گزارش خبری تحلیلی کیهان

در پی بروز تخلفات احتمالی در واردات نهادههای دامی صورت گرفت

برکناری مدیرعامل سازمان تعاون روستایی
با دستور رئیسجمهور

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونــا :ایران
در پایینترین نقطه شیوع کرونا قرار دارد.
شــورای شــهر تصویب کرد؛ نامگذاری معبری
در منطقه  12تهران به نام شهید صیاد خدایی.
برجام دوباره روی سر بورس خراب شد.
دوشنبه  6تیر 1401

 27ذیالقعده 1443

سالگرد سوء قصد
به جان حضرت آیتاهلل خامنهای

آمادهباش؛
«حافظ هفت» مجروح شده
صفحه ۳

رئیسجمهور در نشست روز جهانی
مبارزه با مواد مخدر:

نتیجه سلطهگری آمریکا
و ناتو در افغانستان
تولید و توزیع مواد مخدر
به جهان بوده است

سایه سنگین جنگ اوکراین و بحران اقتصادی
بر سر اجالس سران گروه 7

نقــش ســیاه روبــاه پیــر در جنــگ یمــن
به روایت رئیس سابق حزب کارگر انگلیس.
در گفتوگــو با رســانه عبریزبان مطرح شــد؛
نگرانی جدی افسران نیروی دریایی رژیم صهیونیستی
از توان نظامی حزباهلل لبنان در دریا.

کشــتیآرای :بــا اقدامــات بانــک مرکــزی
سکه 450هزار تومان ارزان شد.
آغــاز پرداخــت وام قرضالحســنه فرزندآوری
در یک بانک دولتی.
[ صفحات  ۴و ]۱۰

سال هشتادو یکم
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاکره در قطر تله است
نباید به آمریکا جایزه بدهید

آلخلیفه اداره بحرین را به رژیم صهیونیســتی
سپرده است!
ترامپ :آبرویی برای آمریکا باقی نمانده ،به ابزاری
برای خنده تبدیل شدهایم.
[ صفحه آخر]
شماره 23058

تکشماره  50000ریال

سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرد

دومین پرتاب تحقیقاتی ماهوارهبر «ذوالجناح»
با موفقیت انجام شد

پاسخ تحریم ،ترور ،دزدی دریایی و قطعنامه ضدایرانی ،مذاکره نیست

صفحه ۳

قالیباف در نطق پیش از دستور:

مجلس
برای تحقق اهداف تحول قضایی
در کنار قوه قضائیه است

گزارش کیهان از باران بال بر سر صهیونیستها

انفجار مهیب
این بار در مجتمع لجستیکی حیفا
[صفحه آخر]

صفحه ۱۱

سردار سالمی و سردار باقری
از اقدامات حجتاالسالم طائب
تقدیر کردند
صفحه ۱۱
نگاه

اتحاد
علیه امپراطوری ابلهان
صفحه ۱۱

آگهی تغییرات شرکت حملونقل بینالمللی خوشنام راه

سهامی خاص به شماره ثبت  115299و شناسه ملی 10101589202

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ  1399/11/09و به
استناد مجوز شــماره  11/61984مورخ  1399/11/15اداره کل راهداری و حملونقل
جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای سیاوش عیقرلو به شماره ملی
 0074119842به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئتمدیره و آقای محمد عی قرلو به
شماره ملی  0043716083به سمت رئیس هیئتمدیره و خانم شکوفه حاج عظیمیان
به شــماره ملی  1378931531به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت دو سال انتخاب
گردیدند .کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور شامل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود
اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئتمدیره به
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشدو امضا اسناد تیر و اظهاریههای قرارداد تیر با
امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سفر بورل به تهران نوعی تقسیمکار آمریکا
و اروپا در موضوع مذاکرات هستهای ایران و
 ۴+۱و اساس ًا فاز دیگری از فشار و تهدید برای
چانهزنی و تلهگذاری برای ایران است.
موضوع اصلی ،محل مذاکرات نیســت و
غربیها منتظرند که ایران در قبال تلهگذاری
دیپلماتیک آمریکا و اروپا به آنها جایزه داده
و با ذوق و خوشحالی به استقبال ادامه مذاکره
(عقبنشینی از مواضع و شروط اصلی) برود!
قطعنامــه ضدایرانی در شــورای حکام
آژانس ،فعالکردن ســرویسهای اطالعاتی
صهیونیســتی ،ترور شــهید صیاد خدایی،
خرابکاری در تأسیسات هستهای ،تحریمهای
اخیر ایــران در حوزه پتروشــیمی ،دزدی
محموله نفتکش ایران در آبهای یونان ،اعالم
جایزه برای کسب اطالعات درباره سپاه تنها
بخشی از اقدامات خبیثانه آمریکا و همپالگان
اروپاییاش علیه جمهوری اسالمی ایران در
طول یک ماه گذشته است
دســتگاه دیپلماسی کشــورمان باید با
مالحظه و تأمل بیشتری در موضوع مذاکرات
آینده ورود کنــد و با مقاومت بر حقوق ملت
ایران لحظهای از مواضع انقالبی و شروط اصلی
(لغو کامل تحریمها ،راســتیآزمایی و ارائه
تضمین از سوی طرف آمریکایی) عقبنشینی
نکند ،چنانکه تاکنون چنین بوده است.
[صفحه ]۲

آگهی تغییرات شرکت پایندان شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  20990و شناسه ملی 10100665370

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مــورخ  1399/06/12تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه و
صورت حساب سود و زیان ســال مالی  1398مورد تصویب
قرارگرفت .موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی  1399انتخاب
گردید .روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت
انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حملونقل بینالمللی آریا ترابر راد شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت  55760و شناسه ملی 10101008714

آگهی تغییرات شرکت ورنکو

سهامی خاص به شماره ثبت 20380
و شناسه ملی 10100659286

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه
مورخ  1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ترازنامه
و صورت حســاب ســود و زیان دوره عملکرد سال مالی
 1398تصویــب گردید .آقای جهانشــاه ناظمیان به کد
ملــی  0039582434به ســمت رئیــس هیئت مدیره
و خانــم نینا ناظمیــان به کد ملــی  0070760561به
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانــم پریناز پناهی
به کد ملی  0039166368به ســمت مدیرعامل و عضو
هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب شــدند .آقای
غالمرضا ســلیمانزاده فرد به کد ملــی 0320228223
به ســمت بازرس اصلــی و خانم ورنیــکا ملکداودی به
کدملی  1815328576به سمت بازرس علیالبدل برای
مدت یکســال مالی انتخاب شــدند کلیه اوراق و اسناد
تعهدآور از قبیل چک ســفته بروات و عقوداسالمی و کال
با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر
میباشــد -.روزنامه کیهان جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین گردید.

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/03/08
و مجوز شــماره  11/15481مورخ  1400/03/26اداره کل
راهداری و حملونقل جادهای اســتان تهــران تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد -:ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل
تعییــن گردیدند :آقای محمد علی محمدخانی به شــماره
ملی  0043136095به ســمت رئیس هیئت مدیره -آقای
وحید محمدخانی به شماره ملی  0079931421به سمت
نایبرئیس هیئت مدیره -آقای مجید محمدخانی به شماره
ملی 0069051488به ســمت عضــو هیئت مدیره و آقای
حمید محمدخانی به شماره ملی  0059601681به سمت
عضو هیئت مدیره و آقای سعید محمدخانی به شماره ملی
 0010869905عضو هیئــت مدیره و خانم هلیا جوکار به

شماره ملی  0074156871به ســمت مدیرعامل انتخاب
شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل
چک ،ســفته ،برات ،قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر
یــک از اعضای هیئت مدیره منفردا ً همراه با مهر شــرکت
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریههای قــرارداد تیر با
امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر
میباشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهیتغییراتشرکتشیمیاییشمین
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996
و شناسه ملی 10100754556

(در حال تصفیه) سهامی خاص به شماره ثبت 470154

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص
به شماره ثبت 266045
و شناسه ملی 10103832470
بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

آقاسردار به شــماره ملی  0054886031به سمت

ذیل اتخاذ شــد :اعضــای هیئت مدیــره عبارتند

مدت یک سال شمسی تمدید گردید .آقای علی عبادتطلب

بشــماره ملی  0045260524به سمت نایب رئیس

ملــی ،1282646036آقای فضل الــه نیک نژاد به

تصفیه تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حکمت سرای ایرانیان طوبی
و شناسه ملی 14004813854

 1399/06/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی

بطــور فوقالعاده مــورخ  1399/11/07تصمیمات

مورخ  1400/02/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مدت تصفیه به

رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری

از آقای ســید محسن احســن اصفهانی به شماره

بارکوســرائی به شــماره ملی  2720906077به سمت مدیر

هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره

شــماره ملی  ،1287734091آقــای مجتبی نیک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

ملی  0045614040به ســمت عضو هیئت مدیره

و آقای امیرحســین یککالم الری به شــماره ملی

 0054606901خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند .امضاء کلیه اوراق
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و

برات و کلیه عقود اسالمی طبق ماده  44اساسنامه

با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت اداری
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با

مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

نژادی به شــماره ملــی 1282232975برای مدت
دو ســال انتخاب گردیدند .آقای علــی دافعیان به

شــماره ملــی  1282688510به ســمت بازرس

اصلی و آقــای صفر آقائی پور ماچیانی به شــماره

آگهی تغییرات شرکت آتا تیر ایرانیان با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  498962و شناسه ملی 14006198127

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1399/07/05

ملی 2690701431به ســمت بــازرس علیالبدل

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :محل شرکت در واحد ثبتی تهران به

کثیر االنتشــار کیهان جهت نشر آگهیهای شرکت

شهر تهران ،محله شهیدقندی  -نیلوفر ،خیابان سهروردی شمالی،

منتهی به سال  98به تصویب رسید.

جنوب غربی کدپستی  1559613525تغییر یافت و ماده مربوطه در

برای مدت یک ســال مالی انتخاب شــدند .روزنامه

آدرس استان تهران  -منطقه  ، 15شهرستان تهران ،بخش مرکزی،

انتخاب شــد .ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

خیابان شهید سید علیرضا شهرتاش ،پالک  ،74طبقه چهارم ،واحد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سید احمد حسینی سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع :این ماهوارهب ِر سه مرحلهای از نظر ویژگیهای
فنــی ،قابل رقابت با ماهوارهبرهای روز دنیا اســت که دارای دو مرحلــه پیشرانش جامد و یک مرحله
با پیشرانش مایع است.
پرتاب ماهوارهبر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است .به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه
این ماهوارهب ِر ترکیبی با بهرهگیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز گردیده است.
[صفحه ]۳

رئیس جمهور در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق:

قرار شد برای تسهیل روابط پولی ایران و عراق
گامهای جدیدی برداشته شود

آیتاهلل رئیســی :روابط ایران بــا عراق معمولی
و ســنتی نیست ،بلکه روابط بســیار عمیقی است
که ریشه در فرهنگ ،اعتقادات و باورهای مشترک
دیرینه دو ملت و دو کشور دارد و امروز مسئولین عالی
دو کشور ارادهای عمیق و جدی برای توسعه روابط
در همه حوزهها دارند.
امــروز عراق را نزدیکترین ملــت به ملت ایران
میبینیم و نزدیکترین روابط در حوزههای مختلف را
با کشور عراق داریم .در بین همسایگان بیشترین و نزدیکترین روابط را با عراق داریم .در مذاکرات دو طرف
قرار شد گامهای جدیدی برای تسهیل روابط پولی و بانکی فیمابین برداشته شود.
[صفحه ]۳

خبر ویژه

اعتماد :با وجود قوانین
تحریمی آمریکا
احیای برجام بیهوده است

[ صفحه] ۲

یادداشت روز

مذاکره در قطر
نگاه تاکتیکی یا راهبردی؟
[ صفحه] ۲

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سالمت پایا سینا سهامی خاص
به شماره ثبت  476562و شناسه ملی 14005124865

به اســتناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1399/08/03تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :هیئت مدیره برخی اختیارات مندرج در ماده  47اساسنامه
به شــرح ذیل به آقای صابر جباری فاروجی با سمت مدیرعامل تفویض
گردید -1 :تصویب آئین نامههای مالی و معامالتی ،اســتخدامی ،ساختار
تشــکیالتی ،صلــح و ســازش و ارجاع بــه داوری خود و شــرکتهای
زیرمجموعــه  -2تصویب آئیــن نامهها و دســتورالعملهای اجرائی در
چارچوب اساســنامه ،مصوبــات مجمع ،برنامه و بودجه ســاالنه خود و
شرکتهای زیرمجموعه  -3نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان شرکت،
تعیین شــغل ،حقوق ،دســتمزد ،پاداش ،کارانه ،ترفیع و تنبیه ،تعیین
سایر شــرایط اســتخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و
بازنشســتگی و مســتمری وراث آنها در حدود بودجه مصوب سالیانه در
چارچوب آییننامه استخدامی مصوب مجمع -4 .تهیه و برنامه استراتژیک
و برنامه و بودجه ســاالنه شــرکت جهت ارائه به مجمع و تصویب برنامه
اســتراتژیک و برنامه و بودجه ساالنه شرکتهای زیرمجموعه -5 .افتتاح
هر نوع حســاب و استفاده از آن به نام شــرکت نزد بانکها و موسسات
قانونــی دیگر -6 .عقد هرنوع قــرارداد و انجام هرگونه معامالت و تغییر،
تبدیل ،فســخ یا اقاله آنها در چارچوب آیین نامه معامالت شــرکت-7 .
تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شــرکت هر شــش ماه یک بار و
دادن آن به بازرس شــرکت -8 .تنظیم خالصه صــورت دارایی و دیون
شــرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد
و ســود و زیان شــرکت و تلفیقی شرکت و شــرکتهای زیرمجموعه.
 -9دعــوت مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و تعیین دســتور جلســه
آنها -10 .پیشــنهاد هر نوعاندوخته عالوهبر پنج درصداندوخته قانونی.
 -11پیشنهاد تقســیم سود بین صاحبان ســهام  -12پیشنهاد اصالح
اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده  -13مشارکت و سرمایهگذاری در
ســایر شرکتها و همچنین تأسیس شرکتهای اقماری  -14واگذاری و
تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و ثبت هر نوع اختراع و نام

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات
به شماره ثبت  37103و شناسه ملی 14005354707

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/02/22
و مجــوز شــماره  1400/1/2754مــورخ 1400/2/25اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل
اتخاذ شــد :آقای مجید شــاکری باکدملــی 0089910303
و آقای کریم شاکری باکدملی 1299984274و آقای منصور
ابراهیمی خوسفی باکدملی  4479772782به سمت اعضای
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و نشان و تصویر و عالیم تجاری در چارچوب آیین نامه معامالت شرکت.
 -15دریافت مطالبات شــرکت و پرداخت دیون شــرکت و متفرعاتش
در چارچــوب آییــن نامه مالی شــرکت -16 .تعهد ظهرنویســی قبول
پرداخت و واخواســت اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مالی شرکت.
 -17نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات
و نهادهــای عمومی با کلیــه اختیارات قانونــی الزم -18 .طرح و دفاع
از هرگونــه دعوای حقوقی یا کیفری له و علیه شــرکت و موسســات و
بیمارستانها و درمانگاههای تابعه(درمانگاه امام سجاد(ع)-واوان درمانگاه
استخر و درمانگاه خرمشــهر) در تمامی مراجع قضایی و غیرقضایی اعم
از دادگاهها دادســراها شــوراهای حل اختالف دیوان عالی کشور دیوان
عدالــت اداری و مراجع داوری اداری انضباطی مالیاتی نظامی و انتظامی
در هر زمان و مکان و در هر مرحله از رســیدگی اعم از بدوی تجدیدنظر
فرجامی واخواهی اعاده دادرســی با حق اســتیفای کلیه اختیارات مورد
نیاز در دادرســی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلســات اعتراض به
رأی تجدیدنظر فرجامخواهی واخواهی اعاده دادرســی مصالحه و سازش
ادعای جعل یا انکار و تردید نســبت به سند طرف و استرداد سند تعین
جاعل ،حق امضای قراردادهای حاوی شــرط داوری یا توافقنامه داوری
و ارجــاع دعوا به داوری و تعییــن داور (با حق صلح یا بدون آن) ،ارجاع
امر به کارشناســی و تعیین مصدق و کارشــناس ،طرح دعوی خسارت،
اســترداد دادخواست یا دعوی ،جلب شخص ثالت و دفاع از دعوی ثالث،
ورود شــخص ثالــث و دفاع از دعوی ورود ثالث ،دعــوی متقابل و دفاع
در مقابــل آن ،قبول یا رد ســوگند ،اجرای حکم نهایــی و قطعی داور،
درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به
و وجوه ایداعی ،انتخاب و عزل وکیل و وکالی دادگســتری یا نماینده با
حق توکیل مکرر و تفویض کلیه اختیارات به آنها.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حملونقل بینالمللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت  115299و شناسه ملی 10101589202

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 1399/11/09و به
استناد مجوز شــماره  11/61984مورخ  1399/11/15اداره کل راهداری

و حملونقل جادهای اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بند ز ماده
 14اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید :امضا کلیه اوراق و اسنادبهادار و
تعهدآور شامل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی
و اداری با امضاء مدیرعامل و یــا هریک از اعضا هیئتمدیره به تنهایی

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و امضا اسناد تیر و اظهاریههای قرارداد

تیر با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

صفحه 2
دوشنبه  ۶تیر ۱۴۰۱
 2۷ذیالقعده  - ۱۴۴۳شماره 2۳۰۵۸

اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

یادداشت روز

مذاكره در قطر
نگاه تاكتیکی یا راهبردی؟

روز شنبه جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
در سفر به تهران چهار ساعت با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه کشورمان پشت درهای بسته گفتوگو کرد .پس از آن دو
طرف در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده و دیدگاههای
خود را بیان کردند .مهمترین نکته این کنفرانس خبری آن بود که
مذاکرات هستهای برای احیای برجام به زودی آغاز خواهد شد و
به گفته برخی منابع ،این مذاکرات به میزبانی یکی از کشورهای
منطقه  -به احتمال زیاد قطر -انجام خواهد پذیرفت.
مذاکرات مربوط به احیای برجام از حدود سه ماه قبل متوقف
شد .طرف آمریکایی از همان ابتدا سعی کرد توپ را به زمین ایران
انداخته و تهران را مسئول توقف مذاکرات معرفی کند .سیاستی
که همچنان نیز ادامه دارد .در همیــن زمینه یک مقام وزارت
خارجه آمریکا در اثنای سفر بورل به تهران گفت« :ما آمادهایم تا
به سرعت توافقی که برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام
در وین مذاکره کردیم را نهایی کرده و آن را اجرا کنیم .اما ایران
باید خواستههایی را که فراتر از برجام است ،کنار بگذارد».
ادعای آمریــکا درباره خواســتههای فرابرجامی در حالی
مطرح میشود که اساس ًا وضعیت امروز توافق هستهای محصول
زیادهخواهی و باجخواهی فرابرجامی دولت آمریکاست .دونالد
ترامپ رئیسجمهور ســابق آمریکا به امید دستیابی به اهداف
فرابرجامی ،از توافق هســتهای خارج شد و وزیر خارجه او روز
اول خرداد سال  97طی یک سخنرانی رسمی در بنیاد هریتیج،
لیستی مشتمل بر  12مورد از این خواستهها را اعالم کرد که نیمی
از آنها مربوط به نفوذ منطقهای ایران بود؛ از لزوم خروج ایران از
سوریه گرفته تا عدم حمایت از حزباهلل لبنان و انصاراهلل یمن و
حشدالشعبی در عراق .جو بایدن در رقابتهای انتخاباتی 2020
خود را منتقد سیاســت ترامپ علیه ایران معرفی کرد و وعده
بازگشــت به برجام را داد اما وقتی به کاخ سفید رفت در عمل
همان سیاست را در پیش گرفت و گفت آمریکا به دنبال توافقی
قویتر است و منظور خود از توافق قویتر را مهار قدرت موشکی
و نفوذ منطقهای ایران اعالم کرد .دقیق ًا همان خواب و خیالهایی
که ترامپ میدید!
کمتر از سه هفته پیش ( 18خردادماه) شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای
اروپا علیه ایران را تصویب کرد .پاسخ جمهوری اسالمی به این
قطعنامه جمعآوری برخی دوربینهــای نظارتی آژانس بود تا
نشــان دهد هرگونه اقدام خصمانهای بدون پاسخ نخواهد ماند.
گرچه برخی تحلیلگران معتقدند این پاســخ میتوانست و باید
به شکلی قویتر داده میشد .گروسی در سفر ابتدای سال خود
به تهران قول بستن پرونده پی.ام.دی را در خردادماه داده بود.
اما این پرونده نه تنها بســته نشد بلکه مستمسکی برای صدور
قطعنامه علیه ایران نیز قرار گرفت .نکته جالب و قابل تامل ماجرا
آنجاست که دولت آقای روحانی یکی از دستاوردهای مهم برجام
را بستن همیشگی پرونده پی.ام.دی عنوان میکردند .حال آنکه
این پرونده برای غرب بسته نشده و هرگز نیز بسته نخواهد شد،
کــه اگر آن را ببندند با چه اهرم و بهانهای ایران را متهم و علیه
ما فضاسازی کنند؟!
اگرچه راهبرد جمهوری اسالمی هیچوقت ترک میز مذاکره
نبوده اما آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در قطر،
پیام اشتباهی را به طرف مقابل مخابره میکند .آنها گمان خواهند
کرد تصمیم تهران محصول اقدام خصمانه آنها در آژانس است و
زمینه را برای حرکتهای خصمانه بعدی هموار میکند .موافقت
با ادامه مذاکره با غرب بر ســر احیای توافق هستهای ،شاید با
این تلقی صورت گرفته باشــد که ما ترککننده میز مذاکرات
نیستیم و پاســخی به تبلیغات آمریکا باشد که سعی میکند
ایران اسالمی را مسئول و مسبب بنبست فعلی جلوه دهد و این
تاکتیک روشی برای خنثیسازی این نیرنگ باشد! اما آیا از منظر
راهبردی هم ،چنین است؟ شک و تردید فراوانی در این خصوص
وجود دارد.
دولت ســیزدهم یکی از سیاستهای اصولی و کالن خود را
جداسازی معیشت مردم از مذاکرات هستهای اعالم کرده است.
تصمیم اخیر در سطح کالن به این سیاست اصولی ضربه میزند
هرچند واقع ًا دولت در سطح کالن خود قائل به این جدایی باشد.
دو گروه هستند که عالقه فراوانی به پمپاژ این گزاره غلط دارند؛
«بدون احیای برجام نمیتوان مشکالت کشور و مردم را حل کرد».
گروه نخســت طرف غربی -از آمریکا و تروئیکای اروپا گرفته تا
حتی رژیم صهیونیستی -است که به شدت از بیاعتبار شدن این
گزاره در هراس است .چرا که در این صورت ،تحریم به عنوان تنها
ابزار آنها برای فشار ،تا حد بسیار زیادی کارایی خود را از دست
داده و تیغش کند میشــود .شاید این سؤال مطرح شود که این
یک گزاره ذهنی و روانی اســت و تحریم یک واقعیت اقتصادی.
چطور باور داشتن یا نداشتن به این گزاره ،بر یک واقعیت عینی
اثر میگذارد؟ پاســخ این ســؤال طوالنی است و در این مجال
نمیگنجد .پیشنهاد میکنیم اگر به پاسخ این سؤال مهم عالقه
دارید ،کتاب «هنر تحریمها» اثر «ریچارد نفیو» که از او به عنوان
معمار تحریمهای ایران یاد میشــود را مطالعه کنید(.پیدیاف
کتاب به صورت رایگان در فضای مجازی موجود است ).نفیو در
این کتاب به شــکل تفصیلی توضیح میدهد که تحریم اگرچه
ابزاری اقتصادی اســت اما موفقیت یا شکست آن در درجه اول
روانی و مربوط به جامعه تحت تهاجم است.
گروه دومی که اگر نگوییم بیش از گروه اول به جا انداختن این
گزاره عالقه دارند و تمایلشان کمتر هم نیست ،جریان غربگرای
داخلی اســت .جریانی که اگرچه ظهور و نفوذ سیاسی آن در
ساختار رسمی قدرت با پایان دولت پیشین ،تا حد زیادی پایان
یافته اما فضاســازی و عملیات روانی آن در سطح افکار عمومی
همچنــان ادامه دارد .آنان همچنان اصرار دارند که وانمود کنند
مسیر برجام برای حل مشکالت کشور مسیر درستی بوده و هنوز
هم تنها مسیر پیش روی کشور است .مسئله برای این جریان،
صرف ًا یک پرونده فنی و مدیریتی نیســت که بتوان به راحتی از
نتیجه آن عبور کرد .برجام یک پرونده نمادین و سنگ محک دو
نوع تفکر است .تفکری که معتقد است میتوان به غرب اعتماد و
با آن همراهی و همکاری کرد و تفکری که همراهی با غرب را نه
تنها فرصت ندانسته بلکه تهدید نیز میداند.
مذاکره غیرمستقیم با آمریکا در قطر ،هدیهای ناخواسته به دو
گروه فوق است .اواسط خردادماه نشریه آمریکایی فارینپالیسی
در مقالهای با عنوان «حماقتهای آمریکا در قبال ایران» به بررسی
سیاستهای واشنگتن در تقابل با جمهوری اسالمی پرداخت و
بسیاری از آنها را اشتباه و احمقانه توصیف کرد .این مقاله طوالنی
با یک جمعبندی قابل تامل به پایان میرسد و آن هم اینکه علت
باجخواهی و زیادهطلبی آمریکا در برابر ایران آن است که هنوز
هم خیلیها در واشــنگتن به براندازی جمهوری اسالمی ایران
امید واهی دارند و در مقطع فعلی هم برخی اعتراضات معیشتی
و صنفی علت این توهم و امید واهی است .تا وقتی آمریکاییها
فشار را ابزاری برای مهار ،تضعیف و در نهایت براندازی در ایران
میبینند ،مذاکره نه تنها بینتیجه است بلکه این توهم و تالش
خصمانه را تشدید نیز میکند.

محمد صرفی

مذاكره در قطر تله است
نباید به آمریکا جایزه بدهید
سرویس سیاسی-
موضوع اصلی ،محل مذاکرات
نیســت و غربیها منتظرند که
ایــران در قبــال تلهگذاری
دیپلماتیک آمریکا و اروپا (آمدن
بورل به تهران) به آنها جایزه داده
و با ذوق و خوشحالی به استقبال
ادامه مذاکره (عقبنشــینی از
مواضع و شروط اصلی) برود!
پس از سفر مســئول سیاست
خارجــی اتحادیه اروپا بــه تهران
گمانهزنیهــا برای احیــای برجام
تقویت شده است.
جوزف بورل ،مســئول سیاست
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا
روز شــنبه به تهــران آمد تا بهزعم
خودش مذاکرات وین را از بن بست
خارج کند! او که حامل پیام برجامی
از سوی آمریکا بود پس از گفتوگو
با امیرعبداللهیان در نشست خبری
مشــترک گفت که «هــدف اصلی
سفرم شکستن بنبست برجام بوده
اســت» و «مذاکرات وین باید از سر
گرفته شود».
البتــه وی بــا تأکید بــر اینکه
«ایاالتمتحده و ایران -نه مستقیم-
بلکــه از طریق من و تیمم بهعنوان
هماهنگکننــده ،گفتوگو خواهند
کرد» گفت« :احتماالً این گفتوگوها
در جایــی نزدیکتر به خلیجفارس
و بهصــورت مشــخصتر در یــک
کشور حاشــیه خلیجفارس برگزار
میشود».
امیرعبداللهیــان هــم در این
نشست خبری با اعالم اینکه «آمادگی
داریم در روزهای آینده مذاکرات را از
سر بگیریم» ابراز امیدواری کرد که
«طرف آمریکایی این بار واقعبینانه
برای رسیدن به توافق تعهدات خود
را انجام دهد ».وزیر خارجه کشورمان
دیروز یکشنبه هم در صفحه شخصی
خود در اینســتاگرام تأکید کرد که
«بدون عقبنشینی به مذاکرات ادامه
خواهیم داد».
همزمــان بــا گمانه زنی هــا
درخصوص از ســرگیری مذاکرات
احیــای برجام ،برخی رســانههای
داخلــی و خارجی خبــر دادند که
«احتماالً قطر میزبان مذاکرات احیای
برجام خواهد بود».
ســفر بورل به تهــران پس از
قطعنامــه اخیر ضدایرانی شــورای
حکام آژانــس و گفتوگــوی او و
معاونش «انریکه مــورا» با «رابرت
مالــی» نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران در بروکسل بوده است.
همزمان با سفر بورل به تهران؛
رابرت مالی با انتشار عکسی از شام
غیررســمی خود با بورل و معاونش
(انریکــه مــورا) در پیامی توئیتری
از ادامــه همکاری نزدیک مقامهای
اروپایی تشــکر کرد و نوشــت که
«آمریکا به مسیر دیپلماسی معنادار
متعهد است».
یک مقام ارشــد وزارت خارجه
آمریــکا روز شــنبه در گفتوگو با
خبرنگار اکسیوس با بیان اینکه «از
ســرگرفتن مذاکرات با ایران شدنی

اســت و این موضوع را پس از پایان
سفر تیم اتحادیه اروپا به ایران متوجه
میشویم» گفت که «ما آمادهایم که
توافق را به نتیجه رســانده و به اجرا
برسانیم ،اما ایران باید خواستههای
فرابرجامیاش را کنار بگذارد».
تلهگذاری آمریکا و اروپا
برای ایران

نکته قابلتأمل آن است که سفر
بورل به تهران نوعی تقسیمکار آمریکا
و اروپا در موضوع مذاکرات هستهای
ایــران و  4+1و اساســاً فاز دیگری
از فشــار و تهدید بــرای چانهزنی و
تلهگذاری برای ایران است.
اروپا و آمریکا در موضوع مذاکرات
هستهای هیچگاه حسن نیت و اراده
جدی از خود نشــان نداده و همواره
در تــالش بودهاند با سیاســتهای
نخنمایــی مانند «چماق و هویج» و
«پلیس خوب پلیس بد» جمهوری
اسالمی ایران را در مذاکرات هستهای
بهزانو دربیاورند.
آمریکاییهــا نهتنهــا از برجام
خارج شدند و مسئولیت نپذیرفتند
بلکــه تالش میکنند از یکســو با
فعال کردن البی صهیونیسم و برخی
حکام مرتجع منطقه و سایر همپالگان
اروپایی خود فشارها علیه جمهوری
اســالمی ایران را تشدید کنند و از
ســوی دیگر با یارگیری اروپاییها و
تلهگذاریهای دیپلماتیک ،توپ را
در زمین ایران بیندازند.
اقدامات خصمانه غربیها
علیه ایران
در طول یک ماه گذشته

قطعنامه ضدایرانی در شــورای
حــکام آژانــس ،صــدور بیانیــه
ضدایرانی ،فعال کردن سرویسهای
اطالعاتی صهیونیستی ،ترور شهید
صیادخدایی ،خرابکاری در تأسیسات
هستهای ،تحریمهای اخیر ایران در
حوزه پتروشــیمی ،دزدی محموله
نفتکش ایران در آبهای یونان ،اعالم
جایزه برای کســب اطالعات درباره
سپاه تنها بخشی از اقدامات خبیثانه
آمریکا و همپالگان اروپاییاش علیه
جمهوری اسالمی ایران است.
دستان خالی بایدن
در برابر ایران

روشــن اســت که آمریــکا در
پروژههای بینالمللی خود (از عراق
و افغانستان و یمن تا سوریه و لبنان
و )...شکســت خورده و در این برهه
زمانی بهویژه بعد از اپیدمی کرونا و
جنگ روسیه و اوکراین با بحرانهایی
مانند اعتراضــات اجتماعی ،بحران
انرژی و بحران اقتصادی کمسابقه در
چند دهه اخیر و تبعات قیمت نفت
 12۰دالری دستوپنجه نرم میکند.
اروپا هم با بحران انرژی و کمبود
مواد غذایی اصلی مانند گندم مواجه
بــوده و در وضعیت بد اقتصادی به
ســر میبرد .همین هفته گذشــته
بــود که تورم در انگلیس مردم را به
خیابانها کشــاند تا جایی که مرکز
تحقیقات اقتصاد و بازرگانی انگلیس
هشدار داد که این کشور با بزرگترین
کاهش استانداردهای زندگی از زمان

اعتماد :با وجود قوانین تحریمی آمریکا
احیای برجام بیهوده است
«ســه قانون تحریمی اینارا ،کاتسا و ایسا ،در مقابل اجرای هر نوع توافق آمریکا
بازدارنده است و مانع از اجرای آن میشود».
این تحلیل را روزنامه اصالحطلب و غربگرای «اعتماد» عنوان کرده و نوشته است:
در حالی که طرفین مذاکرات هســتهای در وین در تالش برای دســتیابی به توافق
هستند ،مخالفان در نظام سیاسی آمریکا صدایشان را بلندتر کردهاند از جمله نامه
 33ســناتور که هشدار دادهاند که اگر دولت بایدن به کنگره اجازه ندهد شرایط هر
گونه توافق جدید با ایران را بررسي کند و به راي بگذارد ،مانع اجراي آن خواهند شد.
سناتورها به قوانین سهگانه اینارا ،کاتسا و ایسا اشاره کردهاند.
کنگره آمریکا قانون موسوم به «اینارا» را در سال  2۰15براي نظارت نهاد قانونگذار
آمریکا بر توافق هستهاي دولت آمریکا با ایران به تصویب رساند .برخي بندهاي این
قانــون ،رییسجمهور آمریکا را ملزم به گزارشدهي به کنگره درباره پایبندي ایران
به برجام ميکنند.
الیحه اینارا در سنا با  98راي موافق به تصویب رسید و تنها سناتور تام کاتن از
ایالت آرکانزاس بود که به آن راي منفي داد( .راي منفي آقاي کاتن نیز به این دلیل
بود که او اساسا اعتقادي به هیچ گفتوگویي با ایران نداشت و هیچ گونه معاملهاي
بــا ایران را تایید نميکرد و بنابر این راي منفي آقاي کاتن نه از باب اعتقاد یا عالقه
بــه مذاکره با ایران بلکه برعکس از باب این اعتقاد بود که دولت آمریکا باید باب هر
گونه مذاکره با ایران را ببندد) .به هر حال ،پس از تصویب الیحه در مجلس سنا در
 14مه  2۰15الیحه با  4۰۰راي به  25در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسید.
طبق این قانون رئیسجمهور هر  9۰روز یکبار باید درباره اجرای توافق هستهاي
با ایران به کنگره گزارش دهد و نشان دهد که ایران به توافق پایبند بوده است.
دومین قانون مهم که مســتقیما به وضع تحریمهای کالن علیه ایران مبادرت
کرده قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها موسوم به کاتسا CAATSA
مصوب  2۰17است.
ایــن قانون در ابتدا با عنوان قانون مقابله با اقدامات بيثباتکننده ایران نامیده
ميشد و بنابراین فقط شامل ایران ميشد ولیکن در نهایت با توجه به اینکه قانونگذاران
آمریکا دو کشور دیگر یعني روسیه و کره شمالي را هم به لیست مزبور اضافه کردند به
عنوان کنوني تغییر نام داد .این قانون ابتدا در مجلس سنا توسط باب کروکر سناتور
جمهوريخواه از ایالت تنسي مطرح شد ولي پشتیباني مهمترین اعضاي حزب دموکرات
را نیز به همراه داشت و جالب این است که این قانون هم مانند قانون اینارا در مجلس
سنا با راي قریب به اتفاق  98راي در مقابل تنها دو راي منفي به تصویب رسید .الیحه
به مجلس نمایندگان فرستاده شد و در آنجا هم با تغییرات کمي با راي اکثریت قریب
به اتفاق  419راي موافق در مقابل  3راي مخالف به تصویب نمایندگان آن رســید.
اصوال لوایح تحریمي ایران در مجلســین نمایندگان و ســنا تا چهاندازه از پشتیباني
اکثریت هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه برخوردار هستند.
طبق قانون تحریمی کاتسا تهدیدات ایران در چند دسته طبقهبندي شدهاند که
مهمترین آنها عبارتند از :تهدیدات ایران در خاورمیانه ،تهدیدات برنامه موشکي ایران
و همین طور موضوعات حقوق بشري و سایر موارد.
در اینجا باید به وجود قانون تحریمي دیگري علیه ایران در نظام حقوقي آمریکا
اشاره کنم که خودش ميتواند مانعي مهم بر سر راه توافق هستهاي با ایران محسوب
شــود و آن قانون تحریم ایران و لیبي مصوب  1996اســت که اختصارا به نام ایلسا
 ILSAنامیده ميشود.
بعدها در ســال  2۰۰6با تغییر سیاست هستهاي در لیبي ،این کشور از موضوع
قانون تحریمهاي ایلسا خارج و از آن پس به قانون تحریم ایران ایسا موسوم شد .به
موجب قانون تحریم ایران هرگونه سرمایهگذاري بیش از  4۰میلیون دالر در سال براي
توسعه بخش نفت وگاز در ایران توسط هر شرکتي در دنیا ممنوع است .با این توصیف
و بنابر قانون ایسا سرمایهگذاريها در حوزه نفت و گاز ایران بهشدت محدود ميشود.
وجود سه قانون تحریمی اینارا ،کاتسا و ایسا در حوزه هستهای ،انرژی غیر هستهای
و امور دیگر غیر هستهای به همراه بسیاری از دستورات اجرایی ریاست جمهوری در

شروع ثبت ســوابق در دهه 195۰
مواجه است! یا رئیس شرکت نفتی
«روسنفت» که گفت کشــورهای
اروپایی با اعمال تحریم علیه روسیه
در حال خودکشیاند.
به هر جهت ،مقامات ،رســانهها
واندیشــکدههای آمریکایی بارها به
شکست سیاست فشــار حداکثری
و دســتخالی دولت بایدن در برابر
ایران اعتراف کردهاند.
به این اخبار که صرفاً مربوط به
یک ماه گذشته بوده و در رسانههای
معاند منتشر شده است ،دقت کنید؛
«اندیشــکده آمریکایی شورای
آتالنتیک :راهبرد رژیم صهیونیستی
علیه ایران شکست خورده است».
«اندیشکده آمریکایی کوئینسی:
بایدن ابلهانه همان مســیر ترامپ را
ادامه میدهد».
«نشریه فارینپالیسی :سیاست
واشنگتن در قبال ایران با تمام فراز
و فرودهایش به شکســت انجامیده
است».
«روزنامه ســعودی عرب نیوز:
اقتصاد ایران در حال مقاوم شدن در
برابر تحریمهاست».
«الجزیره :آمریــکا در وضعیت
پیچیــدهای در قبال ایــران گرفتار
شده است».
«جروزالمپست :همکاری تهران-
کاراکاس خبر بدی برای واشنگتن و
تلآویو است».
«فایننشــالتایمز :تجــار روس
زندگی در شرایط تحریم را از ایرانیان
میآموزند».
«والاســتریتژورنال :ایــران
زیرساختی پیشرفته برای دور زدن
تحریمها ایجاد کرده است».
«ســیانان :دست بایدن خالی
و گزینههای آمریکا علیه ایران تمام
شده است».
و...
مؤسســه جهانی صندوقهای
ثــروت ملی چندی پیش اعالم کرد
که «صندوق توســعه ملــی ایران
هفدهمین صندوق ثروتمند دنیا با
وجود تحریمها» همچنین مسئول
حقوقی یکی از بانکهای بینالمللی
گفت که «ایران دارای زیرســاختی
پیشــرفته برای دور زدن تحریمها
است».
ســناتورهای آمریکایی همین
ماه گذشــته به دستان خالی دولت
بایــدن در قبال ایران اعتراف کردند
تا جایی که «تد کروز» ،سناتور تندرو
جمهوریخواه این نشست را «بسیار
نگرانکننده» خواند و درباره سیاست
دولت بایدن در قبال ایران گفت :آنها
طرح ب ندارند ،طرح الف هم ندارند،
هیچ برنامهای ندارند.
«ایران قوی»
واقعیتی که نباید فراموش شود

بر همین اســاس در بازتعریف
مناســبات دیپلماتیــک نباید این
واقعیت را فراموش کنیم که جمهوری
اسالمی ایران در این دوره از حیات
خود ،قویتر و مقامتر شده و در حال
فتح قلههای توسعه و پیشرفت است.

ایــران در حال «تبدیلشــدن
بههاب منطقه» اســت ،بــا چین،
روسیه و ونزوئال مناسبات راهبردی
قــوی و برنامههای جامعه همکاری
بیست ســاله دارد ،دیپلماســی
همسایگی و اقتصادی (از قزاقستان
تا ترکمنســتان و تاجیکســتان و
پاکســتان و عراق و قطر) در دولت
سیزدهم فعال شده و بر اساس اعالم
رسمی مقامات کشورمان مناسبات
تجاری  4برابر شــده است .ذخایر و
فعالیتهای هستهای ایران افزایش
و توسعه یافته است ،صادرات نفتی
ایران افزایش  4۰درصدی داشــته
اســت .همچنین با وجود تورمهای
ظالمانه آمریکاییها ،شــاهد رشــد
 2۰درصــدی تجارت خارجی ایران
و مثبت شــدن تراز تجاری و رشد
 4درصدی اقتصــاد بودهایم و ...این
چهــره «ایران قوی» امروز اســت؛
ایرانــی که بر چالــش تحریم غلبه
کرده و در حــال خروج تدریجی از
رکود اقتصادی است .سؤال اساسی
که مطرح میشــود این است که با
این حال چه نیازی به مذاکره با غرب
خبیث و جنایتکار است؟
موضوع اصلی
محل مذاکرات نیست!

نکتــه دیگری کــه نباید ازنظر
دور داشــت این اســت که موضوع
اصلی در مذاکرات هســتهای ،محل
مذاکرات نیست چه آنکه اگر آمریکا
میخواست تحریمها را لغو کند در
وین هم میتوانست این کار را بکند.
بنابرایــن تعیین مکان دیگری برای
مذاکرات ممکن اســت این شائبه را
ایجاد کند که چین و روسیه مزاحم
مذاکرات بودند! و قرار است با مذاکره
غیرمستقیم ایران و آمریکا در قطر،
چین و روسیه دور زده شوند!
ایــن در حالی اســت که روابط
ایران با چین و روسیه توسعه یافته
و در این دوره شــاهد عضویت ایران
در شــانگهای ،پالس مثبت چین و
روسیه برای حضور و همکاری ایران
در بریکس پــالس بودهایم .چین و
روسیه در شورای حکام به قطعنامه
اخیــر ضدایرانی غربیها رأی منفی
دادهاند و اساساً در مذاکرات هستهای
وین ،بیشــترین همکاری با ایران را
داشتهاند.
بنابراین موضــوع اصلی ،محل
مذاکرات نیست و غربیها منتظرند
کــه ایــران در قبــال تلهگــذاری
دیپلماتیک آمریــکا و اروپا (آمدن
بورل به تهــران) به آنها جایزه داده
و با ذوق و خوشــحالی به استقبال
ادامه مذاکره (عقبنشینی از مواضع
و شروط اصلی) برود!
بنابراین دســتگاه دیپلماســی
کشــورمان باید با مالحظه و تأمل
بیشتری در موضوع مذاکرات آینده
ورود کند و با مقاومت بر حقوق ملت
ایران لحظــهای از مواضع انقالبی و
شــروط اصلی (لغو کامل تحریمها،
راستیآزمایی و ارائه تضمین از سوی
طرف آمریکایی) عقبنشینی نکند،
چنانکه تاکنون چنین بوده است.

خبر ویژه
سیستم حقوقی آمریکا خود به خود برای هر گونه توافقی بین هر دولتی در ایران و
هر دولتی در ایاالت متحده بازدارنده خواهد بود.

افزایش انفجاری بودجه نظامی آلمان
ابطال ادعای غربگرایان ایرانی
آلمان با اختصاص  1۰۰میلیارد یورو بودجه به ســومین کشــور جهان پس از
آمریکا و چین از نظر بودجه نظامی تبدیل میشــود و این در حالی است که کسانی
چند سال قبل ادعا میکردند آلمان بودجه نظامی را کنار گذاشته و دنیای آینده هم
دنیای گفتمان است نه موشک.
در این زمینه ،روزنامه ایران در تحلیلی خاطرنشــان کرد :جنگ در اوکراین ،که
تامینکننده حداقل  8درصد گندم جهان بود ،امنیت غذایی جهان ،خصوصا آلمان را
تهدید کرد .از طرف دیگر ،توقف پروژههای گازی آلمان و روسیه خبر خوبی برای صنایع
و اقتصاد آلمان نبود .پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین ،بهای انرژی در آلمان
بهشدت افزایش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکالتی جدی روبهرو شدند .این
معضل بهخصوص در صنایعی که مصرف انرژی باالیی دارند محسوستر است ،صنایعی
مثل صنعت فوالد و شیشه و کاغذ و صنایع شیمیایی که به نوبه خود بر  95درصد
محصوالت صنعتی اثر میگذارد .قیمت سوخت نیز بهشدت افزایش یافته است.
اعمال تحریمها علیه روسیه نیز بیش از هر کشوری ،تجارت آلمان را با اختالل
روبهرو کرد .در همین راســتا و برای جلوگیــری از ضررهای مضاعف ،آلمان و چند
کشور اروپایی دیگر از قبیل ایتالیا و مجارستان با قطع دسترسی روسیه به سوئیفت
مخالفت کردند .این جنگ حتی به صنعت خودروسازی آلمان که بسیار تحت تاثیر
قطعهســازی اوکراینیها بود آسیب رساند ،لذا میتوان گفت آلمان ،پس از اوکراین،
کشوری است که بیشترین ضرر را از این جنگ متحمل شده.
با همه اینها ،بهنظر میرسد مهمترین تاثیر جنگ بر آلمان در عرصه سیاسی اعمال
شد نه اقتصادی .برلین سیاستهای دفاعیاش را تغییر داد ،سنت عدم فروش اسلحه
به یک کشــور درحال جنگ را شکست و به اوکراین سالح ارسال کرد( .البته آلمان
ســالها پیش و در جنگ تحمیلی هم در فروش سالح شیمیایی به عراق پیشقدم
شده بود) .اوالف شــولتس ،صدراعظم جدید آلمان ،پس از حمله روسیه وعده کرد
آلمان را به یک قدرت نظامی برجستهتر بدل کند و گفت قصد دارد هزینههای نظامی
کشــور را به بیش از دو درصد تولیدات اقتصادی افزایش دهد .دولت آلمان در روز
 27فوریــه 1۰۰ ،میلیــارد یورو ( 112/7میلیارد دالر) از بودجه ســال  2۰22را به
تسلیحات و تقویت بنیه نظامی اختصاص داد و به این ترتیب ،از نظر بودجه نظامی،
پس از آمریکا و چین و در رده سوم جهان قرار گرفت .در دنیای پس از جنگ جهانی
دوم این حادثه تاریخی است و بار دیگر آلمان را بهعنوان یکی از بزرگترین قدرتهای
نظامی جهان مطرح میکند.
مطابق برآوردهای وزارت دفاع 68 ،میلیارد یورو از بودجه مازادی که صدراعظم
وعده کرد صرف پروژههای ملی یا داخلی خواهد شد و  34میلیارد یورو نیز به پروژههای
تسلیحاتی مشترک با سایر کشورها (بهویژه پهپاد  )Eurodroneاختصاص خواهد
یافت .شولتس گفته دولت بنا دارد برای تجهیز و مدرنسازی ارتش آلمان جتهای
جنگنده  F-35ایاالت متحده را بخرد و جایگزین تورنادوهای قدیمی بوندسور کند.
آلمان ،پس از سالها راهبرد سیاست خارجیاش را که به سیاست شرقی موسوم بود
تغییر داده است ،سیاستی که در نگاه به دنیا تنها به دنبال منافع اقتصادیاش بود و
همین نفع اقتصادی را به مثابه منافع امنیتی در نظر میگرفت و در این راستا پذیرفته
بود که راهی جز همکاری متقابل با روســیه وجود ندارد .این تغییر ناگهانی میتواند
باعث چنددستگی و اختالف در سیاست آلمان شود اما پس از اجرا نشاندهنده آن
است که رقبای سنتی ژئوپلیتیک آلمان با همکاری آمریکا ،ابرقدرت پیمان ناتو ،عاقبت
آلمان را وادار کردند در شرایطی که اقتصادش بهشدت آسیبپذیر شده به نظامیگری

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

بیا پائین!

گفت :روزنامه وال استریت ژورنال در یک گزارش اختصاصی از دیدار
محرمانه مقامات آمریکایی با مقامات ارشد رژیم صهیونیستی و کشورهای
عربستان ،مصر ،اردن و قطر در «شرم الشیخ» مصر خبر داده است.
گفتم :از موضوع این نشست محرمانه خبری نداده است؟!
گفت :اعالم کرده که موضوع این نشست «مقابله با توان رو به رشد
موشکی و پهپادی ایران بوده است»!
گفتم :تاکنون که نتوانستهاند در مقابل توان موشکی و پهپادی
ایران هیچ غلطی بکنند و ایران هرجا الزم بوده از این توان خود
استفاده کرده است.
گفــت :حیوونکیها دیدهاند در میــدان و عرصه عمل حریف ایران
نیستند ،با تشکیل این نشستها دل خودشان را خُ نک میکنند!
گفتم :یارو در یکی از شهرها کتک خورده و فحش شنیده بود.
وقتی به شهر خودش برگشت ،روی بام خانه رفت و در حالی که
رو به آن شهر ایستاده بود با عصبانیت شروع به فحاشی کرد...
همســرش که عصبانیت او را دید از توی حیاط داد زد و گفت؛
بیا پائین! االن خون به پا میکنی!

