
 در اجــرای مفاد ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون رســیدگی 
 بــه تخلفــات اداری مصــوب 1372/9/7 و به اســتناد ماده

73 قانون آئین دادرســی مدنی به کارمند مشروحه ذیل یک 
نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار ابالغ می شودکه پرونده 
وی به اتهام ذیل در هیئت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری 

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد بررسی قرار 
گرفته و رای قطعی برای ایشــان صادر و بــه )توبیخ کتبی با 
 درج در پرونده استخدامی( محکوم گردیده است و محکوم علیه 
در صورت اعتراض می تواند حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ 

انتشار این آگهی به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
محل خدمت نوع اتهام نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

سازمان آب و برق خوزستان - اهواز توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی قاسم خانم حمیرا ملکی 1

آگهی ابالغ اتهام تخلفات اداری
سازمان آب و برق خوزستان

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستانشناسه آگهی: ۱۲۸۲۵۳۵

عــادی اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی   بــه 
بطور فوق العــاده مــورخ 1398/04/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال بقرار 
ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین نقیبی به شماره ملی 
0035324988 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
آقای سیدرضا میرصادقی به شماره ملی 1817125699 
 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم ســیما نورافکن به

شــماره ملــی 5279629561 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیــره آقای ابراهیم نصیحت گر به شــماره ملی 
1465260579 بســمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور و مکاتباتی شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد. آقای سیدمحمدعلی قوامی قمیشلوئی کد ملی 
5129854411 به ســمت بازرس اصلی و خانم سعیده 
ورپشتی قمشلو کد ملی 1288921551 به عنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات  
شرکت مهندسین مشاور بینش و فن 
سهامی خاص به شماره ثبت 4677۱ 

و شناسه ملی ۱0۱009۱990۱

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/8/21 و 
نامه شــماره 211457 مورخ 1398/11/1 بیمه البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
محمدرضا بــرادران جعفری با کدملی 0039480763 و آقــای علی اصغر فتح الهی با 
کدملــی 0558887473 و آقای کامبیز بــرادران جعفری با کد ملی 0056386796 به 
سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا متقی 
با کد ملی 6229838664 به ســمت بازرس اصلی و آقای هوشنگ زیاری با کد ملی 
5309539598 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شــرکت تعیین گردید. ترازنامه و 

صورت حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه دوراندیش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۵7۲ 

و شناسه ملی ۱0۱0۱6۵090۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس 
عطائی شریف به شماره ملی 0062497324 به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی 
و ســرمایه گذاری سینا به شناســه ملی 10340058917 به سمت رئیس هیئت مدیره 
یحیــی مالمیرچگینی به شــماره ملی 4321195527 به نمایندگی از شــرکت ره نگار 
خاورمیانه پارس به شــماره ملی 10320823609 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ســیدعلیرضا شــیرازی به شــماره ملی 0062206923 بــه نمایندگی از 
شرکت انرژی گســتر سینا به شناسه ملی 10101345022 به سمت عضو هیئت مدیره 
ســیدعلیرضا محمودی به شماره ملی 1291153381 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920 به سمت عضو هیئت مدیره رضا عباسی 
به شــماره ملی 0321663179 به نمایندگی از شــرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به 
شناســه ملی 14005291651 به ســمت عضو هیئت مدیره بــرای بقیه مدت تصدی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات 
و ســایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و مکاتبــات اداری و جاری که حاوی تعهدات مالی نمی باشــد با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام شود. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 
3، 4، 5، 7، 8، 9، 17، 18، 19و20 ماده 47 اساســنامه را به شــرح ذیل به مدیرعامل 
تفویض نمود: بند 3- نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق 
و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها 
از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه 
در چارچوب آئین نامه استخدامی مصوب مجمع. بند 4- تهیه برنامه استراتژیک و برنامه 
و بودجه ســالیانه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه اســتراتژیک و برنامه و 
بودجه سالیانه شرکت های زیر مجموعه. بند 5- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به 
نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. بند 7- تنظیم خالصه صورت دارایی ها و 
قروض شــرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. بند 8- تنظیم خالصه 
صورت دارایی و دیون شــرکت پس از انقضای ســال مالی و همچنین ترازنامه و حساب 
عملکرد و ســود و زیان شرکت و تلفیقی شرکت و شرکتهای زیرمجموعه. بند 9- دعوت 
مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دســتور جلســه آنها. بنــد 17- واگذاری و 
تحصیل هرگونه حق کســب و پیشه، تجارت و ثبت هرنوع اختراع و نام و نشان و تصویر 
و عالیــم تجــاری در چارچوب آئین نامه معامالت شــرکت. بند 18- طــرح یا دفاع از 
هرگونــه دعوی اعم از حقوقی و کیفری، اجرای ثبت، کمیســیون ها و هیئت های اداری، 
مالیاتی، شــهرداری، ثبتی و غیره با داشتن کلیه اختیارات قانونی الزم در چارچوب آئین 
نامه های صلح و ســازش و داوری و... بند 19- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 
و متفرعاتش در چارچوب آئین نامه مالی شــرکت. بند 20- تعهد، ظهرنویســی، قبول، 

پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آئین نامه مالی شرکت.

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 7۸۸04 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۲۳6۳۵۸

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

ثبــت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم 
آگهی میگــردد. موضوع فعالیت:تهیه و تولید و بســته بندی وپخــش و توزیع محصوالت 
غذایی ،آرایشــی و بهداشتی، صنعتی، پوشاک، ساختمانی - واردات و صادرات و اخذ و ایجاد 
شــعب و نمایندگی در داخل و خارج کشــور- کلیه فعالیت های تجاری ، بازرگانی، ورزشی- 
عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی- 
شــرکت در کلیه مزایده و مناقصات داخلی و خارجی- ســرمایه گذاری و ســرمایه پذیری - 
اخذ وام و اعتبار و تســهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسســات اعتباری داخلی و 
خارجی- کلیه امور و مراحل و فعالیت های مربوط به ثبت سفارش ، امور گمرکی و ترخیص 
کاال درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط درصــورت لزوم پس از 
اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله میدان حسن آباد ، 
خیابان شــهیدمصطفی میردامادی ، خیابان پیام انقالب ، پــالک 24 ، مجتمع نگین ، طبقه 
دوم ، واحد جنوب شــرقی کدپستی 1137944936 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 50,000,000,000 ریال نقدی میزان ســهم  الشــرکه هر یک از شرکا آقای مهدی 
اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 دارنده 25000000000 ریال سهم الشرکه خانم 
زهرا بختیاری به شــماره ملی 0081276761 دارنده 5000000000 ریال سهم الشــرکه 
آقای اکبر کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 دارنده 5000000000 ریال 
سهم الشــرکه آقای جالل مختاری به شماره ملی 4650672503 دارنده 15000000000 
ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای مهدی اسحق زاده به شماره ملی 0074265261 
و به ســمت رئیس هیئــت مدیره به مدت نامحــدود خانم زهرا بختیاری به شــماره ملی 
0081276761 و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئت مدیره به مــدت نامحدود آقــای اکبر 
کوهســتانی مقدم به شــماره ملی 0942874961 و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقای جالل مختاری به شــماره ملی 4650672503 و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی با 
امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین کلیه 
نامه های اداری و عادی با امضای متفق دو نفر از اعضا معتبر میباشــد. اختیارات مدیرعامل: 
طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  اندیشه سالم  هادی 
درتاریخ ۱400/0۲/۱9 به شماره ثبت ۵77۳7۱ به شناسه ملی ۱40۱00097۵۲ 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید 
داریوش صفوی ســهی به کدملی 0045930971 به جای آقای شــایان نادری به کد ملی 
4232112782 به نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی ســرمایه گذاری سینا )سهامی عام( 
با شناســه ملی 10340058917وآقای منوچهر دهقانی به کدملی 0055368761 به جای 
آقای احمــد طاهری به کدملی 0532119053 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه 
پارس)ســهامی خاص( با شناســه ملــی 10320823609برای باقیمانــده مدت تصدی در 
هیئت مدیره تعیین گردیدند وسمت اعضا هیئت مدیره و مدیران برای باقی مانده دوره تصدی 
به شــرح ذیل قــرار گرفت: آقای عظیم رجائی به کد ملــی 1600108180 به نمایندگی از 
بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی. با شناسه ملی 10100171920به عنوان مدیرعامل وعضو 
هیئت مدیره آقای علیرضا ســمیعی نصرآبادی به کد ملــی4432628979 به نمایندگی از 
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان )سهامی خاص( با شناسه ملی 14005291651 به عنوان 
رئیس و عضوهیئت مدیــره آقای منوچهر دهقانی به کد ملی 0055368761 به نمایندگی از 
شــرکت ره نگارخاورمیانه پارس )سهامی خاص( با شناســه ملی 10320823609 به عنوان 
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای ســید داریوش صفوی سهی به کد ملی 0045930971 
به نمایندگی از شــرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری ســینا )سهامی عام( با شناسه 
ملــی 10340058917 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای داود داداشــی چــوان به کد ملی 
1680004131 به نمایندگی از شــرکت انرژی گســتر ســینا )ســهامی خاص( با شناسه 
ملــی 10101345022 به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور و 
قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و 
در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شــرکت و مکاتبات 

عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات  شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس
 سهامی خاص  به شماره ثبت ۳644۲۸ و شناسه ملی ۱076009460۳

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1399/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اساســنامه جدید مشتمل بر 59 ماده و12تبصره 
تصویب و جایگزین اساســنامه قبلی گردید - نام موسســه بــه خانه اقتصاد 
ایرانیــان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصــالح گردید به منظور 
ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری 
بیشتر ازســرمایه گذاری و تولید، اســتفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی 
دســت اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توســعه در 
اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکالت و 
نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع 
و قانونی اشــخاص حقیقی و حقوقی عضو خانه اقتصاد با موضوع )موضوعات 
فعالیت اعضا مانند واحدهای تولیدی، صادراتی، معدنی، صنعتی، خدمات فنی 
مهندسی، شرکت های مشــاوره ای، پیمانکاری، فرآوری و تجاری بازرگانی با 
معرفــی واحد مربوطه...( به موضوع فعالیت الحــاق گردید و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید آقای ابراهیم جمیلی با پرداخت 35000000 ریال به 
صندوق شرکت ســرمایه خودرا به 38333333 ریال افزایش داد. آقای ایرج 
تاج الدین با پرداخت 5000000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکا قرار 
گرفت. سرمایه موسســه از مبلغ 10000000 به مبلغ 50000000 افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید لیست شرکا پس از افزایش 
ســرمایه ســیدعلی صدری دارنده 3333334 ریال ابراهیــم جمیلی دارنده 
38333333 ریال مسعود دانشــمند دارنده 3333333 ریال ایرج تاج الدین 

دارنده 5000000 ریال

آگهی تغییرات موسسه خانه اقتصاد ایرانیان سرافراز 
به شماره ثبت ۳۳6۲7 و شناسه ملی ۱400۳9۵7764

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: خانــم راحله مرشــدی میبدی به شــماره ملی 
0071111417 به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره- خانم 
راضیه مرشدی میبدی به شماره ملی 0063616343 به سمت رئیس 
هیئت مدیره - خانم فاطمه خرامان به شــماره ملی 0046508465 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱9۳۵67 و شناسه ملی ۱0۱0۲۳۵4۸00

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اشخاص زیر به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند: خانم 
راحله مرشــدی میبدی با شماره ملی 0071111417- خانم راضیه 
مرشدی میبدی با شماره ملی 0063616343- خانم فاطمه خرامان 
شــماره ملی 0046508465 خانم سعیده اکبری نظری با کد ملی 
 0070954771 بــه عنوان بــازرس اصلی و خانم افســانه پیروزه 
با کد ملــی 0084421691 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان بصیر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱9۳۵67 و شناسه ملی ۱0۱0۲۳۵4۸00

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رجحانی به شماره 
ملی 4323507828 به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی 14005291651 به 
سمت رئیس هیئت مدیره مجید شاهسواری به شماره ملی 0054677688 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان 
انقالب اســالمی به شناسه ملی 10100171920 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسام 
وحیدی فرد به شــماره ملی 0073456284 به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه 
ملی 10320823609 به ســمت عضو هیئت مدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی 0452727588 به 
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی 10340058917 به سمت 
عضو هیئت مدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی 1552065537 به نمایندگی از شرکت انرژی گستر 
ســینا به شناسه ملی 10101345022 به ســمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات اداری و مراسالت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد

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

آگهی تغییرات شرکت پایا سامان پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت ۳0۸460 و شناسه ملی ۱0۱0۳46499۵

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت 17947 
و شناســه ملی 10100621378 به عنوان بازرس اصلــی و آناهیتاضیائی طبری 
باکدملی 0067271162به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 98 مورد تصویب قرارگرفت.

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

 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اتحاد راه 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4۳۱۲7 و شناسه ملی ۱0۱00۸۸49۱7

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1400/01/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان بازرس قانونی دارای شناسه ملی 
10861836531 به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیراالنتشار کیهان برای 
درج آگهی های شــرکت تعیین گردید. صورتهای مالی )صورت حســاب سود و زیان و 

صورت وضعیت مالی( منتهی به تاریخ 1399/9/30 مورد تصویب قرارگرفت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱64۲۳ و شناسه ملی ۱0۱00۵9۱۳۱6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، 
شهر تهران، محله داوودیه ، خیابان آزیتا ، خیابان چهارم ، پالک 6- ، طبقه سوم ، واحد 
غربی کدپستی 1911935677 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید.

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

آگهی تغییرات شرکت بن تاژ پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت ۲۵40۳۸ و شناسه ملی ۱0۱0۲94444۳

شركتمجتمعگازپارسجنوبيپاالیشگاهسوم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصةعموميدومرحلهای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:
2000093498001091 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

 00/024R3MO مناقصه شماره MO-0040015-MR3 تقاضای  شماره مناقصه و تقاضا

SPIRAL WOUND GASKET موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
661/883/000 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران مي باشد. نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار

13/237/665/000ریال مبلغ برآوردي مناقصه
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.  آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي کیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد. آخرین مهلت بارگذاري و ارسال مستندات ارزیابي کیفي )رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی به  همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.  آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه سوم- اداره تدارکات کاال آدرس مناقصه گزار

شرکت ملی گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی 
نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبيمناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های5023-5118-07731315037 تماس حاصل فرمایند. 

نوبت اولآگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

شناسهآگهی:1282668
شناسهنوبتچاپ:1408368

سال هشتادم   شماره ۲۲97۳   تکشماره ۳0000 ریال۱۲ صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  چهارشنبه 4 اسفند ۱400   ۲۱ رجب ۱44۳    ۲۳ فوریه ۲0۲۲
]صفحهآخر[]صفحات4و10[

 آماده باش تمام نیروهای مســلح عراق در آستانه 
سالروز شهادت امام کاظم  )ع(.

 اعالم رسمی حضور موساد در بحرین.
 تعــداد تلفات اُمیکــرون در آمریکا از تلفات دلتا 

پیشی گرفت.

 گزارش  هاآرتص از تغییر قواعد جنگ در سوریه 
به نفع بشار اسد.

 حمله وحشــیانه صهیونیســت ها بــه یک زن 
و معلول فلسطینی در شیخ جراح.

طیروزهایگذشتهاتفاقافتاد

شعار نویسی روی دیوارهای جده و زیر تصاویر بن سلمان 
با عنوان سرنگون باد طاغوت

 وزیر کشور: وضعیت رنگ بندی های جدید برای تایید 
به ستاد مقابله با کرونا ارائه می شود.

 افزایش 51 درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران.
 ارائه 99 هزار خدمت به بیماران نیازمند توســط 

هالل احمر در سال جاری.

 بر اساس صورت های مالی تا انتهای سال 1399 
 معلوم شــد؛  امکان ســاخت یک میلیون مســکن 

با 3 درصد اراضی یک شرکت دولتی!
 کشــف بیــش از هــزار تــن گنــدم احتکاری

در گلستان.

وزارتصمتآمارداد

افزایش تولید 450 هزار 
دستگاه لوازم خانگی در یک سال

]صفحه2[

امیرعبداللهیان:

هنوز در باره تضمین 
ابتکار عملی و قابل اعتمادی را از آمریکا دریافت نکرده ایم  ایران قصد دارد با توسعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه 

نقش مؤثری در بازار جهانی گاز ایفا کند

بهای نفت به 100 دالر رسید

 هنوز در موضوع تضمین، ابتکار عملی و قابل 
اعتمــادی را از آمریکا دریافت نکرده ایم. تمامی 
موضوعــات چــه در حوزه هســته ای و چه در 
 حوزه رفع تحریم ها باید به صورت یک بســته 

حل و فصل شود.
 برای آنکه به یک توافق خوب نزدیک شــویم 
از طرف هیئت ایرانی، ابتکارات و انعطاف زیادی 
نشــان داده شــده اســت. اکنون نوبت آمریکا و 
طرف های غربی است که ابتکار و انعطافی از خود 

نشان دهند.
 بایدن نمی تواند هم از حســن نیت حرف بزند 
و هم در طــرف مقابل، تنها در طــول چند ماه 
گذشته، در سه نوبت تحریم های جدیدی را علیه 

اشخاص حقوقی و حقیقی ایران اعمال نماید. 

 آمریکایی ها در برجام اخالل ایجاد کردند، لذا 
اکنون باید مسئوالنه مسئولیت این کار را بپذیرند 
و انعطــاف الزم را از خود نشــان دهنــد تا این 

مذاکرات به یک توافق قطعی منجر شود.
 در بازگشــت همه طرف ها به برجــام، این امر 
پذیرفته نیست که ما هم نظام سخت راستی آزمایی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیریم و از دیگر 
ســو به طور همزمان برخــی از موضوعات ما در 

دستور کار شورای حکام آژانس قرار داشته باشد.
 اولیانوف: با آقای انریکه مورا هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپا در مذاکرات وین دیدار داشــتم. 
در مورد وضعیت فعلــی )مذاکرات( تبادل نظر 
کردیم. ظاهراً مذاکــرات برای احیای برجام در 

آستانه عبور از خط پایان است.

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

روزنامه سعودی: ایران بود
که اقتدار آمریکا را 

شکست

جنگسرد،گرمشد

ضربه کاری روسیه به آمریکا
پوتین جدایی دو منطقه از اوکراین را به رسمیت شناخت

]صفحهآخر[

]صفحه3[

پوتینبعدازپذیرشرســمیاستقالل
»دونتسک«و»لوهاسنک«بهارتشدستور
دادبــهمنظور»حفظصلح«واردشــرق
اوكراینشوندوساعاتیبعدهزاراننظامی

اینكشورواردایندومنطقهشدند.
دیلیمیل:هزاراننیــرویروسظرف
چندساعتواردایندومنطقهجداشدهاز
اوكراینشدند...پوتیندستبردارنخواهد
بودومناطقدیگریازاوكراینراازآنخود

خواهدكرد.
»توماسفریدمن«ستوننویسروزنامه 
نیویورکتایمزباانتقاداز»اقداماتآمریکا
كهزمینهسازایناقدامپوتینشد«نوشت:
»اینجنگپوتینبوداماآمریکاوناتونیز

تماشاگرانبیگناهنیستند.«
آمریــکاواتحادیهاروپــااعالمكردند
روسیهرابهشــدتتحریمخواهندكردو
روســیهنیزدرپاسخگفتبهتحریمشدن

عادتدارد.
بهدنبالاقدامپوتینقیمتنفترشدی
سرســامآورراتجربهكردوبــه100دالر

نزدیکشد.
آمریکا،اتحادیهاروپاوانگلیس،روزانه
3/5میلیونبشکهنفتوفرآوردهازروسیه
خریداریمیكنندودرصورتتحریمنفتی
روســیهانتظارمیرودقیمتنفتجهش

بسیاربیشتریراتجربهكند.

 

دایره وسیع دیپلماسی
از »عشق آباد« تا »دوحه«

یادداشت روز

] صفحه۲ [

رئیسجمهورروسیهدوشنبهشبرسماًاعالمكرداستقاللدومنطقه»دونتسک«و»لوهاسنک«درشرقاوكراینرابهرسمیتمیشناسد.

انتشاراینخبرمثلبمبصداوغرببهرهبریآمریکارابهنوعیغافلگیركردوبهواكنشهاییغالباًازجنستهدیدوتحریمواداشت.
دربازیشطرنجآمریکاوروسیههمانطوركهانتظارمیرفتاینسربازانپیادهدولتاوكراینبودندكهبازندهشدند.

صفحه ۱۰

با پیگیری مسئوالن سپاه 
مجرمان مطرح شده در فایل صوتی 

به اشد مجازات محکوم شده اند

صفحه ۳

فتح سنگر به سنگر
با گردان های »تبیین«

صفحه ۳

افزایش فروش نفت
 و بازگشت ارز آن

حاصل دیپلماسی متوازن است

سخنگویدولت:

سخنگویقوهقضائیه:

صفحه ۱۱

کلیات طرح »حمایت از 
کاربران فضای مجازی« 

در کمیسیون ویژه تصویب شد

با18رایمثبتویکرایمنفی

رئیسجمهوردرششمینمجمعكشورهایصادركنندهگاز:

صفحه ۱۱

پاسداری از جهت گیری ها 
و مبانی انقالب اسالمی

نگاه

صفحه ۱۱

 اشتباه کردیم جلوی عهدشکنی 
و زیاده  خواهی غرب ایستادیم!

نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای



روزنامه سعودی: ایران بود
که اقتدار آمریکا را شکست

به نظر می رسد آمریکا در حال تسلیم شدن در برابر ایران است؛ همان کشوری که 
شکست های آمریکا از آنجا شروع شد.

روزنامه سعودی »العرب« چاپ لندن با ارزیابی واقعیت های تضعیف قدرت آمریکا 
نوشــت: آخرین بار، بحران اوکراین، واقعیت دولت بایدن را برمال کرد. دولتی که خود را 
در مقابل چین می بیند و به نظر می رسد آماده تسلیم شدن در برابر جمهوری اسالمی 
ایران است. در سایه این معادله، عجیب نیست که پوتین، رئیس جمهور روسیه در بحران 
اوکراین تا آخر پیش رود؛ بعد از اینکه متوجه شــد دولت کنونی آمریکا چیزی فراتر از 

ادامه دولت اوباما نیست.
دولت بایدن می تواند هر چقدر که می تواند تهدید کند. در نهایت نمی تواند روسیه 
را مجبور به عقب نشینی در قضیه اوکراین کند. آمریکا چه تحریم هایی می تواند بر روسیه 
اعمال کند در زمانی که پوتین توانســته تمام کانال ها را با چین دوباره باز کند؟ فراتر 
اینکه موضع اروپا درباره تحریم علیه روسیه، در سایه نیاز اروپا به گاز روسیه بی معناست.

واکنش دولت بایدن زاییده امروز نیست، بلکه ناشی از سلسله شکست های آمریکا 
از زمانی است که جیمی کارتر در برابر ایران در قضیه تسخیر سفارت در تهران شکست 
خورد. این عقب نشینی کافی بود تا مجموعه عقب نشینی های آمریکا آغاز شود که تا به 

امروز به جز در برخی موارد ادامه داشته است.
قبل و بعد از جنگ سرد و قبل از فروپاشی شوروی و بعد از آن، پوتین از زمانی که 
افسری اطالعاتی بود همه چیز را زیر نظر گرفته بود تا زمانی که دوران اوباما شروع شد 
و در این زمان توانست رئیس جمهوری آمریکا را بازی دهد.آمریکا در ماجرای روسیه هم 

در تمام جهان ناتوانی خود را نشان داد و حتی در ونزوئال.
چه بسا مهم ترین مسئله ای که پوتین مالحظه کرده این است که متحدان آمریکا 
به این کشور اعتماد ندارند. به عنوان مثال به احتمال زیاد پوتین درباره رفتار آمریکا در 
قبال تحوالت یمن و رفتار خصمانه ایران در قبال برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
تامل کرده است. آمریکا در مذاکرات غیر مستقیم با ایران در وین با وجود پرتاب موشک 
به ســمت ابوظبی بر عدم مرتبط کردن موضوع اتمی این کشور به رفتارش در خارج از 

مرزها پافشاری دارد.
هر طرفی که نقاط ضعف آمریکا را کشف کند، می تواند از آن بهره ببرد. در نهایت 
روسیه به دو پایگاه در ساحل سوریه دست پیدا کرده است. پیش از این شبه جزیره کریمه 

را از اوکراین پس گرفت و اروپا و آمریکا کاری در قبال آن انجام ندادند.
درحالی که آمریکا سردرگم و اروپا از هم گسیخته است، پوتین سرگرمی مورد عالقه 
خود یعنی بازی کردن با نقاط ضعف دشمنانش را انجام می دهد. او به برپایی یک نظام 
بین المللی جدید با همکاری چین کمک می کند. بعید نیست چشم چین هم به تایوان باشد.

انتظارات تورمی
رو به کاهش و بهبود است

کاهش رشــد سه شــاخص تورمی حاکی از این است که انتظارات تورمی فروکش 
کرده و کاهش یافته است.

روزنامه اصالح طلب دنیای اقتصاد ضمن انتشار این ارزیابی می نویسد: بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، در بهمن ماه سال جاری سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و متوسط 
نسبت به ماه قبل روند کاهشی را ثبت کردند. شاید مهم ترین موضوعی که بتوان برای 

افت تورم عنوان کرد، بهبود انتظارات تورمی در ماه های اخیر است. 
روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم بهمن را منتشر کرد. بر 
اساس این گزارش پس از یک ماه وقفه در روند نزولی شاخص بهای مصرف کننده 
در دی ماه، در دومین ماه زمستان تورم بار دیگر روند نزولی خود را از سر گرفت و 
هر سه شاخص تورم شاهد کاهش بودند. بر این اساس شاخص بهای مصرف کننده 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته ) تورم نقطه به نقطه ( 35/4 درصد رشد را 
تجربه کرده اســت؛ این مقدار نســبت به ماه گذشته کاهش ۰/5 واحد درصدی 
را نشــان می دهد. در بخش تورم ماهانه نیز شاخص قیمتها در بهمن ماه شاهد 
رشدی 2/1 درصدی بود که در مقایسه با ماه گذشته ۰/3 واحد درصد از میزان 

آن کاسته شده است. 
گرچه هنوز بازار با ثبات موردنظر سیاستگذار فاصله دارد اما به نظر می رسد انتظارات 
کاهشی تاثیر خود را بر روی شـاخص قیمت ها گذاشته است. از طرفی روند نزولی تورم به 
رغم بی ثباتی گروه کاالهای خوراکی رخ داده است و می توان امیدوار بود با به ثبات رسیدن 
این دسته از کاالها، شاهد کاهش بیشتر شاخص بهای مصرف کننده باشیم. به نظر می رسد 
در حالی که روند رو به رشد قیمت ها همچنان ادامه دارد، سایه انتظارات تورمی موجب 
شده تا از سرعت رشد آنها کاسته شود. اگرچه بازارها تا حدودی ثبات پیدا کرده اند اما 
همچنان با ثبات مدنظر سیاستمدار فاصله دارد و نرخ تورم ماهانه ثبت شده می تواند به 
سطوح باالتر بازگردد. با این حال انتظارات تورمی کاهشی موجب شده تا شاخص بهای 

مصرف کننده همچنان رونـــــدی نزولی را در پیـــش بگیرد.
می توان انتظار داشت در صورت کنترل تورم کاالهای خوراکی، سطح قیمت ها رشـد 
کمتر و ثبات بیشتری را تجربه کنند. همچنین باید توجه کرد که نوسانات فصلی و کاهش 
عرضه برخی از محصوالت کشاورزی در زمستان باعث افزایش تورم برخی خوراکی ها شده 

که این اثر با گذر از فصل سرما کمرنگ خواهد شد.

اعتماد: عدم تولید مسکن
قیمت را در 6 سال 8 برابر کرد

روزنامه اصالح طلب اعتماد نوشت؛ قیمت مسکن، پس از لغو تحریم ها پایین نمی آید؛ 
چرا که ساخت و عرضه مسکن در چند سال اخیر پایین بوده است.

این روزنامه که از حامیان مدیریت روحانی و عباس آخوندی )وزیر راه و شهرسازی 
دولت تدبیر( به شمار می آید، نوشت: تحوالت جدید در مذاکرات هسته ای اگرچه تاثیر 
اولیه ای در بازارهای دارایی نظیر ارز و طال با ریزش قیمت ها ایجاد کرده، اما بسیاری از 
معامله گران امیدوارند که تحول بعدی در حوزه دارایی های باال مانند مسکن یا زمین رخ 
بدهد. متوسط قیمت مسکن در کشور در آخرین آمار ارایه شده که مربوط به پاییز امسال 
است به بیش از 31 میلیون تومان در هر متر مربع رسـیـده اسـت. البته آمارهای موجود 
در نگاه اول نشان می دهد که سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا 
کرده اســت. طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه 14۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شهر تهران 32 میلیون و ۹4۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب 1/1 و 2۰/3درصد افزایش یافته است . تعداد معامالت انجام 
شده در این ماه ۹۸1۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه باماه مشابه در سال 
قبل به ترتیب ۰/5 و 1۷۹ درصد افزایش رانشـان می دهد. از سوی دیگر گزارش ها نشان 
می دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. طی سه 
ماه گذشــته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج 1/2 درصد، 1/۸ درصد 
و 1/1 درصد بوده و رشد ساالنه آن به 2۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ افزایش 
ساالنه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹1، 41 و ۹۹ درصد بود. البته 
با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مسکن در یک سال گذشته حدود 2۰ درصد بوده، این 
رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای سکه 4/2 درصد بوده است. همین مسئله در ترغیب 

برخی افراد برای خرید ملک تاثیرگذار بود. 
 مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در مورد لغو تحریم ها و تاثیر آن بر 
بازار مسکن براین باور است که این مسئله می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت آثار متفاوتی 
در پی داشته باشد و ممکن است در کوتاه مدت برداشتن تحریم ها شوکی مقطعی به این 
بازار وارد کند که البته این شوک چندان طوالنی مدت نخواهد بود و مجددا بازارها به تعادل 
باز خواهند گشت. این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بسیار بعید است که قیمت 
مسکن پس از مدتی طوالنی افت کند و بیشتر به نظر می رسد به همان رویه قبلی بازگردد 

و این روند صعودی در بازار مسکن البته با شیبی کمتر از تورم در حال افزایش است.
این کارشناس گفت قیمت مسکن در ۶ سال گذشته ۸ برابر شد. سلطان محمدی 
با تأکید بر این که ضعف فعلی بخش مسکن در حال حاضر در حوزه عرضه است، گفت: 
البته این نکته مهمی اســت که عمده ضعف فعلی در بخش عرضه را هم باید در حوزه 
تقاضا جست وجو کرد چرا که در این مدت شــاهد آن بودیم که خانوارها توان خرید ملک 

را نداشتند و طبیعتا میزان عرضه مسکن نیز کاهش پیدا کرد.
اشاره روزنامه اعتماد به کاهش تولید و عرضه مسکن، در حالی است که عباس آخوندی 
پس از 5 سال وزارت در دولت روحانی، با گستاخی افتخار کرد که در دوره وزارتش حتی 
یک واحد مسکونی هم نساخته است. این در حالی است که از سیمان و فوالد تا بقیه لوازم 
ساختمانی، در داخل تولید و حتی صادر هم می شود و مهندس و نیروی کار کافی هم در 
داخل کشور وجود دارد. به عبارت دیگر تولید مسکن می توانست در طول این سال ها، به 
عنوان یکی از پیشران های اقتصاد، چرخ تولید را بچرخاند، ایجاد اشتغال کرده و نیازمندان 
مسکن را صاحب خانه نماید و بخش مهمی از تورم را مهار کند. اما سیاست غلط دولت 
روحانی در این زمینه موجب انباشت نیاز به چند میلیون واحد مسکونی در کنار احتکار 

مسکن توسط برخی سودجویان و ۸ برابر کردن قیمت مسکن و سپس اجاره بها شد.
اگر سیاست های روحانی متوقف نشده بود

تورم به باالی 50 درصد می رسید
بررســی آمارها نشان می دهد که اگر سیاست های اقتصادی دولت روحانی متوقف 

نمی شد، تورم در دی ماه به باالی 5۰ درصد می رسید.
روزنامه وطن امروز ضمن بررسی آمارهای موجود نوشت: بر اساس اطالعات ارائه شده 
توسط مرکز آمار، نرخ تورم از نیمه دوم سال جاری و استقرار دولت سیزدهم روند کاهشی 
به خود گرفته است به طوری که تورم ساالنه منتهی به دی  نزدیک 3 درصد از شهریور 

کمتر شده است.
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار - که مربوط به تورم دی  اســت - تورم ساالنه 
منتهی به این ماه 42.4 درصد بوده است. این در حالی است که تورم ساالنه منتهی به 

شهریور 45.۸ درصد گزارش شده بود.
به ترتیب میزان تورم منتهی به ماه های نیمه دوم سال عبارتند از: مهر 45.4، آبان 

44.4 و آذر 43.4. 
همچنین تورم نقطه به نقطه نســبت به سال گذشته نیز کاهش پیدا کرده 
است. تورم نقطه ای که در خرداد بر اساس گزارش مرکز آمار 4۷.۶ درصد بوده، 

به 35.۹ درصد در دی  رسیده است.  البته با وجود کاهش تورم باز هم شرایط قیمت ها 
و تورم 4۰ درصدی برای اکثر اقشار مردم تحمل پذیر نیست و افزایش قیمت برخی اقالم 

خوراکی پرمصرف باعث آزار آنها می شود.
اگر بخواهیم نارسایی های موجود را که به تورم های افسارگسیخته در اقتصاد منجر 
شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری 
بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک   هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل 
ساختار اقتصاد، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند که با جهش  آن شاهد 
افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید 
در سیاســت های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به 

صورت پایدار باشیم.  
پس از روی کار آمدن دولت ســیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول 
توسط دولت و تیم اقتصادی اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی 
از علل تورم که پیش تر اشاره شد، استقراض های مکرر دولت ها به منظور تامین کسری 
بودجه و هزینه های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی 
دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که 

نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه های اخیر مشاهده می شود. 
در این بین اما برخی کارشناسان و رسانه ها که جزو حامیان روی کار آمدن حسن 
روحانی به عنوان رئیس جمهور بودند، بر موضوع گرانی برخی اقالم خاص تاکید کرده و 

شرایط را بحرانی تر از قبل ترسیم می کنند.  
برای مثال یکی از اقتصاددانان حامی روحانی گفته است: »چرا رئیس جمهور می گوید 

نرخ تورم کاهش یافته است؟ قیمت ها روزانه باال می رود اما تورم نزولی است؟!« 
این فضاســازی ها در حالی انجام می شود که بر مبنای اطالعات رسمی مرکز آمار 
-که معیار ارزشــیابی سیاست های تمام دولت هاست - موتور رشد تورم خاموش شده و 

تورم در حال تعدیل است. 
بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال جاری به صورت مستمر ماهانه به طور حدودی 
تورم یک درصد افزایش پیدا می کرده و اگر در سیاست های کالن اقتصادی تجدیدنظر 
نمی شد، در دی ماه شاهد تورم 5۰ درصدی بودیم. این یعنی اگر تیم اقتصادی روحانی 
هنوز مســتقر بود، تورم 5۰ درصد دور از انتظار نبود. با این تفاســیر مشــخص نیست 
مدافعان روحانی که باعث خلق رکوردهای فاجعه بار اقتصادی بودند، امروز با چه رویی از 

شاخص های اقتصادی دم می زنند.
هیل: گزینه های آمریکا مقابل ایران

همگی بد و ناکارآمد هستند
نشریه کنگره آمریکا معتقد است با وجود همه جار و جنجال ها، بهترین گزینه برای 

دولت بایدن در شرایط موجود، بازگشت به برجام است.
جین هارمن عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان که ســابقه ریاست اندیشکده 
ویلسون را هم دارد، در نشریه هیل نوشت: دولت جو بایدن به زودی راهبرد امنیت ملی 
ســاالنه اش را منتشر خواهد کرد. اما روشن است که جهان منتظر ما نیست. تنش های 
روسیه و اوکراین، آزمایش های موشکی کره شمالی و حمالت پهپادی بی باکانه حوثی های 
متحد ایران علیه ابوظبی، حاکی از شــرایط هولناکی است که می تواند بدتر هم بشود. 
انتقادها از رفتارهای بی پروای دولت  ترامپ در حال افزایش است. اما بی تردید مخرب ترین 
اشتباه سیاست خارجی آن دولت، خروج از توافق هسته ای بود، توافقی که برای مهار برنامه 
هســته ای ایران طراحی شده بود. همان طور که رابرت لیتواک پژوهشگر مرکز ویلسون 
می گوید، دولت اوباما درباره تحول آفرینی برجام بزرگ نمایی کرد، اما کارایی این توافق 

بسیار چشمگیر بود. 
برجام فقط به برنامه هســته ای ایران می پردازد، نه به توسعه موشکی و استفاده 
از نیروهای نیابتی آن برای حمله به اســرائیل و رفتارهای ناخوشــایند در سراســر 
خاورمیانه. با این حال، این توافق در تحقق هدف مهار برنامه  هسته ای ایران، به ویژه 
در محدود کردن تولید پلوتونیوم ایران و اجازه بازرســی های مکرر توســط آژانس 
بســیار خوب عمل کرد. امــا دولت  ترامپ با خروج از برجــام چارچوبی را رها کرد 
که هم روســیه و چین و هم اروپا از آن حمایت می کردند و باعث شــد ایران در پی 
کاهش زمان گریز هســته ای برآید. در حال حاضر زمان گریز هسته ای ایران به چند 

هفته کاهش یافته است.
بدیهی است که دیدگاه مقامات دولت پیشین آمریکا از جمله مایک پمپئو مبنی بر 
اینکه ایران حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، تعهداتش را کنار نخواهد گذاشــت، 
ســاده لوحانه بوده است. اما عامل بدتر این است که ایران پس از آن، دولت تندروتری را 
برگزیده و دانشی را به دست آورده که حتی اگر توافق احیا شود هم، نمی توان آن را از 

میان برداشت. 
اکنون دولت بایدن با گزینه دشواری روبه روست؛ اگر به برجام بازگردد، بدیهی است 
که باید تحریم های یکجانبه اعمال شده توسط دولت  ترامپ را لغو کند. این بدون شک 
انتقاد شدید جناح محافظه کار را به همراه خواهد داشت. اما عدم بازگرداندن برجام ریسک 

بدتری را به همراه دارد.
 بهترین گزینه  بد کدام است؟ از نظر من این گزینه، بازگشت به برجام است. نباید 
فراموش کرد که کمال گرایی، دشمن شما و منافع تان است. اکنون ما با پیامدهای فاجعه باری 
روبه رو هستیم که حاصل نپذیرفتن این بهترین گزینه  بد است. روشن است که کدام مسیر 

بهترین است و ما زمانی برای از دست دادن نداریم.

اخبار كشور
صفحه 2

چهار شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ 
2۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره 22۹۷۳

خبر ویژه

گفت و شنود

موبایل بی موبایل!
گفت: روسیه بی توجه به خط و نشان کشیدن های آمریکا و ناتو، ضربه سخت 
و شــکننده ای به آمریکا زد و دو منطقه از اوکراین که اعالم خودمختاری کرده 

بودند را به رسمیت شناخت. یعنی ضمیمه روسیه کرد.
گفتم: دقیقاً ۶۰ سال قبل ) ۱۹۶۲( بین شوروی سابق و آمریکا بر سر 
استقرار موشک های شوروی در کوبا تنش ایجاد شد و نهایتاً خروشچف 
و کندی توافقی امضاء کردند که بر اساس آن قرار شد شوروی سکوهای 
پرتاب موشک خود را از کوبا جمع کند و آمریکا هم به کوبا حمله نکند و 
موشک های اتمی خود را از ترکیه خارج کند ولی آمریکا بعدها نقض عهد 

کرد و حاال روسیه آن حرکت آمریکا را تالفی کرده است.
گفت: با این تفاوت که امروزه پشم و پیلی ابرقدرتی آمریکا ریخته و در مقابل، 

روسیه از ۶۰ سال قبل قدرتمندتر شده است.
گفتم: روباهی زیر درخت با موبایلش شــماره می گرفت ولی آنتن 
نمی داد. زاغی که باالی درخت نشسته بود گفت بنداز باال برات شماره 
بگیرم و روباه موبایلشو باال  انداخت. زاغ گفت دیگه موبایل بی موبایل. این 
به جای اون قالب پنیری که وقتی کالس دوم بودم با کلک ازم ِکش رفتی!

مسعود اكبری

»دیپلماسی را تحت تأثیر مسئله  هسته ای نباید قرار داد؛ یعنی این جور نباشد 
که دیپلماسِی کشور مّتصل به قضّیه  هسته ای باشد؛ نه، قضّیه  هسته ای یک قضّیه  
جداگانه ای است که آن را بایستی به یک شکل مناسب و شایسته کشور حل کنند، اّما 
دایره  دیپلماسی خیلی وسیع تر است... ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه  اقتصادی 
خیلی مهم است. این جنبه  اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد... به طور ویژه با 
همسایگان. ما پانزده همسایه داریم که یک جمعّیت عظیمی را تشکیل می دهند، بازار 
وسیعی را به وجود می آورند لکن به اینها منحصر نباید بود و ]ارتباط با[ دیگِر کشورها 

هم همین جور است؛ حدود دویست و خرده ای کشور در دنیا هست.«
این اظهارات بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب در نخستین دیدار رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت ســیزدهم است. در روزهای گذشــته جناب آقای رئیسی، 
رئیس جمهور محترم کشورمان به دعوت امیر قطر و به منظور دیداری رسمی و نیز 

شرکت در ششمین اجالس سران اوپک گازی، به دوحه سفر کرد.
تقریبا همزمان با سفر رئیس جمهور به قطر، جریان تحریف با شایعه پراکنی مدعی 
شــده بود که وزیر امور خارجه ایران عازم وین است تا توافق جدید حول برجام را 
امضاء کند. خبری که بالفاصله توسط ارگان رسانه ای دولت تکذیب شد. متاسفانه در 
سالیان اخیر جریانی مخرب در داخل کشور با بکارگیری رسانه های متعدد، به گونه ای 
القاء می کند که گویا کلید رفع همه مشکالت کشور در پرونده برجام نهفته است. این 
طیف مدعی است که تا برجام به سرمنزل مقصود نرسد، هیچ گره ای از مشکالت باز 

نخواهد شد.
بر همین براساس پیش از این ادعا شد که تا برجام احیا نشود، نه از واکسیناسیون 
سراســری کرونا خبری خواهد بود، نه از پیوســتن به سازمان اقتصادی شانگهای. 
رسانه های جریان تحریف مدعی بودند که تا برجام احیا نشود، نه از اجرایی شدن توافق 
۲5 ســاله ایران و چین خبری خواهد بود و نه ایران قادر خواهد بود درآمد حاصل از 
فروش نفت خود را دریافت کند و نه تعامالت اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها کلید 
می خورد. اما در دولت سیزدهم همه این موارد به وقوع پیوست و آن در شرایطی بود 

که نه برجام احیا شده بود و نه ایران به FATF پیوسته بود. 
در این میان ارتقای روابط تجاری و اقتصادی ایران و قطر نیز در شرایطی کلید 
 FATF خورده است که نه برجام احیا شده و نه تغییری در وضعیت ایران در پرونده
به وقوع پیوسته است. براساس گزارش های منتشر شده، ایران و قطر پس از روسیه به 
ترتیب دومین و سومین ذخایر گازی جهان را با 3۲ و ۲4 تریلیون متر مکعب در اختیار 
دارند. نکته قابل توجه آن است که ایران و قطر در بزرگترین میدان گازی جهان- میدان 
گازی پارس جنوبی)با ظرفیت ذخیره حدود 5۱ تریلیون مترمکعب گاز(- سهیم هستند 
و این مولفه، فرصت ویژه ای را در حوزه انرژی در اختیار دو کشور قرار می دهد. ایران و 

قطر همچنین حدود ۲7۰ کیلومتر مرز آبی)دریایی( مشترک با یکدیگر دارند. 
عالوه بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در همسایگی با کشورهای 
واردکننده گاز قرار گرفته است، این فرصت در اختیار کشورمان قرار گرفته است که 
با اســتفاده از ظرفیت خط لوله سراسری و صادراتی، نسبت به صادرات، سوآپ و یا 
ترانزیت گاز قطر از مسیر خود اقدام کند و از منافع اقتصادی آن بهره مند شود. سوآپ 
گاز قطر از مسیر ایران، مقصدهای متنوع و متعددی را شامل می شود؛ از ترکیه و برخی 

کشورهای اروپایی تا هند و پاکستان و چین و کشورهای شرق آسیا. 
 از ســوی دیگر، کشــورهای عضو اوپک گازی 44 درصد از تولید گاز جهان،
۶7 درصد از ذخایــر گازی جهان، ۶4 درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از 
تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. این اعداد و ارقام قابل توجه، از اهمیت 

این مجمع گازی حکایت دارد.
با این  حال نکته قابل تأمل اینجاســت که آخرین سفر رئیس جمهوری ایران به 
قطر به شهریور ۱3۸۹ برمی گردد. به عبارت دیگر، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم 
هیچ سفری به دوحه انجام نداده است و این تنها یکی از مصادیق فرصت سوزی در 
۸ ســال گذشته است و »مشتی است نمونه خروار« از کارنامه ضعیف دولت قبل در 

دیپلماسی منطقه ای. 
براساس گزارش های منتشر شده، قطر بازاری ۲۶ میلیارد دالری دارد و این بازار 
فرصــت خوبی را در اختیار تجار و بازرگانان ایرانی قرار می دهد. اما در دولت قبل به 
دلیل عدم تعامل اقتصادی و به دلیل فقدان حضور رایزن بازرگانی از سوی دولت ایران 
در این کشور، سهم کشورمان از بازار ۲۶ میلیارد دالری قطر با حدود ۱۱7 میلیون دالر 

صادرات به این کشور، کمتر از نیم درصد بوده است.
حکایت دیپلماسی ضعیف منطقه ای و اقتصادی در دولت قبل »مثنوی هفتاد من 
کاغذ است«؛ در یک نمونه دیگر در دولت قبل سفارت ایران در هند حدود 3۰۰ روز 
بدون سفیر بود. خالی ماندن حدود ۱۰ ماهه صندلی سفیر ایران در هندوستان سبب 
شــد میزان مراودات تجاری کاهش یابد و این در شرایطی بود که کشور هندوستان 

می توانست نقش موثری در کاهش اثرات تحریم ها علیه ایران داشته باشد. 
روزنامه شرق- ۲۹ تیر ۱4۰۰- در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات های سابق در 
نقد سیاست خارجی دولت قبل نوشته بود:»دولت روحانی...روابط دوجانبه با کشورها 
و به خصوص همسایگان را... تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را 
به زلف برجام گره زد...دولت روحانی در سیاست خارجی... از دو ابراولویت »اقتصادی« 

و »همسایگان« سخن گفت که در عرصه عمل به اندازه سر سوزنی اجرائی نشد«.
آقای رئیســی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون 4 سفر خارجی داشته 
است. تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه و قطر. عضویت ایران در سازمان اقتصادی 
شانگهای، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران- که 
ارزآوری برای کشور و شکستن تحریم ها و رفع مشکل گازی استان های شمالی در 
فصل سرما را در پی داشت- در کنار تفاهم دوجانبه به منظور افزایش تجارت میان 
ایران و روســیه تا سقف ۱۰ میلیارد دالر و سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، بخشی از 

دستاوردهای دیپلماسی دولت سیزدهم در ماههای اخیر است. 
این نتایج به این دلیل حاصل شد که دولت، دایره دیپلماسی را در سه چهار کشور 
غربی خالصه و محدود نکرد. به همین خاطر بود که رئیس جمهور- ۲۲ بهمن ۱4۰۰- 
تاکید کرد:»روابطمان در سیاست خارجه متوازن است. نگاه به غرب، کشور را نامتوازن 
کرده است، باید به همه کشورها به ویژه همسایگان نگاه ویژه داشته باشیم، اما امیدمان 
به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم. ما به آینده بسیار امیدوار 

هستیم، این امیدواری در شعار نیست و هر روز که می گذرد امیدوارتر می شویم.«
این اظهارنظر را بگذارید کنار توئیت اخیر جناب آقای رئیسی پس از دیدار با امیر 
قطر که نوشت: »ایران برادری خود را در دوران های سخت به ملت های منطقه ثابت کرده 
و امروز فاتح دو میدان علیه تروریسم تکفیری و مبارزه با فشار حداکثری آمریکاست. 

تحوالت منطقه بخوبی نشان داد تنها مقاومت جواب می دهد.« 
همان طور که رئیس جمهور محترم تاکید کرده اســت، در حال حاضر ایران هم 
در میدان و هم در دیپلماســی، در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا و تروئیکای اروپا 
سربلند بیرون آمده اســت. با این حال جریان تحریف به عنوان یار کمکی دشمن 

همچنان مشغول کار است.
جریان تحریف هیچ گاه به دســتاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سیاست 
خارجی اشــاره نمی کند، احتماال این طیف ناراحت و پریشان است که چرا در فصل 
سرما، گاز شهرهای شمالی ایران قطع نشد؟! تا دستمایه ای می شد برای تحقیر و رنج 

و اختالف افکنی میان مردم ایران. 
جریان تحریف عصبی است از اینکه چرا ایران هم صادرات نفتی خود را افزایش 
داده و هم درآمد حاصل از آن را دریافت می کند؟! و این مسئله ابزار زورگویی آمریکا 

و اروپا را در وین ُکند و بی مصرف کرده است. 
 جریان تحریف ناراحت است از اینکه ایران هم مذاکرات وین را از موضع باال و 
مقتدرانه در پیش گرفته و همزمان رزمایش نظامی و موشکی برگزار کرده و هم ماهواره 
به فضا پرتاب می کند و هم درخصوص واکسیناسیون کرونا و پیشرفت های پزشکی در 

مبارزه با کرونا در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 
تکلیف جریان تحریف مشخص است. این جریان مخرب به دلیل بی توجهی به منافع 
ملی و بی اعتنایی به عزت مردم ایران، از پیمودن مســیر غلط خود منصرف نشده و 
بر آن اصرار دارد. بنابراین این وظیفه مقامات ارشد، نخبگان، رسانه ها و عموم مردم 

است که در مقابل این جریان مخرب، هوشمندانه رفتار کنند.
یکی از لوازم این رفتار هوشمندانه، پرهیز از گرفتار شدن در تله »شرطی  سازی 
اقتصاد« است. شرطی  سازی اقتصاد و ضریب دادن به نوسانات قیمت ارز از کارویژه های 

جریان تحریف در ماه ها و هفته های اخیر بوده است.
این جریان مخرب با سانسور دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و با انکار 
اقدامات دولت در کوتاه کردن دســت دالالن و واسطه گران در بازار، اینگونه وانمود 
می کند که همه مسیرها به وین و نیویورک ختم می شود. بر همین اساس این طیف 
اینگونه القاء می کند که اگر ایران بر مطالبات قانونی و منطقی خود در مذاکرات وین 
پافشاری کند، دالر و به تبع آن سایر اقالم در بازار سیر صعودی به خود گرفته و در 
نقطه مقابل اگر ایران از مواضع خود عقب نشینی کند، دالر و دیگر اقالم ارزان می شود. 
اما براساس مستندات متعدد این القائات و فضا  سازی ها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
و اما شکســت پروژه »شرطی  سازی اقتصاد« همت ویژه مسئوالن و رسانه ها و 
نخبگان و عموم مردم را می طلبد. وظیفه مسئوالن، تالش شبانه روزی و بکارگیری 
متخصصان دلســوز و کنارگذاشتن بانیان مشکالت موجود است. وظیفه رسانه ها و 
نخبگان و عموم مردم نیز این است که با پرهیز از »بازتولید تحریف« و جلوگیری از 
تبدیل پروژه »شرطی  سازی اقتصاد« به »گفتمان اجتماعی«، جریان تحریف را بیش 

از پیش در اجرای نقشه های شوم خود ناکام بگذارد.

