شود. »همام الحمودی« 
رئیس مجلس اعالی اســالمی عراق، اقدام قاضــی عراقی در صدور حکم 
بازداشــت ترامپ را شــجاعانه و عادالنه خواند. »بهــاء االعرجی« معاون 
نخست وزیر سابق عراق، هم حکم مذکور را یک پیروزی برای نظام سیاسی 

عراق دانست.
عادی  سازی محال است

»نوری مالکی« نخست وزیر اسبق عراق، هر گونه عادی  سازی روابط این 
کشور با تل آویو را محال دانست.

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، رئیس ائتالف »دولــت قانون« افزود، 
عادی  سازی با رژیم صهیونیستی، خیانت به امت اسالمی محسوب می شود.

مالکی تأکید کرد، هر کشــوری که گمان می کند اگر با رژیم تل آویو 
سازش کند، بحران های داخلی اش، پایان خواهد یافت، در توهم به سر می برد.

نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرد، برپایی جمهوری اسالمی در ایران، 
موجب شــد که آمریــکا با ایران ضدیت پیدا کند و بــه علت مواضع ضد 
صهیونیســتی ایران، آمریکا به توطئه علیه آن عادت کرده است و بیم آن 

دارد که ایران و همپیمانانش به محوری علیه آمریکا تبدیل شوند.

در ادامه تنش های پکن-واشنگتن، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
قصد دارد هفته آینده به تایوان سفر کند، اقدامی که چین آن را بازی 

با آتش خوانده است.
»کلی کرافت« نماینده آمریکا در ســازمان ملل، قصد دارد هفته آینده به 
تایوان سفر و با مقامات ارشد این کشور دیدار کند. دفتر نمایندگی آمریکا در 
سازمان ملل بامداد دیروز )به وقت تهران( با اعالم برنامه سفر کرافت به تایوان، 
گفت که او قرار است حمایت قوی و مداوم دولت واشنگتن از جایگاه بین المللی 

تایوان را تقویت کند.
نماینده چین در ســازمان ملل با صدور بیانیه ای در واکنش به این سفر، 
اظهار داشت: »ما به آمریکا یادآوری می کنیم که هر کسی با آتش بازی کند، 
خودش را می سوزاند. ایاالت متحده بهای سنگینی را بابت اقدامات نادرستش 

پرداخت خواهد کرد.«
به گزارش فارس، در این بیانیه آمده اســت: »چین قویاً از ایاالت متحده 
می خواهد به فتنه انگیزی های دیوانه وار خود پایان دهد... و بیش از این، مسیر 

اشتباه خود را ادامه ندهد.«
عصبانیت از دخالت در هنگ کنگ

»هــوا چونیینگ«، ســخنگوی وزارت خارجه هنگ کنگ، پنجشــنبه به 
خبرنگاران گفت، آمریکا مقامات چینی را به خاطر بازداشت ها در هنگ کنگ، 
محکوم کرده است و واشنگتن به دلیل این موضع خود، »هزینه سنگینی« را 
خواهد پرداخت. وی از مقامات آمریکا خواست که هر چه سریع تر، به دخالت های 

خود در امور داخلی چین پایان دهد.

فرانس24 فرانسه به نقل از رئیس کمیته بین الملل 
مجلس دومای روسیه نوشت که نتیجه تالش  های  
آمریکا برای ایجاد انقالب های رنگی در دیگر کشورها، 

حاال به خود این کشور باز گشته است.
پایگاه اینترنتی شبکه فرانسوِی »فرانس 2۴« از »لئونید 
اسلوتسکی«، رئیس کمیته بین الملل مجلس دومای روسیه، 
نقل کرد که تالش های آمریکا برای به راه انداختن انقالب های 
رنگی در کشــورهای مختلف، اکنون مانند یک بومرنگ به 

سمت آمریکا بازگشته و گریبان گیر آن  شده است.
این مقام روسی همچنین افزود، اکنون شاهد یک بحران 