اندیشکده آمریکایی:

ائتالف اقتصادی جدید تهران -مسکو
شکل گرفته است

اندیشکده آمریکایی نوشت،
تفاهمنامه بین تهران و مســکو
بیانگــر جدیدترین همکاری بین
دو کشوراست و انتظار میرود این
روابط در آینــده نزدیک افزایش
یابد.
یکاندیشکده آمریکایی در تحلیلی
درباره توسعه روابط دو کشورهمسایه
ایران و روســیه نوشت ،انتظار میرود
تقویت روابط بین ایران و روســیه در
آینده نزدیک افزایش یابد.
اندیشکده «مرکز سیاست امنیتی»
واقع در پنسیلوانیای آمریکا به تازگی
در تحلیلــی بــه قلم «مایــا کارلین»
تحلیلگرخود تحت عنوان «شکلگیری
ائتالف اقتصادی جدید بین روســیه و
ایران» نوشت ،روسیه و ایران توافقنامه
تجاری دوجانبهای امضا کردند که در
آن مراکز تجاری در «سن پترزبورگ»
و «تهــران» تاســیس میشــود .این
یادداشت تفاهم تجارت بین دو کشور
را در بخشهای مختلف از جمله انرژی،
کشاورزی و دارو ارتقا میدهد.
ایران و روسیه ،دشمنان غرب
به هم نزدیک شدهاند

بنابر اعالم منابع رســانهای ایران،
این توافق به «پروژه کریدور شــمال-
جنوب» سرعت میبخشد .مسیر تجاری
راهبردی با هند میتواند به مســکو و
تهران کمک کند تا «آبراه ســوئز» در
مصر را در تالشــی مهم برای هر دو
کشور دور بزنند.
نویســنده ادامه داد ،در حالیکه
روابط روســیه و ایران به گذشتههای
دور بــاز میگردد ،دو کشــور در چند
سال گذشته افزایش همکاری را تجربه
کردهاند.
در ادامه این مطلب آمده اســت،
چنــد روز قبــل از حمله روســیه به
اوکراین در فوریه« ،والدیمیر پوتین»
رئیسجمهور روسیه با همتای ایرانی
خود در اولین مالقات حضوری دیدار
کــرد و دو رئیسجمهور برای برقراری
مجدد توافقنامه همکاری بیست ساله

که در سال  2۰۰1امضا شد ،همدیگر را
مالقات کردند .هدف اصلی این قرارداد
تقویت روابط تجاری بین دو کشور در
بخشهای مختلف بود.
تالش تهران و مسکو
برای دور زدن تحریمها

به گــزارش فارس ،مایــا کارلین
نوشــت ،در حالی که مذاکرات احیای
برجام اخیرا ً متوقف شده است ،تهران
و مسکو تجارت نفت و گاز را در تالش
بــرای دور زدن تحریمهــای غرب در
پیش گرفتهاند .اخیرا معاون نخســت
وزیر روسیه اعالم کرد که ایران میتواند
به مرکز اصلی حمل و نقل و لجستیک
برای تضمیــن حملونقل متقابل کاال
تبدیل شــود .به گفته وی ،دو کشور
توان بالقوه تجارت حدود  5۰میلیون
تن کاال را در چند سال آینده دارند.
در انتهای این مطلب با اشــاره به
توسعه همکاریهای تهران و مسکو در
حوزه نظامی آمده اســت ،در حالی که
امضای یادداشــت تفاهم نشان دهنده
جدیدترین نشــانه همکاری روســیه
و ایران اســت ،انتظــار میرود تقویت
روابط بین دو کشــور در آینده نزدیک
افزایش یابد.
شــایان ذکر است که «دیمیتری
پســکو ف » ســخنگو ی کا خ
ریاستجمهوری روسیه گفته است که
«والدیمیــر پوتین» رئیسجمهور این
کشــور قطعا در مقطعی به ایران سفر
خواهد کرد ،اما تاریخ دقیق این ســفر
هنوز مشخص نیست.
ســخنگوی کرملین در پاسخ به
ســؤالی درباره احتمال ســفر پوتین
به ایران و شــرکت در نشســت سران
آستانه گفت« :او قطعاً با گذر زمان به
آنجا خواهد رفت ،اما تاریخ دقیق هنوز
مشخص نشده است».
طبــق گزارش رســانه روســی،
«حســین امیرعبداللهیان» وزیر امور
خارجه ایران روز پنجشنبه (دوم تیرماه)
ابراز امیدواری کرد که نشســت ایران،
روسیه و ترکیه در تهران برگزار شود.

برگردد .این به منزله دورشــدن هر روزه دنیا از وضعیت و نظم مستقر فعلی است و
یعنی دنیا هنوز دنیای موشکهاست ،نه دنیای گفتمانها.

مدعیان اصالحات
برنامه اقتصادیشان کجا بود؟!
یــک فعال اصالحطلب میگوید :اصالحطلبــان برای حمایت و کمک به دولت،
برنامه پیشنهادی دارند.
جواد امام درباره ارائه برنامه اصالحطلبان به دولت در جهت اداره کشــور اظهار
داشــت :این برنامه پیشنهادی اســت که جبهه اصالحات به رئیسجمهور داده که
حاصل تالشها و تجارب جریان اصالحات است که تدوین شده است و علیالقاعده
میتوانــد به عنــوان یک برنامه پیش روی دولت قرار بگیرد تا دولت از این تجارب و
برنامه پیشنهادی استفاده کند.
وی بــه روزنامــه آرمان گفت :اینکــه این برنامه مورد اســتقبال رئیسجمهور
قرار بگیرد و بخواهد از آن استفاده کند به ما برنمیگردد .ما یک تکلیفی داشتیم و
برای اداره امور کشور فکر کردیم و برنامهای تدوین کردیم و آن را در طبق اخالص
تقدیم آقای رئیسی کردیم.
عضو جبهــه اصالحات ایران افزود :اگر صاحب این ســالیق و تجربهها را کنار
زدند و تشــخیص این بوده نیازی به حضور آنها نیست باز هم به خاطر دغدغههایی
که جبهه اصالحات داشــته این تجارب را به دولت اعالم کرده و ارائه داده اســت .ما
امیدواریم که برای خروج از این وضعیت دولت از این ظرفیتها اســتفاده کند .حال
اینکه اگر دولت نخواهد از این پیشنهادات و ظرفیتها استفاده کند جریان اصالحات
مسئول آن نخواهد بود.
روزنامه آرمان همچنین مینویســد :هر چند که اصالحطلبان درصدد بودند در
سالهای پس از  96نیز سرمایه اجتماعی خود را همچنان حفظ کنند اما به واسطه
برخی اتفاقات رخ داده در جامعه به ویژه ماجرای آبان  98این ســرمایه اجتماعی به
طرز قابل توجهی کاهش یافت و نتیجه آن در انتخابات مجلس در اسفند  98و ریاست
جمهوری در خرداد  14۰۰خود را نشان داد .هر اندازه نیز اصالحطلبان تالش کردند
تا ســرمایه اجتماعی را احیا کنند از طرفی ردصالحیت برخی نامزدهای آنها باعث
شــد تا نتوانند چهرههای موثر و قابلی را به میدان رقابت بفرســتند و از طرفی نیز
عدم حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رأی مزید بر علت شد تا اصالحطلبان
نتوانند برنامههای از پیش تدوین شده خود را برای حضور در دولت و حل مشکالت
کشــور به منصه اجرا برســانند .به همین جهت نیز جبهه اصالحات به مناســبت
یکسالگی دولت سیزدهم؛ برنامه تدوین شده خود در انتخابات  14۰۰را تحت عنوان
«دولت توانا  -جامعه توانا» در جهت اداره بهتر امور کشور به رئیسجمهور پیشنهاد
کرده است .برنامهای جامع و کامل که در آن تالش شده تمام شئون جامعه و حوزههای
مختلف دربر گرفته شود.
«محیط زیســت»« ،مبارزه ســاختاری با فســاد»« ،فرهنگ ،هنر و رســانه»،
« عدالت آموزشــی و توســعه ملی»« ،حمایت موثر از آسیبپذیرترین شهروندان»،
«عدالت جنســیتی»« ،عدالت در ســالمت»« ،حقوق سیاســی و مدنی»« ،کرونا»،
«فقرزدایــی و کاهــش نابرابری»« ،احیای توســعه اقتصــادی» و «رفع تحریمها و
توسعهمحور کردن سیاست خارجی» از جمله رئوس برنامه پیشنهادی  3۰صفحهای
اصالحطلبان به رئیسجمهور است».
یادآور میشــود نسخه پیشنهادی اصالحطلبان ،آخرین بار موجب شد تا دولت
مدعی تدبیر ،اقتصاد کشور را به کام گرفتاریهای بیسابقه و رکوردهای منفی اقتصادی
ببرد .از طرف دیگر باید پرسید اگر جبهه مدعی اصالحات ،واقعا برنامهای بهدردبخور
و حرفهای دیگری (نه سیاستبازی برجامی و دیگر هیچ) داشت چرا آن را به دولت
روحانی نداد تا با آن کارنامه بد و سقوط مقبولیت به زیر  5درصد خداحافظی نکند؟!
اما درباره انتخابات  ،14۰۰این طیف آقای همتی را در گود رقابتها داشتند و از
خاتمی و کروبی گرفته تا  16حزب اصالحطلب از وی حمایت کردند؛ اما شاهکاری
که در دولت مدعی تدبیر رقم زده بودند ،موجب شد نظر بیش از  2/4میلیون نفر را
جلب نکنند ،که البته با توجه به خسارتهای به جای گذاشته اقتصادی ،همین رقم
هم در نوع خود قابل توجه بود!

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323
* امام خامنهای پس از ارتحال امام طی این  33سال در اداره انقالب راهبردهای زیر
را در پیش گرفتند -1 :هدایت انقالب اســالمی بر مبانی نظری امام خمینی(ره) در
حکمرانی نبوی و علوی  -2عبور هوشمندانه و شجاعانه کشور از بحرانهای سه دهه
اخیر در منطقه و جهان و با کمترین هزینه  -3محاصره رژیم صهیونیستی و زندانی
کردن آن در دیوارهای بتنی  6متری  -4پایان دادن به ســلطه آمریکا در غرب آسیا
 -5مدیریت موفق در سه جنگ نرم شیطان بزرگ علیه نظام در سالهای  88 ،78و
 -6 ،98پدیداری فرصت طالیی برای حضور مردم به ویژه جوانان در مدیریت کشور
و پیشــرفتهای خیرهکننده علمی و فنی  -7رساندن قدرت دفاعی کشور به شرایط
بازدارندگی  -8اهتمام به کادرسازی به ویژه در نیروهای مسلح و ظهور شخصیتهای
تاریخساز چون سردار سلیمانی و حججی  -9ایستادن در برابر جریان زر ،زور و تزویر
با راهبرد مبارزه با فقر ،فساد و تبعیض و...
خزائی
* ملت فهیم کشورمان قدردان نعمت رهبری حکیم ،عادل ،مدیر ،مدبر ،شجاع ،صادق و
فداکار است و میداند اگر خدای ناکرده ناسپاسی کنیم گرفتار سرنوشت شوم امتهای
سرافکنده گذشته خواهیم شد .توصیه شهید عزیزمان سردار دلها را همیشه آویزه
گوش کنیم که گفت :این رهبر عزیز و حکیم که فردا معلوم میشود جایگاه و عظمت او.
قائمی
* آقای همتی که ســال گذشــته در چنین ایامی میگفت ،چین و عراق پرداخت
پولهای ما را به نتیجه مذاکرات و توافق ما با غرب مشروط کردهاند جواب بدهد .چرا
با وجود آن که توافقی با غرب صورت نگرفت ،عراق بدهی خود را با ما تسویه کرد؟
عطاری
* صدور قطعنامههای ضدایرانی از ســوی غربیها نشــانه دشمنی پایانناپذیر آنها
با نظام مردمی جمهوری اســالمی اســت .با این وجود انســان از کسانی که دارای
تحصیالت عالیه هســتند تعجب میکند که چگونه نسخه همکاری و کوتاه آمدن با
چنین جانورانی را میپیچند؟
شیردل
* برخیها که به کدخداپرستی در کشور معروفند قطعنامههای ضدایرانی ارائه شده
توســط آمریکای جنایتکار به ســازمان ملل و تصویب آنها را نسخه شفابخش تلقی
میکنند و وقتی مدیرمسئول کیهان به دستگاه دیپلماسی کشور پیشنهاد میکند که در
مذاکرات هستهای همه این قطعنامههای ظالمانه علیه کشورمان باید لغو شوند ،اظهار
ناراحتی کرده و مینویسند مدیرمسئول کیهان دوست دارد ایران از تمام قراردادهای
بینالمللی خارج شویم! ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست!
مقاری
* حزب جمهوریخواه ایالت تگزاس بیانیهای مبنی بر نامشروع بودن ریاست جمهوری
بایدن و لــزوم برگزاری رفراندوم تجزیه این ایالت از آمریکا را صادر کرده که بازتاب
زیادی در رســانههای جهان داشته است ،ولی گویا در رسانههای غربگرای کشورمان
به تاســی از بیسیسی هیچ انعکاسی نیافت! همین بیبیسی روباه پیر کوچکترین
حوادث در ایران را طوری پوشش میدهد که گویا جهان علیه ایران بسیج شده است!
محققیان
* روز سهشــنبه  14۰1/3/31مردم قم مثل همیشه و همانند سایر استانها کاری
کردند کارستان .در گرمای باالی  4۰درجه زیر تابش خورشید همراه با گرد و غبار
شدید و در شرایط ســخت جراحی اقتصادی کشور ،اجتماع بسیار باشکوهی را در
مسجد مقدس جمکران رقم زدند و یکصدا به فرمانده عالم بشریت سالم دادند وگفتند
که تا آخر پای نظام اسالمی میایستند .فریبخوردگان بدانند راهی که میروند به
سوی سراب است سراب!
نیکنام -قم
* از نکته آقای شــریعتمداری با عنوان «ســالم فرمانده در دســت صبا افتاد»
تقدیر و تشکر میکنم.
بیگی
* عالوه بر قتل و غارت و تجاوز توســط شــیطان بزرگ در کشورهای مختلف ،یکی از
جنایات عجیبی که آمریکا در شرق آسیا مرتکب شدند ،نابود کردن زمینهای کشاورزی
کشــورهای مختلف اســت .فیلیپین ،الئوس ،ویتنام ،کامبــوج و کره جنوبی از جمله
کشورهایی هستند که به اعتراف کارشناسان و تاریخنگاران آمریکایی زمینهای کشاورزی
آنها توسط نیروهای آمریکایی بمباران شیمیایی یا به آتش کشیده میشد تا دچار قحطی
و بیماری کشنده شوند و مزارع آنها برای همیشه یا مدت طوالنی بالاستفاده شود!
سعیدی
* بزرگترین احتکار به شکل زمین و مسکن در کشور صورت میگیرد و اثر آن بر روی
اقتصاد با احتکارهای دیگر قابل مقایسه نیست ولی معلوم نیست چرا هیچ وقت آن را
جزو احتکار به حساب نمیآورند و این کار مذموم شناخته نمیشود؟
ملک محمدی
* خوشحال هستیم که بدنه نیروهای مسلح کشور برگرفته از افراد جوان و با روحیه
انقالبی است و موجب شده در مسیر توسعه و خودکفایی نظامی از همه محدودیتها
و چالشها عبور کنند.
تقوی
* روزهــای آغازین کرونا کــه حتی خانوادههای افراد عــزادار از کفن و دفن فرزند
یا پدر و مادر هراس داشــتند و حتی برای نماز میت حاضر نمیشــدند و جنازهها
پالستیکپیچ از ارتفاع  4متری درون گودالها قرار میگرفت ،این طلبههای مکتب
امام صادق(علیهالسالم) بودند که از جانشان گذشتند و در صف اول غسل و کفن و دفن
و نماز میت حاضر شدند .ما هیچ گاه خدمات این عزیزان طلبه را فراموش نمیکنیم.
نیکپور و روغنی
* یک آقای معلوم الحالی در توئیتی با این استدالل که ایران با مشکالت اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی زیادی روبهرو است با جلب گردشگر به کشور مخالفت کرده و آن
را فریب و تقلب دانســته است! ایشان اگر واقعا با خودش صادق است از آمریکاییها
که ارادتمندشان است بخواهد در بروشورهای گردشگری خود به جای عکس مجسمه
آزادی و پل سانفرانسیسکو وجود  4۰۰میلیون اسلحه در دست مردم ،کشته شدن 45
هزار نفر در سال با گلوله و توزیع کوپن غذا برای  41میلیون نفر شهروند آمریکایی
را چاپ کنند.
حاجیلو
* از سربازان گمنام امام زمان(عج) به خاطر دستگیری عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی
در زاهدان که قصد ترور دانشمندان هستهای کشورمان را داشتند تشکر میکنم .خداوند
جزای خیر به همگی آنها دهد .انشــاءاهلل دســتگاه قضایی نیز پس از تکمیل کارهای
اطالعاتی ،چنین پروندههایی را در اولویت اول رسیدگی قرار دهد و این جاسوسان خبیث
را به سزای ننگینشان برساند و کمتر از بیتالمال هزینه خورد و خوراک آنان شود.
0912---3949
* مجلــس محترم انقالبی! تذکرات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب را نصبالعین
خود قرار دهید .تذکرات فقط یک نصیحت دوســتانه نیســت ،یک الزام است .مگر
حضرت آقا نفرمودند همه باید به دولت در شرایط سخت کمک کنند .چرا باز هم از
بلندگوی مجلس صحبتهای ناامیدکننده شنیده میشود؟ از ریاست محترم مجلس
میخواهیم این مسائل را مدیریت کنند.
حجازی
* چقدر خوب میشد تمام بنگاهداران امالک روی شیشه مغازه خود مینوشتند از
رهن و اجاره دادن ملک شما با قیمت نامتعارف و خارج از توان مردم معذوریم .باید
کاری بکنیم که روزگار همه خوب بشود.
عزیزیان
* در گذشــته بازیهای رایانهای با کیفیت ایرانی ســاخته شده اما در فروشگاهها از
عرضه آنها خبری نیست ،چرا؟ رسانهها وظیفه دارند این نرمافزارها را معرفی کنند تا
خانوادهها ،مدارس و مراکز فرهنگی از آنها استفاده کنند.
0937---1154
* هیئتمدیرههای برخی از شرکتها گویا مادامالعمر هستند .مسئولین امر تدبیری
اتخاذ کنند که اعضای هیئتمدیرهها بیش از دو دوره نتوانند انتخاب شــوند شاید با
این تغییر رویه گره مشکالت اعضای شرکتها باز شود.
توکلی مستمریبگیر از نکا
* تیم ملی فوتبال امید کشور سالهاست نمیتواند در رقابتهای مقدماتی المپیک یا
بازیهای آسیایی موفقیت کسب کند .بررسی شود اشکال کار کجاست؟
قائمی
* اعالم شــده ســاختمان  4۰درصد مدارس دولتی تهران فرســوده است .ترمیم و
ایمنسازی این مدارس باید در اولویت قرار گیرد.
مدرسی
* اگرچــه تعداد فوتیهای کرونایی به چند نفــر در روز کاهش پیدا کرده ولی
شیوهنامههای بهداشتی مثل زدن ماسک را باید رعایت بکنیم در بعضی از کشورها
شاهد بازگشت موج کرونا هستیم.
ایزدی
* از شــهرداری و دیگر دســتگاههای مربوطه میخواهیم جلوی ساخت و سازهای
غیرایمن توسط افراد بســاز و بفروش را بگیرند .از دستگاههای مربوطه نیز خواسته
شود تمام ساختمانهای ناامن در تهران را شناسایی کرده و اخطارهای الزم را بدهند.
عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
خطیبی و سردابی
* خط  3مترو طبق زمانبندی که شــرکت مترو تعیین کرده چرا حرکت خود
را تنظیم نمیکند؟ در بسیاری مواقع تا سه برابر زمان تعیین شده تأخیر دارد.
0902---5241
* از شرکت برق منطقه  14درخواست میشود نسبت به نصب دو تا المپ روشنایی
در روبروی خروجی ایستگاه خط  7مترو «آهنگ» خروجی غربی محدوده ورودی
ایســتگاه تا جلوی ســازمان آب و خیابان شهید شاهآبادی که در تاریکی مطلق
است (پشت پمپ گاز (سیانجی)) و خروجی شرقی به سمت شاهد اقدام کند.
کمایی

صفحه 3
دوشنبه  ۶تیر ۱۴۰۱
 ۲۷ذیالقعده  - ۱۴۴3شماره ۲3۰۵۸

اخبار كشور
رئیسجمهور در نشست مطبوعاتی مشترک با نخستوزیر عراق:

در پرتو وحی
لزوم عبرت گرفتن از اقوام ظالم هالکشده با سیر در زمین

«آیا )مشــرکان و کافران) در زمین سیر و سفر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی را که
قبل از ایشان بودند ،چگونه بود؟ ایشان قدرت و امکانات بیشتری برای زیر و رو کردن
زمین )برای زراعت) و عمران و آبادانیش )در اختیار) داشــتند ،و پیامبرانشــان با دالیل
روشن )برای آشکار ساختن حق و باطل) به سوی ایشان آمدند) .اما آنها همه را تکذیب
کرده ،و مورد آزار و شکنجه قرار دادند ،و خدا و قیامت را انکار کرده و به طغیان و ستم
پرداخته و کافر شدند ،و خداوند هم آن اقوام کافر را به سزای اعمالشان ،به اشد مجازات
رساند) البته این خدا نبود که به آنها ظلم کرد ،بلکه خودشان به خودشان ظلم کردند».
الروم9 -

سالگرد سوء قصد به جان حضرت آیتاهلل خامنهای

آمادهباش؛ «حافظ هفت» مجروح شده

دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان
روز  ۶تیرماه  ۱۳۶۰بود ،آیتاهلل خامنهای که از جبههها برگشته و به حضور حضرت امام رسیده بودند،
بعد از دیدار طبق برنامه حزب جمهوری اســالمی ،برای ســخنرانی در یکی از مساجد جنوب تهران ،عازم
مسجد ابوذر واقع در محله فالح شدند .قرار بر این بود که ایشان هفته قبل به مسجد ابوذر بروند اما طوالنی
شدن جلسه رسیدگی مجلس به مسئله بیکفایتی رئیسجمهوری وقت یعنی بنی صدر ،باعث شد جلسه
فوق به هفته بعد یعنی  ۶تیرماه موکول گردد.
خودرو حامل آیتاهلل خامنهای که از جماران به راه افتاده بود ،آن روز یک میهمان ویژه هم داشت؛
خلبان سرلشکر عباس بابایی فرمانده پایگاه هشتم شکاری ،که میخواست درددلهایش را با امام جمعه
تهران و نماینده امام در شورای عالی دفاع در میان بگذارد .اتومبیل آنها نیم ساعت زودتر از اذان ظهر
به مسجد ابوذر رسید و گفتوگوها تا زمان اذان به طول انجامید.
نماز جماعت به امامت آیتاهلل خامنهای برگزار شــد و پس از آن در ســاعت  ۱۲/5پشــت تریبون
مســجد رفته و سخنرانی خود را آغاز کردند .پس از ســخنرانی مختصری و توضیحاتی درباره جلسه،
پرســش و پاسخ شروع شــد .از محافظان ،محسن جوادیان در یک ســمت و حسین جباری در سمت
دیگر تریبون قرار گرفتند .قرار بود آقا به شایعات بسیاری که در جامعه رواج پیدا کرده ،پاسخ دهند.
سؤال اول این بود :آیا راست است که فالن وزیر داماد شماست؟ در حالی که آقا در آن تاریخ اصال
دختری نداشتند و با لبخند فرمودند ...« :من اصال دختر ندارم »...که جمعیت هم خندیدند .سؤال دوم
این بود که چرا برحسب فقه اسالمی زن نمیتواند قاضی شود؟
محسن جوادیان از محافظان آیتاهلل خامنهای در روز  ۶تیرماه  ۱۳۶۰درباره آن روز میگوید:
« ...آقا در حال پاســخ دادن به سؤال دوم بودند که شخصی یک ضبط «آیوا» که حالت استوانهای
داشــت و طوسی رنگ بود را آورد و روی تریبون گذاشت و کلید آن را فشار داد .بعد از رفتن این فرد،
کلید ضبط صوت مثل حالتی که نوار تمام شود ،باال زد و به حالت اول برگشت که برای ما تعجب انگیز
بود که چگونه به این زودی نوار این ضبط تمام شد»...
بنا به گفته حســین جباری ،یکی دیگر از محافظان آیتاهلل خامنهای و همچنین حجتاالســالم
مطلبی ،امام جماعت مســجد ابوذر ،فرد یاد شــده جوانی  ۲8ساله با قد متوسط ،موهای مجعد ،کت و
شلواری چهارخانه و صورتی با تهریش مختصر بود.
به مجرد گذاشــته شدن ضبط برروی تریبون ،بلندگو با صدایی بلند و غیرقابل تحمل سوت کشید
که آقا یک لحظه خودشــان را به ســمت چپ و عقب کشــیدند اما همین طور که صحبت میکردند،
گفتند:
« ...آقا این بلندگو را تنظیم کنید...اگر درست نمیشود ،خاموشش کنید»...
حالت قرار گرفتن آقا پشــت تریبون ،به گونهای شــده بود که برخالف حالت اول ،این بار ســمت
راســت بدنشان در مقابل ضبط صوت قرار گرفت و از پشت تریبون هم کمی عقب آمدند .و این به جز
حکمت و امداد الهی چه میتوانست باشد که آقا ناخودآگاه در موقعیتی قرار گرفت تا هدف جنایتکارانه
تروریستها محقق نشود.
ایشان در آخرین عباراتی که بیان نمودند ،فرمودند:
« ...در زمــان امیرالمومنین ،زن در همه جوامع بشــری (نه فقــط در میان عربها) مظلوم بود ،نه
تبحر پیدا کند،
میگذاشــتند درس بخواند ،نه میگذاشــتند در اجتماع وارد شود و در مسائل سیاسی ّ
نه ممکن بود در میدانهای»...
سخن آقا به اینجا که رسید ،صدای انفجار بلند شد و همان ضبط صوت مقابلشان ،منفجر گردید....
محسن جوادیان ادامه میدهد:
« ...مــن یک نگاهم بــه آن فرد بود و نگاه دیگرم به ضبط که چرا کلید آن پرید؟ که یکباره انفجار
اتفاق افتاد ...اول تصور کردیم صدای تیر است .ما دو نفری که در طرفین تریبون نشسته بودیم ،رفتیم
جلوی تریبون به این تصور که آقا پشــت ســر ما ایستاده است .من اسلحهام را مسلح کردم و به اطراف
نگاه میکردم بلکه ضارب را ببینم .تا آن لحظه تصور میکردم آقا ســالم و پشــت سر ماست .ولی یک
لحظه که به عقب برگشتم دیدم ایشان بین محراب مسجد و تریبون برروی بازوی چپ افتادهاند .دیگر
معطل نکردم ،چون اول حادثه خونریزی خیلی شدید نبود و از طرفی وزن ایشان هم کم بود ،به تنهایی
ایشان را در بغل گرفتم و با سرعت از داخل شبستان به سمت بیرون مسجد حرکت کردم ،آن لحظات
بود که به یکباره دیدم یک حفره از جراحت زیر گلوی ایشان به وجود آمده که هر لحظه خونریزی آن
شدیدتر میشود....همان طور که داشتم به طرف ماشین میرفتم یک لحظه دیدم که آقا به هوش آمد
و پس از چند لحظه بدن ایشــان سســت شد و سرشان به روی شانه من افتاد .من یک لحظه به ذهنم
آمد که ایشان شهید شد( ...بغض و تاثر شدید محسن جوادیان)»...
حضرت آیتاهلل خامنهای خودشان آن لحظات را چنین شرح دادهاند:
« ...آن وقتی که بمب منفجر شــد ،در آن مســجدی که من بودم ،از وقتی که بار اول افتادم زمین
(نفهمیدم البته چه جوری شد که افتادم) تا وقتی که به کلی بیهوش شدم و بعد از چند روز به هوش
آمدم ،ســه مرتبه دیگر به هوش آمدم .در این فاصله ســه بار لحظاتی بــه هوش آمدم و هر دفعه یک
احساســی داشــتم که آن حاالت را من هیچ وقت یادم نمیرود .یکیش که حاال اینجا عرض میکنم،
این اســت؛ در یکی از این حاالت احســاس کردم که من دارم میروم ،یعنی دارم میمیرم .احســاس
کردم که مرگ در مقابل من است .کامال خودم را در مرز عالم برزخ مشاهده کردم .به طور خالصه اگر
بخواهم در یک کلمه بگویم ،احســاس کردم که در آن حال ،انســان هیچ دستاویزی به جز خدا ندارد،
هیچ دســتاویزی .یعنی هرچه هم عمل آدم پشــت سر خودش داشته باشــد ،بازهم اگر تفضل الهی و
رحمت خدا را نتواند جلب کند ،آدم خاطر جمع نیســت به آن عمل ...آنجا انســان احساس میکندکه
مثل پر کاهی بین زمین و آســمان اســت .این احساس را انســان دارد و منقطع میشود .از همه چیز
منقطع میشود .مثل این حالت انقطاع را در آن وقت احساس کردم و تضرع کردم پیش خدای متعال؛
پروردگارا میبینی که من چقدر دســتم خالی اســت و چقدر محتاجم .اگر تفضلی کنی ،کردی واال ما
رفتیم .منظورم مردن نبود ،رفتن از وادی سعادت بود .بعد دیگر بیهوش شدم و نفهمیدم چیزی را»...
سمت راســت بدن آقا از ترکشهای انفجار ،سوراخ سوراخ شده بود ،قسمتی از سینه سوخته بود،
برخی شریانها و عروق قطع شده و استخوانهای قفسه سینه ،ترقوه و بازو شکسته بودند ،دست راست
از کار افتاده و ورم کرده بود و خونریزی شدید بود.
اتومبیل بلیزر حامل پیکر مجروح آیتاهلل خامنهای با ســرعت بســیاری در خیابانهای شــلوغ و
پر رفت و آمد جنوب تهران به پیش میرفت و به گفته محافظان ،انگار برروی هوا پرواز میکرد.
اولیــن محل ،درمانگاهی کوچک به نام عباســی در خیابان قزوین بود که پیکــر خونین آقا را به
اورژانس آن منتقل کردند ،به دلیل مســلح بودن محافظان ،افــراد اورژانس ابتدا فکر کردند یک گروه
تروریســتی سراغشــان آمده ،اما وقتی هم که ماجــرا را دریافتند بازهــم در آن درمانگاه هیچ کاری
نمیتوانستند انجام دهند.
جمعیت بسیاری در آنجا اجتماع کرده بودند .آقا را مجددا به ماشین منتقل کرده اما نمیدانستند
کجا باید بروند؟ یک خانمپرستار داوطلبانه با کپسول اکسیژن به کمک آمد و گفت که نزدیکترین محل
درمانی ،بیمارستان بهارلوست.
گروه با ســرعت زیاد به طرف بیمارستان بهارلو در نزدیکی پل جوادیه حرکت کرد و در عین حال
با مرکز پیام تماس گرفت و گفت:
« ...مرکز :حافظ هفت »...5۰-5۰ ،یعنی حافظ هفت (که کد رمز آقا بود) مجروح شــده ...این رمز
که خوانده شد ،کسی که پشت دستگاه بیسیم مرکز پیام نشسته بود ،زد زیرگریه...
در مرحلــه بعد از پزشــکان معتمد مانند دکتــر فیاض بخش (که روز بعــد در انفجار دفتر حزب
جمهوری اسالمی به شهادت رسید) دکتر منافی و دکتر زرگر از طریق مجلس درخواست کمک شد .به
گونهای که وقتی گروه به بیمارستان بهارلو رسیدند ،همگی در آنجا حاضر بودند.
به تدریج معالجات به ســمت و سوی ناامیدی کشیده میشــد ،خون زیادی از محلهای رگهای
قطع شــده رفته تا اینکه فشــار خون به نزدیکی صفر رسیده بود و یکی از دکترها ،دستکش از دستش
درآورد و گفت :دیگر تمام شد...
امــا دکتر فاضل نبض آقا را گرفت و وقتی دید هنوز ضربــان وجود دارد ،معطل نکرد ،با همکاری
دکتر محجوبی شــریانهای قطع شده را گرفت و همان لحظه عمل را شروع کردند که تا اواخر شب به
طول انجامید و طی این مدت چندین بار آقا تا مرز شــهادت پیش رفتند .پس از عمل به دلیل فشــار
وارد شــدن به قلب و ادامه درمان ،ایشان را به بیمارســتان قلب منتقل نمودندکه تا  ۴۲روز معالجات
به طول انجامید.
حضرت امام در پیامی به آیتاهلل خامنهای نوشتند:
« ...اینان با سوءقصد به شما عواطف میلیونها انسان متعهد را در سراسر کشور بلکه جهان جریحهدار
نمودند ....و به کســی ســوءقصد کردند که آوای دعوت او به صالح و ســداد در گوش مسلمین جهان
طنینانداز اســت ...من به شما خامنهای عزیز ،تبریک میگویم که در جبهههای نبرد با لباس سربازی
و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده ،و از خداوند تعالی سالمت شما را
برای ادامه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم»...
آیتاهلل دکتر بهشتی (که فردای آن روز همراه یارانش در دفتر حزب جمهوری اسالمی به شهادت
رسید) و محمد علی رجایی که دو ماه بعد در انفجار نخستوزیری شهید شد ،نیز پیامهای جداگانهای
برای آیتاهلل خامنهای فرستاده و برایشان آرزوی سالمتی کردند.
اما عامالن بمبگذاری یاد شده به نامهای محمد متحدی و مسعود تقیزاده از گروه فرقان ،با تالش
نیروهای انقالب در شــهریور همان سال در مشهد دستگیر و نحوه انجام عملیات و اهداف بعدیشان را
تشریح کردند .آنها در ترور آیتاهلل شهید قاضی طباطبایی و ترور ناموفق آیتاهلل ربانی شیرازی و اقدام
برای ترور برخی دیگر از شــخصیتها و مسئوالن انقالب و نظام اسالمی نیز نقش اصلی را داشتند و به
حکم دادگاه انقالب در  8بهمن  ۱۳۶۰و در نماز جمعه تبریز (محل شهادت آیت اهلل قاضی طباطبایی)
به مجازات رسیدند.

قرار شد برای تسهیل روابط پولی ایران و عراق
گامهای جدیدی برداشته شود

آیتاهلل رئیسی در نشســت مطبوعاتی
مشترک با الکاظمی تاکید کرد :برای تسهیل
روابط پولی ایران و عــراق گامهای جدیدی
برداشته شود.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی بعدازظهر دیروز
یکشــنبه در محــل مجموعــه تاریخــی فرهنگی
ســعدآباد به طور رســمی از «مصطفی الکاظمی»،
نخستوزیر عراق استقبال کرد.
رئیســی و الکاظمی پس از دیدار و گفتوگو با
یکدیگر در نشستی مطبوعاتی نتایج این گفتوگوها
را تشریح کردند.
رئیسجمهور کشورمان در کنفرانس مطبوعاتی
مشترک با «مصطفی الکاظمی» ،نخستوزیر عراق،
ضمن ابراز خرســندی از ســفر وی به ایران ،گفت:
روابط ایران با عراق معمولی و ســنتی نیست ،بلکه
روابط بســیار عمیقی اســت که ریشه در فرهنگ،
اعتقادات و باورهای مشــترک دیرینه دو ملت و دو
کشور دارد و امروز مسئولین عالی دو کشور ارادهای
عمیق و جدی برای توســعه روابط در همه حوزهها
دارند.
وی با اشاره به سیاست اصولی دولت سیزدهم
برای گســترش روابط با همســایگان ،افزود :امروز
عراق را نزدیکترین ملت بــه ملت ایران میبینیم
و نزدیکتریــن روابط در حوزههــای مختلف را با
کشــور عراق داریم .در بین همسایگان بیشترین و
نزدیکترین روابط را با عراق داریم.
آیتاهلل رئیسی گفت :در مذاکرات امروز درباره
روابط سیاســی ،اقتصادی و تجاری بین دو کشور
گفتوگو و توافق کردیم تعامالت دو کشــور در این
حوزهها گسترش پیدا کند.
رئیسجمهــور با بیــان اینکــه در گفتوگو با
نخســتوزیر عراق بر تسریع در اجرای طرح اتصال
ریلی شــلمچه و بصره توافق شد ،خاطرنشان کرد:
بهرهبرداری از این طرح تاثیر زیادی در تســهیل و
افزایش مراودات بین دو کشور دارد.
وی همچنیــن اظهار داشــت :در مذاکرات دو
طرف قرار شد گامهای جدیدی برای تسهیل روابط
پولی و بانکی فیمابین برداشته شود.
رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به اشتیاق مردم ایران برای زیارت مرقد مطهر امام
حســین(ع) و عتبات عالیات تصریح کرد :تسهیل
سفر از ناحیه دولت عراق و جناب آقای الکاظمی و
اینکــه زائران ایرانی از طرق زمینی و هوایی بتوانند

باید روند مبارزه با مواد مخدر
متحول شود

وی مبــارزه بــا مــواد مخــدر را بــا وجود
ســازمانهای مافیایی ،کاری پیچیده و با اهمیت
دانست و ضمن تاکید بر لزوم بهکارگیری خالقیت
و ابتــکار در این مبارزه گفت :باید تالش کرد روند
مبارزه بــا مواد مخدر متحول شــود و در این راه
مسئولیت دســتگاههای عضو ستاد مبارزه با مواد
مخدر مضاعف اســت اما هیچ دستگاهی نباید در
این مبارزه غایب باشد.
رئیسجمهور معضل مواد مخدر و روانگردانها
را یکــی از بحرانهــای جدی برای کشــورها و
جامعه بشــری است دانست و گفت :هیچ کشوری
نمیتواند به تنهایی وارد مبارزه با سوداگران شود
و همه کشورها و سازمانهای بینالمللی باید نقش
خود را بهدرستی ایفا کنند.
آیتاهلل رئیسی گفت :ســؤالم از سازمان ملل
این است که آیا سهم ،میزان و جایگاهی که برای
مبارزه با مواد مخدر برعهده این سازمان قرار داده
شــده ،به همین میزانی اســت که عمل میشود؟
یعنی یک دفتر مبارزه با مواد مخدر در ســازمان
ملل برای این منظور کافی است؟

حضرت آیتاهلل بهجت(ره) :معیار اصلی نماز است .این
نماز باالترین ذکر اســت .شیرینترین ذکر است .برترین
چیز است.

اخبار ادبی و هنری

آثار این حراجی «جعلی» هستند؟

با لغو روادید به ســهولت به زیارت عتبات و بهویژه
مرقد مطهر امام حســین(ع) برونــد ،اقدامی قابل
ستایش و قدردانی است.
رئیسجمهور ادامه داد :قرار شد که برای زیارت
زائرین در اربعین حســینی تســهیالت بیشتری از
طــرف دولت عراق ایجاد شــود و زائرین اربعین با
توجه به بهبود وضعیت کرونایی ،بتوانند با سهولت
و آســان از مرزهای هوایی و زمینی به عراق ســفر
کنند و مشکالت سنوات گذشته برطرف شود.
وی در ادامه با اشــاره به تاکید ســران ایران و
عــراق برای تقویــت ارتباط کشــورهای منطقه با
یکدیگر تصریح کرد :بر این باوریم که گفتوگوهای
مســئولین کشــورها میتواند مســایل منطقه را
حل کنــد و تأکیــد کردیم که حضــور یا دخالت
بیگانگان در منطقه نه تنها مشکلگشا نیست ،بلکه
مشکلساز نیز هست و لذا بر لزوم مذاکره مسئولین
کشــورهای منطقه برای حل مشکالت و مسائل با
یکدیگر تأکید کردیم.
رئیسی با تاکید بر ضرورت حل هرچه سریعتر
مشــکالت مردم یمن و برقــراری آتشبس در این
کشور ،اظهار داشت :رفع محاصره یمن و یمنیها و
گفتوگوی یمنی -یمنی میتواند مسائل این کشور
را حل کند و به رنجی که مردم عزیز یمن ســالها
به آن مبتال شدند ،خاتمه دهد.
رئیسجمهور گفــت :بدون تردیــد ادامه این
جنگ بیحاصل است و جز رنج مردم یمن حاصلی
نــدارد ،لذا باید هر چه زودتــر به این جنگ خاتمه
داده شــود و آتشبس میتواند گامی در جهت حل
مسائل باشد.
وی تاکیــد کرد :تــالش رژیم صهیونیســتی
برای عادیســازی روابط با کشــورهای منطقه به

هیچ عنوان امنیتســاز نخواهد بــود .ایران و عراق
بــر لزوم برقراری صلح و آرامــش در منطقه تاکید
دارنــد و معتقدیم صلح و آرامش در منطقه در پرتو
نقشآفرینی مسئولین همه کشورهای منطقه است
و عادیســازی روابط با رژیم صهیونیستی یا حضور
بیگانگان در منطقه حتما مشکلســاز خواهد بود و
مشکلی را حل نخواهد کرد.
رئیسی افزود :حسن روابط دوجانبه و منطقهای
بین عراق و ایران میتواند در نقشآفرینی دو کشور
در منطقه و مســائل بینالمللی بســیار تأثیرگذار
باشد.
رئیسجمهــور تاکید کرد :ایــران در روزهای
سخت در کنار عراق بوده و همواره در کنار یکدیگر
خواهیم ماند .عالقه و ارتباط دو همســایه هرگز به
ســردی نخواهد گرایید و روابط فیمابین روزبهروز
در حال ارتقاء و گســترش است .بدون تردید سفر
جناب آقای کاظمی نخســتوزیر محترم و هیئت
محترم همراهشــان به ایران میتواند نقطه عطفی
برای روابط دو کشور باشد.
روابط با ایران برای عراق بسیار مهم است

مصطفی الکاظمی نخســتوزیر عــراق نیز در
این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به روابط تاریخی،
فرهنگــی و دینی ایران و عراق گفــت :در جریان
گفتوگوهای انجام شــده راهکارهای ارتقای سطح
روابط دوجانبه را مورد بحث قرار دادیم.
نخســتوزیر عراق روابط کشورش با جمهوری
اسالمی ایران را بســیار مهم توصیف کرد و افزود:
امــروز توافق کردیم در چارچــوب مصالح و منافع
مشــترک دو ملت و کشــور روابط تجاری فیمابین
را تقویت کنیم.
الکاظمی با اشاره به اینکه دو کشور همچنین

رئیسجمهور در نشست روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

توافق کردند تا یک چارچوب زمانی برای تسهیل
زیارت زائران ایرانی که قصد دارند در ایام اربعین
به زیارت حرم امام حســین(ع) مشــرف شوند،
تنظیم کنند ،اظهار داشــت :تــا پیش از این زوار
ایرانــی فقط میتوانســتند در فرودگاههای عراق
ویــزا دریافت کنند ،اما در چنــد هفته اخیر این
زمینه را فراهم کردیــم که زوار ایرانی بتوانند در
گذرگاههای مرزی با سقف مشخصی از نظر تعداد
زوار ،البته در مقطع فعلــی ،ویزای ورود به عراق
دریافت کنند.
وی تاکید کرد که در ایام زیارت اربعین با تمام
توان در خدمت زوار خواهیم بود و از آنها اســتقبال
خواهیم کرد.
نخســتوزیر عــراق در ادامــه ســخنانش با
اشــاره اینکه در بخش دیگری از گفتوگوهایمان
چالشهایی را که منطقه با آن روبهرو اســت مورد
بحــث و گفتوگو قرار دادیــم ،تصریح کرد :توافق
کردیم تا مشــترکاً برای برقراری ثبات و آرامش در
منطقه تالش کنیم.
الکاظمــی بــا بیــان اینکــه در گفتوگــو
بــا رئیسجمهــور ایــران درخصــوص مســائل
سرنوشتســازی که ملتهای منطقه با آن روبهرو
هستند ،صحبت کردیم ،خاطرنشان کرد :دو کشور
توافق کردند که حمایت خود را از آتشبس در یمن
و لزوم گفتوگو برای پایان دادن به جنگی که مردم
این کشــور را با رنج بسیار روبهرو کرده است ،اعالم
کنند.
وی گفت :همچنین توافق کردیم ،برای مقابله
با چالشهای حوزه امنیت غذایی که به سبب جنگ
اوکراین ایجاد شــده اســت ،تالشهای مشترکی
داشته باشیم.

نتیجه سلطهگری آمریکا و ناتو در افغانستان
تولید و توزیع مواد مخدر به جهان بوده است

آیتاهلل رئیســی با بیان اینکه نتیجه دو
دهه تسلط آمریکاییها و ناتو در افغانستان،
تولید و توزیع موادر مخدر به در سراســر
بوده است گفت :چرا جامعه جهانی به وظیفه
قانونــی ،اخالقی و حقوق بشــری خود در
پاســخگو کردن آمریکا و ناتو در این زمینه
عمل نمیکند؟
آیتاهلل سید ابراهیم رئیســی دیروز یکشنبه
در مراســم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ضمن
تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران این عرصه،
گفت :تقدیم  ۳8۰۰شهید و  ۱۲هزار جانباز نشان
صدقی است که برای مبارزه با مواد مخدر در ایران
اسالمی عزم جدی وجود دارد.
رئیسجمهــور با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد
مخدر مســئلهای جدی و دارای اولویت در کشور
است ،اظهار داشــت :در روز جهانی مبارزه با مواد
مخدر باید مسیر طی شده در مبارزه با مواد مخدر
آسیبشناسی شود.
رئیســی با اشــاره به کارنامه خوب جمهوری
اســالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر در ســطح
ملی و جهانی ،با قدردانی از همه دســتاندرکاران
در ســتاد مبارزه با مواد مخــدر ،وزارت اطالعات،
نیروی انتظامی ،پلیس مرزبانی و بســیج ،گفت :تا
وضعیت مطلوب فاصله داریم.

هدیه به خوانندگان

دولتها و سازمانهای بینالمللی
به وظیفه خود در مبارزه با مواد مخدر
عمل نمیکنند

لوح تقدیر به ایران بســنده کنــد ،افزود :پیام روز
جهانی مبارزه بــا مواد مخدر بایــد پایش میزان
ایفای نقــش دولتها و ســازمانهای بینالمللی
مدعی حقوق بشر در این زمینه باشد که به اعتقاد
بنده در این زمینه ضعف جدی وجود دارد.

وی ادامه داد :معتقدم کشورها و سازمانهای
بینالمللی به میزان ادعا و مسئولیتی که بر عهده
دارند ،نقششان را ایفا نمیکنند .آیا تنها قدردانی
از جمهوری اســالمی ایران بــرای حضور موثر در
عرصه مبــارزه با مواد مخدر کافی اســت؟ نقش
سازمان ملل متحد قطعاً باالتر از اینهاست.
رئیسجمهــور تأکید کرد :امروز  ۱۱۳ســال
پس از امضای معاهده شانگهای توسط کشورهای
مختلف برای مبارزه با مواد مخدر شاهدیم که این
کاال در بستر اینترنت سهلتر از بسیاری کاالهای
دیگر در دسترس قرار دارد و مواد مخدر سنتی به
صنعتی تبدیل شده و با دیگر جرائم سازمانیافته
همچون پولشویی پیوند خورده است.
رئیســی خاطرنشــان کرد :به نظر میرســد
ضعف جدی در شــکلگیری یک عزم بینالمللی
در مبــارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این ضعف
جبران نشود ،اوضاع رو به بهبود نخواهد رفت.
رئیسجمهور با تشــریح اقدامات آمریکا و ناتو
در افغانســتان که منجر به توســعه کشــت انواع
مواد مخدر شــده اســت ،گفت :در دو دهه تسلط
آمریکاییها و ناتو در افغانستان ،مواد مخدر تولید
و از ســنتی به صنعتی تبدیل و در سراسر جهان
توزیع میشد.
دکتر رئیســی افزود :چرا جامعــه جهانی به
وظیفــه قانونی ،اخالقی و حقوق بشــری خود در
پاســخگو کردن آمریکا و ناتو در این زمینه عمل
نمیکند؟
رئیسجمهــور در ادامه با بیــان اینکه جامعه
جهانــی در قبال وظایف خــود در زمینه مبارزه با
مواد مخدر ،میخواهد فقط با قدردانی و ارســال

آیتاهلل رئیســی در ادامه خطــاب به نماینده
دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت:

اســالمی ایران را به همراه داشت و تهران از سازمان
بینالمللی دریانوردی درخواســت کرد که تا در این
تصمیم دادگاه یونان مداخله کند.
در پی اعتراضهای ایران ،یک دادگاه منطقهای
یونان دستور بازگشت نفت توقیف شده به ایران را در
تاریخ  ۹ژوئن ( ۱۹خرداد ماه) صادر کرد اما چند روز
بعد یک دادگاه جدید به طور موقت در پی درخواست
یک شرکت قطعات یدکی یونانی که خواستار دریافت
پول برای ارائه خدمات خاص به این نفتکش شده بود،
عزیمت این نفتکش را ممنوع کرد.
روز  ۱۹خرداد ماه سه منبع آگاه گزارش کردند
که یــک دادگاه در یونان حکم اولیه دادگاه مبنی بر
صــدور مجوز برای ایاالت متحــده آمریکا به منظور
مصادره بخشــی از محموله نفت ایــران در نفتکش
ایرانی در امتداد ساحل یونان را لغو کرد.
طبق گزارش یورونیوز ،نفتکش النا روز یکشنبه
از بندر کاریستوس در جنوب جزیره ائوبویا به سوی
بندر پیرئاس حرکت کرده اســت .ناخدا و خدمه این
نفتکش قرار اســت در بندر پرئاس مجوز دریانوردی
خود را به پلیس ارائه کنند.