کیهان و خوانندگانیادداشت روز

33۱۱۰۰۶5 ساعت 3 تا ۶ بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰۲3۲3

*  از تیم مذاکره کنندگان که بر حقوق حقه ملت عزیزمان پای می فشارند تشکر می کنیم. 
امیدواریم که بدون ترس و واهمه و عجله، خواسته بحق رهبری و ملت را پاس بدارند 

و از حق مسلم ما ذره ای در برابر شیاطین غربی کوتاه نیایند.
شریفی

*  شــروط جمهوری اســالمی در دور جدید مذاکرات بارها اعالم شده و می شود که 
تحریم ها همه باید لغو شوند و ما راستی آزمایی کنیم و آمریکا و شرکای اروپایی  اش هم 
باید تضمین بدهند که به این شروط ما پایبند هستند و مجددا تحریم  ها را برنمی گردانند. 
اگر بیگانگان بخواهند خارج از این شروط توافقی را تحمیل کنند فاقد اعتبار بوده و قطعا 

مردم در برابر آن خواهند ایستاد.
پناهی

* اصالح طلبان تبلیغ می کردند که اگر آقای رئیســی رئیس جمهور شــود در پیاده رو 
خیابان ها دیوار می کشــد ولی اکنون می بینیم ایشان موفق شده دیوارکشی های بین 

مردم و سواحل را هم تخریب کند.
علوی

*  تیم جدید مذاکرات هسته ای باید مشکالتی را که دولت قبل در برجام به وجود آورد 
و منجر به فشــار هرچه بیشتر دشمن به اقتصاد کشور شد برای مردم روشن کنند و 
بگویند چه سختی  هایی بر سر راه وجود دارد. با گذشت زمان و پرداخت هزینه سنگین 
معلوم شــد در ماجرای برجام متاســفانه تیم قبلی در دام حیله  های دشمن افتادند و 

فریب آمریکایی ها را خوردند.
امامی

* آمریکایی ها طی چند دهه اخیر همواره از دالر به عنوان یکی از ابزارهای مهم فشار به 
کشورهای جهان استفاده کرده و آن را مانند یک غده سرطانی به دنیا تحمیل کرده اند. 
اگر چه حذف دالر از اقتصاد نمی تواند دفعی اتفاق بیفتد ولی حرکت تدریجی به سمت 
این هدف یک ضرورت است. در ضمن تجربه چند ماه اخیر دولت سیزدهم در عملیاتی 
کردن مبادالت تهاتری با کشورهای دوست منطقه نشان داد می توان با وجود نوسانات 
شدید اقتصادی دالر را از مبادالت تجاری حذف کرد و از آسیب های آن در امان ماند.
هاشمی

* سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان از نقطه زن شدن هزاران موشک حزب اهلل 
و تکنولوژی ساخت پهپاد خبر داده است با این وضع، قدرت تکنولوژیک و نیز معنوی 

مقاومت کابوس زوال رژیم صهیونیستی را قطعا برایش مخوف تر کرده است.
بادرودی

* آن قدری که آمریکایی ها برای حمله روســیه به اوکراین لحظه شماری می کنند به 
نظر نمی رسد جنگ طلب ترین جریان های روس به این اندازه مشتاق حمله به اوکراین 

باشند. واقعا آمریکا شیطان اکبر است.
طالبیان

* اگر فعالیت های حضرت زینب)س( و امام سجاد)ع( در جهاد تبیین بعد از واقعه عاشورا 
نبود چیزی از حادثه پرماجرای کربال برای نسل های بعد باقی نمی ماند و الگوی دائمی و 

همیشگی مبارزه با ظلم و ظالم نمی شد.
پرویزی

* چرا ســازمان های حقوق بشری در برابر جنایات تاریخی آل سعود علیه ملت مظلوم 
یمن که در هر 1۰ دقیقه یک کودک بر اثر بیماری های قابل پیشگیری )مانند اسهال، 
سوءتغذیه و عفونت های تنفسی و...( جان خود را از دست می دهند و از آغاز تجاوز این 
رژیم مستبد و خبیث به یمن بیش از شش هزار زن و کودک به شهادت رسیده اند مهر 

سکوت بر لب زده اند و صدایی از آنها بلند نمی شود؟
سجادی

* کاش بخشی از مذاکرات هسته ای به مناظره تبدیل می شد تا برای جهانیان آشکار شود 
که چه کشوری با منطق پیش می رود و چه کشوری با بی منطقی و قلدری می خواهد 

خواسته غیرقانونی خود را به کرسی بنشاند.
۰۹۱۹---7۲5۰

* اینکه بعد از نزدیک به 11 سال اولین جلسه شورای عالی فضایی با حضور ریاست 
محترم جمهوری تشکیل شده عزم این دولت برای توسعه صنعت فضایی در کشور را 
نشان داد. دولت مردمی به این حقیقت رسیده است که اگر در صنعت فضایی حضور 
نداشته باشیم مجبور خواهیم بود در اتوبان ساخته شده توسط دیگران حرکت بکنیم. در 
ضمن صنعت فضایی یک نوع بازدارندگی در مقابل تعرض دشمنان به کشور ایجاد می کند.
صارمی

* به نظر می رســد که وقت آن شــده تا مسئولین هرچه سریع تر برای تشکیل یک 
مجموعه ویژه همانند بسیاری از کشورها برای کنترل فضای سایبری دست به کار شوند.
حسنی

* برنامه صبح با خبر رادیو ایران هر روز خبر از گرانی اجناس و ارزاق می دهد و همه 
را نگران می کند. خود من برنج طارم شمال را کیلویی ۶5 هزار تومان خریده ام ولی 
مجری این برنامه صحبت از کیلویی ۸5 هزار تومان در بازار می کرد! بی جهت نیست 

که قیمت ها به همین صورت افزایش پیدا می کند.
طالبیان

* در ادامه ماجرای هولناک کشف گورهای جمعی کودکان بومی کانادا، مردم بومی 
این کشور از کشف 54 گور بی نشان دیگر در یکی از استان های این کشور خبر دادند 
و گویا این سریال جنایت ضد بشری در غرب تمامی ندارد. مردم کانادا باید خواستار 

مسئولیت پذیری دولت و مسئولین خود در این مورد باشند.
طوالبی

* هر سال در کشور اروپایی دانمارک ماجرای کشتار وحشیانه صدها و شاید هزاران 
دلفین در کنار دریا تکرار می شود و صدای اعتراضی بلند نمی شود. اگر این حادثه برای 
یک بار در ایران صورت می گرفت غربی ها با عنوان جامعه جهانی برای این وحشی گری 

واکنش نشان داده و ابراز نگرانی می کردند.
رسول منش

* به عرض خواهران و برادران ایمانی ام می رسانم که خرید و فروش کاذب نیازهای 
ضروری مردم که موجب افزایش قیمت آن می شود)مثل زمین، واحد مسکونی، سهام، 
خودرو، سکه و ارز و...( وجه عقالنی و اخالقی ندارد. برای مطامع چند روزه بسیاری 

از مردم را در تنگنا قرار ندهیم.
مطهری- قم

* چطور پیام رسان های بیگانه مثل تلگرام و اینستا به راحتی باز می شوند ولی سامانه 
شاد که یک رسانه داخلی و ضروری دانش آموزی است باز نمی شود؟ شب اول اسفند 

14۰۰ هر چه تالش کردیم باز نشد!
۰۹3۹---5۶۲4

* در ســایت »بازرگام« وزارت صمت سفارش خرید دادم و هزینه اش را هم پرداخت 
نمودم از 11/25 تا به حال منتظر کاالی خود هستم در حالی که دیجی  کاال کمتر از ۸ 
ساعت کاالی خریداری شده را تحویل می دهد. چندین بار با 241۸ تماس گرفتم اکثر 
اوقات شــماره اشغال است و وقتی هم که گوشی را برمی دارند باید نیم  ساعت گوشی 
به دســت باشی! یک هفته است که خانه نشین شده ام که کاال به دستم برسد نه کاال 

رسیده و نه هزینه عودت داده شده است.
توالیی

*  در تنظیم بازار اقدامات نظارتی باید ذیل ســازمان تعزیرات صورت بگیرد ولی گویا 
اختیارات سازمان تعزیرات محدود است. امیدواریم در دولت جدید مسئله محدودیت  
اختیارات این سازمان مرتفع بشود و مردم شاهد ثبات و آرامش در بازار و اقتصاد باشند.
قانع

* فیلم سازانی که علیه منافع ملی تولید اثر می کنند باید با گفتمان مردمی و نجیب 
انقالب اســالمی تکلیف خود را روشن کنند. پذیرفته نیست که با استفاده از امکانات 
ملی کشور برخالف فرهنگ ملی حرکت کنند و فیلم بسازند و در خارج از کشور بیانیه 

سیاسی بدهند.
نصیری

* خبرنگار رادیو از یک عامل فروش برنج ســوال از علت گرانی این محصول کرد. در 
جــواب افزایش هزینه حمــل و نقل را بهانه قرار داد و مثال زد قبال برای حمل و نقل 
4 میلیون تومان هزینه پرداخت کرده االن ۶ میلیون تومان شده است. اگر 2 میلیون 
تومان افزایش هزینه حمل و نقل را روی صدها تن برنج حمل شده سرشکن کنیم باید 
2۰۰ تا 5۰۰ تومان قیمت برنج افزایش پیدا کند ولی به بهانه افزایش هزینه حمل و 
نقل 1۰ تا 2۰ هزار تومان روی قیمت هر کیلو برنج کشیده می شود! چرا هیچ نهادی 

نظارت و کنترل ندارد؟
حکیمی

* مدرســه ابتدایی دو شیفته دخترانه و پسرانه شهدای فیروزآبادی شهرری در سال 
13۹۹ توسط آموزش و پرورش کهریزک به منظور بازسازی تخریب شد ولی به دلیل 
مشکالت مالی ساخت آن رها شد. با پیگیری مردم و پس از تاخیری 15 ماهه در سال 
14۰۰ ســاخت آن آغاز شد ولی متاسفانه پس از پیشرفت 1۰ درصدی مجددا از روز 
میالد امیرالمومنین)ع( متوقف شد و حاال 4۰۰ دانش آموز همچنان در بالتکلیفی مانده اند. 

از مسئولین امر درخواست حل مشکل این 4۰۰ دانش آموز را دارم.   
شهبازی

سرویس سیاسی- 
وزیر خارجه کشورمان با بیان 
این که هنــوز در موضوع تضمین 
ابتکار عملی و قابل اعتمادی را از 
گفت:  نکرده ایم،  دریافت  آمریکا 
تمامی موضوعــات چه در حوزه 
هســته ای و چه در حــوزه رفع 
تحریم ها باید به صورت یک بسته 

حل و فصل شود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در گفت وگویی 
با شبکه تلویزیونی سی.ان.ان در سفر 
اخیرش بــه مونیخ برای شــرکت در 
پنجاه وهشــتمین کنفرانــس امنیتی 
مونیخ به تشریح روند مذاکرات جاری 

در وین پرداخت.
نسبت به نتیجه مذاکرات در وین 

خوشبین هستیم
وی در پاسخ به این سؤال که به نظر 
می رسد خوش بینی محتاطانه فراوانی 
نسبت به احیای برجام و امضای مجدد 
موافقت نامه هسته ای ایران شکل گرفته 
اســت. آیا شما هم در این خوش بینی 
شریک هستید؟ اظهار داشت: ما نسبت 
به نتیجه مذاکرات در وین خوشــبین 
هســتیم، اما به بخشی از آنکه مربوط 
به جمهوری اســالمی ایران است. چرا 
خوشــبین هســتیم به این دلیل که 
دولت جناب آقای رئیسی اراده جدی 
برای دســتیابی به یک توافق خوب و 
فوری در وین دارد. ما برای رسیدن به 
یک توافق خــوب تالش های زیادی را 
در هفته های گذشته به عمل آورده ایم 
و اکنــون می توانم بگویــم که تاکنون 
هرگز تا این اندازه به رســیدن به یک 

توافق خوب نزدیک نبوده ایم.
نوبت آمریکا و طرف های غربی است

که ابتکار و انعطافی از خود نشان دهند
امیرعبداللهیــان در پاســخ بــه 
این پرســش که این نگاه شــما بسیار 
خوشــبینانه اســت و گمان نمی کنم 
تاکنون شــنیده باشــم مقامی ایرانی 
و یا حتی آمریکایــی و اروپایی تا این 
اندازه خوشبینانه درخصوص احتماالت 
صحبت کرده باشد؟ عنوان کرد: برای 
آنکه به این توافق خوب نزدیک شویم 
از طرف هیئت ایرانی، ابتکارات و انعطاف 
زیادی نشان داده شــده است. اکنون 
نوبت آمریکا و طرف های غربی اســت 
که ابتکار و انعطافی از خود نشان دهند. 
ابتکار و انعطــاف طرف غربی می تواند 
مذاکرات را در کمتر از چند ســاعت یا 

چند روز به سرانجام برساند.

وی ادامــه داد: آقای بایدن تالش 
دارد تا از طریق میانجی ها به ما بگوید 
که حســن نیت دارد، اما از طرف دیگر 
آقای راب مالی در میز مذاکرات از خود 
انعطاف نشــان می دهد. این در حالی 
است که آمریکایی ها در برجام اخالل 
ایجاد کردند، لذا اکنون باید مسئوالنه 
مسئولیت این کار را بپذیرند و انعطاف 
الزم را از خــود نشــان دهنــد تا این 
مذاکرات به یک توافق قطعی منجر شود.

آمریکا و طرف های غربی
مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود

خبرنگار سی.ان.ان از امیرعبداللهیان 
پرسید دقیقاً چه نوع انعطاف هایی را از 
طرف مقابل در مذاکرات انتظار دارید؟ 
که وی پاسخ داد: چندین موضوع باقی 
مانده اســت که جزو خطوط قرمز ما 
هســتند. ما هنوز در موضوع تضمین 
نتوانســته ایم یک ابتکار عملی و قابل 
اعتماد را از طــرف آمریکایی دریافت 
کنیــم. ما معتقد هســتیم که تمامی 
موضوعات چه در حوزه هسته ای و چه 
در حوزه رفــع تحریم ها باید به صورت 
یک بســته حــل و فصل شــوند. در 
بازگشــت همه طرف ها به برجام، این 
امر پذیرفته نیســت که مــا هم نظام 
سخت راستی آزمایی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را بپذیریم و از دیگر ســو 
به طور همزمان برخی از موضوعات ما 
در دستور کار شورای حکام آژانس قرار 

داشته باشد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران افزود: ما در سال 2۰15 
تمامــی موضوعات پادمانی را طی یک 
توافقنامه سیاســی با طرف های مقابل 
حل و فصل کردیم و االن نیز می توانیم 
همــان مدل را اجرا کنیــم و من این 
موضــوع را در گفت وگو با وزیر خارجه 
آلمان به ایشان نیز اعالم کردم. گمان 
می کنیم اگر در این شــرایط حساس 
مذاکــرات در وین، آمریکا و طرف های 
غربــی، واقع بینانه عمل نکنند، به طور 
قطع مسئول شکست احتمالی مذاکرات 

خواهند بود.
بایدن نمی تواند هم از حسن نیت حرف بزند 

هم تحریم جدید علیه ایران اعمال کند
وی در پاســخ به این ســؤال که 
برخالف نوبت قبل، آمریکا و ایران به طور 
مستقیم با یکدیگر گفت و گو نمی کنند 
و گمان می کنم که رهبری عالی ایران، 
مذاکره مستقیم را نهی کرده اند. اما به 
واقع چرا نه؟ چون این امر به ســرعت 
و سهولت مذاکرات نیز کمک می کند 

به ویــژه آنکه در واقــع مذاکرات بین 
شــما دو طرف است؟ گفت: یک دیوار 
بلند بی اعتمادی بین ما و آمریکایی ها 

وجود دارد.
رئیس دســتگاه دیپلماسی عنوان 
کرد: ما طی هفته های اخیر از کانال های 
مختلف پیام هایــی را دریافت کردیم 
مبنی بر اینکه مقامات آمریکا عالقمند 
هســتند با جمهوری اســالمی ایران 
گفت و گوی مستقیم داشته باشند. حتی 
چند روز قبل از اینکه من برای اجالس 
امنیتــی مونیخ عازم آلمان شــوم نیز 
پیام هایی را دریافت کردم مبنی بر اینکه 
آیا شما عالقه مند هستید در حاشیه این 
کنفرانس با مقامات آمریکایی گفت وگو 
کنید؟ من در پاســخ به صراحت اعالم 
کردم که آمریکایی ها باید رفتار خود را 

تغییر دهند.
به گــزارش فــارس، وزیر خارجه 
بیان کرد: آقای بایدن نمی تواند هم از 
حســن نیت حرف بزند و هم در طرف 
مقابل، تنها در طول چند ماه گذشته، 
در سه نوبت تحریم های جدیدی را علیه  
اشخاص حقوقی و حقیقی ایران اعمال 
نماید. این بدین مفهوم است که آقای 
بایدن نیز همان راه  ترامپ یعنی اعمال 
تحریم ها را ادامــه می دهد آن هم در 
حالی که صحبت از بازگشت به برجام 

کرده است.
به گفته وزیر امور خارجه کشورمان، 
ما نمی توانیم ایــن تناقض در گفتار و 
رفتار را درک کنیم. مقامات آمریکایی 
صحبت از حسن نیت می کنند و سپس 
تحریم هــای جدیدی علیــه ما اعمال 
می کنند؛ بنابراین ما این حق را داریم 
که آنها را براســاس رفتارهایشان مورد 

قضاوت قرار دهیم.
عالقه مندی رابرت مالی
برای مذاکره با باقری

هــم  ویــن  در  داد:  ادامــه  وی 
آقــای رابرت مالی عالقه مند اســت با 
مذاکره کننده ارشد ما جناب آقای دکتر 
باقری گفت و گو کند چرا که اکنون این 
 Non-Paper ارتباط از طریق تبادل
توسط آقای مورا انجام می شود. اما در 
اینجا یک ســؤال اساســی وجود دارد 
و آن اینکــه آیا نفعــی در گفت و گوی 
مستقیم ما با یکدیگر وجود دارد؟ و آیا 
اساساً تصویر روشنی از این گفت و گو به 

چشم می خورد؟
 امیرعبداللهیان اضافه کرد: من در 
ماه ســپتامبر در نیویورک اعالم کردم 
چنانچه آقای بایدن حسن نیت دارد و 

جدی است؛ ابتکاری از خود نشان دهد و 
به عنوان مثال بخشی از دارایی های ایران 
را آزاد کند. ما از آقای بایدن نمی خواهیم 
از بانک های آمریکایی به ما پول و یا وام 
بدهد بلکه پــول خود ملت ایران را به 
نشانه حسن نیت آزاد کند. اما تاکنون 
نیز به ما گفته می شــود که هر اتفاقی 
تنها بعد از مذاکره مستقیم می تواند روی 
دهد و این نشان می دهد که حسن نیت 

تنها در قالب الفاظ بیان می شود.
برای ما موضوع تبادل زندانیان
یک موضوع کاماًلً انسانی است

خبرنگار ســی.ان.ان گفت سؤال 
آخر یک ســؤال حقوق بشــری است، 
اما همچنین ســؤال مربــوط به پول 
هم هســت. چرا که شما االن موضوع 
اینکه آمریــکا دارایی های ایران را آزاد 
کند پیش کشیدید. متوجه شدیم که 
بریتانیا با کشور شما توافقنامه ای امضا 
کرد تا آزادی نازنین زاغری- رادکلیف 
تامین شــود. قرار بود تابستان گذشته 
اتفاق بیفتد، اما توافق با شکست مواجه 
شد. حاال همان طور که همه ما می دانیم 
پای پول زیادی در میان است. ایران در 
حدود 4۰۰ میلیون پوند از بریتانیا برای 
خریدهای نظامی پیشین در دوران شاه 
طلب دارد که هیچ وقت دریافت نکرد. 
پس شــما پول را دادیــد، اما چیزی 
نگرفتیــد. آن پــول را می خواهید. آیا 
پرداخت آن بدهی قابل توجه به ایران، 

آزادی نازنین را تامین می کند؟
امیرعبداللهیان در پاســخ به این 
سؤال خاطرنشان کرد: برای ما موضوع 
تبــادل زندانیان یک موضــوع کاماًلً 
انسانی است. سال گذشته نیز توافقی 
صورت گرفت که بر مبنای آن قرار بود 
زندانیان، جدا از مقوله مذاکرات در وین، 
مورد تبادل قرار گیرند. حتی در لیست 
تبادل زندانیان، نام فردی که شما از او 
اسم بردید نیز قرار داشت. اما متأسفانه 
در دقیقه ۹۰ آمریکایی ها اعالم کردند 
کــه تمامی موضوعات بایــد در قالب 
یک بســته کامل دیده شود، لذا تبادل 

صورت نگرفت.
وی یادآور شد: شاید آمریکایی ها 
عالقه مند هســتند که موضوع تبادل 
زندانیــان را نیــز به عنوان بخشــی از 
مذاکرات در وین در نظر بگیرند، اما ما 
معتقد هستیم که این موضوع، انسانی 
اســت و جــدا از گفت و گوهــای وین 
می تواند به عنوان یک اقدام فوری مورد 

توجه قرار گیرد.
بقیه در صفحه ۱۱

امیرعبداللهیان: 

هنوز در باره تضمین 
ابتکار عملی و قابل اعتمادی را از آمریکا دریافت نکرده ایم دایره وسیع دیپلماسی

از »عشق آباد« تا »دوحه«

سردار شکارچی گفت: ما چنین 
توانــی را در رژیم صهیونیســتی 
نمی بینیم که بخواهد برای جمهوری 
اما  کند  ایجــاد  ناامنی  اســالمی 
کوچک ترین خطای راهبردی آنها با 
شدیدترین پاسخ از سوی ما روبه رو 

خواهد شد.
سردار ابوالفضل شــکارچی، معاون 
فرهنگــی و تبلیغات دفاعی ســتادکل 
نیروهای مســلح در گفتگو با مهر درباره 
حضور اســرائیل در منطقه و اینکه این 
موضــوع همواره یکــی از خط قرمزهای 
ایران محسوب می شود، حال با توجه به 
توسعه روابط رژیم صهیونیستی با امارات 
و بحریــن آیا این حضور می تواند موجب 
تهدید منافع کشورمان شود؟ بیان کرد: 
رژیم صهیونیستی در ذهن همه ملت ها با 

هر دین و مذهبی منفور است.
سردار شــکارچی تاکید کرد: رژیم 
صهیونیستی یک رژیم آدمکش، ظالم و با 
خلق و خوی درندگی است، امروز صهیونیزم 
بین الملل فراتر از رژیم صهیونیستی است 
و در بسیاری از کشورها مثل آمریکا، فرانسه 
و انگلیس، صهیونیست ها حاکم هستند و 
آنها به نوکرهایشــان فشار می آورند، یک 
جای پا به رژیم صهیونیســتی بدهند، تا 
به نوعی از فروپاشی آن جلوگیری کنند. 
اما دولت هایی که به رژیم صهیونیســتی 
جا می دهند بایــد در آینده این آمادگی 
را داشته باشــند که با ملت خودشان با 
مشــکل مواجه شــوند چون این ملت ها 
وجــود یک چنیــن رژیم پلیــدی را در 

کشورشــان تحمل نخواهند کرد. وی با 
بیان اینکه از سوی دیگر ما چنین توانی 
را در رژیم صهیونیســتی نمی بینیم که 
بخواهد برای جمهوری اســالمی ناامنی 
ایجــاد کند، تصریح کــرد: کوچک ترین 
خطای راهبردی آنها با شدیدترین پاسخ 
از سوی ما روبه رو خواهد شد. این توصیه 
را به کشورهای منطقه داریم که در واقع 
نگاهشان باید به کشور قدرتمند ایران به 
عنوان یک همسایه بسیار مقتدر، مستحکم 
و مستقل باشد و رابطه شأن را با جمهوری 

اسالمی تقویت کنند.
مسلح،  نیروهای  ارشــد  سخنگوی 
تصریــح کرد: تقویت رابطه کشــورهای 
پیرامونی ما با جمهوری اســالمی عامل 
ایجاد امنیت در آن کشورها خواهد شد. 
رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که 
خــود را از انزوا خارج ســازد، بنابراین به 
همه جا چنگ می زند تا به دنیا بگوید من 
منزوی نیستم در حالی که به هیچ عنوان 
یک رژیمی که از دید همه ملت ها منفور 
است هیچ زمانی عزیز و امن نخواهد شد 

و همیشه در ناامنی به سر خواهد برد.
تبلیغــات  و  فرهنگــی  معــاون 
دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در پاسخ 
به سوال دیگری، در این باره که دشمنان 
تالش دارند صرف هزینه های دفاعی برای 
کشور را به عنوان عاملی منفی در وضعیت 
زندگی مردم جلوه دهنــد، گفت: بدون 
تردید وضعیت معیشــتی مردم، اشتغال 
آنان، چرخیدن چرخ کارخانه ها و مهمتر از 
همه آنها آرامش مردم در گرو امنیت است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
كوچک ترین خطای صهیونیست ها

با شدیدترین پاسخ ما روبه رو می شود



اخبار كشور

شــهید مدافع حرم، محمد غفاری)ره(: دوســتانم! 
من ســام شما را به شهدا خواهم رســاند و از ایثار و از 
خودگذشتگی شما برای آنها می گویم که تعهد کرده اید 

پیروی از اسام و والیت را ادامه دهید.

هدیه به خوانندگان

فتح سنگر به سنگر
با گردان های »تبیین«

محمدحسین حمزه
»اگر صدای مرا می شنوید، ما به داخل شهر آمده ایم و بیش از 6 هزار نفر 

تسلیم شده اند و خرمشهر تقریبا پاک سازی شده است.«
جمات فوق بخشی از سخنان سردار شهید حاج احمد کاظمی در گفت وگوی 
تاریخی بیسیم با سرلشکر رشید در فتح خرمشهر است که سرنوشت جنگ را تغییر 
داد. اتوبوس های خوزستان برای انتقال اسرا کفاف نداد، کامیون ها را آوردند خرمشهر. 
»سرهنگ امجدی، از فرماندهان ارتش می گوید: در عملیات بیت المقدس در کمپ 
اســرا بودم. اسیری را دیدم که قد نسبتا بلندی داشت و لباسش نشان می داد باید از 
فرماندهان باشــد. متوجه شدیم فرمانده تیپ 48 پیاده از لشکر 11 عراق است. از او 
پرسیدیم چطور شد شکست خوردید؟ یکی از بسیجی ها را نشانم داد و گفت: این از 
یک بمب خطرناک تر اســت! این اصا از هیچ چیز نمی ترسد.« )کتاب راوی، روایت 

خرمشهر(
آزادی خرمشهر نشان داد می توان در شرایط نابرابر تسلیم نشد، حتی پیروز شد. 
جنگ که تمام شد، دشمن به خرمشهرهای دیگری طمع کرد. در این برهه از زمان 
دشمن پلید ما به موازات جنگ اقتصادی، به سنگر جنگ شناختی با نظام اسامی 
پناه برده است. با این تلقی که اگر در تاش های شناختی و ادراکی علیه نظام موفق 
شــوند، بقیه  کارها برایشان آسان خواهد شد. به همین دلیل روی تحریف واقعیت ها 
برای تغییر باورها تمرکز باالیی پیدا کرده اند. دروغ بافی و تهمت را ساحی بُرا یافته  اند 
تا دستاوردها و افتخارات انقاب اسامی را مخدوش یا فراموش گردانند و مردم را از 

حرکت در مسیر انقاب برگردانند.
رهبر معظم انقاب با تیزبینی و شــناخت ژرف از صحنه این جنگ، به »جهاد 
تبیین« فرمان دادند. ایشــان در دیــدار مداحان اهل بیت علیهم الســام تبیین و 
روشــنگری را مهم ترین عرصه  جهاد دانستند و »جهاد تبیین« را »جهاد عظیم این 
روزگار« خواندند. در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 
»جهاد تبیین« را یک فریضه  قطعی و فوری اعام کردند. ایشان تهاجم دشمن را یک 
تهاجم ترکیبی دانســتند و فرمودند: »اینکه من می گویم باید دفاع کنیم، خب دفاع 
یک کار الزم است اّما همیشه نمی شود در موضع دفاعی ماند؛ دشمن تهاجم می کند، 

ما هم باید تهاجم داشته باشیم.«
تقای گسترده دشــمن این است که با تحریف، تصویری غیر واقعی از شرایط 
نشــان دهد و انقــاب را ناکارآمد جا بزند و ما در برابــر آن مقاومت می کنیم، بلکه 
حضرت آقا فرمودند باید تهاجم داشته باشیم. از این رو، تبیین و روایت، جهاد است 
زیرا در مقابله  با دشمن انجام می شود و کید دشمن را هدف گرفته است. در تبیین 
و نشان دادن نقطه های افتخار انقاب باید حقیقتا جهاد کنیم و مسئولیت شرعی که 
مقتدای انقاب بر دوشمان گذاشتند را به بهترین وجه ممکن انجام دهیم. هم حقایق 
و ارزش های اســام و انقاب که روزبه روز جوهر و درخشندگی خود را بیشتر نشان 
می دهد، هم حماسه بزرگ دستاوردهای انقاب را به چشم و ذهن مخاطب برسانیم. 
قرآن کریم می فرماید »َفاِنَّما َعلَیَک الَباغ« )رعد- 40( »َفإِنَّما َعلَْیَک الَْباُغ الُْمِبیُن« 
)نحل- 82( به پیغمبر خدا می گوید وظیفه  تو رساندن و تبلیغ روشن است. باید تبیین 

کنیم. بدون تردید رسانه ها در مرکز دایره اند.
جهاد تبیین متکی است به دانش، دانستن و آگاهی. در این راه، اول؛ یک جهاد 
همگانی و عمومی می خواهیم با الزامات و اقتضائات مخصوص به خود تا هر فرد مانند 
چراغی اطرافش را روشــن کند. از همین زاویــه، باید روحیه جهاد و قیام و  حرکت 
عمومی را در جامعه افزایش دهیم چراکه جوشــش و فرهنگ جهادی در دل ملت 

ما موجود است.
دوم؛ بــرای جهاد، هدایــت  کان، حرکت هماهنگ، طراحــی، افزایش روز به 
روز توانایی،  شناختن اشــکاالت و نواقص کار، تقسیم کار، هم افزایی، زمینه  سازی و 
جهت دهی به حرکت صحیح و پرشتاب الزم داریم. پس باید سازماندهی و برنامه ریزی 
داشته باشیم. نقشــه روی میز آماده می خواهیم که روی آن بحث و کار شده باشد. 
فراگیری و پیچیدگی تهاجم را باید درک کنیم. مانند جهاد نظامی باید از انســجام، 
ابتکار، نظم و قاعده  درســت برخوردار باشیم. شناســایی و دیده بانی و دژ و خاکریز 
می خواهیم. عقبه ها  و خطوط مقدم باید مشــخص باشند. هر رزمنده سنگر و ساح 
خود را بشناســد. از این منظر، تأســیس گردان های تبیینی برای مقاومت و دفاع و 
تهاجم را باید پیشنهاد کرد و این امر را الزمه  موفقیت در این آوردگاه تاریخی دانست.
رهبر معظم انقاب سوم بهمن ماه می فرمایند: »این را من از روی اّطاع عرض 
می کنم که امروز انبوهی از رسانه ها با هزاران متخصص در کارند؛ برای چه؟ برای اینکه 
در نظام جمهوری اســامی افکار و مذاق ها را برگردانند، ایمان  و باورها را تضعیف و 
تخریب کنند... خب ما از خودمان سؤال کنیم که ما در این جهادی که وجود دارد، در 
این جنگ بی امانی که بین اسام و کفر، بین حق و باطل، بین روایت دروغ و حقیقت 

وجود دارد، کجای این جبهه قرار و حضور داریم؟«
صف آرایی مقابل دشــمن در جهاد تبیین را باید مشــاهده کنیم. دستگاه های 
مختلف باید نشــان دهند که صف آرایی دارند. مدرسه را نباید فراموش کرد. باید به 
دبســتان و کتاب های درســی توجه کنیم. در صحنه  این کارزار از محو ســربازان و 
پادوهای داخلی جنگ شــناختی دشمن و قلم به مزدهای دین و وجدان باخته که 

مردم را آماج تیرهای زهرآلود خود قرار داده اند، نباید غفلت کرد.
آنچــه که داریم، به میدان بیاوریم و به اذهان منعکس کنیم. خدای متعال هم 
لطف خواهد کرد. »خرمشــهرها در پیش است.« باید خالصانه به جهاد تبیین اقدام 
کنیم تا حقایق و دستاوردهای حماسه آمیز انقاب اسامی را به افکار و گفتمان مسلم 

و رایج جامعه تبدیل و کلمه حق را پیروز کنیم.

مبارزه با جهل مثل جهاد با دشمن واجب  است
»شایســته نیست مومنان همگی به سوی میدان جهاد 
بروند، چرا از بین هر گروهی از آنها، عده ای کوچ نمی کنند 
تا در دین و معارف و احکام اســامی آگاهی یابند (و به 
آموختن احکام دین مشغول شوند) و به هنگامی که (یاران 
مجاهدشان از میدان جنگ به مدینه) بازگشتند، احکام و 
فرمان های الهی را به آنها تعلیم دهند و از مخالفت (فرمان 

پروردگار) آنها را بترسانند (و نهی کنند).«
التوبه- 122

صفحه 3
چهار شنبه ۴ اسفند 1۴۰۰ 
21 رجب 1۴۴3 - شماره 22۹۷3

محسن مقصودی:
»ثریا« تیتراژ ندارد و زبان مردم است

عوامل برنامه تلویزیونی »ثریا« پیش از ظهر روز سه شنبه سوم اسفند با حضور 
در محل روابط عمومی سازمان صداوسیما در جام جم در ارتباطی زنده تلفنی با مردم 

شرکت کرده و به سؤاالت آنها پاسخ گفتند. 
به گزارش خبرنگار کیهان، محسن مقصودی تهیه کننده و مجری برنامه »ثریا« 
در نشســت خبری بعد از گفت وگو با مردم با اشاره به قضاوت مردم درخصوص این 
برنامه چالشی و مطالبه گری آن گفت: ما در مقابل فشارها و سنگ اندازی ها ایستادیم 

و زبان مردم بودن را به همه چیز ترجیح دادیم. 
تهیه کننده برنامه »ثریا« با تاکید براینکه باید در شأن مردم ایران برنامه  سازی 
کنیم گفت: در این ده ســال اخیر اتفاقات مهمی در این سرزمین رخ داد ، سه دولت 
روی کار آمدند اما رویکردهای برنامه »ثریا« در دولت های مختلف تغییر نکرد و تاش 

کردیم زبان صریحی داشته باشیم. 
وی از تاش ســازندگان این برنامه برای بیان ضعف ها و مشکات مدیریتی که 
موجب تضییع حق مردم می شود سخن گفت و تاکید کرد: برنامه »ثریا« بدون نگاه 

شخصی و منفعت طلبانه کوشید حق مردم را از بخش های ذی ربط مطالبه کند. 
مقصودی از فشــارهایی که به این برنامه وارد شده نیز یاد کرد و اظهار داشت: 
مستند در زمینه نقد »برجام« و نقد »نظام سامت« از جمله کارهایی بود که موجب 

فشار بخش های مختلف به این برنامه شد.
تهیه کننده برنامه »ثریا« با اشاره به اینکه این برنامه از معدود برنامه هایی است 
که تیتراژ ندارد گفــت: همه عوامل این برنامه گمنام فعالیت می کنند چون روحیه 
جهادی و اخاص دارند و یکــی از اولویت های ما معرفی قهرمانان دفاع و قهرمانان 

ملی است. 
وی با تاکید براینکه این برنامه همواره عدالت خواه بوده و با فاصله طبقاتی، فساد 
و تبعیض مبارزه کرده است گفت: رسانه ای که عدالت محور نباشد اصاً رسانه نیست 
چراکه به فرمایش مقام معظم رهبری فاصله طبقاتی زیبنده انقاب اسامی ما نیست. 
وی در این نشست با بیان اینکه در این ده سال 480 برنامه مستند بلند و زنده 
برای مردم ســاخته ایم گفت: ما در حوزه قهرمان  سازی ضعف داریم، زمانی که برای 
ساخت مستندهایمان به مدارس کشور می رفتیم وقتی از قهرمان ملی و دفاعی مان 
از نوجوانان و جوانان می پرســیدیم بی اطاع بودند و زمانی از یک بازیکن تیم ملی 
اروپایی می پرســیدیم تا شخصی ترین حوزه زندگی او را هم می دانستند، این نشان 
از کم کاری حوزه رسانه است که می بایست به آن پرداخت.  همچنین در ادامه این 
نشست، محسن حاج کریمی مجری طرح برنامه»ثریا« و حسین قرائی مدیرکل روابط 
عمومی سازمان صداوسیما سخن گفتند.  گفتنی است، در پایان این نشست حسین 
قرائی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما به نمایندگی از سوی رئیس رسانه 

ملی از عوامل برنامه »ثریا« تجلیل و قدردانی کرد.
دستیار وزیر ارشاد:

دولت سیزدهم، بزرگداشت مفاخر ملی را 
با »نظامی« آغاز می کند

رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گفت: با عنایت به رویکرد هنرگرایانه دولت 
سیزدهم، سنگ بنای بزرگداشت تمام مفاخر علمی ، هنری ، فلسفی و... در حوزه های 

مختلف با هفته بزرگداشت حکیم نظامی گذاشته شد.
نشست رســانه ای هفته بزرگداشت حکیم نظامی روز گذشته )سه شنبه سوم 
اســفند( با حضور محمود شــالویی، دســتیار وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی ، امیر 
عبدالحسینی دبیر ستاد بزرگداشت و احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران 

در محل سالن آمفی تئاتر این موزه برگزار شد.
محمود شالویی دســتیار وزیر ارشاد و رئیس ســتاد بزرگداشت حکیم نظامی 
گنجوی با بیان اینکه موضوع حکیم نظامی در حال حاضر یکی از مهم ترین موضوعات 
در حوزه فرهنگی و ادبی ایران اســت ، بیان کرد: حکیم نظامی شاعر شناخته شده ای 
در ایران ، جهان اسام و در سرتاسر عالم است و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که 
با حکایت و داستان های حکیم نظامی آشنا نباشد. نام های لیلی و مجنون ، خسرو و 
شیرین و شیرین و فرهاد در همه جا با شعر ، ضرب المثل و قصه های گوناگون شناخته 
شده است، ولی نکته اینجاست که نام ، سرگذشت و حتی افکار و اندیشه های سراینده 
داستان این شخصیت ها آنچنانکه باید معرفی نشده است. بنابراین وظیفه ای خطیر 
برعهده همه ادب دوستان و اهالی فرهنگ و هنر کشور است تا هرچه بیشتر نسبت 

به معرفی این شخصیت واال به نسل جوان کشور و مردم سراسر دنیا تاش کنند.
براســاس گزارش فارس، وی با اشــاره به اینکه از 21 اسفند در سراسر کشور 
برنامه های متعددی در راستای معرفی حکیم نظامی به مرحله اجرا در می آید، افزود: 
خوشــبختانه با شروع فعالیت دولت سیزدهم و همتی که دولت در همه زمینه ها به 
ویژه بهبود معیشت اقتصادی به خرج داده ، در حوزه فرهنگ نیز رویکرد ویژه ای دارد 
و در بازدید اخیر رئیس جمهوری از موزه هنرهای معاصر و دیدار با جمعی از نخبگان 
و برگزیدگان هنرهای تجسمی ، مقرر شد حمایت های جدی از حوزه هنرهای معاصر 
به ویژه هنرهای تجسمی صورت گیرد، بنابراین با عنایت به رویکرد هنرگرایانه دولت 
ســیزدهم سنگ بنای بزرگداشــت تمام مفاخر علمی ، هنری ، فلسفی و... کشور در 
حوزه های مختلف گذاشته شد که از زمره آن می توان به حکیم نظامی گنجوی اشاره 
کرد. رئیس ستاد بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی با بیان اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامی نیز در زمان طرح موضوع برگزاری گرامیداشــت حکیم نظامی گنجوی با 
اشتیاق کامل نسبت به برگزاری آن ، دستور تشکیل ستاد ویژه این برنامه را صادر کرد، 
اظهار داشت: در اجرای برنامه های این ستاد اغلب دستگاه های دولتی از جمله وزارت 
امورخارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی ، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، 
شــهرداری تهران، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش همکاری خوبی داشته اند و 
الزم به ذکر است نامه ای از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی به وزارتخانه آموزش 
و پرورش مبنی بر اهمیت ویژه در موضوع بزرگداشــت حکیم نظامی ارسال شد که 
عاقه مند به مشــارکت دانش آموزان در این موضوع هســتیم. بنابراین با هماهنگی 
وزارت آموزش و پرورش ، مسابقه مقاله نویسی با عنوان »درباره حکیم نظامی گنجوی 
چه می دانید؟« با اهدای جوایز نفیس از طرف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به 

یکصد مقاله نویس برتر دانش آموزی اطاع رسانی شده است.
یک کارشناس سینما:

رسیدگی به تخلف لو دادن برگزیدگان جشنواره فجر
چه شد؟

یک کارشناس از وضعیت لو دهندگان برگزیدگان جشنواره فجر پرسش کرد.
محمد دیندار، مستندساز و کارشناس سینما به خبرنگار کیهان گفت: بعد از لو 
رفتن اسامی برگزیدگان چهلمین جشنواره فیلم فجر قبل از مراسم اختتامیه، دبیر 
این دوره از جشنواره قول داد که افراد متخلف در این زمینه معرفی و با آنها برخورد 
می شود. بعد از گذشت دو هفته از پایان جشنواره فیلم فجر، هنوز هم جامعه رسانه ای 
و سینمایی کشور منتظر معرفی متخلفان اســت. وی افزود: بعد از انتشار رنجنامه 
مستندسازان در روزنامه کیهان، دفتر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی خبر خوبی 
مبنی بر برگزاری یک کارگروه برای بررسی مطالبات مطرح شده در این رنجنامه خبر 
داده بود. اما اطاع دیگری از کم و کیف برگزاری این کارگروه نیافتیم و من به عنوان 

عضوی از جامعه مستندسازان کشور از آن بی اطاع هستم.
کارگردان مســتند »از آزادی تا آبادی« بیان کرد: انتظار می رود که مســئوالن 
سازمان سینمایی تعامل خودشان را با فعاالن رسانه ای با تجربه و دلسوز که امتحان 
خود را پس داده اند و در دلسوزی و دانش آنها جای شکی نیست بیشتر کنند. به طور 
مثال، این گونه افراد، قبل از برگزاری جشنواره فیلم فجر، نسبت به برخی از مسائل، 
نکاتــی را مطرح کرده بودند، ازجمله درباره بی ثمــر بودن برگزاری بخش فرهنگی 
جشنواره همزمان با بخش مسابقه که با توجه به تمرکز مردم و اهالی سینما و رسانه 

بر فیلم ها، به این بخش توجهی نخواهد شد و در نهایت نیز این اتفاق افتاد و...
دیندار تصریح کرد: ســینما در همه ادوار پاشــنه آشیل وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی بوده است؛ پیشنهاد این است که برای جلوگیری از تکرار این مسئله تعامل 
مســئوالن این وزارتخانه و سازمان سینمایی با اهالی رسانه و سینما بیشتر شود و با 
برگزاری جلسات متعدد با این افراد، از تجربیات و دیدگاه های آنها بیشتر استفاده شود.
نخستین جشنواره هنری سرباز آسمانی 

برگزار می شود
نخستین جشنواره هنری سرباز آسمانی با انتشار فراخوان در رشته های مختلف 
هنری و ادبی کلید خورد. فراخوان جشــنواره هنری ســرباز آسمانی در رشته های 
نمایشنامه نویســی، فیلمنامه نویسی کوتاه، داســتان نویسی کوتاه، عکس و طراحی 

پوستر از سوی دبیرخانه این جشنواره منتشر شده است.
جشــنواره هنری ســرباز آســمانی به همت بسیج اساتید دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی)کانون فرهنگ و هنر( در رشته های نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی کوتاه، 
داســتان نویسی کوتاه، عکس و طراحی پوستر، ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان این 
دانشگاه و با محوریت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و موضوعاتی چون محور مقاومت، 

مدافعان سامت و اخاق و با دبیری داریوش نصیری سال آینده برگزار خواهد شد.

اخبار ادبی و هنری

رئیس جمهور در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز:

 ایران قصد دارد با توسعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه 
نقش مؤثری در بازار جهانی گاز ایفا كند

در پرتو وحی

سرویس سیاسی-
رئیس جمهــور با بیان اینکه »رویکــرد ما برای 
عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی، رویکردی با 
جنبه های انسان دوستانه است« گفت: ایران قصد دارد 
با توســعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه نقشی 

متناسب در بازار جهانی گاز ایفا کند
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ششمین 
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز )GECF( در قطر 
ضمن تبریک به شــیخ تمیم بن َحَمد آل ثانی برای ریاست 
بر ششــمین نشست سران مجمع کشــورهای صادرکننده 
گاز و تشــکر از دولت و ملت قطر به برگزاری این نشســت 
و مهمان نــوازی  گــرم از هیئت جمهوری اســامی ایران، 
گفت: همچنین از جناب آقای دبیرکل و همکاران شــان در 
دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز بابت تاش ها 

و آماده  سازی های نشست سران، قدردانی می کنم.
آیــت اهلل رئیســی گفــت: هــدف مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز و بانیان و اعضای آن حمایت از حِق حاکمیت 
کشــورها بر منابع طبیعی خود خصوصــاً گاز، همکاری در 
یافتن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای 
عضو، توسعه همکاری میان کشورها در زمینه های مختلفی 
از جمله اکتشــاف، تولید و تجارت گاز طبیعی، تقویت نقش 
گاز طبیعــی در ترکیب انرژی مصرفــی جهان و همفکری 
و همــکاری در تقویت امنیت عرضــه و امنیت تقاضای گاز 
طبیعی است. نشست های سران نیز فرصتی برای هم افزایی 

در راستای تحقق این اهداف محسوب می شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما به عنوان کشورهای دارای 
ذخایر عظیم و صادرکننده گاز، در راســتای ارتقای امنیت 
تقاضــای گاز طبیعی، با پیگیری اهداف و رســالت مجمع 
کشــورهای صادرکنندۀ گاز، می توانیم پیامی شفاف را برای 
تضمین و تأمین پایــدار انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به 

جهان اعام کنیم.
وی گفــت: پس از گذشــت بیش از یــک دهه از زمان 
برگزاری اولین اجاس سران این مجمع در سال 2011 که 
با شعار »گاز طبیعی پاسخی به چالش های توسعه پایدار در 
قرن 21« در دوحه برگزار شد، جهان اکنون بیش از گذشته 
نیازمند تاش جمعی کشــورهای عضِو مجمع، برای تحقق 

این شعار است.
آیت اهلل رئیســی گفت: اجاس ششم، نخستین نشست 
سران پس از شــروع پاندمی کووید ـ 19 می باشد و شعار آن 
یعنی »گاز طبیعی: شــکل دهنده آینده انــرژی« خود پیام 
ســازنده و مثبتی به جامعه دارد؛ مبنی بر اینکه در شرایط 
موجود بازارهای انرژی و در مســیر دشوار جهان در بازیابِی 
اقتصادی پــس از کرونا، گاز طبیعی یک عامل کمک کننده 

خواهد بود.
وی ادامــه داد: گاز طبیعــی به عنوان ســوختی پاک، 
ایمن و با منابع غنِی قابل اســتحصال، برای دهه های آینده 
ســهم قابل توجهــی از ترکیب انرژی مصرفــی جهان را به 
خود اختصــاص خواهد داد و مزیت هــای اقتصادی، فنی و 
زیســت محیطی خود را در مقایسه با سایر سوخت ها حفظ 
خواهد کرد. روند رو به رشد برقی شدن در دهه های پیِش رو، 
و نقش گاز طبیعــی به عنوان مهمترین نهــاده تولید برق، 
این چشــم انداز را تقویت می نماید، از این منظر، رویکرد ما 
به عنوان اعضای مجمع کشــورهای صادرکننــده گاز، برای 
عرضه بیشــتر گاز طبیعی به بــازار جهانــی، رویکردی با 

جنبه های انسان دوستانه است.
آیت اهلل رئیسی اظهار داشــت: در شرایط فعلِی اقتصاد 
جهانی و چشم انداز افزایش قیمت حامل های انرژی، پیشنهاد 

می کنم این مجمع، ابتکاری با عنوان »گاز طبیعی در خدمت 
اقتصاد جهانــی در دوران پس از کرونا« را با هدف کمک به 
بازیابی اقتصاد جهانی در دوره عبــور از پاندمی کوویدـ 19 
به اجرا گذارد. در شــرایطی که آثار و تبعات ســوء ناشی از 
شــیوع این ویروس رو به کاهش است، ایفای نقش محورِی 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز، در تضمین امنیت عرضه 
انرژی در جهان بســیار امیدوارکننده خواهد بود، این امر از 
طریق ســرمایه گذاری های مشترک در بخش های باالدستی 
صنعت گاز، اصاح الگوی مصــرف، افزایش بهره وری انرژی 
در کشــورهای عضــو با اهــداف دوگانه زیســت محیطی و 
اقتصادی، و نهایتاً ایجاد ظرفیت صادراتی بیشــتر و کنترل 
روند فزآینده قیمت گاز طبیعی دست یافتنی است، همچنین 
از این طریق، جایگاه مجمع کشــورهای صادرکننده گاز در 
بازار گاز طبیعی تقویت و منجر به تثبیت بازار و حفظ سهم 
رو به رشد گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان خواهد 
شد، همچنین جمهوری اسامی ایران آماده است ایجاد یک 
صندوق سرمایه گذاری مشــترک در بین اعضا را نیز با نگاه 

مثبت بررسی کند.
جامعه جهانی باید مانع تحریم های ظالمانه آمریکا 

علیه صنعت نفت و گاز شود
رئیس جمهور گفت: اهداف اقلیمی، بدون در نظرگرفتن 
واقعیات امروز انرژی جهان از نظر وجود منابع مالی کافی و 
دسترســی عمومی به فناوری های پیشرفته، کمکی به حل 
مســائل پیچیده جهان درخصوص تغییــر اقلیم نمی کند. 
جامعــه جهانی باید از ابتــکارات چندجانبه با هدف ارتقای 
امنیت عرضــه انرژی و درعین حال،  حفظ محیط زیســت، 
نظیر آنچه این مجمع در پی آن است، حمایت کند؛ از جمله 
جامعه جهانی باید مانع هرگونه اقدام یکجانبه و قهری نظیر 
تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا علیه صنعت نفت و 
گاز اعضای مجمع گردد و آن را به رسمیت نشناسد؛ هرچند، 
در جهان امروز و با وجود ملت های بیدار و آزاده، استفاده از 
حربۀ تحریم برای تحمیل اراده و خواســته های سلطه گرانه 
یک کشور بر کشورهای مستقل تأثیر و کارکردی ندارد، اما 
در عین حال منافع اقتصادی کشــورهای عضو مجمع را به 

مخاطره می اندازد.
وی تصریــح کــرد: در فضای تعاملِی بین کشــورهای 
صادرکننــده گاز، منافــع انفــرادی هریک از کشــورهای 
عضــو می تواند در قالب یک اســتراتژی جمعــِی مبتنی بر 
همکاری های جمعی تأمین شود. سرمایه اصلی این مجمع، 
تجارب و دانش فنی موجود در کشــورهای عضو اســت که 
با کمک و تشــریک مساعی اعضا می تواند در خدمت منافع 
عرضه کننــدگان و مصرف کننــدگان گاز طبیعی و اقتصاد 

جهانی قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی گفت: در این چارچوب، ایران به عنوان 

یکــی از بزرگترین دارندگان ذخایــر گاز طبیعی جهان، از 
ظرفیت بســیار باالیی برای تولید، انتقــال و صادرات گاز 
طبیعی و مشــارکت بیشــتر در تأمین امنیت عرضه انرژی 
جهانی برخوردار اســت. جمهوری اســامی ایران با وجود 
تحریم های ظالمانه، یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانســته 
است با اتکا به توانمندی های نیروهای متخصص و متعهد و 
با بهره گیری از شرکت های داخلی و دانش فنی بومی، تولید 
گاز طبیعی را افزایش داده و پروژه های بزرگ و ارزشمندی 
را در بخش های باالدســتی و پایین دستی نفت و گاز اجرا 

نماید.
وی افزود: جمهوری اسامی ایران، با اتکا به ذخائر عظیم 
گاز طبیعی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، قصد دارد 
با توســعه همکاری های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای 
همسایه و ســایر کشورها، نقشی متناســب با این حجم از 
ذخایر، در بازار جهانی گاز ایفا کند. گام های اولیه این راهبرد 
با قرارداد سواپ گازی ســه جانبه بین ایران، ترکمنستان و 
آذربایجان در نوامبر 2021 برداشــته شد. ما آمادگی داریم 
این گونه مدل های همکاری و مشارکت را به صورت حداکثری 

توسعه دهیم.
آمادگی ایران برای تبدیل شدن به مسیری امن

 برای ترانزیت گاز بین تولیدکنندگان و بازارهای مصرف
آیت اهلل رئیســی بیان کرد: راهبرد منطقه ای جمهوری 
اسامی ایران مبتنی بر افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و 
دسترسی هرچه بیشتر ملت های منطقه به این سوخت پاک 
است و با توجه به شبکه توزیع گسترده گاز طبیعی در کشور 
ایــران و با در نظر گرفتن ظرفیت هــا و نیازهای موجود در 
منطقه، جمهوری اسامی ایران اعام می کند آمادگی تبدیل 
شدن به مسیری امن برای ترانزیت گاز بین تولیدکنندگان و 

بازارهای مصرف را دارد.
به گزارش تســنیم، ششمین نشست مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز )GECF(، با حضور رئیس جمهور کشورمان، 
رؤســا و نمایندگان کشورهای عضو و با سخنرانی امیر قطر، 
با محوریت »امنیت انرژی در جهان« رسماً آغاز به کار کرد.

در این نشست که رؤســای جمهوری، نخست وزیران و 
وزرای انرژی ایران، الجزایر، مصر، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، 
ونزوئا، ترینیداد و توباگو و اعضای ناظر شــامل آذربایجان، 
عراق، مالزی، نروژ، پرو و امارات متحده عربی حضور داشتند، 

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به سخنرانی پرداخت.
کشــورهای عضو این مجمع در مجمــوع 45 درصد از 
ســهم تجارت جهانی گاز و 65 درصد از ذخایر اثبات شــده 
جهانی گاز را در اختیار دارند. مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز )GECF( اردیبهشت ماه سال 1380 در تهران تأسیس 
شد. از زمان تأسیس این مجمع تاکنون 23 نشست در سطح 

وزیران و پنج نشست در سطح سران برگزار شده است.

ایران یکــی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات شــده 
گاز طبیعی جهان اســت که با داشــتن 338 هزار کیلومتر 
شــبکه داخلی گازرســانی، از کشــورهای پیشــرو در این 
زمینه به حســاب می آید و با توجــه به موقعیت جغرافیایی 
و زیرســاخت های موجود می تواند مطلوب ترین گزینه برای 

انتقال گاز به شرق و غرب باشد.
آیت اهلل رئیسی در دیدار رئیس جمهور الجزایر:

مناسبات تهران- الجزیره گسترش یابد
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی روز سه شــنبه در حاشیه ششمین 
مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در قطر، در دیدار با 
»عبدالمجید تبون« رئیس جمهور الجزایر با تمجید از روحیه 
انقابی و ایســتادگی مردم الجزایر در برابر زیاده خواهی های 
اســتعمارگران گفت: تاریخ گواه آن اســت که ایستادگی و 
مقاومت ملت ها در برابر سلطه طلبان نتیجه بخش بوده است.

رئیس جمهور افزود: ایران و الجزایر همکاری های خوبی با 
یکدیگر دارند اما این سطح از تعامات کافی نبوده و با توجه 
به عزم و اراده ســران دو کشــور، مناسبات تهران و الجزیره 
می تواند در عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بیش 

از پیش گسترش یابد.
رئیس دولت سیزدهم اظهار داشت: هر جا که در منطقه 
شــاهد وجود ناامنی هســتیم، می توان ردپا و اثر حضور و 
دخالت بیگانگان، به خصوص آمریکایی ها را مشاهده کرد. لذا 
راه حل اساسی رفع مشکات و ناامنی های منطقه قطع دست 

آمریکا و بیگانگان از منطقه است.
رئیسی همچنین از مواضع حق طلبانه الجزایر برابر رژیم 
صهیونیستی و دیگر عرصه ها قدردانی و تصریح کرد: مخالفت 
کشور شما با ادامه عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان عضو 
ناظر اتحادیه آفریقا اقدامی ارزشــمند در حمایت از حقوق 

ملت مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس است.
»عبدالمجیــد تبــون« رئیس جمهور الجزایــر نیز در 
این دیدار با ابراز تمایل برای گســترش روابط کشورش با 
جمهوری اســامی ایران در عرصه های مختلف، گفت: باید 
اراده موجود در ســران دو کشــور برای تقویت تعامات را 
به همه ســطوح اجرایی کشــورهایمان تســری بخشیم تا 
ظرفیت های موجود برای همکاری هر چه سریع تر عملیاتی 

و بالفعل شود.
رئیس جمهــور الجزایر با اشــاره به موضــع حق طلبانه 
و حمایت آمیــز کشــورش در زمینه دفــاع از حقوق مردم 
مظلوم فلســطین به مخالفت الجزایر با تداوم عضویت رژیم 
صهیونیستی به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا اشاره کرد که 
منجر به تعلیق عضویت این رژیم شد و اظهار داشت: الجزایر 
با وجود هزینه های گزافی که برای حق طلبی پرداخته است، 

با قوت به راه خود در این مسیر ادامه می دهد.

مراســم تشییع شهدای ســقوط هواپیمای 
آموزشی پایگاه شــهید فکوری ارتش با حضور 
شرقی،  آذربایجان  مردم  باشــکوه  و  پرشــور 
هم رزمان و جمعی از مســئوالن در تبریز برگزار 

شد.
مردم شــهیدپرور تبریز پیکر دو خلبان پاکباخته 
ارتش و یک شــهروند را که بر اثر سقوط هواپیما جان 
باختند، تشــییع کردند. این مراســم با حضور باشکوه 
قشــرهای مختلف مردم و مسئوالن از میدان شهدا به 

سمت میدان ساعت تبریز برگزار شد.
به گزارش تســنیم، حجت االســام والمســلمین 
محمدعلی آل هاشــم نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه تبریز، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی و 
فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان به همراه امت 
شــهیدپرور و خانواده شــهدا، در آیین تشییع شهدای 
سانحه سقوط هواپیمای آموزشی ارتش حضور داشتند.

روز دوشــنبه خلبانــان هواپیمــای جنگنــده 
آموزشــی ارتش با فداکاری و ایثار خودشان و عدم 
اســتفاده از صندلی پران، مانع از سقوط جنگنده به 
ساختمان های مسکونی شدند و با هدایت جنگنده به 

سمت منطقه غیرمسکونی، جلوه ای از ایثار و رشادت 
را برای همه به یادگار گذاشــتند و هواپیما را هنگام 
ســقوط طوری هدایت کردند که از فاجعه انســانی 

جلوگیری شود.
در این سانحه هوایی خلبان های واالمقام »سرهنگ 
دوم صادق فاحی« و »ســروان علیرضا حنیفه زاد« و 

دکتر پرویز حبیبی یکی از خیرین و شهروندان تبریزی 
به فیض شهادت نائل آمدند.

فارس می نویســد: دختر خردسال شهید فاحی در 
آغوش نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی جای گرفته 
است و برای بابای خود گریه می کند. دختر شهید با لهجه 
شیرین و شیوای خود می گوید: بابا من خیلی دوستت دارم، 

می دانم روزی هم را خواهیم دید. هم رزمان شهید فاحی 
او را شبیه ترین فرد به شهید بابایی می دانند؛ شهیدی که 
اخیرا دلش هوای کربا کرده بود و می خواست تا قبل از 
عید به زیارت سیدالشــهدا برود. به گفته یکی از دوستان 
شهید فاحی، وقتی در کابین هواپیما می نشست با ذکر 

یازهرا)س( تیک آف می کرد.