در سیستم حکومتی آمریکا هستیم؛ آمریکا دیگر نمی تواند 
ادعا کند که »مهد دموکراســی« اســت و استانداردهای 

انتخاباتی را برای دیگر کشورها تعریف کند.
گفتنی است، حمله به ساختمان کنگره آمریکا را اگر 
اتفاقی »بی نظیر« در تاریخ آمریکا بدانیم، اغراق نکرده ایم. 
آمریکا ســال ها در کشورهای مختلف دســت به کودتا و 
انقالب های رنگی و مخملی زده و حال چیزی شبیه به آن، 
در کشور خودش رخ داده است. البته، این شوخِی قدیمی 
فراخور این روزهای آمریکا اســت که کودتا در این کشور 

به نتیجه نمی رسد، زیرا آمریکا در آمریکا سفارت ندارد! 

فرانس24:
 تالش های آمریکا برای کودتا در کشورهای دیگر

به خودش بازگشت

قربانیان کرونا در آمریکا و انگلیس بار دیگر 
رکورد زد و طی یک شبانه روز، بیش از 4۱۰۰ نفر 
دیگر در آمریکا بر اثر ابتال به این بیماری، جان 

باختند.
کرونا همچنان در حال پیشــروی در کشورهای 
مختلف اســت و در این میان، کشورهای غربی روز به 
روز رکــورد جدید از میزان باالی مبتالیان و قربانیان 
ثبت می کنند. آمریکا و انگلیس در مقایســه با دیگر 
کشورها، وضعیت بغرنج تری دارند؛ شمار کل مبتالیان 
به ویروس »کووید1۹« در آمریکا، از 22 میلیونی نفر 
گذشته اســت و برآوردهای وبگاه آماری »ُورلداُمتر« 
نشان می دهد که طی بیست وچهار ساعت گذشته)روز 
پنجشنبه( در تمام ایالت های آمریکا 27۴ هزار و 1۹0 
نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند. بر اساس این گزارش، 
تنها طی روز پنجشــنبه، ۴1۴1 آمریکایی نیز بر اثر 
ابتــال به این بیماری، جان خود را از دســت داده اند، 
که رکورد جدیدی در آمریکا به شــمار می رود. بدین 
ترتیب، شــمار کل مبتالیان به ویروس کووید1۹ در 
آمریکا، به 22میلیون و 132 هزار نفر و تعداد قربانیان 

کرونایــی هم به 37۴ هــزار و 12۴ تن 
افزایش یافته است.

شبکه »ســی ان ان« دو هفته پیش 
گزارش داده بود، رقم 2۵0 هزار قربانی 
کرونا، آن هم طی فقط 10 ماه در آمریکا، 
از تعداد فوتی های ســاالنه در این کشور 
بر اثر موارد مختلف )ســوانح رانندگی، 
بیماری، خودکشی و غیره( بیشتر است. 
از سوی دیگر، بیمارستان های کالیفرنیای 
آمریکا در حالی بــا کمبود تجهیزات و 

خدمه مواجه هســتند که تعطیالت کریسمس موج 
جدیدی از بیماران را به ســمت این مراکز روانه کرده 
اســت. آنتونی فائوچی، مدیر موسســه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا نیز گفت، پرسنل کادر درمان 
در بسیاری از مناطق آمریکا، در شرایط پر استرس کار 
می کنند و بیمارستان ها در وضعیت خوبی قرار ندارند. 
او در مصاحبــه با رادیو ملی آمریکا )ان پی آر( گفت، 
آمــار باالی مرگ و میر، احتماال افزایش خواهد یافت 
و شاید بازتاب سفر های افزایش یافته و دور هم جمع 

شدن های ناشی از تعطیالت باشد. او همچنین گفت، 
ما معتقدیم اوضاع با ورودمان به ماه ژانویه، بدتر خواهد 
شــد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا هم 
پیش بینی کرده است، شمار مرگ و میر های ناشی از 
کرونا در این کشور، احتمال دارد تا ۴3۸ هزار نفر هم 