بر اســاس این گزارش ،طبق گفتــه یک منبع
دیپلماتیک ،بازپرداخت بدهی به شــرکت یدککش
نیز انجام شده است و آتن ابراز امیدواری کرده است
که در پی آزاد شدن این نفتکش ،دو نفتکش یونانی
که در آبهای خلیجفارس توقیف شده نیز آزاد شود.
ســفارت ایران در آتن نیز با اشــاره به لغو حکم
مصادره نفت ایران از ســوی دادگاه تجدیدنظر یونان
اعــالم کرد که تــا اطمینان از اجــرای کامل حکم،
موضوع در دســتورکار رایزنیهای فشرده دو کشور
باقی میماند.
پــس از آنکــه دولت یونــان اقدام بــه توقیف
نفتکــش حامل نفت ایران در آبهای این کشــور و
تخیله محموله آن به درخواســت آمریکا و انتقالش
به نفتکشــی دیگر کرد ،جمعه شب ششم خرداد ماه
روابط عمومی کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی
در اطالعیهای اعالم کرد :نیروی دریایی ســپاه امروز
(جمعــه)  ۲فروند نفتکش یونانی را به دلیل تخلفات
انجام گرفته در آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس
توقیف کرد .ایــن دو کشــتی در خلیجفارس ،یکی
در نزدیکی عســلویه و دیگری در نزدیکی بندرلنگه

ایران بهرغم تحریمهای ظالمانه
 43سال مبارزه جدی با مواد مخدر داشته است

آیتاهلل رئیســی در ادامه در تشریح اقدامات
جمهوری اســالمی ایران در مبارزه با مواد مخدر
گفت :امروز صداقت و جدیت جمهوری اســالمی
در این زمینه بر همگان روشــن اســت و نیاز به
اســتدالل نیست ،زیرا  ۴۳ســال است به صورت
جدی با مــواد مخدر مبــارزه کردهایم و در این
راه از همه ابزارهــا و ظرفیتها از جمله تصویب
قوانین الزم ،تشدید مبارزه و اقدامات قضایی بهره
گرفتهایم.
رئیسجمهور گفت :اگر در این سالها جامعه
جهانــی آنگونه که جمهوری اســالمی ایران در
مبارزه با مواد مخدر عمل کرده اســت ،به وظایف
خود عمــل میکرد ،وضــع امروز جهــان حتما
متفاوت بود.
دکتر رئیســی با بیــان اینکه همــه اقدامات
ارزشــمند و اثرگذار جمهوری اسالمی در مبارزه
مــواد مخدر تحــت تحریمهای ظالمانــه آمریکا
صورت گرفته اســت ،گفت :بســیاری از ابزارها و
فناوریهایی که در مبــارزه با مواد مخدر باید در
اختیار ما باشد ،به دلیل تحریمها از دسترس خارج
است.
چرا سازمان ملل نسبت به رفع تحریم فعاالن
در میدان مبارزه با مواد مخدر
اقدامی صورت نمیدهد؟!

ما از ســازمان ملل گلهمندیم که چرا دستکم در
راســتای رفع تحریمهای ظالمانه نسبت به فعاالن
در میدان مبــارزه با مواد مخــدر اقدامی صورت
نمیدهد؟!
رئیسجمهور افزود :سازمان ملل امروز باید به
این سؤال پاســخ دهد که چرا جمهوری اسالمی
بهرغم ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه با مواد
مخــدر ،همچنان باید تحــت تحریمهای ظالمانه
باشد؟
دکتر رئیسی در ادامه به برخورد با شبکههای
قاچاق مواد مخدر در ایران اشــاره کرد و گفت :در
حالی که سازمانهای اطالعاتی ما پیگیرانه در این
زمینه فعالیت میکنند ،باید سازمانهای اطالعاتی
منطقه و جهان گزارش دهند که چه میزان تبادل
اطالعاتی در این زمینه با کشور ما داشتهاند و چه
میزان از شبکههای قاچاق مواد مخدر را شناسایی
و با آنها برخورد کردهاند.
رئیسجمهــور گفت :یکی از رمــوز موفقیت
در مبــارزه با مــواد مخدر تبــادل اطالعات بین
سرویسهای اطالعاتی منطقه و جهان است و آنها
باید در جلســات کارشناسی در این زمینه گزارش
بدهند و دبیرکل سازمان ملل هم بررسی کند که
نقش این ســازمانها در مبارزه با مواد مخدر چه
میزان بوده است؟
آیتاهلل رئیسی در پایان با تاکید بر تقویت کار
اطالعاتی در شناســایی سرشبکههای قاچاق مواد
مخــدر و همچنین اقدامات پیشــگیرانه نهادهای
فرهنگــی و آمــوزش و پرورش گفــت :در زمینه
جمعآوری معتادان متجاهــر نیز اقدامات صورت
گرفته کافی نیســت و باید بهگونهای عمل شــود
که ما به هیچ عنوان و در هیچ بخشــی از کشــور
معتادان متجاهــری را که مزاحــم زندگی مردم
هستند ،مشاهده نکنیم.

جمعه گذشته در سومین روز از اولین ماه فصل تابستان ،هفتمین دوره «حراج ملی»،
با ارائه  ۴۰اثر هنری در خانه همایش برگزار شد.
به گزارش فارس ،در این حراج که با حضور کمجمعیت مخاطبان برگزار شد باالترین
اثری کــه در آن به فروش رفت مربوط به مجموعه  ۲۱قلمدان و  ۲پاکتنامه از فتحاهلل
شیرازی ،صنیع همایونی و امامی بود که با قیمت  ۹میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان چکش
خــورد .البته از نکتههای این حراج نیز فروش نرفتــن  ۱۱اثر بود .همزمان با آن فضای
مجازی پر شد از بحثهایی درباره جعلی بودن بسیاری از آثار حاضر در حراج.
گفتنی است« ،حراج ملی» ربطی به حاکمیت و وزارت ارشاد اسالمی کشور ندارد و
بخش خصوصی و یک شخص مجوز آن را گرفته است.
نکته و پرســش اول این اســت که چرا باید منافع یک شخص ،ذیل عنوان «ملی»
آورده و معرفی شود؟
حضور برخی از معروفترین آثار جعلی سالهای اخیر در این حراج به اصطالح ملی
آن هم با قیمتهای آنچنانی باعث حرف و حدیثهای فراوانی شده است .به نظر میرسد
حراج ملی در هفتمین دوره بیش از هر رکوردی ،رکورد چکش زدن آثار پرحرف و حدیث
و حتی شاید جعلی را زده باشد .آن هم با قیمتگذاریهای عجیب و غریب.
انتســاب آثار بــه دوران زندیه ،تیموری ،قاجاریه و صفویه و حتــی آمدن آثاری از
هنرمندان شناختهشده در این حراج بدون اینکه حتی از طرف مرجعی قانونی هم اعتبار
آن راستیآزمایی شده باشد ،موضوعی است که نیازمند تأمل واندیشه است و این فرض را
مطرح میکند که افراد حاضر دراین چنین حراجیها چه کسانی هستند و با چه قصدی
اقدام به خرید این آثار میکنند؟
در ســالهای اخیر بارها بر نبود شفافیت مالی حراجها و قیمتهای کاذبشان بحث
شــده است و همچنان این شــبهات را بهوجود آورده که چه کسانی از کنار این چنین
حراجیهای به اسم فرهنگ و هنر منتفع میشوند؟ حتی ورود برخی آثار جعلی به این
رویدادها نیز ســبب شده تا همواره این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد کند که مافیای
پشت پرده این حراجها چه کسانی هستند؟
فــروش صوری برخی آثار و بازی با اعداد و رقمها در این حراجها برای ارزش دادن
به اسم برخی هنرمندان که خیلی از این کلکسیونداران در طول سالهای گذشته اقدام
به جمعآوری آثار آنها کردهانــد تنها با هدف فروش میلیاردی همین آثار هنرمندها در
دورههای آتی و ســایر نمایشگاهها از دیگر مواردی اســت که بر بازیهای خارج از دایره
اخــالق این حراجها تأکید دارد .بــه واقع در نظر اول شــعار و رویکرد خانه حراج ملی
که «تقویت بازار اقتصادی هنرهای ســنتی ایران ،بسترســازی برای رشد اقتصاد خالق
و حوزههــای نوظهور در اقتصاد هنر و جلب توجه مجموعهداران ایرانی و خارجی به این
ظرفیت بالقوه و اصیل اســت» جالب به نظر میرســد اما وقتی به کنه و چیستی آن و
خروجی که باید از آن متصور شد ،نگاه میاندازیم جز بازی عوامفریبانه چیز دیگری در آن
نمییابیم .بازی عوامفریبانهای که در پی آن جز پولشویی و پر کردن جیب دالالن و بر سر
زبان انداختن نام چند هنرمند که از نظر هنری هم چندان حرفی برای گفتن ندارند چیز
دیگری را نمیتوان انتظار داشت.

جاسوسان جدید موساد
از طریق کدام رسانهها جذب میشوند؟

نفوذ گسترده رژیم صهیونیســتی بر رسانههای بزرگ تولیدکننده محتوا در سطح
جهان به سطحی رسیده که از نگاه افسران سابق موساد این نفوذ ،امری حیاتی برای رژیم
صهیونیستی و ادامه بقای آن محسوب میشود.
به گزارش مهر به نقل از واشــنگتن پســت ،جاسوسان سابق موســاد در اینباره
میگویند :موساد شــمار زیادی برنامههای تلویزیونی ،فیلم و سریال دارد که وجهه این
ســازمان را بهبود بخشیده و از موســاد ،نمایی رویایی به مخاطبان ارائه میدهد .بر این
اساس ،در این تولیدات رسانهای ،جاسوس موساد یک شخصیت خاص و برجسته نمایش
داده میشود که به طور جدی در شبکههای اجتماعی حضور دارد و از لحاظ مجهز بودن
به فناوریهای روز جهان در باالترین ســطح قرار دارد .در واقع در این تولیدات رسانهای
سعی میشود چهره واقعی و تروریستی موساد پنهان مانده و مسائل ساختگی و مثبت به
مخاطبان ارائه شود .از جمله نتفلیکس؛ این شرکت آمریکایی تولیدکننده فیلم و سریال که
از مشهورترین برندها در این زمینه محسوب میشود ،یکی از اصلیترین کانالهای انتشار
داستانها و روایتهای مدنظر موساد است .نتفلیکس از لحاظ محتوایی و ژانر متنوعترین
تولیدات رســانهای را در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی منتشر میکند .فیلم ،سریال،
مستندهای کوتاه و بلند و ...از جمله محتوای منتشر شده از سوی نتفلیکس در نشر روایت
صهیونیستی به مخاطبان مختلف در سطح جهان است.
همچنین اپل تیوی پالس؛ اخیرا ً سریالی اسرائیلی تحت عنوان «تهران من» را که
به موضوع جاسوســی از ایران مرتبط است ،پخش کرده است .این تولیدکننده محتوای
رسانهای همچنین درصدد ساخت مجدد سریالی اسرائیلی تحت عنوان «پرچم اشتباهی»
است که به موضوع ترور محمود المبحوح در دبی پرداخته است.
به عالوه Hulu ،که نســخه اسرائیلی و اولیه سریال «پرچم اشتباهی» در ارتباط با
ترور محمود المبحوح در دبی از این شبکه پخش میشود.
 HBO MAXنیز اخیرا ً حق پخش مســتند چند قسمتی اسرائیلی تحت عنوان
«سرزمین اشکها» را که روایت رژیم صهیونیستی در ارتباط با جنگ اکتبر  ۱۹۷۳را ارائه
میدهد ،خریداری کرده است.
با رشــد و توسعه فزاینده بخش فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی در جهان،
عناصر وابســته موساد به طور گســترده وارد روند تاسیس شرکتهای فناورانه و پیشرو
شــدهاند که  Viber ،WIX ،WAZEتنها ســه نمونه از مهمترین این اپلیکیشــنها
محسوب میشوند .موساد در راستای افزایش نفوذ در جهان و جذب جاسوسان جدید به
طور جدی وارد روند رقابت با شرکتهای بزرگ جهت جذب مغزهای فناوریهای نوین و
شبکههای اجتماعی میشود تا در این عرصهها تاثیرگذاری بیشتری داشته و اهداف خود
را محقق کند .آوائیر آوراهام افســر سابق موساد و مدیر فعلی یکی از استودیوهای تولید
فیلم در هالیوود در اینباره میگوید :ماموریتهای موساد در تولید محتوای سرگرمکننده
در واقع میراث ما را ارائه میدهد ،ما به جاسوسان بیشتری نیاز داریم و بدین منظور باید
روی نسل آینده سرمایهگذاری کرده و تصویری از موساد به آنها ارائه دهیم که مایه فخر
و مباهاتشــان شود .ایسان شور روزنامه نگار صهیونیست نیز در این باره گفت :پیش از
این نفوذ گسترده ما به هالیوود رسیده بود ،اما هماکنون نتفلیکس نیز در خدمت ماست؛
گویی که سینما و تلویزیون آمریکا به بخشی از میراث سرویس اطالعات اسرائیل موساد
تبدیل شده است .یارا هواری تحلیلگر و روزنامهنگار فلسطینی در اینباره میگوید :ارائه
تصویری نژادپرســتانه از اعراب و تمجید اســرائیل ،رخداد جدیدی در صنعت سینما و
تلویزیون جهانی نیست ،اما مسئله مهمی که اخیرا ً به طور فزایندهای افزایش یافته ،تولید
فراوان محتوایی اســت که تصویری بسیار مناســب و رویایی از سرویس جاسوسی رژیم
صهیونیستی ارائه میدهد و در مقابل در نمایش تصویر فلسطینیها شیطنت کرده و آنها
را تهدیدی برای امنیت بینالمللی معرفی مینماید!

سخنگوی وزارت دفاع اعالم کرد

دومین پرتاب تحقیقاتی ماهوارهبر «ذوالجناح»
با موفقیت انجام شد

یونان نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کرد

رسانههای محلی اعالم کردند که نفتکش
روســی حامل نفت ایران کــه دو ماه پیش به
درخواســت دســتگاه قضایی ایاالت متحده
متوقف شده بود ،آزاد شده است.
منابــع محلی گزارش کردند که مقامهای یونان،
نفتکش روسی حامل نفت ایران را که دو ماه پیش به
درخواست آمریکا توقیف کرده بود ،آزاد کرد.
خبرگــزاری فرانســه گــزارش کرد کــه دیروز
(یکشــنبه) از پلیس بندر یونان مطلع شــدهایم که
نفتکش روســی حامل نفت ایران که در اواسطآوریل
در یونان به درخواست دادگستری آمریکا توقیف شده
بود ،میتواند کشتیرانی خود را از سر بگیرد.
بر اســاس این گزارش ،مقامهای یونان در تاریخ
۱۹آوریــل ( ۳۰فروردیــن ماه) نفتکــش پگاس که
ســپس به «النا» تغییــر نام پیدا کــرد را در امتداد
جزیره «ائوبویا» در حالیکه حامل  ۱۱5هزار تن نفت
ایران بود توقیف کردند و سپس به درخواست وزارت
دادگستری آمریکا ،نفت این نفتکش به ایاالت متحده
منتقل خواهد شد.
این اقــدام آمریکا واکنــش مقامهای جمهوری

در نزدیکی جزیــره هندورابی توقیف شــدهاند .هر
دو کشــتی بــا نامهــای Prudent Warriorو
 Delta Poseidonو تحــت پرچــم یونان حرکت
میکردهاند که توســط نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی توقیف شدند.
خطیبزاده  ۳۰خرداد ماه در نشســت هفتگی
بــا خبرنگاران دربــاره آخرین وضعیــت دو نفتکش
یونانی توقیف شده در ایران و وضعیت محموله نفت
توقیف شده ایران در یونان هم افزود :مراحل قضایی
نفتکشهــای یونانی در محل طی میشــود .دولت
یونان از طریق وکالی خود تالش کرده مســتندات
را آماده کند برای اینکه فرآیند آزادسازی کشتیها
انجام شــود .ما به دولت یونــان توصیه کردیم که از
ظرفیتهــای قانونی ایران اســتفاده الزم را کنند و
اطمینان دارم مســیر خودش را در مســیر قانونی و
قضایی طی کند .امیدواریم در عمل شاهد آزادسازی
محمولــه نفت متعلق بــه ایران باشــیم و مطمئنم
مســیری که خواهیم رفت حفظ روابــط دوجانبه و
مصون بودن از عامل سومی است که آمریکا در تمامی
آنها نقش پررنگی دارد.

دومیــن پرتــاب ماهوارهبر
ذوالجناح به منظور دســتیابی
به اهــداف تحقیقاتــی از پیش
تعیینشده ،انجام شد.
ســید احمــد حســینی
ســخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع
درباره این خبر گفــت :این ماهوارهب ِر
سه مرحلهای از نظر ویژگیهای فنی،
قابل رقابت بــا ماهوارهبرهای روز دنیا
اســت که دارای دو مرحله پیشرانش
جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع
است.

وی با بیان اینکه پرتاب ماهوارهبر
ذوالجنــاح با هدف زیرمــداری انجام
گرفته است تصریح کرد :به حول قوه
الهی مرحله سوم توسعه این ماهوارهب ِر
ترکیبی بــا بهرهگیــری از اطالعات
حاصــل از این پرتاب آغــاز گردیده
است.
گفتنی است ماهوارهبر ذوالجناح
در بهمن ماه سال  ۹۹برای نخستینبار
بــا هــدف دســتیابی به فــنآوری
قدرتمندترین موتور سوخت جامد در
کشور مورد تست و ارزیابی قرار گرفت.

صفحه ۴
دوشنبه  ۶تیر ۱۴۰۱
 ۲۷ذیالقعده  - ۱۴۴۳شماره ۲۳۰۵۸

اقتصادی
با اقدامات دولت سیزدهم صورت گرفت

حذف جدول خاموشی
با وجود افزایش  9هزار مگاواتی مصرف برق

در حالی که سال گذشته همین موقع برنامه خاموشی
بخش خانگی و صنعتی به طور مســتمر منتشر و اعمال
میشد ،امسال با وجود رشد  9هزار مگاواتی اوج بار ،تامین
برق بدون هیچ محدودیتی ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،سال گذشته در تاریخ چهارم تیرماه
سال  ۱۴۰۰میزان اوج بار به  ۵۵هزار و  ۷۷۷مگاوات رسیده بود و
شرایط تامین برق با دشواری بسیار زیادی همراه شد .در این بازه
خاموشــیهای مکرر ،برای بخش خانگی و صنعتی مشکالت قابل
توجهی برای مردم ایجاد کرد.
با این حال ،مصرف برق در تاریخ چهارم تیرماه سال  ۱۴۰۱در
ســاعت  ۱۴و  ۲۷دقیقه به  ۶۴هزار و  ۴۷۱مگاوات رسید .میزان
اوج باری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ ،هزار و ۶۹۴
مــگاوات معادل  ۱۵درصد افزایــش را تجربه کرده بود اما نگاهی
به برنامههای مدیریت مصرف برق خبر از پایداری کامل شــبکه
در شــرایط فعلی میدهد و جدول خاموشــی امسال حذف شده
است.
در شرایط کنونی بر اساس آمار وزارت صنعت معدن و تجارت،
 ۹۲درصــد از کلیه صنایع خــرد و کالن با محوریت صنایعی که
تابآوری کمتری دارند ،بدون هیچ محدودیتی از انرژی برق استفاده
میکنند .صنایع داخل شهرکهای صنعتی نیز در ۹۳درصد زمان
یــک هفتهای از انرژی پایدار برخوردار هســتند و برنامه مدیریت
مصرف برق  ۴۴۲صنعت بزرگ نیز با در نظر گرفتن شاخص مدیریت
عرضه در بازار کاالهای تولیدی به صورت برنامه دقیق سه زمانه در
طول روز اجرا شده و انرژی به طور کامل در شب نیز تامین میشود.
الزم به تاکید اســت که تا این لحظه با حفظ پایداری شــبکه
برق هیچ محدودیت برنامهریزی شــده برای بخش خانگی در نظر
گرفته نشــده و همین مســئله به عنوان خط قرمز دولت مطرح
میشود.
افزایش  400مگاواتی مصرف در یک شبانهروز

گذر از تابستان ،با وجود تالشها برای پایداری شبکه برق ،به
رعایت صرفهجویی هم نیاز دارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
مصطفی رجبی مشــهدی؛ سخنگوی صنعت برق درباره وضعیت
مصرف برق گفت :روز شــنبه  ۶۴هزار و  ۴۷۱مگاوات مصرف برق
در کشــور ثبت شده که دیروز حدود  ۴۰۰مگاوات افزایش یافت.
مصرف برق دیروز ،نسبت به متوسط هفته گذشته ،حدود دو درصد
و نســبت به مدت مشابه پارســال ،حدود پنج و چهار دهم ()۵.۴
درصد رشد نشان میدهد.
او توضیح داد :افزایش یک درجهای حرارت هوا نسبت به هفته
قبل ،از عوامل اصلی افزایش مصرف است؛ چرا که به ازای هر یک
درجه افزایش دما ،حدود  ۵۰۰مگاوات مصرف برق در کشور زیاد
میشــود .با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی ،از امروز
افزایش سه تا چهار درجهای دمای هوا آغاز میشود که اوج آن در
روز پنجشنبه رخ میدهد.
طبق اعالم شرکت مدیریت شبکه برق ،اوج مصرف برق کشور
بین ســاعت  ۱۲تا  ۱۸هر روز اتفاق میافتد و برنامههای مدیریت
مصرف در تمامی بخشهای تعرفهای نیز ،از ســاعت  ۱۰عملیاتی
میشود.
 580هزار مشترک صنعتی بدون محدودیت

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم علیاکبر محرابیان؛ وزیر
نیرو در نشست تخصصی مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و
توزیع سراسر کشور ،بهکارگیری تمامی ظرفیتها را برای موفقیت
در این برنامهریزی مهم دانســت و گفت :امروز شاهد همکاری و
حمایت ارزشمند دستگاهها هستیم که نتایج مثبتی را در کنترل
مصرف برق کشور به همراه دارد.
محرابیان با اشــاره به آمار مشترکان صنعتی کشور ،خبر داد:
با توجه به برنامهریزی انجام شــده بر اســاس آمار وزارت صنعت،
معدن و تجارت از  ۶۳۰هزار مشترک صنعتی در کشور ۵۸۰ ،هزار
مشترک بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی
کامل در اوج بار ســال  ۱۴۰۱استفاده میکنند و امیدواریم بدون
مشکل ،برق این بخش را تامین کنیم.
او با اشــاره به برنامه ســایر صنایع برای مدیریت مصرف برق
گفت :برق حدود  ۴۹هزار مشترک صنعتی هر روز هفته از ساعت
 ۱۱صبح لغایت ۲۰قطع میشد اما در سال جاری این محدودیت
بــه  ۱۲ســاعت در طول هفتــه و فقط طی یک روز از ســاعت
 ۱۱لغایت  ۲۳اعمال میشود.
وزیر نیرو ادامه داد :بر اســاس آمار ،تعداد زیادی از مشترکان
شــامل پاداش مصرف شــدهاند .از اینرو بر جدیت شرکتها در
اجرای برنامههای مدیریت مصرف بخشهای مختلف تاکید میکنم.

جدول نرخ سکه و ارز

نوع سکه
سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم
نیم سکه
ربع سکه
گرمی
هر گرم طالی  ۱۸عیار
دالر
یورو
پوند
لیر ترکیه
درهم امارات
دینار عراق

نوع ارز

قیمت (به تومان)
۱۴/۷۳۵/۰۰۰
۱۳/۹۲۲/۰۰۰
۸/۲۱۵/۰۰۰
۵/۲۶۳/۰۰۰
۳/۰۱۰/۰۰۰
۱/۳۹۷/۰۰۰
۳۸/۵۱۹
۱/۸۸۰
۲۱/۵

ادامه از صفحه ۶

آگهیهای
مفقودی

برگ سبز دنا پالس توربو مشکی مدل
 1401بشماره شاسی NE5۶7317
بشماره پالک  9۶8ه  -5۶ایران 17
مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز هایما  S5مشکی مدل 1401
بشماره شاسی  NY071948بشماره
پالک  73۶ن  -12ایران  27مفقود
و اعتبار ندارد.

مجوز حمل سالح شکاری تکلول
ساچمهزنی تهپر کالیبر ،12
 5تیر ساخت ترکیه و شماره
سالح  22۶۶20و شماره شناسه
 013215334243به تاریخ صدور
 1392/10/14بنام قاسم سالمات
فرزند لفته کد ملی 17511۶8204
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

مدارک اینجانب آقای علی
حدادی که شامل کارت ملی
به شماره 0013102133
و کارت پایان خدمت به
مدت  5ماه مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.

برگ سبز و سند کمپانی و کارت
مشخصات خودرو وانت سایپا
 151به شماره پالک  817ط 48
ایران  28به رنگ سفید -روغنی
مدل  1393و شماره موتور
 4940795و شماره شاسی
NAS4 5 1 1 0 0 D4 9 0 0 8 1 5
مفقود شده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

شناسنامه سبز مالکیت خودرو هایما  S7به
رنگ مشکی مدل 1401به شماره انتظامی
 492ب  -59ایران  72و شماره شاسی
 NY0۶1۶13مفقود و اعتبار ندارد.

معاون وزارت کار اعام کرد

ثبت  300هزار فرصت شغلی جدید
در سامانه جستوجوی کار

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
حدود  ۳۰۰هزار فرصت شــغلی توســط
کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید ،در
سامانه جستوجوی شغل درج شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،در سالهای
اخیــر افزایش عرضــه نیروی جوان بــه بازار
کار مشــکل اشتغال کشــور را دوچندان کرده
اســت .از این رو جویندگان کار به ویژه جوانان
برای یافتن شــغل به روشهای مختلفی اقدام
میکنند.

در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان
اجرایــی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی
هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی
فرصتهای شــغلی میتوانند تأثیر مناسبی در
کاهش هزینه جستوجوی شغل ایفا کنند.
محمدکریمــی بیرانونــد ،معاون توســعه
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :حدود  ۳۰۰هزار فرصت شغلی
توســط کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید،
در ســامانه جستوجوی شغل درج شده است.
سامانه جستوجوی شغل با هدف اتصال سریع

کارجویان و کارفرمایان ،ارتقای ســطح کیفی
و کمی خدمات کاریابیها و اســتفاده بهینه از
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی راهاندازی
شد.
وی افــزود :تاکنون قریب به تعداد  ۲۵هزار
نفر از جویندگان کار و تعداد سه هزار و  ۵۰۰نفر
از کارفرمایــان در ســامانه ثبتنــام کردهاند.
عمده فرصتهای شــغلی اعالم شده در بخش
خدمات به کارمند دفتری ،حســابدار ،انباردار،
نگهبان ،کارشــناس فروش و کارگر ساده و در
بخش صنعت به جوشــکار ،کارگر خط تولید،

تکنســین ،طراح کفش و مونتاژکار اختصاص
دارد.
معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :بر این اساس کلیه
متقاضیان جویای کار میتوانند با ثبتنام ،تکمیل
نمایه شغلی و جستوجو در فرصتهای شغلی
موجود در سامانه جستوجوی شغل و از طریق
دفاتر کاریابی به کارفرمایان معرفی و مشغول به
کار شوند .متقاضیان میتوانند به نشانی اینترنتی
 http://shoghl.mcls.gov.irمراجعــه
کنند.

در پی بروز تخلفات احتمالی در واردات نهادههای دامی صورت گرفت

برکناری مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با دستور رئیسجمهور
در پی بروز تخلفات احتمالی در واردات
نهادههای دامی مدیرعامل سازمان مرکزی
تعاون روســتایی با دستور رئیسجمهور
برکنار و محمدعلی نیکبخت با حکم وزیر
جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست جدید
این سازمان منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،اسماعیل
قادریفــر مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون
روستایی برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی،
محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید
این سازمان منصوب شد.
رئیسجمهور دو روز پیش و در پی انتشــار
اخبــاری مبنی بر تخلف احتمالــی در واردات
نهادههــای دامی ،به معــاون اول خود و وزیر
اطالعات ماموریت داده بود ،به سرعت موضوع
را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
ماجرای تخلف احتمالی

در واردات نهادههای دامی

به گزارش ایسنا ،سوم تیرماه ،رئیس سازمان
بازرسی کل کشور با اشاره به گالیهمندی تعدادی
از کشــاورزان و اتحادیههــا در رابطه با خرید
نهادههای دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت
این نهادهها اعالم کرد که براساس پیگیریهای
به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی
روستایی در تاریخ  ۱۰فروردین امسال اقدام به
انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهمنامه کارگزاری
بــا یک شــرکت خصوصی کــرده و به موجب
این قرارداد ،شــرکت مذکــور متعهد به تامین
 ۱۳میلیون و  ۷۰۰هزار تن نهاده دامی از جمله
گندم ،جو ،روغن و  ...شــده اســت و در حالی
که تاکنون حــدود  ۴۰روز از موعد وارد کردن
محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این

شرکت گذشته اما هنوز این نهادهها تامین نشده
است .طبق اعالم سازمان بازرسی ،ساخت کوتاژ
(ثبت اظهارنامه وارداتی و صادراتی) صوری در
حالی که هنوز محمولــه نهادههای دامی وارد
بندر نشــده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه
بازارگاه ،سبب شد که  ۸۰۰هزار تن نهاده دامی
در ســامانه به مردم ،کشــاورزان و اتحادیهها
ارائه شــود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد
شــده باشد ،با مشــاهده ثبت کوتاژ در سامانه
بازارگاه ۵۰۰ ،هزار تن از این نهادهها را با مبلغ
 ۱۱۰۰میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به
حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند.
طبق رسیدگیهای بدوی سازمان بازرسی،
مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن
کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهادهها در
میان مشتریان ،کشاورزان و اتحادیهها درحالیکه
نهادهای وارد کشور نشده ،از جمله تخلفات رخ
داده درخصوص واردات ایــن نهادههای دامی
بوده است.
از ســوی دیگــر ،برخــی از مســئوالن
جهــاد کشــاورزی طــی نامــهای بــه بانک
مرکــزی خواســتار آن شــده بودنــد کــه
 ۷۳۵میلیون دالر در اختیار شرکت مورد اشاره
قــرار گیرد و در این نامه قیــد کرده بودند که
نهادههای دامی وارد کشور شده است؛ درحالیکه
اصال نهادهای به کشور وارد نشده بود.
براســاس اعالم ســازمان بازرســی کشور،
بعد از آنکه مشــخص شــد شــرکت خصوصی
مــورد اشــاره توانایــی وارد کــردن ایــن
محمولــه نهادههای دامــی به کشــور را ندارد
 ۴۹درصــد این شــرکت بــه ســازمان تعاونی
روســتایی منتقل شــد؛ در حالی که بر اســاس

قانون ،بخشهای دولتی نمیتوانند هبه (هدیه)
را بپذیرند و عواقب این انتقال آن اســت که اگر
شــرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد
کــردن نهادههای دامی عمــل کند ،باید حداقل
 ۵۰درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.
دفاع معاون وزارت کشاورزی

بر اســاس این گزارش ،چندی پیش یعنی
 ۳۱خرداد ماه ،درباره فعالیت این شرکت از محمد
قربانی ،معاون وزارت جهاد کشاورزی سؤال شد و
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی پاسخ
داد که این شــرکت اقدام به تامین نهاده مورد
نیــاز دام و طیور کرد .تعدادی از تولیدکنندگان
دام و طیور از محمولههای وارد شــده استفاده
کردند و خریدهای بســیاری انجام شد .شرکت
مذکور نهادههای دام و طیور را از شمال کشور به
وسیله کشتی وارد میکرد اما شبکه حملونقلی
آن ســرعت الزم را نداشت و به همین منظور از
مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که
بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.
بنابر گفته معاون وزیر جهادکشاورزی ،کاال
به کشــور وارد شده ،دپو شده و در حال انتقال
به تولیدکنندگان است.
قربانی با رد فروش بار مجازی مدعی شد که
کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است زیرا حتما باید
بار در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای تولید
قابل خریداری باشد.
پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

در همین رابطه روز شنبه عباس عسکرزاده،
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با
اشاره به تأخیر در تحویل نهادهها توسط شرکت
«الفتس» گفت :مجموعــه پول دریافتی در
بانک کشــاورزی بلوکه شــده و موجود است،

حتی یک دالر از حساب بانک مرکزی به شرکت
پرداخت نشده است.
وی با اشاره به تامین حدود  ۱۰۴هزار و  ۵۰۰تن
نهاده از  ۴۹۰هزار تن اعالمی توسط این شرکت
افزود :مابقی نهادهها نیز تا آخر تیر ماه تامین و
تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.
عســکرزاده با اشــاره به این که تاکنون در
مجموع یــک میلیون و  ۳۰۰هــزار تن نهاده
توسط این شــرکتها تامین شده است ،گفت:
تقریباً  ۳۰۰هزار تــن از این میزان باقی مانده
اســت که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک
مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی ،همدلی و
همراهی میطلبد که تا آخر تیر ماه این نهادهها
به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.
وی با تاکید بر این که یکی از مشــکالت در
تحویل نهادهها ،حملونقل اســت ،یادآور شد:
یکی از محدودیتهای گمرکهای شمال بحث
حملونقل است و تمام تالشمان را خواهیم کرد
که بخشی از نهادهها را از جنوب تامین کنیم و
تا آخر تیرماه تمامی نهادهها به دست مرغداران
و دامداران برسد.
با این حال سؤال اینجاست اگر بنابر گفته
معاونان وزارت جهاد کشــاورزی ،اقدامات این
شــرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و
تنهــا کندی حملونقل باعث شــده که نهاده
به دســت دامداران و مرغداران نرسد ،پس چرا
دســتگاههای قضایی کشــور به کوتاژ صوری
اشاره و اعالم کردهاند که با توجه به وارد نشدن
نهاده ،شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه
چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب
تخلف نشده ســریعا به شرکت پشتیبانی امور
دام واگذار شود؟

کشتیآرای :با اقدامات بانک مرکزی

سکه  45۰هزار تومان ارزان شد
یک فعــال بــازار طــا و جواهر با
تأکیــد بر اینکه اقدامــات بانک مرکزی
در بــازار موجب کاهش قیمتها شــده
است ،گفت :قیمت سکه نسبت به دیروز
 45۰هزار تومــان و قیمت دالر نیز 55۰
تومان ارزان شد.
محمد کشتیآرای در گفتوگو با تسنیم با
اشاره به وضعیت قیمتها در بازار داخلی طال،
گفت :باتوجه به اقدامات بانک مرکزی در کنترل
قیمت ارز و همچنین بخشنامههای ابالغی مبنی
بر واگذاری ارزهای صادراتی به متقاضیان ،از روز
شنبه هفته قبل تاکنون قیمتها در بازار سیر
نزولی داشته و تا روز یکشنبه همچنان قیمت ارز

نزولی بوده و نسبت به هفتههای قبل با کاهش
همراه شده است.
این فعال بازار طال و جواهر با اشاره به کاهش
 ۴۵۰هــزار تومانــی قیمت هر قطعه ســکه
تمام بهار آزادی نســبت به روز شنبه ،تصریح
کــرد :قیمــت دالر نیــز در بــازار آزاد حدودا ً
 ۵۵۰تومــان کاهــش قیمــت داشــته
است.
کشتیآرای ضمن تأکید بر آرامش در بازار
طال و ســکه ،گفت :کاهش قیمتهــا در بازار
باعث آرامش شــده و همین امر نیز به برقراری
دادوستدها طبق روال عادی قبل ،کمک کرده
اســت .این شــرایط در حالی است که افزایش

قیمت ارز و طال و ســکه در هفتههای گذشته
باعث افزایش تقاضا در بازار شده بود؛ ضمن اینکه
همین امر موجب شد تا حباب سکه به باالترین
ســطح خود یعنی یک میلیــون و  ۶۰۰هزار
تومان برسد.
وی ادامه داد :اما بعد از اقدامات اخیر بانک
مرکزی ،ســیر نزولی قیمتها در بازار آغاز شد
و حباب ســکه نیز روزانه با کاهش همراه شد
تا جایی که روز شــنبه در آخرین معامالت هر
قطعه سکه یک میلیون و  ۳۸۰هزار تومان حباب
داشت اما روز یکشنبه حدود  ۳۸۰هزار تومان از
حباب سکه کاسته شد و این نشان دهنده تخلیه
حباب انواع سکه در معامالت است.

مدیرعامل بانک ملی:

مدیرعامــل بانــک ملــی از موافقت
رئیسجمهور برای تسویه بدهی دولت به این
بانک خبر داد و گفت :سیستمهای حفاظتی
تازهای برای شعب طراحی شده است.
محمدرضا فرزین در همایش بررسی عملکرد
ادارات امور شعب منطقه  ۲با بیان این که بدهی
دولت به بانک ملی ایران انباشــته شده و وصول
آن میتواند گره از بســیاری مشکالت بگشاید،
اظهــار کرد :این موضوع در حضور رئیسجمهور
مطرح شــده و ایشان نسبت به حل موضوع قول
مساعد دادهاند.
او ادامــه داد :معاون اقتصادی رئیسجمهور،
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و رئیس ســازمان

برنامــه و بودجه نیز بر حل این مشــکل اتفاق
نظــر دارند و در تالشــیم با یکــی از روشهای
ممکــن ،مطالبــات خــود از دولــت را وصول
کنیم.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به سرقت اخیر
از صندوقهای اجارهای بانــک ،ضمن قدردانی
از خدمــات پلیس که به دســتگیری ســارقان
در کمتریــن زمان ممکن منجر شــد ،گفت :در
پــی این حادثه ،سیســتمهای حفاظتی تازهای
برای شعب طراحی شــده و در کنار ساماندهی
صندوقها ،بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری
است.
فرزین ،به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاههای

بــه گفته او ،تا ظهر دیــروز در بازار تهران،
قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم  ۱۴میلیون
و  ۳۰۰هزار تومان ،سکه بهار آزادی طرح جدید
 ۱۴میلیون و  ۸۵۰هزار تومان ،نیمســکه بهار
آزادی  ۸میلیون و  ۳۵۰هزار تومان ،ربع ســکه
 ۵میلیــون و  ۳۷۰هزار تومان و ســکه گرمی
 ۳میلیــون و  ۵۰هــزار تومــان داد و ســتد
شد.
قیمــت هر مثقال طالی آبشــده با کاهش
 ۵۵هــزار تومــان طی یک هفته گذشــته به
 ۶میلیــون و  ۱۳۰هزار تومان و هر گرم طالی
 ۱۸عیار نیز به یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان
کاهش یافته است.

محمد شیریجیان؛ دیگر عضو هیئت عامل بانک
ملی ایران نیز گفت :افزایش ســهم بازار و خروج
از زیان عملیاتی ،دو هدف عمده بانک ملی ایران
است .یادآوری میشود ،در ساعات بامدادی روز
 ۱۳خــرداد صنــدوق امانات بانک ملی شــعبه
روبهروی دانشگاه تهران هدف سرقت قرار گرفته
و محتویــات  ۱۶۸صنــدوق را تخلیه کردند اما
 ۴۸ساعت بعد از سرقت؛ سارقان از سوی نیروی
انتظامی ،شناسایی شده و چهار روز بعد دستگیر
شــدند .نکته مهم این سرقت ،بحث دوربینها و
سیستم حفاظتی بانک بود که نیروی انتظامی از
مدتهــا قبل تذکر داده بود و اکنون مورد توجه
ویژه مسئوالن بانک ملی قرار گرفته است.

آغاز پرداخت وام قرضالحسنه فرزندآوری در یک بانک دولتی

بانک مسکن سقفهای جدید و شرایط
پرداخت تسهیات قرضالحسنه فرزندآوری
را اعام کرد.
بر اســاس اعالم این بانک ،متقاضیان واجد
شرایط ،برای فرزندان متولد مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
بــه بعد و حداکثر تا دو ســال پس از تاریخ تولد
فرزند میتوانند نســبت به ثبتنام در ســامانه
مربوطه اقدام کنند.
برای دریافت تســهیالت ،ارائه درخواســت
اســتفاده از تسهیالت توســط سرپرست خانوار
در سامانه تســهیالت قرضالحسنه فرزندآوری
ضروری اســت .ضمن اینکه متقاضی میتواند تا
قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطالعات
خود در سامانه از طریق گزینه «ویرایش ثبتنام
قبلی» اقدام کند .البته متقاضی تا قبل از تعیین

شعبه میتواند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام
کند .پس از تعیین شــعبه متقاضی بر اســاس
اولویت ثبتنام و میزان ســهمیه ابالغی از سوی
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران ،موضوع
از طریق پیامک به ایشان اعالم شده و متقاضی
میبایســت با در دست داشتن مدارک مورد نیاز
(شامل اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه پدر
و فرزند ،اصل و کپی کارت ملی پدر ،کد پستی ۱۰
رقمی و آدرس کامل محل سکونت ،کد رهگیری
 ۱۰رقمی دریافتی از سامانه پس از انجام ثبتنام)
ظرف حداکثر  ۱۲روز کاری ،به شــعبه مربوطه
مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کند .ارائه
اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان تشکیل
پرونده الزامی است.
پس از تعیین شــعبه و مراجعــه متقاضی به

شعبه تعیین شده ،پذیرش متقاضی از سوی شعبه
انجام میشود .متقاضی  ۴۵روز کاری مهلت دارد
تا نســبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد
پذیرش بانک اقدام کند.
سقف فردی تسهیالت

بر اساس اعالم بانک مسکن؛ برای تولد فرزند اول،
 ۲۰۰میلیون ریال با دوره بازپرداخت  ۳۶ماهه،
فرزند دوم ۴۰۰ ،میلیون ریال با دوره بازپرداخت
 ۴۸ماهــه ،فرزند ســوم ۶۰۰ ،میلیــون ریال با
دوره بازپرداخــت  ۶۰ماهه ،فرزند چهارم۸۰۰ ،
میلیــون ریال بــا دوره بازپرداخــت  ۷۲ماهه و
برای تولد فرزند پنجــم و باالتر ،یکهزار میلیون
ریال ( ۱۰۰میلیون تومــان) با دوره بازپرداخت
 ۸۴ماه پرداخت میشود .نرخ کارمزد تسهیالت
قرضالحســنه فرزندآوری هم چهــار درصد به

برجام دوباره روی سر بورس
خراب شد

برجام که تاکنون خیری برای کشور نداشته ،دوباره بر
بازار سرمایه اثر منفی گذاشت بهطوریکه با انتشار اخبار
ازسرگیری مذاکرات ،در یک روز شاخص کل  19هزار واحد
ریخت.
دیروز یکشنبه  ۵تیرماه  ۱۴۰۱شاخص کل قیمت و بازده نقدی
بــورس تهران با کاهش  ۱۸هزار و  ۹۸۵واحدی به یک میلیون و
 ۵۰۱هزار واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز با کاهش  ۴هزار
و  ۹۷۵واحدی عدد  ۴۱۷هزار و  ۶۸۴واحد را به نمایش گذاشت.
در فرابورس هم شاخص کل این بازار با  ۲۳۶واحد کاهش به رقم
 ۲۰هزار و  ۳۴۷واحد دست یافت .روز یکشنبه ارزش خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ن ُهمین روز متوالی منفی شد
و  ۵۳۱میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین
رقم در  ۶روز کاری اخیر است.
بــه گزارش خبرگزاری مهر ،معاملهگران بورس تهران دیروز با
تشدید عرضه از ســوی معاملهگران حقوقی به عرضههای روزانه
حقیقیها افزودند تا بهاینترتیب بازار رخوتآور و دچار سکون این
روزها وارد وحشتزدگی مبهمی شود که ریشه و دلیل آن هرچه
که باشــد در وهله اول به نقدینگی در گردش آن و عدم حمایت
جدید از بازار برمیگردد.
این وضعیت به گروه خودروییها نیز تسری پیدا کرد و به یکباره
صف خریدهای میلیونی جاده مخصوصیها را به صف فروش تبدیل
کرد .هرچند در میانه بــازار روند معامالت خودروییها متعادل و
حجم قابلتوجهی از ســهام از سوی حقوقیهای حامی این گروه
جمعآوری شد اما روند بازار همچنان ناپایدار و غیر قابل اتکا بود.
به نظر میرســد دورنمای بازار ســهام در مواجهه با آمارهای
اقتصادی همچون گمانهزنی برای افزایش احتمالی نرخ سود بانکی
و خبرهای سریالی برجامی و مذاکرات هستهای ،همچنان بازار را
با بیاعتمادی مواجه کرده است.
بهاینترتیب با انتشــار اخبار برجامــی و کاهش اندک قیمت
دالر ،شــاخص بورس هم رو به نزول نهاده اســت وگرنه در فصل
مجامع شرکتهای بورسی عمده شرکتها سود شناسایی کرده و
به سهامداران خود سود پرداخت میکنند.
این وضعیت بورس در حالی است که برجام تاکنون دستاورد
خاصی برای اقتصاد ما نداشــته و فقط اقتصاد ما را شرطی نموده
است بدین معنا که هرچند وقت یکبار با انتشار خبرهایی از مذاکرات
برجامی ،یک شوک منفی به بازار وارد میشود.
اصل سرمایه تضمین میشود

در همین حال ،با اعالم ســازمان بــورس و اوراق بهادار برای
نخســتینبار در تاریــخ بازار ســرمایه ایران اصل مبلغ ســرمایه
سرمایهگذاران با اســتفاده از سازوکار صندوقهای سرمایهگذاری
تضمین خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،موافقت اصولی سازمان بورس با فعالیت این
نوع صندوق صادر شده است تا زمینه قانونی برای عرضه محصولی
جدید به بازار سرمایه ایران فراهم شود.
طراحــی این نــوع جدید از صندوق در پاســخ بــه دغدغه
سرمایهگذاران کمریسک و همچنین ســرمایهگذاران تازهوارد به
بازار ســرمایه مدنظر قرار گرفته تــا بتوانند بدون نگرانی از اینکه
اصل سرمایهشان در معرض ریسک قرار بگیرد ،سرمایهگذاری کنند.
مهمترین وجه تمایز صندوق تضمین اصل سرمایه در مقایسه
با ســهامی و درآمد ثابت به نحوه ســرمایهگذاری این صندوقها
بازمیگردد .نوع فعالیت این صندوق ،مختلط خواهد بود بنابراین
هم در سهام و هم در اوراق درآمد ثابت سرمایهگذاری خواهد کرد.
این نوع فعالیت ،این امکان را برای ســرمایهگذاران فراهم میکند
تا از نظر پذیرش ریســک مزایایی نظیر صندوقهای درآمد ثابت
داشته باشــند و از نظر بهرهمندی از بازدهی با شرایط نزدیک به
صندوقهای سهامی همراه شوند.

آگهي مناقصههاي عمومي صنايع شهدای بعثت

سیستمهای حفاظتی جدید برای شعب طراحی شده است
کارتخوان به منظور بهرهمندی از منابع ناشی از
عملکرد آنها و نیز کارمزد دریافتی اشــاره کرد و
گفت :بانک ملــی ایران برای خرید یک میلیون
دســتگاه کارتخوان جدیــد برنامهریزی کرده و
کارتخوانهای موجود را نیز ســاماندهی خواهد
کرد.
همچنین حسن مونسان؛ عضو هیئت مدیره
بانک ملی ایران با تاکید بر این که منابع انسانی
بانک باید در مرکز توجه فعالیتها باشند ،اظهار
کرد :استفاده از پتانسیلهایی مانند ارائه خدمات
به بورس کاال ،مشتریان بورسی و فروش تنخواه
کارت میتواند در کنار ایجاد منابع جدید ،دامنه
خدماتدهی به مشــتریان را نیز توســعه دهد.

با ریزش  19هزار واحدی شاخص

صورت ساالنه است .با توجه به تنفس ششماهه
بازپرداخت تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری،
سررسید اولین قسط شش ماه بعد از تاریخ عقد
قرارداد اســت .ضمن اینکه پرداخت تسهیالت
قرضالحســنه فرزندآوری به پــدر ،یــک بــار
برای هر فرزند متولد شــده امکانپذیر اســت.
همچنیــن در صورتی که حین دوره بازپرداخت
تسهیالت فرزندآوری ،فرزند دیگری از متقاضی
به دنیا بیاید ،پرداخت تســهیالت مذکور مطابق
ضوابــط ذیربط برای فرزند بعــدی امکانپذیر
خواهد بود.
در صــورت تولــد فرزندان دوقلو و بیشــتر،
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری به
پدر ،یــک بار بــه ازای هر فرزند متولد شــده
امکانپذیر است.