تشییع باشکوه شهدای سانحه سقوط جنگنده در تبریز

قدردانی آذربایجانی ها از رشادت و مردانگی خلبانان ارتش

سخنگوی دولت:

افزایش فروش نفت و بازگشت ارز آن حاصل دیپلماسی متوازن است
میثم مطیعی: فریب نسخه های

جعلی عدالت خواهی را نخوریم
چندی پیش میثم مطیعی مداح اهل بیت)ع( در واکنش به حواشی ایجاد شده 
توسط مدعیان عدالت خواهی در ماجرای فایل صوتی سپاه، در صفحه شخصی 
خود در شبکه اجتماعی نوشت: گول نسخه های جعلی  عدالت خواهی را نخوریم! 

این توئیت با هجمه مجدد این طیف به مطیعی همراه شد.
میثم مطیعی، مداح اهل بیت)ع( در واکنش به حواشــی ایجاد شده توسط مدعیان 
عدالت خواهی در ماجرای فایل صوتی ســپاه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
نوشت:  گول نسخه های جعلی  عدالت خواهی را نخوریم! مراقب باشیم به اسم عدالت خواهی، 

از والیت فقیه که والیِت فقاهت و عدالت است، جدا نشویم. راه را گم نکنیم!
به گزارش فارس، این پیام باعث شــد برخی از مدعیان عدالت خواهی نســبت به 
مطیعی واکنش نشــان بدهند که بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز در پاسخ به این 
واکنش ها و در حمایت از این موضع گیری میثم مطیعی پیام هایی در توئیتر منتشر کردند 

که برخی از آنها اینگونه است:
ـ میثــم مطیعی توئیت زده گول عدالت خواهــی جعلی رو نخورید، عدالت منهای 
والیت معنی نداره، یه عده قندشون افتاده ریختن زیر توئیتش یا دارن فحش میدن یا 
نصیحت می کنن بابا گفته عدالت خواهی منهای والیت شما چرا دردتون اومده، شما که 

والیت مدارید.
ـ عدالت و والیت از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. عدالت بی والیت به مقصد نمی رسد. این 
نتیجه توئیت حاج میثم مطیعی است که عده ای عدالت خوار سخنان وی را برنمی تابند و 

این یعنی او بدرستی به هدف زده
#میثم ـ صدای ـماست

#جهادـ تبیین
ـ میثم مطیعی گفته گول عدالت طلبی های دروغین رو نخورید و یه عده فریادشون 
بلند شده و ناسزا می گن بهش! کیا؟ مسلما عدالت طلب های دروغین هستن دیگه... وگرنه 

عدالت طلب والیتمدار چرا باید ناراحت بشه؟
ـ به میثم مطیعی حمله و انتقاد می کنند که چرا اآلن درباره عدالت خواهی جعلی 

نظر دادی... چه زمانی نظر میداد شما بهش حمله و انتقاد نمی کردید بزرگواران؟
ـ اونی که به رهبر توهین میکنه بخاطر منافع شخصی و حزبی، شک نکن از رو میثم 

مطیعی هم رد میشه و بهش میگن مداح سازمانی.
دم حاج میثم گرم

ـ میثم مطیعی جلسات دانشگاهش رو به اشتراک میذاره، اکثرشو گوش دادم، نکته 
مهم جلســاتش والیت پذیری حقیقی ایشونه، گویای شناخت علمی ایشون از رهبریه، 
ولی فقیه برای ایشون مثل ماها یعنی همه چیز، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر، 
چیزی که یک عده، هرجا خواســتن ســلیقه ای عمل کردن، االنم دردشون اومده که 

طبیعیه.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوعات ملی را باید 
متوازن و به اندازه سهم و اهمیت خودش پیش برد، گفت: 
آثار رویکرد دولت در گــره نزدن زندگی روزمره مردم به 
مذاکرات در دیپلماسی منطقه ای و فروش نفت و بازگشت 
ارز و تجارت خارجی دیده شــده که البته متأسفانه در 

گذشته نسبت به مذاکرات بزرگنمایی شده بود.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در نشست خبری 
با  اشاره به بازار شــب عید، خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار 
مصوبه ای برای تامین میوه شــب عیــد و خرمای ماه رمضان 
داشت که سازمان تعاون روســتایی مکلف به تامین میوه های 
الزم شــد. ســقف آن ۷0 هزار تن بود و نگرانی در این زمینه 

وجود ندارد.
وی افــزود: وزیر جهاد کشــاورزی درخصوص قیمت خرید 
میوه های شــب عید مجموعه بازرسی را مکلف به رسیدگی کرد 
و فراتــر از آن از نهادهای نظارتی دعوت کردند تا بر فرایند تامین 

میوه نظارت صورت گیرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه سفر قطر یک گام تحول آفرین 
در روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس است، گفت: این سفر 
در استمرار دیپلماسی فعال و کارآمد دولت در ارتباط همسایگان 
با محوریت تامین منافع اقتصادی و توسعه تجارت خارجی و تنوع 

بخشی به زمینه های همکاری انجام شده است.
قریب به ۹۹ درصد سواحل که در اختیار دستگاه های اجرایی بود 

آزادسازی شد
سخنگوی دولت بیان اینکه از صداوسیما و دیگر رسانه ها بابت 
پیگیری درخصوص آزادسازی سواحل تشکر می کنم و نهادهای 
نظامی و انتظامی و ســایر بخش هــای حکومتی همکاری خوبی 
داشــتند، تأکید کرد: قریب به 99 درصد ســواحل که در اختیار 

دستگاه های اجرایی بود آزادسازی شده است.
زیرساخت های اینترنت ثابت در سال های قبل

 توسعه پیدا نکرده است
وی با بیان اینکه زیرساخت های اینترنت ثابت که در سال های 
قبل توسعه پیدا نکرده، توان پاسخگویی به نیاز امروز شهروندان 
را ندارد، اظهار داشــت: مطابق اســتانداردهای جهانی ۷0 درصد 

اســتفاده مربوط به اینترنت ثابت و 30 درصد مربوط به اینترنت 
همراه است.

بهادری جهرمی گفت: این روند اکنون در کشــور ما به دلیل 
پایین بودن سرعت اینترنت ثابت، برعکس و باعث شده اینترنت 
همراه هم با کندی هایی مواجه شود. عاوه بر این، مجازی شدن 
مجدد کاس ها و شــیوع دوباره کرونا باعث افزایش اســتفاده از 

خدمات اینترنتی شده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت در همین مدت اقدامات 
مهمی برای بهبود زیرساخت های اینترنت ثابت انجام داده تا مردم 
بتوانند از حق شهروندی خود در برخورداری از اینترنت باکیفیت 

برخوردار شوند.
از خودروهای دپو شده ۵۰ هزار دستگاه تکمیل

 و وارد بازار شد
وی با  اشاره به بازار خودرو، گفت: پس از دستور رئیس جمهور 
درخصوص افزایش کیفیت و تولید خودرو، خودروســازان کشور 
افزایش تولید داشــتند. از خودروهای دپوشده 50 هزار دستگاه 

تکمیل و وارد بازار شد.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت با بیان اینکه وزیر صمت هم 
در راستای عرضه سریع تر خودروهای دپوشده و افزایش کیفیت 
آنها برنامه زمان بندی ارائه کردند، گفت: پس از فرمایشات مقام 
معظم رهبری هم نیز، برنامه های توسعه صنعت خودرو در دستور 

کار قرار گرفته است.
 1۵سفر استانی در مدت پنج ماه بی نظیر است

به گزارش فارس، سخنگوی دولت با بیان اینکه حدود 6 ماه 
از دولت مردمی می گذرد، افزود: یکی از مهم ترین وعده های دولت 
مردمی تغییر گفتمان دولت بود که مردم در گفتمان دولت وارد 
شده اند و همچنین در پنج ماه گذشته 15 سفر استانی انجام شد 

که در این مدت کم، بی نظیر بوده است.
وی با  اشاره به اقدامات دولت، خاطرنشان کرد: در فروش نفت 
به اذعان رسانه های خارجی در این چند سال رکوردشکنی هایی 
صورت گرفته است و منابع آن هم وارد کشور شده است، این در 
حالی اســت که هرگز میز مذاکرات را رها نخواهیم کرد اما دولت 

برای خنثی سازی تحریم ها اقداماتی انجام خواهد داد.
بهادری جهرمی تأکید کرد: در این دولت دیپلماسی منطقه ای 

جزو اولویت های دولت بوده که در این مدت سفرهای منطقه ای 
رئیس جمهور را شاهد بودیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مصمم است روند اداری 
و کاغذبازی خسته کننده را اصاح کند، تصریح کرد: در این راستا 
330 کسب وکار خانگی با اعام و ثبت در درگاه مربوطه مجاز به 

فعالیت شدند که حرکت قابل تقدیری است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره علت پس گرفتن 
الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان از مجلس اظهار داشت: 
نگاه دولت، جامع نگری و عدالت محوری در توزیع منابع موجود در 

بین بخش های مختلف مردم است.
وی افزود: از این رو دولت باید اعتبارات موجود را متناسب و 
متوازن بین همه بخش های مختلف مردم توزیع کند و خواســته 
اقشار مختلف جامعه را با توجه به خواسته های بر حق شان و منابع 

موجود عملیاتی کند.
سخنگوی دولت گفت: متأســفانه برخی از لوایح در ماه ها و 
روزهای پایانی دولت قبل بدون کار کارشناسی شده و جامع نگری 
کافی و بدون پیش بینی منابع پایدار برای پاسخگویی به این نیازها 
تقدیم مجلس شده بود که این لوایح دوباره نیازمند بازنگری مجدد 
به منظور پیش بینی منابع پایدار کافی و همچنین جامع نگری در 

این لوایح است.
هر تحریمی که به انتفاع اقتصادی ایران ضربه بزند

 باید لغو شود
بهادری جهرمی تأکید کرد: مذاکرات پیشرفت قابل توجهی 
داشته است. چند موضوع مهم باقیمانده که منتظر تصمیم گیری 

طرف مقابل و اراده واقعی آنها برای رفع تحریم ها هستیم.
وی افزود: هر نوع تحریمی که به تعهدات طرف مقابل و انتفاع 
اقتصادی ایران از این توافق ضربه بزند باید لغو شود. رویکرد دولت 

از ابتدا گره نزدن زندگی روزمره مردم به مذاکرات بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوعات ملی را باید متوازن 
و به اندازه ســهم و اهمیت خودش پیش برد، تأکید کرد: آثار این 
رویکرد در دیپلماســی منطقه ای و فروش نفت و بازگشــت ارز و 
تجارت خارجی دیده شده که البته متأسفانه در گذشته نسبت به 

مذاکرات بزرگنمایی شده بود.



حدیث دشت عشق

وزارت صمت آمار داد
افزایش تولید 450 هزار دستگاه لوازم خانگی 

در یک سال
بررسی آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی نشان داد 
که طی ۱۰ ماه ســال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، 
 تولید انواع لوازم خانگی رشد ۱۰ و یک دهم درصدی معادل 

45۰ هزار دستگاه دارد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آمار وزارت صمت از تولیدات 
صنعتی نشان داد که طی ۱۰ ماه امسال تولید انواع لوازم خانگی 
با ۱۰ و یک دهم درصد افزایش نســبت به مدت مشابه سال قبل 
به بیش از چهار میلیون و ۵۰۸ هزار دســتگاه رســیده است. در 
واقع تولید انواع لوازم خانگی حدود 4۵۰ هزار دستگاه در یک سال 

افزایش یافته است.
بر همین مبنا، طی ۱۰ ماه سال جاری یک میلیون و ۸۵۳ هزار 
دســتگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده 
است، این در حالی است که در ۱۰ ماه سال گذشته یک میلیون 
و ۶۹۹ هزار دســتگاه از این محصول تولید شده بود. بدین ترتیب 
تولید یخچال و فریزر در ۱۰ ماه امسال نسبت به ۱۰ ماه سال قبل 

رشد ۹ درصدی یافته است.
همچنین در ۱۰ ماه امســال یک میلیون و ۱۸۰ هزار دستگاه 
ماشــین لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالی است 
که در مدت مشــابه سال قبل ۹۵۹ هزار دستگاه تولید شده بود. 
بنابراین تولید ماشین لباسشویی در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد ۲۳ درصدی یافته است.
در ۱۰ ماه امسال یک میلیون و ۱۷ هزار دستگاه انواع تلویزیون 
توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است که در مدت مشابه 
پارسال یک میلیون و ۱۸ هزار دستگاه تولید شده بود. بدین ترتیب 
تولید انواع تلویزیون در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل رشد یک دهم درصدی داشته است.
همچنین در ۱۰ ماه امســال ۹۱۳ هزار دســتگاه کولر آبی در 
کشور تولید شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 
قبل ۸۶۸ هزار دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید کولرآبی در 
۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پنج و دو دهم 

درصدی یافته است.
آمار وزارت صمت نشان داد که در حال حاضر در صنعت لوازم 
خانگی، ۳۰۰ هزار نفر  اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر  اشتغال 
غیرمستقیم دارند و ۵۰۰ بنگاه در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال 

هستند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی:

انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث 
امکان پذیر شد

قائم مقام مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: 
فرآیند تخصیص سهام عدالت  اشخاص فوت شده به وراث 
آنها در کمترین زمان ممکن و به صورت غیرحضوری انجام 

می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غالمرضا ابوترابی در گفت و گو با 
رادیو تهران در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تغییر شماره حساب 
برای دارندگان سهام عدالت وجود دارد یا خیر؟ گفت: در پی ادغام 
سه بانک مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و کوثر در بانک سپه، شماره 
شبای مشــتریان بانک های مذکور به دستور بانک مرکزی تغییر 
کرده است و دارندگان حساب در بانک های ادغام شده باید شماره 
شبای جدید خود را از بانک سپه دریافت و آن را در سامانه سجام 
یا ســامانه سهام عدالت ثبت کنند تا سود سهام عدالت به حساب 

آنها وارد شود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام جدید برای تخصیص 
ســهام عدالت به جاماندگان از این ســهام داریــم یا خیر؟ گفت: 
تصمیم گیری درباره کســانی که به هر دلیلی به آنها سهام عدالت 
تخصیص پیدا نکرده است در حیطه اختیارات دولت و مجلس است 
و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در این 
خصوص مسئولیتی ندارد. اگر ثبت نام جدید برای تخصیص سهام 
عدالت صورت بگیرد ســود ســهام به افرادی که به تازگی ثبت نام 

کردند نیز اختصاص پیدا می کند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه در مورد تکلیف سهام عدالت متوفیان تصریح کرد: 
از ســال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از سه میلیون نفر از دارندگان سهام 
عدالت فوت کرده اند و تخصیص سهام عدالت افراد فوت شدگان به 
وراث آنها مراحل قانونی متعددی دارد. تالش می کنیم با استفاده 
از ظرفیت های قانونی از جمله آیین نامه اجرایی سهام زمان ممکن 
و به صورت غیرحضوری انجام شود ضمن اینکه سودهای تعلق گرفته 

مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ را نیز بین وراث تقسیم خواهیم کرد.
نحوه اعطای سود سهام عدالت

در حالی که قرار است سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تا پایان 
ســال جاری به حساب مشموالن واریز شــود، توجه به این نکته 
ضروری است که مبلغ اعالمی ۵۵۰ هزار تومان، به همه مشموالن 

تعلق نمی گیرد.
بــه گزارش ایســنا، بر اســاس آخرین محاســبات، ســود 
سهام منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشموالن سهام عدالت 
حدود ۵۵۰ هزار تومان اعالم شــده اســت و پرداخت این مبلغ 
منوط به مبالغی که شــرکت های سرمایه پذیر به حساب شرکت 
سپرده گذاری مرکزی واریز می کنند، خواهد بود. این سود شامل 
انتخاب کنندگان هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم می شود اما 
نکته قابل توجه این است که همه این افراد سود ۵۵۰ هزار تومانی 

را دریافت نخواهند کرد.
 در این راستا، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، 
بر اساس ارزش اولیه سهام عدالت خود، سود دریافت خواهند 
کرد. چرا که ارزش اولیه سهام عدالت برخی یک میلیون تومان، 
 برخی ۵۳۲ هزار تومان، برخی 4۹۲ هزار تومان و برخی 4۵۲ هزار 
تومان اســت و ســود دریافتی هر کدام از ایــن افراد متفاوت 

خواهد بود.
در آن سوی ماجرا طبق توضیحات محمد باغستانی؛ مدیرعامل 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی، پیرو مصوبه شورای عالی بورس، 
افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخــاب کرده اند، اگر تا ابتدای 
اســفندماه اقدام به فروش ســهام ســرمایه گذاری نکنند، سود 
مصوب ســال ۱۳۹۹ نیز به آنها تعلق می گیرد. نماد شرکت های 
سرمایه گذاری استانی اول اسفندماه بسته شد که امکان محاسبه 
سود ســهامداران مشخص و سود توسط شرکت های سرمایه پذیر 

به حساب مشموالن واریز شود.
بنابراین  افرادی که در تاریخ یکم اسفندماه سهامدار بودند، سود 
سهام عدالت به میزان سهامی که دارند به آنها تعلق خواهد گرفت. 
در این میان افرادی بودند که کل سهام شرکت های سرمایه گذاری 
استانی را واگذار کردند یا افرادی که سهام شرکت های سرمایه گذاری 
استانی را خریداری کرده اند، بنابراین به میزان سهمی  که هر فرد 
دارد، سود دریافت می کند و سود ۵۵۰ هزار تومانی لزوما به همه 

تعلق نمی گیرد.
گفتنی است به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت تعاون 
فهرست مشــموالن جامانده دریافت سهام عدالت را برای وزارت 
اقتصاد ارسال کرده و حاال سازمان برنامه و بودجه باید برای تعیین 

تکلیف آن تصمیم گیری کند.

بر اساس صورت های مالی تا انتهای سال ۱399 معلوم شد
امکان ساخت یک میلیون مسکن 

با 3 درصد اراضی یک شرکت دولتی!
اگر تنها یکی از شــرکت های دولتی کمی بیش از سه 
درصد زمین های در اختیــار خود را به پروژه نهضت ملی 
مسکن اختصاص دهد، می توان ساالنه یک میلیون مسکن 

ویالیی )یک طبقه( تحویل داد.
به گزارش فارس، بر اساس صورت های مالی یکی از شرکت های 
دولتی تا انتهای سال ۱۳۹۹، این شرکت، یک میلیون و ۶۰۱ هزار 
و ۸۰۳ هکتــار زمین در قالــب اراضی ملی و موات، دایر و بایر، به 
قیمت کارشناسی، بافت قدیم و اراضی تخصیصی به مسکن مهر و 

طرح اقدام ملی در اختیار دارد.
این رقم در شــرایطی مطرح می شــود که ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن با فرض ساخت 
واحدهای یک طبقه ضمن رعایت ضوابط معماری و شهرســازی 
نیــاز به تنها ۵۰ هزار هکتــار زمین دارد. به عبارت دیگر اگر تنها 
یک شــرکت دولتی کمی بیش از سه درصد زمین های خود را در 
اختیار ساخت مســکن قرار دهد، می توان ساالنه به یک میلیون 

خانوار مسکن ویالیی داد.
سیاست گذاران حوزه مســکن در سال های اخیر به بهانه  های 
از جمله محدودیت تامین زمین، راهکار بلند مرتبه سازی را برای 
حل این مشــکل ارائه کرده اند این در حالی است که تجربه بلند 
مرتبه ســازی در تولید انبوه مسکن بیانگر آن است که این شیوه 
ساخت و ساز به دالیل متعدد اقتصادی و اجتماعی نمی تواند اهداف 

وزارت راه و شهرسازی را تامین کند.
معایب اقتصادی بلندمرتبه سازی

اولین آســیب اقتصادی بلندمرتبه ســازی افزایش قابل توجه 
هزینه ساخت مسکن برای هر متر مربع است. به استناد محاسبات 
»متره برآورد« ســاخت یک واحد مسکونی، هزینه ساخت هر متر 
مربع واحد مســکونی ۱۸ طبقه بیش از دو برابر هزینه ساخت هر 

متر مربع مسکن یک طبقه است.
به دلیل سرعت کند ساخت مســکن های بلند مرتبه، فرایند 
ســاخت این شیوه ســاخت ممکن است با مشــکل مواجه شود، 
در حالی که در واحدهای مســکونی یک طبقه و ویالیی، ساخت 
مسکن پیش از رشد دوباره قیمت مصالح پایان می پذیرد، بنابراین 
بلند مرتبه  سازی بیش از ساخت واحدهای یک طبقه تحت تاثیر 

تورم است.
در همین رابطه مقداد همتی؛ کارشناس حوزه مسکن، گفت: 
»اگر می خواهیم جهش تولید در بخش مســکن داشته باشیم و 
دولت بخواهد با مدل بهینه شهرســازی کار کند باید زمین را در 
اختیار مردم قرار دهد و دوم اینکه توسعه افقی باید انجام شود.«

 محمد حمیدزاده؛ کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: »توهم 
محدودیت زمین به دلیل سیاست غلط تعیین خط حریم شهری 
ایجاد شــد و اگر به مستندات دولتی رجوع کنیم متوجه خواهیم 
شد، حجم باالیی از زمین های موجود در همین خط حریم شهری 
در اختیار دســتگاه های دولتی قرار دارد. ظرفیت قانونی استفاده 
از زمین های دولتی برای ســاخت مسکن در قانون جهش تولید و 
تامین مســکن وجود دارد و وزارت راه باید از این ظرفیت استفاده 

حداکثری کند.«
همان طور که عنوان شد، بهانه مطرح شده برای حرکت به سمت 
بلند مرتبه ســازی تحت عنوان محدودیت زمین به هیچ عنوان با 
واقعیت های آمار زمین به خصوص در شــرکت های دولتی تطبیق 
ندارد و دولت باید با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۰ قانون جهش 
تولید و تامین مســکن همه تالش خود را در جهت تامین زمین 

متناسب با نیاز مردم به کار گیرد.
بر این مبنا مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
همه وزارتخانه ها، موسســات و دســتگاه های دولتی و همچنین 
شــرکت هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت 
است، مکلف هستند، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در 
اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون بنا به 

درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
از سوی دیگر، ادارات ثبت اسناد و امالک مکلفند پس از اعالم 
وزارتخانه یاد شــده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال 
ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی 

وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
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شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

شناســنامه و پالک هــای خــودرو 
وانــت جیمس ســیرا به شــماره 
پــالک 1۶794- ارونــد به رنگ 
سفید مدل 2014 و شماره موتور 
و شــماره شاســی   EZ2۶2510
1GTV29EC1EZ2۶2510 مفقود 
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و کارت مشــخصات 
تــک   285 تراکتــور  خــودرو 
دیفرانسیل کشاورزی به شماره 
پالک 29۶ ک 12- ایران 51 به 
رنگ قرمز مدل 1391 و شــماره 
موتــور LFW04409Y و شــماره 
شاســی M01413 مفقود شــده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یک واحد آپارتمان مســکونی از رقبــات موقوفه حاج 
محمدعلی نــوروزی واقع در میدان شــوش خیابان صاحب جمع 
کوچه دلخوش پالک 24 و 2۶ طبقه همکف واحد دو به مساحت 
5۶/08 مترمربــع را از طریــق مزایــده عمومــی- کتبی صرفا 
بــه نحو اجاره واگــذار نماید. لذا متقاضیــان می توانند حداکثر 
تا تاریــخ 1400/12/22 جهت شــرکت در مزایده و همچنین 
کســب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف واقع در شهرری، میدان 
نمــاز، انتهــای خیابان گلها پــالک 2 مراجعه و یا با شــماره تلفن 

33759790 تماس برقرار نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری

آگهی های 
مفقودی

بررســی آمار رســمی شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران نشــان داد در ۱۰ ماه امســال 
 پروازهای عبوری نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

5۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار منتشر شده 
از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران حاکی از آن 
است که طی دیماه امسال پروازهای عبوری از آسمان کشور 
نسبت به دیماه سال گذشته ۵۶ درصد افزایش یافته است.

در مــاه مورد اشــاره ۱۸ هزار و ۲۹۰ پــرواز عبوری 
 از آســمان ایران ثبت  شده اســت. در دیماه سال گذشته 
۱۱ هزار و ۶۹۹ پرواز عبوری از آسمان کشور ثبت شده بود. 

در مجموع طی ۱۰ ماه امسال نسبت به ۱۰ ماه سال قبل 
پروازهای عبوری ۵۱ درصد افزایش یافته است.

همچنین در بخش مقایســه آمار تاخیرات پروازی با 
آذرماه امســال هواپیمایی معراج با ۱۸ درصد افزایش در 
صــدر قرار دارد. تاخیرات پروازی تابان نســبت به آذرماه 
بدون تغییر مانده است. ایرتور نیز تاخیرات پروازی خود را 
۱۵ درصد افزایش داده است. در اولین ماه زمستان امسال 
شرکت های هواپیمایی تابان و ایرتور به ترتیب با ۶۰ و ۵۰ 
درصد بیشترین تاخیر پروازی را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت آسمان اوکراین
در حالی که در پی بروز بحران میان اوکراین و همسایه 

شرقی اش، پروازهای اروپایی به مقصد کی یف کاهش یافته، 
اما هنوز مراجع بین المللی پروازی نوتام »پرواز ممنوع« به 

آسمان اوکراین صادر نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تنش های اخیر که در مرز 
اوکراین با همسایه شرقی آن رخ داده، اگرچه آسمان این 
کشور را از تردد پروازهای تجاری پاک سازی کرده، اما به 
دلیل وابســتگی دولت کی یف به غــرب، هنوز نوتام هایی 
)هشــدارهای هوانوردی( درخصــوص ممنوعیت تردد از 
آسمان اوکراین از سوی ایکائو )سازمان جهانی هوانوردی( 
و EASA )آژانس امنیت پرواز اروپا( صادر نشــده است که 
احتماالً به دلیل البی های دولت کی یف با این نهادهاست.

نمونه آن دیدار معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین با 
مقامات ارشد ایکائو از جمله کارلوس ساالزار دبیرکل ایکائو 
 در مقر این ســازمان در مونتــرال کانادا در روز ۱۷ فوریه 
)۲۸ بهمن ماه( بود که در این نشست آن گونه که وبسایت 
رسمی سازمان جهانی هوانوردی اعالم کرده، دبیرکل ایکائو 
در جریان »وضعیت عملیاتی آسمان اوکراین« قرار گرفت. 
میراکبر رضوی؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز 
درباره صدور نوتام پرواز ممنوعی از آسمان اوکراین اظهار 
کرد: تا کنون چنین نوتامی به دســت ما نرســیده البته 
تغییراتی در پروازهای عبوری داشته ایم ولی موضوع پرواز 

ممنوعی از آسمان اوکراین تأثیری در آن نداشته است.

شرکت فرودگاه ها خبر داد

افزایش 5۱ درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

عضو هیئت مدیره بانک مسکن:

شیوه نامه پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن ابالغ شد
عضو هیئت مدیره بانک مسکن از ابالغ شیوه نامه 
اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن در اجرای 
 قانون جهش تولید مســکن به شعب این بانک خبر 

داد.
به گزارش بانک مسکن، محمدحسن علمداری با بیان 
اینکه  اشخاص و پروژه های مشمول طرح نهضت ملی مسکن 
در قالب های مختلف )انبوه سازی، گروه های ساخت، خود 
مالکی و…( از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تأیید و 
به بانک معرفی می شوند، سقف تسهیالت قابل  اعطا در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن به منظور احداث واحدهای مسکونی 
را برای شــهر تهران 4۵۰۰ میلیون ریال، شهرهای باالی 
یک میلیون نفر جمعیت )مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، 
قم، اهواز( چهار هزار میلیون ریال، سایر مراکز استان ها )با 
جمعیت کمتر از یک میلیون نفر( ۳۵۰۰ میلیون ریال، سایر 
شهرها سه هزار میلیون ریال و برای روستاها ۲۵۰۰ میلیون 

ریال، عنوان کرد.
او، نرخ سود تســهیالت را بر اساس نرخ سود مصوب 
شورای پول و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( عنوان کرد 
و گفت: در صورتی که پرداخت بخشــی از سود تسهیالت 
در قالب یارانه )با ارائه تضمین نامه( توســط دولت تضمین 
شود، اعطای تســهیالت به متقاضیان با نرخ های یارانه ای 

امکان پذیر خواهد بود.
عضو هیئت  مدیره بانک مســکن گفت: انعقاد قرارداد 
مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه پس 
از ارائه مدارک و مستندات از قبیل مستندات هویتی، اسناد 
مالکیتی عرصه محل اجرای طرح، پروانه ســاختمانی و…، 

پس از تشکیل پرونده و اخذ استعالم های ذی ربط امکان پذیر 
خواهد بود. علمداری، نحوه واریز مراحل سهم الشرکه بانک 
در پروژه هــای موصوف را طی چهار مرحله آماده ســازی، 
پی کنی و فونداســیون؛ اســکلت و ســقف؛ سفت کاری و 

نازک کاری اعالم کرد.
او با  اشاره به اینکه مجموع دوره های مشارکت مدنی و 
فروش اقساطی تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن حداکثر 
۲۰ سال است؛ اظهار داشت: پس از پایان دوره های مشارکت 
مدنی، اصل و سود آن، قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد 

شرایط خواهد بود. 
تسهیالت مسکن روستایی

عضو هیئت مدیره بانک مسکن افزود: بر این اساس در 
صورت طوالنی شــدن دوره مشارکت مدنی بیش از زمان 
قید شده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت 
مدنی ناشی از قصور و کوتاهی سازنده )با تشخیص و تأیید 
وزارت راه و شهرسازی( باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی 
از مــدت  زمان افزایش یافته بر عهده ســازنده خواهد بود. 
همچنین فروش اقساطی تسهیالت مشارکت مدنی صرفاً 
به تعداد یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکان پذیر 

خواهد بود.
علمداری با  اشاره به پروژه های باقی مانده مسکن مهر، 
اظهار داشت: اعطای تسهیالت متمم به پروژه های احداثی 
در قالب مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن تا سقف های 
تعیین شده برای تسهیالت طرح نهضت ملی با رعایت ضوابط 

و مقررات ذی ربط امکان پذیر است.
وی ادامــه داد: در اعطای تســهیالت مذکور، رعایت 

تمامی ضوابط و مقررات بانک ازجمله اعتبارسنجی متقاضی، 
عدم وجود ســابقه چک برگشتی و تسهیالت معوق، ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده بر اساس ضوابط ذی ربط، 
ارائه گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و… و. در 
چارچوب ضوابط و سیاست های اعتباری سالیانه بانک الزامی 
 است. ضمناً  اشــخاص حقوقی، الزامی به کسب حدنصاب 

نسبت مالکانه )در حال حاضر ۱۵ درصد( ندارند.
عضو هیئت  مدیره بانک مسکن درخصوص بهره مندی 
روستاییان از تسهیالت مسکن گفت: اعطای تسهیالت به 
روستاییان، به صورت اعطای تسهیالت تا سقف تسهیالت 
)یک هزار میلیون ریال( و نیز اعطای تسهیالت در چارچوب 
ضوابط طرح نهضت ملی مسکن مشروط به معرفی از طریق 
ســامانه وزارت راه و شهرســازی، تا سقف ۲۵۰۰ میلیون 
ریــال، ضمن ترهین عرصه محل اجرای طــرح با لحاظ 
اعطای تســهیالت تا ســقف یک هزار میلیون ریال با نرخ 
ســود یارانــه ای )در حــال حاضر پنج درصــد( و اعطای 
تسهیالت تا سقف ۱,۵۰۰ میلیون ریال با نرخ سود مصوب 
 شورای پول و اعتبار )در حال حاضر ۱۸ درصد( امکان پذیر 

است.
میزان تسهیالت خرید مسکن

همچنیــن به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
محمدحســن علمداری درباره تســهیالت خرید مسکن 
گفت: در تهران ســقف وام خرید مسکن به شکل انفرادی 
۲۰۰ میلیون تومان و زوجین 4۰۰ میلیون تومان است. در 
صورتی که متقاضیان دارای امتیاز حساب صندوق پس انداز 
مسکن یکم باشند می توانند از سقف های تسهیالتی متناسب 

در قالب انفرادی و زوجین و بر اســاس شهر محل سکونت 
خود بهره مند شوند.

 تســهیالت خرید برای مســکن در مراکز استان ها و 
شــهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به شکل انفرادی 
۱۶۰ میلیــون تومــان و زوجیــن ۳۲۰ میلیــون تومان، 
 انفــرادی ســایر شــهرها ۱۲۰ میلیون تومــان و زوجین 
 ۲4۰ میلیون تومان به عالوه ۸۰ میلیون تومان جعاله پرداخت 
می شــود.  ســقف تســهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم برای متقاضیان شــهرهای تهران، شــهرجدید پرند، 
اندیشه و پردیس به صورت انفرادی مبلغ ۸۰ میلیون تومان 
و برای زوجین مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان است که این سقف 
 تسهیالت برای متقاضیان در مراکز استان ها، شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای فوالدشهر، بهارستان و 
صدرا ۶۰ میلیون تومان )درقالب انفرادی( و ۱۲۰ میلیون 

تومان در قالب زوجین است.
سقف تسهیالت صندوق یکم در سایر مناطق شهری 
برای انفرادی4۰ میلیون تومان و زوجین۸۰ میلیون تومان 
تعیین شــده است، نرخ سود تسهیالت صندوق یکم برای 
متقاضیان در مناطق بافت فرســوده شــهری شش درصد 
و در خارج مناطق بافت فرســوده شــهری هشت درصد 
اســت.  نامبردگان می توانند در صورت تمایل تا ســقف 
تسهیالت اعالمی  به شرح باال از محل اوراق ممتاز بهره مند 
شــوند که در آن صورت نرخ سود تسهیالت از محل اوراق 
 ممتاز برای اســتفاده در مناطق بافت فرســوده شــهری 
 ۱۶ درصد و خارج از مناطق بافت فرسوده شهری ۱۷ و نیم 

درصد است.

وزیر اقتصاد خبر داد

گواهی عدم سوءپیشینه از مجوز شروع 90 درصد کسب وکارها حذف شد
وزیر امور اقتصــادی و دارایی از مصوبه هیئت 
برای حذف  محیط کسب وکار  بهبود  مقررات زدایی 
شــرط ارائه مدرک عدم سوء پیشــینه متقاضیان 
 در بیــش از 9۰ درصــد مجوزهای کشــور خبر 

داد.
به گزارش شادا، احسان خاندوزی اظهار کرد: در جلسه 
دوشنبه  شب هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و 
کار مقرر شــد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پیشگام 
تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط با سازمان های 
زیر مجموعه را بررســی و آنها را تسهیل یا حذف کند. در 
همین راستا تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر 
که می توانست برای مردم و فعاالن اقتصادی سوءتعبیر ایجاد 

کند و آنها را ماه ها در پیچ و خم دستگاه های اداری معطل 
کند، بررسی و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه های بورسی، گمرکی، 
شرکت های بیمه، خدمات مالیاتی و... تسهیل یا حذف شد.
وی با تشــکر از وزارت ورزش و جوانان بابت همکاری 
بسیار خوب با هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و 
کار، افزود: در جلسه هیئت، تمام مجوزهای مرتبط با شروع 
کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل 

و یا شفاف سازی شد.
وزیر اقتصاد مصوبه بســیار حائز اهمیت دیگر هیئت 
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در جلسه مذکور 
را تصویب حذف شــرط »عدم سؤپیشینه« افراد به عنوان 
شرط شروع کسب و کار اعالم کرد؛ البته بجز در مواردی 

که قوانین رسمی در این ارتباط تصریح کرده باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این است که نباید افرادی 
که در دورانی از زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شــده اما 
بعداً به دامن جامعه بازگشته و می خواهند فعالیتی اقتصادی 
را شروع کنند، به خاطر الزامات فراقانونی از حق کسب وکار 
محروم شــوند. وی با بیان اینکه الزام افراد به ارائه مدرک 
عدم سؤپیشــینه برای شــروع فعالیت اقتصادی، موجب 
نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، ادامه داد: پس 
از بررســی ها مشخص شــد، تاکنون بیش از ۹۰ درصد از 
مجموع ۳۰۰ مجوز کسب وکاری که شروع آنها، مشروط به 
ارائه عدم سؤپیشینه شده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها 
۱۰ درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسالمی 

یا شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ درصد 
کنار گذاشته شد.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین شروط زائد دیگری از 
جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای شروع کسب 
و کار نیز در جلسه امشب هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای 
کسب و کار حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، اگر فرد 
واقعاً مدرک تخصصی مربوطه را دارد یا دوران خدمت سربازی 
 را پشت سر گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار 
شود. خاندوزی گفت: برخی دستگاه ها هم متأسفانه در این 
زمینه، خیلی نسبت به تکلیف قانونی خود عقب هستند و ما 
به وزرا و مسئوالن عالی این دستگاه ها اعالم کردیم که انتظار 
می رود، این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.

یک فعال کارگری پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی 
کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلســه 
دســتمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال 
شرایط برای معیشت کارگران دشوار شد، دوباره درباره 

آن تصمیم گیری کنند.
عبداهلل مختاری در گفت وگو با ایسنا، درباره ترمیم دستمزد 
کارگران در نیمه دوم سال اظهار کرد: چرا باید نقد را رها کنیم 
و به نسیه روی آوریم؟ ما می توانیم در جلسات تعیین دستمزد، 
حقــوق کارگران را به طور واقع بینانه و با در نظر گرفتن وضع 
معیشت خانوارها تعیین کنیم. وی با بیان اینکه در جریان تعیین 
دســتمزد، تورم سال آینده را روی حقوق و دستمزد نمی بریم 
و برمبنای تورم پایانی سال برای سال آینده کارگران دستمزد 

تصویب می کنیم، افزود: آنچه مسلم است باید تورمی را که در 
این شرایط اقتصادی ایجاد شده، واقع بینانه کنیم و چنانچه در 
آن سوی سال، با تورم افزایشی مواجه شدیم، شرایطی بگذاریم 
که دستمزدها ترمیم شود. این فعال کارگری با بیان اینکه تعیین 
حقوق و دستمزد یک مرتبه در سال وحی منزل نیست، ادامه 
داد: در حالت خوشبینانه اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند، 
جای بســی امیدواری است، ولی اگر در شش ماهه دوم سال، 
متورم شدن سبد هزینه معیشت خانوارها را شاهد باشیم، الزم 
است به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری نسبت 

به آن در شورای عالی کار تصمیم بگیریم.
مختاری با بیان اینکه در چنین شرایط اقتصادی باید طبقات 
محروم و کم درآمد جامعه را درنظر بگیریم، افزود: یک کارگر 

به دلیل افزایش هزینه ها خصوصاً در بحث اجاره بهای مسکن، 
ناچار است به حاشیه شهرها روی بیاورد و آنجا خانه کرایه کند 
و اگر بخواهد هر روز از حاشــیه شــهر برای کار به داخل شهر 
برود، دیگر برای زندگی کردن رمقی برایش نمی ماند. به گفته 
وی، مسئله نشاط اجتماعی یک موضوع مهم و سرمایه ملی و 
اجتماعی است که باید به آن توجه جدی داشت. این فعال حوزه 
کار با تاکید بر اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در جلسه 
نهایی شــورای عالی کار باید مدنظر قرار گیرد، گفت: اعضای 
شورای عالی کار می توانند با توافق همدیگر بند یا تبصره ای را 
در صورتجلسه دستمزد سال آینده بگنجانند تا چنانچه در شش 
ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران مساعد نبود، شورای 

عالی کار مجددا درخصوص آن تصمیم گیری کند.

حجــم نقدینگی در پایان دیماه  ســال ۱4۰۰ 
)معادل 4 هزار و 5۰۱ هزار و 4۶۰ میلیارد تومان( 
نسبت به پایان ســال ۱399 معادل ۲9.5 درصد 

رشد یافت.
بانک مرکزی خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات این بانک در راستای دستیابی به اهداف 

و ماموریت های خود در دی ماه ارائه کرد.
بر این اساس، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه 
منتهی به دی ۱4۰۰ روند کاهشی را طی کرد  به گونه ای 
که رشــد پایه پولــی دوازده ماهــه از 4۲.۱ درصد در 
مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی رســید. همچنین پایه 
پولــی در پایان دی ۱4۰۰ )معــادل ۵۶۷ هزار و ۹۲۰ 
 میلیارد تومان( نسبت به پایان سال ۹۹، رشدی معادل 

۲۳.۸ درصد داشته است.
 حجم نقدینگی در پایان دی  ســال ۱4۰۰ )معادل 
4 هزار و ۵۰۱ هزار و 4۶۰ میلیارد تومان( نسبت به پایان 
سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافت. الزم به توضیح 
اســت که ۲.4 واحد درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه 

منتهی به دی ماه ۱4۰۰ مربوط به اضافه شدن اطالعات 
خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد 
به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک 
سپه )بواسطه ادغام بانک های متعلق به نیرو های مسلح 

در بانک سپه( می باشد و فاقد آثار پولی است.
عالوه بر این، نرخ رشــد نقدینگــی در دوازده ماهه 
منتهی به دی ۱4۰۰ به ۳۹.۸ درصد رسید که ۲.۶ واحد 
درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده 
است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری 
مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی  ۱4۰۰ نسبت به پایان 
سال ۹۹ معادل ۲۷.۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به 

دی  ۱4۰۰ معادل ۳۷.۲ درصد می بود.
تغییرات تورم

در دی  ماه ۱4۰۰ نرخ تورم متوسط دوازده  ماهه، نقطه 
به نقطه و ماهانه شاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی 
با کاهش همراه بود. در این ماه تمامی زیرگروه های اصلی 
شاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« با کاهش در تورم ماهانه نسبت 

به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش تورم ماهیانه 
ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه »مسکن، 
آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« به واسطه ضریب اهمیت 
باالی آن در شاخص بهای مصرف کننده، همچنان سهم 

عمده را در تورم ماهانه دی  به خود اختصاص داد.
در سایر بازار های دارایی از جمله مسکن، بررسی ها 
حاکی از افزایش شاخص »قیمت مسکن معامله  شده« 
است، به گونه ای که بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده در شــهر تهران طی دی  ۱4۰۰ نسبت به 
 ماه قبل ۱.۱ درصد و نســبت به ماه مشــابه سال قبل 

۲۰.۳ درصد افزایش را تجربه کرد.
39 میلیارد دالر صادرات طی ۱0 ماه

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطالعات منتشره 
در پایگاه اطالع رســانی گمرک ج. ا. ایران، طی ده  ماهه 
امســال ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۸.۸ میلیارد 
دالر بوده که نشــانگر افزایش حدود ۳۸ درصدی آن در 

مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. همچنین ارزش 
واردات گمرکــی در دوره مزبور در حدود 4۱.۵ میلیارد 
دالر گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۳4 درصدی 

آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحوالت بازار رسمی ارز در دی  حاکی از آن است که 
در این ماه متوسط نرخ فروش دالر حواله ای و اسکناس 
در ســامانه سنا به ترتیب معادل ۲4 هزار و ۷۱۰ تومان 
و ۲۶ هزار و ۵۹۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن 
بــه ترتیب معادل ۳.4 درصد افزایش و ۲ درصد کاهش 
نشان می دهند. همچنین تحوالت بازار غیررسمی حاکی 

از کاهش مستمر نرخ دالر در ماه مورد گزارش است.
در ده ماهه امسال از محل سهمیه ارزی سال ۱4۰۰ 
در حــدود ۱۳.4 میلیــارد دالر ارز بــا نرخ ترجیحی به 
صورت نقدی و اعتباری به واردات کاال های اساسی، دارو، 
تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.

همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی 
نشان دهنده کاهش این نرخ طی دی  در قیاس با ماه های 
گذشته و تثبیت آن در محدوده ۲۰.۵ درصد بوده است.

نقدینگی به 45۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

فعال کارگری:
تعیین دستمزد یک بار در سال، وحی منزل نیست!

اگر چه در ابتدا به نظر می رســید توزیع اینترنتی 
اقالم تنظیم بازاری توانسته تا حدی آرامش و ثبات را 
در بازار حاکم کند، اما حاال آن طور که شهروندان گفتند 

این طرح اشکاالتی دارد.
به گزارش ایســنا، طرح توزیع اینترنتی اقالم اساسی با 
هدف حذف داللی های غیرضرور و واسطه گری های ناسالم در 
شبکه توزیع اقالم ضروری و رسیدن این کاالها با قیمت های 
واقعی به دســت مردم، از ۱۸ آبان ماه به صورت آزمایشی در 
سطح شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ کلید خورد 
و بعد از آن کالن شــهرهای دیگــر نیز به ترتیب به این طرح 
توزیع هوشمند اضافه شدند. اگر چه در ابتدا به نظر می رسید 
توزیع اینترنتی اقالم تنظیم بازاری توانســته تا حدی آرامش 
و ثبات را در بازار حاکم کند، اما حاال آن طور که شــهروندان 
می گویند کاالهای خریداری شــده با تاخیر چند روزه تا یک 
هفته به دستشان رسیده و ارسال سفارشات با یک پیامک هر 
روز به روز بعد موکول شده است در حالی که قرار بود یکروزه به 
دستشان برسد. البته برخی از شهروندان نیز به عدم پاسخگویی 
شماره پشتیبانی این سامانه انتقاد داشتند. به عنوان مثال اینکه 
پس از تاخیر در ارســال از خرید خود پشیمان شده اند و حاال 
قصد دارند پول خود را پس بگیرند، ولی هیچ کس پاسخگوی 
آنها نیست و نمی دانند دقیقا چند روز بعد قرار است وجه آنها 

عودت  داده شود.
جزئیات افزایش قیمت ها 

طرح توزیع اینترنتی کاالهای اساسی در حالی مشکالتی 
دارد که به گزارش خبرگزاری مهر، روند بررسی آمار ارائه شده 
از ســوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی در دی ماه 
سال ۱4۰۰ نشان داد که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت به 
دی ۱۳۹۹ با افزایش محسوســی همراه بوده که البته نسبت 
به ماه های قبل شــیب مالیم تری داشته است. بر همین مبنا، 

 قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باســماتی درجه یک با 
۱۷ درصد افزایش از ۲4 هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه ۱۳۹۹ 
به ۲۸ هزار و ۵۳۵ تومان در دی ماه ۱4۰۰ افزایش یافته است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال دی ۱4۰۰ 
نسبت به دی ۱۳۹۹به میزان ۷۹ و هشت دهم درصد افزایش 
داشــته و از ۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان به ۶۰ هزار و ۵۸4 تومان 
رســیده اســت. قیمت این کاال در آذر ۱4۰۰ نیز ۵۳ هزار و 
۳۶۳ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۱۳ و نیم درصدی 
در یک ماه )دی نســبت به آذر ۱4۰۰( یافته اســت. قیمت 
 هر کیلوگرم برنج  هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده 
۷۵ و نیم درصد افزایش یافته و از ۳۳ هزار تومان به ۵۷ هزار 
و ۹۱۶ تومان رســیده اســت. قیمت این محصول نیز در آذر 
۱4۰۰بالغ بر ۵۱ هزار و 4۹۷ تومان بود که به همین ترتیب 

رشد ۱۲و نیم درصدی در یک ماه )دی نسبت به آذر ۱4۰۰( 
یافته اســت. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۸۱ و هشت 
درصد افزایش یافته و از هشت هزار و ۶۲4 تومان در دی ۹۹ 
به ۱۵ هزار و ۶۷۸ در دی ۱4۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوساله نیز در دی ماه ۱4۰۰ نسبت به دی ماه 
۱۳۹۹ به میزان 4۲ درصد و یک دهم افزایش و از هر کیلوگرم 
 ۹۷ هــزار و ۲۹۵ تومان به ۱۳۸ هزار و ۲۲۶ تومان رســیده 

است.
 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده

۲۱ و نیــم درصد افزایش یافته و از ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان 
به ۱۳4 هزار و ۶4۵ تومان رســیده است. قیمت هر کیلوگرم 
گوشــت مرغ تازه نیز در دی ماه ۱4۰۰ نســبت به دی ماه 
۱۳۹۹ به میزان 4۵ و شش دهم درصد افزایش یافته و از هر 

کیلوگرم ۲۰ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۸۲۵ تومان رسیده است.
شــکر پنج و دو دهم درصد، برنج پاکستانی یک و شش 
 دهم درصد، برنج طارم ۱۳ و نیم درصد، برنج  هاشمی ۱۲ و نیم 
درصد، گوشت گوســاله ۲.۲ درصد و گوشت گوسفندی دو 
درصد طی یک ماه )دی نسبت به آذر ۱4۰۰( افزایش قیمت 
خورده اند. همچنین بررسی قیمت این اقالم اساسی طی یک 
ماه نیز نشان داد، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی 
۱4۰۰ نســبت به دی ۱۳۹۹ با ۱۰ و سه دهم درصد کاهش 
از ۱۷ هــزار و ۵۶۲ تومان به ۱۵ هزار و ۷4۵ تومان رســیده 
اســت. همچنین قیمت این کاال در دی ماه نسبت به آذر ماه 
نیز )طی یک ماه( یک و سه دهم درصد کاهش داشته است. 
قیمت گوشــت مرغ نیز طی یک ماه دو و هشت دهم درصد 

کاهش داشته است.



افقی:
 1- تجربه نشان داده است که نه تنها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه بر مشکالت موجود می افزاید- واحدی در فضا 2- کتابی 
مهم از زنده یاد دکتر علی شریعتی 3- یکی از میوه هایی که 
باید در مواقع آلودگی هوا بیشــتر مصرف شود- ضمیر سوم 
شخص غایب- شــاعر می فرماید؛ خدایا چنان کن سرانجام 
کار، تو خشــنود باشــی ما... 4- از امراض شکمی بدن که 
موجب بی میلی به غذا می گردد- نوعی بمب خطرناک- نام 
دیگر حنا 5- فقیه بزرگواری که صاحب کتاب رسایل است- 
بی حس و سســت- گیاهی که از آن ماده کتیرا استحصال 
می گردد 6- از میوه های وارداتی به کشورمان- شاعر بزرگ 
ایتالیایی که کمدی الهی را ســروده است- همسایه قدیمی 
شهر تهران 7- نام سابق شهر پاریس- دلیر و پهلوان- ملکه 
کشور پرتغال در قرن نوزده که همزمان حکومت برزیل را نیز 
اداره می کرد 8- نماینده رفسنجان در لیگ برتر- فرشته ای 
کــه مأمور دمیدن صور برای برانگیختن مردگان اســت- از 
آب هــای پاک کننــده 9- رمز مقدس عملیــات پیروزمند 
بیت المقدس- نوعی شلوار که در گذشته های دور جنگاوران 
بر تن می کردنــد- تکرار حــرف دوم 10- اثری از موریس 
مترلینگ نویســنده بزرگ کشــور بلژیک- از فرآورده های 
نفتی 11- همیشــگی- الزمه زندگی است برای بیرون رفت 
از روزمرگی- حرف پیروزی 12- نشــانه و ســمبل- نوعی 
رنگ برای فرش- دشــمنان قسم خورده پیامبر عظیم الشأن 
اسالم پس از بعثت 13- حساسیت بیش از حد بدن نسبت 
به عوامل محیطی- آخرین ســوره قرآن کریم- از وســایل 
درودگری 14- ریشــه همه بدی ها و گناهان- شــاعری که 
مثنوی شمع و پروانه را در کارنامه خود دارد- ویزا 15- یکی 
از قدیمی ترین روزنامه های کشورمان- مردابی که زاینده رود 

به آن ختم می شود.

عمودی:
 1- اثر گران سنگ و عظیم عالمه طباطبایی رحمت اهلل 
 علیه- نام کوچک لندن نویســنده معروف آمریکایی 
2- یکی از معروف ترین شــعرای کشورمان در سبک 
هندی- تغییــرات متناوب در برق و ســایر- یکی از 
غذاهای ســنتی و معروف ایرانیان در شب عید نوروز 

3- آن را رکن چهارم دموکراسی برشمرده اند- نام پدر 
بزرگوار حضــرت خاتم االنبیاء محمد مصطفی صلی اهلل 
علیه و آله و ســلم 4- دریای عرب- پایتخت کشور 
الســالوادور 5- نام کوچک بنیانگذار استقالل کشور 
پهناور هندوســتان- جزیره ای در خلیج فارس- نام 
چند تن از شــاهان فرانســه 6- بزرگان می فرمایند؛ 
لذتی که در آن اســت در انتقام نیست- از باشگاه های 
معروف فوتبال در انگلستان- رساله آن را مراجع تقلید 
می نویســند 7- مکان- حرف ندا- گروهبان معروف 
 ســریال زورو- واژه ای در لغت بــه معنی بند و زندان 
8- زیر پا نهادن و پایمال کردن - همان دیوار اســت 
در لهجه خودمانی- کشوری که ســرزمین دوندگان 
بزرگ لقب گرفته اســت 9- از نویسندگان قرن هجده 
انگلستان که وی را اســتاد نثر ادبیات آن کشور لقب 
 داده اند- رنگدانه ای برای پوســت و مو- چشــم لر 
10- از نام های شیطان در نزد ایرانیان باستان- شهری در 
فرانسه که آن را مهد سینما لقب داده اند- دریایی بین 
آسیا و آفریقا 11- آخرین آیه قرآن کریم- هدیه ظالمان 
به مظلومان- نوعی تیر کوچک که به وسیله کمان پرتاب 
می شــد- رودی در کشور چین 12- عالم وجود- سگ 
پاچه گیر- طالی ســرخی که در ماه های اخیر قیمتش 
چند برابر شده است 13- از بالیای طبیعی برای مزارع 
کشاورزان- واحد پول کشور روسیه- عدد بین سه و نه 
14- شاعری که به وی لقب پیامبر ستایشگران داده اند 
تراژدی نویس  تراژدی معروف آشیل قدیمی ترین   -15

یونان باستان-ساز چوپان- خواهر هادی.

شماره 12177 جدو    ل

گزارش روز

❖

❖

صفحه ۵
چهار      شنبه ۴ اسفند  ۱۴۰۰ 
۲۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۷۳

»دو وســیله در اختیار دشمن است برای جدا 
کردن مردم از نظام؛ برای دســت کاری کردن فکر 
مردم و  اندیشه  مردم، دشمن این دو راه را در پیش 
گرفته: فشار اقتصادی -که یکی از طرقش همین 
تحریم و مانند اینها است- یکی هم لجن پراکنی و 
دروغ پردازی های رسانه ای؛ یعنی دشمنِی اقتصادی، 
دشــمنِی رســانه ای. جوان ها در مقابل اینها باید 
بِایستند؛ مّلت ایران باید در مقابل این دو حرکت 
بِایستد. فشــار اقتصادی را با تالش درونی، تالش 
داخلی و با خنثی کــردن تحریم ها و البّته تالش 
دیپلماسی - همان طور که مشغولند برادران خوب 
ما- ]باید خنثی کرد[؛ برادران انقالبی ما در زمینه  
از بیــن بردن تحریم ها و مجاب کردن طرف مقابل 
هم مشغول کارند که این هم خوب است، لکن کار 
عمده خنثی کردن تحریم ها است از طریق ایجاد 
اقتصادی داخلی.«  و تحّرک  تولید داخلی  حرکت 

)رهبر انقالب – 28 بهمن 1400(
بیش از 8 سال زمان برد تا برخی مسئوالن کشور که 
به دنبال حل مشــکالت در آن سوی مرزها بودند تجربه 
کنند که راه حــل اصلی این نیســت. از همان روزی که 
رئیس جمهور پیشــین در برنامه های تبلیغاتی یازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهــوری از چرخش همزمان 
سانتریفیوژها و چرخ کارخانه ها سخن گفت، هشدارهای 
رهبر انقالب درباره خباثت طرف غربی هم شدت گرفت و 

تا همین امروز ادامه دارد. 
اما پس از ماه ها مذاکره و تالش دیپلماســی، آمریکا 
به ســادگی زیر میز توافق زد و ماجرا به روز اول برگشت. 
تا جایی که به اذعان آمار رســمی و گزارش کارشناسان 
اقتصادی، معطل نگه داشــتن چرخ اقتصاد، کشــور را به 
وضعیتی به مراتب سخت تر از سال ها 91 و 92 برگرداند.