تا پایان ماه جاری میالدی برسد. 
رکوردزنی کرونا در انگلیس

در انگلیس نیز کرونا بار دیگر رکورد جدیدی را ثبت 
کرده اســت؛ مقامات لندن از مرگ 1000 تن در یک 

روز خبر دادند. این آمار از ماه آوریل)فروردین( گذشته 
به این ســو، یک حد نصاب جدید محسوب می شود و 
نشانگر شدت شیوع کرونا در انگلیس است.. این کشور 
بیشــترین آمار ابتال و مرگ ناشی از کرونا در اروپا را 
هم در اختیار دارد. این در حالی است که کل انگلیس 
هــم اکنون در قرنطینه بوده و مردم مجبور به اقامت 
در منازل خود، جز در موارد بسیاری ضروری، هستند.

بر اســاس این گزارش، مردم وحشت زده انگلیس 
به فروشــگاه ها هجوم بردند و قفسه های مواد غذایی، 
سبزیجات و لوازم بهداشتی، همچون دستمال توالت، 
را خالی کردند. »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس، 
سه شنبه شب قرنطینه سراسری مرتبط با شیوع کرونا 
را اعالم کرد و از مردم خواست تنها در شرایط خاص و 
برای خرید اقالم ضروری و مراجعه به درمانگاه ، از خانه 
خارج شوند. درست ساعتی پس از اظهارات جانسون، 
مردم انگلیس قفسه های سوپرمارکت ها را خالی کردند.

تا کنون بیش از ۸۸ میلیون نفر در جهان به کرونا 
مبتال شده و از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۹06 

هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

بر اســاس گزارش یک خبرگزاری فلسطینی، از زمان اشغال 
فلســطین در ۱۹4۸ تا پایان ســال 2۰2۰ میالدی، اشــغالگران 

صهیونیست، حدود ۱۰۰ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده اند.
پنجشنبه گذشته، که مقارن روز شهید فلسطینی بود، خبرگزاری رسمی 
فلسطینی »وفا« به همین مناسبت اعالم کرد، از »یوم النکبه« )1۹۴۸( تا 
پایان سال 2020 میالدی، حدود 100 هزار فلسطینی به شهادت رسیده اند 
و 11 هزار نفر از آنها، از زمان وقوع انتفاضه دوم )سال 2000(، تا به امروز 
شهید شده اند. بر اساس این گزارش، تنها در سال 201۴ )جنگ ۵1 روزه( 
22۴0 فلسطینی به شهادت رسیده اند. 1۵1 نفر در سال 201۹ و ۴۸ تن نیز 
در سال 2020 به شهادت رسیده اند. خبرگزاری وفا افزود، رژیم صهیونیستی 
در سال گذشته میالدی پیکر 13 شهید فلسطینی را تحویل نداده و تعداد 

پیکرهایی که نزد این رژیم نگه داشته شده اند، به 73 نفر رسیده است.
حمله حماس به کشورهای سازشکار

از ســوی دیگر، مشیر المصری عضو ارشــد جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( تأکید کرد ، آن دسته از کشور های عربی که روابط خود 
را با رژیم صهیونیستی عادی کردند، دچار »انحطاط دیپلماتیک« شده اند. 
المصری افزود، این کشــورها با صهیونیست ها ابراز دوستی و به حقیقت و 
جبهه مقاومت پشت کرده اند. عالوه بر آن، کشورهای فوق در برابر اراده امت 
اسالمی و ملت های بیدار خود ایستاده اند. او گفت: »غزه که در محاصره قرار 
دارد، تمامی معادالت غیر ممکن را ممکن کرد، تاریخ را بار دیگر نوشت و 
رهبران، ســربازان و مردم در کنار یکدیگر، در حماسه ای قهرمانانه و نبرد 

مقدماتی برای آزاد سازی فلسطین قرار داد.«

خبرگزاری رسمی فلسطین
رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تا سال 2020 
100 هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به استقرار گنبد آهنین در بندر 

ایالت از سوی اســرائیل، علت آن را توان انصاراهلل برای وارد کردن 
ضربات دردناک به اسرائیل اعالم کرد.