مناقصه شماره /14۰1-22ع :خرید ۴دستگاه کفي تریلر مطابق پیوست فني
و اسناد مناقصه
مناقصه شماره /14۰1-2۳ع :خرید اقالم انفرادي و حفاظت فردي مطابق پیوست
فني و اسناد مناقصه
مناقصه شماره /14۰1-24ع :خرید اقالم مرتبط با کیسههاي خونگیري شامل
کیسه  ۴پورت -کیسه سولوشن -شیت مدیکال -سوزن جي  ۱۶و ...مطابق پیوست
فني و اسناد مناقصه
هزینه خرید اسناد مناقصه :جهت خرید اسناد هر مناقصه مبلغ  ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال
به حساب IR ۵۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۰۷۴۹۴۹۰۰۴
بانک ملي به نام صنایع شهداي بعثت واریز گردد( .اسناد در قبال رسید واریز وجه
و معرفينامه تحویل مي شود)
محل تحویل اسناد مناقصه :قم -کیلومتر ۱۲جاده قدیم قم به تهران -صنایع
شهداي بعثت -مدیریت تامین.
مهلت تحویل اسناد مناقصه :طي یک هفته از انتشار آگهي.
اوقات تحویل اسناد مناقصه :روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۸الي ۱۶
تضمین شرکت در مناقصه :معادل  ٪۵مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانت نامه بانکي،
چک تضمین شده بانکي و یا واریز نقدي.
محل ارائه پیشنهادها :قم-کیلومتر۱۲جاده قدیم قم به تهران -صنایع شهداي
بعثت -صندوق مناقصات مستقر در مدیریت بازرسي.
آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ :تاریخ بازگشایي پاکتها۱۴۰۱/۰۴/۱۸ :
هزینه آگهي به عهده برنده  /برندگان مناقصه ميباشد.
داشتن گواهینامه معتبر سمتا و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده
شدن الزامی است.
مناقصهگزار در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار ميباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن  ۳6647551و ۰25 -۳664762۳
شماره داخلي  58471تماس حاصل فرمایید.
شناسه آگهی۱۳۴۰۹۱۳:

آگهی تجديد مناقصه
شماره  – ۴۰۱ / 9نوبت اول

معاونت بازرگانی

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقهای
استان سیستان و بلوچستان

مناقصه گذار :شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان
نوع مناقصه :عمومی یک مرحله ای
موضوع مناقصه :به کارگیری حریم بان (خط بان ) خطوط انتقال
و فوق توزیع امور انتقال نیروی جنوب
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار۵۶۵ / ۶۵۰ / ۰۰۰ :
ریال (ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست دارای
 ۳ماه اعتبار از آخرین مهلت تحویل پاکات و همچنین قابلیت تمدید
به مدت  ۳ماه دیگر)
تاریخ دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  ۱۱روز سه شنبه مورخ
 ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱لغایت ساعت  ۱۹روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۹
نحوه دریافت اسناد مناقصه :مراجعه به صفحه اعالن عمومی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
تاریخ تحویل پاکات مناقصه :حداکثر تا ساعت  ۱۴روز سه شنبه مورخ
۱۴۰۱ / ۴ / ۲۱
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه :راس ساعت  ۹صبح روز
چهارشنبه مورخ  – ۱۴۰۱ / ۴ / ۲۲امور تدارکات و قراردادهای شرکت
برق منطقهای سیستان و بلوچستان
نحوه تحویل پاکات مناقصه :پاکات مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه
میشود میبایست به دو شکل تحویل شود:
 – 1بار گذاری پاکات (پاکت الف ،پاکت ب و پاکت ج ) به صورت
الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی
 – 2تحویل فیزیکی فقط پاکت(الف ) مناقصه مطابق با زمانبندی
به آدرس زاهدان ،حد فاصل دانشگاه  ۳۷و  ،۳۹دبیرخانه شرکت برق
منطقهای سیستان و بلوچستان ،تلفن ۰54۳11۳7۰57
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست
مدت انجام کار :یکسال شمسی
شناسه نوبت چاپ۱۴۸۷۶۱۸:
شناسه آگهی۱۳۴۲۳۰۰:
م  /الف۳۱۶ :

روابط عمومی
شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان

صفحه ۵
دوشنبه  ۶تیر ۱۴۰۱
 ۲۷ذیالقعده  - ۱۴۴۳شماره ۲۳۰۵۸

گزارش روز

کاهش تب گرمای تابستانی با توجه به هشدارهای اورژانسی

یک زوج جوان هنگام مراجعه به مراسم سوگواری ،کودک
چهارساله را که در ماشین خواب بود ،به جا میگذارند .والدین
که تصمیم گرفتند بچه را از خواب بیدار نکنند ،تحتتأثیر
سوگواری ،کودک خود را فراموش کردند .این کودک چندین
ساعت در هوای گرم و آفتابی در ماشین رها شده بود و درهای
ماشین قفل بودند.
غالمرضا حیدرنژاد رئیساداره پزشکی قانونی رامهرمز
توضیح میدهد« :به دلیل اســترس ،شــدت گرما و نبود
اکسیژن ،این کودک چهارساله جان باخت».
بسیاری از شهروندان علیرغم هشدارهای مکرر رسانهای
باز هم خطر گرمازدگی را چندان جدی نگرفته و تنها زمانی
که غافلگیر میشوند ،افسوس میخورند که کاش هشدارها
را جدیتر میگرفتیم.
این روزها که به روزهای میانه تیرماه و اوج گرمای سال نزدیکتر
میشویم ،الزم است از تردد غیرضروری در هنگام باال بودن دمای
هــوا خودداری کرده و بــرای جلوگیری از گرمازدگی ظهر تا اوایل
غروب از قرارگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب کنند.
برای فرار از گرما سر را خیس نکنید! ریختن آبروی سر نهتنها
مانع گرمازدگی نمیشــود ،بلکه ســردرد را هم به درد گرما اضافه
میکند .بهجای این کار ،پاهایتان را با آب خنک شستوشو دهید.
هر روز در گرمای تابستان با شربتهای خنک سنتی بدن خود
را در مقابل گرما بیمه کنید .این قبیل شربتها میتوانند بدن شما
را در مقابل گرما سمزدایی کنند و از گرمازدگی رهایی بخشند.

هستند .این بیماریها مانند گرمازدگی و خستگی گرمایی مواردی
قابل پیشگیری هستند .در همین راستا ،فرد باید مدتزمان حضور
خــود در محیطهای گرم را محدود کــرده و از ورزش بیش از حد
در گرما پرهیز کند .ســردرد یکی از عالئم شایع خستگی گرمایی
یا گرمازدگی است».
این امدادگر درباره سردردهای ناشی از گرمازدگی و عالئم آن
توضیح میدهد« :سردردهای ناشی از گرمازدگی دارای عالئم مشابه
با خستگی گرمایی اســت ،اما شرایطی جدیتر محسوب میشود.
فــردی که این عالئم را تجربه کند باید بــا اورژانس تماس بگیرد:
پوست داغ ،خشک یا مرطوب ،سردرگمی ،سرگیجه ،حالت تهوع یا
اســتفراغ ،ضربان سریع و قوی قلب ،دمای باالی بدن بیش از 103
درجه فارنهایت ( 39درجه سلسیوس) ،قرمزی پوست در افرادی با
رنگ پوست روشن».
وی در پاســخ به این سؤال که چه زمانی الزم است به پزشک
مراجعه کنیم؟ توضیح میدهد« :در بیشتر موارد ،اگر فردی از گرما
فاصله گرفته یا مایعات بیشــتری بنوشد ،سردرد نیز بهبود مییابد.
مسکنهای بدون نسخه و استراحت میتوانند به تسکین درد کمک
کنند .افراد مبتال به میگرن باید با پزشــک خود درباره راهبردهای
درمانی صحبت کنند .این راهبردها اغلب بر درمان میگرن و کمک
به پیشگیری از بروز آن در آینده متمرکز هستند .اگر گرما ،خورشید
یا عوامل محیطی دیگر محرکهای جدیدی برای شما هستند ،باید با
پزشک خود درباره راهبردهای اضافه برای پیشگیری از سردردهای
میگرنی در آینده صحبت کنید».

با گرمشدن هوا ،سردردهای ناشی از گرمازدگی افزایش مییابد،
کمآبی بدن ممکن اســت یک دلیل احتمالی سردردهای ناشی از
گرما باشد.

معاونت بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی اهواز باتوجهبه
صدور اطالعیههای هواشناسی مبنی بر افزایش دما نسبت به

سردردهای ناشی از گرما

بخش نخست

چگونگی مقابله با گرمازدگی
در اوج گرمای تابستان

هشدار دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نسبت به خطر گرمازدگی

آیا عالئم هشداردهنده گرمازدگی را میشناسید؟

گالیا توانگر

خطر گرمازدگی با افزایش دمای هوا بیشــتر میشود .مشکل
گرمازدگی که در اثر گرمای زیاد هوا بروز میکند ،باید بهســرعت
شناسایی و تحت درمان قرار بگیرد ،چون میتواند عواقب خطرناکی
برای سالمتی در پی داشته باشد.
گرمازدگی در اثــر بههمریختن سیســتم تنظیم دمای بدن
بــروز میکند .در واقــع زمانی که دمای بدن به طــور ناگهانی از
 40درجه ســانتیگراد عبور کند ،صحبــت از گرمازدگی به میان
میآید .گرمازدگی برای ســالمتی خطرناک است و باید بهسرعت
اقدامات الزم انجام شود.
در هوای گرم اگر درجه حرارت بدن بدون دلیل از  38یا 39
درجه سانتیگراد تجاوز کند ،طبیعی نیست .در صورت مشاهده چنین
عالئمی در یک فرد ،باید نســبت بهاحتمال گرمازدگی هوشیارتر
باشید و فرد را به مکان خنک ببرید .الزم است روی فردی که دچار
گرمازدگی شده است ،آب بپاشید و منتظر رسیدن اورژانس باشید.
دکتر قاســم نعیم زاده یک پزشــک عمومی برایمان توضیح
میدهد« :سرگیجه ،حالت تهوع و استفراغ در روزهای خیلی گرم
معموالً جزو نشانههای گرمازدگی هستند؛ بنابراین نباید این عالئم را
نادیده گرفت .حتماً با اورژانس تماس بگیرید و تا رسیدن آنها ،روی
خودتان یا فرد گرمازده آب بپاشید و خنک نگه دارید».
این پزشــک عمومــی در ادامــه میگوید« :یکــی از عالئم
گرمازدگی سردرد شدید است .در واقع در صورت گرمازدگی ،فرد
احساس خفگی میکند ،در نتیجه اکسیژن کافی به مغز نمیرسد
و سردردهای شدیدی بروز میکند .این سردردها همچنین در اثر
کمآبی بدن ناشی از گرمازدگی نیز رخ میدهد .درصورتیکه در این
روزهای گرم ،سردردهای شدید به سراغتان آمد ،حتماً با اورژانس
تماس بگیرید».

بررسی میزان خلط صفرا در بدن یکی از بهترین روشها برای
پیشگیری و کنترل گرمازدگی است .بررسی این مسئله به ویژه برای
افــرادی که در گروه افراد گرممزاج و صفراوی مزاج قرار میگیرند
از اهمیت بیشــتری برخوردار است ،چرا که وجود صفرای زیادتر از
حــد الزم در بدن ازجمله مهمترین عوامل برای ابتال به گرمازدگی
و بیحالی در تابستان است.
حبیب مهرپور یک درمانگر طب ســنتی برای پیشــگیری از
گرمازدگی ناشــی از تولید صفرای مازاد در بدن توصیه میکند ،از
رژیمهای غذایی خاص کمک بگیرید .وی میگوید« :برای پیشگیری
و درمان گرمازدگی از نوشیدنیهایی مثل شربت تمرهندی ،آب انار
تازه ،سکنجبین و عرقهای گیاهی کنترلکننده صفرا استفاده کنید
و تا میتوانید مصرف میوههای ترش مزه مثل آلو و آلبالو را در برنامه
غذایی خود داشته باشید».
گروهی از مردم هســتند که در روزهای گرم تابســتان بعد از
مصرف غذا دچار گرمازدگی و بیحالی میشوند .آنها با وجود آنکه
غذایــی مغذی و پرحجم را مصرف کردهاند ،دچار ضعف و بیحالی
میشوند و توان ادامه فعالیتهای روزانه را از دست میدهند .عامل
اصلی بروز این مشکل گرمازدگی است .یکی از عواملی که موجب
ابتال به گرمازدگی و بیحالی در روزهای گرم تابســتان میشــود
زیــادهروی در مصرف خوراکیها و مواد غذایی اســت ،چرا که با
مصرف بیش ازاندازه از غذاها بهویژه غذاهای ســنگین و پرحجم،
بخش زیادی از انرژی بدن بهجای آنکه صرف تعریق و خنککردن
بدن شود ،بر دستگاه گوارش متمرکز میشود تا هضم و جذب مواد
غذایی بهخوبی انجام شود.
مهرپور درمانگر طب سنتی به بیماران خود توصیه میکند که
در تابســتان یکسوم غذای خود را به ساالد کاهو و دیگر سبزیها
اختصاص دهند تا بهاینترتیب آب و فیبر موردنیاز بدن را تأمین کنند.

یک درمانگر طب سنتی :برای پیشگیری و درمان گرمازدگی از نوشیدنیهایی
مثل شربت تمرهندی ،آب انار تازه ،سكنجبین و عرقهای گیاهی کنترلکننده
صفرا استفاده کنید و تا میتوانید مصرف میوههای ترشمزه مثل آلو و آلبالو را
در برنامه غذایی خود داشته باشید.

یــک امدادگر اورژانس :فردی که ایــن عالئم را تجربه کند باید با اورژانس تماس
بگیرد :پوست داغ ،خشک یا مرطوب ،سردرگمی ،سرگیجه ،حالت تهوع یا استفراغ،
ضربان سریع و قوی قلب ،دمای باالی بدن بیش از  ۱۰۳درجه فارنهایت ( ۳۹درجه
سلسیوس) ،قرمزی پوست در افرادی با رنگ پوست روشن.

خطر گرمازدگی هشدار داد و توصیههایی را به مردم ارائه کرد.
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این اطالعیه به افراد
توصیه شده قبل از اینکه احساس تشنگی کنند آب خنک بنوشند،
در ســاعات اوج گرما در منزل بمانند و در صورت ضرورت خروج از
منزل از لباس گشاد ،رنگ روشن و کاله استفاده کنند.
همچنیــن به مــردم توصیه شــده در روزهای گــرم از انجام
فعالیتهای بدنی شدید خودداری کنند و درصورتیکه افراد مجبور
بــه فعالیت در روزهای گرم و یا اوج گرما هســتند با فواصل کوتاه
استراحت کنند.
مراقبت از سالمندان و جلوگیری از خروج آنها از منزل در ساعات
اوج گرما و استفاده از حوله یا پارچه مرطوب برای خنککردن سر و
بدن از دیگر توصیههای ارائه شده برای درامانماندن از گرمازدگی
است.
در این اطالعیه همچنین به افراد توصیه شده در صورت خروج
از منزل برای درامانماندن از گرمازدگی به محلهای خنک پناه برده
و در صورت احساس سرگیجه ،رنگپریدگی ،استفراغ ،تهوع یا تنگی
نفس با  115تماس حاصل نمایند.
اداره کل هواشناســی خوزستان با صدور اطالعیهای نسبت به وقوع
دماهای  49درجه و باالتر و افزایش رطوبت از روز شنبه  14تا پنجشنبه 19
خرداد در مناطق جنوبی ،غربی و مرکزی هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

وی در ادامه توضیح میدهد« :یکی دیگر از تدابیر برای کاهش
حرارت درونی بدن بهویژه در افراد صفراوی مزاج در روزهای تابستانی
نوشیدن شربتی است که از ترکیب گالب ،نبات و آب به دست میآید.
نوشیدن این شربت درصورتیکه خنک باشد ،میتواند عالوهبر کاهش
حرارت درونی به تســکین ســردردهای ناشی از گرمازدگی کمک
کند .عالوهبر این میتوانید با تهیه شــربت لیموترش و نوشــیدن
آن در عصرهای گرم تابســتان به تسکین سردردهای تابستانی و
پیشگیری از ابتال به آن کمک کنید .حتی توصیه شده این شربت
را در روزهای تابســتانی هر روز به همراه داشته باشید تا از ابتال به
گرمازدگی پیشگیری کنید».
افراد زیادی وجود دارند که با شــروع تابستان و افزایش دمای
هوا عالئمی مانند سستی ،بیاشتهایی و ضعف عمومی بدن را تجربه
میکنند و توانایی پرداختن به فعالیتها و برنامههای روزانهشان را
از دســت میدهند .بهترین راه برای مبارزه با این بیحالی ماســاژ
دستوپای فرد با روغن خالص گل سرخ و آبتنیکردن با آبی است
که در آن اسانس یا عصاره گل سرخ وجود دارد.
این درمانگر طب سنتی برای این گروه راهحل کاربردی دیگری
نیز دارد .وی به مراجعین خود توصیه میکند برای پیشــگیری از
ضعف و بیحالی در وعدههای غذایی و میان وعدههای خود مصرف
غذاهایی مثل عدس ،عدسپلو ،عناب ،برنج و سماق را بگنجانند.

❖

ســردردهای ناشی از گرما بعید اســت که از خود گرما ناشی
شــوند .در بیشــتر موارد ،دلیل بروز این شــرایط محرک دیگری
مرتبط با گرما است.
برخی از محرکهای شایع سردرد در دماهای گرمتر عبارتاند
از :کمآبی بدن ،بیماریهای مرتبط با گرما ،ســردردهای ناشی از
گرمای خورشــید یا نور بیش از حد ،کمآبی ناشــی از مصرف آب
ناکافی ،رایحه عطرها یا محصوالت ضدآفتاب ،جاانداختن وعدههای
غذایی ،مصرف نکردن درست داروها ،کارایی کمتر داروها در دماهای
باالتر ،ورزش در گرما.
اگر خستگی گرمایی دلیل بروز سردرد باشد ،فرد ممکن است
عالئم اضافه مرتبط با گرمای بیش از حد را تجربه کند .نشانههای
هشداردهنده زیر میتوانند به خستگی گرمایی اشاره داشته باشند:
تعریق زیاد ،حالت تهوع یا استفراغ ،سرگیجه ،گرفتگیهای عضالنی،
ضعف یا احساس خستگی ،پوست سرد یا مرطوب ،نبض سریع ،اما
ضعیف ،غش کردن.
مسعود رمضانی یک امدادگر اورژانس توضیح میدهد« :کمآبی
بدن ممکن است یک دلیل احتمالی سردردهای ناشی از گرما باشد.
کمآبی بدن بهواسطه کمبود مایع که به انقباض رگهای خونی منجر
میشود ،موجب سردرد میشود.
بیماریهای مرتبط با گرما طی ماههای گرمتر ســال شــایع

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحلهای)
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وی در تکمیل صحبتهایش متذکر میشود« :رفتارهای عجیب،
ســرگیجه ،منگی و خســتگی غیرعادی در گرمــای زیاد از عالئم
هشداردهنده گرمازدگی هستند؛ بنابراین الزم است که با مشاهده
این عالئم با اورژانس تماس بگیرید و فرد گرمازده را خنک نگه دارید.
بهتر است بدن وی را با یخ یا آب خنک مرطوب و خنک کنید.
از حال رفتن و بیهوشی جزو نشانههای جدی و شدید گرمازدگی
است .این مســئله زمانی بروز میکند که دیگر عالئم گرمازدگی
مشخص نشده و یا نادیده گرفته شوند .درهرحال الزم است بهسرعت
با اورژانس تماس بگیرید».
درمانگران طب سنتی به شما میگویند

مردم بسیاری در جهان فکر میکنند که گرمشدن هوا مهمترین
عامل ابتال به گرمازدگی در فصل تابستان است .این دیدگاه در میان
برخی درمانگران طب رایج نیــز وجود دارد ،درحالیکه درمانگران
طب ســنتی و طبیعی در جهان به گونه دیگری فکر میکنند .آنها
تغذیه نامناسب و مصرف برخی داروها را مهمترین عامل برای ابتال
به گرمازدگی در تابستان میدانند .از نگاه این درمانگران عالوهبر نوع
تغذیه و داروی مصرفی افراد ،میزان تحرک ،شغل و احتمال انسداد
مجاری تخلیه سموم و اخالط موذی از بدن مرتبط است .درمانگران
طب سنتی با بررسی هر یک از این احتمالها و رفع آن به پیشگیری
از ابتال به گرمازدگی و عوارض ناشی از آن در تابستان کمک میکنند.
(نوب

ت
اول)

موضوع :مناقصه عمومی دو مرحلهای شماره م م ن ۱۴۰۰/۰۲۳ت  ۱مربوط به برداشت دادههای لرزهنگاری
دو بعدی میادين ريگ ،شوروم و دودرو و ساختمان مختار شماره ثبت در سامانه ستاد۲۰۰۱۰9۳۲۲۱۰۰۰۰۲9:

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران (ســهامی خاص) در نظر دارد موضوع مناقصه
فوقالذکر را با مشــخصات و شــرایط کلي زیر از طریق مناقصه عمومي (دو مرحلهای) به
شرکتهاي واجد شرایط ،واگذار نماید.
الف) شرح مختصر کار
پــروژۀ فوق الذکر مختصرا ً مربوط به برداشــت دادههای لرزهنگاری دو بعدی میادین ریگ،
شوروم و دودرو و ساختمان مختار ميباشد.
ب) مدت ،محل و برآورد اولیه اجراي کار
مــدت اجــراي خدمــات ( 24بیســت وچهــار) مــاه و بــرآورد تقریبي پــروژه مبلغ
000ر000ر000ر185ر 2ریــال و 000ر100ر 8یــورو و محــل اجــراي خدمات واقع در
استانهاي کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاري مي باشد.
ج) شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه (الزامی)
 -1داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارک ثبت شرکت شامل :آگهي تاسیس شرکت
در روزنامه رســمي ،اساسنامه ،آخرین تغییراتُ ،کد اقتصادي و شناسه ملي شرکت ،آدرس
دقیق پستي ،تلفن ثابت و نمابر(فکس).
 )1-2داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی
 -2داشتن صورتهای مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي  1399و ارائه مدارک
جهت ارزیابي توان مالي

 -3داشــتن توانائي ارایه ضمانتنامه بانکي000ر912ر294ر 69ریال به عنوان تضمین
شرکت در مناقصه.
 -4عضویــت در ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ســتاد ) و دارا بــودن گواهي امضاء
الکترونیکي وتکمیل فرم استعالم ارزیابي کیفي موجود در سایت www.setadiran.ir
د) مهلت و محل مراجعه متقاضیان
کلیــه مراحل برگزاري فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا تهیه فهرســت
مناقصهگران داراي صالحیت ،ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایي پاکات از طریق درگاه
ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلي ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور
و دریافت گواهي امضاءالکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شــماره تماس ســامانه ســتاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه  1456و
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام در ســایر استانها در سامانه  www.setadiran.irبخش
«ثبتنام/پروفایــل تامینکننده /مناقصهگر» موجود اســت .آخرین مهلت دریافت اســناد
ارزیابي کیفي از ســامانه ستاد ساعت  16:00روز یکشــنبه مورخ  1401/04/12و آخرین
مهلت ثبــت و بارگذاري اطالعات فراخوان و اطالعات مورد نیــاز جهت ارزیابي کیفي این
مناقصه تا ساعت  16:00روز یکشنبه مورخ  1401/04/26مي باشد.
درصــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر متقاضیــان ميتواننــد بــا تلفنهــاي
 87521045و )021( -87524436تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی  -شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شناسه آگهی۱۳۳۹۶۲۹ :

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي
همزمان با ارزيابي (فشرده)

نوبت دوم

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
دستگاه مناقصهگزار :شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران ،به نشاني تهران در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را به شماره 2001092160000007
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید.
منطقه تهران
شرح

عنوان

 .1موضوع مناقصه

واگــذاري اداره امــور عملیات و بهرهبرداري از جایگاه شــرکتي دومنظوره ( CNGو  )LPGبیهقي( واقع در تهران میدان آرژانتین جنب فروشــگاه
شهروند ،بلوار اقاقیا)
نکته (:با عنایت به روند فروش یا واگذاري جایگاههاي شرکتي توسط سازمان خصوصيسازي ،هر گونه اصالح در واگذاري جایگاههاي مزبور متعاقباً
به شرکتکنندگان اعالم خواهد شد).

 .2مدت اجراي قرارداد

یکسال شمسي (.شرکت در صورت فروش هر جایگاه از طریق سازمان خصوصيسازي یکماه قبل مراتب را به برنده مناقصه اعالم ميکند و ایشان
نیز مکلفند با راهبري منطقه نسبت به تحویل جایگاه به خریدار و خاتمه پیمان اقدام کنند) .

 .3برآورد پایه

مبلــغ  11,328,036,482ریال بر مبناي قانون کار( شــامل  7,210,523,113ریال براي بخــش  CNGجایگاه و 4,117,513,369ریال براي
بخش  LPGجایگاه)

 .4مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار

 566,401,824ریال

 .5نوع تضمین

از نوع ضمانتنامهها طبق جدول شــماره  4ماده  4تصویب نامه هیأت وزیران به شــماره  123402مورخ  94/09/22ارائه گردد (.در صورت واریز
نقدي رسید وجه امور مالي منطقه در پاکت الف ارائه گردد(* ).ارائه هر گونه چک قابل قبول نمي باشد).

 .6تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت

روز شنبه مورخ  ، 1401/03/28ساعت 13:30

 .7مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد

تا ساعت  19روز شنبه مورخ 1401/04/04

 .8تاریخ  ،محل بازدید و جلسه توجیهي

رأس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ  1401/04/06در سالن جلسات منطقه تهران.

 .9مهلت زماني ارسال پیشنهاد

تا ساعت  19روز سهشنبه مورخ 1401/04/14

 .10محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات:
در مهلت مقرر متقاضیان با مراجعه به ســایت  www.setadiran.irاســناد را دریافت و پس از بارگذاري کلیه پاکات تکمیل شــده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت
 .11دریافت اســناد مناقصه و تسلیم پاکات الف (تضمین (ســتاد) اصل پاکت « الف»(تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار) بصورت الک و مهر و امضا شــده و قبل از شروع گشایش پاکات به دبیرخانه کمیسیون مناقصات
شرکت در فرآیند ارجاع کار)؛ ب( اسناد و مدارک مناقصه) شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه تهران واقع در تهران ،خیابان انقالب اسالمي ،ابتداي خیابان شریعتي ،خیابان سمیه ،نرسیده به خیابان بهار جنوبي ،پالک
؛ج (پیشنهاد قیمت)
 ، 48طبقه چهارم ،اطاق  410تحویل نمایند * ..تلفن تماس پاسخگویي021 -77654728 :
 .12شرایط متقاضیان

-1لزوم احراز امتیاز قابل قبول ( ) 60بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ،ایمني و زیست محیطي .؛
 -2احراز امتیاز قابل قبول( حداقل 50امتیاز) بر اســاس معیارهاي ارزیابي مندرج در اســناد ارزیابي به تشــخیص کمیته فني بازرگاني(معیارهاي ارزیابي پاکت ارزیابي در اسناد
فراخوان تحویل ميگردد ).
 -3دارا بودن و ارائه گواهي تأیید صالحیت از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي معتبر و مرتبط با موضوع پیمان
-4دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان محل فعالیت؛
* رعایت و بارگذاري کلیه مفاد مندرج در متن شرایط عمومي و برگ شماري در اسناد مناقصه منتشر شده در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت الزامي ميباشد.

 .13گشایش پاکات ارزیابي کیفي

ساعت  08:30صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15

 .14تاریخ و مکان گشایش پاکات الف ،ب و ج

از ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1401/04/20در سالن جلسات شرکت به نشاني مناقصهگزار.

 .15تاریخ اعتبار پیشنهادات

سه ماه بعد از بازگشائي پاکات نرخ.

 .16حداقل تعداد مناقصهگران جهت گشایش پاکات

هر تعداد مناقصهگر

.17سایر شرایط و زمانبنديها

وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد( ضروریست متقاضي کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهي قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت ،مطالعه
و اطالعات و مدارک درخواستي را از طریق سامانه ستاد ارائه نماید) .

اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد) جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  021 -88969737 :و فاکس 021-88955953
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش «ثبت نام  /پروفایل تأمین کننده /مناقصهگر» موجود است.

روابط عمومي منطقه تهران

شناسه آگهی1337980 :

آگهیتغییرات

شرکت بن تاژ
پارس

سهامی خاص

به شماره ثبت
۲۵۴۰۳۸

و شناسه ملی
۱۰۱۰۲9۴۴۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع
عمومــی عــادی ســالیانه
1400/03/11
مــورخ
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:
ترازنامه و حســاب ســود
و زیــان ســال مالی1399
مورد تصویــب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی ترازنما
همکاران به شناســه ملی
بــه
10100522558
ســمت بــازرس اصلــی و
خانم نیرالســادات سلیمان
ریــزی بــه شــماره ملی
 0045546118به ســمت
بــازرس علیالبــدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب
شدند .اعضای هیئتمدیره
برای مدت دو سال به قرار
ذیل تعیین گردیدند :آقای
هــادی غالمی به شــماره
ملــی 0943455960بــه
ســمت عضو هیئتمدیره
آقای غالمعلــی غالمی به
شماره ملی 6299706716
بــه ســمت رئیــس
هیئتمدیره آقای محســن
غالمــی بــه شــماره ملی
 0945854927به ســمت
نائب رئیــس هیئتمدیره
آقای مهــدی غالمــی به
شماره ملی 0940922797
بــه ســمت مدیرعامــل و
عضــو هیئتمدیــره کلیه
اســناد و اوراق بهــادار
و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل چک ســفته بروات
قراردادها و عقوداســالمی
با امضا مدیرعامل و رئیس
هیئتمدیــره همراه با مهر
شرکت معتبر میباشد.
سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت
شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت انتقال دادههای نداگسترصبا
سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۴۲
و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵9۱۷9۲

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران
آگهی تغییرات شرکت پايا سامان پارس سهامی خاص
به شماره ثبت  ۳۰۸۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۴99۵

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ  1399/12/04تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مهدی رجحانی به شماره
ملی  4323507828به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی  14005291651به
سمت رئیس هیئتمدیره مجید شاهسواری به شماره ملی  0054677688به نمایندگی از بنیاد مستضعفان
انقاب اســامی به شناسه ملی  10100171920به ســمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل حسام
وحیدی فرد به شــماره ملی  0073456284به نمایندگی از شــرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناســه
ملی  10320823609به ســمت عضو هیئتمدیره شهاب الدین دربندی به شماره ملی  0452727588به
نمایندگی از شــرکت مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا به شناسه ملی  10340058917به سمت
عضو هیئتمدیره فرزین رجبی دیورزم به شماره ملی  1552065537به نمایندگی از شرکت انرژی گستر
ســینا به شناسه ملی  10101345022به ســمت عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره
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 مراسات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و
جد ل

افقی:

 -1عملیاتی که با رمز مقدس یاحســین در هشتم آذرماه
سال  1360برای آزادسازی بستان آغاز شد -جزیرهای در
دریای اژه  -2فرمانده لشکر امام علی علیهالسالم در جنگ
صفین -فیلسوف و نویسنده مبارز قرن هجدهم فرانسه-
ســدی در اســتان تهران  -3مثل و مانند -از باشگاههای
فوتبال در فرانســه -خانه در زبان انگلیسی -آخرین توان
 -4خوراکی شبیه پنیر که از شیر درست میکنند -تابنده
و درخشان -نجار پرندگان  -5ورم و برآمدگی پوست -به
کمال خود نرســیده -رهبر شــهید گروه فدائیان اسالم
 -6از نامهای رسول گرامی اسالم(ص) در قرآن کریم -کرم
خونخوار -صد مترمربع  -7عاشــق عذرا -ثروتمندی که
زمین او را بلعید -ضمیر ســوم شخص مفرد  -8مخالف-
آب میــوه خوراکی -یار مهربان  -9حیوان اهلی شــده-
شــمردنی جنگل -پیشدرآمد بعضــی از بیماریها -نام
چند تن از پادشاهان عثمانی  -10کشور زیر دریا -گرفتنی
یــادگاری -پایتخــت ایتالیا -فیلمــی از مجید مجیدی
 -11یکی از دروازههای تهران قدیم -از دیدنیهای شــهر
تبریز -همسایه قدیمی تهران  -12دروازهبان تیم فوتبال
پرســپولیس -در آینده نزدیک کنگره بزرگ آن در مکه
برگزار میگردد -بندری در اســتان گلســتان -فلزی که
مــاده اصلی ســکهها را تشــکیل میدهــد  -13یکی از
برپاکنندگان جنگ جمل -همسر مرغ -شایسته و سزاوار
 -14یکــی از انرژیهای موجــود در طبیعت -تابلویی از
لئوناردو داوینچی -از درختان جنگلهای جنوب  -15بله
به زبان بیگانه -جزیرهای در اقیانوس آرام که در آن مروارید
سیاه پرورش میدهند -نوعی فیلم -شیمیکربن.

عمودی:

 -1کتاب مهمی از محمد زکریــای رازی که حرف
آخر آن در این ســتون نیامده است  -2شیمیدان
قرن نوزده فرانسه که توانست وزن اتمی بسیاری از
مواد را به دست آورد و قانون تبدیل مواد به یکدیگر
را وضع کند -یک حرف و ســه حرف -مکانی برای
آموختــن درس  -3در قدیم همه راهها به آن ختم

شماره 12262

میشــد -موشخرما -رودی در اســتان بوشهر-
مجازات شرعی  -4گیسوی ستوران-سیاستمدار-
پایتخت کشــور قطر  -5از آبهایی که پاککننده
نیست -سمبل و نشانه -بعضیها در بازی آن استاد
هستند -شب روســتایی  -6دیوی در شاهنامه-
ثروتی اســت فناناپذیر -گرانبهاترین ثروت ملی
 -7واجبــی کــه انجامش انســان را از فحشــا
بازمــیدارد -طبقــه زیرین جهنــم -واحدی در
وزن  -8پرندهای که مظهر وفــا در میان پرندگان
است -سبکی در شعر فارســی -شهر سربداران
 -9از حیوانــات جنگلهــای شــمال -روانی و
شــیوایی -برمالکننده عیب و هنــر  -10یکی از
ارکان ارتــش -ســخن بیهوده -بخشــی از یک
شــهر که شــامل چند خیابان و کوچه میشود-
جوی خــون  -11از آبهای پاککننده -شــوکت
بیســرانجام -واحدی در طول  -12نویسنده رمان
معروف دون کیشــوت -زدنی دوچرخهســواران
 -13آزاد و رها -عروس زندگی که فرزندش سعادت
اســت -مهمترین رشــته کوه قاره اروپا -فیلمی
از داریــوش مهرجویی  -14یکــی از طوالنیترین
رودهای قاره ســبز که بعد از پشــت سر گذاردن
چند کشــور به دریای ســیاه میریزد -منطقهای
خوش آب و هوا در استان کردستان -عمل به آن یک
وظیفه انســانی و دینی است  -15شهری در استان
آذربایجان شــرقی -رود بزرگی در شمال ایتالیا-
سورهای در قرآن کریم -پشت سر گذاردن راه.

صفحه 6
دوشنبه  6تیر ۱۴۰۱
 ۲۷ذیالقعده  - ۱۴۴۳شماره ۲۳۰۵۸

پاورقی
Research@kayhan.ir
غني در زير تصوير لورن كه ميان صفحات 384
و  385كتاب خود گنجانيده است ،اينگونه نوشته
است ...« :در طول  5سال مأموريت خود به سياست
ديرين لنــدن در ايران شــك آورد و از تضعيف
حكومت مقتدر مركزي سر باز زد» .او اين سخن را
با عبارات و تعابير ديگري در چند جاي ديگر كتاب
خود نيز آورده اســت 1.از مجموعة مباحث مطرح
شــده در كتاب و ديدگاه حاكم بر آن ،اينگونه به
نظر ميرسد كه نويسندة آن بر اين باور است كه
گويا لرد كرزن ،وزير امور خارجه ،و سياست كلي
دولت انگليس ،پس از كودتا همچنان بر تضعيف
دولت مركزي ايران و تقويت دستپروردگان ويژة

مقامات بريتانيا حتي در مواضع افراد و جريانهاي
انگلوفيل درون ايران نيز بهگونهاي خود را نشــان
ميداد .به طور طبيعي ،پس از شكســت قرارداد
و اجراي كودتاي نظامي ،گرايش سياســي كرزن
(مبتكر قرارداد و مخالف كودتا) موجب ميشد كه
او در فرايند تحقق دولت مركزي مقتدر در ايران،
نســبت به جريانها و رجال سياسي و همپيمانان
محلي و غيره ،وســواسها و مصلحتانديشيهاي
محافظهكارانه خاص خود را داشته باشد و در اين
راســتا افرادي از قبيل ســيد ضياء را براي تحقق
اهداف بريتانيا مناســبتر ميدانســت .او به طور
طبيعي چون مجريان كودتا را منتخب جريان رقيب

دادن او ،همانند تعريف و تمجيدهاي وي از نرمن
در مباحث مربوط به شــكلگيري كودتا ،و يا در
مــواردي تنقيد از آنها ،تنهــا در چارچوب ديگر
تشبثات نويسنده براي تكميل جدول چهرهپردازي
خاص او از رضاخان معنــا پيدا ميكند و در اين
راســتا ،بسته به مورد ،آنها گاهي ستايش و گاهي
نكوهش ميشوند .وگرنه دادههاي تاريخي تعبير
غنــي دربارة لورن را تأييــد نميكند .براي نمونه
و در همين راســتا ،او در بحث نخستوزير شدن
رضاخان ،براي برســاختن چهرهاي مستقل و ضد
انگليسي از رضاخان و مخالفت انگليس با او ،لورن
را مخالف نخستوزير شدن رضاخان ميداند و پس
از ذكر علتهاي ظاهري ،نيت و منظور واقعي اين
مخالفــت را اين اعالم ميكند كه از ديدگاه لورن،
«رضاخان وقتي نخستوزير شد ديگر كسي قادر
نيست جلو نقشــههاي او را براي مطيع ساختن
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قبايل جنوب بگيرد».
ياللعجب ،چگونه ميتوان كسي را هم مبتكر
سياســت تقويت حكومت مركزي قلمداد كرد به
گونهاي كه حاضر اســت به خاطــر آن از اجراي
سياست رسمي وزارت متبوع خود سر باز زند ،و هم
مخالف نخستوزير شدن مجري حكومت متمركز
آن هم به اين دليل عجيب كه نخســتوزيري او
باعث مطيع ســاختن خرده قدرتهاي محلي و
در واقع ،باعث تقويت حكومت مركزي ميشود؟
همة اين موارد به خوبي روشن ميسازد كه در
تغيير سياست انگليس در ايران ،عوامل گوناگوني
مانند وقوع انقالب شوروي و تغيير آرايش سياسي
جهان ،بحران سياســي بريتانيا در مناطق تحت
استعمار ،بحران اقتصادي آن كشور پس از جنگ
جهاني اول ،مبارزه و موضعگيري جناحهاي سياسي
و اقتصادي درون آن دولت در عرصة سياست داخلي
و خارجي ،تحوالت سياسي -اجتماعي -فرهنگي
ايران پس از مشــروطه و موقعيت ژئوپليتيك آن
و بســياري از عوامل ريز و درشت ديگر تأثيرگذار
بودند .بنابراين ،سياست نوين انگليس دربارة ايران
مبني بر خلع يد از دستپروردههاي محلي ،تقويت
دولت مركزي ،قــرارداد  ،1919كودتاي  1299و
برنامههاي اجراشدة پس از آن در ايران ،محصول
و معلول تعامل و تضارب مجموعه عوامل يادشده
و مربوط به زمان قبل از كودتا بود.
واقعيت اين است كه كودتا و اقدامات رضاخان
معلول و مولود سياست نوين بريتانيا در ايران بود
و نه برعكس .واژگونهگوييهاي مطرح شــده در
كتاب ،غيرعلمي و ناسازگار با دادههاي تاريخي بوده
تنها ميتواند ناشي از نوعي اشتباه و سطحينگري
نســبت به تاريخ تحوالت جهان و ايــران و يا از
شدت جانبداري متعصبانه و غيرواقعبينانه نسبت
به رضاخان باشد.
پانوشتها:

كودتا بود .قرارداد و كودتا فقط دو راهكار متفاوت
براي تحقق اين راهبرد كالن بودند كه چون يكي از
آنها موفق نبود ،ديگري انجام گرفت .با توجه به روح
حاكم بر نگارش كتاب ،به نظر ميرسد نويسنده با
مبتكر جلوه دادن لورن ،به نادرست در پي القاي اين
مطلب است كه از يك سو گويا رضاخان بهرغم ميل
بريتانيا اوضاع ايران را به گونهاي دگرگون ساخت
كه ديگر زمينهاي براي اجراي سياســت ســنتي
بريتانيا مبني بر تضعيف دولت مركزي باقي نمانده
بود ،و از ســوي ديگر «با وجود همة وقايعي كه از
 1298تا  1301در ايران اتفاق افتاد ،در طرز تفكر
كرزن نسبت به ايران تغييري روي نداده بود 2»،اما

محلي براي رويارويي با آن سماجت ميورزيدند ولي
لورن با مهارت ويژهاي توانست سياست نويني مبني
بر تقويت دولت مركزي خلق كرده و بر ديپلماسي
بريتانيا تحميل كنــد و حتي به باور وي ،به طور
متمردانهاي از اجراي سياست رسمي دولت متبوع
ّ
خود «سر باز زند»!
واقعيت اين اســت كه در مقطع مورد بحث،
جناح وزارت خارجه به رياست لرد كرزن و جناح
وزارت جنگ به رياست وينستون چرچيل در دولت
انگليس ،هر كدام بخشــي از جامعه و كانونهاي
ثــروت و قدرت انگليس را نمايندگي ميكردند و
به همين علت ،هم در سياســت داخلي و هم در
سياست خارجي ،تفاوتهايي گاه در راهبرد و گاه
در تاكتيك با يكديگر داشتند .اما بايد توجه داشت
كه هر دو جناح يادشــده به رغم اختالفهايي كه
در ديگر زمينهها با يكديگر داشتند ،پس از انقالب
شوروي دربارة اصل ايجاد حكومت متمركز مقتدر
و الزامات آن در سراســر ايران اتفاق نظر داشتند.
اگرچــه دربــارة چند و چون آن ،امــكان يا عدم
امكان و چگونگي ايجاد آن و يا اشــخاص مجري
آن اختالف ديدگاه داشتند ،اما در اصل آن همرأي
بودند و تحقــق آن را بخش مهمي از منافع ملي
بريتانيا ميدانستند.
يكي از موارد اختالف نظر جناحهاي يادشده
در مورد ايران بر سر اين رخ مينمود كه آيا بريتانيا
در پي تســلط بر همة خاك ايران باشد يا اينكه از
اصطكاك با شوروي بپرهيزد و بخش شمالي ايران را
به حال خود رها سازد و بر نيمة جنوبي آن متمركز
گردد؟ همچنين بر ســر اين مسئله كه آيا ايجاد
دولت مركزي مقتدر براي تسلط بر سراسر ايران،
در قالب قرارداد  1919و با حضور فيزيكي مأموران
انگليس به اجرا درآيد يا به صورت كودتاي نظامي
و بدون نياز به حضور مستقيم مأموران آن دولت،
نيز اختالف نظر وجود داشت .اين اختالف نظرهاي

دل خوش و صميميت كافي نسبت
خود ميدانستِ ،
به آنها نداشت .اما اين بدان معنا نيست كه كرزن
با اصل تمركز قدرت و اقدامات رضاخان در ايران
مخالف بوده باشد تا به نادرست گفته شود كه لورن
از اجراي سياست او سرباز زده است.
بنابراين ،سياست تقويت حكومت مركزي ابتكار
لورن نبود بلكــه راهبرد كالن بريتانيا در ايران از
فرداي انقالب شــوروي يعني از سه سال قبل از

لورن با مهارت ويژة خود «سياستگزاران لندن را با
واقعيات جديدي روبهرو كرد و [آنها] ناچار شدند
خود را با شرايط تازه تطبيق دهند» 3.اين در حالي
است كه نويسندة كتاب در جاي ديگر اذعان دارد
كه مدتها پيش از لورن« ،سودبخشي كل سياست»
سنتي بريتانيا ،به وسيلة هرمان نرمن ،سفير پيشين
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انگليس در ايران ،زير سؤال رفته بود.
تعريــف و تمجيد غني از لورن و مبتكر جلوه

به نظر ميرســد که نویســنده بر این باور اســت که گویا
لرد کرزن ،وزیر امور خارجه ،و سیاســت کلي دولت انگلیس
پس از کودتا همچنان بر تضعیف دولت مرکزي ایران و تقویت
دســتپروردگان ویژة محلي براي رویارویي با آن سماجت
ميورزیدند ولي لورن با مهارت ویژهاي توانســت سیاست
نویني مبني بر تقویت دولت مرکزي خلق کرده و بر دیپلماسي
متمردانهاي
بریتانیا تحمیل کند و حتي به بــاور وي ،به طور
ّ
از اجراي سیاست رســمي دولت متبوع خود «سر باز زند»!
قبولآ گهیتلفنی

*«امالک سان»*

خرید و فروش
کلیه امالک

خرید و فروش

کالردشت چند قطعه زمین
جهت سرمایهگذاری زیر قیمت
09120281511
09112142080

نیاز به سرمایهگذار
خرید و فروش آپارتمان

در یکی از بهترین از برندهای
امالک تهران سرمایهگذاری
حرفهای و امن رو با ما تجربه کنید.

09121487883
66388236

ویا -زمین
پیمانکاری ساختمان
مشارکت ساخت
مازندران نوشهر ،سیسنگان

09111932734

لوازم یدکی
خودرو
تویوتا صبا (شریفنیا)

توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا -لکسوس (بازار)

33990017 -09122497570

مشاور حقوقی

خرید و فروش
فیش حج  -مکه

حمل و نقل

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی -درب منزل
66574819 -66576981
09126993603

09123576576

خرید و فروش
لوازم منزل

خرید و فروش

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

(مشاوره تلفنی رایگان)

تلفن 4 :الی 665 665 52
همراه0912 388 4694 :

و ریلی کاالی وارداتی صادراتی
ترانزیت ،بازرگانی و ترخیص کاال

انواع خودرو

(با گارانتی معتبر) به قیمت بانه

 55323529احمدی 09127646980

« خریدار نقدی فرسوده»
انواع خودرو و تمام مدلها
حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842و 66800789

استخدام

دفتر وکای دادگستری
قبول وکالت در دعاوی :حقوقی ،کیفری ،مواد مخدر ،طاق ،مهریه
مطالبه طلب ،چک و سفته ،ملکی ،ماده  100کمیسیون شهرداری
دیوان عدالت اداری ،دیوان عالی کشور
(با مجربترین مشاوران و وکای پایه یک دادگستری)
ساعت کار :شنبه تا چهارشنبه از ساعت  10/30صبح تا  18عصر

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی

مسئول فنی داروخانه
به یک نفر
مسئول فنی داروخانه
در شهر اسدآباد همدان
با حقوق مکفی و متعارف
نیازمندیم.
تلفن09188172548 :
01988120386

تاسیسات
فنی و صنعتی
تعمیرات و سرویس و راهاندازی
چیلر ،سردخانه ،کمپرسور برودتی
حکاکی 09129634793
44352457

حكومت شــبه نظامی قــرار گرفت ،عده
كمی از آمريكايیهــا اعتراض كردند ،يك
ســال بعد ،به نظر میرســيد بســياری از
آمريكايیهــا از تاكتيكهای به كار گرفته
شــده جهت آرام كردن شورش شهروندان
در فرگوسن ،ميسوری ،شوكه شده بودند.
با وجود اين ،چنانكه تاكتيكها و تجهيزات
به كار گرفته شده در هر دو شهر را مقايسه
كنيد ،تفاوتاندكی وجود داشــت :هر دو،
گروههای «ســوآت» ،نفربرهــای زرهی و
نفرات در آتشــبارهای نشانهگيری شده را
به كار گرفتند.
روزنامهنگار ويل بانچ 1 ،در گزارش راجع
به هرج و مرج حاكم بر حوادث فرگوســن،
نوشت:
فكر كردم مــن دارم ظرفيت خود را از
دست میدهم كه شوكه شدم ،اما حوادث
در ميسوری طی همين يكی دو ساعت اخير،

در دولت پلیسی آمریکا که اینک ما را محاصره کرده است ،دیگر موضوعاتی
همچون بیگناهی ،فرآیند قانونی ،یا عدالت ،مطرح نیســتند -دســتکم،
نه به شــیوهای که زمانی میشــناختیم .ما همه به طور بالقوه گناهکار ،همه
مجرمان بالقوه ،همه مظنونینی هســتیم که منتظریم به جرمی متهم شویم.
خود درس نمیگيريد و از خطر آگاه نمیشويد،
اين آن چيزی است كه اتفاق میافتد.
وقتی شما از به چالش كشيدن بیعدالتی
و تندروی حكومت كوتاهی میكنيد تا اينكه
درهای زندان پشت ســر شما دنگ و دنگ
بسته شــوند ،اين آن چيزی است كه اتفاق
میافتد.
در اينجا مسئله اين است :در دولت پليسی
آمريــكا كه اينك ما را محاصره كرده اســت،
ديگر موضوعاتــی همچون بیگناهی ،فرآيند
قانونی ،يا عدالت ،مطرح نيســتند -دستكم،
نه به شيوهای كه زمانی میشناختيم .ما همه

توضیح و تصحیح

آگهیهای
مفقودی
برگ سبز خودرو هایما  S7مشکی مدل
 1401به شماره شاسی NY061694
به شماره پاک  122د  -48ایران 52
مفقود و فاقد اعتبار است.