شتابزدگی، پاشنه آشیل برجام
 بــا وجود همــه هشــدارها، تأکیــدات و تصریحات 
رهبر معظم انقالب دربــاره ماهیت آمریکا و هرچه به آن 
مربوط است، دست پیش گرفتن گروهی که امضای کری را 
تضمین اجرایی شدن برجام می دانستند و آن همه شرط را از 
یاد برده اند، عجیب و در عین حال قابل تامل به نظر می رسد.

خنثی  سازی تحریم ها راهبرد دولت 
رضا الماسیدر پیشبرد مذاکرات

بخش نخست

بیش از 8 سال زمان برد تا برخی 
از  مسئوالن کشور که به دنبال حل 
مشکالت در آن سوی مرزها بودند 
تجربه کنند که راه حل اصلی این 
نیست. پس از چرخش نگاه دولت 
ســیزدهم در سیاســت خارجی 
از غرب به ســوی همســایگان و 
شرکای شرقی، تجربه تلخ دولت 
یازدهــم و دوازدهــم در موضوع 
برجام، عبــرت تیم مذاکره کننده 

ایران در وین شده است.

عضو کمیســیون ویژه برجام در مجلس نهم: باید از مذاکرات در 8 سال گذشته 
درس عبرت گرفت، زیرا نشســتن مســتقیم مقابل آمریکا هیچ فایده ای ندارد. 
اروپایی ها بارها بیان کرده اند که تحریم های آمریکا دست آنها نیست و جرأت 
ندارند در برابر آمریکا بایســتند. 8 سال ظریف قدم زد و با آمریکا نشست، آیا 
مشکلی از ملت ایران حل شد؟ آمریکا تحریم ها را رفع و به تعهدات خود عمل 

کند و سپس به میز مذاکره برگردد.

رویکرد شــتابان در تنظیم، ارائــه و تصویب یکی از 
مهم ترین اسناد کشــور که پیوند حساسی با منافع ملی 
داشت، سبب شد که آمریکا بیشترین بهره را برده و تعهدی 
هم در عمل به آن نداشــته باشد. بین سال های 1393 تا 
1400 به مدت 7 سال، رهبر انقالب از هر تریبون و به هر 
مناســبتی درباره توافق هسته ای، مذاکره با آمریکا، انجام 
تعهدات و هر موضوعی که در رابطه مستقیم با آینده مردم 
و کشــور بود، نکات زیادی را بیان کردند اما در نهایت به 
تذکرات و حتی شروط مکتوب ایشان عمل نشد و دود این 

ماجرا به چشم مردم نشست.
ســخنان و اخطارهــای رهبر انقــالب در این زمینه 

به اندازه ای صریح و شــفاف بود که هیچ تحلیلگر منصفی 
نمی تواند منکر آن همه هشــدار باشــد و امروز طلبکار و 
مدعی اینکه اطالعی از شرط و شروط رهبری درباره برجام 
نداشت! اقناع افکار عمومی با این مفهوم که »برجام مورد 
تأیید رهبری و نظام بود« گرچه ســاده ترین راه رهایی از 
حجم انتظارات و انتقادات است اما در برابر این پرسش که 
»کدام برجام« مورد تأیید رهبری بود، می توان تأکید کرد 
که در برجام مورد تأیید رهبری باید شروط مکتوب و رسمی 
رهبری رعایت می شد و مراحل تضمین و راستی آزمایی را 
از سر می گذراند. مجلس هم که می توانست با ابزار نظارتی 
خود از شدت خسارت محض برجام بکاهد بدون توجه به 
گزارش کمیسیون ویژه برجام و با مدیریت رئیس  وقت خود 

در مدت 20 دقیقه مهر تأیید بر آن زد.
اعتماد به غرب جواب نمی دهد

پس از چرخش نگاه دولت سیزدهم در سیاست خارجی 
از غرب به ســوی همسایگان و شرکای شرقی، تجربه تلخ 
دولــت یازدهم و دوازدهم در موضــوع برجام، عبرت تیم 

مذاکره کننده ایران در وین شده است.
رهبر انقالب در آخرین دیدار دولت دوازدهم در این باره 
تأکید کردند: »دیگران باید از تجربه های شما استفاده کنند. 
خب حاال یک تجربه را من به خصوص یادداشــت کرده ام، 
حرفی است که من مکّرر ]در گفت وگو[ با شماها و با مردم 
تکــرار کرده ام، حاال هم همان حرف را تکرار می کنم؛ این 
تجربه عبارت اســت از بی اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید 
از این تجربه اســتفاده کنند. در این دولت معلوم شد که 
اعتماد به غــرب جواب نمی دهد؛ به ما کمک نمی کنند و 
هر جــا بتوانند ضربه می زنند؛ آنجایی که ضربه نمی زنند، 
آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشته اند 
ضربه زده اند؛ این تجربه  بسیار مهّمی است. مطلقاً نبایستی 
برنامه های داخلی را به همراهی غرب موکول کرد و منوط 
کرد،  چون قطعاً شکســت می خوَرد، قطعاً ضربه می خوَرد. 
شــماها هم هر جایی که کارهایتــان را منوط کردید به 
]همراهی[ غرب، نامّوفق ماندید؛ هر جایی که بدون اعتماد 
بــه غرب، خودتان قد َعلَــم کردید و حرکت کردید موّفق 
شدید. نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولت های یازدهم و دوازدهم 

این  جوری است.«

ضرورت توجه بیش از پیش تیم مذاکره کننده ایران به تجربه تلخ برجام

مهم تریــن راهبردی که در مقابل تحریم ها از ســوی 
رهبر انقالب همواره مطرح شــده، راهبرد خنثی ســازی 

تحریم هاست.
ایرنا درخصــوص رویکرد تیــم مذاکره کننده دولت 
سیزدهم می نویسد: ایســتادگی مردم و آغاز خنثی  سازی 
تحریم ها از سوی دولت در مذاکرات پیش رو دست ایران 
را برای عدم تکرار آن تجربه تلخ پر کرده است تا چند اصل 
مشــخص در این دوره از مذاکرات با قدرت تمام پیگیری 

شده و به نتیجه برسد:
1( جمهوری اســالمی در پی ســالح هسته ای نیست و 
هراس آفرینی های رسانه ای نمی تواند این اصل را خدشه دار کند.

2( جمهوری اســالمی از حقوق هسته ای خود کوتاه 
نمی آید و 20 سال اثبات این مهم کافی است.

3( جمهوری اســالمی آزموده های پیشین خود را در 
موضوع برجام دوباره نخواهد آزمود و جز به راستی آزمایی 

و تضمین های عملی راضی نخواهد شد.
4( تحریم های غیرانســانی علیه مــردم ایران باید به 
گونه ای برداشته شوند که ساکن آینده کاخ سفید، کنگره 
و ســنا و هیچ نهاد حقیقی و حقوقی در آمریکا به صرف 
ماجراجویی نتواند بار دیگر کارزارتحریمی به راه  انداخته و 

ایران را تحت فشار قرار دهد.
تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم وین را نه عرصه جنگ 
و جدال و نه کعبه آمال کشور قرار  داده، بلکه با رویکردی 
که ریشــه در دیدگاه های رهبر معظم انقالب دارد تالش 
خواهد کرد، تضمینی اساسی تر از امضای وزیر خارجه آمریکا 
و راستی آزمایی معقول تر از توافقات روی کاغذ به دست آورد 
و دغدغه های رهبری و مردم را در مقام عمل اجرایی سازد.

زیاده خواهی غرب مانع توافق است
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در 
حاشیه اجالس امنیتی مونیخ در مصاحبه با شبکه سی ان ان 
آمریکا می گوید: »درخصــوص امکان توافق در مذاکرات، 

به آن بخشــی که به جمهوری اسالمی ایران برمی گردد، 
خوش بین هســتیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت پیدا 
کنیم. ما برای رســیدن به یک توافــق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشته کرده ایم. در این لحظات حساس 
و شــرایط حساس مذاکرات ما در وین، اگر آمریکا و طرف 
غربی )واقع گرایانه( برخورد نکنند، حتماً مسئول شکست 

احتمالی مذاکرات خواهند بود.«
امیرعبداللهیــان تأکید می کند: »مــا با جدیت برای 
رســیدن به توافق خوب در وین تالش می کنیم. همکاران 
من در وین با بازی های دوگانه طرف غربی بر سر »متن« 
و »زمان« روبه رو هســتند. تأکیــد می کنم که ما آمادگی 
رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین زمان ممکن 
داریم به شــرطی که طرف دیگر آمــاده اتخاذ تصمیمات 

سیاسی مورد نیاز باشد.«
رؤســای جمهور ایران و فرانســه نیز روز شــنبه در 
گفت وگوی تلفنی آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای وین 

را مورد بحث و بررسی قرار  دادند.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در گفت وگو با امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه با بیان اینکه هیئت ایرانی 

با جدیت در حال پیشــبرد مذاکرات وین است، می گوید: 
»جمهوری اسالمی ایران در طول مذاکرات پیشنهادهای 
ســازنده ای ارائه کرده است و پیشنهادهای مطرح شده از 
سوی طرف های دیگر مذاکره را براساس میزان انطباق آنها 

با منافع ملت ایران، مورد بررسی قرار  داده است.«
رئیس جمهوری با بیان اینکه هیئت ایرانی بارها اعالم 
کــرده از ابتکاراتی که متضمن تامین و حفظ حقوق ملت 
ایران باشند، استقبال می کند، تصریح می کند: »فشارها یا 
ادعاهای سیاســی با هدف حفظ اهرم فشار بر ملت ایران 
مطرح شده اند و چشم انداز حصول توافق را تضعیف می کنند. 
هرگونه توافقی در وین باید شامل لغو تحریم ها، ارائه تضمین 

معتبر و بسته شدن مسائل و ادعاهای سیاسی شود.«
رئیس جمهور با اشاره به اینکه سابقه تعامل جمهوری 
اسالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش های 
متعدد این آژانس مبنی بر تأیید صلح آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای کشــورمان گواه بر دروغین بودن ادعاهای برخی 
کشورهاست، اظهار می دارد: »ایران برای اثبات حسن نیت خود 
همواره بر همکاری  حرفه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
 تأکید داشته و در این راستا باید مراقب فتنه انگیزی دشمنان 

بود.«

حصول توافق خوب به تصمیم غربی ها بستگی دارد
دور هشــتم مذاکرات رفع تحریم ها در وین از ششم 
دی ماه آغاز شــده و اکنون به مرحله ای رســیده است که 
نتیجه گفت وگوها صرفاً به تصمیمات سیاســی طرف های 
غربی بســتگی دارد. به گفته مسئوالن تیم مذاکره کننده 
کشورمان؛ اگر طرف های غربی تصمیمات الزمی را که به آن 
آگاه هستند اتخاذ نمایند، می توان چند موضوع باقی مانده 

را حل کرد و به توافق نهایی دست یافت.
در روزهای اخیر بیش از 250 نماینده مجلس شورای 
اســالمی با امضای نامه ای ضمن تشکر از دولت در حفظ 
صالبت و اقتدار در مذاکرات هسته ای تأکید داشته اند که 
دولــت هیچ گاه از خطوط قرمز جمهوری اســالمی ایران 
و منافــع ملی کوتاه نیاید و با اقتدار همچون گذشــته به 

مذاکرات ادامه دهد.
نبویان نماینده تهران  ســید محمود حجت االسالم 
 در مجلس شــورای اســالمی درباره نامه نمایندگان به 

رئیس جمهور درباره  مذاکرات وین، می گوید: »آنچــه در 
مذاکرات وین اهمیت دارد، منافع مردم ایران اســت. باید 
منافع مردم در دو عنوان کلی محقق شــود؛ نخست اینکه 
همه تحریم هایی که علیه ملت ایران وضع شــده باید لغو 

شــوند، تعلیق را هم نمی پذیریم. می بایســت حتما این 
تحریم ها لغو شوند. دوم اینکه آمریکا باید به ایران ضمانت 
دهد تا شرایط به گونه ای پیش نرود که مجدد تحریم اعمال  

کنند و به تعهدات خود پایبند نباشند.«
باید ضمانت های الزم از طرف  او تصریــح می کند: »
مذاکره اخذ شود. آمریکا نشان داده که خوش عهد نیست. 
توافقی بــرای ما ارزش دارد که همه تحریم های آیســا، 
یوترن، کاتســا را لغو کند و همــه طرف ها ضمانت مورد 

تأیید ایران را بدهند.«
نبویــان بــا اشــاره بــه نامه کنگــره آمریکا بــه 
بایدن می گوید: »در چهارشــنبه گذشته کنگره آمریکا 
نامــه ای را بــا 165 امضا به بایدن تحویــل می دهد که 
در »بنــد یک« این نامــه آمده اســت؛ مخالف هرگونه 
توافق با ایران هســتند که به برداشتن تحریم ها منتهی 
شــود مگر آنکه ایران همه فعالیت های هســته ای اعالم 
نشــده حال و گذشــته خود را توضیح دهد و غنی  سازی 
و تاسیســات و فعالیت های باز فرآوری خــود را به طور 
کامل برچیند و تحقیق و توســعه خود را روی موشک ها 
بــا قابلیت هســته ای به طور قابــل اثبات خاتمه دهد و 

موشک های خود را نابود کند.
 همچنیــن در ادامــه این بند آمده اســت که ایران 
باید حمایــت خــود را از تروریســت  متوقــف کنــد و 
همه زندانی های آمریکایی را آزاد و به قربانیان تروریست 

مطابق با حکم دادگاه غرامت بپردازد. 
در این نامه تأکید شده است که سپاه هیچ گاه نباید 
از لیست تروریست خارج شود و از تالش برای فعال سازی 

مکانیسم ماشه نوشته شده است.
عضو کمیســیون ویژه برجام در مجلس نهم تصریح 
می کنــد: »با این شــرایط توافق معنایی ندارد، بر همین 
اســاس نمایندگان  مجلس یازدهم نامه ای را خطاب به 
آقای رئیسی نوشته اند. در نامه به رئیس جمهور آورده ایم 
کــه باید از مذاکرات در 8 ســال گذشــته درس عبرت 
گرفت، زیرا نشستن مستقیم مقابل آمریکا هیچ فایده ای 
ندارد. اروپایی ها بارها بیان کرده اند که تحریم های آمریکا 
دست آنها نیست و جرئت ندارند در برابر آمریکا بایستند. 
با فرض اینکه این حرف درست باشد اروپا باید پاسخ دهد 
که چرا اتحادیه اروپا علیه ملت ایران تحریم هایی را وضع 
می کند؟ 8 ســال ظریف قدم زد و با آمریکا نشســت آیا 
مشــکلی از ملت ایران حل شد؟ آمریکا تحریم ها را رفع و 
به تعهدات خود عمل کند و سپس به میز مذاکره برگردد.«

  مديريّت اكتشــاف- شــركت ملّي نفت ايران  در نظر دارد موضوع مناقصه 
 فوق الّذكر با مشــّخصات و شــرايط كلّي زير را از طريق برگــزاری مناقصه عمومي 
يک -مرحله اي به شركت های تولید كننده و تامین كننده واجد شرايط واگذار نمايد. 

برآورد مناقصه 30.000.000.000ريال مي باشد.
الف ( موضوع: خريد 240 متر لوله راهنما 42 اينچ ساخت داخل 

ب ( مّدت زمان اجراي قرارداد يا مدت زمان تحويل كاال: 3 ماه.
ج( محل تحويل كاال: انبار كوار به نشــانی شیراز- 45 كیلومتری جاده فیروز آباد- 

ورودی شهر كوار- مجتمع عملیات انبار داری مديريت اكتشاف
د ( شرايط شركت در مناقصه:

1- داشتن شخصّیت حقوقي. 
2- وجود نام مناقصه گر در فهرست AVL  وزارت نفت 

۳- داشتن توانايي ارايه تضمین شركت در فرآيند اِرجاع كار به مبلغ  1.500.000.000 
ريــال طبق تصويب نامه شــماره 123402/ت50659 ه مــورخ 1394/09/22 هیات 

محترم وزيران )ضمانت نامه های صادره از ُپست بانک قابل قبول نمی باشد(. 
4- متقاضیان جهت دريافت اسناد ارزيابی، تکمیل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه 
تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   اقدام نمايند.
الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه مذكور، مراحل 
ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شركت در مناقصه و 

دريافت اسناد را به انجام رسانند. 
ه( با توجه به اينکه در اين مناقصه ارزيابی كیفی به روش ارزيابی ساده انجام می شود، 
شــركت هايی كه دارای مدارک و مستندات بازرسی فنی مبنی بر تولید كاال بر اساس 

استاندارد يا سازمان استاندارد ملی ايران يا استاندارد API باشد پذيرفته می شوند.
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات 

الکرونيکی دولت )ستاد(:  7 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
 مهلت تحويل اســتعالم ارزيابی كيفی در سامانه تداركات الکرونيکی 

دولت )ستاد(: 14 روز پس از اتمام مهلت دريافت
اَســناد و َمدارک مناقصه بین شركت هاي واجد شــرايط كه به تشخیص مناقصه گزار 

حداقل امتیاز كیفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد. 
بديهي اســت ارايه مدارک فوق الّذكر هیچ گونه حّقي را جهت متقاضیان براي شركت 

در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
متقاضیان می توانند در صورت نیاز به اّطالعات بیشــتر درخصوص اســناد و مدارک 
مناقصه با تلفن 82702215-021 و درخصوص سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

)ستاد( با تلفن 61622217-021 تماس حاصل نمايند.
www.SHANA.ir

www.niocexp.ir

wwW.iets.mporg.ir

تجدید آگهي فراخوان )به روش ارزیابی ساده(
موضوع: مناقصه شماره ۰۰۱۱۰ -خرید ۲۴۰ متر لوله راهنما ۴۲ اینچ ساخت داخل
  با شماره ۲۰۰۰۰۹۲۹۲۱۰۰۰۱۱۳بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(                                                           

 روابط عمومی مدیریت اکتشاف

شرکت ملی نفت ایران
مدیریت اکتشاف

شناسه آگهی: 1282360

شــركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد  مناقصه 
عمومي همزمان با ارزيابي كیفي )فشرده( چهار پاكته مناقصه خريد 720 
دستگاه كنتور هوشمند آب و برق به شماره 2000001010000082 

را از طريق سامانه تداركات الکترونیکي دولت برگزار نمايد. 
كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي 
 دولت )ستاد ايران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 
در ســايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شركت 

در مناقصه محقق سازند. 
✓ تاريخ انتشــار مناقصه در ســامانه: روز سه شــنبه مورخ 

1400/12/03 مي باشد.

✓ مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19 
روز دوشنبه مورخ 1400/12/09

✓ مهلت زماني ارســال پيشنهاد: ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 
1400/12/23

✓ زمان بازگشايي پاكت ها: ســاعت 10:00 صبح روز سه شنبه 
مورخ 1400/12/24

دريافت  مناقصه گــزار جهت  تماس دســتگاه  اطالعات 
اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي 
الف: آدرس: فرودگاه مهرآباد – خ معراج – ساختمان اداره كل تداركات 
 و تامیــن تجهیزات شــركت فرودگاههــا و ناوبري هوايــي ايران و 

تلفن 61022486

شرکت فرودگاه اه و انوربی هوایی اریان

شناسه آگهی:1282304م الف 4002

تجدید فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي کیفي )فشرده( 
دومرحله اي چهارپاکته

موضوع تجدید مناقصه: خرید ۷۲۰ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق

)نوبت اول(

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مــورخ 1399/01/31 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ترازنامه و حســاب سود و زیان شــرکت منتهی به سال 
1398/9/30 مــورد تصویــب قرار گرفت. آقای شــهرام 
گل افشــان بــه شــماره کارت ملــی 3873231239 
بعنــوان بازرس اصلــی و آقای محمــود امیراحمدی به 
شــماره کارت ملــی 0053205677 بســمت بــازرس 
علی البدل برای مدت یکســال انتخاب گردیدند شرکت 
جهاد تعاون به شــماره شناســه ملی 10101382904 
بــه نمایندگــی آقای حســین فهمیده به شــماره ملی 
0041974451 آقای مجتبی نعمتی جم به شماره ملی 
 0036203270 شــرکت سرمایه گذاری میالد سازندگان

بــه   10101424086 ملــی  شناســه  شــماره  بــه   
نمایندگی آقای محمدحســن مشــکوری به شماره ملی 
0451915501 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر 
سهامی خاص به شماره ثبت 8۷۹۰6

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۱۴8 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1399/08/27 
تصمیمات ذيل اتخاذ شد: - محل شركت در واحد ثبتی تهران 
به استان تهران، منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مركزی، 
شهر تهران، محله شهرک صدرا، خیابان پنجاه و يکم، خیابان 
نصر پنجم، پالک 40 طبقه اول و كدپســتی 1485841999 

تغییر يافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی خانه گستر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱6۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۱6 

صورتجلســه  اســتناد  بــه 
مجمع عمومی عــادی بطور 
 1398/2/3 مورخ  فوق العاده 
شــد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
- حمیدرضــا طباطبایــی به 
 0050986228 ملی  شماره 
بــه ســمت رئیــس هیئت 
ســیدمرتضی  و  مدیــره 
طباطبایی اوره به شماره ملی 
ســمت  به   1239461941
نایب رئیــس هیئت مدیره و 
مســعود طباطبایــی اوره به 
 0051299471 ملی  شماره 
به ســمت مدیرعامل و عضو 
مدت  بــرای  مدیره  هیئــت 
دو ســال انتخاب گردیدند - 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک 
سفته و بروات و عقود اسالمی 
با امضا مشترک دو نفر از سه 
نفر اعضا هیئت مدیره همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار 
به  باقریان  می باشــد.مهدی 
 0066322952 ملی  شماره 
به ســمت بــازرس اصلی و 
به  شــرع  رهروی  حمیدرضا 
 0071015647 ملی  شماره 
به ســمت بازرس علی البدل 
بــرای مدت یک ســال مالی 

انتخاب شدند.
حجت اله قلی تبار 
سرپرست اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای 
استان تهران

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی

 و صنعتی 
نوژن گاز 

سهامی خاص 
 به شماره ثبت ۹8۹

 و شناسه ملی 
 ۱۰۱۰۱۴۳۹6۲۱

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

 اداره کل 
ثبت اسناد و امالک

 استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 
شهریار 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدحسین ذوالفقاری طهرانی به شماره 
ملی 0043216031، آقای احمد بیدآبادی به شماره 
ملی 0041638158، آقای عبدالحسین بیدآبادی به 
شماره ملی 0043821121، آقای سید محمدعلی 
شریفی الحســینی به شــماره ملی 0055839983 
به نمایندگی از شــرکت بازرگانی شــایق به شناسه 
ملــی 10101043570 به ســمت- اعضای هیئت 
 مدیره برای مدت دوســال انتخاب گردیدند ترازنامه 
و حساب ســود و زیان سال مالی 1398 به تصویب 
رســید. موسســه حسابرســی و خدمات مدیریت 
مستقل اندیشــان پارس )حســابدار رسمی( شناسه 
ملی 10320852352 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احمد حاج نوروزی به شــماره ملی 0073214116 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخــاب شــدند روزنامه کیهان جهــت درج آگهی 

رسمی شرکت در سال 1399 انتخاب شد. 

آگهی تغییرات شرکت  انتقال داده های  نداگسترصبا 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷8۴۲ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۱۷۹۲ 

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



دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می پذیرد

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ
برگ ســبز و ســند کارخانه و 
ســند محضــر پرایــد نقره ای 
مــدل 88 بــه شــماره پــاک 
355 ق 85 ایران 54 شماره 
موتور 2846323 و شاســی 
S1412288228179 به نام 
میرسخویدی  سمانه السادات 
مفقود و از درجه  اعتبار ساقط 

است.

LX- ســند کمپانی خودرو ســمند
EF7 بــه رنــگ ســفید- روغنــی 
 مــدل 1399 به شــماره انتظامی
729 ص 47- ایران 30 به شماره 
موتور 147110557185 و شماره 
 NAACR1HEXLF636198 شاسی
بــه نام علی همتی  آتشــگاه مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی 405 
یشمی مدل 78 به شماره پاک 
378 ج 57 ایران 54 و شماره 
و  موتــور 22527812812 
بــه   78313392 شاســی 
نــام ذبیح اله توکلــی کمکوئی 
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط

است.

بــرگ ســبز و ســند کارخانه 
و ســند محضــر ســایپا 131 
 مــدل 90 بــه شــماره پــاک 
و   54 ایــران   31 س   787
شــماره موتور 4352099 و 
 S3412290355635 شاسی
به نــام مهدی رضائیــان زاده 
ســخوید مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز موتورسیکلت هوندا 
249CC بــه شــماره انتظامی 

83457 ایــران 126 موتور 
MD21E1001045 شاســی 
بــه   MD21-1001002
مالکیت مجید رســولی مفقود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

است.

برگ ســبز اتومبیــل لیفان 820 
 مــدل 96 بــه شــماره انتظامــی

535 م 97 ایران 74 شماره شاسی 
 NAKNH4626HB103889
ر  تــــو مــو ه  ر شمـــــا و 
بنــام   NF4899170490499
ساسان فیروز فیروزکوهی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی 
پــارس دوگانــه مــدل 90 به 
 19 ق   116 پــاک  شــماره 
ایــران 54 و شــماره موتــور 
و شاســی   12490183429
NAAN21CAD8K126712 به 
نام محمدعلی امراللهی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت سوم(

مــدرک تحصیلــی اینجانــب نوید 
خالدیــان فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 498 صــادره از قروه 
واحد دانشــگاهی ســنندج مقطع 
کارشناسی پیوسته رشته مهندسی 
عمران به شــماره -89/02/07
مفقــود   128611001603
گردیــده از درجــه اعتبار ســاقط 
می باشــد از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســامی واحد ســنندج به نشانی 

سه راه ادب ارسال نماید.

405SLX- خودروی سواری پژو
انتظامــی شــماره  بــه   TU5 
 414 ط 71 ایــران 73 مدل 
97 رنگ سفید روغنی شماره 
 181B0093360 موتــور 
ســــی  شــا ه  ر شمـــــا
 NAAM31FE6JK719480 به 
مالکیت کامران خانی  مهکویه 
بــه ســرقت رفتــه از یابنده 
تقاضا می شود با شماره تلفن 
تمــاس   09176977964
گرفتــه و مژدگانــی دریافت 

نماید.

برگ ســبز تیپ 2 مشــکی به شــماره 
شاسی 32495 به شماره انتظامی 747 
ل 89- ایــران 40 به نام مهدی زمانی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی های
مفقودی نگهداری

 از سالمند 
و کودک

مـتفرقـه

خرید و فروش 
انواع خودرو

مشاور حقوقی آمـوزشی

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

حمل و نقل
)مشاوره تلفنی رایگان(

قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب ترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکای دادگستری

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

بسته بندی، کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی
کشتیرانی آداک مارین

انواع خدمات بسته بندی شامل:
بسته  بندی لوازم منزل و مبلمان، پیانو، ماشین آالت، 
کاالهای تجاری و مواد غذای کاالهای نمایشگاهی،آثار 
هنری، اشیاء موزه ای، تابلوهای برق و تجهیزات، لوازم 

منزل دیپلماتهای سفارتخانه ها
بسته بندی و حمل بار به صورت خرده بار و 

فول جهت صادرات به:  کانادا، آمریکا، اروپا 
اقیانوسیه، آفریقا و آسیا

www.adakmarine.ir - info@adakmarine.ir
09120832801 

021-88949860-65

پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(
لباسشویی- ظرفشویی- یخچال- تلویزیون 

)با گارانتی معتبر( به قیمت بانه 
55323529 احمدی 09127646980

دوربین مداربسته هایت ویژن
مشاوره، فروش- نصب و راه اندازی

انتقال تصویر روی موبایل
با بیش از 15 سال سابقه اجرایی

»عضو اتحادیه«
 86034405
86034402

0912-5404793

خدمات فنی و صنعتی

سیستم های 
حفاظتی

ایزوگام سامان دلیجان
BPP دوالیه نخ دار با قیر

10 سال ضمانت
5 سال بیمه ایران

24 الی 66576720
66920179-66921980

0912-5140681

اسامی 2  نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه حضرت رقیه )س(

بنایی 
و خدمات

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

نام  1 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه الزهرا بندرعباس

نام مستعار کودک:   ساله
تاریخ تولد: 1400/10/6

محل پیدایش: بیمارستان مهدیه
زمان پیدایش: 1400/10/6

نام مستعار کودک:   ساغر
تاریخ تولد: 1400/10/20

محل پیدایش:
 بیمارستان فیروزآبادی

زمان پیدایش: 1400/10/20

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه )نوبت دوم(
به عموم بســتانکاران شــرکت ورشکســته و منحله تولیدی وصنعتی جیل 
)ســهامی خاص( به شــماره ثبت 729 اداره ثبت شرکت ها اهواز و شماره 
شناســه ملی 10420103965 که حکم ورشکستگی آن بموجب دادنامه 
شــماره 140037390001770945 مورخ 1400/03/17 توسط شعبه 
9 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرســتان اهواز به درخواست طلبکاران صادر 
گردیــده و مبدا تاریخ توقف آن 1392/04/01 اعام شــده اســت آگهی 
می دهد، کلیه بســتانکاران و کسانی که ادعایی دارند و همچنین اشخاصی 
که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته و یا وثائقی اعم 
از منقول و غیرمنقول دراختیار دارند یا ضامن آن هستند در موعد مقرر در 
این آگهی حضورا یا از طریق پست سفارشی اصل مدارک یا رونوشت گواهی 
شده خود را به آدرس: »استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- 
اول نیوساید- شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید تندگویان 
)انرژی(« ناظر تصفیه منتخب دادگاه آقای عبدالکریم صباغی ارائه نمایند.

ضمنا اخطار می شود:
1( کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعایی از شــرکت ورشکسته 
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مهلت 2 ماه از 
تاریخ انتشار این آگهی به آدرس ناظر تصفیه در فوق تسلیم نمایند. مدت 
ارسال برای بستانکارانی که در خارج از کشور اقامت دارند 3 ماه می باشد.
2( کســانی که به شرکت فوق بدهی دارند باید ظرف مهلت مذکور خود را 
معرفی و بدهی خود را با هماهنگی مدیر تصفیه در وجه صندوق ســپرده 
دادگســتری بپردازنــد. طبــق ماده 24 قانــون تصفیه امور ورشکســتگی 
بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد 

)25٪( دین محکوم خواهند شد.
ضمنــا دادگاه ها می توانند عــاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران را به حبس از 

سه تا شش ماه محکوم نمایند.
3( کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار 
دارند مکلفند ظرف مدت 2 ماه )دو ماه( از تاریخ انتشار این آگهی اموال را 
تحت اختیار مدیر و ناظر تصفیه بگذارند و گر نه هر حقی که نسبت به آن 
مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
اله داد مهمدی کرتائی
مدیر تصفیه منتخب دادگاه

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع گچ لنگه 

)سهامی خاص(
بدینوسیله اعام می دارد جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت صنایع گچ لنگه )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 81 و شناسه ملی 10800006654 ساعت 
9 و 11 صبــح روز شــنبه مــورخ 1400/12/21 در محل دفتر 
شــرکت واقع در بندر لنگه کارگاه قدیمی گچ مرحوم علی محمد 
توکلی برازجانی )تلفن تماس پرویز سایانی 09121328574( 
تشکیل می گردد از کلیه اعضاء  و سهامداران دعوت می گردد شخصا 
در جلســه فوق الذکــر حضور یافته و یا وکیــل آنان با وکالت نامه 

محضری در جلسه مجمع حاضر باشند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: نقل و انتقال سهام

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 
انتخاب مدیران، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت صنایع گچ  لنگه )سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
ابزار درمان )سهامی عام(

 به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح 
روز دوشنبه 1400/12/16 در محل به نشانی تهران- خیابان سهروردی 
شمالی- نبش کوچه باسقی- پاک 368- طبقه سوم- واحد 7 به کدپستی 

1577944917 تشکیل می گردد. حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 

تصمیم گیری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1- انتخاب اعضا هیئت مدیره2- انتخاب بازرسین

هیئت مدیره
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

ابزار درمان )سهامی عام( 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت به عمل 
می آید تا در جلسه مجمع  عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 
8 صبح روز دوشنبه 1400/12/16 در محل به نشانی تهران- 
خیابان سهروردی شمالی- نبش کوچه باسقی- پاک 368- طبقه 
سوم- واحد 7 به کدپستی 1577944917 تشکیل می گردد. 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده:
1- اصاح مواد اساسنامه )اصاح ماده 2 اساسنامه الف- اضافه 
می شود به فعالیت اصلی شرکت ملزومات داروئی، ارائه خدمات 

آزمایشگاهی و خدمات آموزشی( و الحاق به موضوع شرکت
2- اصــاح موادی از اساســنامه )اصاح مــاده 4 تابعیت و مرکز 

شرکت )تغییر مرکز اصلی شرکت از تهران به سمنان((
3- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره

»خالصه آگهی مزایده نوبت اول«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیان یک واحد آپارتمان مســکونی از رقبات موقوفه حاج 
محمدعلی نوروزی واقع در میدان شوش خیابان صاحب جمع 
کوچه دلخوش پاک 24 و 26 طبقه سوم واحد 12 به مساحت 
72/03 مترمربع بدون آسانســور، پارکینگ و انباری، را از 
طریــق مزایده عمومی- کتبی صرفا بــه نحو اجاره بدون حق 
واگــذار نمایــد. لذا متقاضیــان می توانند حداکثــر تا تاریخ 
1400/12/22 جهت شــرکت در مزایده و همچنین کسب 
اطاعات بیشــتر بــه اداره اوقاف واقع در شــهرری، میدان 
نمــاز، انتهای خیابان گلها پاک 2 مراجعه و یا با شــماره تلفن 

33759790 تماس برقرار نمایند.

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیان یک باب سالن به منظور استفاده به صورت آشپزخانه 
از رقبات امامزاده بی بی  شهربانو)س( واقع در شهرری، جاده 
امین آباد، پشــت بقعه قسمت آالچیق به مساحت حدود 49 
مترمربع )بدون هیچگونه حقی( را از طریق مزایده صرفا به 
اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 
1400/12/22 جهت شــرکت در مزایده و همچنین کسب 
اطاعــات بیشــتر به اداره اوقــاف واقع در شــهرری انتهای 
خیابان گلها پاک 2 مراجعه و یا با شماره تلفن 33759790 

تماس برقرار نمایند.

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه و 
اعیان یک باب ســاختمان مسکونی در دو طبقه )فاقد آسانسور 
و پارکینــگ( از رقبــات موقوفــه عبدالغفــور خان هلل باشــی- 
منیرالسلطنه واقع در خیابان خاوران ایستگاه آقارضا پاک 380 
به مساحت عرصه 119/50 مترمربع و مساحت اعیان 152/70 
مترمربــع را از طریق مزایــده عمومی- کتبی صرفا به نحو اجاره 
بدون حق واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 
1400/12/22 جهت شرکت در مزایده و همچنین کسب اطاعات 
بیشــتر به اداره اوقاف واقع در شــهرری، میــدان نماز، انتهای 
خیابــان گلها، پاک 2 مراجعه و یا با شــماره تلفن 33759790 

تماس برقرار نمایند.

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد 
عرصــه و اعیان یک باب مغازه تجــاری از رقبات موقوفه 
عبدالغفورخان هلل باشــی )منیرالسلطنه( واقع در خیابان 
خــاوران ایســتگاه آقارضا پــاک 269 به مســاحت 42 
مترمربع دودهانه را از طریق مزایده صرفا به اجاره )بدون 
حــق( واگذار نماید. لذا متقاضیــان می توانند حداکثر تا 
تاریخ 1400/12/22 جهت شرکت در مزایده و همچنین 
کسب اطاعات بیشــتر به اداره اوقاف واقع در شهرری، 
میدان نماز، انتهای خیابان گلها پاک 2 مراجعه و یا با شماره 

تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

»خالصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یک بــاب مغازه تجــاری از رقبات موقوفــه جوانمرد 
قصاب واقع در شــهرری جاده چرمشــهر جنب امامزاده بی بی 
هاجــر خاتون)س( به مســاحت 60/69 مترمربــع به انضمام 
بالکن به مساحت 30/60 مترمربع رقبه شماره 4 را از طریق 
مزایده صرفا به اجاره )بدون حق( واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 جهت شــرکت در 
مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره اوقاف واقع 
در شهرری، میدان نماز، انتهای خیابان گلها پاک 2 مراجعه و یا 

با شماره تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت دوم((
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یک باب مغــازه تجاری از رقبــات موقوفه جوانمرد 
قصاب واقع در شــهرری جاده چرمشهر جنب امامزاده بی بی  
هاجــر خاتون)س( به مســاحت 55/93 مترمربع به انضمام 
بالکن به مساحت 28/20 مترمربع رقبه شماره 3 را از طریق 
مزایده صرفا به اجاره )بدون حق( واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 جهت شرکت در 
مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره اوقاف واقع 
در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 2 مراجعه و 

یا با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت اول((
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در نظر دارد عرصه و 
اعیان یک قطعه باغ محصور - غیرمثمر به مساحت عرصه حدود 
4281 مترمربــع دارای دو باب ســاختمان مخروبه از موقوفه 
دکتر جواد نوربخش )باغ دراویش( واقع در شهرری، چهارراه 
چشــمه علی را از طریق مزایده صرفا بــه اجاره به صورت باغ 
متناســب با وضعیت رقبه موقوفه )بدون حق( واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 جهت 
شــرکت در مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره 
اوقاف واقع در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 

2 مراجعه و یا با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت اول((
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یک باب مغازه تجاری )نوســاز( از رقبات موقوفه ناصر 
بهرامی به مســاحت حدود 26/64 مترمربع به انضمام بالکن به 
مساحت 12/60 مترمربع دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب 
مشــترک با ارتفاع 4/60 مترمربع واقع در شــهرری، حسن آباد، 
خیابان شــریفی جنب اداره آبفای حســن آباد پاک 170 و 172 
را از طریق مزایده صرفا به اجاره )بدون حق( واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 جهت شرکت 
در مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره اوقاف واقع 
در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 2 مراجعه و یا 

با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت اول((
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یک باب مغازه تجاری )نوســاز( از رقبات موقوفه ناصر 
بهرامی به مساحت حدود 26/64 مترمربع به انضمام بالکن به 
مساحت 12/60 مترمربع دارای انشعاب برق مجزا و انشعاب آب 
مشــترک با ارتفاع 4/60 مترمربع واقع در شهرری، حسن آباد، 
خیابان شــریفی جنب اداره آبفای حســن آباد پاک 170 و 172 
را از طریــق مزایــده صرفا به اجاره )بدون حــق( واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 جهت 
شرکت در مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره اوقاف 
واقع در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 2 مراجعه 

و یا با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت اول((
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یــک باب مغــازه تجــاری )نوســاز( از رقبــات موقوفه 
عبدالغفورخان هلل باشــی )منیرالســلطنه( به مساحت حدود 27 
مترمربــع واقع در خیابان خاوران، بلــوار ابوذر، بین پل پنجم و 
ششم، خیابان حبیب نبش خیابان فاضل بجستانی )مسلم شمالی( 
کوچه شــهید فراهانی )چهل و چهارم( پاک 56 شــهرداری مغازه 
شــمالی را از طریــق مزایده صرفا به اجــاره )بدون حق( واگذار 
نماید.لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 
جهت شرکت در مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره 
اوقاف واقع در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 2 

مراجعه و یا با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.

))خالصه آگهی مزایده نوبت اول((
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان ری در نظر دارد عرصه 
و اعیــان یــک باب مغــازه تجــاری )نوســاز( از رقبــات موقوفه 
عبدالغفورخان هلل باشــی )منیرالســلطنه( به مساحت حدود 24 
مترمربــع واقع در خیابان خاوران، بلــوار ابوذر، بین پل پنجم و 
ششم، خیابان حبیب نبش خیابان فاضل بجستانی )مسلم شمالی( 
کوچه شــهید فراهانی )چهل و چهارم( پاک 56 شــهرداری مغازه 
جنوبــی را از طریــق مزایده صرفا به اجاره )بــدون حق( واگذار 
نماید.لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/12/22 
جهت شرکت در مزایده و همچنین کسب اطاعات بیشتر به اداره 
اوقاف واقع در شهرری، میدان نماز انتهای خیابان گل ها پاک 2 

مراجعه و یا با تلفن 33759790 تماس برقرار نمایند.
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از ویژگی های مبارزاتی عالمه مصباح که   
از او یک سلحشور دائمی و خستگی ناپذیر 
ســاخت، مبارزه متفکرانه و فیلســوفانه با 
انحرافات و کجی ها بود. او از نخستین یاران 
و شــاگردان امام و از شمار آنانی بود که تا 
پایــان عمر لحظــه ای در راه و روش خود 
تردید نکرد. جنس مبارزه او اما مثل جنس 
مبارزه دوست قدیمی اش شهید مطهری، در 
قالب تنگ و متعصبانه جریان های سیاسی 

نمی گنجید.

ملت ایران در اقدام به انقالب اسالمی بر تجارب 
خود از تحوالت گذشتۀ کشور و آگاهی از مجموعۀ 

شرایط زمانه تکیه داشته است.
نوشتۀ حاضر در پی تبیین تفصیلی علل و عوامل 
وقوع انقالب اسالمی نیست. اما نفس وقوع انقالب 
دلیلی است روشن برای اینکه مجموعۀ آن علل و 
عوامل، نزدیک به تمام ملت ایران را به این نتیجه 
رساند که نسخۀ مدرنیزاســیون حکومت پهلوی، 
در دورۀ پنجاه و چند سالۀ حکومت آنها نتوانست 
بحران ها و تهدیدهــای چهارگانه ای را که در آغاز 
نوشتۀ حاضر به آنها اشــاره شد )تهدید: تمامیت 
ارضی، حاکمیت ملی، امنیــت ملی، هویت ملی( 

برطرف کند. بلکه از نظر جامعۀ ایران آن بحران ها 
در ذیل حکومت و گفتمان آنها به گونه ای بازتولید 

و تشدید و تعمیق نیز شد.
در اینجا برای درک ایــن واقعیت، صرفاً برای 
نمونــه، از زبان پژوهشــگران خارجــی، که هیچ 
نسبتی با جمهوری اســالمی ندارند، به مصادیقی 
از نگاه ملت ایران به رویکرد و سیاســت های رژیم 
پهلوی، و تأثیری که بر جامعه می گذاشــتند اشاره 
می شود. از منظر ملت ایران، دیکتاتوری و وابستگی 
به بیگانگان دو شاخص مهم حکومت پهلوی بود و 
حتی برنامۀ نو سازی آن رژیم، که امروزه به عنوان 
نکتۀ مثبت و برجستۀ کارنامۀ آن مطرح می شود، 
نیز نه تنها نیازهای بنیادین و مطالبات تاریخی جامعه 
را برآورده نمی ساخت، بلکه مرحله ای پیچیده تر از 

سلسله تهدیدهای گذشته تلقی می شد.
باری روبین دربارۀ تلقی عمومی مردم ایران از 
نو ســازی مورد نظر آمریکا که به وسیلۀ شاه ایران 
اجرا می شد، می گوید: »سیاست مدرنیزاسیون شاه 
نه فقط با مخالفت عناصر مذهبی مواجه گردید، بلکه 
بدبینی قشر وسیعی از مردم، حتی شهرنشینان و 
طبقۀ متوسط را نیز برانگیخت. از نظر آنها سیاست 
مدرنیزه کردن کشــور به صورتی که ارائه می شد 
مترادف با فساد و تزریق فرهنگ غربی، به هم ریختن 
نظامات و قواعد اجتماعی، اتالف پول و ســرمایه و 
وابستگی بیشتر به بیگانگان بود. این سیاست نه فقط 
با فرهنگ و رســوم جامعۀ ایرانی مغایرت داشت از 

نظر اقتصادی هم به ایران لطمه می زد.«1
جیمز بیل ضمن تشبیه روابط اقتصادی ایران 
و آمریکا به گنداب، به پیامد اجتماعی و سیاســی 
حضور گستردۀ آمریکایی ها در ایران در اثر چنین 
روابط ناسالم اقتصادی میان دو کشور اشاره کرده و 

می گوید: »زمینۀ روابط بازرگانی بین ایران و آمریکا 
در دهه 1350/1970 چون گندابی پر از معامله گران 
بین المللی و داّلالن اسلحه بود که در جست وجوی 
ثروت برای خود و اربابانشــان گردهم آمده بودند. 
مردم ایران که به ویژه متوجه زشــتی های شــیوۀ 
ســرمایه داری آمریکا بودند، به ناگهان هزاران هزار 
مستشــار نظامی، بازرگانی و ماجراجو را در سراسر 

کشور خود پراکنده یافتند.«2
به گفتۀ وی، تعــداد آمریکاییانی که با چنین 
 وضعیتــی در ایران حضور پیدا کــرده بودند، »از 
8 هزار نفر در سال 1349/1970 تقریباً به 50 هزار 

نفر در سال 1356/1977 رسیده بود.«3

صفحه 6
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ 
۲۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۷۳

مبارزه  متفکرانه
توصیفی از سلوک علمی و عملی عالمه مصباح یزدی- 28
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مرحوم  هاشــمی رفسنجانی: از اساسی ترین کارهای ما در آن چند ماه 
ایجاد تشکیالتی بود که مرکزیت آن از یازده نفر تشکیل می شد... نشریه 
مخفی »بعثت« و »انتقام« در حقیقت ارگان همین جمعیت بود. نشریه 
بعثت بیشتر جنبه سیاسی و پرخاش و افشاگری داشت و نشریه انتقام 
جنبه ایدئولوژیکی آن قوی بود که شاید بر اساس احساس چنین نیازی 
پس از بعثت منتشر شد. بعثت را من اداره می کردم و انتقام را آقای مصباح 
یزدی. در حل مسائل مالی هم نقش اساسی را هیئت های موتلفه داشتند.

پهلوی ستایی در ترازوی تاریخ- 4

روایت نوع نگاه مردم به پهلوی 
از زبان پژوهشگران خارجی

از منظر ملت ایران، دیکتاتوری و وابســتگی به بیگانگان دو شــاخص 
مهم حکومت پهلوی بود و حتی برنامۀ نو ســازی آن رژیم، که امروزه 
به عنوان نکتۀ مثبت و برجســتۀ کارنامۀ آن مطرح می شود، نیز نه تنها 
نیازهای بنیادیــن و مطالبات تاریخی جامعه را برآورده نمی ســاخت 
بلکه مرحله ای پیچیده تر از سلســله تهدیدهای گذشته تلقی می شد.

باور بود که  عالمه مصباح بر این 
از ســنخ  انقالبی  امام)ره(،  قیام 
فکر و فرهنگ است و این نهضت 
و شور  هیجان  پرخاشــگری،  با 
نمی رسد؛  ســامان  به  بی بنیان 
و  فکری  بنیان هــای  باید  بلکه 
نظری ایــن حرکت الهی در جان 
شود. مســتحکم  مردم  ذهن  و 

او بر ایــن باور بود که قیــام امام)ره(، 
انقالبی از ســنخ فکر و فرهنگ است و این 
نهضت با پرخاشگری، هیجان و شور بی بنیان 
به سامان نمی رســد؛ بلکه باید بنیان های 
فکری و نظری ایــن حرکت الهی در جان 
و ذهن مردم مستحکم شود. او معتقد بود 
برای تبیین درست معیارها و مبانی اسالمی، 
باید کسانی که به نام مبارزه سیاسی درصدد 
ایجــاد انحرافات اعتقادی و دینی در میان 

مردم هستند، به جامعه معرفی شوند.
از جمله فعالیت هایی که جنس مبارزاتی 
عالمه مصباح را نشان می دهد مشارکت در 
تأسیس گروه علمی و  اندیشه ای »والیت« 
بود. توضیح آنکه ایشــان از سال 1341 با 
همــکاری عالمان و  اندیشــمندان دیگری 
مثل شهید بهشتی، شهید قدوسی،  هاشمی 
رفســنجانی، آذری قمــی، ابراهیم امینی، 
شهید ربانی، طاهری، محفوظی، مشکینی، 
شــهید مفتــح، مکارم شــیرازی و محمد 
یــزدی گروهی علمی را با عنوان »والیت« 
تشــکیل دادند که هدف اصلی اش مطالعه 
و مباحثــه درباره »حکومت اســالمی« و 
»والیت فقیه« بود. این گروه تا سال 49 به 
فعالیت خود ادامه داد. محصول آن مباحثات 
و گفت وگوهــای جمعــی، هــزاران فیش 
تحقیقاتی شــد که متأسفانه این مجموعه 
کم نظیر بعد از حمله ســاواک به دفتر این 

گروه، از میان رفت.
حتی در اوج مبارزات سیاسی بر ضد رژیم 
طاغوت، جنس مبارزه عالمه مصباح، مبارزه 
فکری و ایدئولوژیکی بود. او یک تنه نشریه 
انتقام را که جنبه روشــنگری و  اندیشه ای 
داشــت، به  شــکلی کامالً  مخفیانه منتشر 
می کرد. به تعبیر مرحوم  هاشمی رفسنجانی:

»از اساسی ترین کارهای ما در آن چند 
ماه، ایجاد تشــکیالتی بود که مرکزیت آن 

از یازده نفر تشــکیل می شد آقایان خامنه ای، 
منتظری، ربانی شــیرازی، قدوســی، مصباح 
یــزدی، امینی، محمــد خامنــه ای، آذری، 
مشکینی، حائری تهرانی و من. نشریه مخفی 
»بعثت« و »انتقام« در حقیقت ارگان همین 
جمعیت بود که در کارهای اجرایی آن آقایان 
ســید محمود دعایی، مصبــاح، علی حجتی 
کرمانــی و ســید هادی خسروشــاهی و من 
همکاری داشــتیم. نشریه بعثت بیشتر جنبه 
سیاسی و پرخاش و افشاگری داشت و نشریه 
انتقام جنبه ایدئولوژیکی آن قوی بود که شاید 
بر اساس احساس چنین نیازی پس از بعثت 

منتشر شــد. بعثت را من اداره می کردم و 
انتقام را آقای مصباح یزدی. در حل مسائل 
مالی هم نقش اساسی را هیئت های موتلفه 

داشتند.«1
فعالیت های مبارزاتــی او آن قدر برای 
ساواک و مأموران رژیم مهم بود که ساواک 
 از مأموران خود خواســته بود همواره او را 
زیــر نظر بگیرند.2 امــا آیت اهلل مصباح نیز 
همچون شهید مطهری، آن چنان زیرکانه و 
با فطانت و هوشمندی فعالیت های فرهنگی 
ضد اســتبدادی خود را سامان می داد که 
حتی وقتی مــورد تعقیب و بازجویی قرار 
گرفت، ســاواک نتوانســت بهانه ای برای 

بازداشت او به دست آورد.
آیت اهلل مصبــاح، فیلســوفی مبارز و 
رزمنده ای فرهنگی بود که با ســالح فکر 

و  اندیشــه به ســتیز کژی ها و کج روی ها 
می رفــت. او در میــان هم قطــاران خود 
بیشــترین خدمات را به انقالب اســالمی 
کــرد؛ چرا که کادر فکری و فرهنگی مورد 
نیاز نظــام را تربیت کرد. او از والیتمداران 
والیت گستر بود که با فعالیت های فکری، 
فرهنگی، آموزشــی و تربیتی خود، شعاع 

والیت و حامیانش را گسترش داد.
پانوشت ها:

1-  هاشمی رفســنجانی، اکبر، دوران مبارزه، ج 1، 
ص 195.

2- ر.ک: صنعتی، رضا، مصباح دوستان، ص94-93.

باری روبین توصیف دقیق تر و شــفاف تری از 
چگونگــی حضور ســلطه گرانۀ آمریکائیان و تأثیر 
تحقیرآمیزی که بر روحیۀ ایرانیان داشتند، ارائه کرده 
و می گوید: »مستشاران و کارشناسان آمریکایی و 
کارکنان آمریکایی شرکت های ایرانی که تعدادشان 
روز به روز افزایش می یافت از زندگی مرّفه و مزایای 
خاصی برخوردار بودند که رشک و حسد بسیاری از 
ایرانیان را برمی انگیخت. برخالف کشورهای نفت خیز 
دیگر منطقه مانند عربســتان سعودی و کویت که 
به علت باال بودن درآمد ســرانه، تفاوت زیادی بین 
ســطح زندگی و حقوق و مزایای کارکنان محلی و 
آمریکایی وجود نداشــت، در ایران تفاوت فاحشی 
بین سطح زندگی و حقوق و مزایای آمریکاییان با 
همکاران ایرانی آنها به چشم می خورد، و باز برخالف 
کشورهای نامبرده که مدیران دستگاه ها همیشه از 
مقامات محلی انتخاب می شدند، در ایران مدیران 
آمریکایی بر کارمندان ایرانی فرمان می راندند و یا 

در موقعیتی قرار داشتند که به نظر می رسید مدیران 
ایرانی از دستورات آنها تبعیت می کنند«.

روبین از این یافته های خود نتیجه می گیرد که 
»موج احساسات ضدآمریکایی در ایران در جریان 
انقــالب و پس از آن با چنین زمینه و ســوابقی به 

غلیان آمد.«4
گازیوروسکی ضمن اشاره به اولویت های اجرایی 
حکومت پهلوی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و عدم 
ارتباط آنها با نیازهای واقعی جامعه، تصریح می  کند 
که از جملۀ آن اولویت ها این بود که »عادات و آداب 
غربی و بعضاً ایرانی را رواج دهد و نقش اسالم را در 
ایران کاهش دهد... ]این[ سیاست های دولت در این 

مسائل نیز مانند سیاست های اقتصادی اش منافع و 
نیازهای جامعه را منعکس نمی کرد.«5 

مواردی که از پژوهشگران یادشده نقل شد صرفاً 
برای نمونه بود. منابع تاریخی و ســندی داخلی و 
خارجی مشحون از این گونه موارد است. آنچه مردم 
ایران در دورۀ حکومت پهلوی در عمل به چشــم 
می دیدند و با تمام وجود لمس می کردند بســیار 
بیشتر از آن است که در منابع تاریخی آمده است.

بدین ترتیب، رویکرد و کارکرد حکومت پهلوی 

در سیاســت داخلی و خارجی، بــه یک رویارویی 
تمام عیار نظام سیاســی کشــور با هویت ملی آن 
انجامید و بنیادی ترین تضاد و شکاف میان دولت و 
ملت از دورۀ صفویه تا آن هنگام را شــکل داد و به 
طور بی سابقه ای حکومت را در برابر ملت قرار  داد. 
در نتیجه، بستر یک منازعۀ کالن و بنیادین میان 

نظام اجتماعی و نظام سیاسی شکل  گرفت. 
در چنین بســتری و براســاس این دریافت و 
مشــاهدۀ عینی از کارکرد حکومت پهلوی بود که 
ملت ایران پس از پیمودن مراحل مختلف، به سوی 
راه حل پرهزینه و خونبار انقالب روی آورد و مطالبات 
خود را در قالب عبارت: »استقالل، آزادی، جمهوری 
اسالمی« اعالم کرد. در آن انقالب، آزادی در تعیین 
سرنوشت و پیشرفت در سایۀ استقالل از بیگانگان، با 
مدیریت یک نظام سیاسی مبتنی بر نظام ارزش ها و 

هویت ملی خواسته شد.
مرحلۀ مبارزات انقالبی با همۀ دشواری های آن 
پایان یافت و همانند همۀ انقالب های بزرگ تاریخ، 
مراحل دشــوارتر پس از پیروزی آغاز شد. در همۀ 
انقالب ها، تا قبل از پیــروزی، بخش های مختلف 
جامعه برای مبارزه با نظام سیاسی حاکم هماهنگ 
عمل می کنند. این هماهنگــی و همگرایی تا روز 
پیروزی برقرار اســت؛ اما از فردای پس از پیروزی، 

شرایط تغییر می کند. اقشار و طبقات و جریان های 
مختلف جامعه، که همه بر ســر حذف رژیم حاکم 
همگرا و هم آوا شده بودند، پس از پیروزی مطالبات 
خاص خود را پی  می گیرند. این مطالبات با یکدیگر 
اصطکاک پیدا کرده امکان تحقق توأمان همۀ آنها 
فراهم نمی شود و به دلیل تنوع و تعارض برنامه های 
آنها، امکان حضور همزمان آنها در حاکمیت جدید 
هم میسر نمی شــود. از این رو، رقابت و خشونت 
میان آنها بروز می کند و در نتیجۀ این کشمکش ها، 
مرحلۀ پس از پیروزی انقالب ها معموالً خون بارتر و 
پرهزینه تر از مرحلۀ مبارزات قبل از انقالب می شود. 
سرانجام بخشی از مبارزان دیروز، به علل مختلفی از 
قبیل: برتری در پایگاه گستردۀ مردمی و اجتماعی 
و یا توان اقتصادی یا تســلیحاتی، بر دیگران غلبه 

کرده حاکمیت را به دست می گیرند.
پانوشت ها:

1-  بــاری روبین. جنگ قدرت ها در ایران. ترجمه محمود 
مشرقی. تهران: آشتیانی، 1363. صص 193-194.