انقالبیون یمن در چند هفته اخیر، تهدیدات خود علیه رژیم صهیونیستی 
را افزایش داده و این رژیم را تهدید به حمله کرده اند. در این راســتا، روزنامه 
فرامنطقــه ای »رای الیوم« طی مطلبی به قلم »کمال خلف«، به توان انصاراهلل 
یمن اشاره کرده و از تحرکات رژیم صهیونیستی از بیم حمالت نیروهای ارتش 

و کمیته های مردمی یمن پرده برداشته است.
رای الیوم آورده است:» استقرار گنبد آهنین در ایالت طی روزهای اخیر در 
سایه آنچه تهدیدات حوثی ها در یمن طبق گزارش روزنامه »معاریو« اسرائیل 
گفته شده است، بحث احتمال حمالت موشکی انصاراهلل یمن به عمق فلسطین 

اشغالی را افزایش داده است.« 
این رســانه گزارش داد: »روز شنبه گذشــته ارتش رژیم صهیونیستی از 
حملــه احتمالی از یمن یا عراق ســخن گفت و اینکــه برآوردهای اطالعاتی 
صهیونیســت ها حکایت از حمالت موشــکی یا حمالت پهپــادی ضد اهداف 
 اســرائیلی از یمن یا عراق دارد و این موضوع را ارتش اســرائیل مورد بررسی 

قرار داده است.«
رای الیوم نوشــت: »انصاراهلل یمن توان و شــجاعت الزم برای وارد کردن 
ضربات دردناک به داخل فلسطین اشغالی را دارد و این موضوع قابل پنهان کردن 
نیست و دلیل آن هم ورود فزاینده تل آویو به جنگ داخل یمن و ظهور آن به 
عنوان بازیگر مستقیم است و این پس از آن رخ می دهد که این رژیم بازیگری 
از پشــت خاکریز و غیرمستقیم و پنهان بود و انصاراهلل یمن شواهد و جزئیات 

این دخالت و ورود مستقیم صهیونیست ها به جنگ یمن را در اختیار دارد.«
رای الیوم می نویســد: »رسانه صهیونیســتی »هاآرتص« اخیرا نوشت که 

اسرائیل دخالت خود را در جنگ یمن بیش از قبل شروع کرده است. 
»عبــداهلل یحیی الحاکم« رئیس بخش اطالعــات انصاراهلل یمن هم اخیرا 
هشدار داد که شکست متجاوزان سعودی در جنگ یمن سبب شده است که 
آنها دست به دامان صهیونیست ها شوند و از آنها بخواهند که وارد جنگ شود.«
این رســانه گزارش داد:» اولیــن تهدید مبنی به واکنش انصاراهلل و هدف 
قرار دادن داخل رژیم صهیونیستی از سوی »عبدالملک الحوثی« رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن رخ داد که به مناسبت میالد پیامبر گرامی اسالم)ص(، اسرائیل را 
تهدید کرد و ضمن تکذیب ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی بر اینکه ایران، یمن را به موشک های نقطه زن تجهیز می کند، تهدید کرد 

که اسرائیل در صورت حمله به یمن، هدف قرار خواهد گرفت.«
رای الیوم در ادامه نوشــت:» طبیعی است که اسرائیل اخیرا گنبد آهنین 
در شــهر ایالت نزدیکترین نقطه اسرائیلی به یمن مستقر کند؛ اما با توجه به 
مســافت زیاد میان یمن و ایالت این سؤال مطرح می شود که آیا یمنی ها این 
توان را دارند که دست به چنین حمالتی بزنند و اصوالً موشک های دوربردی 
در اختیار دارند و توســعه داده اند که به اسرائیل برسد، به ویژه که حوثی ها به 
صراحت گفته اند که بانک اهدافی دارند که تل آویو را هم شامل می شود؟ « این 
رسانه در پایان می نویسد: »در هر صورت، انصاراهلل یمن نیازی به شلیک موشک 
به فلسطین اشغالی ندارد؛ زیرا کشتی های اسرائیلی در آبراه »باب المندب« در 
حرکت هستند و هدف قرار دادن آنها با موشک یا با شیوه های هجومی جنگی 