غيرمجاز انجام میدهيد شما را تفتيش میكند.
به خاطر بســپاريد ،در حالــی كه در
كشــوری زندگی میكنيد كه در آن حمل
سالح آزاد اســت ،چنانكه هر نوع اسلحه
گرمی داشته باشــيد ،اين میتواند منجر
به دســتگيری يا بدتر از آن ،تيراندازی به
شما و كشته شدن شــما توسط مأموران
حكومت بشود.
اگر فكر میكنيد اين شــبيه آمريكای
امروز بــه نظر میرســد ،خيلی اشــتباه
نخواهــد بود .اما ،اين داســتانی كه در باال
توصيف شــد ،بيش از دويست سال قبل،
كه مستعمرهنشــينهای آمريــكا ،تحت
دولت پليســی از نوع بــدوی بريتانيا ،رنج
میكشيدند ،اتفاق افتاد.
اين درست زمانی بود كه مستعمرهنشينها
از دست سركوب ،سانسور ،تفتيش ،بازرسی
بدنی و تهديد ،خســته شده بودند ،كه در
نهايت عليه زنجيرهای حكام ستمگر سربه
شورش برداشتند.
هر نوع تالشــی در جهــت درك وضع
غمانگيز آزادیهای ما در زمان حاضر ،بايد
با دركی از اينكه همه اينها از كجا شــروع
شد ،آغاز شود.
پانوشتها:
1- Will Bunch
2- Author Tom clancy

جنوب

33119236
33112193 33942000 33113085
33112291 33118052 33110202
33902599 33911568 33113519
در آگهــی دعــوت مجمــع عمومــی عادی
نوبــت اول انجمــن صنفیکارفرمایــی
مدیران موســس آموزشــگاههای آزاد
صنایع غذایی و مدیریت خانواده شــهر
تهران درج شده در روزنامه کیهان مورخ
 1401/4/4در صفحــه  6تاریخ مجمع
روز سهشنبه مورخ  1401/5/4صحیح
میباشد که بدینوسیله اصاح میگردد.
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 -1سيروس غنی .پيشين .صص  274و .282
 -2همان .ص .274
 -3همان .ص .273
 -4همان .صص .105-104
 -5همان .ص .321

مرکز

از ساعت  ۸صبح الی  ۶بعدازظهر
تلفن۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ :
فکس۳۳۱۱۸۰۵۳ :
niyaz.mandiha@kayhan.ir

آمریکا میدان نبرد 10 -

مترجم :دکتر احمد دوستمحمدی

لورن و سياست ديرين لندن

فرق بيــن آنچه كه در پی بمبگذاری
مســابقه ماراتن بوســتون در سال 2013
اتفاق افتاد ،و آنچه كه يك سال بعد در اوت
 ،2014در فرگوسن-جايی كه مردم شهر در
اعتراض به تيراندازی پليس به يك شهروند
غيرمسلح ،به خيابانها آمدند -رخ داد ،در
واكنش حكومت نيســت بلكه در واكنش
جامعه است.
در حالــی كــه وقتــی در بوســتون
منع رفتوآمد اعالم شــد و شــهر تحت

نویسنده :دکتر جاندبلیو .وایتهد

پهلویستایی در ترازوی تاریخ46 -

از بوستون تا فرگوسن تا آمریکا

از يك خط [قرمز] وحشتناك عبور كرده است،
بهطوری كه مرا وامیدارد دعا كنم اين تجاوز
به ارزشهای بنيادين آمريكا ،صرفاً لغزشــی
در يك جامعه كانونی فاقد رهبری باشد ،و نه
اولين عالمت ملتی كه با استفاده از تسليحات
پيشرفته جهت ســر به راه كردن شهروندان
خودش ،سر به شورش نهاده است.
وقتی شما به عالئم هشــداردهنده اعتنا
نمیكنيد ،متأسفانه ،اين آن چيزی است كه
اتفاق میافتد.
وقتی شما از اولين تجربه راجع به آزادیهای

به طور بالقوه گناهكار ،همه مجرمان بالقوه،
همه مظنونينی هســتيم كه منتظريم به
جرمی متهم شويم.
فصل چهــارم :وضــع غمانگیز
آزادیهای ما
آنچــه كه اين حكومــت در آن مهارت
دارد ،جمعآوری ماليات ،سلب آزادیهای
ما و كشتار مردم است.
در بســياری از چيزهای ديگر مهارت
2
ندارد.نويسنده تام كالنسی
زندگی در كشــوری را تصور كنيد كه
در آنجا ســربازان مسلح برای دستگيری و
زندانی كردن شــهروندان ،به صرف انتقاد
از مقامات حكومتی ،درب خانهها را درهم
میشكنند.
تصور كنيد كه در همين كشــور ،در تمامی
اوقــات ،تحت مراقبت بــوده و چنانكه بهاندازه
ذرهای مظنون به نظر برسيد ،پليس شما را متوقف
كرده و بازرسی بدنی میكند يا شما را به كناری
كشــيده به اين علت كه اتفاقــی داريد يك كار

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

56344343
56359598

قلهک

شمال

22603635

شمیران

22712976

مطهری

88900867 - 88801552

شهرآرا

66592266 -66593010-11

آزادی

شهریار
کرج

تهران نو
دماوند

شرق  -غرب

66007479 - 66064647-9

65222933 - 09121620849

026-32226013 - 32224411
77909939 - 77936888
76321938

برگ ســبز خــودرو تیبــا  2مدل
 1396رنــگ ســفید -روغنی به
شــماره شــهربانی  188ل 32
ایــران  10و شــماره موتــور
 M15/8491536و شماره شاسی
 NAS821100H1123141بــه
نام آریا کیــاآرش مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ســند کمپانــی موتورســیکلت
تــیویاس راکــز  125مــدل
 1397به شماره انتظامی 75824
ایــران  136-و شــماره موتــور
 OHMAJJ003384و شــماره تنه
 N14TMRMEBJ1A12979بــه
نام امیرحسین علیحسینی برزی
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو پراید
مدل  84به شماره انتظامی
 295م  -94ایــران  41به
شماره موتور 01132737
و شمــــــاره شـــــاســــــی
S1 4 1 2 2 8 4 5 0 9 7 5 6
مفقود فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز خــودرو پــژو
پــارس مدل  91به شــماره
انتظامــی  564س -54
ایران  40به شــماره موتور
 124K009592و شــماره
شاســی  10881مفقــود از
درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز نیسان وانت مدل
 1376بــه شــماره انتظامــی
 694ج  -62ایران  89شماره
شاسی  00C15856و شماره
موتــور  00115130بــه نام
ســعدی امینزاده مفقود و از
درجه اعتبار ســاقط میباشد.
بوئینزهرا

تاریخ انتشار1401/4/6:

بــرگ ســبز ســواری پــژو پارس
مــدل  1382نقــرهای به شــماره
انتظامی  182م  -11ایران  54به
شــماره موتور 22828204815
و شــماره شاســی 82804582
بــه نــام محمدابراهیــم خلیلیانی
به شــماره ملی 0064037592
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو
ســواری پراید مــدل  1395به رنگ
ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامی
 495س  99ایــران  18بــه شــماره
موتــور  M13/5766209و شــماره
شاســی NAS411100G1273156
به نام ســجاد جعفری به شــماره ملی
 4040015134مفقــود شــده و از
درجه اعتبار ساقط است.

«آگهی فقدان مدرک تحصیلی»
(نوبت دوم)

«آگهی فقدان مدرک تحصیلی»
(نوبت سوم)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک قزوین دعوت به عمل میآید تا در مجمع عمومی عادی
نوبت اول که در روز سهشنبه مورخه  1401/4/28راس ساعت  17در محل قزوین خیابان نواب شمالی سالن شهید رجایی دانشگاه
تربیت معلم تشکیل میگردد با در دست داشتن برگه سهام یا دفترچه عضویت حضور به هم رسانند.
ضمنا طبق ماده  19آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب  1387/03/09هر یک از اعضای تعاونی میتواند نماینده تاماالختیاری
(از میان اعضای تعاونی و یا خارج از آنان) برای حضور در مجمع و اعمال رای تعیین نماید .تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر  3رای
و هر شخص غیرعضو یک رای خواهد بود.
ضمنا وکالتنامههای عادی میبایســت با حضور وکیل و موکل یک روز بعد از انتشــار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشــکیل مجمع به
غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شــرکت تعاونی تنظیم و توســط هیئت مدیره /بازرس یا بازرســان بررســی و تایید و مجوز ورود به
مجمع صادر گردد در غیر اینصورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع میبایست به تایید یکی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده
و مقام مجاز تایید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل ،ورقه ورود به مجمع را صادر نماید .همچنین کسانی که داوطلب تصدی سمت
بازرسی تعاونی هستند حداکثر  5روز فرصت دارند با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی نسبت به تکمیل فرم پذیرش کاندیداتوری
و ارائه مدارک اقدام نمایند.
دستور جلسه -1 :گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
 -2طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400
 -3انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال
 -4طرح و تصویب خطمشی و برنامه و بودجه پیشنهادی تعاونی سال 1401
 -5طرح و تصویب حسابرسی از صورتهای مالی سالهای  1399 ،1398و 1400
 -6طرح و تصویب قرارداد ماده  46اساسنامه
 -7تصمیمگیری در خصوص اعضای بدهکار و اعمال ماده  17اساسنامه و ماده  13قانون بخش تعاون
 -8تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد فروش ضایعات ،ماشینآالت مستعمل و تجیهزات بااستفاده با رعایت صرفه صاح اعضا
 -9تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص اعمال تغییرات و اصاح نقشهها (سازه ،معماری ،مکانیک) و پروانه ساختمانی
 -10طرح و تصویب شیوهنامه نقل و انتقال سهام
 -11تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد محاسبه و نحوه اخذ دیرکرد واریزیها و بدهکاران قبلی با رعایت صرفه و صاح اعضا
 -12طرح و تصویب تاثیر واریزیهای بعدی اعضا در امتیازبندی واحدها
 -13تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص واگذاری انباریهای مازاد (از نظر قیمت و چگونگی تخصیص) و تجاریها و کاربریهای
غیرمسکونی با رعایت صرفه و صاح اعضا
 -14طرح و تصویب متره و برآورد باقیمانده پروژه و محاسبه مرغوبیت واحدها با جلب نظر کارشناسی
 -15تفویض اختیار به هیئت مدیره در خصوص نحوه حل و فصل اختافات قراردادها و پیمانها
 -16طرح و تصویب چارت تشکیاتی تعاونی
 -17طرح و تصویب آییننامه معاماتی
 -18طرح و تصویب استفاده از خدمات فنی مهندسی ،تخصصی و مشاورهای
 -19طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق جلسات هیئت مدیره و مدیرعامل
 -20طرح و تصویب دستورالعمل پاداش و حق جلسات بازرسان

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی ثبت طالق

خانم فرانک مرندی فرزند شاپور (مجهولالمکان) پیرو
انتشــار  1401/1/31در روزنامــه کیهان به علت عدم
حضور جنابعالی طاق بائن غیرمدخوله شــما با رای شعبه
 283دادگاه خانواده باهنر تهران به شماره ترتیب 3413
به تاریخ  1401/2/19ثبت گردید.

سردفتر طالق  9تهران

آگهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شرکت الیاف گنبد (سهامی خاص) به شماره ثبت 924
و شناسه ملی 10700066796

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود تا در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده که راس ساعت  10صبح سهشنبه مورخ  1401/4/21در
محل گنبدکاووس خیابان حافظ جنوبی بین مدرس و  17شــهریور پاک 738
کدپستی  4971845778تشکیل میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :نقل و انتقال سهام

هئیت مدیره

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب مجید
مجنــون ،فرزند محمود ،به شــماره
شناســنامه  3صــادره از چالــوس
نمکآبــرود ،در مقطــع کارشناســی
رشــته منابع طبیعی شــیات صادره
از واحد دانشــگاهی آزاد اســامی
الهیجان به شماره تاییدیه از سازمان
مرکزی  138420201689مفقود
گردیــده و فاقد اعتبار میباشــد از
یابنــده تقاضا میشــود اصل مدرک
را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد
الهیجان به نشــانی دانشــگاه آزاد
اسامی واحد الهیجان ارسال نماید.

مــدرک فارغالتحصیلی اینجانب کرامت
گراونــدی فرزنــد خداکرم به شــماره
شناســنامه  147صــادره از باغملک در
مقطع کارشناســی رشــته حقوق صادره
از واحــد دانشــگاهی اهواز با شــماره
/12/7018آ 80/8/17 -ســرقت
گردیده اســت و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را
به دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز به
نشانی اهواز -گلستان -فرهنگشهر-
بلوار کارگر غربی -دانشگاه آزاد اسامی
واحد اهواز کدپستی 6134996578
ارسال نماید.

«آگهی فقدان مدرک تحصیلی»
(نوبت دوم)

«آگهی مفقودی برگه واگذاری زمین
در شهرک بیستون هوانیروز کرمانشاه»

مــدرک تحصیلــی موقت کارشناســی
اینجانب فرشاد زارعی فرزند یوسف
به شماره شناسنامه 2150364670
صــادره از قائم شــهر در رشــته
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی
ســوادکوه بــه شــماره 03345020
مفقــود و فاقــد اعتبار میباشــد .از
یابنــده تقاضا میشــود اصــل مدرک
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحد
ســوادکوه بــه آدرس ســوادکوه-
زیــرآب -آزادمهــر -دانشــگاه آزاد
اسامی ارسال نماید.

بدینوســیله اعام میگردد برگه
واگذاری زمین قطعه یک از بلوک
 44شــهرک بیســتون هوانیــروز
کرمانشــاه به مالکیت آقای ســید
یارعلــی موســوی حیــدری فرزند
ســید محمــد بــگ بــه شــماره
شناســنامه  20567و کدملــی
 3319354851متولــد 1356
به شماره برگه واگذاری 991662
مــورخ  1399/12/13و شــماره
ســری  001050مفقود گردیده،
از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو پژو  207مدل 1401
شاســی  NAAR03FE0NJ508572بــه
شــماره پــاک  681م  -37ایران 79
مفقود و اعتبار ندارد.

برگ ســبز خودروی سواری
پرایــد بــه شــماره انتظامی
 299ج  14ایــران  87بــا
شــماره موتور 2370915
و شــما ر ه شا ســی
S1 4 1 2 2 8 7 4 5 5 9 5 2
مفقــود و از درجــه اعتبــار
ساقط میباشد.
سند و برگ سبز سواری سیستم
پــژو تیــپ  405جیالایکــس
آی  8/1رنــگ عنابــی -متالیــک
مــدل  1383بــه شــماره موتور
 12483107315و شــماره
شاســی  83048202و شــماره
پــاک  227ص  53ایران  24به
نام راوک میدان پورشهنی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.
بــرگ ســبز ســواری سیســتم
پراید تیپ صبــا (جیتیایکس)
رنــگ ســفید -معمولــی مــدل
 1382بــه شــماره موتــور
 00431695و شــماره شاســی
 S1412282897225و شماره
پــاک 196ن  32ایــران  24به
نام هاشم اســدنژاد مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب امین پاکدل مالک سواری
پژو  405جیالایکس به شــماره
انتظامــی  649ص  26ایران 10
موتور  12484090304شاسی
 14233015بــه علــت فقــدان
ســند کمپانی و برگ سبز تقاضای
رونوشت المثنی نمودهام چنانچه
هر کس ادعایــی در مورد خودرو
مذکــور دارد ظرف مــدت ده روز
به دفتر حقوقی ســازمان فروش
شــرکت ایــران خــودرو واقع در
پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلــت مزبور طبــق ضوابط اقدام
خواهد شد .مدت اعتبار این آگهی
یکسال است.

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱
توجه

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت
 6104337743976845بانک ملت به نام حسین شریعتمداری (موسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل
شده ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

 -1اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار میشود.

 -2یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

 -3در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداختشده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

نوع نشریه

یکساله (ریال)

شش ماهه (ریال)

سه ماهه (ریال)

روزنامه کیهان

18/000/000

9/000/000

4/500/000

روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/000

31/500/000

15/750/000

روزنامه کیهان عربی

63/000/000

31/500/000

15/750/000

مجله کیهان ورزشی

10/920/000

5/460/000

2/730/000

مجله زن روز

10/920/000

5/460/000

2/730/000

مبلغ پرداختی ........................ :ریال شماره فیش بانکی ...................................... :تلفن ............................... :تلفن همراه.............................. :

مجله کیهان بچهها

4/410/000

2/205/000

1/103/000

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

مجله کیهان فرهنگی

960/000

ــــــــ

ــــــــ

 -4در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

 -5قبض پرداختی را میتوانید به شماره  09127932568با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.
فرم تقاضا

نام ........................... :نام خانوادگی ........................................... :نوع نشریه ..................... :تعداد نسخه ...................مدت ......................ماه
آدرس................................................................................................................................................................................................................:

شماره اشتراک:

تلفن 021-35202278 :نمابر021-33910922 :

...........................................................................

امور مشترکین موسسه کیهان

صفحه 7
دوشنبه  6تیر ۱۴۰۱
 ۲7ذیالقعده  - ۱۴۴۳شماره ۲۳۰۵۸

moghaavemat@kayhan.ir

هفتم تیر  ،1360شهید آیتاهلل بهشتی و  72تن از
نخبگان پیشتا ِز مکتبی
یارانش که جمعی از بزرگترین
ِ
ارزشی انقالب اسالمی ایران بودند ،به شهادت رسیدند
و
ِ
و سن ِد اقتدار و شکستناپذیریِ جمهوری اسالمی ایران
را با خون امضا نمودند.
آیت ّ
اهلل بهشتی رئیسقوه قضائیه ،چهار وزیر ،بیش از
ده معاون وزیر و حدود سی نماینده مجلس در میان شهدا
فیزیکی این تعداد مدیر عالیرتبه
برداشتن
بودند .از میان
ِ
ِ
زدن یک نظام تثبیتشــده و استخواندار هم
برای زمین ِ
کافی بود ،چه برســد به نظام نوپایی که سیلی به تمامی
ابرقدرتها و مســتکبران و ایادیشان زده بود و یک تنه
در جنگ با کل دنیا بود؛ اما چون نظام مقدس جمهوری
اســالمی بر دلهای عاشق و ایمانهای راسخ استوار بود،
به لطف الهی خونهای شهدای هفتم تیر ریشه و اساس
انقالب و نظام را پایدارتر و مستحکمتر هم نمود.
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران خمینی کبیر از شهدای
هفتم تیر با این تعابیر و ویژگیهای عظیم یاد نمودهاند:
  72تن بیگناه به عدد شهداي کربال مرداني که خود را وقف خدمت به اســالم و مسلمینکرده بودند
 از خدمتگزاران فعال و صدیق از بهتریــن خدمتگزاران خلق و مخالف سرســخت بادشمنان کشور و ملت
 دوســتان و عزیــزان وفاداري که هــر یک براي ملتستمدیده استوانه بسیار قوي و پشتوانه ارزشمند بودند.
 برادران بســیار متعهدي که اشداء علي الکفار رحماءبینهم بودند.
 براي ملت مظلوم و محافل انقالبي ســدي اســتوار وشجرهاي ثمربخش به شمار ميرفتند.
امام خامنهای نیز از شــهدای هفتم تیر با این تعابیر
و ویژگیهای عظیم یاد نمودهاند:
 شهدای عالیقدر عزیزترین و برجستهترین عناصر انقالب هر کدامشــان یک پایه استوار برای آینده نظام و برایاقامه نظام جمهوری اسالمی در کشور بودند.
 شخصیتهای برجسته ،صالح ،کارآمد ،دارای استعدادهایقوی
 شهدای حاکمیت ارزشهای اسالمی و اساس جمهوریاسالمی
آثار و دستاوردهای خون شهدای هفتم تیر که رهبر
انقالب تبیین نمودهاند:
آن واحد ،هم خلوص بیشتری پیدا
 نظام اســالمی در ِکرد ،هم حقانیت او ثابت شــد ،هم واقعیت او در جامعه
استقرار پیدا کرد.
ِ
تثبیت منطق مســتحکم جمهوری اسالمی و منطق
امام بزرگوار
 استحکا ِم نظام نوپای جمهوری اسالمی حادثهی هفتم تیر نشانه اقتدار و استحکام این حادثه نشان داد ضربههای سهمگینی از این قبیلهم حتّی نمیتواند به استحکام بنای جمهوری اسالمی که
به ایمان و حضور مردم تکیه کرده است ،خللی وارد کند.
ماندن تهاجم کینهورزانه دشــمنان انقالب برای
 ناکامِ
کردن نظام اسالمی
فلج
ِ
کردن انقالب
 پایدارِ
دادن صداقت و حقانیت انقالب و طرفدارانش
 نشان ِدرود میفرســتیم بر تمامی شــهدای هفتم تیر و یادی
مینماییــم از چند تن از شــهدای این حادثه خونین و
اقتدارآفرین.
شهید سید محمد حسینی بهشتی

پرچمدار و علمدار و طالیهدا ِر شــهدای هفتم تیر،
شــهید مظلوم و اعالمرتبه آیتاهلل سید محمد حسینی
بهشتی است.
برخی تعابیر و فضایل و خصائل شهید بهشتی که در
رهنمودهای مقام معظم رهبری ذکر شده:
 شهید بزرگوار و عزیز و کمنظیر و مظلوم سالیان دراز کوشش در راه پیشبرد انقالب پایهگذاری دادگستری اسالمی به معنای واقعی کلمه پایبند به مبانی انقالب و امام بودمتشرع
 پرهیزکار و مؤمن وّ
 پایبند به اصول و مبانی بود ،بر ســر اصول با کســیمالحظه نمیکرد.
 یک عنصر بینظیر ،الاقل کمنظیر در مجموعه انقالب بود تشــکیالت جدید قضایی و نظام نوین قضایی اسالمیبا فکر و ابتکار و پشــتکار شهید مظلوم بهشتی توانست
منعقد شود و شکل بگیرد.
 یک شخصیت نمونه و ممتاز در نظام اسالمی یک شخصیت فاضل ،روشنفکر ،آگاه ،مدیر ،باتدبیر از عمق جان معتقد به احکام و قضای اسالم یک پرچم برافراشته در سیر انقالب -پایهگذار و معمار نوین قضایی کشور

شورای اسالمی از سوی مردم یزد راهی خانه ملت شد.
این شــهید واالمقام توانســت فقه و طب را با هم
درآمیخته ،با کاوش در علوم پزشکی و اسالمی ،احکام و
فتوای مراجع تقلید را در علم پزشکی بهکار گیرد.
در پزشکی و بررسی علوم و معارف اسالمی 110جلد
کتاب تألیف نمود که مهمترین آنها «اولین دانشــگاه و
آخرین پیامبر» اســت که تاکنون  40جلد آن به چاپ
رسیده است.
روایتهــای مختلفِ همســر شــهید از فضایل و
ویژگیهای سید رضا بسیار شنیدنی است:
«ایشــان در برابر مردم بســیار خاشع و خاضع
بود .از کســانی که فقر مالی داشــتند اص ً
ال ویزیت
نمیگرفت و رایگان بیماران را ویزیت میکرد .حتی
باالی نسخه بیماران مستمند عالمتی میگذاشت تا

درخشان دیگرش بود.
هم پیوند ميداد ،از جمله خدمات
ِ
شهید موسی کالنتری از وزراي پرکار و فعال کابینه
شهید رجایي بود .راههایي که به همت او در کمتر از دو
ســال در محرومترین نقاط کشور ساخته شد ،از راههاي
ساخته شده در طول حکومت ننگین پهلوي بیشتر بود
و طرح خالقانــه احداث جاده بــرروي دریاچه ارومیه،
از ایدههاي ســازندهاش بــود که به همگان ثابت کرد ما
ميتوانیم در این زمینه خودکفا و بينیاز از بیگانگان باشیم.
در وصیتنامه این شهید آمده است«:آرزو میکنم که
در بستر نمیرم ....آنهایی که مرا میشناسند بدانند این
مال خداست و خود را فدای آن کنند».
انقالب ِ
شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی

شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی معروف به
سیدالشهدای سیستان ،ازسلسله جلیله سادات حسینی

شهید جواد سرحدی

پــس از آغاز نهضت امام خمینی(ره) ،در حوزههای
هیئتهای مؤتلفه اسالمی شرکت کرد .همواره در کارهای
خیر فعال بود و در مبارزاتش ،رسیدگی به وضع معیشتی
و مالی خانواده زندانیان سیاسی را در برنامههایش گنجاند.
ســاواک به او مظنون شــد و تحت آزار و اذیت قرار
گرفت .با افزایش تهدیدات از کشور خارج شد و تحصیالت
و مبــارزات را در آمریکا ادامــه داد در همه تظاهرات و
تجمعات سیاسی شــرکت فعاالنهای داشت .از رابطین
مبارزه در آمریکا با ایران بود که تلفنی نوارهای سیاسی
و مبارزاتی را ضبط و تکثیر و توزیع مینمود.

پرچمداران عرصه پیوند تعهد و تخصص
پیشتازان و
ِ
کامران پورعباس

وقتی به داروخانه میروند از آنها پولی دریافت نشود.
اگر فردی که به سراغش آمده بود ،وسیله نداشت با
وسیله خودش به سراغ درمان بیمار میرفت .در صورت
بد حال بودن تا دیر وقت باالی ســر بیمار میماند تا از
حالت اورژانسی خارج شود .برای اغلب بیماران این روند
عمومیت داشت.
از دیگر کارهای دکتر که بعد از شــهادتش متوجه
شــدیم ،این بود که ایشان هر نیمه شب از جایش بلند
میشــد و در کیســهای آذوقه مورد نیاز را میریخت و
در کوچههای محله فقیرنشــین یزد میرفت و پشت در
خانههایی که احتیاج داشتند میگذاشت .همان کاری که
در تاریخ آمده است موال علی(ع) انجام میداد».
بعد از واقعه انفجار هفتم تیر کســانی که از زیر آوار
نجات یافته بودند ،در مورد شهید دکتر سید رضا پاکنژاد
گفتنــد که وی در زیــر آوار دائم در حال خواندن دعا و
نیایش و توسل به ائمه بود.

شهید حبیباهلل مهمانچی

شهید حسن عباسپور

شــهید حسن عباسپور در دوران طاغوت از مبارزان
فعال در داخل و خارج کشور بود .کارشناسی ارشد رشته
مهندســی الکترومکانیک از دانشــگاه صنعتی شریف و
دکترای رشته برنامهریزی و مدیریت سیستمهای انرژی
از انگلستان داشت.
در آذرماه  1358از ســوي شوراي انقالب بهعنوان
وزیر نیرو منصوب شــد .از عمــده خدماتش در دوران
وزارت ميتوان به حذف قراردادهاي تحمیلي استعماري،
تــالش در جهــت خودکفایي صنعــت آب و برق ،قرار
دادن طرحهاي عمراني در خدمت مســتضعفان ،ایجاد
دفاتر ارشاد و روابط عمومي در سطح سازمانهاي تابعه
وزارتخانه با هدف اسالمي کردن فعالیتها و گسترش
عقاید اسالمي ،اشاره کرد.
شهید محمدحسین صادقی

شهید آیتاهلل محمدحسین صادقی در هجده سالگی
برای تحصیل معارف اسالمی به شهر مقدس قم وارد شد.
با آغاز نخستین حرکتهای ضد رژیم ستمشاهی در
شــهرهای قم و الیگودرز و اراک سخنرانیهای افشاگرانه
زیادی انجام داد و در مبارزات انقالبی و راهپیماییها در
وسط میدان بود و بارها مورد تهدید ،تعقیب ،بازجویی و
شکنجه قرار گرفت و چند بار هم زندانی شد.
پس از پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی با حکم
امام خمینی به عنوان قاضی شرع دادگاه انقالب اسالمی
الیگودرز منصوب شد.
در اولین جلســه دادگاه انقالب الیگودرز که مربوط
به رسیدگی به جرائم مأموران اداره ساواک الیگودرز بود،
در حضور انبوه مردم همه را به رعایت تقوی و گذشــت
و دوری از کینــهورزی و انتقامجویی دعوت کرد و اظهار

است.دوســال در حوزه علمیه زابل و سپس 16سال در
حوزه علمیه مشــهد کسب علم نمود.درسال1341عازم
سیســتان گردید .در سیســتان ابتدا مسجد و مهدویه
حکیــم را تکمیل و افتتاح نمود و به منبر و جماعت در
آن پرداخت .سپس به ساخت مدرسه علمیه شبانهروزی
و کتابخانه مسجد حکیم مبادرت ورزید و خود قسمتی
از دروس سطح و موضوعات اخالقی را به طلبهها تدریس
مینمود.
دردوران ستمشــاهی ،این مجتمع فرهنگی-دینی،
مرکز فعالیتهای ضدطاغوت و توزیع نشریات وعکسهای
انقالبی بود که بهطور پوششــی ومحرمانه تهیه وتوزیع
میشد.
در ســال  1353توسط ساواک دستگیر و به کمیته
امنیت تهران منتقل شــد و مدت یک سال را در زندان
قصر سپری کرد .بعد از آزادی با آنکه ممنوعالمنبر و تحت
نظر بود ،به صورتها و روشهای دیگر به ارشــاد مردم
پرداخت .در ســال  1357پرچمدار مبارزات در ماههای
آخر دوران حکومت پهلوی بود.
پس از پیروزی انقالب ،نهادهایی چون دادگاه ،کمیته
و سپاه را در سیستان راهاندازی نمود و مسئولیت دادگاه
انقالب وکمیته را خود به عهــده گرفت .آنگاه ادارات و
سازمانهای دولتی را نیز سامان داد.

و در کابینه شهید رجایی ،بهعنوان وزیر مشاور و سرپرست
بهزیستی خدمت نمود.
از وزرایــی بود که به جای تحویل گرفتن خودروی
ضدگلوله برای امنیت جانش ،خودروی شخصی خود را به
دولت داد تا رانندهای برایش تعیین شود .دکتر با ماشین
شخصی ،کارهای سازمان را انجام میداد.
شهید سیدکاظم موسوی

شــهید حجتاالسالم ســیدکاظم موسوی در کنار
تحصیل علوم حوزوی و تدریس ،از فراگیری تحصیالت
دانشگاهی نیز غافل نبود و موفق شد دانشنامه کارشناسی
و کارشناســی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات عرب
اخذ کند .دبیر دبیرستانها و استاد حوزههای علمیه بود.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی مسئولیتهای متعددی
داشــت از جمله نماینده حضرت امــام خمینی(ره) در
آموزش و پرورش ،مشاور عالی وزارت آموزش و پرورش
در زمان مســئولیت شــهید رجایی در این وزارتخانه.
آخرین سمت ادارياش معاونت پژوهشي وزارت آموزش
و پرورش بود.
عاشــق امام خمینی بود .شهید محمدعلی رجایی
نقل نموده اســت« :ما سخنان امام را گوش میدادیم و
بعد منتظر میماندیم که آقای موســوی با برداشتهای
خــاص خود به اداره بیاید و ضمن بازگو کردن آنها ما را
به وجد بیاورد».
چند روز قبل از شــهادتش به همراه شــهید باهنر،
به یکی از مناطق عملیاتی عازم شــده و هنگام بازگشت
چنین گفته بود« :باید همه به جبهه برویم و از آن زندهها
روحیه بگیریم».
شهید حسین سعادتي

شهیدان پاکنژاد

برادران شــهید سیدمحمد و ســیدرضا پاکنژاد از
شهدای هفتم تیر هســتند .اجداد این شهیدان همه از
روحانیــون و علمای طراز اول شــهر یزد بودند؛ لذا این
دوشــهید بزرگوار مطالعات عمیقی در مباحث اسالمی
داشتند.
شهید سید محمد پاکنژاد پس از اخذ دیپلم ،لبنان
را برای تحصیالت دانشگاهی انتخاب کرد .مدتی که در
لبنان بود بیشتر در ارتباط با انجمنهای اسالمی فعالیت
میکرد و از محضر امام موسی صدر کسب فیض مینمود.
از لبنان به آلمان و بعد به سوییس رفت و در دانشگاه شهر
بال در رشته اقتصاد به تحصیل پرداخت.
مطالعاتش را بیشــتر در زمینه مسائل اقتصادی در
اسالم صرف کرد و در ضمن تحصیل به تحقیق درخصوص
مباحث اقصادی در اسالم همت گماشت .تز دکترای خود
را در همین مورد به تحریر درآورد.
بیست سال از عمر خود را در خارج از کشور گذراند
و در طول این مدت با فعالیت در انجمنهای اسالمی در
اعتصاباتی که بر علیه رژیم منحوس پهلوی انجام میشد،
شرکت میکرد .در سال  1357به ایران بازگشت و شرکت
فعالی در جریانات پیروزی انقالب اسالمی داشت.
بعــد از پیروزی انقالب به عنوان عضو هیئت مدیره
صنایع چوب و کاغذ به کار مشغول شد .برادرش شهید
سید رضا پاکنژاد قبل ازانقالب آموزگاری در مدارس شهر
یزد ،حسابداری و طبابت و سرانجام ریاست بیمارستان
هراتــی و بیمه یــزد را تجربه کــرد .در دوران مبارزات
ضدطاغوت ،سخنرانیهای ارشادی و افشاگرانه در مدارس
و جلســات تفسیر قرآن داشت و در تمام مدت مبارزات
دائماً مورد تهدید ساواک قرار میگرفت.پس از پیروزی
انقالب اسالمی مسئولیتهای مختلفی در شهر یزد عهدهدار
گردید و ســرانجام در نخســتین دوره انتخابات مجلس

صحبت کرده و مقداری پول به عنوان تنخواهگردان نزد
آنان گذاشته بود و بیمارانی را که نیاز به داروی ارزان یا
رایگان یا مواد غذایی خاص داشتند با شیوهای که بیمار
متوجه نشود و به شأن او برنخورد ،با عالمت خاصی که
کنار نسخه بیمار میزد ،نزد آنها میفرستاد .آنها هم غذا
یا دارو را به او میدادند و بعد با دکتر حساب میکردند.
اگر متوجه میشد که نوجوان با استعدادی به دلیل فقر
مالی قادر نیست در مدرسه خوبی درس بخواند ،هزینه
تحصیلی او را تقبل میکرد».
مبارزات فراوانی بر ضد رژیم شاهنشاهی انجام داد.
بعــد از پیروزی انقالب ،انجمن امدادگران امام خمینی،
آسایشــگاه معلوالن انقالب و کلینیک سلمان فارسی را
راهاندازی کرد و ســمتهاي معاون وزیر بهداري و مدیر
کل توانبخشي را تجربه نمود .سازمان بهزیستی را تأسیس

و رئیسهیئت مدیره شرکت سهامی فرش منصوب شد.
در این دوران با ارائه برنامههایی توانست حقوق کارگران
را  80درصد افزایش دهد.

پــس از پیــروزی انقالب اســالمی ،کمیته انقالب
اسالمی خرمآباد را تشکیل داد و توانست با همکاری دیگر
مسئوالن استانی و با توجه به سابقه مبارزاتی خود ریشه
فتنههای ضدانقالب در لرستان و خرمآباد را بخشکاند .با
آغاز جنگ تحمیلی در موقعیتهای مختلف در جبهههای
حق علیه باطل حضور داشت.با برگزاری نخستین دوره
انتخابات مجلس شــورای اسالمی از سوی مردم مالوی
لرستان برگزیده و به مجلس راه یافت.
بــه جهــت دیانــت و شــجاعتی که داشــت به
«فخر لرستان» شهرت یافت .سیده زهرا رحیمی دختر
شهید در بهمن ســال  65در سن  17سالگی به هنگام
بازگشــت از دبیرســتان به منزل ،براثر حمله وحشیانه
هواپیماهای رژیم بعثی صدام به مناطق مسکونی خرمآباد
به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

داشــت :علیرغم اینکه من خود توسط افرادی که امروز
محاکمه میشوند دســتگیر و زندانی شدهام ،نسبت به
آنها هیچ شکایتی ندارم و آنها را میبخشم .در انتخابات
اولین دوره مجلس شــورای اسالمی به نمایندگی مردم
ازنا و درود انتخاب شد.
برادرش شهید واالمقام محمد حسن صادقی و دو تن
از برادرزادگانش ،شهیدان محمدعلی و محمدولی صادقی
در جبهه به شهادت رسیدند و نوهاش حجتاالسالم امیر
حسین حیدری مفقوداالثر گردید.

در اولین انتخابات مجلس شوراي اسالمي با رای قاطع
مردم زابل راهي مجلس شــد .در سنگر مجلس یکی از
چهرههای محترم و صدیق و پیرو خط امام بود .در یکی
از سخنرانیهای قبل از دستور مجلس ابراز نمود« :وجود
این رهبر عظیمالشأن معجزه تاریخ است».
هر بار که صحبت از مرگ میشد ،ایشان میگفتند :از
خدا میخواهم توی بستر نمیرم و دوست دارم طوری به
مالقات خدا بروم که شرمنده نشوم .میگفت :میخواهم
با چهرهای خونین خدا را مالقات کنم.

مهندس موســي کالنتري فوقلیسانس رشته راه و
ساختمان را از دانشگاه پليتکنیک تهران در دهه چهل
گرفت .در دوران دانشجویي از اعضاي فعال انجمن اسالمي
بود و با گسترش مبارزات مردم در سال  ،1357به قیام
فراگیر مردمي پیوست.
پس از پیروزي انقالب و در ســال  ،1358از سوي
شــوراي انقالب به ســمت وزیــر راه و ترابري منصوب
شد و پس از تشــکیل دولت شهید رجایي نیز وزارتش
تداوم یافت.
در طول مدت وزارتش بیشترین همتش را در جهت
گســترش راههاي روستایي به کار برد که در نتیجه آن
صدها روســتا براي نخستین بار به شهرها و روستاهاي
همجوار خود پیوند یافتند و صدها کیلومتر راه خطرناک
کوهستاني تعریض شد.
اتما ِم اتوبان قم-تهران و احداث یک راه  300کیلومتري
که با عبور از دریاچه ارومیه ،آذربایجان شرقي و غربي را به

شهید دکتر محمدعلی فیاضبخش از دانشگاه تهران
مدرک پزشــکی گرفــت و دوره تخصصی جراحی را در
بیمارستان سینا به پایان رساند.با اینکه خانهاش در شمال
تهران بود ،ولی مطب خود را در جنوبیترین نقطه تهران
دایر کرد تا در هوای فقرا تنفس کند و همدم آنها باشد.
همسر شــهید اخالق پزشــکیاش را چنین شرح
میدهد«:شهید پس از آن که دوره تخصصی جراحی را در
بیمارستان سینا گذراند ،در خیابان شهباز جنوبی مطبی
را دایر کرد .صبحها به بیمارســتان میرفت و بعداز ظهر
تا ساعت  22در مطب به طبابت مشغول بود.
حق ویزیت ایشان بســیار ناچیز بود و آن را هم به
این شکل میگرفت که در مطب صندوقی را نصب کرده
و روی آن مطلبی با این مضمون نوشته بود که حداکثر
مبلغ ویزیت فالن قدراســت ،اما اگر کسی این میزان را
ندارد ،میتواند کمتر ویزیت بدهد یا ندهد.
شهید فیاضبخش با برخی از کسبه محل و داروخانه

شهید موسی کالنتری

شهید محمدعلی فیاضبخش

در نیشابور و مشهد مقدس و قم تحصیل علوم حوزوی
نمود .در دوران طاغوت ،بيهیچ واهمهاي مردم را به حضور
در راهپیمایيها دعوت و خود نیز در صف اول اعتراضات
مردمي حضور داشت.
با همت شــهید ســعادتي ،گروهي از طالب جوان
حوزه علمیه قــم به تهران عزیمت و در کالسهایي که
اساتیدی نظیر شهید بهشتي در آن تدریس ميکردند،
شرکت نموده و سپس رهسپار شهرها و روستاهاي دور
افتاده برای تبلیغ گردیدند.
شهید حسین ســعادتي در دومین سالگرد پیروزي
انقالب اســالمي ایران مأموریــت یافت به همراه هیأتي
عازم کشورهاي مالزي و فیلیپین شود و در این کشورها
نمایشگاه دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمي را برپا نمود.
شهید محمد رواقی

پدر محمــد از فرشفروشهای معــروف و متدین
مشهد و همچنین حافظ کل قرآن بود .محمد از سنین
پایین با علوم قرآنی و پس از آن با فعالیتهای مربوط به
داد و ستد بازار آشنا شد .هوش و ذکاوتش باعث شد در
سن  14سالگی بهعنوان یک تاجر متبحر فرش در بازار
شناخته شود .البته به دنبال مالاندوزی هم نبود و بسیاری
از درآمد خود را صرف فعالیتهای عامالمنفعه میکرد.
ســال  49وارد مدرسه عالی بازرگانی شد .در دوران
دانشگاه بهعلت مبارزات سیاسی دستگیر شد .از خانهاش
کتابها و اعالمیههایی کشف و به همین دلیل چند ماه
زندانی شــد و در اثر شکنجهها شنوایی یک گوش خود
را از دســت داد.برای تحصیل بــه آمریکا رفت .مبارزات
سیاسیاش در آنجا هم ادامه یافت و با همکاری دوستانش
انجمن اســالمی دانشجویان در اکالهما و برخی دیگر از
شهرهای آمریکا را تأسیس کرد.
پس از دریافت مدرک کارشناســی ارشد از آمریکا
و با وجــود پذیرش در دوره دکترا ،به خاطر گســترده
شدن مبارزات داخلی ضد رژیم پهلوی به ایران بازگشت
ِ
ونقشآفرینی گســتردهای در مبارزات داشــت.پس از
بازگشت به ایران با همکاری دوستانش مؤسسه فرهنگی
«رسا» را تشکیل داد و حدود  200جلد کتاب مذهبی و
سیاسی را به چاپ رساند.
شهید محمد رواقی بعد از انقالب به سمت مدیرعامل

فعالیتهای سیاسیاش در آمریکا موجب شد تا آنان
نیز او را تهدید به مرگ و اموال و داراییهایش در آن کشور
را ضبط کنند.در رشته اقتصاد از دانشگاه هرستون موفق
به اخذ مدرک لیسانس شد؛ اما با پیروزی انقالب اسالمی،
از ادامه تحصیالت دانشگاهی دست کشید .ابتدا مسئول
بخش دانشجویی کنسولگری ایران در هوستون و بعد ازآن
هم امین دولت جمهوری اسالمی ایران در آمریکا شد.
در ســال  1358به میهن اسالمی بازگشت .شهید
جواد سرحدی پس از مدتی طی حکمی از سوی شهید
رجایی نخســتوزیر وقت ،به عنوان مدیرعامل سازمان
تعاون شهر و روستا منصوب شد.
در این دوران با توســعه تعاونیها و ترویج آن نقش
مؤثری در ایجاد اشــتغال برای اقشارکم درآمد ،افزایش
مشــارکت مردمی از طریق جذب نقدینگی سرگردان،
ارتقای سطح تولید و افزایش عرضه و کاهش تقاضا و در
نهایت مهار تورم ایفا نمود.در تأسیس مؤسسات خیریه
و امدادرســانی به درماندگان و محرومان پیشقدم بود.
بیشتر اوقات خود را صرف رسیدگی به امور ایتام کرد.
شهید غالمرضا دانش آشتیانی

غالمرضا دانش آشتیانی دروس حوزوی و دانشگاهی
را بــا هم ادامــه داد و دکترای الهیات گرفت .تشــکیل
هستههای مطالعاتی قرآن ،نهجالبالغه ،احادیث و روایات
از جمله برنامههای مستمر فرهنگی و آموزشیاش بود.
مبارزاتش را از همان دوران طلبگی شــروع کرد و بارها
توســط ساواک دســتگیر و تعقیب شد و و یکبار هم به
زندان رژیم شاه افتاد.
بعد از پیروزی انقالب در ســازماندهی و طرحهای
آموزش و پرورش صادقانه تالش کرد و در ســال 1358
در راس هیئتی برای انســجام و اعتالی مدارس خارج از
کشور به کشورهای ترکیه ،عراق ،کویت ،امارات متحده
عربی ،بحرین و قطر اعزام گردید.
بعد از بازگشــت به کشور ،بهعنوان مدیرعامل گروه
فرهنگی و بازرســی ویژه وزارت آموزش و پرورش انجام
وظیفه نمود .شــهید دکتر غالمرضا دانش آشتیانی در
اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از طرف مردم
شهرستانهای تفرش،آشتیان و خلجستان به نمایندگی
برگزیده شد .به تمام روستاهای حوزه انتخابیاش سرکشی
میکرد و واقعاً در میان مردم بود.
در محافل گوناگون و از جمله مجلس شورای اسالمی
سخنان خود را با یاد شهیدان و ذکر وصایای آنان و توصیه
به ادامه راهشان آغاز مینمود .دختر گرامیاش محبوبه
دانش آشتیانی یک مبارز انقالبی تمام عیار بود که بهعنوان
اولین زن شهی ِد قیام  17شهریور  1357شناخته میشود.
شهید سید فخرالدین رحیمی

شهید سید فخرالدین رحیمی فرزند حجتاالسالم
سید علیاکبر رحیمی یکی از علمای بزرگ شهر خرمآباد
بود که نســبش بــه حضرت امام موســی بن جعفر(ع)
میرسد.
سید فخرالدین برای تحصیل علوم دینی به شهر قم
مشرف شد و در جوانی به مدارج باالی علمی حوزوی و
اجتهاد نائل گردید .فعالیتهای انقالبی خود را با علنی
شدن مبارزات امام خمینی آغاز نمود و بهعنوان مبارزی
نســتوه و سیدی شــجاع در تمام طول انقالب در صف
مبارزان نهضت خمینی قرار داشــت .ساواک و نیروهای
نظامی به شدت او را تحت کنترلش داشتند؛ بهطوریکه
بیش از  250برگ سند محرمانه از فعالیتهای آشکارش
در ســاواک ثبتشده است.بارها دستگیر و زندانی شد و
تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفت.
در سال  ،1356به سه سال تبعید در ایرانشهر محکوم
شد .در ایرانشهر به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی خود
در کنار حضرت آیتاهلل خامنــهای ادامه داد .از آنجا به
اقلید فارس تبعید شد.
با اوجگیری انقالب به خرمآباد بازگشت و پرچمدار
نهضت انقالبی در آنجا بود و مانند یک رهبر مردم لرستان
را در مبارزه با رژیم شاهنشاهی هدایت میکرد.

شهید حبیباهلل (محسن) مهمانچی ،برای ادامه
تحصیل عازم آمریکا شد و در دانشگاه ادموند در شهر
اُکالهما ،تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بازرگانی ،با موفقیت سپری کرد.
در آمریکا به همراه دوســتانش انجمن اسالمی
دانشــجویان اُکالهما را پایهگذاری کرد و جلسات
سخنرانی و ســمینارهای مختلف ضدطاغوت برپا
نمودند.در اواخر ســال  1355به ایران آمد .اعتقاد
داشت که رژیم ستمشاهی ،کافر و طاغوتی است و
نباید تخصصاش را در اختیار رژیم قرار دهد .لذا در
دولت کار نکرد و مدتی در بازار و سپس در شرکت
خصوصی کار میکرد.
در ســال  1357با حضور در راهپیماییها و پخش
اعالمیههای حضرت امــام خمینی(ره) نقش مؤثری در
پیشبرد اهداف مبارزات اسالمی داشت.
به دلیل تســلطی که به زبان انگلیســی داشت،
درگــروه مترجمــان خبرنگاران خارجی که توســط
کمیته استقبال از امام تأسیس شده بود ،عضو شد تا
اخبار انقالب را بدون سانسور و بیکموکاست به اطالع
جهانیان برسانند.
در ابتــدای انقالب به پیشــنهاد دولت موقت
مأمور رســیدگی به وضع سفارتخانههای ایران در
کشورهای خاور دورشــد .سپس چند ماه در بنیاد
مستضعفان بدون دریافت حقوق به کار مشغول بود
و اعتقاد داشت این انقالب دستاورد خون شهداست
و اکنون که توفیق شهادت نصیبش نشده است باید
اینگونه دِین خود را به انقالب ادا کند .پس از آن با
اصرار مسئوالن بنیاد فقط بهاندازه یک زندگی ساده
حقــوق دریافت میکرد و بقیه آن را به خزانه دولت
واریز مینمود.
در پی تســخیر النه جاسوســی آمریکا از ســوی
دانشجویان مســلمان پیرو خط امام ،ضمن فعالیت در
بنیــاد ،پس از کار روزانه به ســفارت آمریکا میرفت و
اسناد به جا مانده از جاسوسان را برای خدمت به انقالب
ترجمه میکرد.
بعد از تشکیل دولت شهید رجایی ،به عنوان معاون
پارلمانی و هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی به خدمت
به قشر زحمتکش و محروم جامعه مشغول شد.
یک نامه بسیار معروف از شهید مهمانچی منتشر و
به کرات در فضای مجازی بازنشــر گردیده است که در
آن از وزیر میخواهد تا حقوق ومزایایش را کمتر از نصف
کند و مابقی به هر ترتیبی که صالح اســت ،به حساب
صرفهجویی دولت منظور گردد.

زیباترین جلوههای پیوند تعهد و تخصص

شهدای هفتم تیر زیباترین ومتعالیترین جلوههای
پیونــد تعهد و تخصص هســتند.این شــهیدان گرامی
زمانی مدارک عالی داشــتند که در کشــور به واســطه
عقبماندگیهای آموزشی دوران طاغوت ،دیپلم مدرک
باالیی محسوب میشد؛ لذا میتوانستند با اتکا به مدرک
تحصیلیشــان در بهترین شرایط از نظر مادی در داخل
یا خارج کشور زندگی کنند و غرق رفاه و مادیات شوند
و همچون مرفهین بیدرد فارغ از وضع جامعه و کشــور
زندگی کنند؛ اما مکتبی بودنشــان موجب گردید تا به
همه لذتها و خوشــیها پشــت پا بزنند و جهادگرانه و
شهادتطلبانه وسرفرازانه در خط مقدم خدمت به اسالم
و انقالب ونظام قرار گیرند و ســربازان توانمند و پرتوان
و صدیقی برای والیتفقیه باشــند و به سرعت مزد این
همــه ایثار و فداکاریشــان را هم گرفتنــد و بهترین و
غرورانگیزترین سرنوشت برایشان رقم خورد.
برخی از این شــهیدان پیشــتاز انقالب اسالمی در
سرزمینهای دشمنان در آمریکا وانگلیس درس خواندند؛
اما هرگز به دشمن اعتماد نکردند و فریب لبخند دشمن
را نخوردند ،نه تنها اعتماد نکردند بلکه با ایادی دشــمن
مبارزه و رســوا و محوشان کردند .این نخبگان ممتاز و
پیشتاز انقالبی علمی را که از دشمنان در آمریکا و انگلیس
آموخته بودند؛ علیه این مستکبران استفاده کردند و این
رویــه فرمولی طالیی برای مبارزه با غرب و اســتکبار با
استفاده از دانش و دستاوردهای مادیِ خود غربیهاست.
این شهدای بصیر ثابت کردند که با ایمان و تهذیب نفس
میتوان در غــرب درس خواند ،اما غربزده نبود؛ نه تنها
غربزده نبود ،بلکه دشمن غرب و خوار چشم دشمنان و
اسوه دشمنشناسی و دشمنستیزی بود .سیرت و عملکر ِد
این اسوههای پیوند عهد و تخصص ،بیدارباشی است برای
برخی مسئوالن سابق که خود دانشآموخته آمریکا و اروپا
و فرزندانشان ساکن و مشغول تحصیل در غرب بودند و با
ظاهرسازی و وعدههای پررنگ و لعاب و پوچ تا عالیترین
ردههای مسئولیتی راه یافتند و در دوران مسئولیتشان،
فریب د ِر باغ ســبز نشان دادنهای دشمنان قسم خورده
انقالب اســالمی را خوردند و به دشمنان اعتماد کردند و
بازیچه دشمنان شدند و غربگرایی و لبخند زدن به دشمن و
دادن گراهای ضعف و ذلت به دشمنان از جانب آنان ،مکررا ً
ِ
دل شیفتگان انقالب و نظام را خون کرد و عقبنشینیهای
مکررشان در برابر دشمنان که فکر میکردند گرهگشای
مشکالت است ،نتیجه عکس داشت و رهاوردی جز تشدید
مشکالت و معضالت نداشت و سرانجام نیز ملت انقالبی
و دشمنشکن بهترین پاسخ و تودهنی را نثار این طیف
نمودند و در دو انتخابات اخیر آنان را از صحنه سیاســی
کشور جارو و پاکسازی کردند و به این ترتیب با رسوایی
وذلــت و اضمحالل قرین گردیده و عبرتی شــدند برای
شدن تمام مشکالت
طرفداران غربگرایی و مدعیان حل ِ
کشور در پرتو سازش با دشمنان و کوتاه آمدن از اصول و
ارزشها در برابر مستکبران خونخوار و جهانخوار.
مسئوالن در هر دوره باید همواره این حقیقت نورانی
را مد نظر قرار دهند که چراغ راهشان چنین نخبگان
بینظیری(شهدای هفتم تیر) هستند که پیشتازان دفاع
و حراست از انقالب اسالمی ایران میباشند و بدانند که
میراثدا ِر قهرمانان عرصه پیوند تعهد و تخصص هستند.
ناپذیریشهادت
شکست
ِ

سخن آخر و ُحسنختام این گزارش ،عبارتی عظیم،
نورانی ،غرورآفرین ،راهبردی و سرنوشتساز از رهبر حکیم
انقالب اسالمی است .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در
دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه در  7تیر  ،1389بعد
از یاد نمودن از برتری بودن و جانبرکف و شهادتطلب
بودن شــهدای هفتم تیر و تشــریح آثار و دستاوردهای
ِ
شهادتشان ،فرمودند:
«عزیــزان من! تا وقتی در قاموس ما ،در فرهنگ ما،
در منطق ما ،شــهادت بر همین ســطح از اعتبار وجود
داشته باشد ،بدانید هیچ قدرتی -چه قدرتهای مستکبر
کنونی و چه به مراتب قویتر از اینها -نخواهد توانست بر
جمهوری اسالمی و ملت ایران فائق بیاید».