2-  جیمز بیل. شیر و عقاب؛ روابط بدفرجام ایران و آمریکا. 
ترجمه فروزنده جهانشاهی. تهران: فاخته، 1371. ص 288.

3-  همان. ص 289.
4-  باری روبین. پیشین. ص 193.

5-  مارک جر گازیوروسکی. سیاست خارجی آمریکا و شاه. 
ترجمه فریدون فاطمی. تهران: نشر مرکز، 1371. ص 341.



جلودار، حتی در شهادت
 یادم هست یک 
روز به شهید عباس 
 رنجبــری گفتــم: 
»آ شیخ چرا همش 
تــو ایــن پرچم رو 
و  دستت می گیری 
همیشه جلوداری؟« 
که  گفــت  چیزی 
نفهمیدم. چون شیخ 

عباس، ترک بود و جوابم را به زبان آذری گفته بود. 
گفتم: »آ شیخ ترکی بیلمیرن.«

 گفت: »مگه اسمم عباس نیست؟«. گفتم؛ چرا...
گفت: »منم )شاید هم صنم( گوربان ابالفضل...« 
خندیدم... دیگر نگذاشت حرفم را ادامه بدهم، گفت: 
»فارسی می گم بفهمی. عباس پرچمدار کربال بود. 

من هم پرچمدار این بچه هام...«
خدا وکیلی راست می گفت و همیشه شیخ عباس 

رنجبری جلودار بود؛ حتی در شهادت!

روایتصدثانیهای

ابوالقاسم محمدزاده

صفحه7
چهارشنبه۴اسفند۱۴۰۰
۲۱رجب۱۴۴۳-شماره۲۲۹7۳ moghaavemat@kayhan.ir

آسمان پُر ابر، می بارید. چند شب پشت سر هم 
برف باریده بود. جلوی در حیاط برف جمع شده و 
پرچم های سیاه خیس شده بودند. زن ها، از کوچه 
به طرف خانة بزرگ  دویدند؛ چادر های سیاهشان پر 
شد از گل والی کوچه. یلدا در آستانة در اتاق ایستاد. 
دستش را روی شکم بزرگش گذاشت و به درختان 
عریان و گل های یخ حیاط خیره ماند. سوز سردی 
دور پا های نازکش پیچید. ننه جان از پشت جلو آمد، 

دست بر شانه اش گذاشت.
- چیکار می کنی دختر؟ مگه دیونه شدی؟! این 
هم وضِع زن پابه ماه شده؛ بیا عزیز جان. بیا تصدق 

قد و باالت برم. بیا کنار بخاری بشین.
 یلدا، با نگاه یخ زده اش برگشت. به زن هایی که 
دور بخاری نفتی کوچک جمع شــده بودند، چشم 
دوخت. دست ها و بینی های زن ها، سرخ شده بودند 
و نفس هایشان جلوی دهانشان ابر می شد. آنهایی 
که تازه تر آمده بودند تا یلدا را می دیدند، خودشان را 
در آغوشش رها می کردند و یکریز می گفتند: »خدا 
صبرت بده...« او بی آنکه چیزی بگوید یا بگرید، فقط 
نگاهشــان می کرد. زن ها  نشستند و چای و خرما 
 خوردند و پچ پچ ها شــروع  شــد! یلدا روی صندلی 
چوبی قدیمی نشست، همان که پانزده سال یعقوبش 
به آن تکیه داده بود. احساس کرد بوی او را می دهد. 
بیشتر نفس کشید، نفس کشید و کودک درونش 
تکان خورد. لبخند زد و دســتش را به شــکمش 
کشید. احساس کرد روی صندلی بازوان یعقوب به 
دورش حلقه شد. گیسوان سیاهش روی شانه های 
صندلی ریخت. زن ها بــا تعجب نگاهش  کردند و 
دوباره سربه زیر  بردند و طوفان کنایه ها شروع  شد: 
»بعد پانزده ســال دوا و درمون و نذر و دخیل این 
هم نتیجه ش؛ وقتی نخواد بده به زور خواســتنش 

کفره ... یکی دیگه رو می گیره واال...«
 یکی از زن ها که تازه گرم صحبت شــده بود، 
زیرچشمی به او نگاه کرد. آهسته گفت: »تازه اگه 
با این وضع یلدا، همین هم که داده، نگیره خیلیه.«

هوای اتاق دم کرده و مرده بود. یلدا از پشــت 
پرده اشک، همه را ازنظر گذراند و آه سردی کشید.

ننه جان جلو آمد و سینی قهوه را جلویش گرفت. 
یلدا سری به نفی تکان داد. زن همسایه گفت: »از 
وقتی بهش خبر دادن، زبونش بند اومده.« ننه جان 

کنار یلدا نشست.
- نمی خوای چیزی بگی؟ خدا رو خوش نمیاد؛ 
به فکر خودت باش. ننه همه پشــت ســرت حرف 
می زنن؛ میگن الل شدی. جون ننه یه چیزی بخور 

بلکه صدات درآد.
 یلدا همچنان به در خیره مانده بود. توی خیالش 
یعقوب میان قاب در ایستاده بود و به او می خندید. 
در دستانش یک بغل گل یخ بود. یعقوب جلو آمد 
و روبه رویش زانو زد. دستان یلدا را گرفت و از زیر 

ابروان پرپشتش به او نگاه کرد.
- خانومی! مسافر کوچولوی من کی میاد؟

یلدا خواست چیزی بگوید؛ اما زبانش یاری نکرد. 
بوی گالب مشامش را پر کرد. دختر همسایه بود که 
روی دستانش گالب می پاشید. دست هایش را باال 
برد و بر صورت کشید. نگاهش از پنجره، به گل های 
یخ حیاط افتاد. سراسیمه برخاست و در را باز کرد. 
باد و بــرف به خانه هجوم آوردند. پابرهنه در برف 
دوید. البه الی گل های یخ را گشت؛ خواست فریاد 
بکشد: »یعقوب! یعقوب! چرا واسه بچه ای که پونزده 
سال انتظارش رو داشتی نموندی؟ چرا آخرین بار 
باهاش خداحافظی نکردی؟ چرا گفتی فرزند، آدم رو 
دلبسته دنیا می کنه و بهتره قبل از به دنیا اومدنش 
برم جبهه.« صدایــش درنمی آمد! در نظرش انگار 
یعقوب پشــت به او کنار باغچه نشســته بود. آب 
حوض یخ زده بود و چند گل یخ از ال به الی برف دیده 
می شد. نفس نفس می زد، گونه هایش سرخ شده بود و 
می خواست فریاد بکشد؛ نتوانست... یعقوب آرام سر 

برگرداند و گفت: »اسمش رو یوسف بذار.«
زانوان یلدا سســت شد و از حال رفت. ننه جان، 
باالی سرش جیغ کشید. زن ها دورش جمع شدند. 
چنــد نفر به زور زیر بغل هایش را گرفتند و او را به 
خانه بردند. موهای سیاهش به صورتش چسبیده 
بود و می لرزید. وقتی به هوش آمد؛ هنوز به دنبال 
او بود. به دنباِل شوهرش ... خواست حرفی بزند؛ اما 
این بار صدایش به فریاد تبدیل شد: »یعقووب ...!«

 ُگِل یخ ...
لحظه به لحظه در میدان

مهرداد راهداری هستم. ما ساکن خوزستان 
بودیم؛ لذا از روزی که جنگ شروع شد در جریان 
آن بــودم. در عملیات هایی مانند فتح المبین، 
محرم، بدر، خیبــر، والفجر 8، کربالی 4 و 5 و 
سایر عملیات ها حضور داشتم و بعد از جنگ در 
سال 67 به دانشگاه راه پیدا کردم و تحصیالتم را 
در دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس ادامه 
دادم و هم اکنون به عنوان کارشناس برنامه ریزی 
و بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور 

مشغول به خدمت هستم. 
در طول جنگ افتخار داشــتم در لشکر 7 
ولیعصر )عج(، لشــکر 41 ثاراهلل )ع( و در اواخر 
جنگ در قرارگاه کربال خدمت کنم. در این مدت، 
در رسته هایی مانند زرهی، نیروهای گردان رزمی 

پیاده و اطالعات و عملیات حضور داشتم. 
عملیات خیبر؛ اولین عملیات وسیع آبی-خاکی

ســوم اســفندماه یادآور یکی از بزرگترین 
عملیات های رزمندگان اســالم اســت که اگر 
بخواهیم در رابطه بــا ویژگی های این عملیات 
صحبت کنیم بســیاری از نکته ها و ناگفته های 
جنــگ را می توان تحلیل کرد. قبــل از اینکه 
وارد ایــن بحث شــوم بــه یک نکتــه از زبان 
ســردار رحیم صفوی اشاره می کنم که گفتند: 
کسانی که در جزیره مجنون و دریاچه ماهی و 
شلمچه جنگیدند کسانی هستند که اگر در روز 
عاشورا بودند، در کنار امام حسین علیه السالم 
می جنگیدند. این سخن نشان دهنده سختی و 

پیچیدگی عملیات است.
از ویژگی های عملیات خیبر می توان به نکات 
مهمی اشــاره کرد، از جمله اینکه؛ این عملیات 
یک تجربــه جدید برای نیروهای اســالم بود. 
بعد از فتح خرمشــهر و عملیات بیت المقدس 
از ســال 61، تا زمانی که عملیات خیبر شروع 
شد، یعنی زمســتان سال 62، عملیات آنچنان 
موفقی نداشــتیم و نمی توانستیم از موانعی که 
دشمن در طول مرز در مناطق مختلف عملیاتی 
ایجاد کرده بود، عبور کنیم. در نتیجه فرماندهان 
سپاه به دنبال مکان و مسیر تازه ای می گشتند 
کــه به مواضع عراق نفوذ کنند. منطقه خیبر را 
مســتقیما سردار محسن رضایی انتخاب کرد و 
ایــن یکی از افتخــارت و ابداعات آقای رضایی 
بود. این عملیات به عنوان اولین عملیات وسیع 
آبی- خاکی جمهوری اسالمی از آن یاد می شود. 
در این عملیات ما بایستی 14 الی 17 کیلومتر 
از آب عبــور می کردیم که خودمان را به جزیره 
مجنون برسانیم. با این کار یک بن بست شکنی 
در جنگ اتفاق می افتاد. دسترسی به شریان های 
حیاتی یکی دیگــر از ویژگی های این عملیات 
است. در حقیقت اوج ابتکار و خالقیت رزمندگان 
در این عملیات تا آن مقطع شــکل می گیرد و 
اتفاق می افتد. از ابتکارات بســیار مهمی که در 
آن زمان شــکل گرفت و انجام شد، افتتاح پل 
خیبر در هورالعظیم بود. ما توانستیم با استفاده 

مریم عرفانیان

»ما می توانیم« در خیبر شکل گرفت

با دستان خالی از توپ و تفنگ، در مقابل دشمن داخلی ایستادند. او را بیرون 
راندند تا طعم آزادی و استقالل را بچشند. اما دنیای کفر و استکبار که دست نشانده 
خود را از دست داده بود و دیگر نمی توانست بر این مرز و بوم حکومت کند دست 
به جنایتی بزرگ زد. او با تمام قوا وارد شد تا بار دیگر بر این خاک مقدس پا نهد 
 و آن را تســخیر کند. او نمی دانست که سالح این مردم ایمان و تقوا و شجاعتی 
تمام نشــدنی ا ست. ایمانی که همچون سدی آهنین در برابر تمامی ابرقدرت ها و 
سالح های مرگبارشان می ایستد. آری مردم ایران زمین با دست خالی در مقابل آنها 
ایستادند و حماسه ها آفریدند؛ حماسه بدر و خیبر و فتح المبین و... . سرانجام این 
رشادت ها پیروزی جبهه حق بر باطل بود. همان وعده الهی که تحقق آن قطعی است. 
مهرداد راهداری یکی از رزمندگانی است که از ابتدایی ترین روزهای این جنگ 
نابرابر، شاهد این رشادت ها بوده و حال پس از گذشت سال ها از آن روزهای آتش 

و خون، روزهای دلیری و آزادمردی برایمان می گوید...
سیدمحمد مشکوه الممالک

 روایتی دیگر از نبرد خیبر
 از زبان رزمنده دفاع مقدس

راهداری )نفر اول از سمت چپ 
ردیف باال( همراه با نیروهای 

اطالعات و عملیات لشکر ثاراهلل 
)بچه های حاج قاسم(

 نفر سمت چپ سردار شهید غالمرضا پیشداد، نفر وسط سردار شهید علی بینا 
و نفر سمت راست مهرداد راهداری، ساعاتی قبل از شروع عملیات افتخارآفرین والفجر ۸

کندن کانال بود، یکی از خمپاره های 81 درست 
در وســط دوپایش اصابت کرد و منفجر شد. اما 
برایش اتفاقی نیفتاد. وقتی از او پرســیدم: چه 
اتفاقی افتاد که آسیبی ندیدی؟ با شوخی و خنده 
گفت: موقعی که صدای صوت خمپاره را شنیدم، 
از ته دل فریاد زدم یا صاحب زمان )عج(. همان 
جا صدای لبیک شنیدم و بعد از انفجار هم هیچ 
گونه آسیبی به من وارد نشد. چند روز گذشت، 
ساعت 12 ظهر بود که به سنگر ما آمد و شروع 
به روبوسی با تک تک بچه ها کرد و گفت: اگر من 
از اینجا بیرون بروم به شهادت می رسم. همین که 
از سنگر بیرون رفت خمپاره ای کنارش منفجر 

شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
جریان عملیات خیبر پر از کرامات و عجایب 
بــود. ما شــهدایی را در این عملیات می دیدیم 
که نورانیت بسیار عجیبی در چهره داشتند. در 
دل شب، وقتی به ســمت خاکریزهای دشمن 
کانال می زدیم، باالی سر یکی از شهدای لشکر 
27 رســیدیم، دیدیم صورتش مانند قرص ماه 
می درخشد. صورتی روشن با دانه هایی از شبنم 
که بر روی محاســن نشسته. گویی صحنه ای از 

بهشت را می دیدم. 
5 روز در  بین جنازه ها

وقتــی وارد صحنه جزیره مجنون شــدیم، 
دشمن متوجه عملیات ما شد و آتش سنگینی 
بر سر ما ریخت. ما مجبور شدیم به پشت خاکریز 
برگردیــم و آنجا پدافند کنیــم که یک جنگ 
بســیار گفتنی و شنیدنی بود. یکی از دوستان، 
بین خاکریزهای ما و دشــمن زخمی شد. آب و 
غذایی نداشت و 5 روز در میان شهدای خودمان 
و جنازه  عراقی هــا مانده بود. او می گفت: وقتی 
عراقی ها باالی سرم آمدند یک خشاب تیر روی 
سر و بدنم خالی کردند. طوری که وقتی تیر به 
دستم خورد خونی در بدنم نبود که خارج شود. 
اما زنــده مانده بود. می گفــت: روزها البه الی 
جنازه ها می خوابیدم، منتظر می ماندم شب شود 
و خودم را به عقب ســمت خاکریزهای خودی 
بکشــانم. در روز احســاس می کردم وقتی ذکر 
می گویم مرغان هور هم با من این تسبیحات و 

ذکر ها را تکرار می کنند. 
وقتی با یکی از افسران ارتش بعثی که اسیر 
شــده بود صحبت کردیم، گفــت: من از صبح 
فرمانده این مقر بودم. ما از صبح آتش ریختیم، 
تا جایی که تصور می کردیم، هیچ کس پشــت 
خاکریز شما زنده نمانده است و ما بدون درگیری 
خاکریز شما را تصرف می کنیم. وقتی با دوربین 
خاکریز شما را نگاه می کردیم یک بسیجی کم 
سن و ســال را می دیدیم که کنار خاکریز شما 
نشسته و به ما زل زده. ما دوباره به آتش ریختن 
ادامه می دادیم؛ اما هر بار آن بسیجی لب خاکریز 
بود و به ما نگاه می کرد. من با دیدن آن صحنه 

فهمیدم نمی توانیم شــما را شکست دهیم و ما 
محکوم به شکست هستیم. 

این گوشــه ای از مقاومتی بود که در جزیره 
مجنون اتفاق افتاد. ما حتی آب خوردن نداشتیم. 
با بنته با قایق برای ما آب می آوردند. آب برای وضو 
گرفتن نداشتیم. بعد از 12 روز ماندن در مجنون، 
 الیه ای از چرک و خون و لکه های سرما خوردگی 

روی صورتمان ایجاد شد. 
اثرات خیبر در دفاع مقدس

جا دارد در اینجا به اثرات عملیات خیبر در 
ســال های دفاع مقدس و مواضع ایران بپردازم. 
این عملیات به اهداف نهایی خودش نرســید؛ 
ولی توانستیم یک روش و تاکتیک جدید ایجاد 
کنیم؛ لذا اثرات بسیار زیادی در جنگ گذاشت. 
اولین نکته، تغییر موازنه قوا و پیروزی راهبردی 
ایران بود. چون تا قبل از خیبر، عملیات هایی مثل 
رمضــان، والفجر مقدماتی و والفجر 1 معموال با 
عدم الفتح رو به رو می شد و دشمن در حقیقت 
دست ما را خوانده بود، اما ما با تغییر تاکتیکی 
که در عبور از هور و اجرای عملیات آبی- خاکی 
به کار گرفتیم، توانستیم این غافلگیری را به حد 
اعالی خود برسانیم. در حقیقت اصل غافلگیری 
در سه بعد انجام شــد؛ غافلگیری در تاکتیک، 
غافلگیری زمانی و غافلگیری مکانی. اینها باعث 
شده بود ایران بتواند در این عملیات دست برتر 
را داشته باشد و موفقیت هایی را کسب کند. در 
حقیقت عملیات خیبر بلوغ تفکر نظامی در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بود. ما در این شرایط 
تغییری در سیاست های دشمنان انقالب اسالمی 
دیدیم. این مسئله تا جایی بود که مشاور امنیت 
رئیس جمهور وقت آمریکا گفته بود امروز اوضاع 
خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس، غیر قابل 
پیش بینی ترین حالــت را دارد و نگران کننده 
است. این نشان می دهد بعد از عملیات خیبر، ابر 
قدرت هایی مانند آمریکا که در حقیقت دشمنان 
اصلی ما در جنگ بودند، این موضوع را فهمیده 
بودنــد که ایرانی ها بــه تاکتیک ها و روش های 
جدیدی دست پیدا کردند. تا جایی که می توانند 
حکومت بعث را از این طریق ســرنگون کنند و 
جنگ را به سود خود به پایان برسانند. برژینسکی 
هم در جای دیگری ابراز نگرانی کرده بود. از سوی 
دیگر تجربه خیبر درآمدی بر پیروزی فاو شد. با 
شروع اولین عملیات آبی - خاکی که در منطقه 
هور العظیم انجام دادیم، جرئت وارد شدن در آب 
را پیدا کردیم و دیدیم می توانیم حتی در مناطق 
آبی عملیات هایی بهتر از خشکی انجام بدهیم. 

مقاومت و مظلومیت مردم خوزستان
 قبــل از ورود بــه این بحــث می خواهم 
زمینه هایــی از روزهای اول جنگ را بیان کنم. 
از 31 شــهریور 59 که جنگ شروع شد ما در 
خوزستان بودیم و محل زندگی مان شهر دزفول 

34 روز پشــت دروازه های خرمشهر نگه داشته 
 شد. مردم با دست خالی و قدیمی ترین سالح ها، 
دفاع کردند و ایســتادند تــا نیروهای رزمنده 
بتوانند از سراسر ایران خودشان را به خوزستان 
برســانند. در حالی که دولت و خصوصا شخص 
رئیس جمهور وقت )بنی صدر( همکاری الزم را 
نداشتند. اما مردم نگذاشتند دشمن خود را به 
راحتی تا آبادان برساند. من در دزفول دیدم که 
موقعی که گلوله توپ به وسط بازار شهر اصابت 
کرد، بیش از 75 نفر به شــهادت رســیدند. در 
این صحنه مادری را دیــدم که فرزندش روی 
دوشــش بود. وقتی که سر فرزندش قطع شد و 
او متوجه این مســئله شد، از شدت ناراحتی در 
دم جان داد. ولی شــهر خالی نشد. رزمندگانی 
که در زمان جنگ در دزفول بودند می دانند که 
این شــهر در هیچ مقطعی خالی نشد؛ با وجود 
اینکه بیشترین ضربات موشکی به این شهر وارد 
شد. نتیجه این ایستادگی ها عملیات هایی بزرگی 

چون فتح المبین بود. 
والفجر 8

والفجــر 8 هم از این جنس بود. ما در طول 
جنگ دو عملیات داشتیم که با رمز یا زهرا )س( 
بود. بعــد از این عملیات ها لبخند رضایت را بر 
لب های امام دیدیم، یکی عملیات فتح المبین و 

دیگری عملیات والفجر 8 بود.
نتیجه تجربــه خیبر و تجارب عملیات های 
دیگر در زمستان سال 64 و در عملیات والفجر 
8 خودش را نشان داد؛ آنجا که از رودخانه وحشی 
و بسیار نارام اروند عبور کردیم. من این عملیات 
را نتیجه عملیات هایی چون خیبر و بدر می دانم. 
عملیات خاکی-آبی که باعث شد تجربه عبور از 
مناطق آبی و آب گرفته را به دســت بیاوریم و 

بتوانیم از اروند عبور کنیم.
از 9 ماه قبل از عملیات شناسایی ها شروع 
شــده بود. بچه های واحد عملیات بیش از 30 
بــار از اروند عبــور کردند. جا دارد از شــهید 
حسین عالی مهرداد خواجویی و شهید حسن 
یزدانی طلبه ضعیف الجســم و قوی الروح یاد 
کنیم که به قول حاج قاســم سلیمانی علمدار 
ما در آن مقطع بود. اینها توانســتند با 30 بار 
عبور از اروند شناسایی های الزم را انجام دهند 
و محور هــای عملیات را آماده کنند. اروند یک 
رودخانه وحشــی بود و جزر و مد شــدید آن 
باعث می شــد ما نتوانیم در ساحل دشمن در 
نقطه دلخواهمان فرود بیایم؛ باالتر و یا پایین تر 
از نقطه دلخواه فرود می آمدیم. هر سی بار این 

اتفاق افتاد. شناسایی ها را انجام دادیم تا به شب 
عملیات رسیدیم. 

در شب عملیات شرایطی که انتظار داشتیم 
اتفاق نیفتاد. بعد از 9 ماه شناسایی و 9 ماه اندازه 
گیری جزر و مد، پیش بینی کرده بودیم که آب 
باید در حالت سکون باشد؛ اما اروند طوفانی بود. به 
خاطر شرایط طوفانی، ستون های غواصی که وارد 
آب شدند، متالشی شدند، به گونه ای که وقتی 
 در کنار اروند می ایســتادیم فریاد یا زهرا )س( 
و یا حســین )ع( رزمنــدگان را از لــب اروند 
می شنیدیم. وقتی ما این طرف آب صدای آنها 
می شنیدیم آن طرف دشمن هم باید می شنید. 
از نظر نظامی عملیات را شکست خورده می دیدم 
و تصور می کردیم عملیــات بدر در حال تکرار 
شدن اســت. ما پیش بینی می کردیم نیروهای 
غواص بتوانند حدود 1 ساعته از آب عبور کنند. 
35 تا 40 دقیقه گذشته بود که فرمانده شهید 
گردان غواصی، حاج احمد امینی تماس گرفت 
و خطاب به سردار حاج قاسم سلیمانی گفت که 
ما به ساحل دشمن رسیدیم. جالب است که در 
همــان نقطه آب که مد نظر ما بود در ســاحل 
دشمن فرود آمده بودند. یعنی اینکه طوفانی که 
در آن شب اتفاق افتاده بود رزمندگان را مانند 
مادری در آغوش گرفته بود و در ساحل دشمن 

و در نقطه دلخواه ما پیاده کرده بود.

اشک هایی که به عصای موسی تبدیل شد
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل پیروزی 
رزمندگان اســالم در طول دفاع مقدس، اصل 
معنویت بود. در جاهایی که موفق شدیم به عینه 
می دیدیم که توکل و توسلی که رزمندگان اسالم 
انجام می دادند آنها را به نتیجه می رساند. دو یا سه 
هفته قبل از والفجر 8 در هر چادر و سنگری که 
وارد می شدیم می دیدیم نیروها در حال ذکر و دعا 
و توسل به ائمه اطهار هستند. به خصوص چون 
 در ایام فاطمیه بودیم به حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها توســل می کردند. آن اشک ها به عصای 
موسی تبدیل شــد و همان گونه که موسی از 
نیل عبور داده شد، به اذن پروردگار رزمندگان 
ما هم از اروند عبور کردند. گویی اروند شکافت 
و نیروها ســالم از آن عبور کردند. رزمندگان ما 
در کنار توسل، با تدبیر و تفکر پیش می رفتند؛ به 
قول معروف، شیران روز بودند و زاهدان شب. هم 
 توکل و توسل داشتند و هم تدبیر و برنامه ریزی 

و نگاه به آینده. 
باید امروز هم از اروند و هوِر مشکالت عبور کنیم

امروز هم اگر بتوانیم با توسل و توکل، برنامه 
ریزی کنیــم و با نیت های خالــص و با همان 
صداقتی کــه در رزمندگان دوران دفاع مقدس 
بود، تالش کنیم؛ مطمئنا پیروز می شویم. در این 
صورت است که هیچ مانعی نمی تواند در برابر این 
عزم آهنین بایستد و قطعا مشکالت اقتصادی و 
آسیب های اجتماعی جامعه بر طرف خواهد شد. 
امروز ما باید از فرهنگ دفاع مقدس برای دولت 
سازی و رسیدن به تمدن اسالمی استفاده کنیم. 
این انقالب بر دوش این مردم پا نهاده و به پا شده 
و همان طور که امام فرمودند مردم ولی نعمت 
ما هستند. اگر امروز هم همین نگاه را به جامعه 
داشته باشیم، مطمئنا می توانیم از بسیاری از بن 
بست ها عبور کنیم و کشور را نجات دهیم. وقتی 
ما توانســتیم از اروند و هور عبور کنیم قطعا از 
مسائل اقتصادی نیز می توانیم عبور کنیم. درست 
اســت امروز در جنگ پیچیده ای قرار داریم و 
دشمن با روش های مختلفی به ما حمله می کند؛ 
ولی ما معتقد هستیم کسانی در جنگ نرم آسیب 
می بینند که دارای ضعف ایمان هستند. در جنگ 
نرم اگر دشمن نتواند از ما نقطه  ضعفی پیدا کند، 
نمی تواند به اهدافش برسد. امروز بایستی با ایده 
و الگوی اســالمی- ایرانی پیشرفت که از سوی 
رهبر معظم انقالب مطرح شده، به سوی احیای 
تمدن نوین اســالمی برویم. این مسئله زمانی 

اتفاق می افتد که ما باور کنیم که می توانیم.

بود. شرایطی بود که در نهایت مظلومیت و غربت 
بایســتی در برابر لشکر تا بن دندان مسلح بعث 
عــراق مقاومت می کردیم. مردم همه جانبه و با 
تمام قوا وارد صحنه شدند. اینکه که گاهی گفته 
می شود موقعی که دشمن وارد خوزستان شد 
عشــایر عرب در مقابل آنها گاو کشتند، حرف 
ناثوابی اســت. ما آن زمان در خوزستان بودیم 
و دیدیم که عشــایر عرب در بوستان، هویزه و 
سوسنگرد حماسه ها آفریدند. جوانانی در هویزه 
بودند که وقتی دشمن وارد شهر شد پاهایشان 
را به هم بسته بودند که هیچ کدام عقب نشینی 
نکننــد و در مقابل دشــمن تــا آخرین لحظه 
ایستادگی کنند. به عنوان نمونه دختری به نام 
سحام که همه داستان شهادت ایشان را در مقابل 
یزیدی های زمان شنیدید. اینها نشان می دهد 
مردم با تمام وجود در برابر دشــمن ایستادگی 
کردند و نگذاشــتند دشمن به سادگی خودش 
را به اعماق خوزستان برساند. ارتش بعث عراق 
متشکل از یک لشکر مکانیزه و یک لشکر پیاده 

خیبر ما به این باور رســیدیم کــه می توانیم. 
درواقع تدوین، الگوســازی و نهادینه سازی باور 
»ما می توانیم« در این عملیات شکل گرفت. به 
خاطر جغرافیای خاصی که منطقه داشت و عدم 
امــکان عملیات از جانب ما و نیروهای بعثی در 
این منطقه و این که دشمن خیال می کرد ما در 
این منطقه عملیات انجام نمی دهیم، وقتی وارد 
این عرصه شدیم، با ابتکار عملی که رزمندگان 
اســالم از خود نشان دادند این را ثابت کردند و 
این را در ذهن فرماندهان جنگ نشاندند که اگر 
بخواهیم می توانیم در هر منطقه ای که بخواهیم 
عملیات انجام دهیم. وقتی وارد جزیره مجنون 
شدیم، عقبه نیروهای اسالم مرداب و تاالب های 
عظیم هورالهویزه بود. در بعضی از جاها حدود 
13 کیلومتــر و در بعضی جاها 17 کیلومتر آب 
بود. به این معنا که عقبه ای برای ما قابل تصور 
نبود. در حالی که نیروهای دشمن به سرزمین 
خودشــان تکیه داده بودند و خشکی عقبه آنها 
بود؛ لذا می توانســتند از ادوات زرهی به خوبی 

استفاده کنند. 
آتش خیبر یکی از بی سابقه ترین آتش هایی 
بود که دشــمن روی ســر ما ریخت. میلیون ها 
گلوله خمپاره و توپ در این عملیات مخصوصا 
در جزیره جنوبی توســط دشــمن ریخته شد؛ 
طوری کــه در هر متر مربــع در جزیره حتما 
گلوله ای اصابت کرده و منفجر شــده بود. این 
باعث شده بود زمین جزیره کامال شخم خورده 
باشد. در مقابل وقتی آتش قطع می شد، ما نهایتا 
توانسته بودیم یک مینی کاتیوشا با قایق به داخل 
جزیره بیاوریــم؛ که یا غنیمتی بود و یا منتقل 
کرده بودیم. آن یک مینی کاتیوشا می توانست 
چند گلوله شلیک کند، خاموش و جابه جا شود 
و بعد از مدتی، چند گلوله دیگر شلیک کند. با 
چنین شرایط سختی وارد عملیات خیبر شدیم. 

خیبر؛ وادی کرامات مردان حق
در بخــش دوم می خواهم در رابطه با برخی 
از خاطــرات رزمندگان صحبت کنــم. قبل از 
عملیات خیبر حکم واجب کفایی بودن حضور 
در جبهه را صادر کردند که باعث شده بود یک 
جوش و خروش و نشاط عجیبی در بین جوانان 
و دانــش آموزان ایجاد شــود. در آن مقطع من 
جبهه بودم. وقتی به شهر برگشتم و به مدرسه 
رفتم و با همکالسی هایم صحبت کردم که امروز 
ضرورت دارد که در جبهه حضور پیدا کنیم؛ از 
24 نفر همکالســی، 19 نفر همراه با بنده عازم 
جبهه شدند، که در حقیقت یکی از بی نظیرترین 
اعزام هایی بود که در آن شهر، در آن زمان انجام 
شد. صحنه عملیات خیبر یک صحنه عجیب و 
ســخت بود. بیشتر ادوات ما غنیمتی بود که از 
عراقی ها گرفته بودیم. عقبه ما آب بود و مجبور 
بودیم حتی پلیت هایی که می خواســتیم با آن 
سنگر بسازیم را هم از عراقی ها به دست بیاوریم. 
ما فقط توانســته بودیم بیلچه های کوچکی که 
برادران ارتشــی به مــا داده بودند را به منطقه 
بیاوریم. با استفاده از آن بیلچه ها سعی می کردیم 
در دل خاکریز ها سنگر کوچکی برای خودمان 

ایجاد کنیم.
در این شرایط، همه بچه های یک کالس با 
هم بودیم. یکی از بچه ها که خیلی علیه السالم 
هــم نبود، بعد از مدتــی تحت تاثیر جبهه قرار 
گرفــت. در حقیقت صحبت امام مبنی بر اینکه 
جبهه دانشگاه انسان سازی است، در وجود این 
فرد دیده شد. وقتی وارد خط خیبر شدیم، باید 
به سنگر کمین می رفتیم و مسیرها و کانال هایی 
به ســمت دشــمن می کندیم تا برای عملیات 
شب های بعد، به خط دشمن نزدیک شویم. در 
یکی از شب ها، زمانی که این دوستمان در حال 

 از تکه های یونولیت  شــناور یــک پل به طول 
13 کیلومتر و در بعضی از جاها 17 کیلومتر روی 
هور و آب هایی که راکد هستند احداث کنیم و 
رزمندگانمان را از این طریق به جزیره مجنون 
انتقال دهیم. در روزهای اول عملیات به خاطر 
اینکه این پل وجود نداشــت ما مجبور بودیم از 
قایق و هلی کوپتر اســتفاده کنیم. هلی کوپتر ها 
در منطقه تهدید می شــدند و ممکن بود مورد 
اصابت نیروهای پدافند هوایی عراق قرار بگیرند 
در نتیجه بیشتر مجبور بودیم از قایق ها استفاده 
کنیم که این مسئله ما را دچار مشکل می کرد. اما 
با احداث این پل که یکی از ابتکارهای بسیار مهم 
در طول جنگ است، توانستیم از طریق راهی که 
ایجاد کردیم ادواتمان را انتقال دهیم. برای اینکه 
تا قبل از اینکه این پل احداث شود، رزمندگان ما 
در جزیره مجنون، تنها می توانستند از سالح های 
سبک بهره ببرند. در مقابل ارتش بعث عراق، با 
توپ و تانک و انواع سالح های سنگین در برابر 

رزمندگان ما ایستاده بود. 
یکی دیگر از ویژگی هایی که می توانیم از آن 
نام ببریم، استفاده بسیار ارتش بعث از بمب های 
شــیمیایی بود. ما تجربه چندانی نسبت به این 
بمب ها نداشــتیم؛ لذا نیروهای رزمنده آسیب 
زیادی دیدند و مجبور شــدیم تعداد زیادی از 
نیروهای رزمنده را از صحنه جنگ خارج کنیم. 
از ویژگی های دیگری که در زمان این عملیات 
وجود داشــت این بود که فشارهای سیاسی و 
بین المللی به اوج خودش رســیده بود. بعد از 
آزاد سازی خرمشهر وقتی دشمن احساس کرد 
آرزوهایش به باد رفته و فتح تهران و ایران تحقق 
نمی یابد، دست به تبلیغات وسیع و جنگ روانی 
زد، که در حقیقت خشونت و جنگ در منطقه 
گســترش پیدا کند. با حمایت شورای امنیت 
ســازمان ملل از این ترفند تبلیغاتی حزب بعث 
و صــدور قطعنامــه 540، تاکید کرد که تداوم 
جنگ ایران و عراق باعث افزایش و گســترش 
خشــونت در منطقه خلیج فارس می شود. اما 
از این نکات که بگذریم در حقیقت در عملیات 
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صفحه 8
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ 
۲۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۷۳

قابل توجه دانشجویان، طالب
و اساتید محترم حوزه و دانشگاه

»صفحه دانشگاه کیهان« از اخبار، مقاالت، یادداشت ها 
و تحلیل های فرهنگی یا سیاســي مرتبــط با عرصه هاي 
دانشــگاهی و دانشجویی اســتقبال می کند. عالقه مندان 
می تواننــد فایــل حروفچینی شــده مطالب خــود را به 
  Daneshgah .Kayhan@Iran .ir نامــه  یا  را
یا نمابر 33111120 -021 ارســال نمایند. بدیهی است که 
روزنامه کیهان در ویرایش، تلخیص، انتشــار یا عدم انتشار 

مقاالت ارسالی، آزاد است.

در پی درج گزارشــی با عنــوان »وضعیت قرمز 
خوابگاهی هفت دانشــگاه علوم پزشکی« در صفحه 
دانشــگاه کیهان در تاریخ ششم بهمن ماه امسال که 
به نقل از خبرگزاری مهر منتشر شده بود مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت پاسخی ارسال 

کرده است.
در بخشی از پاسخ وزارت بهداشت، بر اساس گزارش 

معاونت فرهنگی و دانشجویی این وزارتخانه آمده است: 
»در حال حاضر مجموعا ۴۵۵ باب خوابگاه دانشجویی 
مجردی و متأهلی با ظرفیت 8۴ هزار و 700 نفر )به 
تفکیک تعداد ۴۲۹ باب خوابگاه دانشجویی مجردی با 
ظرفیت 83 هزار و ۹01 نفر و به متراژ یک میلیون و 
 70۴ هزار و 173 مترمربع و تعداد ۲۶ خوابگاه متأهلی با 
ظرفیت 7۹۹ واحد/ سوئیت( در دانشگاه/ دانشکده های 

علوم پزشکی کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی 
از نیاز دانشجویان متقاضی استان را فراهم نموده است.

به دلیل قدمت باال و فرسودگی برخی از خوابگاه های 
ملکی و نیز اســتیجاری بودن تعدادی از خوابگاه های 
دانشگاه/ دانشکده ها و همچنین افزایش ساالنه ظرفیت 
پذیرش دانشــجویان غیربومی، نیازمند برنامه ریزی 
مناسب جهت احداث، تجهیز و بهسازی خوابگاه های 

دانشــجویی هستیم و در این راستا با توجه به قوانین 
موجود و تاکید اسناد باالدستی از جمله قانون »حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت« به دنبال بهره مندی از 
ظرفیت تفاهم نامه بین دستگاهی و افزایش مشارکت 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی و خیرین جهت ارتقای 
سطح کمی و کیفی خوابگاه های دانشجویی هستیم.

رنگ بندی در نظر گرفته شده برای خوابگاه ها صرفا 

جهت تعیین و تفکیک نوع نیازمندی های خوابگاه ها از 
نظر وضعیت عمرانی و تجهیزاتی مورد اشاره از سوی 
معاونت فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه/ دانشکده ها 
بوده که اشتباها اعالن وضعیت اضطراری و بحرانی از 
رنگ قرمز در نقشه مورد اشاره از اطالعات دانشگاه ها 
و دانشکده ها در سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی 
برداشت شده است، برای نمونه دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز از دانشگاه های دارای وضعیت مناسب در زمینه 
ارائه خدمات رفاهی به دانشــجویان است و خوابگاه 
استاندارد دخترانه تالش با ظرفیت ۲۲0۴ نفر در آن 
دانشگاه به بهره برداری رسیده است و در حال حاضر 
خوابــگاه دخترانه آزادی نیز بــا ظرفیت 1۶0 نفر و 
خوابگاه متأهلی شهدای سالمت با ظرفیت 30 واحد 

سوئیت در حال باز سازی است.«

توضیحات وزارت بهداشت درباره گزارش کیهان از وضعیت خوابگاه دانشگاه های علوم پزشکی

  تصاویری از تجمع دانشجویان تهرانی 
 در مقابل سفارت هندوستان 

 در اعتراض به اقدامات دولت این کشور 
 در راستای ممنوعیت ورود دختران محجبه

به مراکز آموزشی

قاب دانشگاه

پدیده مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها در واقـع تبـدیل بـه یکـی از چـالش هـای 
کشـورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه شده است. 

در حال حاضر این پدیده نه تنها در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال 
توســعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز دیده می شود که نمونه آن، مهاجرت 

نخبگان از کشورهای پیشرفته به کشورهای پیشرفته دیگر است. 
برای مثال، کانـــادا، آلمـــان، انگلســـتان و سوئیس در سال 1۹۶۲ در صدر 
کشورهایی بودند که نیروهای متخصص آنها به خارج، به ویـژه آمریکـا مهـاجرت 

کـرده انـد. 
عوامـــل اقتصـادی، سیاسـی، اجتمـــاعی و فرهنگی کشورها از دالیل اصلی 

مهاجرت نخبگان از کشورشان است. 
در بحـث مبادلـه مغزهـا یک جریان دو طرفه مهاجرت بین دو کشور گیرنده 
و فرستنده وجود دارد و هنگامی کـــه نـرخ یک جریان بیش از نرخ جریان دیگر 

باشد، از اصطالح فرار مغزها یـا خـروخ نخبگـان اسـتفاده می شود.
براساس تحقیقـات صـورت گرفتـه توسـط پژوهشـگران، عوامـل بسـیار زیـادی 
در خـروج نخبگـان تـأثیر دارنـد کـه مهـمتـرین آنهـا را مـی تـوان بـه دو دسـته 

عوامـل داخلـی و خـارجی تقسـیم بنـدی کـرد. 
از عوامـل خـارجی کـه در زمینـه هـای مختلـف در کشـورهای توسعه یافته یا 
مهاجرپذیر وجود دارد، می توان به باال بودن سطح رفاهی و مالی و باال بودن سطح 
علمی و تحقیقاتی دانشگاه های کشورهای مهاجرپذیر اشاره کرد. عوامل داخلی نیـز 

از دیگر عوامل مؤثر بر خروج نخبگان از کشور است. 
در یک تقسیم بندی دیگر می توان علل فرار مغزها را در موارد زیر گنجانید.

1. عــدم تطبیق دانش ها و مهارت های متخّصصان بــا نیازهای جاری جامعه: 
در بیشــتر کشورها معموالً رشته های دانشگاهی، بدون ارتباط منطقی با نیازهای 
اقتصــادی و اجتماعــی آنها ایجاد می شــوند و گزینش و جذب دانشــجو در این 
کشــورها از یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای پیروی نمی کند که این امر با 
ازدیاد متخصص در رشته هایی خاص باعث اشباع جامعه از تخّصص آنان می شود 
و در نتیجــه، نوعی نابرابری بین میــزان معلومات برخی از متخّصصان و نیازهای 
 کشورشان به این معلومات به وجود می آید که سرانجام به بیکاری این متخّصصان 

می انجامد.

۲. عدم تخصیص بودجه و امکانات آموزشی و تحقیقی: در برخی کشورها به علت 
شتابی که معموالً در کم کردن فاصله خود با کشورهای توسعه یافته در زمینه های 
گوناگون از خود نشــان می دهند، باعث می شــود تا بیشتر به طرح ها و برنامه های 
مقطعی و زودثمر روی آورند. از این رو ، ممکن است به بخش هایی همچون آموزش 

و تحقیق که هزینه بَر و طوالنی مدت است، اهمّیت چندانی ندهند.
3. عدم وجود برنامه کلی و مبتنی بر ضوابط خاص: در بعضی کشــورها، اکثرا 
چارچوب برنامه های توسعه برای پیشــبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی مشخص 

نیست و در حال تغییر و تبدیل است. 
در چنین بستر اجتماعی نامناسبی، بسیاری از مواقع فارغ التحصیالن و متخّصصان 

این گونه کشورها جایگاه واقعی خود را نمی یابند. 
از سوی دیگر ، به کارگماردن و اعطای مسئولیت های علمی و اجتماعی به افراد، 
ممکن است تحت ضابطه ای خاص صورت نپذیرد که در نتیجه فاصله ایجاد شده 
بین اندوخته های علمی این گونه متخّصصان و کاربرد آن در جامعه ، منجر به خروج 

آنها از کشور می شود.
به نقل ار خبر دانشجو؛ راهکارهای گوناگونی توسط محققـــان، کارشناسـان و 
مسـئوالن مربوطـه بـرای جلـوگیری خروج نخبگان از موطنشان پیشـنهاد شـده 
اسـت کـه گزیـده ای از مهـمتـرین آنهـا عبارتنـد از: 1. جلوگیری از خروج نخبگان 
و تحصیل کردگان کـه روش شکسـت خـورده ای اسـت، ۲. درگیـر کردن نخبگان 
در مقوله توسعه، به طوری که آنان توسـعه نیـافتگی را مشـکل خـود دانسـته و در 
شرایط حاد و سخت بمانند و حاضر به همکاری باشند، 3. شرایط مادی به گونه ای 
فراهم آید تا افرادی که رفته اند برگردند؛ این راه حل درکره جنوبی موفق بوده است 
۴ . محل زندگی نخبگان از نظر مکانی مهم نیست، بلکه باید از تخصص، مهارت و 
سرمایه آنها استفاده کرد که می تواند بـــه کـار گرفتـه شـود، ۵. توسـعه ارتبـاط 
بـین دانشـگاه و صنعت، ۶. فراهم نمودن امکانات پژوهشی و تحقیقی برای نخبگان 
و متخصصین، 7. سـاماندهی شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی نخبگان، 8. رعایت 
نظام شایسته سـاالری و اسـتفاده بیشـتر از نخبگان در مشاغل مدیریتی و نهادهای 
علمی، ۹. فراهم نمودن زمینه ارتباط آموزشــی و پژوهشی نخبگان و متخصصین 
 با دانشــگاه های برتر جهان، 10. گسترش روابط سیاسی، علمـــی و اقتصـــادی، 

11. حمایـت دولـت از کارآفرینی و اشتغال نخبگان.
تغییر ســاختار نظام آموزشــی، تغییر نظام حاکم بر مؤسسات آموزش عالی، 
گماردن افرادی شایســته و فــارغ از گرایش های سیاســی و جناحی بر صدارت 
آن ها، از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از پدیده فرار مغزهاست و سرانجام آنچه 
 از همه مهمتر اســت، اصالح مفاســد اداری و حاکمیت روابط شخصی و جناحی 

بر آنهاست.

 چگونه 
 »مهاجرفرستی نخبگان«
 معکوس خواهد شد؟

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری 
اعالم کرد: پایگاه رتبه بندی تایمز فهرست سال 
۲0۲۲ دانشگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از 
۵0 سال شامل ۵3۹ دانشگاه در سراسر دنیا را 
اعالم نموده است و سهم جمهوری اسالمی ایران 
 از دانشــگاه های جوان و برتر دنیا 37 دانشگاه 

بوده است.
رئیس  مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و 
فناوری )ISC( اظهار داشت: دو دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان با رتبه ۶7 و دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با رتبه 7۲ دانشگاه های اول 
و دوم ایران و در بین صد دانشــگاه برتر دنیا 

در این فهرست هستند.
وی در توضیــح ایــن رتبه بنــدی گفت: 
پایگاه رتبه بندی تایمز فهرســت سال ۲0۲۲ 
دانشــگاه های جوان دنیا بــا قدمتی کمتر از 
۵0 سال شامل ۵3۹ دانشگاه در سراسر دنیا 
را اعالم کرده اســت. در این نظام رتبه بندی 
۲۵1 دانشگاه با عنوان »Reporter« آورده 
شــده است و به این معنی است که اطالعات 
رتبه بنــدی تایمــز را تکمیــل کرده اند، اما 
حدنصاب قابل قبول برای حضور در رتبه بندی 

را نداشته اند.

درخشش ۳۷ دانشگاه ایرانی 
در میان دانشگاه های جوان

رئیس  مؤسسه استنادی علوم و پایش علم 
و فناوری)ISC( افزود: در سال ۲0۲1، تعداد 
۴7۵ دانشگاه در این نظام رتبه بندی حضور 

داشته است. 
این یازدهمین فهرست دانشگاه های برتر 
جوان است که در دنیا از سال ۲01۲ تاکنون 
به صورت ساالنه توسط پایگاه رتبه بندی تایمز 

انجام شده است.

دکتــر دهقانــی تصریــح کــرد: ســایر 
دانشــگاه های حاضر در رتبه بندی، دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران)111(، دانشــگاه علوم 
پزشــکی ارومیه)133(، دانشگاه آزاد اسالمی 
نجف آباد)13۶(، دانشــگاه صنعتی شــیراز 
دانشگاه  کاشــان)1۴8(،  دانشــگاه   ،)1۴0(
محقق اردبیلی)1۵7(، دانشگاه علوم پزشکی 
کردســتان)18۹(  دانشگاه  کاشــان)17۴(، 
دانشــگاه شــهید مدنی آذربایجــان)1۹1(، 
دانشــگاه صنعتی ســهند)1۹3(، دانشــگاه 
صنعتی اصفهان و دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرمان)۲۵0-۲01(، دانشگاه مراغه، دانشگاه 
صنعتی شــاهرود، دانشگاه علوم توانبخشی و 
سالمت اجتماعی، دانشگاه یاسوج)۲۵1-300( 
دانشگاه گیالن، دانشــگاه لرستان، دانشگاه 
مازندران، دانشگاه شــهرکرد، دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان)3۵0-301(، دانشگاه دامغان، 
دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت 
دبیر شهید رجایی)۴00-3۵1(، دانشگاه اراک، 
دانشگاه بیرجند، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه 
حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات درمانی ســمنان، 
دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

دانشــگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه یزد 
)باالی ۴01(

وی گفت: دانشگاه های پزشکی مازندران، 
پزشکی ارومیه، آزاد اسالمی نجف آباد، پزشکی 
کاشان، صنعتی سهند، مراغه، علوم توانبخشی 
و سالمت اجتماعی، پزشکی زنجان، دامغان، 
خلیج فارس و علوم پزشکی سمنان برای اولین 

بار در این نظام رتبه بندی حضور یافته اند.

رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم 
و فناوری)ISC( تأکید کرد: از ســال ۲01۲ 
که این رتبه بندی آغاز شــد تا ســال ۲01۶، 
دانشــگاه صنعتی شــریف در این رتبه بندی 
حضور داشــت و از سال ۲017 به علت اینکه 
قدمت این دانشــگاه از ۵0 سال بیشتر شد، 
در ایــن رتبه بندی حضور نــدارد. همچنین 
دانشــگاه های بزرگ کشور همچون دانشگاه 

تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز و 
دیگر دانشگاه هایی که در دیگر رتبه بندی های 
تایمز حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از 
۵0 سال هستند و لذا نمی توانند در رتبه بندی 

دانشگاه های جوان حضور یابند.
دکتر دهقانی در ادامه گفت: در رتبه بندی 
دانشگاه های جوان تایمز ۲0۲۲، تعداد 173 
دانشگاه از 1۹ کشور اسالمی حضور دارند که 
کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با ۴0 و 37 
دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در 
رتبه بندی، رتبه اول و دوم را دارند و کشــور 

مصر با 17 دانشگاه در رتبه سوم قرار دارد. 
به لحاظ رتبه دانشــگاهی نیز دانشــگاه 
الفیصل عربستان سعودی)3۶(، دانشگاه قطر 
)۴3(، دانشگاه خلیفه امارات متحده عربی)۴7( 
و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ایران)۶7( 
به ترتیب رتبه هــای اول تا چهارم را در بین 

کشورهای اسالمی دارند. 
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: رتبه بندی 

تایمز یکی از مشهورترین نظام های رتبه بندی 
بین المللی است که هر ساله دانشگاه های برتر 
دنیا را بر اســاس 13 شاخص عملکردی در 
قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، 
درآمد صنعتی و وجه بین المللی جهت انجام 
مقایســه های جامع و متوازن مورد ارزیابی و 

رتبه بندی قرار می دهد.
رئیس  مؤسسه استنادی علوم و پایش علم 
و فناوری)ISC( افزود: در ارزیابی دانشگاه های 
جوان، جهت انجام بررسی های مطلوب تر، به 
شاخص های نظرسنجی شهرت دانشگاهی وزن 

کمتری اختصاص داده شده است. 
همچنیــن در رتبه بنــدی تایمز از ســه 
منبــع اطالعاتی شــامل: اطالعات حاصل از 
نظرســنجی ها؛ اطالعات ارائه شــده از سوی 
دانشــگاه ها؛ اطالعات پژوهشــی دانشگاه ها 
در پایــگاه اســتنادی اســکوپوس جهــت 
 محاســبه شــاخص ها و نمرات بهره گرفته 

شده است.

یک شبه ره صدساله رفتن رویای شیرینی 
است. مثل کسانی که دنبال میانبر هستند تا 
به سرعت ثروتمند شوند. چندین سال درس 
خواندن برای گرفتن مدرک تحصیلی نیازمند 
هزینه، وقت و تالش بســیاری است. همین 

باعث شده عده ای سودجو که هنوز مشخص 
نیســت این مدارک یک شبه چطور به دست 
آنها می رســد را با مقادیــر مختلفی از پول، 
مدارک را با پُســت جلوی در خانه متقاضی 

بفرستند!
سال هاست که با مدرک گرایی در کشور، 
بسیاری از دانشجویان صرفا برای اخذ یک برگه 
کاغذ، پا به دانشگاه گذاشته و تحصیالت خود 
را به پایان می رسانند. از طرفی با رشد بی رویه 
موسسات آموزشی و دانشگاه های پولی در اکثر 
شهرها و کمبود دانشــجو در این دانشگاه ها 
باعث شــده تا عده ای از راه های مختلف، در 
ازای دریافــت مقداری پول، انواع مدرک های 

تحصیلی و دانشگاهی را به فروش بگذارند.
مســئوالن وزارت علــوم از وضع خرید و 
فروش غیرقانونی مدارک دانشــگاهی مطلع 
هستند و در نشست های متعدد، آئین نامه ای 
تحت عنوان »آیین نامــه مقابله با تقلب های 

علمی« را تنظیم کرده اند. 
این آیین نامه در دو بخش تخلفات، یکی در 
داخل دانشگاه که شامل استادان و دانشجویان 
متخلفی است که اقدام به خرید و فروش مقاله 
و یا پایان نامه می کنند و دیگری نیز شــامل 
شرکت ها و موسسات غیرمجازی که در بیرون 
از دانشگاه خرید و فروش مدارک دانشگاهی 

می کنند، تنظیم شده است.
خرید و فروش مدارک دانشــگاهی تنها 
منحصر به مکان های واقعی شــهر نیســت 
بلکه بــا ورود کرونا و تعطیلی دانشــگاه ها و 
محدودیت هــای مختلف کرونایی این بار وارد 
عرصه فضای مجازی شــدند و از این طریق 
نیز تبلیغات می کنند. کافی است چند دقیقه 

وقــت خود را صرف جســت وجو در این فضا 
و شــبکه های اجتماعی یا پلتفرم های آگهی 
کنید؛ صدها نهاد و موسسه را می یابید که با 
قیمت های باور نکردنی شما را صاحب مدرک 
دانشگاهی و حتی مدرک بین المللی می کنند.

مافیای این حوزه حتی به صورت مستقیم 
بــه پلتفرم های آگهی وارد شــده و از فضای 
این پلتفرم ها برای کسب و کاری که عالوه بر 
اینکه غیرقانونی است به ضرر نظام آموزشی 
است و به آن ضربه می زند برای مقاصد پلید 

خود استفاده می کنند. مافیایی که ادعا دارد 
در پایتخت کمتر از ۲ساعت و در شهرستان ها 
با پیک در کمترین زمان ممکن مدرک را به 

دست متقاضی می رسانند!
جالــب اینجاســت مافیایی کــه تنها بر 

باد دهنده نظام آموزشــی بخصوص آموزش 
عالی کشور هستند ادعا می کنند که با مجوز 
و تایید وزارت علوم، قابل ترجمه، قابل استعالم 
و دارای کد رهگیری اســت. مدارکی که هم 
قابل معادل  سازی هستند و هم از دانشگاه های 

قانونی کشور و هرچه پول بیشتری هزینه کنید 
مدرک بهتری می توانید به دست بیاورید. 

اگر با یکی از این آگهی دهندگان تماس 
بگیرید، برخی همان اول کار صحبت نمی کنند 
و از طرف شماره تماس می خواهند تا خودشان 

در فضای امن با آنها تماس گرفته و به مشاوره 
او بپردازند. گویی حتی این قدرت را دارند که 
استعالم شماره تماس وی را گرفته و بفهمند 
که صاحب شماره می تواند شخصی باشد که 

با وی وارد معامله شوند یا خیر!