دریایی دیگر کار آسانی است.«

استقبال گسترده از صدور حکم بازداشت ترامپ در عراق
به جرم ترور فرماندهان مقاومت

نماینده آمریکا دوباره به تایوان می رود
چین: با آتش بازی نکنید!

ســازمان گزارشــگران بدون مرز به قتل مکرر خبرنگاران در 
افغانســتان اعتراض و اعالم کرد که عدم پیگیری این جنایات توسط 
 دولت کابــل، اصلی ترین عامل افزایش کشــتار خبرنگاران در این 

کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از دولت افغانستان به دلیل کم کاری 
در تامین امنیت خبرنگاران، از مقامات کابل خواســت ، همه توان خود را برای 

حفاظت از خبرنگاران به کار گیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سازمان با اشاره به کشته شدن »بسم اهلل 
عادل ایماق«، که روز نخســت ســال 2021 ، توسط افراد مسلح ناشناس ترور 
شــده است، نیز نوشــت که ایماق پیش از این نیز هدف دو ترور ناموفق قرار 
گرفته بود و مســئوالن امنیتی از این تهدیدها مطلع بودند، اما اقدام جدی در 

این باره صورت نگرفته است.
»رضا معینی« مســئول دفتر سازمان گزارشگران بدون مرز در افغانستان، 
درباره چرایی افزایش قتل خبرنگاران در این کشور گفت: » بخشودگی از مجازات 
و ابهام در پرونده های قتل، باعث می شــوند که عامالن این جنایات، از شرایط 

موجود بهره ببرند و این، اصلی ترین عامل وقوع فاجعه در افغانستان است«.
طی ماه های اخیر، با وجود تداوم مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان، 
قتل هــای هدفمند خبرنگاران، مقامات دولتی و فعاالن حقوق بشــری در این 

کشور، به شدت افزایش یافته است.

عناصر گروه تکفیری بوکوحرام طی یک عملیات تروریســتی در 
شمال کشور کامرون، ۱3 غیر نظامی را کشتند.

عناصــر بوکوحرام، طی حمله به یک منطقه  در شــمال کامرون، واقع در 
غرب آفریقا، 13 تن از شــهروندان این کشور را کشتند. به گزارش خبرگزاری 
فارس، بوکوحرام یک گروه وابسته به داعش و القاعده است. این گروه از سال 
200۹ در کشورهای غرب آفریقا مانند نیجریه، نیجر و کامرون دست به اقدامات 

تروریستی می زند.
هفته گذشــته خبرگــزاری رویترز گــزارش داده بود کــه تکفیری های 
 بوکوحرام در حمله به دو روستای نیجریه، 70 غیرنظامی این کشور را قتل عام

کردنــد. به دنبال این حمله، نیــروی هوایی نیجریه مواضع بوکوحرام را هدف 
 قرار  داد و گفته شــده اســت که ده ها تن از تروریســت  ها بــر اثر این حمله 

کشته شده اند.
این گروه دو هفته پیش در پیامی، مسئولیت ربوده شدن صدها دانش آموز 
دختــر راهنمایی در نیجریه را برعهده گرفته بود. بوکوحرام ســال 201۴ نیز 
276 دانش آمــوز دختر را ربوده بود، که موجی از محکومیت ها علیه این گروه 

را در پی داشته است.

تکفیری های بوکوحرام
13 غیر نظامی را در کامرون کشتند

اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز
به قتل مکرر خبرنگاران در افغانستان