روایت صدثانیهای

یکی شبیه همت
ابوالقاسم محمدزاده

ابوالفضل از شدت درد بخودش میپیچید،
گفتم:
چیه راهچمنی؟ چی شده؟گفت:
 هیچی !..خوبم ...خوب میشم.ولی معلوم بود کمردرد بیتابش کرده که
آروم و قرار نداره .گفتم:
 رنــگ و روت پریــده .بیتابی ،میگیچیزی نشده؟
گفت:
 چیزیم نیست .میترسم از رسیدگی به بچهها و عملیات جا بمونم .دعا کن زودتر خوب بشم.دســت به کمر بود و طاقت نیاوردم که درد کشیدنش رو ببینم .گفتم؛ بخواب کمی ماساژت
بدم .این کمردرد بیخودی پیش نیومده .تو که خوب بودی!
ابوالفضل دراز کشیده بود و من آرومآروم ماساژش میدادم که قفل زبانش وا شد و گفت:
 جلو احتیاج مبرمی به مهمات داشت .بچهها همه درگیر بودند .از صبح براشون مهمات بردم.با خودم گفتم؛ هنوز حاج همت پیدا میشه که زیر تیر و ترکش ،جعبههای مهمات سنگین رو
تنهایی جلو ببره .مهمات برسونه که مبادا نیروهای درگیر با دشمن کم بیارن...
موضوع:شهیدابوالفضلراهچمنی

یک شهید ،یک خاطره

به او بگو...
مریمعرفانیان

دست مهدی بر اثر مجروحیت فلج شده بود .یک روز مادرش با نگرانی پرسیده بود« :مهدی
جان! دستت چی شده؟» خودش میگفت هر چه خواستم مادرم متوجه قضیه نشود نشد ،اصرار
کرد دســتم را تکان دهم .با اینکه میدانســتم انگشتانم تکان نمیخورد؛ ولی خواستة مادرم را
برآورده کردم .با تعجب دیدم انگشتهایم تکان میخورد و دستم هیچ دردی ندارد!
تا دست مهدی تکان خورده بود مادر گریهاش گرفته و گفته بود« :وقتی بعد از نماز ظهر و
عصر خوابیدم ،امام رضا(ع) به خوابم آمد و فرمود :دست پسرت فلج بود ،به او بگو من او را شفا
دادم و نگران نباشید».
براساسخاطرهایازشهیدمهدیمیرزائیصفیآباد
راوی:حمیدهشریفی،همسرشهید
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جمال شورجه (فیلمساز)

ابوالقاسم طالبی (فیلمساز)

محمد کاسبی (بازیگر)

رسول مالقلیپور (فیلمساز)

هالیوود
زیر ذرهبین

نگاهیبهفیلم«خدانشناس»

سلبریتی متجاوز و قاتل
با چاشنی ِدرام هالیوودی!

فاطمهقاسمآبادی

سالهاســت که رسانههای غربی سعی کردهاند ،از انسان موجودی در جهت اهداف مادی گرایانه و
سیاســتهای لیبرال خودشان بســازند .در چنین سیستمی نه اعتقادی که اعمال انسان را کنترل کند
و اخالق را بســازد ،وجود دارد و نه وجدانی باقی میماند و تنها مســئله ،دیده شــدن و در راستای آن،
درآمدزایی است....
در مورد جنایتها ،قتلها و تجاوزهای ســریالی در کشورهای غربی و به ویژه آمریکا هم باید گفت
که ،مسئله به همین صورت درآمده است و رسانهها ،برای درآمدزایی از این جنایتکاران ،آنها را به شکل
سلبریتیهایی پر زرق و برق درآوردهاند.
بیش از نیم قرن میشود که رسانههای غربی از این دست جنایتکاران جامعه خود ،مانند قهرمانان
یاد میکنند و وسواس پیگیری زندگی آنها را در ذهن مخاطبین خود میاندازند ...یکی از شواهد تایید
این مسئله در چند دهه اخیر ،ساخت فیلمها ،سریالها و مستندهای زیاد ،با بودجههای فراوان ،پیرامون
زندگی این قاتالن بیرحم و خشــن اســت که به خاطر تحریک حس کنجکاوی مــردم عام و افزودن
چاشنی خون و خشونت ،معموال این ساختهها مورد استقبال قرار میگیرند و سود خوبی را روانه جیب
تهیهکنندگان خود میکنند.
فیلم «خدانشــناس» محصول ســال  2021کشور آمریکا و به کارگردانی «امبر سیلی» است که در
مورد زندگی «تد باندی» قاتل زنجیرهای زنان در آمریکا است.
داستان قاتل معروف
داستان فیلم «خدانشناس» ،در مورد زندگی تد باندی ،قاتل زنجیرهای و بیرحم آمریکایی است که
زنان زیادی را قربانی مقاصد شــوم خود کرد .ماجرای فیلم ،چند ســال بعد از دستگیری باندی در دهه
هشتاد میالدی را در زندان ،به تصویر میکشد.
«بیل هگمایر» که یک جرمشناس بالینی و مامور افبیآی است ،ماموریت پیدا میکند تا با تد باندی،
قاتل معروف زنجیرهای رابطه برقرار کند .هگمایر طی مصاحبههایی که در چند سال در زندان با باندی
انجام داد ،امیدوار بود به دالیل و ریشههای اصلی این جنایتها نزدیک شود....
رسانهها گناهکارند
در فیلم «خدانشــناس» ،ســازنده ســعی کرده تا به افکار باندی و بیشــتر از آن ،به ج ِّو آن زمان و
جهتگیری هر کس که به این ماجرا مربوط بود ،نگاهی داشته باشد.
طبق اتفاقات واقعی و روند فیلم ،ســازنده ســعی دارد تاکید کند که به خاطر نوع نگاه رســانهها به
این جنایتها ،ماجرای این جنایت و قتلهای هولناک ،بیشــتر از هر چیز برای مردم عام آمریکا موجب
ســرگرمی بود و برای نزدیکان قاتل هم که به قول خود باندی ،همه شــان یک کتاب در مورد او نوشته
بودند و ماهی خود را از این ماجرا گرفته بودند هم وضعیت ،تنها استفاده مادی و رسیدن به شهرت بود
و در این میان هم خود جنایت و خانوادههای آسیب دیده آنها ،اهمیت خاصی برای بقیه مردم نداشتند.
فیلم خدانشــناس ســعی کرده به روش خودش نشان بدهد که باندی هم یک انسان بود و هرچند
بیوجدان و بیرحم ،اما او هم مانند یک انســان معمولی زمانی که در مخمصه قرار گرفت ،به شــدت
مضطرب شــد و دلیل اینکه در نهایت و بعد از یک بار فرار ،به ســختی دســتگیر شد ،بیشتر از هوش و
ذکاوت اســتثناییاش ،ضعف دســتگاه قضایی و بیاهمیت بودن به دام انداختن مجرمین ،برای پلیس
آمریکا بوده است.
البته در نهایت فیلم «خدانشناس» ،موفق نمیشود هیچ نکته تازهای در مورد داستان این قاتل بیرحم
به مخاطبینش عرضه کند و روایتش ناقص میماند چرا که در این فیلم هم مانند بیشتر زندگینامههایی
که طی این چند سال ،در مورد تد باندی ساخته شده است ،هرگز سازندهای به دنبال ریشههای اصلی
این ماجرا که کلید اصلی حل معماست نرفته و دوران کودکی و مهمترین راز زندگی باندی که به گذشته
مادرش مربوط میشد و با آشکار شدن این راز ،این جنایتها آغاز شده را نادیده گرفتهاند و در تمام این
ساختهها به زدن تلنگرهای کوچک ،نسبت به سیستم رسانهای و انسانهای فرصتطلب که از هر راهی
به دنبال سود خود هستند ،بسنده میکنند.

شــبکه تلهســور که متعلق به چند کشور
آمریــکای التین بــا محوریت ونزوئال اســت و
تلویزیون هیسپان تیوی از ایران در عرصه مبارزه
با افزونطلبی و زیادهخواهی آمریکا توانستهاند
همافزایی خوبی داشته باشند .هر چند تاسیس
شبکه تلهسور آمریکای التین هم خود به این نکته
بازمیگردد که آنها دانســتند قدرت نرم یکی از
مهمترین مولفههای قدرت در عرصه بینالملل
اســت و حتی برای دفاع از درون مرزها در برابر
تهدیدهای فراملیتــی غرب نیز باز همین تاثیر
رسانهها بسیار کاربردی است.
اندیشــه داشتن رســانه به مثابه قدرت نرم
برای چپگرایان آمریکای التین در شــرایطی
بود که آنها در محاصره انبوه رســانههای غربی
بودند و دقیقا یک سال بعد از کودتای آمریکایی
علیه هوگو چاوز در ســال  2002بود که شبکه
تلهســور متولد شد و برنامههایش در  1۵کشور
منطقه التین قابل دریافت اســت .همین نکته
که تله ســور بیش از  ۵3ســرویس کابلی برای
انتشار برنامههایش در اختیار دارد زمینه خوبی
برای همکاری با هیسپان تی وی بود .آن هم در
شرایطی که هیسپان تی وی و تله سور همزمان
تحت سانسور آمریکا در سامانههای کابلی و فضای
مجازی غرب قرار داشته است.
البته ظرفیت همکاری بین هیسپان تیوی

و تلهســور به مراتب بیشتر از حد امروزی است
و میتواند گسترش یابد .مزیت هیسپان تیوی
بــرای نیروهای ضد امپریالیســت در آمریکای
التیــن به ویژه ونزوئال این اســت که میتوانند
بــه عامه مردم آگاهی دهنــد که قدرت آمریکا
توسط نیروهای انقالبی دیگری هم در آن سوی
کره زمین به چالش کشیده میشود و آنها تنها
نیســتند .عالوهبر اینکه از طریق این تلویزیون
میتوانند به اخبار دست اول و درست از منطقه
راهبردی غرب آســیا دست یابند .منطقهای که
تحوالتش به دالیل گوناگون بر سراســر جهان
تاثیرگذار است.

عالوهبراینکه با افزایش رسانههای حقیقتگرا
تا حدی از انحصار رسانهای آمریکا و اروپا کاسته
میشود .همچنین داشــتن پشتوانه قدرت نرم
هم برای مردم آمریکای التین سودمند است هم
میتواند برای ایران به افزایش دوستان برونمرزی
منجر شود .آن هم در شرایطی که ایرانهراسی
به شــدت توســط غرب دنبال میشود تا ایران

که قرار اســت از احواالت کارتنخوابهای ایرانی
گزارش بدهد!
در «مجبوریم» فیلمنامهای وجود ندارد ،همه
چیز الکن و بیفایده اســت ،جامعهاش پوشــالی و
احمقانه ،آدمهایش متقلب و عقب افتاده .وکیلش
میخواهد نســرین ستوده باشــد اما نارس است و
حیران ،مددکار یا وکیلی در کار نیســت .فیلمساز
چیزی از قانون و وکالت نمیداند فقط چند بازیگر
در فیلم حضور دارند که اگر نابازیگر هم جای آنها
بود اتفاقی رخ نمیداد.
فیلمســا ِز به ظاهر معتــرض میخواهد نقد
حقوق شــهروندی کند اما هنوز خودش الفبای
آن را نمیداند! وکیلش ضعیف است؛ با سکوت و
سکون در چشمان این و آن خیره میشود بدون
کالمی! کارگردان قصد داشــته در دفاع از حقوق
زنان درباره ســه زن فیلم بسازد اما نه گلبهار ،نه
وکیل و نه دکتر به یک شخصیت واحد نرسیدهاند
و تیپی هستند که اساسا کارکردی در خط روایی
فیلم ندارند ،چرا که زیرساختی برای این فیلم در
نظر گرفته نشده.

«حکم رشد» نام مجموعهای  2۷قسمتی
است که از شــبکه  3سیما پخش شد .داستان
تقابل دو برادر شیری است که یکی
فیلم ،درباره
ِ
در لباس افس ِر وظیفهشناس نیروی انتظامی ،راه
صالح و درستکاری را برگزیده و دیگری در نقش
سردسته اراذل و اوباش ،مسیر شرارت و خالف
را میپیماید.
حکم رشد قصهای از تیپها و شخصیتهای
مختلف است که در کنار یکدیگر به ایفای نقش
میپردازنــد .اما هنگامی کــه بیننده در عمق

 .2همسر سرهنگ ذبیح پاشا که در کسوت
زنــی محجبه ،باوقار و بســیار محتاط آشــکار
شــده(همچنان که بانوان متدیّن چنیناند) در
اقدامــی تعجب برانگیز و به دور از شــأن خود،
جلو منزل غالم رفته و سیلی محکمی به گوش
او مینوازد.
 .3ســرهنگ ذبیح پاشا که بناست افسری
زرنگ و زیرک باشــد ،در خانــه خود و در برابر
دختری جوان(ندا قاسمی در نقش سودابه) ،به
ناگاه منفعل و ناتوان میشود و در یک زمان نسبتا

نظر رئیسجمهور چیست؟

نیــکالس مادورو رئیسجمهــور ونزوئال در
گفتوگو با هیسپان تی وی درباره مقوله آزادی
بیان و تحریمها و محدودیتهای اعمال شــده
علیه شــبکههای منتقد مانند هیسپان تیوی

افشین علیار

مه
دی ام
یدی

تاکید کرد« :امپریالیســم که بــا حرف زدن ما
مخالف اســت نمیتواند به این روال ادامه دهد.
در این دوران گذار ،فناوری رسانههای اجتماعی
یکی از نقشآفرینترین عناصر است و مرتب در
حال رشد است .اگر کانال شما را مسدود کنند،
کانال تازهای از سوی مردم گشوده میشود .من
فالو ِور هیســپان تیوی هستم و میدانم در این

سالهای اخیر مرتب شما را بالک میکنند .اما،
امروز شما از هر زمان دیگر قویتر هستید .شما
از سالح تحریم و افترا قویتر هستید».
البته این فقط قدرت نرم نیست بلکه در همین
مصاحبه رئیسجمهور ونزوئال از خرید پهپاد ،قایق
و نفتکش ساخت ایران برای کشورش به عنوان
قدرت سخت یاد کرد.
نکته مهم این است که مقاومت ونزوئال دربرابر
اســتکبار آمریکا به الگویــی در آمریکای التین
تبدیل شــده است و این جدای از همراستایی و
همگرایی کاراکاس با دولتهای کوبا ،نیکاراگوئه
و بولیوی اســت .به بیان دیگر هیسپان تیوی
یک ویترین برای نمایاندن گســترش همکاری
میان ایران و آمریکای التین تبدیل شــده است
که میتواند در رسانههای آن منطقه تسری یابد.
دقیقا به همین دلیل است که آمریکا و انگلیس
تالش میکند در مســیر کنشــگری این رسانه
ایرانی مانعتراشی کند.
همیــن همکاری محدود دو کشــور تحریم
شده توسط آمریکا میتواند گسترش مناسبات
کشورهای مستقل جهان را بدون نیاز به ابزارهای
آمریکایی مانند دالر و سوئیفت زمینهسازی کند
تا اقتصادی آزاد در جهان مســتقر شــود که به
راحتی امکان تحریم کشــورها برای ابرقدرتها
میسر نباشد.

نگاهیبهفیلم
«مجبوریــم»

سیاهنمایی!

ُ
ّ رشدی که
به حد بلوغ نرسید

ماجراهای فیلم به الیههای درونی شخصیتشان
نزدیک میشود ،نمیتواند با آنها همذات پنداری
کنــد چرا که این فیلم مانند بســیاری از موارد
مشابه خود ،در شخصیتپردازی توفیق چندانی
نداشته و بیننده را در انبوهی از رفتارهای متضاد
و ُکنشهای متناقض قهرمانان فیلم سر در گم
میکند .تزلزل شخصیتهای فیلم ،مانعی است
در حرکــت روند قصه در بســتر طبیعی خود و
اجــازه نمیدهد آنچه مورد انتظار اســت اتفاق
بیفتد .مثالهایی از این دست:
 .1مامــان توران(با بازی ثریا قاســمی) در
منطقی بیبنیان ،شرارت فرزند شیری خود غالم
را امری پذیرفته میداند و با آن کنار میآید .وی
نوچه داشتن ،قمهکشــی و قدارهبندی غالم را
طبیعی و مورد قبول جلوه میدهد و تنها زمانی
از کــوره درمیرود که میفهمــد وی از طریق
غیرمشروع کسب درآمد میکند .اما واقعیت این
است که چنین باوری با شخصیت یک مادر شهید
که فرزندان خود را بدون وضو شیر نمیداده ،هیچ
مطابقتی ندارد و اساســا مشخص نیست عوامل
فیلم بر چه مبنایی از نگاه این مادر ،کسب حرام
را ناپســند دانسته اما عربده کشی و اوباشگری
را امری بهنجار شمردهاند!
از طرف دیگر بهرغم شــخصیت باهوش و
مقتدری که از مامان توران ارائه شــده ،بیننده
وی را نــاآگاه و تهــی از فراســت میبیند .زیرا
ســادهلوحانه فریب دروغهای غالم را میخورد
و ســالهای متمادی نمیفهمد پسرش فردی
خالفکار و جمعکننده مال حرام است.

منزوی گردد و اجماع جهانی علیه کشــورمان
امکانپذیر باشد.

ناتوان حتی در

بــه نظر میرســد رضا درمیشــیان در فیلم
«مجبوریم» هم مانند آثار قبلیاش سعی بر این
داشته که اثری با محوریت سیاهنمایی خلق کند؛
او عادت دارد فیلمنامههایی بنویسد که «جامعه
ایرانی» را زیر سؤال ببرد .حتی اولین ساختهاش
یعنی «بغض» را با همین مضمون جلوی دوربین
برد و در ادامه آثارش مثل «عصبانی نیســتم» و
«النتوری» را به همان شگرد همیشگیاش ساخت
تا بتواند در جشنوارههای خارجی عرضاندام کند.
اساسا سیاهسازی و ســیاهنمایی برای او اولویت
اســت .در این میان درمیشــیان بــا اغراقهای
حداکثری نگاهی به جامعــهای دارد که نه تنها
زیست او نبوده بلکه دغدغه و مسئولیت انسانیاش
هم نیســت .بنابراین ساخت و سازهای او از هنر
فاصله دارد! او جامعهای را به تصویر میکشد که
تخیل ذهنیاش بوده و آن را تا جایی غلو میکند
که جشنوارههای خارجی آن را بپسندند تا بلکه
به فیلم جایزه بدهند.
در اولیــن پالنهای «مجبوریم» درمیشــیان
تصویــری از کارتنخوابها و بیخانمانها نشــان
میدهد که اگر هر فرد خارجی این تصاویر را ببیند
فکر میکند ایران کشــوری اســت فارغ از تمدن
چند هزار ســاله! دوربین نارس و الکن درمیشیان
زشــتیهایی را میگیرد که تصویرسازی است .در
همان شروعِ ،
رنگ سیاه و سفید فیلم و کادرهایی
که از آدمهای بیخانمان و کارتنخواب نشان داده
میشــود نه واقعگراییست و نه دلســوزی! انگار
پشــت دوربین ،یک خبرنــگار خارجی وجود دارد

نگاهیبهمجموعهتلویزیونی
«حکمرشــد»

جایگاهرسانهایایراندرآمریکایالتین
ازنگاهرئیسجمهورونزوئال

من دنبالکننده شما هستم!

سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

سلبریتی جنایتکار
شاید بتوان گفت ،در بین قاتلین زنجیرهای آمریکایی ،نام تد باندی به خاطر تعداد قتلهای متعدد و
خصومتی که نسبت به زنان داشت ،و صد البته که پوشش رسانهای جنایتهایش ،بسیار برجسته شد .این
قاتل بیرحم که معموال به دختران و زنان  12تا  30ساله حمله میکرد ،عالوه بر شکنجه ،قربانیانش را
به قتل میرساند و حتی در مواردی بعد از مرگ نیز به اجساد این دختران بخت برگشته تعرض میکرد
و قسمتی از بدن آنها را به عنوان یادگاری برای خود برمیداشت .البته این جنایتها تنها دلیل معروف
شدن باندی نیست؛ در زمانی که باندی به عنوان مجرم دستگیر شد ،رسانههای آمریکایی به شدت اخبار
این قاتل مخوف را بازتاب دادند و حتی برای اولین بار ،دادگاههای باندی از رســانه ملی پخش شــد و
مانند یک شوی محبوب ،جزو برنامههای پربیننده زمان خودش شد! (چیزی شبیه شوی دادگاه طالق
و شکایت امبر هرد و جانی دپ ،در چند ماه اخیر) این نمایش سرگرمکننده در آن زمان ،به قدری روی
عوام تاثیر گذاشته بود که مردم و به خصوص دختران جوان را به دادگاه این قاتل بیرحم کشاند ...وقتی
از این دختران در مورد دلیل حضورشــان در دادگاه ســؤال میشد ،همگی دلیل را جذابیت قاتل عنوان
میکردند و میگفتند که نمیتوانند باور کنند او قاتل است!
وقتی سیستم رسانهای تا این حد میتواند روی ذهن مردم اثر بگذارد که یک دختر یا زن جوان را
به طرفداری از حیوان انساننمایی که به سختترین و بیرحمانهترین شکل ممکن ،هم نوعش را به قتل
رســانده ،میکشاند؛ کامال مشخص میشود که چرا در چنین جامعه ای ،خشونت و بیرحمی ارزشمند
محسوب میشود و بانی این خشونت ،به یک سلبریتی محبوب تبدیل میشود!
بیهویت و عصبانی
بیشــتر زندگی نامهها و کتابهایی که تا بحال در مورد زندگی تد باندی و دیگر قاتلین زنجیرهای
غربی ساخته شده است از قسمت خانواده این اشخاص به سرعت رد میشود و تاثیر اجتماع را در مورد
این خشونت و جنایتها پر رنگ میکند ولی واقعیت مطلب اینجاست که تقریبا تمام این جنایتکاران
بیرحم یا آشــکارا حرامزاده بودهاند و یا زندگی خانوادگی درهم ریخته و بیثباتی داشــتهاند که همین
مطلب باعث بهوجود آمدن عقدههای روانی بسیاری در ذهن آنها شده است.
طبق مصاحبههای آشنایان تد باندی ،اتفاقی میافتد و باعث میشود که او در  23سالگی بفهمد ،کسی
که او را به عنوان خواهر بزرگ کرده ،در واقع مادر اوست و در نهایت هم معلوم نشد که بین پدربزرگش،
فروشندهای دورهگرد و یک ملوان ،پدر اصلی تد باندی ،چه کسی است!
فهم این واقعیت و عصبانیت شدید از این مسئله ،باعث میشود که باندی مدتی ناپدید شود و بعد از
این ماجرا ،قدم در راه تاریک خود بگذارد و در حقیقت فهمیدن این راز قدیمی ،باعث شد تا باندی به معنای
واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن نداشته باشد و بخواهد خشمش را به سبک خودش بروز بدهد.
شاید مسئله بحران هویت ،مهمترین بخش از زندگی این قاتل سریالی باشد که در زندگینامهها و
مستندها ،سریع از آن گذشتهاند .البته با توجه به اینکه در آمریکا و کشورهای غربی ،آمار حرامزادگی و
کودکان با هویت نامشخص پدر باال است ،شاید این انتخاب و حذف این بخش از زندگی باندی ،عاقالنهترین
کار برای برنامهسازان غربی بوده باشد ولی واقعیت این است که با پاک کردن صورت مسئله ،به هیچ وجه،
علت اصلی این جنایات مخوف پاک نمیشود.
تفکر حرامزاده و نسل خبیث
فیلم «خدانشناس» ،تقریبا شبیه به بیشتر ساختههایی است که در مورد تد باندی به صورت فیلم
یا مستند در آمده است ،البته زاویه دید سازنده فیلم که در آن بیشتر از گذشته رسانهها و تاثیر آنها بر
ذهن مردم عادی را نشانه گرفته است جالب توجه است .در جایی از فیلم ،باندی وقتی برای هگمایر از
فرستادن عکسهای پورنوگرافی طرفداران زنش تعریف میکند ،با تمسخر میگوید« :زنهای زیادی برام
عکس میفرستند...من واقعا نمیدونم برای ظاهر کردن این عکسها باید کجا رفت!»
اینکه در ذهن زنان غربی و بخصوص زنان آمریکایی که میدانســتند قربانیان خشونت و بیرحمی
این قاتل بیرحم ،هم نوعان خودشــان بودهاند ،تا این حد جنایت این قاتل در رسانهها جذاب به تصویر
کشیده شده که دیگر به جای همذاتپنداری آنها با قربانیان ،عده زیادی به ظالم ماجرا عالقهمند میشوند،
نشــان از تاثیر عمیق و بیقیدی شــدیدی دارد که نباید فرض کرد این تاثیر ،در این زنان ،تنها در اندازه
عکسهایی بوده که برای جلب توجه چنین قاتلی برایش میفرستادهاند؛ در واقعیت باید نگاه و تاثیرپذیری
چنین زنانی را در ابعاد به دنیا آوردن و تربیت جنایتکاران و سربازانی که بدون هیچ رحمی در آیندهای
رحمان جدید یک جامعه تبدیل میشوند و با آوار شدن بر سر مردم کشور خود و
نه چندان دور ،به بی
ِ
دیگر مملکتها ،ژن خبیثشان را به نمایش میگذارند ،سنجید.

شهریار بحرانی (فیلمساز)

پرویز شیخ طادی (فیلمساز)

داود میرباقری (فیلمساز)

مرتضی شعبانی (مستندساز)

پروانه معصومی (بازیگر)

مهدی فقیه (بازیگر)

ابراهیم حاتمیکیا (فیلمساز) فرجاهلل سلحشور (فیلمساز)

هادی محمدیان (پویانما)

مجید مجیدی (فیلمساز)

شــهید آوینی (فیلمساز)

نادر طالبزاده (کارگردان)

طوالنی ،اجازه میدهد دخترک به راحتی از او و
خانوادهاش فیلم تهیه کرده و بگریزد .سکوت مکرر
سرهنگ در برابر سرکوفت و کنایههای نیشدار
التهای محل و عجز وی از حل مشــکالت ریز
و درشــت ،چهره متزلزلــی از یک رئیسپلیس
پایتخت به نمایش گذاشته است.
 .۴سلیم پسر سرهنگ پاشا که رابطه عاطفی
محکمی با پدر خود دارد و نقش فرزندی دلسوز
برای پدر و مادر خــود را بازی میکند ،پس از
ربوده شــدن تلفن همراهش ،بدون هیچ دلیلی
ناگهان تبدیل به جوانی عصیانگر میشــود ،به
ســادگی فریب گــروه اراذل را میخورد و پدر
را مورد شــدیدترین انتقادات قرار میدهد! وی
در حادثهای بســیار تصنعی که حاکی از ضعف
ســاختار سریال اســت ،مثال نمیتواند از ورود
سودابه به خانهشان جلوگیری کند .دخترک به
زور وارد خانه میشــود و سلیم در طول ماجرا،
چون شــخصی درمانده و ناتوان نظارهگر حادثه
آفرینی او میگردد.
 .۵غــالم به مقتضای قصه ،فردی شــرور و
عصیانگر اســت که به هیچکــس باج نمیدهد.
اما در مقابل تهدید کودکانه محبوبه که اگر مرا
به همسری نگیری راز پولهای تو را نزد مامان
توران افشا میکنم ،ناگهان مطیع و منقاد شده و
از تعصبی که حاضر نبود با زن نوچه خود ازدواج
کند دست میکشد.
ساختار ضعیف و عدم انسجام کافی در سریال
«حکم رشــد» ،باورپذیــری آن را نزد بیننده با
مشکل مواجه میسازد .مخاطب که دوست دارد

در فیلم «مجبوریم» به نظر میرسد با شکلی
کلیشهای از موضوعاتی تکراری سر و کار داریم
که به هیچوجه نه منطق قانونی دارد و نه منطق
اجتماعــی ،هر آنچــه در مجبوریم رخ میدهد
حاصل یک َجوزدگی از ســوی کارگردان است.
این درحالی است که اینگونه فیلمها میبایست
با منطق دراماتیک و زیرساختهای قانونی شکل
بگیرند و اساسا آسیبشناسی مهمترین مسئله
اینگونه از آثار باید باشــد که در «مجبوریم» با
یک خط روایی صاف مواجهیم که فقط به بدترین
شــکل تصویرسازی شده است .به همین جهت
«مجبوریم» شباهت به صفحه حوادث روزنامه
دارد که فقط توضیح واضحات میدهد بیآنکه
موضوع فیلم تبدیل به دغدغه و مســئلهای از

جانب کارگردان شده باشد .در چنین شرایطی
این فیلم نمیتوانــد برای مخاطب تاثیرپذیری
داشته باشد.
چرک و کثیف نشان دادن جامعه و آدمهایش با
زوم و زوم بک یا بازی بصری شکل نمیگیرد ،یعنی
عمقی بهوجــود نمیآید .زمانی که فیلمی قصهای
منســجم با عناصر ژانری و ساختاری نداشته باشد
محتوایی هم شکل نمیگیرد .اینکه کارگردان فکر
کنــد با چند نما و دیالوگ میتواند خط قرمزها را
دور بزند و به مردم بگوید ما بدبختیم ،اثری شکل
نمیگیرد.
درمیشــیان در «مجبوریــم» بیشــتر درگیر
مستندنگاری مصنوعی است؛ انگار صحنهسازی کرده
تا جامعهای را به جهانیان نشان بدهد که جایزهاش

را بگیرد! با این مترومعیار ،فیلم ساخته نمیشود.
این فیلم در مضمونزدگی و شیطنت اجرایی
گیر کرده اســت و برای همین نمیتواند جذابیت
حداقلی محتوایی و فرمی را داشــته باشــد .زمان
طوالنی فیلم ،مخاطب را خســته میکند درحالی
ِ
کــه منطقی در طوالنی بودن و تعدد ســکانسها
پیدا نیســت .به همین جهــت این فیلم هم مانند
«النتوری» و «عصبانی نیستم» اثری فراموششدنی
است.
«مجبوریم» اثری محتوازده اســت و انگار نما
به نمای فیلمش خودفروشــی در ازای جایزههای
خارجی اســت؛ این فیلم قطعــا مخاطب ایرانی را
اذیت میکند ،اگر چه مجبوریم برای مخاطب ایرانی
ساخته نشده است!

ســاعتی را به تماشای قصهای جذاب و آموزنده
سپری کند ،ناخواسته درگیر ابهامات و تناقضات
فیلم میشــود و در پایان از اینکه قصه را فاقد
منطقی روشن و قوی میبیند ،چندان خشنود
به نظر نمیرسد .نمونههایی از این نوع ضعف:
 محبوبه خواهر زن سرهنگ پاشا که عاملکشته شدن شوهر خود را سرهنگ میدانست،
برای انتقام از او تصمیــم گرفت با غالم ازدواج
کند .ذبیح و خانواده او نیز از این تصمیم محبوبه
به شــدت اظهار نگرانی میکردند .اما هیچگاه
مشخص نشد بین ازدواج او و انتقام از سرهنگ
چه ارتباطی وجود دارد و این وصلت ،چه آسیبی
به ذبیح پاشا وارد میکند .اگر مقصود این بود که
باجناق شدن یکی از اراذل با سرهنگ ،حیثیت

آن مرد قانون را مخدوش میســازد که پیش از
آن هم شوهر محبوبه(هاشم) خود یکی از اراذل
بوده است و چنانکه هدف محبوبه این بود که
باجناق شدن غالم آن شرور معروف با سرهنگ،
ضربــه به وی زند ،غالم پیش از آن نســبتی به
مراتــب نزدیکتــر با ذبیح داشــت و برادر وی
محسوب میشــد .اگر حیثیت سرهنگ از این
نسبت فامیلی(باجناق شدن با غالم) ضربهپذیر
بود ،باید نسبت برادریِ وی ،اعتبار و وجهه ذبیح
را خدشهپذیرتر کند و حال آنکه چنین نیست.
 محبوبه پس از کشته شدن شوهرش هاشمتبدیل به زنی به شدت انتقامجو و بیرحم شده
بود و همه مصیبتهــای خود را از ناحیه ذبیح
میدانست .اما پس از زندانی شدن و تحمل رنج

و صدمات حبس که قاعدتا میبایست نسبت به
سرهنگ پاشا گستاختر شود و کینه وی را بیش از
پیش به دل بگیرد ،به ناگاه چهره عوض میکند،
همه کدورتها را میشوید و مهربان میشود .اما
به چه علت؟ بر کسی معلوم نیست!
 زمینههای متعددی وجود داشت که غالم ازشرارت دست کشیده و توبه کند .تربیت صحیح،
خانواده متدین و وجود مادری درستکار که بدون
وضو فرزندان خود را شیر نداده است ،بسترهای
بسیار مناســبی بود که ایجاب میکرد غالم در
انتها ،عاقبت به خیر شده و به جبران رفتارهای
سوء خود بپردازد و یقینا این نوع پایانبندی ،تاثیر
فراوانی بر مخاطبان میگذاشت و گروههایی از
جامعه را دراندیشــه توبه فرو میبُرد .اما کشته
شدن غالم بدون استبصار ،یعنی تلف شدن همه
آن زمینههــای خوب و بر باد رفتن امید مادری
آرزومند .معموال حذف چنین شــخصیتهای
پردردســر ،راحتتریــن و معمولترین انتخاب
فیلمنامهنویسان است .در اینجا غالم کشته شد
اما نه به دست نیروهای امنیتی تا مالمتی بر آنان
نباشد ،بلکه به دست شرور دیگری(افشین کافر)
و این کلیشهایترین گزینهای است که میتواند
به نمایش درآید.
 موضوع ســریال «حکم رشــد» و برخوردپلیس با اراذل به شــدت میدانــی و پرتحرک
(اکشن) است ،اما در این مجموعه ،از سکانسهای
عملیات پلیس و درگیری با اشرار -جز اندکی-
خبری نبود و بیننــده صحنههایی غالبا داخلی
و تئاترگونه را مشــاهده نمــود .بهعالوه در این
خالی اقتــدار و توانمندی پلیس
ســریال جای
ِ
بــه خوبی حس میشــد .امروزه پلیس ایران از
مقتدرترین نیروهای امنیتی جهان اســت که با
دراختیار داشــتن مجهزترین فناوریها ،در بازه
زمانیاندک ،پیچیدهترین تحرکات ضدامنیتی را
کشــف و خنثی میکند .اما این سریال گویا در
دهههای سی و چهل متوقف مانده و ابزار نیروهای
امنیتی را «گشتزنی» و امثال آن معرفی میکند!
البته با چنین رویکردی طبیعی است که سرهنگ
پاشا در فرآیندی طوالنی و فرسایشی ،موفق به
دستگیری افشین کافر نشود و این تبهکار هر بار
به سادگی از دست پلیس میگریزد.
امــا از نقاط مثبت مجموعه «حکم رشــد»
میتوان به نگاه ویژه فیلم ،نســبت به خانواده و
اهمیتی که برای محوریت آن قائل اســت اشاره
کــرد .با بیان این توضیح کــه در دوره کنونی،
فیلمسازان میبایست به نوعی ُمبلّغ فرزندآوری
باشند .اما خانوادههای موجود در این فیلم ،غالبا
تک فرزند بودند و این با سیاستهای تشویق به
فرزندآوری همراهی ندارد.
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ورزشی
ادامه واکنشها نسبت به اتفاقات مجمع عمومی

نکته ورزشی

فوتبال گرفتار
باندهای لجامگسیخته داللی

سرویس ورزشی-
واقعیت غیر قابل انکار و البته تلخ در ورزش ما این است که سامان یافتن
کاروبار و اصالح و تقویت ساختار آن ،کاری ضروری و اجتناب ناپذیر است ،اما
علی رغم ضرورت ،فقط حداکثر درباره آن حرف زده میشــود و هرگز اقدامی
صورت نمیگیرد ،فقط به این دلیل ســاده که به نفع و ســود افراد و باندها و
جریانات طمعکار و فرصتطلب نیست و این واقعیتی است که انکار آن به مثابه
انکار روشــنایی روز و تاریکی شب است و جالب اینجاست که کسانی قلمها و
حلقومهایی با دادن آدرس غلط ،ســعی میکنند این واقعیت تلخ را بپوشانند
و از نظرها محو سازند.
البته تکلیف این باندها و جریانات ضد ســالمت و اصالت ورزش ،روشــن
است وغیر از این هم از آنان توقعی نیست ،اما توقع از مدیران ارشد این است
که با شــناخت و اشــراف و نظارت بر کاروبار ورزش ،واقعیتها و اولویتهای
آن را بشناسند و با معرفت و بصیرت کافی ،اجازه ندهند جریانات ضد ورزش
برای آنها خط وربط تعیین کنند و اولویتهای ورزش را که چیزی جز منافع
نامشروع خودشان نیست مشخص کنند.
این جریانات مخرب به شدت مخالف سامان یافتن و اصالح ساختارهای
ورزش و طرفــدار وضــع و حــال موجود هســتند ،فقط به ایــن دلیل که
«هردمبیلی» ورزش و شــلختگی و هرکی بــه هرکی بودن مدیریت ورزش،
ضامن منافع نامشروع آنهاست.
بهترین مثال برای اثبات این نظر ،وضعیت حال فوتبال است .تصور اینکه
این بیسروسامانی رایج و حاکم در فوتبال ،اتفاقی است و ارادهای در کار نیست
که هیچ وقت این ورزش پرطرفدار ،سروسامان پیدا نکند تصور بسیار اشتباهی
است که اشتباه بودن آن به راحتی قابل اثبات است.
ما عرض میکنیم -همانطور که بارها نوشــته و تاکید کردهایم -ارادهای
پنهان و نقابزده و دستهایی پشت پرده در کاروبار فوتبال وجود دارد که اجازه
نمیدهد این ورزش از نظم و کالس شایسته و کارآمدی برخوردار باشد و این
واقعیتی اســت که به امروز محدود و مربوط نمیشود و در دورههای مختلف
فوتبال ما وجود داشــته اســت ولی حاال و در مقطع و دوره فعلی به اوج خود
رسیده ،آنچنان که کامال و بدون کوچکترین شک و تردیدی فوتبال در چنگ
این جریانات و گرفتار باندهای لجام گسیخته داللی است.
خواندنی از ورزش ایران

*رضا صالحی امیری و حمید ســجادی به همراه فرید فتاحیان مســئول
امور بینالملــل کمیته ملی المپیک برای دیدار با توماس باخ رئیسکمیته
بینالمللی المپیک و دیگر مسئوالن  IOCبامداد امروز راهی سوییس شدند.
آنها قرار اســت در این دیدار در مورد وضعیت برخی فدراســیونها با باخ
صحبــت کنند .همچنین دیداری هم با رؤســای فدراســیونهای جهانی
ژیمناستیک و دوچرخهسواری داشته باشند.اتحادیه جهانی دوچرخهسواری
هنوز اساسنامه فدراسیون ایران را برای برگزاری انتخابات تایید نکرده است.
فدراســیون جهانی ژیمناستیک هم نســبت به انتخابات فدراسیون ایران
حســاس شده است و گفته میشود چند نامه به ایران ارسال کرده است تا
زودتر تکلیف این فدراسیون مشخص شود.
*در جریــان رقابتهای انتخابی وزن  +۸۴کیلوگــرم تیم ملی کاراته برای
حضور در رقابتهای قهرمانی آســیا و بازیهای کشورهای اسالمی ،سجاد
گنــج زاده دارنده مــدال طالی المپیک ،پس از یک بــرد و یک باخت در
دور رفت مقابــل محمود نعمتی و مجید نیکوهمت ،در نخســتین مبارزه
دور برگشــت نیز برابر محمود نعمتی با نتیجه  ۶بر  ۵شکست خورد تا در
 ۳مبارزه صاحب یک پیروزی و  ۲شکست شود.اما مجید نیکوهمت با کسب
 ۳پیروزی و بدون شکســت به عنوان ملیپــوش کاراته ایران در بازیهای
کشــورهای اسالمی انتخاب شــد و گنج زاده نتوانست برای حضور در این
بازیها به تیم ملی برسد.برای شفافیت و عدالت هر چه بیشتر در قضاوتها،
مانیتور بزرگی در کنار تاتامی قرار داده شد و بررسی صحنهها همراه با قطع
مبارزهها باعث شد زمانی بیش از حد معمول صرف برگزاری مسابقات شود.
به این ترتیب نیکوهمت به عنوان نفر نخست موفق شد به ترکیب تیم ملی
برای حضور در بازیهای کشورهای اسالمی برسد.
*تیم ملی ب بســکتبال ایران که در تورنمنت چهارجانبه ارمنستان حضور
دارد ،آخرین بازی خود را دیروز برگزار کرد که با نتیجه  ۷۳ -۱۰۸برابر یکی
از تیمهای دانشــگاهی آمریکا به پیروزی دست یافت.شاگردان محمدرضا
اســالمی پیش از این دیدار نیز به مصاف ارمنستان و سوریه رفتند که یک
باخت و یــک برد حاصل تالش آنها بود .تیم ایــران در بازی اول ۷۷ -۶۱
ســوریه را شکســت داد و در بازی دوم  ۷۳ -۷۷به تیم ارمنستان میزبان
مسابقات باخت.
*پس از اینکه وزنهبرداران معترض با سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون
وزنهبرداری به توافق رسیدند ،قرار است اردوی تیم ملی از هفته آینده آغاز
شود.سعید علی حسینی همچنان هدایت تیم ملی بزرگساالن را برعهده دارد
اما یکی از از وزنهبرداران سابق تیم ملی نیز در کنار او خواهد بود .محمدرضا
براری وزنهبردار سابق تیم ملی به عنوان مربی تیم ملی بزرگساالن منصوب
شده است و به کادر فنی تیم ملی بزرگساالن اضافه شد.
*ژیمناستکار کشورمان در مسابقات ترامپولین بینالمللی پرتغال ،با اقتدار
بر ســکوی قهرمانی ایستاد.در ادامه مسابقات ترامپولین بینالمللی پرتغال،
آریا مام عبداهلل در فینال دابل مینی با اقتدار بر ســکوی قهرمانی ایســتاد.
پیش از این تیم ملی ترامپولین ایران در بخش تیمی نایب قهرمان شده بود.
*در راســتای سیاســتها و اهداف والیبال ایران و با تصمیم بهروز عطایی
ســرمربی ،تیم ملی والیبال ایران با ســه تغییر آماده دیدارهای هفته سوم
لیگ ملتها میشــود تا بازیکنان بیشتری حضور در لیگ ملتها را تجربه
کنند.بر این اساس فاضل پژومان ،احسان دانش دوست و ابوالفضل قلیپور
در هفته ســوم لیگ ملتها در فهرســت  ۱۴نفره تیم ایران قرار میگیرند
و جایگزین علی رمضانی ،اســماعیل مســافر و محمدرضا موذن را در تیم
ملی خواهند گرفت.گفتنی است حذف شدن رمضانی و مسافر شب گذشته
قطعی شــده بود و با توجه به مصدومیت جزئی موذن ،کادر فنی تیم ملی
تصمیم گرفت به این بازیکن نیز در هفته ســوم بــرای درمان و ریکاوری
استراحت دهد و قلیپور جایگزین شــود .مردان والیبال ایران روزهای ۱۴
تا  ۱۸تیرماه به ترتیب و در چارچوب هفته ســوم و پایانی لیگ ملتها به
مصاف تیمهای لهستان ،ایتالیا ،اسلوونی و صربستان میروند تا به کار خود
در مرحله گروهی پایان دهند.

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول

بدینوسیله تشکیل مجمع عمومی عادی فوقالعاده شرکت کشت و صنعت و مسکن پردیس
«ســهامی خاص» ثبت شده آبدانان به شماره  54و شناســه ملی  10862077077را به آگاهی
میرســاند .لذا از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت میشود در تاریخ  1401/4/14ساعت  9لغایت
 10صبح در دفتر شرکت به آدرس :ایام ،آبدانان ،مقابل پمپ نفت حبیبی حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 اصاح و الحاق یک تبصره به ماده  30اساســنامه شرکت در خصوص اخراج و سلب امتیاز اعضاءو سهامداران.

عزتاهلل شیرخدایی -رئیس هیئت مدیره

آگهی مزایده ضایعات

بنیاد علوی در نظر دارد اقام ضایعاتی را به شــرح ذیــل از طریق مزایده به
فروش برساند.
اقالم موجود در انبار-1:کارتن  -2شیشــه  -3پاستیک  -4ضایعات فلزی
 -5ویترین  -6موکت  -7اموال مستعمل
اقالم موجود در مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی(ره) -1 :قفس
 -2کانکس  -3پاستیک  -4ضایعات فلزی  -5مخازن  -6اموال مستعمل
مبلغ سپرده :مبلغ سپرده شــرکت در مزایده به میزان یک میلیارد ریال به
حســاب شماره  157935933نزد بانک تجارت شــعبه فرخی یزدی به نام بنیاد
علوی واریز و فیش واریزی ارائه گردد.
زمان بازدید :از  8صبح لغایت 16
مکان بازدید :شــادآباد -بلوار الغدیر شــمالی بعد از میدان جانبازان به سمت
پاستوریزه کوچه منجیل پاک  3انبار شهید ملکی تلفن66627106-107-109 :
مکان بازدید :لواسان بعد از پل فلزی اولین بریدگی سمت چپ کوچه شکوفه
انتهای کوچه نگار مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی(ره).
تلفن تماس23567000-26543031-5 :
زمان و مکان برگزاری مزایده:
روز چهارشنبه تاریخ  1401/4/22در ساعت  10صبح
هزینه آگهی و حقالزحمه کارشناسی اقالم مورد مزایده به عهده برنده
مزایده میباشد.
متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت  15روز تا پایان ســاعات
اداری روز سهشــنبه مورخ  1401/4/21جهت دریافت ،تکمیل و عودت اســناد
مزایده به محل دبیرخانه ســتاد بنیاد علوی واقع در خیابان کریمخانزند ،خیابان
شهید پرویز گابی ،نبش فرخی ،پاک  12طبقه همکف مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس دبیرخانه83352173-176 :

ورود مجلس به اختالفات وزارت ورزش و فدراسیون کشتی
کمک ما نباید باعث قطع بودجه فدراسیونی شود!