برخی دیگر اما در همان ابتدای کار قیمت 
خــود را اعــالم کرده و خریدار را به ســمت 
خود می کشــانند. یکی از این افــراد که در 
جواب ســؤال ما مبنی بر قیمت کارشناسی 
 ارشد رشته مدیریت چقدر است، جواب داد:

۲.۵ میلیون تومان!
این جواب هر شخصی را به فکر فرو می برد 
که با این مقدار هزینه که حتی کمتر از شهریه 
یک ترم دانشــگاه های شهریه ای است چرا با 
چند ســال تحصیل و هزینه ای حدودی بین 
1۲ تا 18 میلیون خرج کنم و راه چندساله را 

یک شبه طی نکنم؟
درست است که در بســیاری این موارد، 
مدارک جعلی از آب در می آیند یا اصال مدرکی 
در کار نیســت و صرفا کالهبرداری است اما 
این ســؤال پیش می آید که چــرا همچین 
افرادی چه به قصد فــروش واقعی مدرک و 
چــه به قصد کالهبــرداری می توانند آزادانه 
 وارد ایــن پلتفرم ها شــده و به تبلیغات برای 

خود شوند.
مدرکی که بســیاری از دانشجویان ما در 
دانشــگاه های کشور باید شــب و روز زمان 
بگذارنــد، درس بخواننــد و در برخی موارد 
شهریه های آنچنانی بپردازند چرا باید افرادی 
باشد که یک شبه صاحب مدرکی می شوند که 

برخی چندساله به آن می رسند؟
به نقل از خبرنامه دانشــجویان؛ آیا واقعا 
راهی برای مقابله با این مافیای آموزشــی که 
تنها جامعه نخبگانی ما را به ســخره گرفته و 
آنها را از ادامه تحصیل ناامید می کنند، نیست؟ 
نخبگان و دانشجویان در کشورمان همواره از 
خود سؤال می پرسند؛ چه ارتباطی بین مافیای 
این حوزه و مسئولین مربوطه برای تهیه این 

گونه مدارک وجود دارد؟
ســؤاالتی که سال هاست ذهن بسیاری از 
عموم مردم و دانشجویان این کشور را درگیر 
خود کرده و در بسیاری از موارد دانشجویان را 
از تحصیل ناامید یا رنجیده خاطر کرده است. 
پلتفرم های آگهی چرا راه چنین مافیایی برای 
ضربه زدن به نظام آموزشــی را باز گذاشــته 
و با هر ابتکار عملی کــه بخواهند می توانند 
تبلیغات غیرقانونی خود را انجام داده و جذب 

مشتری کنند؟

»مدرک فروشی« بالی جان آموزش عالی!



یادیازشهیدمدافعحرمسیدحمیدطباطباییمهر
از پیشگامان دفاع از حرم 

امروز نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم ســیدحمید طباطبایی مهر است. او یکی 
از نخستین شــهدای راه دفاع از حرم  محسوب 
می شود. شــهید طباطبایی مهر در سال 1338 
در جنوب شــهر تهران و در خانواده ای مذهبی 
و شــیفته اهل بیت )علیهم الســام( چشــم به 
جهان گشــود و پرورش یافت. دوران نوجوانی 

و جوانی اش با شــرکت در نهضت انقاب ســپری شــد. آغاز جنگ تحمیلی و 
افزایش همکاری های ســّید با نهادهای انقابی او را به سمت سپاه سوق داد و 
به جبهه های دفاع مقدس رفت. در سال 13۶۲ به دلیل عاقه ای که به جوانان 
داشــت، حوزه  تربیت و آموزش را برای فعالیت دوران پاســداری خود برگزید. 
به همین دلیل مربی پادگان امام حســین)ع( شد و در کردستان حضور یافت. 
آخرین سال های خدمت ســّید حمید در معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه 
به اوج خود رســید. مسئولیتی که در های شهادت در آن باز بوده و ایشان با به 
یادگار گذاشتن رشادت ها و حماسه های جاویدان در مبارزه با عوامل استکبار و 
دشمنان مردم ایران و کردستان و در تأمین امنیت این مرز و بوم نقش موثری 
ایفا کرد. او از پیشــگامان دفاع از حرم و مقابله با   تروریســت های تکفیری در 
سوریه بود. سرانجام نیز، چهارم اسفندماه سال 91 به بزرگ ترین آرزویش رسید 
و حبیب گونه در دفاع از حرم عمه جانش حضرت زینب کبری)سام اهلل علیها( با 
 تروریست های تازه متولد شده داعش به عنوان سومین شهید مدافع حرم نامش 

را در زمره مدافعان حرم آل اهلل به ثبت می رساند.

حدیث دشت عشق

سرویسورزشی-
معموال در هــر جریان و اتفاقی که پیش می آیــد واکثریت به دنبال آن 
هستند که نتایجی مثبت و پایان خوش داشته باشد و خیر وصاح جمع در آن 
رعایت شــود افراد و باندهایی هم هستند که چون می بینند جریان باد عوض 

شده، خود را وسط معرکه می اندازند و به اصطاح« موج سواری« می کنند.
 در همین ماجرای فوتبال و عزل موقت رئیس فدراســیون، باز هم تکرار 
شده اســت ودر حالی که اهالی ورزش و عاقمندان به فوتبال و خیرخواهان 
و کارشناســان امیدوارند اتفاقات آینده مصالــح فوتبال را تامین کند و گامی 
به ســوی اصاح امور و بهتر شــدن وضع باشد، اما بعضی افراد و جریانات هم 
هستند که نقش مخالف و دلسوز را بازی و از وضع موجود و مدیریت حاکم به 

شدت در رسانه ها انتقاد می کنند.
درحالی که اوال ماهیت و ســابقه این افراد وباندها برای خیلی ها روشــن 
اســت و می دانند در به وجود آمدن وضع موجــود در اداره فوتبال خود اینها 
نقش موثر داشــته و تا همین چندی قبل همدست و سفره دار! و شریک قافله 
بوده اند و حاال که هوا را پس دیده اند رنگ عوض کرده اند ، یا کسانی بوده اند که 
از مسئولین فوتبال توقعات شخصی و پست و مقام داشته اند که چون خواسته 

آنها تامین نشده علم مبارزه برداشته و... 
خاصه این باندها و جریانات قصد ونیتشــان از همرنگ جماعت شــدن 
و یقــه دراندن و... طفره زدن برای« خود« اســت نه ورزش و فوتبال و اصاح 
امور.بنابراین باید هشــیار باشیم و مراقبت کنیم  که ماجرای » از چاله به چاه 
افتادن« تکرار نشود و جریان قالتاقیسم کماکان در فوتبال والبته با نام و شکل 

دیگری تداوم پیدا نکند.

سفره داران منتقد! 

نکته  ورزشی

مهدوی کیا در تیم امید ماندنی شد
دبیرکل فدراســیون فوتبال از ادامه همکاری مهدوی کیا با تیم امید خبر 
داد.حســن کامرانی فر درباره گزینه های ســرمربیگری تیم ملی فوتبال امید 
و جانشــینی مهدی مهدوی کیا اظهار داشــت: مطرح شــدن گزینه ها فقط 
گمانه زنی رســانه ها بوده. هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صحبت کرده و کار 
تقریبا تمام شده است. ان شاء اهلل مهدوی کیا همچنان سرمربی تیم امید است 
و در ادامه راه همچنان همراه با دستیارانش، کنار تیم امید خواهد بود .وی ادامه 
داد: مهدوی کیا در بازی های مقدماتی تیم امید را ارنج کرده و برای بازی های 
ســختی که در گروه ســخت مرحله نهایی پیش رو داریم، خودش همچنان 
در تیم امید حضور دارد. البته هیات رئیســه نیاز داشت با مدل و برنامه ریزی 
جدید جهت تقویت تیم امید، کارهایی انجام بدهد و در نهایت هم برای ادامه 
همکاری با مهدوی کیا به نتیجه رســید.دبیرکل فدراسیون فوتبال درخصوص 
اینکه آیا مشــکل قرارداد و هزینه های کادرفنی تیم ملی امید مرتفع شــده 
اســت، توضیح داد: تمام این مسایل مرتفع و تعاملی بین فدراسیون فوتبال و 
مهدوی کیا برقرار شــده است. قرار است وی همچنان کار خود را در تیم ملی 
امید ادامه بدهد. ان شاءاهلل مســیری که برای تیم امید پیش رفتیم ادامه دار 
باشد و اتفاقات خوبی برای این تیم بیفتد تا هدف نهایی که حضور در المپیک 

است برآورده کنیم.
یزدانی و مرادمند اجازه بازی برای استقالل را پیدا نکردند

ســرمربی استقال از غیبت قطعی دو مدافع اصلی تیمش در بازی امروز 
خبر داد وگفت: وضعیت دانشــگرهم نامشخص اســت.آبی پوشان این روزها 
درگیر مشــکات مربوط به خدمت ســربازی دو مدافع خود حسین مرادمند 
و ســیاوش یزدانی هستند و سرمربی این تیم نیز از غیبت این دو مهره اصلی 
تیمش در بازی امروز خبر داد.مجیدی در نشســت خبری پیش از دیداربرابر 
فجرسپاســی در مورد اینکه کدام بازیکنان را برای دیدار برابر فجرسپاسی در 
اختیار ندارد، گفت: باشــگاه یک ساعت پیش به من اعام کرد که فردا)امروز( 
آقایان سیاوش یزدانی و حسین مرادمند و آقای وریا غفوری را به دلیل مسائل 
انضباطی در اختیار نداریم. محمد دانشگر نیز دچار آسیب دیدگی جزئی شده 
و ابوالفضل جالی نیز ســرما خورده اســت. باید ببینیم وضعیت آنها چگونه 
خواهد بود و به دیدار فجرسپاسی می رسند یا خیر.مجیدی درخصوص اینکه 
آیا مرادمند و یزدانی از اســتقال جدا خواهند شــد یا خیر، گفت: توضیحات 

کامل تر از طریق سایت باشگاه خدمتتان ارائه می شود.
سرپرست تیم ملی استعفا داد

طی جلسه برگزار شده در فدراسیون فوتبال درخصوص بحث سرپرستی 
تیم ملی، در نهایت مجتبی خورشیدی از سمت خود کنار رفت.

بعد از اتفاقاتی که حول عزل شــهاب الدین عزیزی خادم صورت گرفت، 
اکنون تغییراتی در این فدراسیون در حال شکل گیری است که طی روزهای 
اخیر منتهی به کنار رفتن برخی اعضای منتســب به رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال شــده است.در جلسه دیروز که با حضور مجتبی خورشیدی سرپرست 
تیم ملی به انجام رســید، او از سمت خود استعفا داد و رسما از سوی میرشاد 
ماجدی تودیع شد. قرار است طی روزهای آتی تصمیم گیری درباره سرپرست 
بعدی تیم ملی به انجام برســد و این در حالیســت که از اسامی مثل محمد 
خاکپور، فرشــاد پیوس، جواد زرینچه و محســن خلیلی به عنوان گزینه های 

احتمالی سرپرستی تیم ملی یاد می شود.

دیدارهایهفتهنوزدهملیگبرترعصرامروز
برگزارمیشودکهدردومسابقهحساساستقالل
و است فجرشهیدسپاسی میزبان صدرنشــین
پرسپولیسدرسیرجانبهمصافگلگهرمیرود.

دیدارهــای هفته نوزدهم لیــگ برتر همگی عصر 
امروز برگزار می شــود. هفته ای که ممکن است برخی 
ســرمربیان به خط پایان برســند و از تیم خود اخراج 
 شــوند. در ذیل نگاهی به مهم ترین بازی های این هفته 

داریم:
سپاهان – ذوب آهن؛ دربی اصفهان

دربی اصفهان می تواند تبدیل به یکی از جذاب ترین 
مســابقات هفته شــود. ســپاهان کــه خیلی ها تصور 
می کردند از شــانس های اول قهرمانــی لیگ برتر این 
فصل باشد در حال حاضر با یازده امتیاز اختاف نسبت 
به اســتقال صدرنشین در رده ســوم جدول ایستاده 

است. زردپوشــان اصفهانی 8 امتیاز هم از پرسپولیس 
کمتر دارند و همین مســئله آنها را از کورس قهرمانی 
تــا حد زیادی دور کــرده. ذوب آهن هــم در 5 هفته 
اخیر خود یک مســاوی و 4 باخت داشــته تا شــایعه 
اولتیماتوم به مهدی تارتار منتشــر شود البته مدیران 
باشگاه ذوب آهن بعد از جلسه ای که داشتند از سرمربی 
خــود اعام حمایت کردند. البته هــواداران هر دو تیم 
تقریبا از نتایج ســرمربیان خود راضی نیستند و شاید 
 ســرمربی تیم بازنده بــه در خروجی باشــگاه هدایت 

شود.
گل گهر – پرسپولیس؛ تقابل دیدنی با قلعه نویی

آخرین باخــت داخل میدان گل گهر در هفته دهم 
لیگ مقابل فوالد خوزســتان رقم خــورد و بعد از آنها 
شــاگردان قلعه نویی یا برده اند یا مساوی کرده اند ولی 
پرسپولیس فقط یک شکست دارد و 4 برد متوالی داشته 

تا بتواند سایه به سایه استقال صدرنشین حرکت کند. 
امیر قلعه نویی اگر بتواند پرســپولیس را متوقف کند یا 
آن را شکســت بدهد ضمن اینکه بــه تیم خود کمک 
کرده تا شــانس رســیدن به رتبه چهارم را داشته باشد 
کمک بزرگی به اســتقال کرده تا فاصله بیشــتری با 
پرسپولیس جدی ترین تعقیب کننده پیدا کند. گل گهر 
مهدی تیکدری را در این بازی ندارد و پرســپولیس هم 
 عیسی آل کثیر، امیدعالیشاه و سیامک نعمتی را نخواهد 

داشت.
استقالل- فجرشهیدسپاسی؛ تیم بی دفاع مجیدی 

اســتقال تنها تیم بدون شکســت لیــگ برتر و 
صدرنشــین مســابقات که با ۲8 گل زده زهردارترین 
خط حمله را دارد و فقــط ۶ گل خورده و خط دفاعی 
مســتحکمی دارد امروز وضعیت ایده آلــی حداقل در 
خــط دفاع نخواهد داشــت چراکه ســیاوش یزدانی و 

مرادمند دو مدافع مســتحکم آبی پوشان برای گذراندن 
خدمت ســربازی نمی توانند تیم خود را همراهی کنند. 
در ایــن صورت تغییرات ناخواســته زیادی در ترکیب 
اســتقال ایجاد می شود. از ســویی دیگر وریا غفوری 
به دلیل انضباطی از ســوی فرهــاد مجیدی در اختیار 
باشــگاه قرار گرفته و آبی پوشــان کاپیتان خود را هم 
نخواهند داشــت. به این ترتیب شــاید استقال مقابل 
 فجرسپاســی روز سختی را در ورزشــگاه آزادی تجربه 

کند.
به هر حال باید دید وضعیت بازی اســتقال بدون 
ســربازانش چگونــه خواهد بود. اســتقال قبل از این 
مسابقه 5 برد متوالی داشته و اکنون به دنبال ششمین 
پیروزی متوالی اســت. فجرسپاســی اما از هفته پنجم 
بردی نداشته است و در ورزشگاه آزادی هم شاید هدف 

اول فجر گرفتن یک امتیاز از صدرنشین خواهد بود.

هفتهنوزدهملیگبرترفوتبالامروزباانجام9دیداربرگزارمیشود

روز سخت استقالل بی دفاع مقابل فجر و تقابل دیدنی قلعه نویی با پرسپولیس

اخبار کوتاه از فوتبال

ورزشی 

سرویس ورزشی-
مدعیاندوبندهتیمملیکشتیفرنگیازفردا
باحضوردررقابتهایجامتختیبهادامهتالش
خوددرچارچوبچرخــهانتخابیادامهخواهند

داد.
پیکارهای کشتی فرنگی جام تختی به عنوان سومین 
مرحله چرخه انتخابی تیم ملی از امروز چهارشــنبه به 
میزبانی شــهر اهواز آغاز می شــود و تا روز ۶ اسفند ماه 
ادامه دارد. طبق تصمیم کادر فنی تیم ملی قرار است یک 
هفته بعد از این پیکارها، نخســتین اردوی فرنگی کاران 

بصورت مشترک با نفرات منتخب تیم جوانان برپا شود.
به همین دلیل حضور در جام تختی و کسب نتیجه 
در این مسابقات از اهمیت باالیی برای مدعیان تیم ملی 
کشتی فرنگی برخوردار است و این نفرات باید همچنان 
طبق چرخه انتخابی تا زمان حضور در رقابت های آسیایی 

و جهانی پیش بروند.
با توجه به اعام کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگی، 
جــام تختی به عنوان میدان اصلی برای ورود مدعیان به 
اردوی تیم ملی اســت. در این مسابقات اعضای تیم های 
ملــی جوانــان، امیــد و ارتش های جهــان و همچنین 
کشــتی گیرانی که عضو تیم ملی در جهانی نروژ بودند 
و موفق به کســب مدال نشدند به میدان خواهند رفت. 
همچنین برخی نفرات منتخب مسابقات قهرمانی کشور 
و نفرات برتر رقابت های انتخابی جام تختی برای شرکت 
در این مسابقات ســهمیه دارند. البته فدراسیون کشتی 
بــه منظور پشتوانه  ســازی اجازه داد نفراتــی از ترکیب 
تیم اعزامــی نوجوانان به جهانی ۲۰۲1 هم به لیســت 
فرنگی کاران واجد شــرایط اضافه شوند که طی آن سه 
مدال آور این میدان بین المللی هم موفق به کسب سهمیه 
جام تختی داده شدند. این در حالیست که ۷ فرنگی کار 
عنواندار تیم ملی از حضور در جام تختی معاف هستند.

محمــد بنا و همکارانش با توجــه به در پیش بودن 
مسابقات قهرمانی آســیا، بازی های کشورهای اسامی، 
قهرمانــی بزرگســاالن جهان در صربســتان، بازی های 

آسیایی چین و امیدهای جهان روزهای سختی را پیش 
رو دارند. بدیهی اســت به همیــن دلیل باید در هر وزن 
دو فرنگی کار توانمند را در اختیار داشــته باشد و نفرات 
زیــادی هم بــه اردو دعوت کنند.این در حالیســت که 
برنامه های کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین 
زمان برگزاری جام تختی اجازه نداد تدارکات الزم برای 
اعزام تیم منتخب ایران به جام وهبی امره ترکیه صورت 
گیــرد. بدین ترتیب تیمی به ایــن تورنمنت بین المللی 

اعزام نخواهد شد.
چه کسانی معاف هستند؟

چرخه کشتی آزاد و فرنگی از همان ابتدا در زمان و 
با شرایط متفاوتی اجرایی شد. شروع چرخه انتخابی تیم 
ملی کشتی فرنگی دهه سوم آذر ماه با مسابقات قهرمان 
کشوری در سیستان و بلوچستان بود که در غیاب محمد 
بنا برگزار شــد و سه نفر برتر حقیقی از این رقابت موفق 
به کسب سهمیه جام تختی شدند.آنهایی که در قهرمان 
کشــوری کشتی نگرفته و یا به ســهمیه نرسیده بودند، 

در پیکارهای انتخابی جام تختــی که دی ماه با حضور 
سرمربی تیم ملی در تهران برگزار شد، سهمیه گرفتند.

ســومین مرحله از چرخه انتخابی نیــز از امروز در 
اهواز اســتارت خواهد خورد درحالیکه میثم دلخانی در 
۶3 کیلــو، محمدرضا گرایــی در ۶۷ کیلو، محمدهادی 
ســاروی در 9۷ کیلو و علی اکبر یوسفی در 13۰ کیلو به 
دلیل کسب مدال طای جهان در سال ۲۰۲1 به همراه 
محمدعلــی گرایی در ۷۷ کیلو و پژمان پشــتام در 8۲ 
کیلو دارندگان مدال برنز جهان و امین میرزازاده قهرمان 
سنگین وزن امیدهای جهان از حضور در جام تختی نیز 

معاف هستند.
اعضای تیم ملی بزرگســاالن در جهانی نروژ که در 
اســلو موفق به کسب مدال نشدند، به همراه عنوان داران 
مســابقات امیدها و ارتش های جهان از این مرحله وارد 
چرخه خواهند شد.شــاگردان محمد بنا اواخر فروردین 
ماه مســابقات قهرمانی آســیا را در مغولستان در پیش 
دارند. برخاف کشــتی آزاد که پژمان درســتکار اعام 

کرد نفــرات برتر پیکارهــای قهرمانی کشــور، دوبنده 
تیم ملی را در قهرمانی آســیا به تــن خواهند کرد، در 
رشــته کشــتی فرنگی با توجه به زمان بنــدی متفاوت 
برای چرخه، هنوز مشــخص نیســت چه کشتی گیرانی 
 ملی پــوش ایــران در آســیایی مغولســتان خواهنــد 

بود.
بعــد از برپایــی جــام تختــی در اهــواز، اولیــن 
اردوی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی برای حضــور در 
مســابقات ۲۰۲۲ اســتارت خواهــد خــورد و پس از 
این حضــور در تورنمنت هــای بین المللــی و عملکرد 
کشــتی گیران مشــخص کننده ملی پوشــان ایــران در 
 جهانــی ۲۰۲۲ و بازی هــای آســیایی هانگژو خواهــد 

بود.
جای خالی تماشاگران

چهل و دومین دوره رقابت های بین المللی کشــتی 
فرنگی جام تختی گرامیداشــت دهه مبــارک فجر در 
ســالن ۲5۰۰ نفری ســازمان و برق مجموعه ورزشــی 
گیت بوســتان اهواز برگزار خواهد شد.پیش از این قرار 
بود که این رقابت ها با حضور تماشاگران برگزار شود اما 
در نهایت مقرر شــد که تماشاگران در این سالن حضور 

نداشته باشند. 
دکتر غامرضا نوروزی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در 
ورزش و رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم، درباره شــایعه حضور تماشاگران 
در مســابقات کشــتی فرنگی جام تختی اظهار داشت: 
بــا توجه به شــیوع ویروس کرونا و شــرایط موجود در 
کشور و اســتان خوزســتان، هیچ مجوزی برای حضور 
تماشــاگران در ســالن محل برگــزاری رقابت ها صادر 
 نشــده و بــه همین دلیل حضــور تماشــاگران منتفی 

است.
وی درباره مجوز برگزاری مســابقات در خوزســتان 
عنوان کرد: صدور مجوز برای برگزاری هر رویداد ورزشی 
به ســتاد مبارزه با کرونا در استان ها واگذار شده و در هر 

استان ، تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

چهکسانیازحضوردررقابتهامعافهستند؟

سومین مرحله چرخه انتخابی در اهواز برگزار می شود
شروع دوباره مدعیان تیم ملی کشتی فرنگی از جام تختی

صفحه 9
چهار شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰
۲۱ رجب ۱۴۴۳ - شماره ۲۲9۷۳

یکیازماموریتهایبزرگهیئترئیســهفدراسیونفوتبالدرگامنخستبایدشفافسازی
دربارهگزارشمالیفدراسیونعزیزیخادمباشد.

همان طــور که پیش بینی می شــد پس از تغییر و تحوالت کان در فدراســیون فوتبــال و عزل عزیزی 
خادم از ســوی هیئت رئیســه در ارکان اجرایی فدراســیون فوتبال نیز تغییر و تحوالت گسترده ای رخ داد و 
یاران عزیزی خادم که به شــکل دســته جمعی پس از انتخــاب وی وارد چرخه مدیریت فوتبال شــدند از 
 ســاختمان فدراســیون خارج شــدند تا شــاهد کوچ دســته جمعی همراهان خوبان عالم در حوزه فوتبال 

باشیم!
اما نکته کلیدی و مهمی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و جزو ماموریت های کلیدی هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال در این مقطع است، شفاف   سازی درخصوص چگونگی هزینه کرد مدیریت فدراسیون فوتبال 

در دوره عزیزی خادم است.
مطالبه بزرگ افکارعمومی در این برهه این اســت که سرپرست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه 
مشخص کنند سرنوشت پول های تزریق شده به حوزه فوتبال چه شد؟ در حالی که حجم انبوهی از ملی پوشان 
فوتبال و فوتســال، فوتبال ســاحلی، بانوان و دیگر ارکان مرتبط با فدراســیون فوتبال در حال حاضر طلبکار 

هستند و منتظرند در آستانه تعطیات نوروز مطالبات معوقه آنها پرداخت شود.
برای عاقمندان به حوزه فوتبال این مسئله بسیار مهم است که سرنوشت کمک چند ده میلیاردی دولت 
گذشته به فدراسیون چه شد؟ مبلغی که بنابر نوشته رسانه ها حدود 51 میلیارد تومان بود که از سوی سازمان 
برنامه و بودجه به فدراسیون فوتبال تعلق گرفت و روشن نشد این پول در کجا هزینه شد و چگونه در چشم 

بر هم زدنی تمام شد؟

سرنوشت پول های تزریق شده به فدراسیون فوتبال چه شد؟ 
گروهی دور دیدارهــای تمامی
فصلآیندهلیگقهرمانانآســیادر

کشورعربستانبرگزارخواهدشد.
جلســه هماهنگــی قوانیــن لیــگ 
قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ به صورت آناین و 
با حضور مسئوالن برگزاری این مسابقات 
و نمایندگان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
برگزار شــد. در این جلســه اعام شد که 
عربســتان از سوی کنفدراســیون فوتبال 
آسیا به عنوان میزبان مسابقات منطقه غرب 
آســیا انتخاب شده است و پنج گروه غرب 

آسیا، دیدارهای خود را در این کشور به صورت متمرکز برگزار خواهند کرد.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پیش از این در زمان مقرر با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال جمهوری اسامی ایران، 
درخواســت میزبانی این رقابت ها در ایران را به صورت میزبانی دو گروه در اصفهان، دو گروه در خوزستان و یک گروه در 

مشهد مقدس با محوریت فدراسیون را جهت پیگیری از AFC ارائه کرده بود که متأسفانه این امر محقق نشد.
بازی های دور گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲ از 18 فروردین تا ۷ اردیبهشت 14۰1 برگزار خواهد شد. فوالد در 
گروه C با شــباب االهلی امارات، آهال ترکمنســتان و الغرافه قطر همگروه شده است و سپاهان در گروه D مقابل الدحیل 

قطر، پاختاکور ازبکستان و برنده دیدار التعاون عربستان و الجیش سوریه صف آرایی خواهد کرد.

معرفی میزبان دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ 

کاروان ایران با نام »شهید حسین لشگری« 
در پارالمپیک زمستانی پکن 

درآستانهاعزامکاروانپارالمپیکایرانبهبازیهایزمستانی
پکن۲۰۲۲،نامکارواناعالمشد.

کمیته ملی پارالمپیک همزمان با شهادت سرهنگ دوم صادق فاحی و 
سروان علیرضا حنیفه زاد، دو خلبان ارتش جمهوری اسامی ایران در سانحه 
اخیر و نیز به منظور پاسداشــت رشــادتهای جانباز و آزاده شهید سرلشگر 
حســین لشــگری که هجده سال در بند اســارت رژیم بعثی بود و با وجود 
لطمات جســمی و روحی جانبازی هفتاد درصدی، هرگز از مواضع خود که 
دفاع از وطن و ارزش های انقاب بود، دست نکشید، نام جانباز و آزاده شهید 
سرلشــگر »حسین لشــگری« را برای کاروان پارالمپیک ایران در بازی های 

زمستانی پکن۲۰۲۲ انتخاب کرد.
کاروان ایران روز پنج شــنبه، پنجم اسفند با ترکیب صدیقه روزبه، الهه 
قلی فاح، حسین ســولقانی و ابوالفضل خطیبی عازم بازی های پارالمپیک 

پکن ۲۰۲۲ خواهد شد.

ازحلشدنمشکلماجدیتاموجودیخالیفدراسیون
اصولی: مشکل اساسنامه را حل می کنیم

سخنگووعضوهیاترئیسهفدراسیونفوتبالگفت:مشکلمیرشاد
ماجدیبرایحضوردرفدراسیونفوتبالحلشدهوباسازمانبازرسی

دراینبارهجلسهایداشتیم.
احسان اصولی دیروز با اشاره به موجودی سه حساب بانکی فدراسیون فوتبال 
اضافه کرد: می گفتند فدراسیونی را تحویل گرفتیم که چای خشک نداشت و آن 
را ثروتمند کردیم اما وقتی حســاب ها را چک کردیم دیدیم در یک حساب 1۶۰ 
هزار تومان و در حساب دیگر یک میلیون و یک حساب هم 1۷۰ میلیون تومان 
بود. یکی از دالیل جمع بنــدی )عزل موقت عزیزی خادم( این بود که صداقت و 
شــفافیت در گفتار و عملش دیده نمی شد. نباید در هیچ چیزی دچار افراط شد 
عزیزی خادم تاش خود را کرد اما مسیری که رفت اشتباه بود.  سخنگو و عضو 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: اخیرا جلسه ای با نمایندگان مجلس داشتیم 
و فضای همراهی و کمک از سوی مجلس و دولت ایجاد شد و شب گذشته به این 
نتیجه رسیدیم که حساب خالی فدراسیون پر شود و بخشی از هزینه ها برای اعزام 
به کره پوشــش داده شود و این مساعدت به اعضای هیات رئیسه نیست و کمک 
به فوتبال ملی است. اصولی توضیح داد: اساسنامه ما باید تا 1۰ اسفند ارائه شود 
و باید با فیفا مذاکره کنیم تا زمان بیشــتری بگیریم و ساختارهای حقوقی کشور 
را برای فیفا توضیح دهیم. برخی دوســتان حرف هایی را می زدند که می ماندیم؛ 
نمی دانم چرا نزدیک شــدن به دولت و حاکمیت را اینگونه می دانند. خطر تعلیق 
داشت جدی می شد اما این موضوع را حل می کنیم. شیخ سلمان با اقای ماجدی 
تمــاس گرفــت و تصمیم ما را تایید کرد. ما باید با ای اف ســی ارتباط بگیریم و 
متاسفانه این ارتباط مخدوش شده بود. وی افزود: قالب فعالیت میرشاد ماجدی 
براســاس تشکات اداری دولتی است و حضور وی در فدراسیون مشکلی ندارد و 
با سازمان بازرسی نیز جلسه ای در این باره داشتیم.  سخنگو و عضو هیات رئیسه 
فدراســیون فوتبال تصریح کرد: قرار بود فدراسیون چابک سازی شود اما نزدیک 
به ۷۰ درصد افزایش نفرات داشتیم و بخشی از این خانم ها و آقایانی که در دوره 
عزیزی خادم اضافه شدند خودشان رفتند و ما دقیقا نمی دانستیم کارشان چیست.
وی در پایان اعام کرد: هیات رئیسه و فدراسیون  از اسکوچیچ حمایت می کند.

برنامه هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران
چهارشنبه4اسفند14۰۰

*سپاهان...............................................................ذوب آهن)ساعت15:۰۰(
*پیکان.......................................................................تراکتور)ساعت1۶:3۰(
*آلومینیوم اراک..........................................مس رفسنجان)ساعت15:۰۰(
*صنعت نفت آبادان.................................نساجی مازندران)ساعت15:۰۰(
*پدیده مشهد..............................................................هوادار)ساعت14:3۰(
*فوالد..................................................نفت مسجد سلیمان)ساعت1۷:3۰(
*گل گهرسیرجان.............................................پرسپولیس)ساعت1۷:۰۰(
*استقال..........................................................فجر سپاسی)ساعت19:۰۰(

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگلهاباختتساویبردبازيتیم

282244-11813506. استقالل
271641-218125111. پرسپولیس

241433-318103510. سپاهان
281130-41886417. مس رفسنجان

21428-51877417. پیکان
18128-61877417. گل گهرسیرجان

126-13-71875614. صنعت نفت آبادان
15325-818510312. آلومینیوم اراک
125-14-91867515. فوالد خوزستان

321-17-101849520. نساجی مازندران
418-10-111846814. هوادار

918-8-1218531017. ذوب آهن
714-13-1318351020. تراکتور

914-7-141828816. فجر سپاسی
11 17-8-1518251125. نفت مسجد سلیمان

208-8-1618151228. پدیده مشهد

پرونده اجرایی به کالسه 140010۲09 به استناد سند ازدواج شماره 14۵۷9 -1۳94/11/04 تنظیمی دفتر ازدواج شماره ۳ اراک له خانم لیال نعمتی و علیه ورثه 
آقای اسمعیل دادگر عقیل آبادی فرزند رضا کد ملی 04۵0۳0۸0۶۵ به نامهای خانم سورینا دادگر عقیل آبادی و ترانه دادگر عقیل آبادی و تیرا دادگر عقیل آبادی و 
پاجانارگ سامپونگ بنشانی : اراک، خیابان طالقانی بن بست آبایی درقبال مبلغ14/۵99/۳00/000ریال اصل طلب وسایر هزینه ها تا روز مزایده -1400/1۲/1۷ 
و مبلغ ۷۲9/۳1۵/000 ریال نیم عشر اجرایی تشکیل و اجراییه در مورخه1400/0۷/11 ابالغ گردید و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده است. سپس 
به درخواســت بســتانکار ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ۳44۳ فرعی از 4۶۲0 اصلی مفروز و مجزا شــده از قطعه 1۶ در طبقه 4 واقع در بخش یک اراک به 
مســاحت هشــتاد و شش متر و نه سانتی متر مربع بشماره چاپی سند ۷۸۲9۲۲ ســری د سال 9۳ به مالکیت اسمعیل دادگر عقیل آبادی و حدود آن به این شرح 
می باشــد: شــماال: در هفت قسمت، که قسمت چهارم آن شرقی، قسمت دوم آن غربی، است. اول دیواریست مشترک بطول )۶/10( شش متر و ده سانتیمتر به 
آپارتمان قطعه 1۳ دوم دیواریست مشترک بطول )1/۳۵( یک متر و سی و پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 1۳ سوم دیواریست مشترک بطول )۳/۲0( سه متر و 
بیســت سانتیمتر به آپارتمان قطعه 1۳ چهارم دیواریست مشترک بطول )1/4۵( یک متر و چهل و پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 1۳ پنجم دیواریست مشترک 
بطول )۲/۲0( دو متر و بیســت ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 1۳ ششم دیواریست بطول )0/۵0( پنجاه سانتیمتر به داکت هفتم دیواریست مشترک بطول )0/۶۸( 
شصت وهشــت ســانتیمتر به آپارتمان قطعه 1۳ شرقا: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شمالی، اســت. اول درب و دیوار است بطول )1/۲0( یک متر و بیست 
ســانتیمتر به راه پله دوم دیواریست بطول )0/۶۵( شــصت و پنج سانتیمتر به راه پله سوم دیواریست بطول )4/۶۵( چهار متر و شصت و پنج سانتیمتر به راه پله 
جنوبا : در شــش قســمت، که قسمت سوم آن شرقی، است. اول دیوار و پنجره اســت بطول )0/۲۵( بیست و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و 
پنجره است بطول )۲/4۲( دو متر و چهل و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است بطول )1/4۵( یک متر و چهل و پنج سانتیمتر به فضای 
حیاط مشاعی چهارم دیوار و پنجره است بطول )۲/۵۵( دو متر و پنجاه و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیوار و پنجره است بطول )1/۶0( یک متر 
و شصت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم دیوار و پنجره است بطول )4/۶0( چهار متر و شصت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا: در سه قسمت، که 
قسمت دوم آن جنوبی، است. اول دیوار و پنجره است بطول )۳/۸0( سه متر و هشتاد سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار ولبه بالکن بطول )1/۳0( یک 
متر و سی سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار ولبه بالکن بطول )۲/01( دو متر و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی مشخصات منضمات ملک: انباری 
قطعه 4 به مساحت ۲.99 به حدود اربعه : شماال: دیواریست بطول )1/۷0( یک متر و هفتاد سانتیمتر شرقا: در دو قسمت، اول دیواریست بطول )1/0۶( یک متر 
و شــش ســانتیمتر دوم دیواریست مشترک بطول )0/۷0( هفتاد سانتیمتر به انباری قطعه ۵ جنوبا : درب و دیوار است بطول )1/۷0( یک متر و هفتاد سانتیمتر به 
پیلوت مشاعی غربا: دیواریست مشترک بطول )1/۷۶( یک متر و هفتاد وشش سانتیمتر به انباری قطعه ۳ پارکینگ قطعه 4 به مساحت 11/۵۲ واقع در طبقه 0 
به حدود اربعه: شماال: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )۲/40( دو متر و چهل سانتیمتر شرقا : خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )4/۸0( چهار 
متر و هشــتاد ســانتیمتر جنوبا : خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول ) 40 / ۲ ( دو متر و چهل سانتیمتر غربا : خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 
)4/۸0( چهار متر و هشتاد سانتیمتر ساختمان در 4 طبقه و هر طبقه 4 واحد مسکونی با اسکلت فلزی و دارای برق و گاز مجزا و آب مشترک و دارای پارکینگ و 
انباری و سال احداث ساختمان با توجه به گواهی پایان کار صادره 1۳۸9 میباشد. آپارتمان مورد نظر با مساحت ۸۶/9 متر مربع دارای آشپزخانه با کف سرامیک 
و کابینت ام دی اف، دو اتاق خواب با کف سرامیک، سرویسهای بهداشتی کاشی و سرامیک و شیرآالت سالم و توالت فرنگی در حمام، سالن با کف سرامیک بوده 
و کلیه پنجره ها دو جداره و رنگ دیواره ها ســالم می باشد. سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش پکیج دیواری است که طبق گزارش کارشناس رسمی 
دادگســتری آقای مهریار فروزانمهر ارزش ششــدانگ ملک با در نظر گرفتن موارد صدرالذکر و موقعیت قرارگیری و جمیع جهات موثر در امر ارزش گذاری مبلغ 
کل آپارتمان ۸/۸۶۳/۸00/000 ریال ) از قرار هر متر مربع10۲/000/000 ریال( اعالم می گردد. که در قبال قسمتی از طلب خانم لیال نعمتی ونیم عشراجرایی 
در روز سه شــنبه 1400/1۲/1۷ از ســاعت 9 صبح الی 1۲ ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رســد و مزایده از مبالغ فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شــد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد وطبق ماده 1۳۶ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناســی به حساب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است. خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک 
مورد بازداشــت واقع در اراک - خیابان طالقانی - مجتمع های کوثر بلوک A واحد 1۳ طبقه 4 دیدن نمائید و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به 
عهده بدهکار اســت. کلیه بدهی های مربوط به آب و برق اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و سایر هزینه های انتقال به 
عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده 

مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوریتاریخ انتشار : چهارشنبه1400/1۲/04

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه( 

703/مالف

ســند کارخانه و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( ســواری 
خــودرو پــژو تیــپ ۲0۶SD-TU۵ رنگ ســفید روغنی 
مــدل 1۳9۳ شــماره انتظامــی 99۷ ص ۵9 ایــران ۵۳ 
شاســی شــماره  و   1۶۳B00۲44۷۷ موتــور  شــماره 
 NAAP41FD9EJ۶۵۳4۳9 به مالکیت پروین موسوی فر 

شماره ملی 1۲90۷۷9۵۶۲ مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
المثنــی ســند کمپانی وانت مزدا بــی ۲000 ای مدل 
۸4 بــا شــماره موتــور 4۷9۷0۷ و شــماره شاســی 
 ۸۳NSPE0۵91۳ بــا شــماره پــالک ۲11 ج ۶۸ 
ایران 9۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز کامیون کمپرسی بنز مدل 199۵ به رنگ 
قرمز - روغنی به شماره موتور 44۶9۲410۸۳۷۲4۸ 
 WDB۶۵۸04۳1K14۵9۷۸ و شــماره شاســی
و شــماره پــالک ۲۳ 11۷۳۶ - کیش به نام ایمان 
صحرائیــان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

ســند مالکیــت )برگ ســبز( خــودرو پرایــد جی تی 
انتظامــی شــماره  بــه   1۳۸۶ مــدل  ایکــس آی 

 ۷4۸ ق 1۶ - ایــران ۲4، شــماره موتور ۲۲۶۳۶۲۲ و 
شماره شاسی S141۲۲۸۶۶۷۵99۲ به نام آقای یعقوب 
زایری کد ملی 19۸9۲1۸091 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
ســند کمپانی خــودرو ســواری پراید تیــپ صبا 
جی.تی ایکس مدل 1۳۷۷ به رنگ ســفید شــیری 
روغنی به شــماره انتظامــی ۳49 ص ۳1 ایران ۶۲ 
به شــماره موتور 0009۷۶4۲ و شــماره شاســی 
 S141۲۲۷۷۵۷۸40۸ مربوط به مجتبی واحد مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 CNG آگهی تجدید مزایده جایگاه
)نوبت اول(

شهرداریدانسفهاندر نظر دارد باستناد مجوز شماره 94 
مورخ 1400/۶/4 شورای اسالمی شهر دانسفهان بهره برداری 
از جایگاه CNG شهرداری را به پیمانکار واجدالشرایط با نظر 

کارشناسی واگذار نماید.
لــذا متقاضیان می توانند به مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی 
نوبت دوم جهت دریافت و تحویل اسناد مزایده به سامانه ستاد 

مراجعه فرمایند.
هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.
در ضمن شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

سیدمیثم حسینی 
 سرپرست شهرداری دانسفهان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره یک منطقه چهار 

)در حال تصفیه( به شماره ثبت-۳۲۴9۲۴ 
و شناسه ملی ۱۰۱۰۳6۲۱۳55

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
نوبت اول که در راس ســاعت 10:00 صبح روز پنجشــنبه مورخ 1400/1۲/19 که در محل زمین والیبال 
بوستان صبا واقع در حکیمیه- فاز ۲ کوی دانشگاه- بلوار دانش- روبه روی مجتمع نور- ضلع جنوبی زمین 

فوتبال تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
توجــه: در صورتی که هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند اســتفاده از حق 
رای خــود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تعداد آرای 
وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. تایید نماینده تام االختیار 
با ناظر هیئت تصفیه تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود 
باید حداکثر تا ۷ روز پس از تاریخ انتشــار آگهی با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســایی معتبر در محل شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده( برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تایید، تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر 
گردد. ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء )نصف + 1( رسمیت می یابد و تصمیماتی 

که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
داوطلبان تصدی ســمت هیئت تصفیه به موجب ماده )۲( دســتورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 
انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و به همراه مدارک شناسایی و سوءپیشینه و عکس تحویل تعاونی 
مسکن مهر شماره 1 منطقه 4 تهران نمایند. با توجه به شیوع بیماری کووید19 رعایت پروتکل های بهداشتی 

اعم از زدن ماسک و همراه داشتن مواد ضدعفونی کننده الزامی است.
دستورجلسه:

1- اســتماع گزارش هیئت تصفیه 2- انتخاب اعضای هیئت تصفیه و ناظر هیئت تصفیه 3- تمدید مدت 
ماموریت هیئت تصفیه 4- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1۳9۸ و 1۳99 

5- تصمیم گیری در مورد اعضای بدهکار و اعضای اخراج شده از تعاونی 
)هیئتتصفیه( نامونامخانوادگی 

رئیس هیئت تصفیه و مدیرتصفیه امراله زهری  اسفندآبادی 
نائب رئیس هیئت تصفیه عذری سیدیان   

منشی هیئت تصفیه زهرا زهری اسفندآبادی  

تاریخانتشار14۰۰/1۲/۰4

شماره دادنامه: ۶93۲13 کاسه پرونده: 1۶۰1۶55۲3۷44۲۲3
خواهان: شیرآقا امینی    شماره ملی: 184۰5۰۷94۲

خواسته: دریافت عنوان شغلی جوشکار آرگون
رایهیات: درخصوص دادخواســت آقای شــیرآقا امینی به طرفیت 
شــرکت در ریز دارای شــخصیت حقوقی به خواسته مطالبات قانونی 
هیئت ضمن اســتماع اظهــارات نماینده خواهان و ابــاغ قانونی به 
خوانده و بررســی مــدارک و مســتندات با احــراز رابطه کارگری و 
کارفرمایی به اســتناد مواد ۲ و 3 قانون کار به اتفاق آراء و به استناد 
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1115/1114 مورخ 
14۰۰/4/1مبنــی بر صاحیت هیات های تشــخیص و حل اختاف 
ادارات کار در رســیدگی به خواســته اصاح عنوان شغلی در لیست 
بیمه تایید شــده ، باتوجه به مدارک و مســتندات اعم از شناســنامه 
کار و گواهی کارفرما ، عنوان شــغلی خواهان »جوشکار ارگن« اصاح 

می گردد. 
این رای به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز از تاریخ اباغ 
قابل تجدید نظرخواهی در هیات حل اختاف می باشــد و در صورت 
عــدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعی و الزم االجراء شــدن آن به 
اســتناد تبصره ۲ ماده 1۶ قانون تشــکیات و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری ، ظرف ســه ماه از تاریخ اباغ برای اشخاص داخل کشور 
و ظرف شــش ماه از تاریخ اباغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 
نمایندهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی-حجتویسی

نمایندهکارگران-جوادحدادي
نمایندهمدیرانصنایع-ناصراحمدیونارچی

دادنامه



جـامعـه

انفجار معدن طال 
با ۶۰ کشته 
و 1۰۰ زخمی

مقامات بورکینافاســو از تلفات باالی بورکینافاسو
و  کارگران  بــرای  مرگبــار  حادثه  یک 
معدنچیان یک معدن طال در جنوب غربی 

این کشور آفریقایی خبر دادند.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس، منابع 
رسانه ای به نقل از مقام های کشور بورکینافاسو 

خبــر دادند، یک معدن طال که به صورت غیررســمی و بدون مجوز در حال 
اســتخراج طال بود، دچار یک انفجار شــد که در نتیجه آن حداقل ۱۶۰ نفر 

کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری »تی آر تی«، طبق آخرین خبرها به نقل از مقام های 
بورکینافاسو در نتیجه انفجار معدن طال در جنوب غربی این کشور حداقل ۶۰ 

نفر جانشان را از دست دادند و ۱۰۰ نفر هم زخمی شدند.
تلویزیون رسمی بورکینافاسو خبر داد، حادثه در استان »پونی« رخ داد 
اما هنوز مشخص نیست که علت این انفجار مرگبار در معدن طالی این کشور 

غرب آفریقا چه بوده است.
بورکینافاسو دارای برخی از معادن بزرگ طال است که توسط شرکت های 
بین المللی اداره می شوند اما همچنین صدها معدن کوچک تر و غیررسمی که 

بدون نظارت یا مقررات کار می کنند، هم در این کشور وجود دارد.

  ابداع روشی جدید 
برای کنترل 
شیوع کرونا

در آستانه برگزاری المپیک زمستانی چین
2022 در پکن، چین با یک اقدام جدید و 
در عین حال عجیب برای کنترل شــیوع 

کرونا تالش می کند. 
 به گزارش فارس، محقق دانشکده پزشکی 
دانشــگاه چینهوا گفت: چین ابــزاری را برای 

تشــخیص آثار کووید در هوا در بحبوحه برگزاری المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 
آزمایش می کند.

»لیو پنــگ« خاطرنشــان کــرد: آزمایش هوا برای بررســی شــیوع 
 ویــروس می توانــد یــک ابــزار پشــتیبانی مهــم بــرای هشــدار اولیه 

باشد.
دانشمندان چینی در حال ایجاد سیستم هایی برای شناسایی آثار ویروس 
کرونا در هوا به منظور جلوگیری از انتشار  آن هستند. چاینا دیلی گزارش داد 

که فناوری مربوطه در المپیک ۲۰۲۲ در حال آزمایش است.
محقق دانشکده پزشکی دانشــگاه چینهوا گفت: »کار مهار ویروس )در 
طول بازی ها( شــامل تعدادی روش از جمله تمیز کردن امکانات و آزمایش 
شرکت کنندگان است.اقدامات دیگری به منظور کنترل شیو ویروس نیز انجام 

خواهد شد«.
مقامات بهداشــتی چین می گوینــد عالوه بر اینکه  افراد مســتقیماً از 
طریق عطســه و ســرفه آلوده مبتال به کووید-۱۹ می شوند، انتقال از طریق 
 ذرات آئروســل موجود در هوا به ویژه در اتاق های بســته را نمی توان نادیده 

گرفت.
تجهیزات شناسایی این آئروسل های مضر یک دستگاه قابل حمل است 
که نمونه های هوا را مکیده و ذرات ریز را که ممکن است حاوی ویروس باشند 
الک می کند. سپس این ذرات در یک مایع حل شده و از یک آشکارساز اسید 
نوکلئیک عبور می کنند. به گفته ســازندگان، این دستگاه ده برابر بیشتر از 

ابزارهای معمولی تست نوکلئیک اسید حساس است.

آتش سوزی 
گسترده

 در مجتمع مسکونی

آلمان آتش سوزی گسترده در یک مجتمع 
مسکونی در شهر هِسن آلمان موجب شد 
تا آتش نشان ها ۱00 نفر را از این مجتمع 

تخلیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از 
آسوشیتدپرس، به گفته مقامات آلمانی، در پی 

این آتش ســوزی سه نفر از ساکنان این ساختمان به علت استنشاق دود به 
بیمارستان منتقل شدند.

مقامات آتش نشــانی اعالم کردنــد، حدود ۱۰۰ نفــر را از این مجتمع 
ســاختمانی تخلیه کرده اند. در عملیات اطفا شعله های عظیم آتش و تخلیه 

ساختمان ۱۵۰ مامور آتش نشانی شرکت داشتند.
گفته می شــود، شدت گرفتن این آتش سوزی به علت وزش باد بود که 
در روز های اخیر از مناطق شــمالی اروپا به این ســمت شروع به وزیدن و به 

گسترش این آتش سوزی کمک کرده است.
آتش نشان ها موفق شدند آتش سوزی را در کنترل دربیاورند. آتش نشانی 
 آلمان اعالم کرد، قسمت های زیادی از ساختمان با خطر فرو ریختن رو به رو 

است.

خطر شیوع 
کرونای مسری تر 

از اُمیکرون

آمریکا  کارشناسان علوم پزشکی در آمریکا 
به دقت در حال نظارت روی زیرســویه 
BA.2 مشــتق از ســویه اصلی کرونای 
اُمیکرون هستند که به تدریج در سراسر 
ایاالت متحده در حال گســترش یافتن 

است. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، طبق داده های مرکز کنترل و پیشــگیری 
از بیماریهــای ایاالت متحده )CDC(، این زیرســویه در حال حاضر در بیش 
از ۳۰ ایالت آمریکا شناســایی شده است و حدود ۳.۹ درصد از موارد جدید 
 ابتال را تشــکیل می دهد و به نظر می رســد که به ســرعت این آمار دو برابر 

می شود.
»ساموئل اسکارپینو« مدیر نظارت بر پاتوژن در »بنیاد راکفلر« گفت: اگر 
این آمار مجدد دو برابر شود و به هشت درصد برسد به این معنی است که ما 
در مرحله رشد تصاعدی هستیم و ممکن است با موج دیگری از کووید-۱۹ 
در ایاالت متحده رو به رو شویم و این همان چیزی است که ما را واقعا نگران 

می کند.
گفته شــده است که زیرســویه BA.۲ بسیار مســری تر از سویه اصلی 
 اُمیکــرون اســت و عامــل افزایش مــوارد ابتــال در دانمارک به حســاب 

می آید.
بــه گــزارش روزنامــه ایندیپندنــت، با این حــال با توجه بــه میزان 
واکسیناسیون و مصونیت ناشی از سابقه ابتال به بیماری کووید-۱۹، می تواند 
تاحدودی نگرانی از بروز موج دیگر اُمیکرون در ایاالت متحده را برطرف کند. 
هرچند برخی کارشناسان هشدار می دهند که برداشته شدن الزام به استفاده 

از ماسک باعث گسترش سویه جدید می شود.

وزیر کشور:

وضعیترنگبندیهایجدیدبرایتأییدبهستادمقابلهباکروناارائهمیشود

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اینجا ایران اسالمی است
 احمدرضا نظری: »خلبان شــیرازی برای مردم تبریزی جانش را فدا کرد. 
فارس برای ترک، ترک برای فارس، عرب برای ترک، لر برای فارس و... جان 

می دهند، اینجا ایران اسالمی است.«
درس شرافت

 فربُدابراهیمی:»ایجکت کردن چیست؟ وقتی خلبان ببیند هواپیما درحال 
ســقوط اســت با صندلی پران خودش رو نجات دهد. شرف چیست؟ وقتی 
خلبــان ببیند در صورت ایجکت هواپیما به منازل مســکونی خواهد خورد، 

خودش رو فدای مردم کند.شهدای ما باشرفند.« 
پرواز با شهدا

 نوید مستفیضی با انتشار این تصویر نوشت: »راننده ای که دیروز در حادثه 
ســقوط جنگنده در تبریز جانش را از دست داد، از خّیرینی بود که ایتام در 
تبریز به خوبی او را می شــناختند مرحوم پرویز حبیبی امروز پیکرش با دو 

شهید تشییع شد. «
دوران بدزبانی با خبرنگاران گذشته است

 علی بهادری جهرمی )ســخنگوی دولــت(: »دوران  بد زبانی با خبرنگاران  
گذشــته است؛ دولت مردمی، پاســخگو و حفظ کرامت خبرنگاران از سوی 

دولت مردان ضروری است.«
مهم است به چه کسی رای می دهیم

 دانیال معمار: »الت بازی عباس آخوندی برای آن خانم خبرنگار را در دولت 
قبل خاطرتان هســت. بعدش چه شد؟ آب از آب تکان نخورد. حاال فرماندار 
رفسنجان به خاطر توهین به یک خبرنگار در کمتر از چند ساعت برکنار شد. 

مهم است به چه کسی رای می دهیم.«
عکس اسرائیل

 احمد دســتاران با انتشــار این تصویر نوشت: »اســرائیل همین عکسه. 
جنایتکار، ضعیف ُکش، ترسو و البته حتما موقتی.«

خبرهای خوب رو هم منعکس کنیم
 سیدعلی موسوی: »جای سیاه نمایی مطلق، خبرهای خوب رو هم منعکس 
کنیم! قوه قضائیه در یک برخورد ضدفساد، هفت نفر از مسئولین وقت مناطق 
آزاد کیش رو محکوم کرده، احکام قطعی حبس شون هم صادر شده. از سفیر 

وقت ایران در آلمان تا مدیرعامل و معاون وقت و مدیر حقوقی و...«
 افتخار آفرینی آب مقطر!

 صدرا: »خب به ســالمتی  واکســن برکت به عنوان اولین و تنها واکســن 
منطقه غرب آســیا، در فرآیند ارزیابی سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت... 
خودتحقیرا و کشــته مرده های غــرب و اونایی که میگفتن آب مقطره دقیقاً 

کجای مجلس نشستن؟!«
اگه برجام بده چرا مذاکره می کنید؟

 علیرضــا گرائــی: برجام خــوب بود؟نه! پس چــرا االن بــراش مذاکره 
می کنید؟چــون طبق برجام ما هزینه زیاد دادیم ولی آورده نداشــتیم. حاال 

مذاکره می کنیم برای به دست آوردن معادل هزینه هایی که کردیم...«
اعتراف به ریاکاری آمریکا

  مجتبی عمادی با انتشــار 
ایــن تصویر نوشت:»نشــریه 
اینترست  نشــنال  آمریکایی 
بی ســابقه  مقالــه ای  در 
دنبال  به  باید  نوشت:»آمریکا 
ایجــاد یک منطقــه عاری از 
سالح هسته ای در خاورمیانه 
باشد. برای انجام این کار، ابتدا 
باید به ریاکاری خود در انکار 
داشتن ســالح های هسته ای 

اسرائیل پایان دهد. «

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 تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

نحوهتوقیفموتورسیکلترانندههایمتخلف
درطرحانضباطبخشی

جانشــین پلیس راهور پایتخت گفت: با اجــرای طرح انضباط 
بخشی تردد موتورسواران روزانه بیش از هزار موتورسیکلت متخلف 

توقیف ساعتی می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ سیدابوالفضل موسوی پور از اجرای 
منظم و دقیق طرح انضباط بخشــی تردد موتورسواران در پایتخت و توقیف 
بیش از چهار هزار موتورســیکلت متخلف از آغاز اجرای طرح و کشف چهار 

دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد.
 موسوی پور گفت: همکاران بنده در پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای 
اجرای این طرح که از روز شــنبه در ۱۰۰ نقطه از شــهر تهران آغاز شــده 
است، روزانه بیش از هزار دستگاه موتورسیکلت متخلف را متوقف کرده و در 

محل های از پیش تعیین شده به صورت ساعتی توقیف می کنند.
وی ادامه داد: این طرح در تمامی مناطق، بزرگراه ها و خطوط ویژه اجرا 
شــده و تخلفات موتورسواران طبق مقررات اعمال قانون شده و پس از پایان 
مدت زمان توقیف چنانچه از نظر قضایی و سرقت مشکل و موردی نداشتند 

تحویل متصرف و مالک آنها در همان محل می شود.
جانشــین پلیس راهور تهران بزرگ افزود: راکبین موتورســیکلتی که 
پس از طی ســاعات توقیف ۱۲ ســاعته برای تحویل گرفتن موتورسیکلت 
خــود مراجعه می کنند باید مدارک کامل شــامل کارت موتور، گواهینامه و 
 بیمه نامه معتبر ارائه کرده تا نســبت به تحویل موتورســیکلت به آنها اقدام 

شود. 
موســوی پور بیان داشــت: راکبینی که پس از مدت توقیف ۱۲ ساعته 
برایتحویل موتورسیکلت توقیفی خود مراجعه نکنند موتور آنها از طریق کفی 
به پارکینگ منتقل می شود و این افراد باید برای ترخیص موتورسیکلت خود 
برابر مقرراتی که ســتاد ترخیص اعالم کرده اســت با ارایه مدارک هویتی و 

مالکیتی و تسویه حساب دیون دولتی، اقدام نمایند.
مصدومیت19نفر

براثرآتشسوزیپاساژتیراژه
ســخنگوی اورژانس کشــور گفت: شــمار نهایی مصدومان 

آتش سوزی دوشنبه شب مجتمع تجاری تیراژه به ۱۹ نفر رسید.
مجتبی خالدی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: آمار نهایی مصدومان 
حادثه آتش ســوزی مجتمع تجاری تیراژه به ۱۹ نفر رسید که ۱۱ نفر از آنها 

توسط آمبوالنس های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: ۷ نفر از مصدومان آتش ســوزی دوشنبه شب در اتوبوس 
آمبوالنس مســتقر در محل توسط پرسنل اورژانس تهران درمان و رسیدگی 

شده و بدون هیچ مشکلی مرخص شدند.
گفتنی اســت، آتش سوزی پاساژ تیراژه ساعت ۲۰:۳۰ روز دوشنبه بر اثر 

انفجار کپسول گاز در رستوران طبقه همکف این پاساژ رخ داد.

صفحه 1۰
چهار شنبه ۴ اسفند 1۴۰۰
۲1 رجب 1۴۴۳ - شماره ۲۲۹۷۳

سازمان بهشت حضرت زهرا)سالم ا... علیها( درنظردارد کاور مورد نیاز خود را با مشخصات جدول ذیل را از طریق مناقصه 
و به پایین ترین قیمت پیشنهادی خریداری نماید. بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید.

الف( محل دريافت اســناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه 
داوطلبین براي خرید اســناد مناقصه مي توانند با در دست داشتن 
فیش واریزي به مبلغ /2.000.000 ریال به شماره حساب 1001 
نزد بانك شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به جاده قدیم 
تهران – قم ساختمان اداري شماره یك سازمان – اداره قراردادها 

جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
متقاضیان  ب( میزان سپرده نقدي وشــماره حساب: 
می بایست مبلغ فوق الذکر را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه 
به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا)س( با 
اعتبار حداقل ســه ماه و قابل تمدید و یا وجه واریزی به حساب 
1003 بانك شــهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام سازمان بهشت 
زهــرا)س( به همراه اســناد مناقصه در پاکت الف به دســتگاه 

مناقصه گزار ارائه نماید.
ج( هزینه آگهی در روزنامه همشــهری و کیهان به عهده برنده 

مناقصه می باشد.

د( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت 10 روز 
در اوقات اداري جهت دریافت وتکمیل وتحویل اســناد مناقصه 

مي باشد.
)ساعت تحویل پاکات به دبیرخانه سازمان 14:45 می باشد(.

 بدیهي است شــرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول 
شــروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا 

قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  ضمنا مشــروح شرایط مناقصه در اســناد درج مي باشد که 
شرکت کنندگان باید مدارك را پس از اخذ با قید قبولي امضاء 
 نموده و در پاکت هاي الك و مهر شده »الف« و »ب« تحویل 

نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي مناقصه عمومي شماره: ۶۶ / 1۴۰۰
نوبت اول

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شرایط متقاضیمدت تحویلمیزان سپردهتعدادنام مناقصه

کاور به طول ۲/۲۰ متر 
۹۷۰۰۰و عرض ۷۵ سانتی متر

۱۰ ماه۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱-کپی کلیه سوابق کاری )ترجیحاً(

۲- ارائه نمونه کاور پیشنهادی با مهر و امضا 
A4 به  ابعاد یک برگ کاور به طول ۲/۳۰ 

۳۰۰۰و عرض ۱۰۰ سانتی متر

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فایل منتشر شده از 
فرمانده کل سابق ســپاه جدید نبوده و سال ها پیش 
با ورود مسئوالن ســپاه نسبت به شناسایی تعدادی 
از افرادی که در یکی از شــرکت های وابسته به بنیاد 

تعاون سوءاستفاده هایی کرده بودند اقدام شد.
به گــزارش خبرگزاری میــزان، ذبیح الــه خداییان در 
نشســت خبری دیروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده های مربوط به مبارزه با فســاد 
اظهارداشــت: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی همچنان در 
دســتور کار قوه قضائیه، ســازمان ها و نهادهــای اطالعاتی، 
امنیتی و انتظامی اســت و این روزها پرونده های مهمی در 
دستورکار هستند و محاکمات آنها هم به صورت علنی برگزار 

می شود.
صدور حکم حبس 

برای 18 نفر از همدستان»حمید باقری درمنی«
خداییان با اشــاره به پرونده مرتبطــان »حمید باقری 
درمنی« افزود: این شخص چند سال قبل در همین پرونده 
محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شــد. پرونده تعدادی از 
همدستان او مفتوح بود که اخیراً حکم قطعی حدود ۱۸ نفر 
از آنها این شخص صادر شده است و این حکم قطعی است.

وی ادامه داد: یکی از محکومین شــخصی به نام »پدرام 
تقی پور شــاه کوهــی« فرزند رحمت اله اســت که عضو و 
رئیس ســابق شــرکت »حافظان انرژی بی همتــا« بود و به 
جرم جعل اسناد رسمی، معاونت در کالهبرداری شبکه ای، 
معاونت در انتقال مال غیر، معاونت در جعل اســناد عادی و 
رســمی و جرایم دیگر به ۶ فقره حبس اعم از ۵ سال ونیم، 
۱۲ ســال و نیم، ۲ ســال و ۶ ماه، دو ســال، ۶ سال ونیم و 
چنــد مورد دیگر که مجموعا به ۲۳ ســال حبس، رد مال و 
جزای نقدی محکوم شــده است. فرد دیگری به نام »فریبرز 
فیروزبخــت«، مدیرعامــل نفت جی به جرم مشــارکت در 
کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پاالیش نفت 
جی به تحمل ۳۰ سال حبس تعزیری و استرداد اموال کشف 
شــده و همچنین جزای نقدی محکوم شــده است. شخص 
دیگری به نام »مرتضــی فقیه ایمانی« فرزند یحیی به جرم 
مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت 
پاالیش نفت جی به تحمل ۲۵ سال حبس و جزای نقدی و 
رد مال محکوم شــده است.شخص دیگری به نام »ناصر« به 
همین اتهامات به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شده است. 
آقای »جهانگیر محمدی« فرزند احمد رئیس وقت بانک ملی 
شــعبه بهار به اتهامات متعدد به تحمل ۳۰ سال حبس و ۳ 
فقره حبس دیگر تحمل ۵ ســال، ۶ ســال و ۶ ماه محکوم 
شده است. شخص دیگری به نام »قاسم علی بهرامی« فرزند 
محمدعلی معاونت بانک ملی شعبه بهار بود به ۵ سال حبس 
محکوم شد و بقیه این ۱۸ نفر از دو سال تا ۱۵ سال حبس، 

جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
تشریح پرونده مربوط به سوءاستفاده برخی افراد

 از یک شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه
سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سؤالی درباره فایل 

منتشر شــده از فرمانده کل سابق ســپاه و در تشریح روند 
برخورد هــا در این زمینــه، گفت: این فایــل صوتی جدید 
نبوده و ســال ها پیش نیز مطرح شده بود. مسئوالن سپاه و 
دســتگاه های اطالعاتی و نظارتی درون سپاه به این موضوع 
ورود پیــدا کرده بودند و نســبت به شناســایی تعدادی از 
افرادی که در یکی از شــرکت های وابســته به بنیاد تعاون 

سوءاستفاده هایی کرده بودند در همان زمان اقدام شد.
خداییان با بیان اینکه پیگیری های جدی در این رابطه 
صورت گرفته بود و با کمک سازمان قضایی نیرو های مسلح 
افراد خاطی دســتگیر شــدند، افزود: برخوردی که در این 
پرونده با افراد مذکور و مرتکبان جرایم صورت گرفت نسبت 
به ســایر پرونده ها هم قاطع تر و هم شدیدتر بود، به طوری 
که برخی از متهمانی که در این پرونده مطرح بودند در تمام 
دوران رسیدگی به پرونده بازداشــت بودند و اخیراً هم این 

افراد به اشد مجازات محکوم شدند.
وی با اشــاره به افرادی کــه در پرونده مذکور محاکمه 
شــده اند، اظهار داشــت: یکی از افرادی که در همین فایل 
صوتی مطرح شــده بود و سوءاســتفاده هایی داشــته است 
»عیسی شریفی منش« است، این شخص حدود 4 سال در 
دوران رســیدگی به پرونده در بازداشت بود و با قرار تامین 
آزاد نبود. حکمی که برای این شــخص به اتهام مشارکت در 
کالهبرداری باندی و پولشــویی صادر شده ۲۰ سال حبس 
تعزیری، رد مال و جزای نقدی اســت و تمام ۵۰۰ میلیارد 
تومانی که این شــخص از آن شرکت برداشت کرده مسترد 
شده اســت و معادل اموال هم به جزای نقدی محکوم شده 

است.
سخنگوی دستگاه قضاگفت: »محسن سجادی نیا« یکی 
دیگر از افرادی اســت که در این پرونده به جرم سردستگی 
و مشــارکت در کالهبرداری باندی و پولشویی به ۳۰ سال 
حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شــده است. همچنین 

»محمود خاکپور« نیز به جرم مشــارکت در کالهبرداری به 
پنج ســال و نیم حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده 
و »مســعود مهردادی« دیگر متهم پرونده به جرم تحصیل 
مال از راه نامشروع به دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی 

محکوم شده است.
خداییان ادامه داد: بنابراین برخوردی که سازمان قضایی 
نیرو های مســلح با مرتکبان جرایم در این پرونده داشــته 

برخوردی قاطع و شدید بوده است.
وی بــا تاکید بر اینکه هر کدام از این افراد به ردمال نیز 
محکوم شده اند، بیان داشت: »عیسی شریفی منش« قریب 
به ۵۰۰ میلیارد تومان سوءاستفاده و حیف و میل کرده بود 
که تمام این پول رد و برگشــت داده شــده است و معادل 
همین وجه به جزای نقدی محکوم شده است و مابقی افراد 
هم که اموالی را برده اند هم به رد مال محکوم شــدند و هم 

معادل رد مال به جزای نقدی محکوم شده اند.
افرادی که بدون مجوز تصرفاتی در اراضی ملی داشته باشند 

تحت تعقیب قرار می گیرند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
با توجه به پایان مهلت مقرر برای تخریب بناهای دولتی در 
سواحل تخریب بناهای شخصی رستوران ها ویالها چه زمانی 
آغاز می شــود و آیا مانند سایر بناهای دولتی بدون مماشات 
تخریب می شوند یا خیر گفت: اخیراً شاهد اقدامی جدی در 
حوزه آزاد سازی حریم رودخانه ها و سواحل دریاها بودیم این 
اقدام نشــان داد که اگر دولت و قوه قضائیه همدل و همصدا 
بــه یک موضوع ورود پیدا کنند به خوبی می توانند نســبت 
بــه اجرای تصمیماتی که اتخاذ می شــود اقدام کنند و این 
 موضوع را در بحث آزاد  ســازی سواحل و رودخانه ها شاهد 

بودیم.
خداییان افزود: این سیاستی که در دستور کار دستگاه 
قضایی قرار گرفته مســتمر اســت و ادامه دار خواهد بود و 

افــرادی که بــدون مجوز تصرفاتی داشــته باشــند تحت 
تعقیب قــرار می گیرنــد و آنهایــی هم که مســتحدثاتی 
از قبل داشــته اند با تشــکیل پرونده و طرح دعوا توســط 
 دســتگاه های متولی حکم مقتضی برایشان صادر و اجرایی 

می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری به موضوعات 
دیگری نیــز پرداخت که خالصه ای از برخی از اظهارات وی 

در ادامه می آید:
*برای برخی از مســئوالن دولت های قبل، چه دولت قبل و 
چه دولت های پیش از آن پرونده هایی تشــکیل شده است، 
برای نمونه علیه برخی از مســئوالن ماننــد بانک مرکزی، 
گمرکات، سایر مسئوالن ومنسوبین آنها پرونده هایی تشکیل 
شد. برخی از پرونده ها منتهی به صدور رای شده اند و برخی 
نیز در دســت پیگیری اســت، بارها اعالم کردیم برای قوه 
قضائیه مهم نیســت که چه کســی مرتکب جرم شده یا از 
مقام و موقعیت خود سوءاســتفاده کرده است بلکه مهم این 
است، برای قوه قضائیه محرز شود با فردی که مرتکب جرم 
شده است برخورد الزم صورت می گیرد. در این مدت پرونده 
تعدادی از افراد در سطوح باالی حکومتی مانند معاون اول، 
برخی از وزرا و برخی از مسئوالن عالی کشور مورد رسیدگی 
قــرار گرفت و محکوم شــدند. چنانچه گزارشــی علیه هر 
مسئولی در هر دولتی به قوه قضائیه واصل شود و دلیل کافی 
برای توجه به اتهام آن شــخص وجود داشته باشد برخورد 

الزم صورت می گیرد. 
*: تاکنون متاســفانه کالهبرداری های زیادی از طریق رمز 
ارز ها صورت گرفته اســت. پرونده های متعددی در دستگاه 
قضایی تشکیل شده مانند پرونده کریپتولند که تقریبا ۲۸۹ 
هزار کاربر داشــت و گردش مالی ۶ ماهه آن حدود سه هزار 
میلیارد تومان بــود. البته از تعداد ۲۸۹ هزار تعداد ۵۲ هزار 
احراز هویت شده است. میزان کالهبرداری که صورت گرفته 
حدود 4۲ میلیون دالرمعــادل بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان 
است، با اقدام به موقع دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری 
قسمتی از اموال متهمان شناسایی و میان افراد متضرر توزیع 
شده اســت. در یک پرونده مربوط به رمز ارزها حدود 4۰۰ 
میلیارد تومان و در پرونده دیگری حدود ۱۶۸ میلیارد تومان 

کالهبرداری شده است.
*براساس گزارش دبیرخانه ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی 
قوه قضائیه، براثر فعالیت و پیگیری های این ستاد حدود یک 
هــزار و ۳۷۵ واحد تولیدی با ۲۳ هزار نیروی کار که تعطیل 
شده بودند، فعال شده اند.همچنین مسائل ۶۹۱ واحد تولیدی 
که دارای پرونده ورشکستگی بودند توسط همکاران قضایی 
پیگیری شده است و تا حدودی مشکل آنها حل شده است. 
در ســازمان بازرسی کل کشــور اداره کل حمایت از تولید 
و ســرمایه گذاری تشکیل شــده که فعالیت خوبی دارد و از 
تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی جلوگیری کرده اســت. این اداره 
کل، هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی مشکل دار را پایش کرده و به 
رفع مشکل 44۵ واحد تولیدی که با بانک ها مشکل داشتند، 

کمک کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه:

با پیگیری مسئوالن سپاه مجرمان مطرح شده در فایل صوتی 
به اشد مجازات محکوم شده اند

فوت 223 بیمار دیگر 

مجموعواکسنکرونایتزریقشدهدرکشوراز۱40میلیونُدزگذشت
در طــول 24 ســاعت گذشــته، 223 بیمــار 
کووید۱۹ جان خود را از دســت دادنــد و مجموع 
 جان باختگان این بیماری بــه ۱3۵ هزار و 4۹۹ نفر 

رسید.
وزارت بهداشت دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد: »تاکنون 
۶۲ میلیــون و ۳۶۲ هزار و ۸۵۱ نفــر ُدز اول، ۵۵ میلیون و 
۲۱4 هــزار و ۷۸۲ نفــر ُدز دوم و ۲۲ میلیون و 4۹۰ هزار و 
4۳ نفر، ُدز سوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع 

واکسن های تزریق شده در کشور به ۱4۰ میلیون و ۶۷ هزار 
و ۶۷۶ ُدز رسید.

در شبانه روز گذشته ۲۸۸ هزار و ۸۱۳ ُدز واکسن کرونا 
در کشور تزریق شده است.

از دوم تا سوم اســفندماه ۱4۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۲۲ هــزار و ۷۳ بیمــار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که دو هزار و ۳۹۹ نفر 

از آنها بستری شدند.

متاسفانه در طول این بازه زمانی، ۲۲۳ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جــان باختگان این 

بیماری به ۱۳۵ هزار و 4۹۹ نفر رسید..
ســه هزار و ۹۱۸ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در حال حاضر ۳۳۷ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۶4 
شهرستان در وضعیت نارنجی، 4۷ شهرستان در وضعیت زرد 

و ۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.«

 اعضای شــورای اسالمی شــهر تهران افزایش 
2۵ درصدی نرخ کرایه تاکســی در ســال آینده را 

تصویب کردند. 
به گزارش خبرگزاری ایســنا، رئیس کمیسیون عمران 
و حمل ونقل شــورای شــهر تهران در جریان بررسی الیحه 
افزایش کرایه تاکسی در سال آینده گفت: پیشنهاد می شود 
که نرخ کرایه تاکسی متوســط افزایش ۲۵ درصدی داشته 
باشد و همچنین پیش بینی استفاده از خودروهای با کیفیت 
باالتر نیز در این الیحه شــده است که می توانند در صورت 

فراهم شدن این امکان طبق مصوبات دوره های قبل افزایش 
نرخ داشته باشند.

سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه استفاده از نظام 
پرداخت الکترونیک در سال آینده جزو تعهدات تاکسیرانی 
اســت افزود: امکان متغیر بودن کرایه در ســاعات پیک نیز 

وجود دارد.
تشکری هاشمی ادامه داد: در این الیحه آمده است که به 
طور متوسط نرخ کرایه ۲۵ درصد افزایش یابد اما در برخی 
خطــوط که نیاز به تغییر نرخ اســت می توانند تا ۳۵ درصد 

افزایش نرخ داشــته باشند، اما در خطوط دیگر باید کمتر از 
۲۵ درصد افزایش نرخ باشد که باالنس این عدد به ۲۵ درصد 
برسد. وی با بیان اینکه در نوبت شب  یعنی از ساعت ۲۲ تا  
۶ صبح افزایش ۲۰ درصدی تعرفه در نظر گرفته شده است، 
گفت: نظامات جبرانی پیش بینی شده تا بتوانیم تاثیر تورم را 

در رانندگان تاکسی کاهش دهیم.
گفتنی است، اعضای شورای اسالمی شهر تهران با رای 
خــود به افزایش میانگین ۲۵ درصدی نرخ کرایه رای مثبت 

دادند.

با رای اعضای شورای شهر

افزایش2۵درصدیکرایهتاکسیهایتهراندرسال۱40۱تصویبشد

وزیر کشــور گفت: متناسب با شرایط و اقتضائات، 
وضعیت رنگ بندی های جدید جمع بندی و به ســتاد 

ملی مقابله با کرونا ارائه می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی 

در حاشیه سی و هفتمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا خواستار رعایت جدی مقررات بهداشتی در ایام 
نوروز برای مقابله با گسترش کرونا شد و اظهار داشت: تزریق 
دز سوم واکســن کرونا برای مقابله با سویه امیکرون ضروری 

اســت و از مردم عزیز ایران درخواست داریم هر چه سریعتر 
برای تزریق آن اقدام کنند.

وحیدی افزود: سفرهای آخر ســال، از جمله موضوعات 
مهم بررســی شده در نشست امروز قرارگاه عملیاتی مقابله با 

کرونا بود. وی، شــرایط مســافران، فعاالن حوزه حمل ونقل و 
مراکز اقامتی را در دوره سفرهای نوروزی بر گسترش یا کنترل 
کرونا موثر دانســت و ادامه داد: همه این بخش ها باید به طور 

کامل شرایط و مقررات بهداشتی را رعایت کنند.
وزیر کشــور گفت: براســاس نظرات تخصصی مسئوالن 
وزارت بهداشت با توجه به اینکه از زمان تزریق دز دوم واکسن 
بخشی از مردم بیش از پنج ماه می گذرد؛ حتماً تزریق دز سوم 
واکسن برای انجام سفرهای نوروزی باید دنبال شود. وحیدی 
درباره موضوع رنگ بندی شهرها براساس قرمز، نارنجی، آبی 
و زرد بیان داشت: شرایط کنونی رنگ بندی های شهرها نسبت 
به قبل متفاوت شده است و برخی محدودیت های سابق اعمال 
نمی شــود. از این رو، متناسب با شرایط و اقتضائات، وضعیت 
رنگ بندی های جدید جمع بندی و به ستاد ملی مقابله با کرونا 
ارائه می شود. وحیدی به آخرین گزارش رعایت دستورالعمل ها 
در اصناف، مدارس، دانشگاه ها و مرزهای کشور هم اشاره کرد 
و افزود: بر رعایت مقررات بهداشــتی در همه حوزه ها تاکید 
جدی شد و امیدواریم نیازی به برخوردهای شدیدتری نباشد. 
وی از فعاالن صنف تاالرها و رســتوران ها هم خواست رعایت 
مقررات بهداشــتی چون استفاده از ماسک و تزریق واکسن را 
با هدف حفظ ســالمت عمومی جامعه، به صورت جدی تری 
مورد توجه قرار دهنــد. مجامع صنفی، نظارت فعاالنه بر این 
امر خواهند داشت. وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای تهویه هوا در مترو و قطار شــهری یادآور شد با استفاده 
از ســامانه »ایران من« کنترل های دقیقی نســبت به کسانی 
که واکســن نزده اند، انجام می شود. وحیدی به گزارش وزارت 
آموزش و پرورش در مقابله با کرونا هم پرداخت و توضیح داد: 
طبق گزارش ارائه شده هیچ دانش آموزی به خاطر کرونا جان 

خود را از دست نداده است.
وی افزود: مدارس و دانشگاه ها باید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی باز باشند و در این خصوص مسئوالن وزارت آموزش 

و پرورش و وزارت علوم موضوع را دنبال کنند.

فرمانده انتظامی اســتان گلستان از کشــف بیش از هزار تن گندم 
احتکاری در شرق استان خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،سردار سعید دادگر گفت: ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی اســتان با همکاری اطالعاتی اداره کل بازرسی گلستان موفق به 
شناســایی محل ذخیره گندم احتکاری در شرق استان شدند. پس از هماهنگی با 
مراجع قضائــی از انبار مورد نظر بازدید که طی آن هزار و ۵۰ تن گندم احتکاری 
 کشف شــد. دادگر افزود: برابر اعالم کارشناسان ارزش این مقدار گندم احتکاری 

۷۸ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گفته وی، در این پرونده سه متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

ارائه99هزارخدمتبهبیماراننیازمند
توسطهاللاحمردرسالجاری

سرپرســت ســازمان داوطلبان هالل احمر از ارائه بیش از ۹۹ هزار 
خدمت به بیماران نیازمند در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی با اشاره به کمک های هالل احمر به 
بیماران نیازمند گفت: یکی از خدماتی که ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
در سال های گذشته در دســتور کار قرار داده، ارائه کمک های بالعوض به بیماران 
نیازمند اســت. این خدمات در قالب کمک هزینه معیشتی و پرداخت هزینه های 
دارو و درمان انجام می شــود. ســلیمی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن 
ماه بالغ بر ۹۱۲ میلیارد ریال خدمت دارویی و درمانی به بیماران نیازمند ســطح 
کشور ارائه شده است و پرونده هایی تشکیل شده تا 4۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز به 

نیازمندان کمک رسانی شود. 
وی ادامه داد: بیماران نیازمند می توانند پس از ارائه اسناد درمانی و دارویی و 
پس از انجام امور مددکاری، هزینه درمان و داروی خود را دریافت کنند. سرپرست 
سازمان داوطلبان هالل احمر اظهارداشت: در سال ۹۹ بیش از ۱۰ هزار خدمت به 
بیماران نیازمند ارائه داده اند که در ســال جاری با رشد ۹۰۰ درصدی، نزدیک به 
۹۹ هزار خدمت پس از انجام امور مددجویی توسط سازمان داوطلبان هالل احمر 

به بیماران نیازمند ارائه شده است.

کشفبیشازهزارتنگندماحتکاری
درگلستان
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای
اشتباه کردیم جلوی عهدشکنی 
و زیاده  خواهی غرب ایستادیم!

صفحه11اخبار كشور
چهارشنبه۴اسفند1۴۰۰
۲1رجب1۴۴۳-شماره۲۲۹۷۳

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در شماره دیروز خود بار دیگر سعی کرد تا آرزوی جماعت اصالح طلب را به صورت خبر و در قالب 
تیتر یک گزارش به مخاطبان القا کند. تیتر گزارش مذکور این بود: »صف  آرایی مجلس مقابل تیم مذاکره کننده«
در متن این گزارش آمده است: »مجلس که در دولت روحانی از هیچ تالشی برای به بن بست کشیدن مذاکرات 
وین دریغ نمی کرد]!![، با جدی شدن احیای برجام به دنبال تصویب قانون اقدام راهبردی رفت و به گفته روحانی 

این گونه مجلس مانع مهم به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین در دولت قبل شد.«
متاســفانه چنان امر ذلت  پذیری در اصالح طلبان نهادینه شــده که تصویب یک قانون بسیار مهم و راهگشا 
را مانع به ثمر رســیدن احیای برجام عنوان می کنند. در این باره الزم به ذکر اســت که در زمانی که برجام به 
اجرا درآمد یعنی ســال 1394 هنوز مجلس نهم با اکثریت اصولگرایان در قوه مقننه حضور داشــت. این مجلس 
بــه رغم همه انتقاداتی که به برجام داشــت آن را تصویب کرد. پس اگــر ادعای اصالح طلبان در مورد مخالفت 
اصولگرایان با کلیت مذاکرات درســت باشــد نباید آنجا تصویب می شد. البته که نسبت به همان تصویب برجام 

انتقاداتی مطرح است.
بعــد از آن دولت اصالح طلبان در قالب تدبیــر و امید زودتر از طرف غربی تمام تعهداتش را انجام داد و در 
ادامه غرب به تعهداتش عمل نکرد و دســت آخر آمریکا از برجام خارج شــد. به راستی این غرب بود که برجام 
را به بن بست کشاند یا اصولگرایان؟! در ادامه هم چند سال از اجرای برجام گذشت در حالی که ایران هنوز به 
همه تعهداتش پایبند بود اما طرف غربی به تعهداتش عمل نمی کرد. در چنین زمانی بود که مجلس یازدهم با 
اکثریت اصولگرا در خرداد1399 شــروع به کار کرد و در همان ماه های نخســت با تصویب قانون اقدام راهبردی 
ترمز غربی ها را در یکه تازی در بدعهدی کشــید. اصالح طلبان حرف شــان این است غرب اگر بدعهدی می کند 
اگر به تعهداتش عمل نمی کند، اشــکالی ندارد اما ایران باید به تعهداتش پایبند باشــد و کاری نکند که باعث 

ناراحتی غربی ها شود!
توافق هم بشود گشایشی رخ نمی دهد!

روزنامه آرمان ملی به نقل از فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: »اگر ایران و کشورهای غربی به توافق دست پیدا 
کنند همه چیز به شرایط پس از احیای برجـــام دارد. اینکه ایران به چه میزان می تواند از این فرصـــت به سود خود 
استفاده کند بستگی به طرح و برنامه ای دارد که دولت برای این دوران در نظر گرفته است. تجربه تاریخی نشان داده 
ما از فرصت هایی تاریخــــی که به دســــت می آوریم به خوبی استفاده نکرده و یا کمتر استفـــاده کرده ایم. من فکر 
می کنم اگر برجام نیز احیا شود به جای اینکـــه صادرات تقــویت شود ما همچنان با افزایش واردات مواجه خواهیم 
بود. از سـوی دیگر احیای برجـام فرصتی برای سیاست هـای پوپولیستی خواهــد بود و به جای اینکه از این فرصت 
در راســتای توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود به سیاست های پوپولیستی اکتفا خواهد شد. در شرایط کنونی ما 
با چالش های جدی در زمینه محیط زیســت و کشاورزی مواجه هستیم. با این وجود بیشتر وقت و انرژی دولت صرف 
رســیدگی به امور روزمره و خرد می شــود و به مسائل بنیادین کمتر توجه می شــود. به عنوان مثال دولت به مسئله 
آبخیزداری که از اهمیت زیادی در کشور برخوردار است توجه نمی کند. به همین دلیل اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه 
برســد و توافق حاصل شــود بیم این وجود دارد که میزان واردات افزایش پیدا کند و بیشــتر وقت دولت صرف امور 
روزمره شود. من امیدوارم بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم هرچند زیاد نسبت به این موضوع خوشبین نیستم.«

فعال سیاســی اصالح طلب گفته اســت: »من معتقدم چه توافق صورت بگیرد و چه نگیرد تفاوت زیادی ندارد و 
رشــد و توسعه کشور در اولویت نخســت قرار نمی گیرد. تجربه تاریخی به ما می گوید که در صورت حصول توافق یا 

عدم نتیجه گیری در مذاکرات تفاوت چشمگیری در نوع سیاست ورزی های ما رخ نداده است.«
در ادامه این مطلب آمده است: »اگر به وضعیت بودجه نگاه کنیم متوجه می شویم که بودجه کشور به  جای اینکه 
به چالش های بنیادین اختصاص داده شود به مسائل دیگر داده می شود. به همین دلیل به گشایش در دوران پس از 
احیای برجام خوشبین نیستم و معتقدم درصورتی که توافق نیز حاصل شود دوباره همین سیاسـت ها دنبـال خواهد شد.«
الزم به ذکر اســت که مدعیان اصالحات وقتی دیده اند که ریل دیپلماســی در دولت فعلی تغییر کرده و برجام با 
شروط ملت ایران و مقاومت تیم مذاکره کننده فعلی در حال به نتیجه رسیدن است و به زودی تحریم ها رفع خواهد 
شد نگران از بین رفتن حیات سیاسی خود هستند. از این رو در تالش هستند توافق احتمالی را غیرمهم جلوه دهند 
و القا کنند که حتی بعد از توافق هم گشایشی رخ نمی دهد. ادعای اصالح طلبان مبنی بر اینکه بعد از توافق گشایشی 
رخ نمی دهد در حالی است که آنان طی 8 سال گذشته همه چیز را به برجام ربط می دادند و می گفتند آب خوردن 

ما هم به برجام ربط دارد! و به محض توافق همه مشکالت حل و فصل می شود.

پاسداری از جهت گیری ها
و مبانی انقالب اسالمی

علی شیرازی
اگرجهت گیری به ســمت هدف ها در یک انقالب ، در یک حرکت اجتماعی صیانت 
نشــود و محفوظ نماند ، آن انقالب به ضد خودش تبدیل خواهد شــد و در جهت عکس 

اهداف خود عمل خواهد کرد. 
  این دغدغه امام خامنه ای اســت که آن را در بیســت و یکمین سالگرد رهبر کبیر 

انقالب اسالمی بیان کردند.
  امــام خمینی هــم در تاریخ ۲۵ دی 13۶۷ در نامه ای خطاب به حجت االســالم 
والمســلمین سید حمید روحانی ، نوشــتند: از شما می خواهم هر چه می توانید سعی و 
تالش نمایید تا هدف قیام مردم را مشــخص نمایید ، چرا که همیشــه مورخین اهداف 
انقالب ها را در مســلخ اغراض خود و یا اربابانشان ذبح می کنند. امروز هم چون همیشه 
تاریخ انقالب ها ، عده ای به نوشتن تاریخ پر افتخار انقالب اسالمی ایران مشغولند که سر 

در آخور غرب و شرق دارند.
  امام خامنه ای نیز در تاریخ 3 بهمن 14۰۰ در دیدار مداحان اهل بیت)ع( فرمودند: 
امروز انبوهی از رسانه ها ، با هزاران متخصص: متخصص هنر ، متخصص رسانه ، متخصص 
علوم ارتباطات ، با پشتیبانی مالی انبوه ، با پشتیبانی امنیتی انبوه در کارند؛ برای چه؟ برای 
اینکه در نظام جمهوری اسالمی افکار را برگردانند ، مذاق ها را برگردانند ، ایمان ها را و باورها 

را تضعیف کنند ، تخریب کنند.
  ایشان همچنین در تاریخ 19 بهمن 14۰۰ در جمع فرماندهان نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران فرمودند: امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند جمهوری 

اسالمی و معاند اسالم این است که واقعیت ها را تحریف کنند ، و مشغولند.
  تکلیف ما امروز تبیین هدف های انقالب اســالمی است. اگر هدف ها تبیین نشد ، 
ســردرگمی به وجود می آید ، آشــفتگی به وجود می آید. باید هدف ها تبیین شــود؛ تا 

جهت گیری به سمت هدف ها ، درست باشد.
امام خمینی)ره( می فرمایند: 

  1. ملت ما قیام کرد برای خدا و برای احیای احکام الهی؛
  ۲. مــا می خواهیم قــرآن حکومت کند بر ما ، ما می خواهیم قوانین اســالم بر ما 

حکومت کند؛
  3. ما می خواهیم شاه و رژیم سلطنتی نباشد؛ یعنی آزادی و استقالل باشد. اسالم 

ضامن وحدت کشور ، در عین آزادی و استقالل است. قیام مردم برای این هدف است؛ 
  4. رژیمی که ما بنا داریم تحقق پیدا بکند ، و آن رژیم عدل اسالمی است؛ 

  ۵. ملتی که پشــتیبانش اسالم و قرآن و نهضتش برای خدا و بسط عدالت و محو 
ستمکاری است ، پیروز است؛ 

  ۶. اســاس کار یک جمهوری اســالمی ، تامین استقالل مملکت و آزادی ملت ما و 
مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه های اقتصادی ، 
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسالمی ، اصالحات الزم را به عمل آورد؛
  ۷. انقالب اســالمی بزرگ ما ، قبل از آنکه انقالب سیاســی و اجتماعی باشد ، یک 

انقالب معنوی روحانی است؛
  8. ایران راه خود را پیدا کرده است و تا قطع منافع آمریکای جهان خوار ، این دشمن 

کینه توز مستضعفین جهان ، با آن مبارزه ای آشتی ناپذیر دارد.
 امام خامنه ای می فرمایند: 

  1. امــام بزرگــوار ما در این نهضت عظیمی که... به وجود آوردند ، دو پرچم را بلند 
کردند... یک پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسالم... پرچم دوم ، پرچم عزت و سربلندی 

ایران و ایرانی؛
  ۲. انقالب و نهضت امام ، برای حاکمیت اسالم بود؛ 

  3. فرض این اســت که آن خط اصیل اسالمی و ناب قرآنی که همان خط انقالب 
اصیل و خط امام ماست ، حفظ شود؛

  4. این انقالب بر پایه اصول محکمی بنا شد؛ هم اجرای عدالت را مورد نظر قرار داد ، 
هم آزادی و استقالل را- که برای ملت ها از مهم ترین ارزش هاست- مورد توجه قرار داد ، 

هم معنویت و اخالق را؛ 
  ۵. این ملت بزرگ و امام بزرگوارش ، سعادت را در پیروی حقیقی از اسالم دانستند 
و حاکمیت اســالم را وسیله نجات از سلطه شیطان ها و طاغوت ها و ستمگران دیدند و 

رضای خدا را در پیگیری از حاکمیت اسالم جست وجو کردند؛
  ۶. چیزی که امام بر روی آن نهایت اهتمام را داشــت ، احیای روح دینی و تقویت 

ایمان در مردم بود؛ همان ایمانی که در خودش وجود داشت؛
  ۷. در مدرسه انقالب که امام ما بنیان گذارد ،... اسالم قرآنی و محمدی)ص( ، اسالم 
عقیده و جهاد ، اســالم خصم ظالم و عون مظلوم ، اسالم ستیزنده با فرعون ها و قارون ها 

و خالصه ، اسالم کوبنده جباران و برپاکننده حکومت مستضعفان ، سر بر کشیده است؛
  8. انقالب اسالمی؛ یعنی زنده کردن دوباره اسالم؛ 

  9. اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام ، مسئله اسالم ناب محمدی 
است؛ یعنی اسالم ظلم ستیز ، اسالم عدالت خواه ، اسالم مجاهد ، اسالم طرفدار محرومان ، 

اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنج دیدگان و مستضعفان؛
  1۰. هدف های این حرکت ، از اول انقالب ترسیم شد؛ هم در شعارهای مردم ، هم 

در بیانات امام)ره( نقشه راه به طور اجمالی معلوم شد؛
11. مبانی امام ، مبانی روشــنی بود. این مبانی... در کلمات امام ، در بیانات امام ، در 

نامه های امام ، و به خصوص در وصیت نامه امام... منعکس است.
  باید همه ما با مطالعه سخنان و نامه ها و وصیت نامه امام خمینی)ره( و با مطالعه 
بیانات و گفتارهای امام خامنه ای ، مبانی و اصول انقالب ، اهداف انقالب و ارزش های انقالب 
اسالمی را زیباتر بشناسیم و تالش کنیم که مطابق با نگاه امامین انقالب حرکت  نماییم. 
  تا وقتی که انقالب اسالمی در خط صحیح اسالم ناب محمدی)ص( و در خط و راه 
امام خمینی)ره( حرکت کند و ملت ایران نیز دین و اسالم را بر هر چیز دیگر ترجیح دهند 
و روحیه دفاع از اسالم ناب و ارزش های اسالمی را زنده نگه دارند و شعارهای برخاسته از 
متن دین الهی را مورد توجه قرار دهند و از جهت گیری انقالب اسالمی به سمت هدف ها 
پاسداری کنند ، نه آمریکا و نه هیچ مستکبر و طاغوت دیگری ، قادر نخواهند بود که مردم 

و جمهوری اسالمی ایران را از حرکت به سمت هدف های متعالی خود باز دارند.
  شناخت هدف ها و جهت گیری درست به سمت هدف ها ، یک تکلیف اساسی بر دوش 
همه ماست. بایستی هدف های انقالب اسالمی را بشناسیم. آنان را در جامعه پررنگ کنیم. 
از آنان پاسداری نماییم و با جهت گیری درست به سمت هدف ها ، تمامی آرزوی دشمنان 

اسالم و ایران را درهم بشکنیم و اوج اقتدار و عزت کشور و مردممان را شاهد باشیم.

درمکتب امام

امید به یک انقالب جهانی
با اینکه اکثــر بوق های تبلیغاتی و مطبوعات در خدمت مخالفین 
اسالم و جمهوری اسالمی هستند و در طول مدت انقالب و به ویژه در 
سال های اخیر با تمام شیوه ها برای کوبیدن این رژیم نوپا از هیچ تهمت 
و دروغ و ناسزا و شایعه پراکنی کوتاهی نکرده اند، و شاید در مقابل این 
دشــمنان مقتدر هر رژیمی بود در هم ریخته و ساقط شده بود، ولی 
انقالب اسالمی به طور معجزه آسایی به راه خود ادامه می دهد، و بسیاری 
از مسلمانان و مستضعفان جهان را بیدار نموده است. و امید آن است  
که یک انقالب عمیق عمومی در سراســر جهان در مقابل جهانخواران 

ضد بشریت تحقق یابد.
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با 18 رای مثبت و یک رای منفی 

كلیات طرح »حمایت از كاربران فضای مجازی« 
در كمیسیون ویژه تصویب شد

نگاه

بقیه از صفحه ۲
 رایزنی صفری با سفرای آلمان و هند در وین درباره توسعه مناسبات اقتصادی

در حاشیه مذاکرات رفع تحریم های در وین، عصر دوشنبه مهدی صفری معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که در اتریش حضور 
دارد با سفرا و نمایندگان دائم آلمان و هند مالقات و درخصوص بسط و تحکیم روابط 
اقتصادی دوجانبه در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله نفت، امور بانکی، امور بندری 

و شرکت های اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد.
در این مالقات طرفین ضمن تأکید بر ضرورت آمادگی برای زمینه سازی و انعقاد 
قراردادهای جدید اقتصادی، توافق کردند تا به رایزنی های خود در این زمینه ادامه 

داده و مسیر را برای ارتقای روابط دوجانبه اقتصادی هموار کنند.
گفتنی است معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه چندی پیش گفت که 
تقویت روابط تجاری با همه مناطق دنیا در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار دارد.

نظر نماینده روسیه درباره وضعیت مذاکرات وین
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 

اتریش، در توییتی اعالم کرد مذاکرات وین در آستانه عبور از خط پایان است.
این دیپلمات روس نوشت: با آقای انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در 
مذاکرات وین دیدار داشتم. در مورد وضعیت فعلی )مذاکرات( تبادل نظر کردیم. ظاهراً 

مذاکرات برای احیای برجام در آستانه عبور از خط پایان است.
اولیانوف همچنین در توییتی نوشت: »نشست همفکری با رؤسای هیئت های 
فرانسه، آلمان و انگلیس در وین داشتیم و راه ها و روش های ممکن برای حل آخرین 
مسائل باقی مانده را مورد بحث قرار دادیم. جلسات مشابهی توسط سایر شرکت کنندگان 

در مذاکرات در قالب های مختلف برگزار می شود.«

اتحادیه اروپا: مذاکرات وین
 در لحظه  سرنوشت ساز قرار دارد

»انریکو مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده این اتحادیه 
در مذاکرات وین روز سه شنبه درباره وضعیت جاری این گفت و گوها اظهارنظر کرد.

به گزارش فارس، این مقام بروکسل در توییتر نوشت: »مذاکرات وین، برجام در 
یک لحظه سرنوشت ساز قرار دارد. پس از ده ماه مذاکره، ما به پایان نزدیک می شویم. 
نتیجه هنوز مشخص نیست. مسائل کلیدی باید برطرف شود. اما همه هیئت ها به طور 

کامل تعامل دارند. کار فشرده در هتل کوبورگ ادامه دارد.«
هشدار روزنامه صهیونیستی

درباره »الف زنی های بنت علیه ایران«
روزنامه عبری »یدیعوت آحارانوت«، دیروز سه شنبه، در گزارشی به قلم »عوفر 
شیلح« عضو سابق کمیسیون امنیت و سیاست خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی و 
پژوهشگر اندیشکده امنیت داخلی این رژیم در دانشگاه تل آویو با  اشاره به سخنرانی 
اخیر »نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته ای ایران نوشت 
که اســرائیل از اشتباه های گذشته خود درس نگرفته چراکه همچنان صحبت های 
همیشگی اش درباره دستاوردهای جعلی خود را بدون محقق کردن هدفی راهبردی 

تکرار می کند.
 شبکه »الجزیره« به نقل از یدیعوت آحارانوت نوشت: »برخورد درست با آینده 
هسته ای ایران این است که اسرائیل بداند استفاده تنها از زور دیگر جایگزینی برای 
سیاست خارجی نیست. این مسئله نخست وزیر نفتالی بنت و کابینه او را ملزم می کند 
که راهبردهای فراگیرتری را برای تأثیرگذاری بر جهان توسعه دهند و نگرانی های 

امنیتی اسرائیل را در نظر بگیرند.«

نویسنده این گزارش بر این باور است که توافق هسته ای کنونی با ایران بهتر 
از وضعیتی است که »دونالد  ترامپ« رئیس جمهور سابق آمریکا با خروج یک جانبه 
از توافق با ایران به وجود آورد؛ خروجی که در واقع با تشویق ها و تلنگرهای تل آویو 
صورت گرفت. یدیعوت آحارانوت در ادامه می آورد که این گام  ترامپ تنها موجب 
شد که ایران مقادیر زیادی اورانیوم غنی سازی کند و شیوه های جدیدی برای دفاع از 
خود توسعه دهد. به گفته این روزنامه، این راهکارهای دفاعی به این کشور اجازه داد 
تا تحریم های اقتصادی را تحمل کند و مشروعیت بین المللی فزایده ای به دست آورد.

یدیعوت آحارانوت در ادامه با ادعای اینکه راه برای دســتیابی ایران به ســالح 
هسته ای هموار شده است، در بخش دیگری از گزارش خود اضافه کرد که اظهارات 
نفتالی بنت و سیاستی که کابینه او در پیش گرفته است، نشان می دهد که »اسرائیل 
چیزی از اشتباه های گذشته خود نیاموخته است« و کابینه کنونی درخصوص مسئله 
شکست ایران هم در رفتار و هم در گفتار همچون کابینه های پیشین عمل می کند 

که این راهکار مبتنی بر زور پاسخ نداده و نخواهد داد.
ایــن روزنامه عبری زبان افــزود که »الف زدن های رئیــس کابینه بنت درباره 
برنامه ریزی برای حمله اســرائیل به تأسیســات هسته ای ایران« در حقیقت عملی 
نمی شود. آحارانوت در بخش دیگری از این گزارش این طور نتیجه می گیرد که تل آویو 

با این شیوه خود هیچ گاه نخواهد توانست ایران را شکست دهد.
این گزارش پس از آن منتشــر شده است که »نفتالی بنت« نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی، روز یکشنبه، در ادامه دست و پازدن های این رژیم برای 
اخالل در روند مذاکرات وین و فضاسازی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، 
در جلسه یکشنبه کابینه تل آویو به اظهارنظر درباره این مذاکرات پرداخت و 
گفت مذاکرات جاری در وین ممکن اســت »به زودی با توافقی به پایان برسد 

که به اندازه کافی در قبال ایران سخت گیرانه نیست.«  به گزارش فارس، بنت 
گفته بود: »مذاکرات بین ایران و قدرت های ]جهانی[ برای بازگشت به توافق 
ایران بســیار پیشرفته اســت. ممکن است در مدت کوتاهی شاهد یک توافق 
باشیم«. وی سپس مدعی شده بود که ظاهراً »توافق جدید کوتاه تر و ضعیف تر 

از توافق قبلی است.«
نتانیاهو: باید کنگره آمریکا را 
علیه توافق با ایران بسیج کرد

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه اختصاصی 
با یک رسانه صهیونیستی مدعی شد سیاستی که آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرده، 

ضعیف است و خواستار هر اقدامی علیه توافق احتمالی در وین شد.
او در ادامه به سخنرانی اش در کنگره آمریکا در سال ۲۰1۵ علیه توافق هسته ای 
ایران  اشــاره کرد و گفت: به کنگره رفتم تا علیه رئیس جمهور وقت آمریکا صحبت 
کنم. این کار را از روی سرخوشی انجام ندادم، می دانستم که کاری بی سابقه انجام 
می دهم ولی این را هم می دانســتم که بقای کشورم )رژیم صهیونیستی( و به نظرم 
بقای بسیاری از کشورها در خطر بود، پس این کار را کردم، در فرمت سازمان ملل 
صحبت کردم، در مصاحبه های بی شماری درباره آن حرف زدم هر کاری می توانستم 
برای بســیج کردن سنا و کنگره علیه آنچه که فکر می کردم توافق خطرناکی برای 
آمریکا، اسرائیل و هر کسی دیگری بود، انجام دادم. این کاری است که فکر می کنم 

اکنون باید انجام شود. اگر اکنون انجام شود، مردم توجه خواهند کرد.
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی ســپس به اتهام زنی تکراری علیه برنامه 
هســته ای صلح آمیز ایران پرداخت و گفت: فکر می کنم اکنون زمان اقدامات بیشتر 

)علیه ایران( است.

امیرعبداللهیان: هنوز در باره تضمین 
ابتکار عملی و قابل اعتمادی را از آمریکا دریافت نکرده ایم

دیروز کلیات طــرح حمایت از کاربران 
فضای مجازی در کمیســیون ویژه تصویب 
شــد و بار دیگر رئیس کمیسیون ویژه در 
جمع خبرنگاران گفت این طرح قصد ندارد 

شبکه های اجتماعی را تعطیل کند.
حجت االســالم احمد حســین فالحی، عضو 
کمیســیون مشــترک بررســی طرح حمایت از 
کاربران در فضای مجازی دیروز از تصویب کلیات 
طــرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در این 

کمیسیون خبر داد.
وی افزود: بعد از گذشت ۵ ماه از طرح شدن 
طرح حمایــت از کاربران در فضــای مجازی در 
مجلــس دو بار این طرح بــه مرکز پژوهش های 
مجلس ارجاع داده شد تا بررسی های الزم صورت 
گیرد بعد از 4۰ روز طرح نهایی به کمیسیون ویژه 
ارسال شــد که امروز سه شنبه کلیات آن به رای 

گذاشته شد.
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت 
از کاربران در فضای مجازی در گفت وگو با فارس 
تصریــح کرد: از ۲3 نفر عضو این کمیســیون 19 
نفر به طــرح حمایت از کاربران در فضای مجازی 
رای مثبت دادند و کلیات این طرح در کمیسیون 

وِیژه رای آورد.
جنجال  آفرینی از درون مجلس

 تا رسانه  های زنجیره  ای
در بیشــتر کشــورهای جهــان و خاصه در 
کشــورهای صنعتی و پیشرفته برای حوزه فضای 
مجازی قانون انگاری کرده اند که در این فرصت اندک 
امکان پرداختن به آنها نیست اما در کشور ما با وجود 
آنکــه بیش از یک دهه از حضور فضای مجازی در 
میان جامعه می گذرد لیکن هنوز مجموعه قوانین 

مدونی در این باره نداریم.
نکته دیگر این اســت که با وجــود آنکه آن 
دسته از نمایندگان مجلس که در کمیسیون ویژه 
بررسی این طرح حضور دارند بارها تأکید کرده اند 
که هدف این طرح بستن شبکه های اجتماعی و یا 
مسدودسازی اینترنت نیست اما عده ای در داخل 
کشور با حمایت شــبکه های فارسی زبان خارجی 
تالش دارند تا القــا کنند که این طرح می خواهد 
فضای مجازی را مســدود کرده یا پیام رسان ها را 

تعطیل کند.
در کشــوری مانند ترکیه که در همسایگی ما 
اســت قوانین محکمی در رابطه با فضای مجازی 
وجــود دارد. مثال اینکه پیام رســان هایی که قصد 
فعالیــت در این کشــور را دارند باید شــرکتی را 
به عنوان نمایندگی خود در این کشــور تاســیس 
کنند و همچنین باید ســرورهای خود را به داخل 

آن کشور انتقال دهند.
حاال ســؤال این اســت که چرا عده ای سعی 

دارند آن مفهوم را به جامعه القا کنند؟! در این باره 
باید توجه داشت که رسانه های طیف اصالح طلب 
یکی از پایه های اصلی این انگاره سازی برای جامعه 
هســتند. دلیل آن را هم می توان در ایام انتخابات 
جست وجو کرد. برای نمونه در مجلس قبل چندبار 
بعضی نمایندگان از وزیرارتباطات وقت خواستند 
تا مذاکراتشان را با تلگرام در مورد تأثیرگذاری بر 
انتخابات شفاف ســازی کنند. کیهان قصد تایید یا 
تکذیب این موضوع را ندارد اما در مواقعی که این 
مسئله مطرح شد دولتمردان وقت نیز واکنشی در 

تکذیب آن نشان ندادند.
موضوع همین است که در فضای یله و رهای 
مجــازی امکان هر کاری وجــود دارد. چنانکه در 
سال های گذشته دیدیم که این طیف با بی اخالقی 
به  ترور شخصیت نامزدهای رقیب روی می آورند و 
هر نوع هجمــه، دروغ، افترا و تهمتی را علیه این 
نامزهــا مطرح می کردند و مطمئــن بودند که در 

این باره مورد سؤال قرار نمی گیرند.
از سمتی دیگر متأســفانه برخی نمایندگان 
مجلس نیز با سخنان نسنجیده و ناصواب خود آب 
به آسیاب آن جماعت می ریزند که بارها شاهد آن 

بوده ایم و از قضا دیروز هم این اتفاق افتاد. 
دعوت از نخبگان و فعاالن فضای مجازی

زهره الهیــان نماینده مردم تهران در مجلس 
در جلســه علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای 
اسالمی با ارائه تذکر آیین نامه ای به استناد بند 11 
ماده ۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس، به اظهارات 
نماینده مردم بستان آباد درخصوص شکل فعالیت 
کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و تصویب کلیات این طرح 
واکنش نشان داد و اظهار داشت: در این کمیسیون 
نمایندگانی از همه کمیسیون های مجلس حضور 
دارند و تاکنون 48 جلســه ســنگین و تخصصی 

تشکیل شده است.
وی افزود: این جلسات با حضور دولت، پلیس 
فتا، مرکــز پژوهش ها، مرکز ملی فضای مجازی و 
فعاالن بخش خصوصی در حوزه کســب وکارهای 
دیجیتال برگزار شــده و جلسات غالباً آنالین بوده 

و مردم توانسته اند مباحث را         از نزدیک بشنوند.
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت 
از حقــوق کاربران در فضای مجــازی با انتقاد از 
برخی اظهارات مطرح شده درباره این طرح گفت: 
هیئت رئیســه مجلس باید از عملکرد کمیسیون 
دفاع کند؛ در جلسه دیروز فقط کلیات طرح رأی 
آورده و این فضاسازی های رسانه ای علیه مجلس 

درست نیست.
الهیان تأکیــد کرد: بعد از این، جزئیات طرح 
در دســتورکار قرار می گیــرد و نخبگان و فعاالن 
حوزه کسب وکارهای مجازی می توانند نظراتشان 

را         به کمیسیون ارائه دهند، لذا هنوز چیزی نهایی 
نشده است.

نماینــده مردم تهــران در مجلس خطاب به 
هیئت رئیســه مجلس اظهار داشت: اجازه ندهید 
کسانی که دنبال حاشیه سازی هستند، وقت مجلس 
را         بگیرند؛ اعضای کمیســیون باالتفاق نسبت به 

توهین های صورت گرفته اعتراض و گالیه دارند.
تالش برای متوقف کردن طرح

رضا تقی پور در جلســه علنی دیروز مجلس 
شورای اسالمی طی تذکر شفاهی، گفت: متأسفانه 
برخی از همکارانم به وظایف خود عمل نمی کنند 
و با حق و حقوق نمایندگی مجلس آشنا نیستند. 
از زمان تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی 
طــرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی 
با کارشــکنی های زیادی رو به رو شدیم و برخی از 
دوســتان تالش کردند تا جلسات این کمیسیون 

تشکیل نشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: حتی در هفته های گذشته که بررسی 
بودجــه در صحن مجلس مطرح نبــود، برخی از 
نمایندگان به جلســات کمیسیون مشترک برای 
بررســی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی نیامدند تا جلسات کمیسیون تعطیل شود.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: نباید اجازه 
داد تا حرف های خالف واقع از  تریبون مجلس زده 
شــود. در کجای آیین نامه گفته شــده تا جلسات 
کمیسیون ها در زمان بررسی بودجه تعطیل شود؟ 
این کار دیکتاتوری مدرن است که یک نفر تصمیم 
بگیرد و بخواهد جلسات کمیسیون را تعطیل کند.