سرویس ورزشی-
رئیسکمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی گفت :کمک مجلس به برخی
فدراسیونهای ورزشــی از جمله کشتی نباید باعث
قطع بودجه آنها شود.
واکنشها نســبت به اتفاقات مجمع عمومی فدراسیون
کشــتی همچنان ادامــه دارد .در این مجمــع علیرضا دبیر
رئیسفدراســیون کشتی مدعی شــد که پس از اختصاص
بودجــه  ۷۰میلیارد تومانی از ســوی مجلس برای رشــته
کشــتی ،بودجه این فدراســیون از محل اعتبــارات وزارت
ورزش قطع شده است .دبیر در صحبتهایش مدعی بود که
کشــتی پرافتخارترین رشته ورزشی کشور است و به واسطه
افتخاراتی که برای ورزش ایران کســب میکند باید از سوی
وزارت ورزش ویژه دیده شود.
در ســوی مقابل ســید محمد پوالدگر معاون قهرمانی
وزارت ورزش مدعی اســت که وزارت ورزش نمیتواند بیش
از حد تعیین شده بودجه به کشتی اختصاص دهد زیرا این
بودجه ورزش قهرمانی باید برای سایر فدراسیونهای ورزشی
هزینه شود.
پوالدگر:بودجه باید به  50فدراسیون اختصاص یابد

ســید محمد پوالدگر که روز شنبه به حالت قهر مجمع
عمومی فدراسیون کشتی را ترک کرد ،دیروز در گفتوگویی
با پایگاه اطالعرسانی وزارت ورزش گفت :در بحث تخصیص و
توزیع بودجه فدراسیونهای ورزشی ،حساب دو دو تا چهار تا
است .همه چیز شفاف و واضح است .ما یک بودجه مشخص
ورزش قهرمانــی داریم که باید به  ۵۰فدراســیون ورزشــی
تخصیص بدهیم .این نمیشود که به یک فدراسیون بیشترین
بودجه را بدهیم و یک فدراسیون را اصال نبینیم .اینکه سهم
ســایر فدراســیونها را برای فدراســیون خودمان بخواهیم
اسمش مطالبهگری و حق طلبی نیست ،بیعدالتی است.
پوالدگر با تاکید بر اینکه کشتی ورزش ملی و مدال آور
کشور ماســت ،گفت :اصال بهخاطر همین ویژگی بیشترین
بودجه به این فدراســیون اختصاص یافته اســت .چه کسی
میتواند منکر افتخارآفرینی جامعه کشــتی شــود ،اما مگر
رشــتههای دیگر فعالیتی ندارند ،مدالی کســب نمیکنند؟
تیراندازی در حال حاضر یکی از رشــتههای مدالآور ورزش
کشــورمان است .این رشته برای اولین بار در المپیک توکیو
همانند کشــتی به یک طال دست یافت و در سالهای اخیر
حضور موفقی در مســابقات قــارهای و جهانی چه در بخش
بانــوان و چه بخش آقایان داشــته؛ آیا میتــوان بودجهای
برای این فدراســیون در نظر نگرفت؟ کاراته در اولین حضور

 ۳۳۵میلیــارد در نظر گرفته شــده اســت و بودجه ورزش
قهرمانی بیش از  ۶۰۰میلیارد شــده اســت پس این بودجه
یکی نیســت و بودجه هیچ فدراسیونی نباید کم شود و باید
زیاد هم شــود .آیــا اینکه آقای دبیر تــالش کرده تا چنین
بودجهای وارد ورزش شــود کار بدی است؟ مزد فدراسیون
کشتی این است بودجهاش صفر شــود؟ وظیفه فدراسیون
کشتی نبود اما این فدراســیون کنار همه فدراسیونهاست
و اینکه ظرفیت جدید ایجاد شده بد است؟
مهربــان خاطرنشــان کــرد :بودجــه ورزش قهرمانی
 ۳۰۰میلیارد است و این بودجه عالوهبر اعتبارات وزارت است،
حاال با این شــرایط بودجه کشتی را صفر کردند و این ظلم
است .کشتی برادر همه رشتههاست و کشتی امکاناتی را در
آزادی ایجاد کرده تا ورزشکاران بتوانند از آن استفاده کنند.
بودجه فدراسیونها قطع نشود

المپیکــیاش طال گرفت و ســه دوره متوالی قهرمان جهان
شده ،موفقیتی که کمتر کشــوری موفق به انجام آن شده،
رشــتهای که یکی از پرجمعیتترین رشــتههای ورزشــی
کشــورمان اســت و در بازیهای آسیایی ســهم زیادی از
مدالهای کاروان ورزشــی ایران را داشته ،آیا بودجهاش باید
 ۱۰درصد کشتی باشد؟
وی افزود :والیبال که همین چند روز پیش توانست در
لیگ جهانی تیم ملی آمریــکا که قدرت برتر والیبال جهان
است و سه دوره قهرمان المپیک شده را سه بر صفر شکست
دهد و دل ملت را شــاد کند ،با بودجه در نظر گرفته شده،
حتی نمیتوانســت هزینههای همین مسابقات لیگ جهانی
را پوشــش دهد .مگر والیبال در  ۱۰پانزده ســال اخیر کم
افتخار کســب کرده است که نادیده گرفته شود؟ فدراسیون
ناشــنوایان که اردیبهشت ماه با  ۱۴طال  ۱۲نقره و  ۱۴برنز
تاریخ ســازی کــرد و برای اولین بار با ایــن تعداد مدال در
جایگاه ســوم جدول ردهبندی مدالها قرار گرفت باید بودجه
صفر داشته باشد؟
معاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفهای درخصوص
کمک  ۲۸۵میلیارد تومانی مجلس شــورای اسالمی و نحوه
توزیع آن گفت :دوستان در کمیسیون فرهنگی مجلس چون
دغدغه ورزش را دارند ،با نگاه ویژه شــان ایــن اعتبار را از
تبصره  ۱۴برای  ۲۷فدراســیون ورزشی در نظر گرفتند که
واقعا جــای تقدیر دارد .در کنار این ،وزارت ورزش و جوانان
هم بودجهای معادل  ۲۷۰میلیارد تومان برای بخش قهرمانی

انوشیروانی :وزنهبرداران در چند روز آینده به اردوی تیم ملی برمیگردند

در نظــر گرفتــه که مجموع ایــن دو مبلــغ ،کل اعتبارات
فدراســیونهای ورزشی در ســال  ۱۴۰۱است که بر اساس
کار کارشناســی به فدراسیونها تخصیص پیدا میکند .اگر
در تبصــره  ۱۴بودجهای که برای یک فدراســیون در نظر
گرفته شــده ،متناســب با فعالیت و عملکردش نباشــد ،از
محل اعتبارات ورزش قهرمانی و بر اســاس تفاهم نامه مالی
کمک خواهد شــد .برای مثال برای فدراسیون بسکتبال از
محل تبصره  ۱۴مبلغ  ۵میلیارد در نظر گرفته شــده که در
تفاهم نامه مالی برای جبران بخشی از هزینههایشان به این
فدراسیون کمک خواهد شد.
مهربان :اعتبارات مجلس بودجه مازاد است

در مقابل صحبتهای پوالدگر ،مهربان دبیر فدراسیون
کشتی نیز در گفتوگویی با خبرگزاری فارس اظهار داشت:
ســال  99بود که از تبصره  ۱۴مبلغ  ۱۰میلیارد به کشــتی
و  ۱۰میلیارد به فدراســیون ناشــنوایان اختصاص پیدا کرد
البتــه آن زمان هم خانم فرامرزیان  ۷-۶میلیارد بیشــتر به
کشتی نداد که همین باعث اختالف بین کشتی و وزارت شد.
فدراســیون کشتی به دنبال این موضوع بود که با مساعدت
مجلس ســال  ۱۴۰۰تعداد  ۱۱فدراسیون شامل این تبصره
شدند تا بودجه را بگیرند.
دبیر فدراســیون کشتی ادامه داد :ســال گذشته به ما
 ۲۰میلیــارد اختصــاص دادنــد و بــه فوتبال بیشــتر .به
فدراســیونهای دیگر هم مبالغی اختصاص پیدا کرد .حاال
امسال  ۲۳فدراسیون شــامل این تبصره میشوند که مبلغ

راســتینه رئیسکمیتــه ورزش و جوانان کمیســیون
فرهنگی مجلس شــورای اســالمی هم درباره این موضوع
گفت :مجلــس در کنار افزایــش بودجــه وزارت ورزش و
جوانــان ،بودجههای حمایتی را هم پیشــبینی کردیم۲۸ .
فدراســیون را تا ســقف  ۳۱۵میلیارد تومان مورد حمایت
قــرار دادیم .برای برخــی از فدراســیونهای از قلم افتاده
هم تــالش کردیم در قالب کمک بــه کمیته ملی المپیک
 ۸۰میلیــارد تومان در اختیــار این کمیته قــرار بگیرد تا
دســتش برای حمایــت از این فدراســیونها بازتر شــود.
همچنین  ۴۰میلیارد تومان به کمیته ملی پارالمپیک کمک
کردیم .وی افزود :ما در مجلس به این نتیجه رســیدیم ۲۸
فدراســیون را مورد حمایت قرار بدهیم که البته این امر به
معنی حذف بودجه آنها در وزارت ورزش و جوانان نیســت
بلکــه در کنار نقشآفرینی وزارت خانه اســت .لذا از وزارت
ورزش و جوانــان انتظــار داریم نگاه کــرده نقش حمایتی،
نظارتی و تخصیصی خود را هم اعمال کند .همه اینها نشان
میدهد مجلس به صورت بســیار فوقالعاده دغدغه ورزش
کشور و قهرمانان عزیزمان را دارد.
اظهارات راستینه نماینده مجلس شورای اسالمی نشان
میدهــد که مجلس با نگاه ویژه خود به ورزش ،مبلغی را به
برخی فدراسیونها از جمله کشتی اختصاص داده و از وزارت
ورزش انتظار دارد بودجه این فدراســیونها از سوی وزارت
ورزش حذف شــود .این شاید کلیدیترین نکته در ماجرای
اخیر است ،وزارت ورزش مثل سنوات گذشته میتواند بودجه
را بر اســاس متر و مالک خود بین فدراسیونها تقسیم کند
و مسلما بر اساس افتخارات کشتی بیشترین سهم متعلق به
کشتی است.

 5مرداد ،آغاز ثبتنام از کاندیداهای کمیته المپیک

سرپرست فدراسیون وزنهبرداری گفت :در فدراســیون تغییر و تحوالتی خواهیم داشت و تا فردا همه
تغییرات را اعالم خواهیم کرد.
ســجاد انوشیروانی در حاشیه مراسم المپیک در مورد جلسه با وزنهبرداران معترض که در نهایت به توافق منجر شد،
بیان کرد :با حضور بهداد ســلیمی و دیگر دوســتان که کنار ما هستند ،جلسه خوبی را با وزنهبرداران داشتیم .ما به آینده
این وزنهبرداران خیلی امید داریم .دغدغهها و مشکالتی که آنها داشتند ،حداقل امکانات است و خواستههای خیلی بزرگ
و آرمانی نداشتند .فقط دوست دارند که آیندهشان دچار مشکل نشود .برای ما و وزنهبرداران اهتزاز پرچم ایران مهم است.
نقطه عطف این جلســه این بود که به تفاهم رســیدیم و قرار اســت که وزنهبرداران در چند روز آینده به اردوی تیم ملی
برگردند.
وی در مورد محل برگزاری اردوی تیم ملی بزرگساالن گفت :در حال رایزنی هستیم در یکی ،دو روز آینده به صورت
قطعی مشــخص خواهد شــد و نتیجه آن را اعالم میکنیم.سرپرست فدراســیون وزنهبرداری در پاسخ به این پرسش که
وضعیت مالی فدراسیون مشخص شده است یا خیر ،تصریح کرد :بحث مالی فدراسیون هنوز در حال بررسی است و تمام
نشده است .در چند روز آینده گزارشی را ارائه خواهیم داد که وضعیت درآمد ،هزینه و بدهیهای فدراسیون به چه صورت
است .انشاءاهلل با کمک دوستان تالش میکنیم که کارهای خوبی را در فدراسیون انجام دهیم.
انوشیروانی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تکلیف دیگر پستهای فدراسیون را مشخص میکند؟ گفت :تغییر و
تحوالتی را خواهیم داشت و تا دوشنبه همه تغییرات را اعالم خواهیم کرد .وی در مورد اینکه سعید علیحسینی به عنوان
سرمربی باقی میماند یا خیر و آیا قرار است مربی در کنار او قرار بگیرد؟ تاکید کرد :سعید علیحسینی کار خود را ادامه
میدهد .در مورد انتخاب مربی هم با دوستان مشورت میکنیم و بعد نتیجه را اعالم خواهیم کرد.

طبق تصمیم هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 5 ،مردادماه بــه عنوان زمان آغاز ثبتنام از کاندیداها
مشخص شد.
بر اســاس آخرین تصمیم مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ،قرار است انتخابات این کمیته برای تعیین پستهای
ریاست ،نواب رئیس ،خزانهداری و اعضای هیئت اجرایی در تاریخ  ۶شهریورماه برگزار شود .برای تعیین زمان نام نویسی از
کاندیداها ،دیروز نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در غیاب رئیسکمیته برگزار شد .مهمترین محور این نشست
تعییــن تاریخ آغاز ثبتنام از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک بود که در پایان مصوب شــد در تاریخ  ۲۵تیرماه
اطالعرسانی رسمی درخصوص برگزاری انتخابات برگزار شود و زمان آغاز ثبتنام از کاندیداها نیز  ۵مرداد ماه تعیین شد.
کیکاوس ســعیدی دبیر کمیته ملی المپیک نیز دیروز در مصاحبهای عنوان داشــت :در نشست هیئت اجرایی روی
برگزاری به موقع در زمان مقرر انتخابات تاکید شد تا منطبق بر دستور العمل برگزار شود .نمیتوانیم به خاطر اینکه تا آن
روز برخی فدراســیونها بالتکلیف هستند انتخابات را به تعویق بیندازیم و باید در زمان مقرر انتخابات را برگزار کنیم .بر
اساس مفاد اساسنامه باید رای اعضای المپیکی از اکثریت بیشتر و نصف بهعالوه یک باشد اگر در روز مجمع این شرایط
باشد کامال قانونی خواهد بود.
سعیدی در پاسخ به این پرسش که روز مجمع مشخص میشود که اعضای المپیکی به حدنصاب رسیدهاند یا خیر؟
تصریح کرد :در روز مجمع مشخص میشود .ممکن است در این فاصله فدراسیونها تعیین تکلیف شوند .در حال حاضر
نمیتوانیم تصمیمی در مورد تغییر زمان برگزاری مجمع بگیریم و مجمع در زمان مقرر برگزار میشود.
سعیدی درخصوص اینکه آیا فدراسیون جودو با توجه به تعلیق ،میتواند در مجمع انتخابات رای دهد ،گفت :موضوع
جودو باید بررسی شود .از نظر ما مشکلی نیست اگر ابهامی باشد ،استعالم میکنیم.

اخبار کوتاه از فوتبال

اخبار کوتاه از فوتبال

خبیری و شهریاری اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس
دو عضو جدید در هیئت مدیره پرســپولیس مشخص و از این پس کار را در
جمع این تیم دنبال خواهند کرد.
پــس از برگــزاری مجمع عمومــی باشــگاه پرســپولیس ،دو عضو جدید
هیئتمدیره باشــگاه انتخاب شــدند .این مجمع ضمن تشکر از خدمات محمد
علیپور ،حســین شهریاری و حسین خبیری را به مدت دو سال به عنوان اعضای
جدید هیئتمدیره این باشگاه انتخاب کرد.
حســین خبیری پیش از این ســابقه حضور در پرسپولیس را در سمتهای
اجرایی و مدیریتی در کارنامه داشــته و فصل گذشــته نیز در سایپا کار را دنبال
میکرد .حسین شــهریاری که در حال حاضر در صنعت خودروسازی و کارخانه
سایپا به فعالیت مشغول است سابقه طوالنی در ورزش و به خصوص در رشتههای
مربوط به اتومبیلرانی و موتورسواری دارد و گفته میشود به عنوان رئیسهیئت
مدیره کار را در این باشگاه دنبال خواهد کرد .پیش از این بیژن ذوالفقارنسب از
هیئت مدیره پرسپولیس کنار رفته بود.
 2مهاجم خارجی در خط حمله پرسپولیس
با رســیدن به توافقات ،مهاجم برزیلی به زودی راهی تهران میشــود تا با
پرسپولیس قرارداد امضا کند.
کاســیانو مهاجم برزیلی ویزالی پرتغال مذاکرات مثبتی در روزهای اخیر با
مســئوالن پرسپولیس داشت که همین موضوع حضور او را در جمع سرخپوشان
قوت بخشیده است.کاسیانو که در فصل گذشته در لیگ پرتغال به میدان میرفت
به احتمال بســیار زیاد یکی از خریدهای خارجی پرسپولیس نام خواهد گرفت
چرا که روند مذاکرات باشــگاه با او مثبت ارزیابی میشود .کاسیانو قرار است به
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم

با توجه به عدم رسیدن به حد نصاب اعضاء در مجمع عمومی جلسه اول مورخ  1401/04/03بدینوسیله
تشــکیل مجمــع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت کشــت و صنعت و مسکن پردیس
«سهامی خاص» ثبت شده آبدانان به شماره  54و شناسه ملی  10862077077در مرحله دوم را به
آگاهی میرســاند .لذا از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت میشود در تاریخ  1401/04/14ساعت 8
لغایت  9صبح در دفتر شرکت به آدرس :ایام ،آبدانان ،مقابل پمپ نفت حبیبی حضور به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخــاب اعضای اصلی هیئت مدیره  -2انتخاب بازرسان  -3تصویب ترازهای
مالی و استماع گزارش بازرسان

عزتاهلل شیرخدایی -رئیس هیئت مدیره

برگ سبز وانت سایپا به شماره موتور M۱۳ / ۶۲۸۴۳۵۱
و شماره شاسی  NAS۴۵۱۱۰۰K۴99۳۸۲۱و شماره
پالک  ۲۳۳د  ۶۲ایران  ۴۸به نام صدیقه قاسمی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان ساری

برابر رای شماره  140160310456001280مورخ  1401/03/12که در هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی منطقه  2ساری تصرفات مالکانه سیده سارا شوقی ابدی فرزند سید رسول
به شــماره ملی  2720208809نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  260/25مترمربع از  -31اصلی واقع در قریه قرق بخش  2ثبت ساری
لــذا به منظور اطــاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .شناسه آگهی1332741 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/06 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/03/22 :

بهنام سراجپور
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

زودی راهی تهران شود تا عالوهبر حضور در تستهای پزشکی بتواند قراردادش
را با سرخپوشــان امضا کند .در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد این بازیکن به
زودی عازم تهران میشود .چرا که در روزهای اخیر صحبتهایی برای تهیه بلیت
هواپیما برای این بازیکن برزیلی جهت حضور در تهران انجام شده که این مسئله
نشاندهنده این است که به احتمال فراوان کاسیانو را باید پرسپولیسی بدانیم.
در صورت جذب کاســیانو و گادوین منشــا به نظر میرسد نقل و انتقاالت
باشــگاه پرسپولیس به پایان خواهد رسید تا طبق برنامه اعالم شده ،سرخپوشان
تمرینات خود را از  9تیر آغاز کنند.
علیرضا بیرانوند ،مرتضی پورعلیگنجی ،دانیال اسماعیلیفر ،سروش رفیعی،
گئورگی ولســیانی ،ســعید صادقی و محمد مهدی احمدی هفت خرید جدید
پرســپولیس هســتند که در کنار تمدید قرارداد مهدی ترابی ،سیامک نعمتی و
میالد سرلکنمایی از عملکرد موفق سرخها در نقلوانتقاالت است.
آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران
*مرتضــی تبریزی ،وینگر و مهاجم گلگهر قراردادش را به مدت دو فصل با
این باشــگاه تمدید کرد.تبریزی در فصل گذشته لیگ برتر عملکرد خوبی داشت
و  ۷گل و  ۴پاس گل به ثبت رســاند تا در کنار سعید صادقی ،دیگر مهره اصلی
قلعهنویی در فاز تهاجمی باشد.
*ایمان ســلیمی ،مدافع پیشین تراکتور و سیرد اسلواکی به مس رفسنجان
پیوست.سلیمی پارسال به گلگهر پیوســته بود اما پس از این که رباط صلیبی
زانویش در یک بازی محلی پاره شــد ،قراردادش فسخ شد تا تمام لیگ بیست و
یکم را بدون تیم بماند.
*همانطور که پیشبینی میشد لوسیانو پریرا برای لیگ بیست و دوم جایی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحلهای(نوبت دوم)

یک شرکت معتبر دولتی قصد دارد قســمتی از عملیات اجرایی را با
شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه اجرای عملیات خاکریزی پوششی گالری کیلومتر 06+660
الی  07+600و روسازی بجز آسفالت کیلومتر  6+000الی ( 08+150طبق
مشخصات فنی و موضوعات مندرج در اسناد مناقصه)
 محل پروژه :استان کهگیلویه و بویراحمد -قطعه سوم راه اصلی پاتاوه -دهدشت مدت 6 :ماه مهلت ،نحوه و محل دریافت اســناد :از تاریخ  1401/04/06الیســاعت  16تاریخ  1401/04/09جهت خرید اســناد مناقصه به نشانی قم-
میدان آزادگان -بلوار شــهید عابدی -بعد از دادگســتری کل -پاک 102
طبقه  4مدیریت فنی و مهندســی تلفن  02536625178-9و کارگاه
مرکزی پروژه قطعه ســوم راه اصلی پاتاوه دهدشت روستای گردنگاه -امور
قراردادها شماره تماس 021-81444092 :داخلی  119مراجعه نمایند.
 میزان سپرده شــرکت در مناقصه :مبلغ  1/450/000/000ریالضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اسناد و به مدت حداقل
سه ماه میباشد.
 مهلت و محل ارائه پیشــنهادات :تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثرســاعت  16تاریخ  1401/4/12به نشانی قم -میدان آزادگان -بلوار شهید
عابــدی -بعد از دادگســتری کل -پاک  102طبقــه  4مدیریت فنی و
مهندسی میباشد.
تاریخ بازگشــایی :ســاعت  14مورخ  1401/04/13در محل ســالن
کنفرانس آدرس مناقصهگذار میباشد.
 اجرای یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی میباشد.الزم بذکر است کارفرما در انتخاب پیمانکار مختار بوده و هزینه درج آگهی
به عهده برنده مناقصه میباشد.

در لیست جواد نکونام ندارد.پس از پایان لیگ بیست و یکم ،باتوجه به بازیکنهای
مدنظر جواد نکونام برای خط حمله پیشبینی میشد که شیمبای  ۳9ساله دیگر
در تیــم فوالد جایی نخواهد داشــت و خریدهای چند روز اخیر فوالد نیز حاکی
از همین موضوع بود .گرشاســبی مدیرعامل فوالد نیز در گفتوگویی تلویزیونی
این موضوع را تایید کرد و از نبود شــیمبا در لیست جواد نکونام خبر داد .بر این
اساس کار این مهاجم  ۳9ساله در اهواز تمام شد ،البته گفته میشود او در ایران
همچنان پیشنهادهایی دارد .لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا اهل برزیل است که از
سال  ۱۳9۱در لیگ برتر ایران مشغول به فعالیت است .فوالد تاکنون نیز علیاری،
سعید آقایی،احسان پهلوان و علی قربانی را جذب کرده است.
گارسیا سرمربی النصر عربستان شد
سرمربی ســابق رم با دستمزدی  ۵.۸میلیون یورویی در سال هدایت النصر
عربستان را برعهده گرفت .سرانجام باشگاه النصر عربستان توانست رودی گارسیا
سرمربی سرشناس فرانسوی را متقاعد به همکاری کند.النصر و گارسیا به توافق
نهایی دست پیدا کردند تا این مربی فرانسوی با قراردادی دو ساله رسما هدایت
این تیم عربستانی را برعهده بگیرد.طبق اعالم روزنامه الریاضیه عربستان ،گارسیا
ســاالنه  ۵.۸میلیون یورو دســتمزد از النصر دریافت خواهــد کرد که البته این
دستمزد شامل دستیاران گارسیا هم میشود.رئیسباشگاه النصر عربستان اخیرا
راهی پاریس شــد تا گارســیا را متقاعد به حضور در این تیــم کند و در نهایت
توانست با این مربی سرشــناس قرارداد امضا کند.گارسیا جایگزین میگل روسو
آرژانتینی در النصر شد.این باشگاه عربستانی قصد دارد که با خریدهای سرشناس
در تابســتان تیمی قدرتمند را راهی فصل بعــد کند.النصر در فصل جاری لیگ
عربستان تا  ۵۸امتیاز در رده سوم جدول ردهبندی قرار دارد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحلهای(نوبت دوم)

یک شرکت معتبر دولتی قصد دارد قســمتی از عملیات اجرایی را با
شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
موضوع مناقصه اجرای عملیات آســفالت الیه دوم بیندر کیلومتر 01+275
الی ( 45+000طبق مشخصات فنی و موضوعات مندرج در اسناد مناقصه)
 محل پروژه :اســتان کهگیلویه و بویراحمد -قطعه ســوم راه اصلیپاتاوه -دهدشت
 مدت 6 :ماه مهلت ،نحوه و محل دریافت اســناد :از تاریخ  1401/04/06الیســاعت  16تاریخ  1401/04/09جهت خرید اســناد مناقصه به نشانی قم-
میدان آزادگان -بلوار شــهید عابدی -بعد از دادگســتری کل -پاک 102
طبقه  4مدیریت فنی و مهندســی تلفن  02536625178-9و کارگاه
مرکزی پروژه قطعه ســوم راه اصلی پاتاوه دهدشت روستای گردنگاه -امور
قراردادها شماره تماس 021-81444092 :داخلی  119مراجعه نمایند.
 میزان سپرده شــرکت در مناقصه :مبلغ  3/000/000/000ریالضمانتنامه بانکی معتبر طبق فرمت مندرج در اسناد و به مدت حداقل
سه ماه میباشد.
 مهلت و محل ارائه پیشــنهادات :تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثرســاعت  16تاریخ  1401/4/12به نشانی قم -میدان آزادگان -بلوار شهید
عابــدی -بعد از دادگســتری کل -پاک  102طبقــه  4مدیریت فنی و
مهندسی میباشد.
تاریخ بازگشــایی :ســاعت  14مورخ  1401/04/13در محل ســالن
کنفرانس آدرس مناقصهگذار میباشد.
 اجرای یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی میباشد.الزم به ذکر اســت کارفرما در انتخاب پیمانــکار مختار بوده و هزینه درج
آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

حدیث دشت عشق

یادی از غواص شهید منوچهر(محمد) تنگسیری

ما مثل اهل کوفه و شام نیستیم

غواص شــهید منوچهر(محمد) تنگســیری
چهارم شــهریور ســال  ۱۳۵۰در اهواز دیده به
جهان گشــود و در چهارم دی ســال  ۱۳۶۵در
عملیات کربالی  ۴در جزیره ســهیل به شهادت
رسید .پیکر مطهر شهید تنگسیری بعد از  ۲9سال
به وطن بازگشــت و روز سهشنبه  ۲۰مرداد سال
 ۱۳9۴همزمان با شهادت امام جعفرصادق(ع) در
قطعه  ۲گلزار شهدای اهواز آرام گرفت.
شهید منوچهر تنگسیری در وصیتنامهاش نوشت« :ای امام امت،ای شیرمرد
الهی ،ما مثل مردم بیوفای کوفه و شــام نیستیم که در کوفه حضرت مسلم(ع)
و در صحرای کربال امام حســین(ع) را تنها گذاشــتند ما برای اجرای فرمان تو
آمادهایم و اگر الزم باشد خون میدهیم تا دین اسالم جاودانه و پا بر جا بماند،ای
امام امت تو خود میدانی که ما آماده شهادتیم پس تو هم برای ما دعا کن شهید
شــویم.ای ملت شهیدپرور ایران همواره و همیشه امام امت خمینی بت شکن را
پشتیبانی کنید و همواره به زندگی از دید دیگری نگاه کنید زیرا که به گفته امام
معصوم(ع) زندگی یا دنیا مزرعهای است برای آخرت پس سعی کنید که کارهای
نیکی انجام دهید.ای مادر و پدر عزیز و مهربان ،مقاوم و استوار باشید و هیچگاه
ناراحت نباشید که فرزندتان شهید شده است .بلکه افتخار کنید .زیرا که شهادت
در راه خدا افتخار است .از تمام خانواده و فامیلها و دوستان میخواهم مرا حالل
کنند .پدر و مادر شما سالها برای بزرگ کردن من زحمت کشیدهاید ،امیدوارم
مرا ببخشــید.خداوندا تو را به یگانگیت قسم میدهم ،شــهادت در راه اسالم را
نصیبم کن ،پروردگارا گناهانم را ببخش و مرا در صف شهدا قرار بده».

 ۱۴تیر؛ زمان آغاز ثبتنام انتخابات
فدراسیون فوتبال

فرآیند ثبتنام در انتخابات فدراســیون فوتبال از  ۱۴تیر آغاز
میشود و طبق روال به صورت برخط و از طریق سامانه مربوطه انجام
خواهد شــد و داوطلبان پس از ثبتنام به منظور تحویل مدارک و
مستندات در محل فدراسیون حضور پیدا میکنند.
حسن کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال درخصوص برگزاری نشست
مشــترک با اعضای کمیتههای بدوی و استیناف انتخابات فدراسیون عنوان
کرد :پیرو مصوبه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که دهم خرداد برگزار شد،
مقرر شــد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب برخی از اعضای
هیئترئیســه که شــامل رئیس ،نایبرئیساول ،نایبرئیسدوم و نماینده
باشــگاهها در هیئترئیسه فدراسیون خواهد بود ،در تاریخ  ۸شهریور برگزار
شــود و اقدامات الزم در این زمینه صورت بگیرد .دبیرکل فدراسیون اضافه
کرد :مطابق اساســنامه و همچنین با توجه به برنامــه زمانبندی ،فراخوان
برگزاری این انتخابات تهیه شد که پس از تایید در روزنامههای کثیراالنتشار
و سایت فدراسیون منتشر خواهد شــد .طبق اساسنامه باید  ۶۰روز قبل از
انتخابات این امر صورت پذیرد .به جهت اینکه  ۶۰روز قبل آن روز جمعه ۱۰
تیر است که روز تعطیل رسمی است ،این فراخوان روز پنجشنبه  9تیر منتشر
میشود .کامرانی فر در ادامه درخصوص زمان ثبتنام کاندیداها گفت :از ۱۴
تا  ۲۰تیر زمان ثبتنام متقاضیان و کاندیداها در فدراســیون است .در مدت
یک هفته تعیین شده ،همه متقاضیان با مراجعه به سامانه برخط فدراسیون
برای برگزاری مجامع میتوانند درخواست شان را برای شرکت در پستهای
مد نظر ارائه کنند و پس از آن و در مهلت یک هفتهای یاد شــده و پس از
ثبتنام در سامانه و طبق اساسنامه برای تحویل اصل مدارک و مستندات در
محل فدراسیون حضور پیدا کرده و آن را تحویل دبیرخانه مجمع دهند .آنچه
مسلم است در نهایت مدارک برای بررسی و تایید صالحیت کاندیداها تحویل
کمیته بدوی و در صورت نیاز کمیته استیناف انتخابات میشود.

گرث بیل به لسآنجلس اف سی پیوست

وینگر پُرافتخار رئال مادرید پس از فســخ قرارداد با این باشــگاه ،از فصل
آینده در لیگ  MLSآمریکا به میدان خواهد رفت .باشــگاه لسآنجلس افسی
بهصورت رسمی از گرث بیل رونمایی کرد تا کاپیتان تیم ملی ولز ،رئال مادرید
را به مقصد لیگ حرفهای فوتبال آمریکا ترک کند .بیل با پیراهن رئال مادرید،
پنج بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را باالی ســر برد و به ســه قهرمانی
اللیگا دســت یافت .او اکنون قرارداد یک سالهای با تیم آمریکایی جدید خود
امضا کرده و همتیمی جورجیو کیهلینی و کارلوس وال خواهد شد.

آگهی فراخوان عمومی

شرکت ایساکو کیش در نظر دارد نسبت به تامین مواد اولیه 20pptalkدرصد و
 25 pptalkدرصد به مقدار  960تن برای مدت یک سال از طریق فراخوان عمومی
اقــدام نماید لذا از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط دارای توانایی انجام کار دعوت
میگردد از تاریخ درج آگهی مناقصه تا مورخ  1401/4/8نســبت به دریافت اســناد
مناقصه (از ســاعت  11الی  )14به آدرس خیابان شــهید دکتر بهشتی نبش خیابان
اندیشه پاک  50دفتر مدیریت شرکت ایساکو کیش دارای کدپستی 1569833511
(جنب نمایشگاه امارات) مراجعه و تا تاریخ  1401/4/12جهت تحویل اسناد مناقصه
(از ساعت  11الی  )14به آدرس ذکر شده به واحد حراست اقدام گردد.
تضمین شــرکت در مناقصه مبلــغ  1/500/000/000ریال بوده که به صورت
ضمانتنامه بانکی خواهد بود و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت 10
صبح مورخ  1401/4/13در دفتر مدیریت شــرکت انجام خواهد گردید .ضمنا
هزینه درج آگهی مناقصه از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

شرکت ایساکو کیش

آگهی فقدان سند مالکیت

خانــم خدیجــه اســدالهی بابلی بــا ارائه دو بــرگ استشــهادیه المثنــی که در
دفترخانه اســناد رســمی  198بابل تصدیق امضاء شــده و طی درخواست شماره
 140121710004009179مــورخ  1401/04/04تقاضــای صدور ســند المثنی
ششــدانگ تحت پاک شــماره  290فرعی از  2631اصلی بخش یک شرق حوزه
ثبتی بابل که سند مالکیت آن ذیل دفتر  312و صفحه  286و ثبت  28539بنام آقای
اصغر علی تبار راد ثبت و صادر و تســلیم گردید و سپس برابر شماره  66953مورخ
 1392/09/12دفترخانه اســناد رسمی شــماره  14بابل باواسطه به خانم خدیجه
اسدالهی بابلی انتقال یافت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده
 120اصاحی آئیننامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی
مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و
رســید دریافت نمایند .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/4/6 :

حسینی کریمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

شناسه آگهی1342566 :

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو ســواری سیســتم پژو
مــدل  1400تیــپ  PARS-TU5بــه رنگ ســفید
شــماره موتــور  139B0228119شــماره شاســی
 NAAN11FE6MH665917و شــماره پــاک
ایران  811 -84ق  42به نام زینب جمالی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است .بندرعباس
سند فروش و شناسنامه مالکیت (سند کمپانی ) خودروی
پژو  ۴۰۵مدل  ۱۳۸۴به رنگ نقرهای به نام آقای سعید
شادلو به شماره ملی  ۴۶۰9۴۰۸۶۰۰به شماره موتور
 ۱۲۴۸۴۲۲۷۶۷۲و شماره شاسی  ۱۴۲۸۱۸۵۳و شماره
انتظامی  ۸۶۲ق  ۷۶ایران  ۳۸مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

صفحه۱۰
دوشنبه۶تیر۱۴۰۱
۲۷ذیالقعده-۱۴۴۳شماره۲۳۰۵۸

جـامعـه
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

ایران در پایینترین نقطه شیوع کرونا قرار دارد

حدود  ۴۰۰نفر در ســیالبهای اخیر
افغانستان
افغانستان جان خود را از دست دادهاند.
جانباختن
به گزارش تســنیم ،معــاون وزارت دولت
طالبان در امور رســیدگی به حــوادث اظهار
۴۰۰نفر
داشــت که حدود  ۴۰۰نفــر در نتیجه جاری
درسیالب
شدن ســیل در چند روز گذشــته در سراسر
افغانستان جان خود را از دست دادهاند.
«شرفالدین مسلم» افزود :مصدومان به بیمارستان انتقال یافتهاند و بین
افرادی که خانههایشان در نتیجه سیل تخریب شده ،چادر توزیع شده است.
در روزهای اخیر والیتهای ننگرهار ،کنر ،بدخشــان ،نورستان ،لغمان،
پنجشــیر ،پروان ،کابل ،کاپیسا ،میدان وردک ،بامیان ،غزنی ،لوگر ،سمنگان،
ســرپل ،تخار ،پکتیا ،پکتیکا ،خوست و دایکندی شــاهد بارانهای شدید و
جاری شــدن سیل بودند .بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته نیز بر اثر وقوع
زلزله  ۵.۹ریشتری در شرق افغانستان هزار و  ۵۰۰نفر جان خود را از دست
داده و بیش از دو هزار تن دیگر مصدوم شدند.
رسانههای محلی آفریقای جنوبی از
پیدا شدن جسد دستکم  ۱۷تن در یک
باشگاه در شهر «لندن شرقی» این کشور
کشف
خبر دادند.
۱۷جسد
به گزارش ایســنا ،اجساد این افراد اوایل
دیروز در یک باشگاه پیدا شد .گفته میشود دریکباشگاه
که چندین تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
مقامات پلیس محلی اعالم کردند که تحقیقات برای بررسی جزئیات این
حادثه شروع شده است.
همچنین یکی از مقامات محلی در این باره گفت :ما نمیخواهیم در این
مرحله درباره این حادثه گمانهزنی کنیم.
گزارشها حاکی اســت که نیروهای امدادی به محل وقوع این حادثه در
استان «کیپ شرقی»این کشور اعزام شدهاند.
به گزارش شــبکه خبری بیبی سی ،اکثر افرادی که اجساد آنها در این
باشگاه پیدا شده بین  1۸تا  ۲۰سال سن دارند.
آفریقای جنوبی

یک دختر پنج ماهــه در آمریکا به
آمریکا
ضرب گلوله کشته شد.
دختر۵ماهه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،پایگاه
قربانیخشونت اینترنتی روزنامه سراسری «یو.اس.ای .تودی»
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس اعالم کرد
مسلحانه
دختر پنج ماههای در قسمت عقب ماشینی در
محلهای در ساوت ساید شیکاگو به ضرب گلوله
کشته شد .به گفته پلیس و دفتر بازرسی پزشکی شهرستان کوک ،این نوزاد،
عصر جمعه هنگام شلیک گلوله از یک وسیله نقلیه دیگر در محله ساوت شور
از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت.
سیسیلیا به بیمارستان منتقل شد ،اما در آنجا جان داد .پلیس شیکاگو
اعالم کرد مرد  ۴1ســاله ســوار بر خودروی دیگر هم پس از جراحات گلوله
در نزدیکی چشمش به بیمارستان منتقل شد و در وضعیت خوبی قرار دارد.
تاکنون هیچ فردی در ارتباط با این تیراندازی بازداشــت نشــده است و
مقامات جزئیاتی در مورد علت تیراندازی یا کیفیت آن ارائه نکردهاند .پلیس
روز شنبه اعالم کرد که خبری برای به روزرسانی ندارد.
این نوزاد یکی از کم ســن و ســالترین قربانیان خشونت با اسلحه در
شــیکاگو اســت .به گفته ناتالیا درویانی ،ســخنگوی دفتر معاینه پزشکی
شهرستان کوک ،او چهار روز دیگر  ۶ماهه میشد.
پلیس امارات از کشف و ضبط بیش از
 6کیلوگرم ماری جوانا در فرودگاه دوبی
خبرداد.
کشف«ماریجوانا»
به گــزارش ایســنا ،پلیس امــارات در
ازبستههای
گزارشــی اعالم کــرد که نیروهــای امنیتی
فرودگاه بینالمللی دوبی موفق شدند از یک کرهبادامزمینی
مسافر آفریقایی بیش از  ۶کیلوگرم موادمخدر
از نوع ماری جوانا را کشــف و ضبط کنند .براســاس این گزارش ،این مسافر
با روشــی شگفتانگیز و عجیب ماری جوانا را در بستههای کره بادام زمینی
جاسازی کرده بود که مورد شناسایی قرار گرفت و دستگیر شد.
بر اســاس اعــالم پلیس امارات ،متهم دســتگیر شــده از اتباع یکی از
کشورهای آفریقایی است و به جرم خود اعتراف کرده است.
دوبی

شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی کشور
(سهامی خاص)

شناسه آگهی۱339582 :

استفاده از ماسک در فضای باز
الزامی نیست

شیراوژن با اشــاره به مصوبات اخیر ستاد ملی
مقابلــه با کرونا ،گفت :مصوبهای داشــتیم که دیگر
اســتفاده از ماســک در فضای باز الزامی نیســت و
خواستیم مردم ما این سختی را در هوای گرم تابستان
نداشته باشند اما حتما این توقع و انتظار را داریم که
اگر خدایی نکرده رنگبندی از زرد و آبی تغییر کرد،
مجددا مردم با ما همراهی کنند و در آن شرایط هم
از ماسک استفاده کنند.

در کشور

در همین حال مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی
وزارت بهداشــت دیروز در اطالعیهای اعالم کرد :از
 ۴تا  ۵تیرماه  1۴۰1و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۲۹۷ ،بیمار جدید مبتــال به کووید1۹
در کشــور شناسایی و  ۴۰نفر از آنها بستری شدند.
متاســفانه در طــول این مدت ،دو بیمــار مبتال به
کووید 1۹در کشــور جان خود را از دســت دادند و
مجمــوع جان باختگان این بیماری ،به  1۴1هزار و
 3۸۵نفر رسید ۲1۵ .نفر از بیماران مبتال به کووید1۹
در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.
در حال حاضر  ۹1شهرستان در وضعیت زرد و
 3۵۷شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند».

استاد دانشگاه شاهد تشریح کرد

نتیجه امیدوارکننده کارآزمایی داروی طب ایرانی در درمان اعتیاد
رئیسمرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب
سنتی دانشگاه شاهد با اشاره به تحقیقات انجام
شده درخصوص اعتیاد و تاثیر داروهای سنتی،
بر استفاده از ظرفیتهای طب ایرانی در درمان
معتادان تاکید کرد.
به گزارش وبدا ،محســن ناصری ،با بیان اینکه
امروزه ســوء مصرف مواد و وابستگی به اوپیوئیدها
جزو اصلی ترین مشــکالت حوزه سالمت در جهان
است ،گفت :باید توجه داشته باشیم درباره معضلی
صحبت میکنیم که در جهان راهکاری نداشــته اما
دیدگاه طب ایرانی در این باره موفقیتآمیز بوده است.
ناصری با بیان اینکه ساالنه  ۸۰۰هزار نفر برای
ترک اعتیاد مراجعــه میکنند ،اما علی رغم صرف
هزینه های هنگفت ،اعتیاد  ۶۰۰هزار نفر آنها دوباره
عود میکند ،بر ضرورت کمک به درمان معتادان با
بهرهگیری از ظرفیتهای طب ایرانی تاکید کرد.

وی افزود :راهکارهای موجــود در درمان ترک
اعتیــاد اگرچــه در کنترل و درمــان برخی عالئم
محرومیت مؤثر واقع شده ،اما قادر به کنترل کامل
عالئم نیستند ،لذا حرکت جهانی به سمت استفاده
از روشهای درمانی طبیعی افزایش یافته اســت ،بر
این اساس ســازمان جهانی بهداشت نیز استفاده از
ســایر شــیوهها و مکاتب درمانی را در حوزه اعتیاد
توصیه کرده است.
رئیسمرکــز تحقیقــات کارآزمایی بالینی طب
ســنتی دانشگاه شاهد اظهارداشــت :سال گذشته
یک تحقیــق موفقیت آمیزی درخصــوص اعتیاد
و تاثیــر داروهای ســنتی در یکــی از زندان های
کشــور صورت گرفت و دو گروه کــه مدت ها بود
مواد مخدر را تــرک کرده بودند مورد آزمایش قرار
گرفتند.
در این آزمایش برای یک گروه داروی طب سنتی

ثبت سفارش کتب درسی
پایههای اول ،هفتم و دهم آغاز شد
ثبت سفارش کتابهای درسی پایههای اول ابتدایی ،هفتم دوره
اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه از دیروز یکشنبه آغاز شد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس ،طبق تقویم زمانی ســفارش کتابهای
درسی ،برای سال تحصیلی  1۴۰1-1۴۰۲ثبت سفارش گروهی و انفرادی
کتابهای درســی پایههای اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی) ،آمادگی
مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی) ،پایه هفتم دوره اول متوسطه ،پایه هفتم
دوره اول متوســطه پیشحرفهای استثنایی ،پایه دهم دوره دوم متوسطه،
پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفهای استثنایی از دیروز پنجم تیرماه آغاز
شده و تا  11شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
ثبتنام از طریق مراجعه به سامانه www.irtextbook.irیاwww.irtextbook.com
به دو شــیوه فــردی و گروهی و برابــر جدول تقویم زمانی اعالم شــده
امکانپذیر است .هزینه کتابهای درسی در سامانه سفارش کتاب درسی
 1۴۰1-1۴۰۲بر اســاس مبلغ درج شده در پشت جلد کتابهای درسی
محاسبه شده است .مدارس موظف هستند هرچه سریعتر با ورود به سامانه
فروش و توزیع مواد آموزشــی ،نسبت به ثبت سفارش گروهی کتابهای
درسی دانشآموزان اقدام کنند.
در شــیوه فردی ،والدین دانشآموزان میتوانند با مراجعه به ســامانه
فروش و توزیع مواد آموزشی بخش سفارش دورهای دانشآموزان و پرداخت
الکترونیکی هزینه بسته آموزشی مورد نیاز خود را سفارش دهند.
برای ورود به سامانه کد ملی دانشآموز« ،نام کاربری» و  ۶رقم سمت
راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز« ،رمز عبور» ورود به سامانه است.
در شــیوه گروهی ،مدیران مدارس میتوانند از طریق سامانه سناد به
بخش سفارش گروهی کتابهای درسی سامانه مذکور مراجعه کرده و به
صورت جمعی نسبت به سفارش کتابهای درسی اقدام کنند.

فراخوانمناقصهعمومي
همزمانباارزیابيکیفي(یکپارچه)یکمرحلهاي
تکمیلبخشیازاسکلتسالن۶۰۰۰نفریگرگان
«تجدیدمناقصه»

 -۱شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد
مناقصــه عمومي همزمــان با ارزیابي کیفي (یکپارچــه) یک مرحلهاي
تکمیل بخشــی از اســکلت ســالن  ۶۰۰۰نفــری گرگان به شــماره
 ۲۰۰1۰۰1۰۹1۰۰۰۰1۹را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
(ستاد) برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکي دولت (ســتاد) به آدرسwww.setadiran.ir
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي،
مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را
جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه
مورخ  1۴۰1/۰۴/۰۵مي باشد.
-2نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ تضمین
شــرکت در فرآیند ارجــاع کار  11/۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (یازده میلیارد
و پانصد و نود میلیون ریال) و مطابق مفاد مندرج در ســامانه تدارکات
الکترونیکي دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.irو اسناد
مناقصه مي باشد.
-3برآورد هزینه اجراي کار :اجراي پروژه بر اساس فهارس بهاي سال
 1۴۰1برابر  ۲۷۹/1۴۲/۰3۷/۰۶1ریال (دویســت و هفتاد و نه میلیارد
و یکصد و چهل و دو میلیون و ســی و هفت هزار و شصت و یک ریال)
ميباشد .شایان ذکر است ضریب ارتفاع در این برآورد (فهارس بهاي سال
 )1۴۰1محاسبه نشده است.
* بر اســاس بند  1و  ۲بخشنامه  ۹۴/3۰۵۹3مورخ  ۹۴/۰3/۰۵موضوع
دســتورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران براي شــرکت در مناقصه،
ارزیابي کیفي و ارجاع کار مالک عمل خواهد بود.
-۴مدت و محل اجرا 1۲ :ماه شمسي ،استان گلستان ،شهرستان گرگان
-5مهلت زماني دریافت اسنادمناقصه از سایت :از ساعت  ۸:۰۰الي
1۹:۰۰مورخ  1۴۰1/۰۴/۰۵لغایت 1۴۰1/۰۴/1۲
-6مهلت زماني ارســال پیشنهاد :ساعت  1۹:۰۰ظهر روز یکشنبه
مورخ  1۴۰1/۰۴/۲۶ميباشد.
-۷زمان و محل بازگشایي پاکتها :ساعت  ۰۸:۴۰صبح روز چهارشنبه
مورخ  1۴۰1/۰۴/۲۹درکمیسیون مناقصه در مجموعه ورزشي انقالب (تاالر
نصرت) پاکتهای ارزیابی کیفی و (الف و ب و ج) از طریق درگاه سامانه
م الف ۱2۴6

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا
گفت :ایران این روزهــا در پایینترین نقطه
شیوع کرونا قرار دارد ،البته با توجه به اینکه
بیماری در سایر کشورها همچنان وجود دارد،
احتمال ورود ویروس با سویههای جدید وجود
دارد.
به گزارش ایسنا ،عباس شیراوژن درباره وضعیت
شیوع کرونا در کشورها ،اظهارداشت :وضعیت کرونا
در دنیا پایدار نیســت و بیثبات است؛ به شکلی که
همچنــان افزایش ابتــال را در حد دهها هزار نفر در
کشــورهای حوزه اروپا ،آمریکای شمالی و جنوبی و
استرالیا شاهد هستیم.
این یعنی ابتال به بیماری همچنان باال اســت
و تعــداد فوتیها در این کشــورها دو رقمی و حتی
ســه رقمی است .مثال در آلمان روز گذشته  ۸۴نفر

فوتی ناشی از کووید 1۹گزارش شده است .شیراوژن
تاکید کــرد :اگرچه بیماری در دنیا در حال کاهش
اســت اما فراموش نکنیم که هنوز جان میگیرد .از
آنجایی که بخشــی از مردم ما به کشــورهای دنیا
ســفر میکنند بایــد از این موضوع اطالع داشــته
باشند.
وی افزود :در سطح کشورهای منطقه هم روند به
همین شکل است و مثال کشورهایی مانند عربستان،
امارات و قطر افزایش موارد را دارند بنابراین؛ احتمال
ورود ویــروس با ســویههای جدید وجــود دارد اما
امیدواریم به شکل یک موج فراگیر نشود اما احتمال
آن وجود دارد.
ســخنگوی ســتاد ملی کرونا دربــاره وضعیت
کرونا در کشــور ،بیان داشت :بر اســاس نمودارها
علیرغــم اینکه کرونا در کشــورهایی رو به صعود

اســت اما در ایران در شــرایط کف بیماری هستیم
که امیدوارکننده اســت اما فراموش نکنید که این
شرایط فعلی اســت .این احتمال را باید بدهیم که
شــاید در ماههای آتی با شــرایط دیگــری مواجه
شویم.

فوت  ۲بیمار و شناسایی  ۲۹۷بیمار جدید کووید۱۹

تدارکات الکترونیکي دولت (ســتاد) به آدرس www.setadiran.ir
باز و خوانده مي شود.
-8رتبه مورد نیاز:
الــف) گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه  3ابنیه ،داشــتن
رتبههاي باالتر بالمانع مي باشد.
ب) داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی الزامی میباشد.
 -9اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشــی کشور به آدرس :تهران _ خیابان ولیعصر (عج) _ ابتداي
اتوبان آیت الههاشــمي رفسنجاني (نیایش) _ مجموعه ورزشي انقالب _
ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور.
 -۱۰اطالعــات تمــاس مناقصهگزار جهــت دریافت اطالعات
بیشتردرخصوص اســناد مناقصه :مهندسین مشاور اروین معماری
پارس به نشــانی :تهران_ شیراز جنوبی _ بلوار علیخانی (ونک پارک) _
پالک  _۵۸طبقه  _ ۵واحد  _ ۹تلفن۸۸۲1۹3۰۴-۸۸۶۰۰1۲۸-۹ :
-۱۱زمــان و محل ارائه پاکت الف :اصل ضمانتنامه معتبر شــرکت
در فرآینــد ارجاع کار تا ســاعت  13:۰۰بعد از ظهر روز ســه شــنبه
مــورخ  1۴۰1/۰۴/۲۸به دســتگاه مناقصــه گزار بــه آدرس تهران –
خیابــان ولیعصر(عــج) – ابتداي اتوبان آیت الههاشــمي رفســنجاني
(نیایش) – مجموعه ورزشــي انقالب – ســاختمان شــرکت توســعه و
نگهداري اماکن ورزشــي دبیرخانه تســلیم نموده و رسید آن را دریافت
نمائید.
-۱2اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :مرکز تماس۰2۱-۴۱93۴ :
 -۱3دفتر ثبتنام88969۷3۷ :و85۱93۷68
* بازگشایي پاکتهاي مناقصه با هر تعداد شرکتکننده انجام خواهد شد.
* هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
* درج ایــن آگهي هیچگونه تعهدي براي دســتگاه مناقصه گزار ایجاد
نمي نماید.
http://iets.mporg.ir
* پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
* شرکت توسعه ونگهداري و اماکن ورزشي کشور www.tanavar.ir
* سامانه تدارکاتي الکترونیکي دولت (ستاد) www.setadiran.ir

شرکتتوسعهونگهدارياماکنورزشيکشور
مدیرامورپیمانهاورسیدگیفنی

و برای گروه دیگر دارونما استفاده کردیم .گروهی که
دارونما دریافت کرد بازگشــت  ۸۰درصدی به مواد
داشتند اما بازگشت به اعتیاد در گروهی که داروی
طب سنتی را مصرف کردند ،صفر بود.
ناصری بیان داشت :افرادی که در زندان هستند
کمترین میزان حمایت اجتماعی را دارند ،دارو برای
آنها خیلی مهم است ،ولی همین مطالعه را با معتادان
سرپایی کار کردیم و  ۴۰درصد پاسخ دریافت کردیم
که البته باز هم قابل توجه است.
وی درخصــوص ادامه یافتن ایــن طرح گفت:
مطالعات مربوط به نحــوه تاثیرگذاری این دارو در
دانشــگاه تربیت مدرس انجام میشود ،برای ما مهم
است که بدانیم این دارو در مغز چه تاثیری گذاشته
است که چنین بازخوردی دریافت می کنیم .مطالعات
دانشگاه تربیت مدرس تا آزمایشات حیوانی پیش رفته
است که یافتههای آن هم بسیار چشمگیر است .در

واقع آزمایش این داروی طب سنتی بر روی موشها
تا صددرصد پاسخ داده است.
رئیسمرکــز تحقیقــات کارآزمایی بالینی طب
سنتی دانشگاه شــاهد افزود :این مطالعات از سال
 ۸۰شــروع شده است و برای حصول به نتیجه تمام
منابع طب قدیم را مطالعه کردیم .در وهله اول  ۸تا
 1۰دارو مطرح شد و پس از مطالعات سمشناسی و
کارآزمائیهای بالینی که در بیمارستان روزبه انجام
شــد ،کارآزمایی بالینی بر روی انســان انجام شد و
نتیجهها بسیار امیدوارکننده بود.
ناصری گفت :طب ایرانی ســابقه  1۰هزار ساله
دارد ،این در حالی اســت که طب چینی سابقه سه
هزار ساله و طب یونانی سابقه  ۷هزار ساله دارد ،ما
 1۴هزار منبع مکتوب طب ایرانی داریم که مشکالت
پزشکی را مطرح کرده است و باید از این ظرفیت در
کنترل و درمان بیماری ها استفاده کنیم.