تقی پور اظهار داشــت: برخی از صحبت ها در 
مجلس شورای اســالمی خوراک برای رسانه های 
بیگانه می شــود و باید اجازه داده شود تا مجلس 
مسیر کارشناسی خودش را طی کند. اینکه مجلس 
را به توپ ببندید، راهکار درستی نیست و بسیاری 
از افراد در این راه موفق نشــدند. از همه همکاران 
دعوت می کنم در جلسه کمیسیون مشترک حضور 

پیدا کنند.
گفتنی است، غالمرضا نوری قزلچه دیروز در 
تذکری گفته بود که در زمان بررسی بودجه، همه 
طرح ها و لوایح باید متوقف شــود و بررسی طرح 
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی باید به 

بعد از تصویب الیحه بودجه موکول شود.
مسدودسازی در میان نیست

رضا تقی پور در حاشیه جلسه علنی عصر دیروز 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با  اشاره 
به تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات 
فضای مجازی، اظهار داشــت: کلیات این طرح در 
کمیسیون مشترک تصویب شد و بررسی این طرح 

در کمیســیون مذکور دارای شفافیت بی سابقه ای 
بوده است.

وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه در 
فضای مجازی بحثی مطرح شــده است مبنی بر 
اینکه طرح مذکور با هدف مسدودســازی و فیلتر 
شدن شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام است، 
گفــت: این فضایی که مطرح می کنید، صرفاً برای 
امروز نیســت و بســیاری از حرف های ما تاکنون 
تقطیع، تحریف و تخریب شده است. کتاب »جنگ 
رســانه های اجتماعی« توسط یک فرد آمریکایی 
نوشته شده است و اگر به این کتاب مراجعه کنید، 
می بینید که تمام آن تاکتیک ها در کشور ما پیاده 
می شود. در جنگ نرم هدف دشمنان، تغییر رفتار 
مدیران ماست و االن هم می خواهند با دیکتاتوری 
رسانه ای خود کاری کنند که مسئوالن و مدیران 

ما در تصمیمات خود تغییر ایجاد کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: رســانه نباید بــه ما تحمیل کند که 
چــه تصمیمی را اتخاذ کنیــم. البته ما معتقدیم 
که حتماً باید با مردم و رســانه ها تعامل و ارتباط 
داشته باشیم اما به هیچ وجه قبول نداریم که چند 
مافیای رسانه ای دست به کار شوند و تصمیمات ما 

را تغییر دهند.
تقی پور تصریح کرد: کاهش سرعت اینستاگرام 
هیچ ارتباطی به این طرح ندارد. کسانی که این ادعا 
را مطرح می کنند، حرفشان بیشتر شبیه شوخی و 
مزاح است چرا که هنوز این طرح در مرحله بررسی 
در کمیسیون مشترک است و چگونه قبل از تصویب، 

امکان اجرایی شدن آن وجود دارد؟
وی اظهار داشت: سکوهای غول مجازی خارجی 
و آمریکایــی اگر می خواهنــد فعالیت کنند، باید 
چارچوب، قوانین و ارزش های ما را بپذیرند. یکی از 
انتقادات به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای 
مجازی آن است که چرا ما برای فیلتر کردن مانع 
گذاشتیم و هیچ جا نگفتیم که فیلتر و مسدودسازی 
فضای مجازی اتفاق بیافتد. این بحث فقط مربوط 
به اینســتاگرام نیست بلکه شامل همه شبکه های 

اجتماعی است و ما دنبال مسدوسازی نیستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: هدف ما از بررسی طرح مذکور آن است که 
تبعیض بین پلتفرم های مجازی داخلی و خارجی 
از بیــن برود و همان طور کــه پلتفرم های داخلی 
باید یکسری چارچوب را رعایت کنند، پلتفرم های 
مجــازی خارجی هــم باید قوانیــن و ارزش های 
جمهوری اسالمی ایران را رعایت کنند. دنیا آن قدر 
تنگ و تاریک نشــده اســت که اگر چند سکوی 
مجــازی خارجی چارچوب های ما را قبول نکنند، 
ما دچار مشــکل شویم و یا آنکه بخواهیم به آنان 

التماس کنیم.

رئیس قوه قضائیه  خواســتار تعامل و 
همکاری بیش  از پیش نیــروی انتظامی با 
 دســتگاه قضایی در حوزه ها و ابعاد مختلف

شد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیه، 
حجت االسالم  والمســلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای در نشســت فرماندهان ناجا با عنوان طرح 
ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی، با اشاره به اقدامات 
مجدانه نیــروی انتظامی در تحکیم امنیت مردم 
و کشــور اظهار کرد: امروز بسیاری از پرونده های 
مهم مقابله با جرایم اقتصادی و مواد مخدر که در 
دستگاه قضایی مطرح است توسط نیروی انتظامی 
مورد پیگیری و تعقیب قرارگرفته است و باید از این 
بابت از فرماندهی و افسران این نیرو کمال قدردانی 

را داشته باشیم.
اژه ای خواستار تعامل و همکاری بیش  از پیش 
نیروی انتظامی با دستگاه قضایی در حوزه ها و ابعاد 

مختلف شد.
وی با اشاره به اهمیت اقتدار نیروی انتظامی 
گفت: نیروی انتظامی در عین اقتدار باید عطوفت 
و ســعه صدر نیز داشته باشند و با تلفیق و ترکیب 
این امور در راستای تحکیم امنیت و آسایش مردم 
گام بردارد و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم 

کمک کار نیروی انتظامی خواهد بود.
رئیس قــوه قضائیه با اشــاره بــه مقوله 
آزادســازی مجرمان حرفه ای پــس از تحمل 
کیفر و درخواســت فرماندهان انتظامی برای 
اتخاذ تدبیری برای آگاه ســازی آنها از زمان و 
نحــوه آزادی این قبیل مجرمــان گفت: برای 
تحقق این مهم به صورت سیســتمی و ســایر 
طــرق مقتضی، اقدامات و تدابیر الزم از ناحیه 

قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد.
اژه ای همچنین از صدور دســتور خود برای 

تقویت ارتباط الکترونیکی میان مراجع قضایی و  
مراکز انتظامی خبر داد.

حذف مراسم تشریفات نظامی
 از برنامه بازدید رئیس دستگاه قضا

گفتنی اســت، در جریــان حضور رئیس قوه 
قضائیه در مرکز فرماندهی نیروی انتظامی تهران 
بزرگ، طبق رسم معمول حضور رؤسای قوا، مراسم 
سان دیدن از یگان منتخب ناجا تدارک دیده شده 
بود که رئیس عدلیه در راستای رویکرد خود مبنی 
بر حذف تشــریفات، از مسئوالن ناجا خواست، تا 

برنامه سان دیدن را حذف کنند.
همچنین در جریان حضور  محســنی اژه ای 
در مرکز فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، 
رئیس عدلیه از نمایشــگاه کشفیات، شناسایی ها 
و اقدامــات صورت گرفته در طرح ضربتی ارتقای 
امنیت اجتماعی پلیس پایتخت که طی روزهای 
گذشــته انجام شــده بود بازدید به عمل آورد و از 
جزئیات عملیات های صــورت گرفته درخصوص 

این کشفیات آگاه شد.
 باید سهم همه دستگاه ها 

در تأمین امنیت مردم مشخص شود
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

نیز در جریان این مراسم، »امنیت مردم« را خط 
قرمز پلیس عنوان کرد و با تاکید بر این نکته که 
باید ســهم همه دستگاه ها در تامین امنیت مردم 
مشخص شود، گفت: پلیس و دستگاه قضایی نقشی 
اساسی در تامین امنیت مردم دارند ولی باید کاری 
کرد که سایر قوا، دستگاه ها و وزارتخانه ها پای کار 
بیایند و به نقش ها، وظایف و تکالیف خود در این 

عرصه عمل کنند.
سردار حسین اشتری بر ضرورت هوشمندسازی 
پلیس و قوه قضاییه و حل وفصل خألهای موجود در 
این زمینه تاکید کرد و کاهش ماموریت ها و سرعت 
در انجام رسیدگی ها را از آثار این هوشمندسازی 

دانست.
فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ در جریان این 
مراسم با قدردانی از تعامل دادستانی تهران با مجموعه 
انتظامی تهران بزرگ، به تشریح طرح های ارتقاء امنیت 
اجتماعی ناجا همچون طرح های »رعد«، »کاشف«، 
»اقتدار« و »ظفر« پرداخت و گفت: چهار سال است 
که مجاهدان و رزمندگان ایران اســالمی در نیروی 
انتظامی تهران بزرگ به صورت پیوسته و بالانقطاع در 
راستای تحکیم امنیت مردم و تنگ کردن عرصه بر 

اراذل و اوباش مجاهدت می کنند.

سردار حســین رحیمی در بخش دیگری از 
ســخنانش به ارائه آماری از دستاوردها و اقدامات 
مجموعه تحت امر خود پرداخت و از انهدام بیش از 
دو هزار باند در بخش های مختلف از ابتدای سال 

و کشف 134 درصدی جرائم حساس خبر داد.
دستگیری 282 نفر از اراذل و اوباش

 در طرح ضربتی پلیس
همچنین بــه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس 
پلیس پایتخت در تشریح نتایج اجرای طرح ضربتی 
ارتقای امنیت اجتماعی پلیس پایتخت گفت: در 
این طرح ۲8۲ نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند 
کــه از این تعداد ۷9 نفــر از آنها از اراذل و اوباش 
ســطح دار بودند. همچنین 19 نفر از آنها از اراذل 
و اوباش حامل سالح های غیرمجاز بودند، ۲9 نفر 
اراذل و اوبــاش توزیع کننده مواد مخدر و ۵۲ نفر 
اراذلی بودند کــه هم اوباش گری می کردند و هم 

مواد مخدر می فروختند.
رحیمی همچنین از  بازداشــت ۶9 ســارق 
منزل و 48 سارق موتورسیکلت و دستگیری 1۷ 
کالهبردار تلفنی خبر داد و افزود: در این طرح 94۲ 
فقره از پرونده های سرقتی را شناسایی کردیم و بالغ 
بر سه هزار و 9۶۲ مورد از اموال مسروقه کشف شد.

پس از سخنرانی در جمع فرماندهان ناجا

رئیس دستگاه قضا از کشفیات طرح ارتقای امنیت اجتماعی پلیس پایتخت بازدید کرد
مشهد- خبرنگار کیهان:

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: هرچه 
مقاومت در عرصه های مختلف نهادینه شود، مصادیق 
فتح و ظفر در برابر دسیسه های دشمنان نیز متعددتر 

خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی آیت اهلل ســید احمد 
علم الهــدی، وی در اختتامیه چهارمین جشــنواره قرآن و 
عترت حوزه علمیه افزود: هرچه که سبک زندگی جامعه ما 
از فرهنگ قرآنی فاصله بگیرد، این زندگی از مبانی مقاومت 
دورتر می شود و نتیجه ای جز ورشکستگی در زندگی فردی 

و اجتماعی حاصل نخواهد شد.
وی ادامه داد: هرچه افراد با فرهنگ قرآن بیشتر آشنا 
باشــند، در زندگی فردی و عرصه های اجتماعی خود نیز 

موفق تر هستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
صبر در برابر مشــکالت و مقاومت نیاز اساســی زندگی و 
الزمه هر موفقیت و پیشرفت است، خاطرنشان کرد: امروزه 
نیــاز اولیه ما در زندگانی خانوادگی خود، همان بحث صبر 
و مقاومت اســت؛ به این معنا که اگر یک خانواده در برابر 
نارسایی ها و ناکامی ها مقاوم باشد، قطعاً موفق خواهند بود.
وی گفت: بســیاری از طالب مصادیق بالقوه استعداد 
در حوزه های علمی و اثرگذاری اجتماعی هســتند اما تنها 
افرادی از آن ها به موفقیت می رسند که خانواده هایشان در 

برابر شدائد و سختی ها مقاومت دارند.

آیت اهلل علم الهدی ادامه داد: زیاده خواهی و اشــرافیت 
در ســبک زندگی طلبگی جایی نــدارد. طلبه باید خود را 
وقــف امام زمان )عج( کرده و اســاس وقت و زمان خود در 
استخدام تحصیل علوم دینی و پیشرفت در دروس حوزه های 

علمیه صرف کند.
وی افزود: بســیاری از بزرگان ما کــه نمونه های بارز 
موفقیت و ســعادت هستند، در زندگی خود افرادی بسیار 
مقاوم و صبــور بوده اند و باید این روحیه بیش از پیش در 

میان طالب جوان ما ترویج و نهادینه شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطر نشان ساخت: 
قرآن کریم در واقع مؤثرترین هدایت کننده بشــر به سمت 

مقاومت و ایستادگی است.
 آیت اهلل علم الهدی اظهار داشــت: افرادی که قرآن را 
بر امورات زندگی خود و خانواده شان حاکم کنند، در سایه 
این فرهنگ قرآنی به الگوی زیستی مقاوم در برابر مشکالت 

دست پیدا می کنند که ضامن سعادت آنان است.
وی تأکید کرد: از نظر اجتماعی هم با توجه به تحوالت 
سیاســی که امروز در جهان با محوریت وابستگی افراد به 
دیــن صورت می گیــرد، مؤثرترین عامــل همان مقاومت 
اســت. اگر امروز جامعه ما در برابــر فتنه ها و توطئه های 
اســتکبارجهانی که برای به زانــو درآوردن جریان انقالب 
اســالمی صورت گرفته، موفق بوده اند، به خاطر مقاومتی 
بوده که برای زمینه سازی ظهور امام زمان )عج( در دستورکار 

قرار داشته است.

مشهد- خبرنگار کیهان:
نخســتین قرارگاه جهاد تبیین ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی 

ارتش در شمال شرق کشور تشکیل شد.
به گزارش ایرنا معاون سیاســی اداره عقیدتی سیاسی 
نیروی زمینی ارتش در آیین تشکیل این قرارگاه در مشهد 
گفت: رهبر معظم انقالب جهاد تبیین را فریضه دانسته اند 
کــه هر کس می تواند باید در اجرای این فریضه به صورت 

قطعی و فوری اقدام کند.
سرهنگ سعید حسن خانی افزود: نخستین گام،  تشکیل 
قرارگاه جهاد تبیین در یگان های نزاجا است و برای پیشبرد 
ایــن امر باید هم افزایی الزم بین توانمندی های موجود در 

سطح یگان ها شکل گیرد.
وی با بیان اینکه اساس بیانات رهبر معظم انقالب در 
فریضه جهاد تبیین مقابله با سیاه نمایی و نا امید سازی نسل 
جوان توســط دشمنان است، اظهار داشت: در بحث جهاد 
تبیین نباید فقط به دستاوردهای گذشته انقالب بسنده کرد، 
بلکه باید چشم اندازهای آینده انقالب و گام دوم انقالب را 

نیز تبیین کنیم.
حسن خانی ادامه داد: ما در طول 43 سال گذشته، کار 
تبیینی بسیاری انجام داده ایم ولی امروز این اقدام متفاوت تر 
از قبل است، چون اکنون در مقابل جنگ ترکیبی از طرف 
دشــمنان قرار داریم که جهاد تبیین اساس مقابله با این 

جنگ است و گستره وسیعی را در بر می گیرد.

نخستین قرارگاه جهاد تبیین نیروی زمینی ارتش
 در شمال شرق كشور ایجاد شد

آیت اهلل علم الهدی: نهادینه كردن مقاومت
مصادیق پیروزی در برابر دشمنان را زیاد می كند

شیراز- خبرنگار کیهان: 
مهندس یداله حقیقی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و بوشهر با بیان 
اینکه ، 12 پروژه تامین و انتقال برق در فارس و بوشهر افتتاح و عملیات اجرایی 8 
پروژه آغاز می شود گفت: 305 میلیارد تومان برای بهره برداری از این طرح ها هزینه 

شده و ۴29 میلیارد تومان نیز صرف طرح های در دست اجرا می گردد.
مهندس حقیقی اضافه کرد: طرح های قابل افتتاح در اســتان فارس شــامل ۷ طرح در 

شهر های مختلف است. 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای فارس در ادامه از افتتاح توســعه مرکز دیسپاچینک 
فوق توزیع برق فارس جهت۵۰ ایســتگاه جدید خبر داد و گفت: این طرح با صرف 3۰ هزار 
میلیون ریال اعتبار آماده افتتاح است ، همچنین در شهرستان نیریز شاهد افتتاح طرح تهیه ، 
 نصب و راه اندازی تجهیزات بی سیم دیجیتال 8 ایستگاه منطقه نیریز با صرف اعتباری معادل

1۵ هزار میلیون ریال هستیم.
مهندس حقیقی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از طرح کلید خانه پست 4۰۰ کیلوولت 
گلــه دار با صرف اعتباری معــادل 18۰۰ میلیارد ریال گفت: بهره بــرداری از این طرح در 
شهرستان مهر موجب ثبات و پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع برق خواهد شد ، در شیراز 
 نیز طرح توسعه کلیدخانه پست برف فروشان به بهره برداری می رسد ، برای راه اندازی این طرح

1۰۰ هزار میلیون ریال هزینه شده است.

افتتاح ۱۲ پروژه تأمین و انتقال برق
در فارس و بوشهر



گروه های مسلح با حمله به 2 روستا در نیجریه
14 نفر را کشتند و 15 نفر را با خود بردند

افراد مسلح و ناشناس روز دوشنبه با حمله 
به دو روستا در غرب نیجریه، حدأقل 14 نفر را 

کشتند و 15 نفر دیگر را هم ربودند.
روزنامه نیجریه ای »نیجریه تریبون« اعالم کرده 
که مردان مســلح اول به روستای »غالبیه« و سپس 
منطقه »گاالدیما کوگو« در ایالت نیجر حمله کردند 
و خانه ها را سوزاندند و ضمن اقدام به تیراندازی کور 
به سمت اهالی روستا چندین بمب را منفجر کردند. 

آن طور که فارس نوشته در حمله مذکور دست کم 
۱۴ نفر کشته و بیش از ۱۵ نفر دیگر متشکل از زنان 
و کودکان ربوده شدند. گفتنی است، شمال، غرب و 
مرکز نیجریه طی ســال های اخیر، به صحنه فعالیت 
گروه های تبهکار تبدیل شــده اســت که با حمله به 
روســتاها دام ها را به سرقت می برند و اهالی را قتل 
 عام می کنند و طی ماه های اخیر این خشونت ها شدت 

گرفته است. 

 تعداد تلفات اُمیکرون در آمریکا 
از تلفات دلتا پیشی گرفت

 رســانه های آمریکایی می گویند موج ســویه 
»امیکرون« در این کشور در حال فروکش کردن است، 
اما مرگ و میر های ناشی از آن از تلفات اوج شیوع سویه 

دلتا بیشتر شده است!
روزنامه »ســیاتل تایمز« با انتشار گزارشی نوشته: از ۲۴ 
نوامبر سال گذشته )3 آذر ۱۴00( زمانی که آفریقای جنوبی 
برای نخستین بار سویه اُمیکرون را به سازمان جهانی بهداشت 
معرفــی کرد، آمریکا بیش از 30 میلیون و ۱۶3 هزار و ۶00 

مورد ابتالی جدید به کووید و بیش از ۱۵۴ هزار و ۷۵0 مورد 
مــرگ بر اثر ابتال به کووید را ثبت کرده اســت. این گزارش 
می افزاید در عوض از اول اوت تا 3۱ اکتبر ســال ۲0۲۱ )۱0 
مرداد تا 9 آبان ۱۴00( زمان اوج شیوع سویه دلتا در آمریکا، 
این کشور ۱0 میلیون و 9۱۷ هزار و ۵90 مورد ابتالی جدید 
و ۱3۲ هزار و ۶۱۶ مرگ بر اثر ابتال به کووید را گزارش کرده 
است. بر اساس این گزارش تلفات سویه موج اُمیکرون در حدود 

۱۷ درصد بیشتر از شیوع سویه دلتا بوده است. 
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ضربه کاری روسیه به آمریکا
 پوتین جدایی دو منطقه از اوکراین را به رسمیت شناخت

  حمله وحشیانه صهیونیست ها
به یک زن و معلول فلسطینی در شیخ جراح

  آماده باش تمام نیروهای مسلح عراق 
در آستانه سالروز شهادت امام کاظم )ع(

 اعالم رسمی حضور موساد در بحرین

سرویس خارجی-
رئیس جمهور روسیه دوشنبه شب رسماً اعالم 
کرد استقالل دو منطقه »دونتسک« و »لوهانسک« 
در شــرق اوکراین را به رســمیت می شناسد و 
واشنگتن نمی تواند کشورهای همسایه روسیه را 
تحریک به اقدامات ضد روسی و پیوستن به ناتو 
بکند، بدون اینکه عواقب آن را بپذیرد. انتشار این 
خبر مثل بمب صدا و غرب به رهبری آمریکا را به 
نوعی غافلگیر کرد و به واکنش هایی غالبا از جنس 

تهدید و تحریم واداشت.
ســرانجام پس از هفته ها کشــمکِش ســخت بین 
روســیه و غرب بر سر »اوکراین« کاری که به نوعی، هم 
انتظارش می رفت و هم نمی رفت! در شامگاه دوشنبه به 
وقت ایران اتفاق افتاد و روســیه رسماً اعالم کرد دیگر، 
منطقه »دونباس« را بخشــی از خاک اوکراین نمی داند! 
شاید تصور غالب این بود که روسیه می خواهد به اوکراین 
و حتی »کیف« مســتقیما حمله نظامــی کند و پوتین 
نیز بارها گفته بــود چنین قصدی ندارد. پوتین با امضاء 
کاغذهایــی اعالم کرد، این دو منطقه مهم را که ســال 
۲0۱۴ اعالم استقالل کرده بودند، به رسمیت می شناسد 
و از این پس آنها را جمهوری های استقالل یافته وابسته 
به روســیه می دانــد. و بدین ترتیب در بازی شــطرنج 
خطرناک آمریکا و روســیه همان طور که انتظار می رفت 
این سربازان پیاده دولت اوکراین بودند که بازنده شدند. 
شــاید دولت اوکراین فراموش کرده بــود که در جدال 
فیل ها این علف ها هستند که زیر دست و پا له می شوند. 

پوتین چه گفت؟
رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه طی یک نطق 
تلویزیونی در کرملین اعالم کرد اوکراین استقالل و ثبات 
خود را از دســت داده و به محلــی برای فرصت طلبانی 
تبدیل شده اســت که میدان را به سمت کودتا هدایت 
می کننــد. او با بیــان اینکه »اوکراین به کشــوری غیر 
مســتقل تبدیل شــده که تحت کنترل آمریکا درآمده 
اســت« افزود: »رهبران اوکراین نتوانســتند یک کشور 
باثبــات ایجاد کنند که این منجر به وابســتگی آنها به 
کشــورهای خارجی مانند ایاالت متحده شــده است... 
آمریکا میلیون ها دالر در اوکراین خرج انقالب های رنگی 
کرده است و امروز نئونازی ها سرنوشت ملت اوکراین را 
در دســت گرفته اند! بنابراین این کشور تحت استعمار 
آمریکا و غرب است. قانونگذاران مجالس سفلی و علیای 
روسیه نیز در جلســات جداگانه قطعنامه پیشنهادی با 
موضوع تصمیم رئیس جمهور این کشور برای به رسمیت 
شناختن استقالل دو جمهوری دونتسک و لوهانسک را 

تایید و تصویب کردند. 
ورود ارتش روسیه به شرق اوکراین

بالفاصله بعد از اینکه پوتین رســماً استقالل این دو 
منطقه جدایی طلب را به رســمیت شــناخت به ارتش 
این کشور نیز دســتور داد به منظور»حفظ صلح« وارد 
شرق اوکراین شوند.کاخ کرملین اعالم کرد رئیس جمهور 
روســیه از وزارت دفاع این کشــور خواست تا با مناطق 
دونتســک و لوهانسک در شــرق اوکراین توافقنامه ای 
بــرای اعزام ارتــش جهت حفظ صلــح در این مناطق 
امضا کند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده: »پوتین از 
وزارت خارجه روسیه خواست تا رایزنی با جمهوری های 
دونتسک و لوهانسک را برای برقراری روابط دیپلماتیک 

آغاز کند.« برخی رســانه های غربی مثــل »رویترز« و 
»دیلی میل« نیز با انتشــار تصاویــر و ویدئوهایی اعالم 
کردند اولین یگان های ارتش روسیه وارد این دو منطقه 

شده اند.
 واکنش های گسترده 

دیروز »توماس فریدمن« ســتون نویــس روزنامه 
نیویورک تایمز با انتقاد از »اقدامات آمریکا که زمینه ساز 
این اقدام پوتین شد« نوشت: »این جنگ پوتین بود اما 
آمریکا و ناتو نیز تماشــاگران بی گناه نیستند.« به گفته 
وی تصمیم نسنجیده آمریکا برای گسترش ناتو به سمت 
شــرق اروپا و نزدیکی مرزهای روسیه و وعده به برخی 
کشورهای این منطقه برای پیوستن آنها به ناتو در حالی 
که آمریــکا نه منابع و نه قصدی بــرای حمایت از آنها 

نداشت زمینه ساز بروز این بحران شد.
اروپا و آمریکا اما جزو نخستین گروه هایی بودند که 
علیه روســیه فقط موضع گرفتند و تهدید کردند. کاخ 
سفید اعالم کرد بایدن به زودی فرمان اجرایی ممنوعیت 
و تحریــم هرگونه ســرمایه گذاری و تجــارت و رابطه 
اقتصادی با دو منطقه دونتســک و لوهانســک را امضاء 
خواهد کرد که شهروندان آمریکایی را از سرمایه گذاری، 
تجارت و کمک مالی به دونتســک و لوهانســک منع 
می کند. »ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی، که ســازمان متبوعش یکی از دالیل 
اصلی افزایش تنش ها بین روسیه و اوکراین است، گفت: 
»ما به رسمیت شــناختن مناطق جدایی طلب از سوی 
روســیه را محکوم می کنیم و از استقالل اوکراین کامال 
حمایت می کنیم... روسیه همچنان به درگیری در شرق 
اوکراین دامن می زند. روســیه بهانــه ای برای حمله به 

اوکراین می سازد.«
اتحادیه اروپا: تحریم می کنیم

اتحادیه اروپا نیز با صــدور بیانیه ای اعالم کرد: »به 
همه کسانی که مسئول به رسمیت شناختن غیرقانونی 
جمهوری های جداشده هستند با تحریم پاسخ خواهیم 
داد.« سازمان ملل نیز که معموال نقشی خنثی و بی فایده 
را در بحران های مختلف در سراســر جهان ایفا می کند، 
این طــور موضع گرفت: »ما به طــور کامل از تمامیت 
ارضــی اوکراین حمایــت می کنیم«.»آنتونیو گوترش« 

دبیرکل ســازمان ملل گفت: »ما خواستار حل و فصل 
مسالمت آمیز مناقشه در شرق اوکراین بر اساس توافقات 
مینسک هستیم. تصمیم روسیه نقض تمامیت ارضی و 
حاکمیت اوکراین اســت و با منشور سازمان ملل متحد 
مغایرت دارد.« روزنامه »گاردین« نیز به نقل از یک مقام 
ارشد اروپایی نوشت: »پوتین تمام اوکراین را می خواهد و 
این به رسمیت شناختن ممکن است تنها نقطه شروعی 
برای تشدید تنش باشــد«. وزارت خارجه ترکیه نیز به 
رسمیت شناخته شدن اســتقالل مناطق جدایی طلب 
شرق اوکراین توسط روسیه را نقض حاکمیت و تمامیت 
ارضی اوکراین دانست. ارتش اوکراین هم بیانیه پوتین را 
»اعالم جنگ« توصیف کرد. اوکراین همچنین اعالم کرد 
به دنبال قطع کامل روابط خود با روســیه است. برخی 
کشورها نیز مثل کوبا ، ونزوئال، سوریه، یمن، نیکاراگوئه ، 
صربستان رسما جمهوری های لوهانسک و دونتسک را 

به رسمیت شناختند. 
نشست فوق العاده شورای امنیت

شــورای امنیت سازمان ملل نیز شــامگاه دوشنبه 
به درخواســت اروپا و آمریکا نشست فوق العاده ای را به 
منظور بررسی ابعاد این بحران برگزار کرد. سفیر آمریکا 
در سازمان ملل در جلسه فوق العاده شورای امنیت درباره 
اوکراین گفت که عواقب اقدامات روسیه در اوکراین، اروپا 
و سراســر جهان »جدی« خواهد بود و در صورت حمله 
روسیه به اوکراین، تلفات انسانی به میزان قابل توجهی 
افزایش خواهد یافت. وی دســتور پوتین برای استقرار 
نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین را هم »مزخرف« 
خواند. »گرینفیلد« در واکنش به اظهارات رئیس جمهور 
روسیه مبنی بر تالش کیف برای دستیابی به تسلیحات 
هســته ای از کشــورهای غربی هم گفت: »واشنگتن و 
متحدانش قصد ندارند سالح هسته ای در اختیار اوکراین 

قرار دهنــد و اوکراین هم چنین چیزی را نمی خواهد.« 
در مقابــل »واســیلی نبنزیا«، نماینده روســیه گفت: 
»مواضع بین المللی حاکی از آن است که گمان می کنند 
به رسمیت شــناختن دونتســک و لوهانسک از سوی 
روسیه اقدامی »غافلگیرانه« است، اما این درست نیست. 
جمهوری های لوهانســک و دونتســک در سال ۲0۱۴ 
اســتقالل خود را اعالم کردند و ما آنها را تنها امروز به 
رســمیت شناختیم. نماینده روسیه افزود که دونباس با 
ماجراجویی نظامی جدید اوکراین رو به رو است و مسکو 
نمی تواند این اجازه را بدهد و این امر باعث شــد روسیه 
در مورد جمهوری های دونتســک و لوهانسک تصمیم 

بگیرد.
روسیه: آماده گفت و گو هستیم

.»نبنزیا« افزود که روسیه آماده گفت وگو در مورد 
وضعیت اوکراین اســت، اما اجــازه خونریزی جدید در 
دونباس را نخواهد داد.وی با بیان اینکه وضعیت در شرق 
اوکراین »بدتر« شــده و شاهد بمباران مناطق مسکونی 
در لوهانســک و دونتسک بوده ایم، خاطرنشان کرد: »به 
دلیــل بمباران اوکراین حدود ۶0 هــزار نفر از دونباس 
به روســیه گریخته اند«.»نبنزیا « تاکید کرد که وظیفه 
روســیه برای حفاظت از غیرنظامیان در اوکراین مهم تر 
از تهدیدهای کشورهای غربی است. نماینده اوکراین در 
ســازمان ملل در این نشست روسیه را ویروسی توصیف 
کرد که جنگ و آشــوب را برای هشت سال اشاعه داده 
است: »ســازمان ملل با ویروسی که از کرملین سرایت 
کرده، بیمار اســت و مســئله این است. ما دیگر از هیچ 
کســی نمی ترسیم و به کسی بدهکار نیستیم و دیگر به 

کسی چیزی نخواهیم داد.«
نماینده دائم فرانســه در ســازمان ملــل هم طی 
سخنرانی خود روسیه را تهدید کرد که در صورت عدم 
بازنگری در تصمیم به رسمیت شناختن جمهوری های 
دونتسک و لوهانسک، عواقب ناگواری در انتظارش است.

معاون دبیرکل ســازمان ملل هم از اســتقرار نیروهای 
روسیه در شــرق اوکراین برای »مأموریت حفظ صلح« 
ابراز تاســف کرد و هشــدار داد که خطر »درگیری در 
مقیاس بزرگ« وجود دارد و باید از این امر اجتناب شود.

معاون دبیرکل ســازمان ملل گفت: »ساعات و روزهای 
آینده تعیین کننده خواهند بود. خطر درگیری گسترده 
واقعی است.«سفیر چین در سازمان ملل هم به نوبه خود 
از همه طرف های درگیر در بحران اوکراین خواســت تا 
خویشتن دار باشند و از هرگونه اقدامی که ممکن است 
باعث افزایش تنش شــود اجتناب کنند. سفیر چین در 
این نشست در سخنانی کوتاه گفت که پکن از هر تالشی 
برای حل دیپلماتیک بحران استقبال و تشویق می کند.

روسیه: به تحریم عادت داریم
وزیر خارجه روســیه امــا در واکنش به تهدیدهای 
غرب درباره تحوالت اوکراین اعالم کرد، مسکو به تحریم  
عادت دارد.به گزارش رویترز، »ســرگئی الوروف« وزیر 
خارجه روســیه در واکنش به مواضع کشورهای غربی 
اعالم کرد که حتی بدون به رســمیت شناختن این دو 
جمهوری هم غربی ها علیه روســیه تحریم هایی اعمال 
می کردنــد. الوروف گفت: »همکاران اروپایی، آمریکایی 
و انگلیســی ما تا زمانی که تمام امکانات خود را برای به 
اصطالح »مجازات روسیه« خرج نکرده باشند، متوقف و 
آرام نخواهند شــد. آنها ما را به قول خودشان به »مادر 
همه تحریم ها« تهدید می کنند.« وزیر خارجه روســیه 
سپس به کشورهای غربی درباره ناکارآمدی فشارها علیه 
مســکو هشدار داد و گفت: »خوب ما به تحریم ها عادت 
داریم. ما می دانیم که در هر حال چه با دلیل و چه بدون 

دلیل، تحریم ها علیه روسیه اعمال خواهند شد.«
گفتنی است، بســیاری از کارشناســان معتقدند، 
روســیه به این دلیل دست به چنین اقدامی علیه غرب 
زد که می دانســت ناتو، در بدترین شرایط تاریخی خود 
قرار دارد و عمال کاری جز تهدید و تحریم از دســتش 
بر نخواهد آمد. ضمن اینکه این کارشناســان پیش بینی 
می کننــد، چین نیز با توجه به نوع واکنش غرب به این 
رویکرد پوتین، نوع سیاست خود در برخورد با تایوان را 

تنظیم خواهد کرد!
پوتین دست بردار نخواهد بود

دیروز »دیلی میل« ضمن اعالم اینکه هزاران نیروی 
روس ظرف چند ساعت وارد این دو منطقه جدا شده از 
اوکراین شــدند نوشت، پوتین دست بردار نخواهد بود و 
مناطق دیگری از اوکراین را از آن خود خواهد کرد بدون 

اینکه غرب بتواند کاری از پیش ببرد.
آخرین خبرها حاکی است از حمله نیروهای اوکراین 
به مناطق مورد مناقشــه. به گــزارش خبرگزاری تاس 
روسیه اوکراین شروع به بمباران این مناطق کرده است.
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معاون وزیر خارجه آل خلیفه رسما فاش کرده 
که موســاد در بحرین حضور دارد و این مسئله به 
عنوان »بخشــی از همکاری امنیتی و اطالعاتی« با 
رژیم صهیونیستی است. جمعیت شیعیان الوفاق در 
واکنش به این موضع گیری آن را »فاجعه ای بســیار 

خطرناک« خوانده است.
»عبداهلل بن احمد آل خلیفه« معاون وزیر خارجه رژیم 
آل خلیفه در بحرین روز دوشنبه از صراحتا حضور عناصر 
سرویس جاسوسی موساد در این کشور خبر داد: »موساد 
در بحرین حضور دارد و این مســئله به عنوان بخشــی از 

همکاری امنیتی و اطالعاتی با اسرائیل است.«
فــارس در این رابطه به نقل از المیادین نوشــته، این 
مســئول بحرینــی همچنین گفته که عناصر موســاد در 
منطقــه نیز حضور دارند و اگــر این همکاری امنیتی بین 
بحرین و »اسرائیل«، باعث امنیت و ثبات بیشتر می شود، 
بایــد این اتفاق رخ دهد... »همــکاری امنیتی و اطالعاتی 
با اســرائیل نیز بخشی از شراکت ماســت.« پایگاه خبری 
صهیونیســتی »واال« این اظهارنظرها را »استثنائی، علنی 
و مستقیم« دانست و مدعی شد که این صراحت، »بسیار 

غیر عادی است«.
این اظهارنظر مســئول بحرینی، چند روز پس از سفر 
»نفتالی بنت«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به بحرین و 
دیدار با پادشاه این کشور است. »بنی گانتس«، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی، نیز چند هفته پیش به بحرین سفر کرد 
و با مسئوالن این کشور، معاهده همکاری امنیتی امضا کرد.

همچنین این سازشــکاری در سطح رسمی در حالی 
صــورت می گیرد که بعد از ظهر جمعه گذشــته، هزاران 
نفر از مردم بحرین برای گرامیداشــت ســالروز شــهدای 
انقالب فوریه این کشورو در محکومیت سفر مقامات رژیم 

صهیونیستی به بحرین به خیابان ها آمدند.
در واکنــش، جمعیت ملی- اســالمی الوفاق بحرین 

اظهارات معاون وزیر خارجه بحرین درباره حضور موساد در 
این کشــور را فاجعه ای برای آن و امری خطرناک توصیف 
کرد. این جمعیت در بیانیه خود آورده اســت که اظهارات 
عبــداهلل بن احمد آل خلیفه، اظهاراتی ناشــی از تفکرات 
فاجعه آمیز و ساده لوحانه ای است که از مرزهای دیپلماسی 
عبور کرده و آشــکارا اعالم می کند که سرویس اطالعات 

)جاسوسی( رژیم صهیونیستی در داخل بحرین فعال است.
در بیانیه مذکور آمده است که این سخنان آل خلیفه 
بیانگر ســطح بی مســئولیتی و در معرض خطر قرار دادن 
امنیت بحریــن و تبدیل آن به مکانــی ناامن، بی ثبات و 
ایجاد تنش در منطقه اســت و اینها اقداماتی اســت که 
هرگز از خردمندان، صاحبان عربیت، وجدان و انســانیت 

سر نمی زند.
الوفــاق تأکیــد کرد کــه رژیم صهیونیســتی دارای 
کارنامه ای مملو از جنایت علیه بشــریت، شهید و زخمی 
کــردن ده ها نفر، ترور و جنایت های دیگر اســت و حضور 
آن در بحرین خطری برای داخل بحرین، منطقه و جهان 
اســت و آن را به صحنه  جنگ تبدیل می کند. ما از طرف 
ملت بحریــن مخالفت قاطع خود ایــن جنایت و خیانت 
علیه بحرین، اعراب و مســلمان را اعالم می کند. با توجه 
به مســئولیت ملی، تاریخی، عربــی و اخالقی خود اعالم 
می کنیم حضور موساد در بحرین، اشغالگری آشکار و تجاوز 

علیه کشور و اهالی آن است.
گفتنی است، جزیره کوچک بحرین که جمعیتی کمتر 
از ۲ میلیون نفر را در خود جا داده است، سرزمینی عمدتاً 
شیعه نشین است اما توســط حکومتی سنی و نزدیک به 
رژیم آل ســعود گردانده می شود و از ســال ۲0۱۴ شاهد 
اعتراضات دنباله دار علیه حاکمیت اقلیت بوده است. رژیم 
آل خلیفه که بعضاً اشغالگر بحرین نیز نامیده می شود، جزو 
نخســتین حکومت های عربی بود که به روند عادی  سازی 

روابط با رژیم آپارتاید اسرائیل پیوست.

سرویس خارجی-
طرح ویــژه تامین امنیت زائران حرم امــام کاظم )ع( در 
سالروز شــهادت این امام همام با مشــارکت همه واحدهای 

امنیتی از جمله الحشد الشعبی به اجرا گذاشته شده است.
فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه ای اعالم کرده که روز دوشــنبه 
یک نشســت امنیتــی را در مقر این فرماندهی بــا حضور فرماندهان 
مناطق »الکرخ« و »الرصافه«، و نمایندگانی از سازمان الحشد الشعبی 
و افســران ارشــد فرماندهی عملیات بغداد برگزار کرد. بر اساس این 
بیانیه، در نشســت مذکور طرح های ویژه تامین امنیت مراسم سالروز 
شهادت امام کاظم )ع( مورد بررسی قرار گرفت که در آن همه نهادهای 
امنیتی اعم از وزارتخانه های دفاع و کشــور، سازمان الحشد الشعبی و 

دستگاه های اطالعاتی مشارکت دارند.
فرمانــده عملیات بغــداد از افزایــش تالش اطالعاتــی و انجام 
عملیات های پیش دســتانه منحصر به فرد در جست وجو، بازرسی و 
شناسایی در مناطقی که در دایره مسئولیت این فرماندهی قرار دارد، 
خبر داد و گفــت که ورودی های بغداد، فضاها و باغ ها و دشــت های 
اطــراف بغــداد و ورود افراد و خودروها کامال تحت کنترل اســت. به 
گزارش فارس، او بر لزوم حضور فرماندهان در راس یگان هایشان برای 
پیگرد عناصر تروریســت داعش و همه کسانی که به دنبال برهم زدن 
صلح وامنیت هســتند، تاکید کرد و گفت که باید با هر گونه شایعات 

درباره وجود اختالل امنیتی نیز برخورد شود.
فرمانده عملیات بغداد گفت: »جز مســیر حرکت زائران به سمت 
کاظمین، هیچ مســیری مسدود نشده است؛ با این حال تالش جدی 
صورت گرفته تا فرصت از کســانی سلب شود که به دنبال رساندن هر 
گونه آزاری به زائران یا برهم زدن آرامش فضای تشرف زائران به سمت 
حرم مطهر امام کاظم )ع( است.« او در پایان خواستار هماهنگی سطح 
باالی بین واحدهای امنیتی و طرف های پشــتیبان برای ارائه خدمات 

به زائران است.
گفتنی اســت، جمع زیادی از شهروندان عراقی از مناطق مختلف 
این کشــور، به ویژه جنوب عراق، به مناســبت ســالروز شهادت امام 
کاظــم )ع( در روز ۲۵ رجب )8 اســفند( از روزهای گذشــته پیاده و 
ســواره در حال رساندن خود به کاظمین هســتند و احتمال می رود 
شمار عزاداران کاظمین تا هفته آینده میلیونی شود. بارگاه امام موسی 
کاظم )ع( امام هفتم و امام جواد )ع( نوه ایشــان و نهمین امام شیعیان 

در منطقه کاظمین در شمال بغداد واقع است.
انفجار در مسیر کاروان ائتالف آمریکایی

خبر دیگر از عراق آن که یک کاروان لجســتیکی ائتالف آمریکایی 
کــه تجهیزات و اقالم مورد نیاز نظامیان آمریکایی را انتقال می داد در 
جنوب عــراق هدف انفجار بمب کنار جاده ای قرار گرفت. به نوشــته 
منابع عراقی، این انفجار در نزدیکی شــهر الناصریه در استان ذی قار 
رخ داد و هنوز خبری از تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. 
هیچ گروهی نیز تا این لحظه مســئولیت این حمله را بر عهده نگرفته 
اســت. این کاروان ها از مرز کویت وارد عراق شــده و اقالم مورد نیاز 
نظامیان آمریکایی را حمل می کنند و آمریکایی ها از بیم این انفجارها، 
شــرکت های حمل ونقل عراقی را برای انتقال ایــن تجهیزات به کار 

گرفته اند.

به تخریب گسترده ساختمان های  عربستانی های معترض 
جده، تصاویر ولیعهد رژیم آل ســعود را همراه با شــعارهای 

»طاغوت سرنگون باد« بر دیوارهای شهر حک کردند.
همزمان با عملیات تخریب گســترده مناطقی در شــهر »جده« 
عربســتان و آوارگی اجباری اهالی محله های تخریب شده)که به بهانه 
اجرای سند ۲030 انجام می شود( خشم مردمی رو به افزایش است و 
معترضان مخالفت خود را با نوشتن شعارهایی بر دیوارهای شهر اعالم 
می کنند. بر اساس گزارش »سعودی لیکس«، تصاویری در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شده که نشان می  دهد معترضان در کنار دستورات 
مربوط به تخریب محله ها، نقاشــی های »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی در کنار شعار »یسقط طاغیه« )سرنگون باد طاغوت( را حک 

کرده اند.
»جده« شاهد بزرگترین عملیات تخریب در تاریخ خود است و این 
روند تخریب شامل بیش از ۶0 محله می شود. علی رغم اینکه بسیاری 
از این محله ها مدرن هستند اما آل سعود اصطالح محله های فقیرنشین 
را به آنها اطالق کرده و مدعی شده، اهالی آن مصرف کننده مواد مخدر 
و خالفکار هســتند. این اقدام منجر به مهاجرت داخلی گسترده شده 
و حتی برخی از خانواده ها به زیر پل ها پناه برده اند. به گزارش فارس، 
آل ســعود در مقابل خانه های تخریب شــده فقط صد واحد مسکونی 

ارائه داده اند.
گفتنی است، مقامات سعودی این تصمیم ناعادالنه خود را با چند 
دلیل توجیه می کنند: اینکه اکثر مناطق به صورت ســازماندهی شده 
مشــمول برنامه ریزی شهری نیســتند، همچنین آنها اعالم می کنند 
که شــبکه جاد ه ای این مناطق غیر ســازماندهی شده که غیر اصولی 
و بدون آسفالت ساخته شده و عالوه بر این دالیل، فقر، بیماری و سطح 
تحصیالت پایین در این مناطق حاکم است. اما مقامات سعودی توضیح 
نمی دهند با ویران کردن کل این مناطق چگونه مشــکل شهر سازی، 
فقر، بیماری و... قرار است حذف شود. باید توجه کرد مقامات سعودی 
خواهان تخریب محله های فقیر نشین در جده هستند، خواسته ای که 
در خدمت چشــم انداز ۲030 بن ســلمان اعالم شده است. البته این 
مشــکل تنها مشکِل بن ســلماِن تازه به دوران رسیده نیست، همواره 
بســیاری از کسانی که در سودای »توســعه از باال« بوده اند، توسعه و 

پیشرفت را با بُِتن ریزی اشتباه می گیرند. 

 در ادامــه درگیری ها در منطقه »شــیخ جــراح«، با یورش 
شهرک نشینان و پلیس  رژیم صهیونیستی به این محله، یک معلول 

و یک زن فلسطینی به شدت آسیب دیدند.
منابع خبری اعالم کردند به دنبال یورش شــهرک نشــینان و پلیس  
رژیم صهیونیستی به محله شیخ جراح، سه فلسطینی از جمله یک معلول 
و یک زن آسیب دیدند. به گفته شاهدان عینی، یکی از افراد آسیب دیده 
به دنبال ایــن حمالت، »محمد العجلونی« نــام دارد که دارای معلولیت 
جسمانی است. فعاالن سیاسی اجتماعی فلسطینی، کلیپ حمله نیروهای 
رژیم صهیونیستی به این فرد معلول را در شبکه های اجتماعی بازنشر داده 

که با واکنش های فراوانی روبه رو شده است.
در همین راستا سازمان حالل احمر فلسطین در بیانیه ای اعالم کرد که 
ســه تن را به دلیل آسیب های وارد شده که نتیجه خشونت سربازان رژیم 
صهیونیستی است، برای مداوا به بیمارستان منتقل کرده است. به گزارش 
ایســنا، هالل احمر فلسطین در این بیانیه از آسیب یک زن فلسطینی به 
دلیل ضربات نیروهای رژیم صهیونیستی خبر داد. در این بیانیه همچنین 
آمده اســت که نیروهای صهیونیستی یک آمبوالنس را متوقف کرده و آن 

را تفتیش و بازرسی کردند.
گفتنی است، یکشنبه گذشته به دنبال اعالم »ایتمار بن گویر«، نماینده 
افراطی راست گرای کنسِت رِژیم آپارتاید اسرائیل مبنی بر انتقال دفتر خود 
به محله شیخ جراح، تقابل و برخورد شهرک نشینان و فلسطینیان شدت 
گرفت. پلیس رژیم صهیونیســتی با حمایت از اقدامات بن گویر، تظاهرات 
و اعتراض ساکنان فلسطینی محله شیخ جراح را به همراه شهرک نشینان 

سرکوب کرده است.
در همین رابطه »محمد آشــتیه«، نخست وزیر تشکیالت خودگردان 
فلسطین در ابتدای جلسه هفتگی کابینه در رام اهلل گفت: »فلسطینی هایی 
که از خانه های خود در محله های شــیخ جراح، جبل المکبر و ســلوان در 
قدس دفاع می کنند، در معرض شنیع ترین سیاست ها و اعمال آزار و اذیت، 
نژادپرستی و پاک  ســازی قومی هســتند.« وی افزود، این اقدامات رژیم 
صهیونیستی با هدف آواره کردن فلسطینیان از خانه و کاشانه خود، برای 
جایگزینی آنها توســط شهرک نشینان صورت می گیرد. آشتیه بیان کرد: 
»به اسرائیل هشدار می دهیم در سیاست  هایش بازنگری کند؛ چرا که این 

رژیم مسئول هر اتفاقی خواهد بود که صورت بگیرد.«
شکلی جدید از انتفاضه

خبر دیگر از فلسطین آن که کمیته امور اسرای فلسطینی روز دوشنبه 
از وقوع عملیات با ســالح سرد توسط یک اسیر فلسطینی علیه زندان بان 
صهیونیســت در زندان »نفحه« در فلسطین اشغالی خبر داد. این کمیته 
در بیانیه ای اعالم کرد که پس از حمله محیط زندان پرتنش شــده است. 
»حســن عبد ربه« مشاور کمیته امور اسرای فلسطینی نیز در گفت وگو با 
المیادین اعالم کرد: »عملیات حمله با سالح سرد علیه یکی از زندانبان های 
صهیونیســت شکل جدیدی از انتفاضه اســرا در پاسخ به تجاوزهای رژیم 
اشــغالگر اســت.« او با اشــاره به وضعیت بســیار وخیم زندان های رژیم 
صهیونیســتی در ســایه اقدامات ســرکوبگرانه این رژیم علیه اسرا گفت: 
»فلســطینی ها باید با دستیابی به وحدت و یکپارچه کردن صفوف خود از 

این انتفاضه حمایت کنند.«

همان طور که انتظار می رفت با تشــدید تنش ها در شرق اوکراین و 
اقدام پوتین در به رســمیت شناختن استقالل دو جمهوری خود خوانده 
»لوهانسک« و »دونتسک« قیمت نفت رشدی سرسام آور را تجربه کرد و 

به 100 دالر نزدیک شد.
قیمت نفت با افزایش تنش در شــرق اوکراین از نیمه شــب سه شنبه با رشد 
همراه شــد و در معامالت دیروز تا مرز ۱00 دالر نیز رســید. بر اســاس گزارش 
دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز 
9۴ دالر و ۲8 ســنت ثبت شــد، در حالی  که جمعه )۲9 بهمن ماه( 9۲ دالر و ۷9 
سنت بود. قیمت نفت خام شــاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت )WTI( نیز 
دیروز )سه شــنبه، سوم اسفندماه( و تا لحظه تنظیم این گزارش به  ترتیب 98 دالر 
و ۷۷ ســنت و 9۵ دالر و ۴۱ سنت به ازای هر بشــکه بود. آمریکا،اتحادیه اروپا و 
انگلیس، روزانه 3/۵ میلیون بشــکه نفت و فرآورده از روسیه خریداری می کنند و 
در صورت تحریم نفتی روســیه انتظار می رود قیمت نفت جهش بسیار بیشتری را 
تجربه کند.دیروز همچنیــن صدراعظم آلمان از توقف اجرای مجوزهای مربوط به 

خط لوله مشترک گازی با روسیه خبر داد. 
به گزارش فارس، به دنبال اقدام روســیه در به رســمیت شــناختن استقالل 
جمهوری های خود خوانده دونتســک و لوهانســک در شرق اوکراین، دولت آلمان 
از تصمیــم خود برای تعلیــق اجرای پروژه خط لوله گاز با روســیه موســوم به 
نورداستریم-۲ خبر داد.»اوالف شولتز« صدراعظم آلمان با اشاره به اقدامات اتحادیه 

اروپا علیه روســیه گفت: اولین بخش از تحریم ها علیه مسکو مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است. این تحریم ها روی پروژه نورد استریم-۲ نیز اثر می گذارد، اکنون 
هیچکدام از مجوزها نمی تواند اجرا شود. براساس گزارش شبکه الجزیره، صدراعظم 
آلمان همچنین تاکید کرد که برلین به تالشها برای تنوع بخشیدن به واردات منابع 
گاز ادامه خواهد داد.  کمیســیون اتحادیه اروپا بــا حمایت ضمنی از اقدام برلین، 
اعالم کرد تعلیق پروژه نورد استریم تأثیری بر عرضه انرژی در اروپا نخواهد گذاشت. 
وزارت خارجه اوکراین نیز از اقدام آلمان اســتقبال کرد و گفت تصمیم آلمان ثابت 

می کند رهبری واقعی در شرایط سخت تصمیمات دشواری می گیرد.
رؤسای کمیســیون اروپا و شــورای اروپا نیز با »غیرقانونی و غیرقابل قبول« 
خواندن اقدام روسیه در به رسمیت شناختن دو جمهوری خود خوانده دونتسک و 
لوهانسک در شرق اوکراین، گفتند که بروکسل اولین بسته تحریمی را علیه روسیه 
ارائه خواهد کرد.آن ها با غیرقانونــی خواندن این تصمیم، افزودند که این اقدامات 
کسانی را که در آن دخیل بودند و همچنین بانک هایی را که از ارتش روسیه و سایر 
عملیات ها در این مناطــق حمایت مالی می کنند، هدف قرار می دهد. طبق بیانیه 
منتشر شــده در این خصوص، آنها همچنین توانایی کشــور و دولت روسیه برای 
دسترسی به سرمایه و بازارهای مالی و خدمات اتحادیه اروپا را هدف قرار خواهند 
داد. به نوشــته روزنامه انگلیسی »فایننشــال تایمز«، در صورت تصویب، اقدامات 
اتحادیه اروپا 3۵۱ عضو دومای روسیه و همچنین افراد و مشاغل مرتبط با اقدامات 

روسیه در مناطق جدایی طلب را هدف قرار خواهد داد. 

دو روزنامه عبری زبان به بررسی شرایط سوریه در یازدهمین نفت در مرز 100 دالر
سالروز آغاز بحران در این کشور پرداخته و نوشته اند که با گذشت 
این مدت، بشار اســد هنوز پابرجاست و قواعد به نفع اسد تغییر 

کرده است.
»عاموس هارئیل« کارشــناس نظامی صهیونیســتی روز سه شنبه در 
روزنامه هاآرتص به بررسی وضعیت سوریه در یازدهمین سالروز آغاز بحران 
در این کشــور پرداخته و بر شکست تمامی برنامه های رژیم صهیونیستی 
اذعان کرده اســت. او نوشــته که با آغاز سال ۲0۲۲ به این نتیجه و یقین 
رسیده که جنگ در سوریه در عمل پایان یافته و غبار حوادث فرونشسته 
اســت. یک مقام صهیونیستی نیز بدون ذکر نام خود به این روزنامه گفته: 
»تمامی قواعد بازی که می شناختیم تغییر کرده و اکنون مقابل چشمان ما 
رئیس جمهور بشــار اسد قرار دارد که بار دیگر شروع به باز سازی و توسعه 

سوریه جدید می کند.«
از آن سو »لیالخ شوال« تحلیلگر نظامی در روزنامه یسرائیل هیوم نیز 
نوشته که تغییرات مدت اخیر در سوریه تا حد باالیی دراماتیک بوده و پس 
از ســال ها بحران و جنگ داخلی و کشــتار و آواره شدن میلیون ها نفر بار 
دیگر این بشــار اسد است که در مسند قدرت حضور دارد و تالش می کند 
حاکمیت دولت دمشق را بر سوریه تکمیل کند. به گزارش تسنیم، او تأکید 
کرده که بشار اسد در این مسیر تا حد بسیاری مدیون ایرانی ها و حزب اهلل 
اســت و در ابتدای جنگ که دولت دمشــق متحمل شکست های بزرگ 
می شــد، این ایران و حزب اهلل بودند که به سرعت وارد عمل شده و مسیر 
پیروزی ها را به روی دمشــق هموار کردند و پس از آن بود که روسیه نیز 
که فرصت را برای حضور و نفوذ در منطقه مناسب می دید وارد عمل شد.

به نوشــته رأی الیوم، طبق نوشــته های کارشناســان صهیونیستی، 
دولت ســوریه از سال ۲0۱8 شــروع به بازیابی حاکمیت خود و باز سازی 
شــاکله ارتش کرده اســت و هرچند هنوز تمامی مناطق ســوریه تحت 
 تســلط دولت نیست، اما بشار اســد با تمامی توان برای تحقق این هدف 

تالش می کند.

 گزارش  هاآرتص از تغییر قواعد جنگ در سوریه 
به نفع بشار اسد

طی روزهای گذشته اتفاق افتاد
 شعار نویسی روی دیوارهای جده 

و زیر تصاویر بن سلمان 
با عنوان سرنگون باد طاغوت

شادی ساکنان دو منطقه استقالل یافته در شرق اوکراین