روایت رئیسکل نظام پزشکی از چالش پزشکنماها و جریمه حداکثر  ۱0میلیون تومانی!
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور
با اشــاره به چالش انجام برخی اعمال
درمانی از سوی پزشکنماها ،گفت :راهکار
برخورد با آنها شفاف نیست و هم قانون در
این زمینه بسیار ضعیف است.
محمد رئیسزاده در گفتوگو با ایســنا،
درباره فعالیت پزشــکنماها ،اظهار داشــت:
باید توجه کرد که آسیب مداخالت غیر مجاز
در درمان مردم ،بیش از حوزههایی است که
پزشــکان مرتکب قصور میشوند .یک نکته
مثبتی کــه در جامعه پزشــکی وجود دارد،
این اســت که در جامعه پزشکی راهکار برای
شــکایت وجود دارد و شفاف است؛ به طوری
که اگر کسی از پزشکی که درمانش را انجام
داده ،شکایت دارد ،میتواند کارش را پیگیری
کند ،اما درخصوص کسانی که پزشک نیستند،
و در حوزه سالمت مداخالت غیر مجاز دارند،
هم به مراتب آمار بیشــتر است و هم راهکار
شفاف نیست و جایی برای مراجعه و شکایت
وجود ندارد و هم قانون در این زمینه بســیار
ضعیف اســت .به عنوان مثــال اگر فردی در
حوزه ســالمت مداخله غیرمجاز انجام دهد،
هر آسیبی که به فرد بزند ،حداکثر جریمهاش
 1۰میلیون تومان است و جالب است که این
جرایم از چندین ســال قبل که مصوب شده،
متناسب با تورم رشــد هم نکرده و بنابراین
اصال بازدارنده نیست .در این زمینه ما داریم
کار را با وزیر دادگستری و رئیسقوه قضائیه
و مجلــس ،پیگیری میکنیم کــه مجازات

مداخالت غیر مجاز در حوزه سالمت بازدارنده
شود .آسیبهای این بسیار زیادتر از قصور در
حوزه پزشکی است.
لزوم اصالح قانون

در برخورد با پزشکنماها

رئیسزاده افزود :بر این اســاس گام اول
اصالح قانون بوده و آگاهی دادن به مردم نیز
گام دوم است .انتظار داریم که وقتی مردم به
جایی برای اقدامات درمانی مراجعه میکنند
حتما مجوزهای مربوطه را ببینند و هوشــیار
باشــند و بررسی کنند که آیا این کلینیک یا
مطب مجوز انجام چنین اقدام درمانی را دارد یا
خیر و اگر مجوز دارد ،تاریخش نگذشته باشد،
تاریخ پروانه مطب ،کلینیک و آزمایشــگاه و...
نگذشته باشد و فردی که میخواهد یک اقدام
درمانی را انجام دهد ،مجوز این کار را دارد یا
خیر .بنابراین آگاهی دادن به مردم بسیار مهم
است که آسیب کمتری ببینند و حتما هم باید
قانون اصالح شود.
برای شکایت از پزشکنماها
به کجا باید مراجعه کرد؟

وی ادامه داد :در عین حال سازمان نظام
پزشکی مرجع رســیدگی به شکایت از افراد
عضو سازمان است .در زمینه افراد پزشکنما
برای شکایت باید به دادسرا مراجعه شود .در
مواردی هم که مطرح شده دانشگاههای علوم
پزشکی و سازمان نظام پزشکی اقدام و بررسی
کردند ،اما بازدارنده نیست و متاسفانه برخی از
این افراد از جاهایی حمایت میشوند .بنابراین

حتما باید به بحث اصالح قانون و آگاهی دادن
به مردم در این حوزه توجه شود.
به نام پزشک به کام دستیار!

رئیسســازمان نظام پزشکی بیان داشت:
اینکه کســی به عنوان دستیار پزشک و کنار
پزشک کار کند ،تخلف نیست ،اما اگر دستیاری
به نام یک پزشــک کار کند ،تخلف اســت .ما
تعدادی پزشکنما داریم که با حوزههای مربوطه
وضعیت این موضوع را پیگیری میکنیم .مثال
فرد تکنیسین است و به نام یک جراح به صورت
مستقل اقدام درمانی را انجام میدهد .این تخلف
است و پیگیر آن هم هستیم ،اما اگر پزشک ناظر
باشد و کمک داشته باشد ،موضوع روتینی بوده و
تخلفی هم رخ نداده است .در حوزه پزشکنماها
کشف هم به راحتی نیست .باید ناظر اتاق عمل
در لحظه ،وارد اتاق عمل شــود تا متوجه شود
که یک پزشک نما دارد عملی را انجام میدهد
و اثبات هم شود که در آن لحظه پزشک اصلی
نبوده است .این کار معاونتهای درمان است و
اگر گزارش کنند بررسی میشود .در این زمینه
با دادسرای جرایم ویژه پزشکی هم جلساتی را
داشتیم که برخوردها با این موارد تشدید شود.
رئیسزاده گفت :مــردم میتوانند قبل از
مراجعه به پزشــک ،به ســایت سازمان نظام
پزشــکی مراجعه کنند .نام اعضای ســازمان
نظام پزشــکی با تاریخ پروانه مطب و رشــته
تخصصیاش در ســایت قرار دارد و مشخص
میشود که پزشک عضو سازمان نظام پزشکی
هست یا خیر.

فرش نفیس جام جهانی فوتبال  2022در تبریز بافته شد

دو هنرمند تبریزی ،تابلوفرشی زیبا با
بیش از  3۰۰رنگ و دهها طرح با محتوای
جام جهانی فوتبال  2۰22بافتند تا هنر
ایران زمین را به رخ جهانیان بکشند.
به گزارش خبرگــزاری ایرنا ،رضا المعی،
بافنده این تابلو فرش گفت :این تابلو فرش در
ابعاد  ۲متر در  1۶۰ســانتیمتر را در مدت دو
ســال به همراه برادرش بافته است و در بافت
آن بیــش از دو میلیون گره ترک بر تار و پود
آن زدهاند.
المعی افــزود :در طراحی این فرش زیبا
تالش شــده است تمامی نشــانهها و پرچم
کشــورهای شــرکتکننده در مسابقات جام
جهانی یک قرن گذشته به تصویر کشیده شود.
جاللی طراح این تابلــو فرش نفیس هم
گفت :طراحی این فرش  ۶ماه طول کشــیده
است و در این تابلوفرش عالوهبر نمادهای 3۲

کشور میزبان جام جهانی در  1۰۰سال گذشته،
نشانها ،توپ و همچنین لوگوی کشورهایی
که از ســال  1۹3۰تا  ۲۰۲۲میزبان مسابقات
جام جهانی بودند و نیز ورزشگاه البیت قطر که
افتتاحیه جام جهانی در آنجا برگزار خواهد شد

را طراحی کرده اســت .گفتنی است ،این اثر
نفیس هنری قرار اســت در اواخر آبان امسال
همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی در
کشور قطر به عنوان هنر اصیل ایرانی به معرض
نمایش عموم گذاشته شود.

نامگذاری معبری در منطقه  ۱2تهران به نام شهید «صیاد خدایی»
سومین جلسه شــورای شهر بررسی صورتجلسه
کمیسیون نامگذاری را در دستور کار قرار داده و سه
معبر را به نام شهدا تغییر نام دادند .بر این اساس،
خیابان قائن در منطقه  1۲به نام شهید حسن صیاد
خدایی که ماه گذشته ترور شد و خیابان یکم واقع

در منطقه پنج پایتخت با حفظ شماره به نام شهید
ذبیحاله نعمتاللهی تغییر کرد .همچنین اعضای
شورای شهر میدانی واقع در منطقه پنج حدفاصل
بلوار فردوس و خیابان شهید مالکی را به نام شهیده
فاطمه جعفریان دهنوی مزین کردند.

دادستان کل کشور:

استفاده از اراذل و اوباش در تخلفات ساخت و ساز اتفاق عجیبی است
دادستان کل کشور گفت :نباید اجازه
دهیم که افراد برای تخلفات ساختمانی از
اراذل استفاده کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس،
حجتاالسالم محمدجعفر منتظری در جلسه
روز گذشــته شورای شهر تهران با بیان اینکه
استفاده از اراذل و اوباش در تخلفات ساخت و ساز

با پرسهای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبهرو میشویم
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .انتشار این مطالب
به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

دولت رئیسی چکار کرد؟

حسین پور« :جهاد فاکتوری یعنی این! یعنی دولت رئیسی ،فقط
ظرف بیست روز اخیر ۲۹ ،هزار میلیارد تومان از بدهیسازیهای
روحانی را تسویه کرده است!»...

رئیسجمهور صادق و مردمی

مهدی پناهی« :شاید انتقاد به جراحی اقتصادی رئیسی و اهداف
آن وارد باشد اما نمیتوان انکار کرد که روحانی بنزین را گران کرد
ولی حتی مسئولیت آن را نپذیرفت ولی شجاعت و صداقت رئیسی
اعتمادآفرینتر است!»

چرا آمریکاییها به لغو حکم سقط جنین معترضاند؟

ســید جواد« :اعتراضات سراسری به لغو حکم سقط جنین در
آمریکا یعنی)1 :درفرهنگ ســگ وگربه پروری آمریکاییها نگران
کاهش جمعیت شدند)۲ .جامعه آمریکایی آنچنان هم آزاد نیست
(زن آمریکایی برخالف آموزههای لیبرالی دیگر حق انتخاب برای
خود ندارد) )3 .نگرانی زنان بیشماری که دیگر نمیتوانند فرزندان
نامشروع خود را بکشند».

آنچه غربیها از ایران نمیدانند

خورشــید با انتشــار
ایــن تصویــر نوشــت:
«عکسهــای ایران رو تو
واتساپ استوری میکنم،
دوســتای آلمانیم هیچ
کدوم رو از دست نمیدن،
با تعجب میگــن اینجا
کجاســت چقدر قشنگ
و نورانیه (آلمان شبهای
ظلماتی داره) .سیاهنمایی
فیلمهــای جشــنواره و
رسانههای غربی از ایران باعث شده اینها فکر کنن ایرانیها زشتند
و صحرانشین با فانوس و شُ تر».

ما میتوانیم

رضا حیاتی با انتشــار
این تصویر نوشت« :اولین
کاوشگر اقیانوس پیمای
ایرانی با نام «خلیجفارس».
کاوشــگر خلیجفارس ۴
آزمایشــگاه دارد و قادر
اســت طی مدت  ۴۵روز
با ظرفیت  ۲۷نفر (شامل
 11خدمه و  1۶محقق)
به عملیــات تحقیقاتی و
میدانی مشغول شود.این
کشتی تحقیقاتی درصنایع کشتیســازی شهید درویشی وزارت
دفاع ساخته شده است».

قابل توجه وزیر ارتباطات

مهدی خانعلی زاده« :ســرعت و کیفیــت اینترنت ،عمال انجام
کارهای پژوهشــی و تحقیقاتی را غیرممکن کرده اســت .امکان
ارتباط باکیفیت تصویری با اســاتید دانشــگاههای خارجی وجود
ندارد و برقراری یک اسکایپ ساده ،زمان و انرژی فراوانی میگیرد.
حضور در نشســتهای آنالین بینالمللی هم تبدیل به «تجربهای
عذابآور» شده است».

اینا بده

آرما« :سالها بانک به ابربدهکاران بانکی وامهای کالن کم بهره با
بازپرداخت ۴۰ساله و بیشتر میدادن ،بعد جوونا برای یه وام ازدواج
دنبال صد رقم وثیقه و ضمانت میدویدن! ایناست که بده..این چیزا
من جوون رو که هرچی میدوم به جایی نمیرسم ناامید میکنه».

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

تحریمهای آمریکا مانع اقدامات مؤثرتر
در مبارزه با مواد مخدر است

دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر گفت :الزم است تجهیزات
نوین و پیشرفته داشته باشیم اما تحریمهای ظالمانه آمریکا مانع از
اقدامات مؤثرتر در مبارزه با موادمخدر است.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر ،اسکندر مومنی دیروز
در مراســم بزرگداشت روزجهانی مبارزه با موادمخدر اظهارداشت :جمهوری
اســالمی ایران در حــوزه مبارزه با موادمخدر در خط مقــدم قرار دارد و در
حوزههای مقابله با عرضه ،کاهش تقاضا ،درمان ،پیشــگیری و توانمندسازی
بهبودیافتــگان به صورت توأمان و متوازن تالش میکند .در واقع همه ارکان
نظام جمهوری اسالمی ایران در امر مقابله ،بسیج شدهاند.
مومنــی افزود :ما در منطقهای قرار داریم که  ۹۰درصد تریاک جهان در
همسایگی کشور ما یعنی افغانستان تولید میشود و با ساختار موجود امکان
مقابله با آن وجود نداشــت ،بنابراین براســاس ابالغ سیاستهای کالن نظام
از ســوی رهبر معظم انقالب و رهنمودهای ایشــان که مبارزه با موادمخدر
را جهادی بزرگ تلقی کردهاند ،این ســتاد با همراهی ،مشــارکت و عضویت
بیش از  ۲3سازمان ،وزارتخانه و نیروهای نظامی ،انتظامی ،قضایی و امنیتی
فعال است.
باالترین میزان کشفیات موادمخدر متعلق به ایران است

شورای شهر تصویب کرد

با رأی اعضای شورای اسالمی شهر تهران،
خیابان قائن در منطقه  ۱2به نام شهید «حسن
صیاد خدایی» تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،اعضای شــورای
اســالمی شــهر تهران دیروز در جریان هفتاد و

 #پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

اتفاق عجیبی اســت ،افزود :درخواســت من
این است در تهران و حومه شهر ،این موضوع
حتماً به دادســتانی گزارش داده شود .نباید
اجازه دهیم که افراد برای تخلفات ساختمانی
از اراذل استفاده کنند.
وی بــا تأکیــد بر اینکه هــم افزایی بین
دستگاهها درخصوص آلودگی هوا الزم است،

اظهارداشــت :این موضوع در معاونت حقوق
عامه در دستور کار است و ما آمادگی الزم را
داریم که در این زمینه همکاری الزم را داشته
باشیم .در دادسرای تهران از دادستان خواهیم
خواست که فردی را مسئول صیانت از حقوق
عامه مردم قرار دهد امــا این موضوع نیاز به
مطالبهگری شورا دارد.

با بیان اینکه باالترین میزان کشــفیات موادمخدر متعلق به ایران است،
گفت :ریاست جمهوری نیز بالفاصله بعد از انتصاب در دوره جدید ،جلسات
ســتاد مبارزه با موادمخدر را به ریاست خود تشکیل دادند و مصوبات ستاد و
سیاســتهای کالن نیز در دوره جدید مشخص شد در حقیقت در این دوره،
همه عناصر نظام در امر مبارزه با موادمخدر دخیل هستند.
مومنی ادامه داد :در کنار اقدامات مقابلهای ،ســتاد مبارزه با موادمخدر
در یک سال گذشته تالش کرد تا سه رویکرد «مردم محوری»« ،جهادی» و
«اقدامات علمی و استفاده از شرکتهای دانشبنیان» را در مجموعه اقدامات
خود قرار دهد و در این مسیر پیشرفتهای خوبی داشته است.
وی با اشاره به حوزه پیشگیری نیز گفت :در این حوزه یکی از طرحهای
مهم ،طرح یاریگران زندگی بود کــه با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
در بیش از  ۴۰هزار مدرســه برای دانشآموزان ،والدین و معلمان شــروع به
کار کرد و تالش داریم که تعداد مدارس را به باالی  1۰۰هزار مورد برسانیم.
نتیجه این اقدامات ،توقف آهنگ رشد اعتیاد به موادمخدر در مدارس بود.
نیاز به تجهیزات نوین و پیشرفته برای مبارزه با حجم عظیم موادمخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشت :به صورت دستی با حجم
عظیم موادمخدر نمیتوان مبارزه کرد و حتماً باید تجهیزات نوین و پیشرفته
داشــت ،امروز بیش از  ۷۰درصد کشفیات موادمخدر در مرزهای شرقی و در
هفت اســتان انجام میشود؛ همچنین بیش از  ۷۰درصد کشفیات به صورت
تجهیزات فنی و اطالعاتی انجام میشود؛ اما تحریمهای ظالمانه آمریکا مانع
از اقدامات مؤثرتر در مبارزه با موادمخدر است.
مومنی اظهار امیدواری کرد که با کمک همه دستگاهها بتوانیم این مسیر
رو به جلو را ادامه دهیم و ســطح زیر کشــت ،تولید و قاچاق مواد مخدر در
افغانســتان که طی  ۲۰سال گذشته افزایش جدی داشته است ،کاهش داد.
در این خصوص الزم اســت سازمان ملل بر اساس وظیفه و با مشارکت همه
کشــورهای جهان بر اساس مسئولیت مشــترک ،تالش کند تا با جایگزینی
کشت ،جامعه بشری را به دوری از اعتیاد سوق دهد.
وی افزود :الزم است همه کشورها با همکاری هم و با توجه به مسئولیت
مشترکشان درخصوص افغانستان که بهعنوان منشأ موادمخدر طی  ۲۰سال
گذشــته همسطح زیر کشــت ،هم تولید و هم قاچاق در آن افزایش داشته
است؛ تالش کنند تا در این کشور ،کشت جایگزین مورد توجه قرار بگیرد تا
به جامعه بشری عاری از اعتیاد برسیم.
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اخبار كشور
قالیباف در نطق پیش از دستور:

درمکتب امام

نعمت خدا به ما

شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا ،رئیس جمهورها و سالطین و امثال
اینها ،یک نفر را مثل آقای خامنهای پیدا بکنید که متعهد به اســالم باشــد و
خدمتگزار ،و بنای قلبیاش بر این باشــد که بــه این ملت خدمت کند ،پیدا
نمیکنید .ایشــان را من سالهای طوالنی میشناسم ،و در آن زمانی که ا ّول
نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیامها تشریف میبردند،
و بعد از این هم که این انقالب به اوج خودش رســید ،ایشان حاضر واقعه بود
همه جا ،تا آخر و حاال هم هست .یک نعمت خدا به ما ،این است که داده.
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نگاه

اتحاد علیه امپراطوری ابلهان

مجتبی باجالن
«جهان تازهای متولد شده است و ما عم ًال درباره تولد جدید انسانیت صحبت
میکنیم»« ،جهان جدید ،جهان بدون امپراطوریهای سلطهگر است»« ،ما که
در آمریکای التین با امپریالیســم و صهیونیسم مبارزه میکنیم بخشی از محور
مقاومت هستیم» ،این عبارت بخشی از اظهارات نیکالس مادورو رئیسجمهور
ونزوئال پس از بازگشــت از ســفر به جمهوری اسالمی ایران است ،که بخشی از
ماهیت تئوریک ائتالف تشــکیل شــده ضد آمریکایی آن هم در حیاط خلوت
آمریکا را توضیح میدهد.
اواخر خردادماه تهران میزبان رئیسجمهور کشوری بود که همراه جمهوری
اســالمی از آن به عنوان آمــوزگاران دور زدن تحریمهای یکجانبه و ظالمانه
آمریکا یاد میشود.
نیکالس مادورو به دعوت رسمی آیتاهلل «سید ابراهیم رئیسی» به کشورمان
آمده بود .از مهمترین نتایج این سفر ،امضای سند جامع همکاریهای راهبردی
 20ســاله در زمینههای سیاســی ،فرهنگی ،گردشــگری ،اقتصادی دو کشور
بود .امضای این ســند راهبردی نشــانگر تمایل تهران و کاراکاس به گسترش
همکاریهای دو جانبه به عنوان دو بازیگر اصلی صحنهگردان ضدیت با آمریکا در
نظام جهانی است که در آینده نیز احتماال شاهد ابعاد بیشتری از آن خواهیم بود.
با وجود اینکه اولویت دولت سیزدهم بر مبنای اولویت ارتباط با همسایگان و
کشورهای آسیایی شکل گرفته ،اما این به معنای نادیده گرفتن بقیه نقاط جهان
نیست و توجه به کشــورهای عربی و اسالمی ،کشورهای آفریقایی ،کشورهای
آمریکای التین و اروپا و غرب ،بخشــی از این سیاســت خارجی فعال و پویا را
تشکیل میدهد.
در دولت گذشــته به دلیل توجه به برخی از کشورهای خاص و گره زدن
بسیاری از موضوعات داخلی به برجام ،توجه به ظرفیتهای کشورهای دیگر برای
توسعه روابط ،مورد غفلت قرار گرفت؛ اما دولت فعلی درصدد احیای بسیاری از
این ظرفیتهاست .توجه به کشورهای آمریکای التین به ویژه ونزوئال ،از دیگر
ظرفیتهای مغفول مانده در دولت یازدهم و دوازدهم است.
از سوی دیگر سفر مهم مادورو به ایران در جهت ترسیم راهبرد بزرگی صورت
گرفت که ضد توسعهطلبی آمریکاست ،آن هم در مقطعی که آمریکا به دنبال
کشاندن این کشور به سوی خود و خارج کردن آن از جبهه بازدارندگی بود.
ایران و ونزوئال ،در نظم جهانی مستقر به عنوان دو بازیگر اصلی ضدیت با
نظام تحت سلطه آمریکا شناخته میشوند که بیشترین تحریمهای یکجانبه از
سوی واشنگتن علیه آنها اعمال شده است .هم اکنون از این دو کشور به عنوان
نمادهای مقاومت و ایســتادگی در برابر فشار و تحریمهای آمریکا یاد میشود
کــه البته همین اصل نیز مهمترین محور گرایش ویژه دو طرف به گســترش
همکاریها بوده و خواهد بود.
در واقع ،ایران و ونزوئال در صحنه سیاســت جهانی طی دو دهه گذشــته
با بیشــترین فشــار و تحریم از ســوی ایاالت متحده آمریکا مواجه بودهاند و
همین امر دو کشــور را به ســوی نوعی همگرایی و همکاری در زمینه مقابله
با سیاســتهای استکباری واشنگتن سوق داده است .ملت ایران و ونزوئال طی
سالهای گذشــته برای مقابله با تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی واشنگتن با
عمق بخشیدن به مناسبات خود ،ابتکاراتی سازنده را در مسیر مقابله با واشنگتن
در پیــش گرفتهاند .برای نمونه ارســال موفقیتآمیز  ۵فروند نفتکش ایران به
ونزوئال و حمایت کاراکاس از برنامه هستهای ایران در سطح جهانی نمونه بارز
این ابتکارات بوده است.
این یعنی با وجود تحریمهــا و دخالتهای آمریکا ،پایداری و مقاومت در
برابر آمریکا نتایج بزرگی به دنبال داشــته است و آزادی عمل داخلی در زمینه
اتخاذ تصمیم سیاسی و اقتصادی از جمله آنهاست.
در واقع اتحاد این دو کشــور نه تنها از نظر سیاســی و تجاری که از نظر
گفتمانی نیز قابل توجه بوده اســت .در کنار همکاری گســترده در حوزههای
اقتصادی ،دیپلماتیک و انرژی ،همبســتگی دو کشــور در مخالفت با دشمنی
مشترک به نام ایاالت متحده معنای متفاوتی پیدا کرده است.
پیوندهای قوی بین هر دو کشــور ،با وجود فاصله جغرافیایی قابل توجهی
که بین آنها وجود دارد ،توانســته الگویی از یک اتحاد راهبردی علیه اســتکبار
بینالملل را به نمایش بگذارد.
ارزیابیها از این رابطه دوجانبه از یک سو اتحاد را بهعنوان حفاظت از منافع
استراتژیک و عملی نشان میدهد که هر دو کشور را قادر میسازد تا تحریمهای
بینالمللی را دور بزنند و از همکاری متقابل از نظر اقتصادی ســود ببرند و از
سوی دیگر یک رابطه گفتمانی را که منحصرا ً ریشه در ضدیت با آمریکا دارد،
تعریف میکند و قطعا به مرور زمان شــاهد پیوستن کشورهای زیادی به این
اتحادیه هستیم که نتایج ایستادگی در برابر سلطهگری آمریکا را مشاهده کردهاند.
در اهمیــت چنین اتحاد و ائتالفی کافی اســت به گــزارش اخیر روزنامه
صهیونیستی جروزالم پست بیندازیم که توسعه روابط راهبردی ایران و ونزوئال
را خبر بد برای ایاالت متحده و تلآویو توصیف کرده بود.
ایــن روزنامه صهیونیســتی در این گزارش با پرداختن به جزئیات ســفر
«نیکالس مادورو» رئیسجمهور ونزوئال به تهران در روزهای گذشته و دیدار با
مقامهای ارشد ایران و همکاری دو کشور در حوزههای مختلف مینویسد :نکتهای
که ایران به آن اشــاره میکند این است که میتواند همکاری با «کاراکاس» را
افزایش دهد و با انجام این کار ممکن است بتواند تحریمهای ایاالت متحده را
خنثی کند ،تجارت و اقتصاد هر دو کشــور را افزایش دهد .این خبر بدی برای
ایاالت متحده و اسرائیل خواهد بود ،زیرا هر دو کشور علیه واشنگتن و تلآویو
فعالیت میکنند و ایران و ونزوئال ممکن است با روسیه ،ترکیه و چین به عنوان
بخشی از نظم جدید جهانی مشارکت کنند.

رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره رسانهای ابوذر
با حضور فرمانده كل سپاه

مجلس برای تحقق اهداف تحول قضایی
در كنار قوه قضائیه است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس
در راه تنظیــم قوانین مورد نیاز جهت تحقق
اهداف میان مدت و بلند مدت تحول در دستگاه
قضا همراه قوه قضائیه است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
صبح دیروز (یکشــنبه  ۵تیر ماه) در نطق پیش از
دستور صحن علنی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به ســالروز ترور شهید بهشتی ،گفت :هفتم تیر ماه
سالروز شهادت مظلومانه شهید بهشتی و یاران ایشان
در انفجار دلخراش دفتر حزب جمهوری اسالمی را
تســلیت می گویم .منافقان کوردل با طراحی این
ترور و همچنین ترور مقام معظم رهبری همان سال
در مسجد ابوذر درصدد بودند با به شهادت رساندن
زبده ترین ،محبوب ترین ،توانمندترین افراد اجرایی
انقالب و نزدیک ترین یاران و شاگردان امام(ره)،انقالب
اسالمی را به بن بست بکشانند اما اراده خداوند متعال،
رهبری حکیمانه امام و هوشمندی مردم انقالب را با
صالبت تر از قبل به پیش برد.
وی افزود :شهید بهشتی عمر شریف و پربرکت
خود را در راه ترویج فهم عالمانه از دین داری و انقالبی
گری صرف کرد و در این راه با تاســی از آرمانهای
امام(ره) هم با افراط و هم با تفریط مبارزه کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در ادامه ضمن
گرامیداشت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه ،اظهار کرد:
به تمامی مجاهدان دستگاه قضا اعم از قضات و سایر
عزیــزان در تمامی ردههای ایــن قوه خدا قوت می
گویم ،تحوالت دستگاه قضا در مسیر اجرای اهداف
سند تحول قضائی در مدل جدید امیدآفرین و گره
گشا بوده است.
قالیبــاف اضافه کرد :از بــرادر عزیز و مجاهدم
حجت االسالم محســنی اژه ای و همکاران وی که
شبانه روزی در تالش برای ایجاد تحول در دستگاه
قضا و افزایش سرمایه اجتماعی هستند تشکر میکنم
و اعالم میکنم مجلس شورای اسالمی در راه تدوین
و تصویب قوانین مورد نیاز جهت تحقق اهداف میان
مدت و بلند مدت تحول در دستگاه قضا همراه قوه
قضائیه اســت و در این مسیر دو قوه تمام توان خود
را برای افزایش رضایت عمومی به کار خواهند بست.
وزیر صمت :زیر بار فشارها
برای انتصاب نامعقول نمیروم

وزیر صمت صبح دیروز در جلسه کمیسیون اصل

نود مجلس با تایید اعمال فشارها و درخواستهای
برخی نمایندگان تاکید کرد که زیر بار فشارها برای
انتصاب نامعقول نمی رود.
در ادامه ،جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای
به قالیباف خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار
خــارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صمت

نفت مکلف شد گزارش سه ماهه ای درباره صورتهای
مالی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ارائه کند.
با توجه به اینکه سه ماه پایان یافته است ،الزم است
هرچه ســریعتر این گزارش که کمیسیون انرژی و
برنامه مجلس ارائه شود.
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه

دیروز موضوع رفع موانع قانونی پیشروی قوه قضائیه
مطرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.
نماینده مردم محالت افزود :در پایان جلســه
دیروز ،رؤسای قوای مقننه و قضائیه با سخنان خود
مطالب مطرح شده در جلسه را جمعبندی کردند.
وی اظهار داشت :رئیس مجلس در صحبتهای
خــود بر این نکته تأکید کرد که آمادگی داریم تا با
تصویب لوایح قضایی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع
قانونی در مسیر قوه قضائیه اقدام کنیم.
ســلیمی خاطرنشــان کرد :رئیس قوه قضائیه
همچنین گفت که قوی شدن قوه قضائیه قوت و قدرت
قــوای دیگر را نیز به دنبال دارد و وقتی قوه قضائیه
قوی باشد ،موجب تقویت قوای دیگر نیز میشود.
تصویب کلیات طرح تشکیل
سازمان پدافند غیرعامل

درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط
احتمالی این موضوع به مســاله پیگیری استیضاح
فاطمیامین شدند.
حجت االسالم محمد رضا میرتاجالدینی نماینده
مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به
استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،اظهار داشت:
قرار است فردا جلسه کمیسیون صنایع مجلس درباره
استیضاح وزیر صمت برگزار شود.
وی افزود :با توجه به این که وزیر گزارش هایی از
عملکرد خود آماده کرده است و پاسخ های قانع کننده
برای سواالت ارائه شده ،به احتمال زیاد استیضاح وزیر
صمت از دستور کار خارج شود.

دیروز بعدازظهر بنا به دعوت رسمی قوه قضائیه،
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه با حضور رؤسای
دو قوه قضائیه و مقننه در سالن شهید سلیمانی قوه
قضائیه برگزار شد.
حجتاالسالم علیرضا ســلیمی نماینده مردم
محالت در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نشست
دیروز نمایندگان مجلس و رئیس و مســئوالن قوه
قضائیه گفت :در این جلســه تعدادی از نمایندگان
مجلس و مقامات قوه قضائیه پیرامون مسائل مختلف
نکاتی را ارائه کردند.
وی افزود :در این جلســه سخنرانان و حاضران
پیرامون سه موضوع را در مطالب خود مطرح کرده و
مورد تأکید قرار دادند که یکی انتقال مشکالت مردم
در حوزه مسائل قضایی بود که نمایندگان آن را مطرح
کرده و خواستار رفع آنها شدند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت :در این
جلســه همچنین درباره تعامل هر چه بیشتر قوای
مقننه و قضائیه و ســهم مشترک از مسائل یکدیگر
مورد تأکید قرار گرفت.
سلیمی خاطرنشــان کرد :همچنین در جلسه

پیامی خطاب به سردار کاظمی تاکید کرد :انتصاب
شایســته جنابعالی به ســمت «رئیس سازمان
اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی» که
بیانگر تعهد ،لیاقت ،توانمندی و شایستگیهای آن

برادر گرانقدر است را صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض مینمایم.
همچنین سردار سرلشــکر پاسدار حسین
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

رئیس قوه قضائیه
نتیجه پرونده کرسنت را اعالم کند

مالک شریعتی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه
 ۵تیرماه) مجلس شورای اسالمی طی تذکر شفاهی
گفت :هفته قوه قضائیه را تبریک می گویم و از رئیس
قوه قضائیه درخواست میکنم نتیجه پرونده کرسنت
را اعالم کند.
وی افزود :براساس قانون بودجه  1۴01وزارت

نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی صبح
دیروز در صحن علنی مجلس ،کلیات طرح تشکیل
ســازمان پدافند غیرعامل را با  18۶رأی موافق20 ،
رأی مخالــف و  ۵رأی ممتنع از مجموع  2۳0رأی
به تصویب رساندند .بنابر نظر هیئت رئیسه مجلس
مقرر شد جزئیات این طرح به صورت دوشوری مورد
بررسی قرار بگیرد.
کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
تصویب شد

در جلسه علنی دیروز مجلس همچنین گزارش
کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام
کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که وکالی
ملت بــا  1۹۴رأی موافق 1۹ ،رأی مخالف و  ۶رأی
ممتنع از مجموع  2۳0نماینده حاضر در جلسه علنی
با کلیات این طرح موافقت کردند.
طبق گفته رئیس مجلس شورای اسالمی با توجه
به اینکه این طرح پیشنهادات زیادی دارد ،دو شوری
میشود و ابتدا پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون
اجتماعی مجلس مطرح و سپس در دستور کار صحن
علنی قرار میگیرد.
حضور سفیر ژاپن در صحن علنی مجلس

احمد نادری در نشســت علنی دیروز مجلس
شورای اســالمی،اعالم کرد :به سفیر ژاپن و هیات
همراه او از این سفارتخانه و همچنین گروه دوستی
پارلمانی ژاپن که در جلسه علنی مجلس حضور یافتند
خوش آمد میگوییم.

سردار سالمی و سردار باقری
از اقدامات حجتاالسالم طائب تقدیر كردند

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و
فرمانده کل سپاه از اقدامات حجتاالسالم
طائب تقدیر کردند.
سردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ستاد
کل نیروهــای مســلح در پیامهــای جداگانــه
انتصاب ســردار کاظمی به ریاســت ســازمان
اطالعات ســپاه را تبریک گفت و از خدمات 1۳
ساله حجتاالسالم طائب در راهاندازی و مدیریت
این سازمان پرافتخار تجلیل کرد.
سرلشــکر باقری با تقدیر از اقدامات صورت
گرفته توسط حجتاالسالم حسین طائب ،تاکید
کرد :اکنون پس از  1۳سال خدمت مجاهدانه و
صادقانه در سنگر خطیر «ریاست سازمان اطالعات
سپاه انقالب اسالمی» ،که با راهبری موفق آن برادر
فرهیخته ،تشکیل ،سازماندهی و توسعه کمی و
کیفی این مجموعه حســاس و راهبردی محقق
و توفیــق در بســیاری از پروندهها و موضوعات
اطالعاتی و امنیتی از جمله کشف و خنثیسازی
ســناریوهای نفوذ و جاسوسی رقم خورده است
و در تعامــل هم افزا و مقتدر با ســایر نیروهای
اطالعاتــی و امنیتی کشــور ،مفتخــر به عنوان
«ســرباز گمنام امام زمان(عج) هستید ،امنیت
مثال زدنی ایران اسالمی از گزند توطئههای نظام
سلطه و صهیونیسم بین الملل مصون مانده است؛
بر خود وظیفه میدانم به مصداق کالم شــریفه
«و من لم یشــکر المخلوق لم یشــکر الخالق»
از همت جهادی و انقالبــی و تالشهای ارزنده
جنابعالی در این راســتا قدردانی و سپاسگزاری
نمایم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در

با حضور فرمانده کل سپاه

آیین تکریم و معارفه فرماندهی سپاه حفاظت ولیامر(عج) برگزار شد

آییــن تکریم و معارفه فرمانده ســپاه
حفاظت ولیامر(عج) سپاه با حضور سرلشکر
حســین ســالمی و جمعی از فرماندهان و
مسئولین نیروهای مسلح برگزار شد.
آیین تکریم و معارفه فرمانده ســپاه حفاظت
ولیامر(عج) با حضور ســردار سرلشــکر پاســدار
حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب
اســالمی ،حجتاالســالم والمســلمین طیبیفر
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه ،سردار سرتیپ

بسیجی محمد شــیرازی رئیس دفتر نظامی مقام
معظم رهبری و جمعی از مسئولین و کارکنان این
فرماندهی ،دیروز (یکشنبه) برگزار شد.
در این مراســم ضمن معرفی سردار سرتیپ
دوم پاسدار حسن مشــروعیفر به عنوان فرمانده
سپاه حفاظت ولیامر(عج) از مجاهدتهای صادقانه
و تالشهای ارزنده و شــبانهروزی  12ساله سردار
سرتیپ پاسدار ابراهیم جباری در فرماندهی موفق
این سپاه ،تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اطالعات
سپاه ،حجتاالسالم طائب را شخصیتی دانست
کــه در دفاع از انقالب در صحنه اطالعاتی نظام،
نقش برجســته و درخشانی از ابتدای مسئولیت
در دو دوره منفصــل نزدیک دو دهه تا به امروز
ایفا کرده است.
وی افزود :ایشان در اوج بحرانهای سخت و
فشارهای سنگین و نبردهای اطالعاتی دشمن،
نقش اطالعات ســپاه در نظام اطالعاتی کشور
را احیا ،معماری جدیــدی از اطالعات نوین را
شــکل داد و فراتر از جمعآوری و تبدیل به یک
پایانه و توزیع اطالعات ،سازمان اطالعات سپاه
را بــه مجموعهای فعال ،مســلط و چند بعدی
تبدیل کرد.
فرمانده کل ســپاه با تاکیــد بر اینکه ایجاد
آرامش و ثبات در کشور تصادفی نیست و در سایه
مجاهدتها حاصل میشود ،به نقش حجتاالسالم
طائــب در این عرصه پرداخــت و گفت :در بعد
اطالعات اقتصادی و مبارزه با مفاســد اقتصادی
و هشــدارهای به موقع به مسئولین کشور برای
مسلط شدن بر وضعیت اقتصاد و معیشت مردم
که محور اصلی هدفگذاریهای امروز دشــمن
است ،وی نقش موثر و انکار ناپذیری را ایفا کرد.
سرلشــکر ســالمی در ادامه سردار سرتیپ
پاســدار محمد کاظمی رئیس جدید ســازمان
اطالعات سپاه را فردی سلیمالنفس و برخوردار
از اشراف ،تسلط و آشنایی عمیق با حوزه حفاظتی
اطالعاتی و امنیتی ســپاه دانست که سالها در
صیانت از سپاه مجاهدانه ،صادقانه و هوشمندانه
فداکاری کرده است.

امیر الهامی:

موشکهای پدافند هوایی ارتش با برد  ۳۰۰كیلومتر رونمایی میشود

جانشــین نیروی پدافند هوایی ارتش
گفت :افزایش توان موشکی ارتش و سپاه
از الزامات قدرت بازدارندگی و حفظ منافع
ملی اســت و در این راســتا موشکهای
پدافند هوایی با برد  300کیلومتر رونمایی
میشود.
امیر علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند
هوایــی ارتــش در جمــع کارکنــان نیروهای
مسلح ارتش ،سپاه پاســداران و نیروی انتظامی
جمهوری اســالمی ایران با بیان اینکه در حوزه
مســائل راهبردی نباید به هیچ کشوری وابسته
باشیم ،افزود :تنها راه برونرفت و گذر از تمامی
تحریمهــا و تهدیدها قوی شــدن در همه امور

بهویژه در حوزه نظامی است.
امیر الهامــی با بیــان اینکــه فرماندهان،
مســئوالن و مدیران در بخشهای مختلف باید
همدل و همآوا در راســتای اهداف نظام اسالمی
قدم بردارند ،افــزود :همافزایی و هماهنگی بین
ارکان مختلــف نظــام قطعاً خاری در چشــم
دشمنان و موجب پیشرفت کشور است.
جانشــین نیــروی پدافند هوایــی ارتش با
بیــان اینکه در حوزه مســائل راهبــردی نباید
به هیچ کشوری وابسته باشــیم ،گفت :افزایش
توان موشــکی ارتش و ســپاه از الزامات قدرت
بازدارندگــی و حفظ منافع ملی اســت که باید
بیش از پیش ارتقا پیدا کند.

امیر الهامی با اشــاره به اینکه موشکهای با
برد  ۳00کیلومتر در آینده نزدیک توسط پدافند
هوایی ارتش رونمایی میشود ،خاطرنشان کرد:
توســعه قدرت موشکی نماد خودباوری و اتکا به
توان و نیروی داخلی است.
وی بــا بیان اینکه امروز رصد ،شناســایی و
رهگیری تمامــی پرندهها ،پهپادها ،جنگندهها و
 ...در مرزهای هوایی کشورمان بهویژه در منطقه
خلیج فارس دغدغه نیســت ،تصریح کرد :تولید
رادار کامــ ًال بومی بــا برد  ۳000کیلومتر و نیز
اشراف انواع پهپادها با ارتفاع بیش از  ۴۷هزارپا
در سازمان رزم نیروی پدافند هوایی ارتش نوید
تســلطی قاطع و رصدی لحظــهای در مرزهای

هوایی کشــورمان را میدهد که در صورت بروز
هرگونه خطای دشــمن لحظهای پاسخ کوبنده
میدهیم.
جانشــین نیروی پدافند هوایــی ارتش،
ادامه داد :پدافند هوایی ارتش در زمینه علوم
پدافنــدی ،هوش مصنوعی ،علوم شــناختی،
کوانتوم ،دفاع ســایبری ،جنــگ الکترونیک
و  ...همکاری شــگرف و ارزنــدهای با نخبگان
کشــوری ،مجموعــه وزارت دفــاع ،نیروهای
مسلح ،ســازمان جهاد خودکفایی و نیز سایر
مؤسســات علمی و دانشگاهی دارد که دشمن
را در تصمیمگیریهایش دچــار چالش کرده
است.

وال استریت ژورنال خبر داد

نشست محرمانه در شرمالشیخ
علیه توانمندیهای پهپادی و موشکی ایران

پوستر هشتمین جشنواره رسانهای
ابوذر با حضور سرلشکر سالمی فرمانده
کل سپاه رونمایی شد.
مراســم رونمایی از پوســتر هشتمین
جشــنواره رسانهای با حضور سردار حسین
سالمی ،فرمانده کل سپاه ،سردار غالمرضا
سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین،
حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی نماینده
ولیفقیه در سپاه پاسداران و جمعی دیگر از
مقامات عالیرتبه لشــکری و مدیران رسانه
رونمایی شد.
محمدیان تصریح کرد :هشتمین دوره از
جشنواره رسانهای ابوذر بر این مبنا با نگاهی
نو و جهتدهی هدفمندتر برگزار میشود و
به صورت عملی ارتقای تولیدات رسانهای در
سراسر کشور را هدف قرار داده است.

وی با اشــاره به لزوم امیدبخشــی به
جامعه خاطرنشــان کرد :رسانهها ظرفیت
باالیــی در بیان رخدادهــای امیدبخش و
پیشرفتهای کشور دارند و اگر این ظرفیت
به صورت حداکثری بالفعل شــود شــاهد
خنثی شــدن اقدامات ضدایرانی رسانههای
معاند خواهیم بود.
مسئول سازمان بسیج رسانه در پایان
خاطرنشان کرد :محورهای هشتمین دوره
از این جشــنواره نیز «تولید ،دانشبنیان و
اشتغالآفرین»« ،جهاد تبیین»« ،پیوند رسانه
و صنعت»« ،مقابله با آسیبهای اجتماعی»،
«دستاوردهای انقالب اســالمی»« ،بیانیه
گام دوم انقالب»« ،امید و نشــاطآفرینی»،
«خانواده ،جامعه و فرزندآوری»« ،ســبک
زندگی ایرانی و اسالمی» است.

روزنامه آمریکایی گزارش داد واشنگتن
در ماه مارس نشستی محرمانه با مقامات
ارشــد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی
تشــکیل داد تا چگونگی هماهنگی برای
مقابله با تواناییهای موشکی و پهپادهای
ایران را بررسی کنند.
روزنامه آمریکایی «وال اســتریت ژورنال»
بــه نقل از مقامات آمریکا و منطقه گزارش داد،
واشــنگتن در ماه مارس نشســتی محرمانه با
مقامات ارشد نظامی اسرائیل و کشورهای عربی
تشکیل داد تا بررسی کنند که چگونه میتوانند
علیه تواناییهای موشکی و پهپادهای رو به رشد
ایران هماهنگ شوند.
طبــق این گزارش ،ایــن مذاکرات که قب ً
ال
فاش نشــده بود در «شرمالشیخ مصر» برگزار
شد و اولین بار بود که چنین طیفی از نظامیان
عالیرتبه اســرائیلی و عرب تحت نظارت ارتش

ایــاالت متحده برای بحــث در مورد چگونگی
دفاع در برابر یک «تهدید مشترک» دیدار کردند.
به گفته مقامات مورد ذکر این نشریه ،این
نشست مقامات ارشد نظامی اسرائیل ،عربستان
ســعودی ،قطر ،مصر و اردن را گرد هم آورد و
در حالی برگزار شد که اسرائیل و همسایگانش
در مرحله اولیه بحث دربــاره همکاری نظامی
احتمالی هستند.
طبق این گــزارش ،امــارات و بحرین نیز
مقاماتــی را بــه این نشســت اعــزام کردند و
ژنــرال «فرانک مکنزی» فرمانده وقت نیروهای
تروریســتی آمریکا در منطقه (سنتکام) هم به
نمایندگی از ایاالت متحده در مذاکرات مذکور
حضور داشت.
به نوشــته این روزنامــه آمریکایی ،با این
حال ،بحث میان کشورهای خاورمیانه در مورد
همکاری در زمینه دفــاع هوایی ،راه درازی در

پیش دارد و هنوز از نظر دیپلماتیک حســاس
است.
به گــزارش وال اســتریت ژورنال ،مقامات
اســرائیل و کشــورهای عربی به جز امارات از
اظهارنظر در مورد این نشست خودداری کردند
یــا به درخواســتها برای اظهارنظــر در مورد
آن پاســخی ندادند .امــارات در مورد مذاکرات
اظهارنظر نکرد ،اما به موضوع همکاری به طور
گسترده پرداخت .دولت امارات اعالم کرد :امارات
متحده عربی عضو هیچ اتحاد نظامی یا همکاری
منطقهای نیست که کشور خاصی را هدف قرار
دهد .عالوهبر این ،از هیچ بحث رســمی مربوط
به چنین اتحاد نظامی منطقهای آگاه نیست.
به گزارش این رســانه آمریکایی ،مذاکرات
شرمالشــیخ به دنبال گفتوگوهای محرمانه در
یک گروه کاری ســطح پایین میان نمایندگان
کشــورهای خاورمیانه که ســناریوهای فرضی

در مورد چگونگی همکاری برای شناســایی و
دفاع در برابر تهدیــدات هوایی را مورد بحث و
بررســی قرار دادند ،برگزار شد .این گروه کاری
شامل سرلشــکر «اسکاتبندیکت» افسر ارشد
برنامهریزی سنتکام بود.
وال اســتریت ژورنال به گفته افراد آشنا با
ایــن مذاکرات افزود« :در مذاکرات ســطح باال
شرمالشیخ ،شرکتکنندگان در مورد روشهای
اطالعرسانی ســریع هنگام شناسایی تهدیدات
هوایی به توافق اصولی دست یافتند».
بــه ادعای این گزارش« ،برای کشــورهای
خاورمیانــه ،ایــران تنها خطر بالقوه نیســت.
گروههای شــبهنظامی سنی نیز در حال توسعه
استفاده از پهپادها برای انجام حمالت هستند».
پیشتر ،منابع رســانهای از عدم پیوستن
برخی کشورهای عربی به طرح دفاع هوایی رژیم
موقت صهیونیستی در تقابل با ایران خبر دادند.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

نتیجه ارز  4200تومانی ،تورم و بیعدالتی بود
سرویس سیاسی-
روزنامه ابتکار در مطلبی به نقل از یک کارشناس نوشت« :پیش از این یارانهای که به واردکننده اختصاص مییافت
مضراتی از جمله تورم و بیعدالتی داشت پس قیمت  ۴کاالی پایهای اصالح شد و در نتیجه کاالهایی که متأثر از این
 ۴کاالی پایهای بودند مثل لبنیات یا محصوالتی که از روغن ،مرغ و تخم مرغ تهیه میشدند هم افزایش یافت .قطعاً با
اجرای طرح اصالح اقتصادی بخشی از تورم ساالنه کاهش مییابد نه اینکه صفر شود».
در این مطلب آمده است« :ما در یک سال و دو سال نمیتوانیم برای کنترل و مهار تورم کاری کنیم .اما باید بدانیم
که تمام دنیا در یک بازه زمانی  8تا  10ســاله توانســتهاند به ســمت یک ثبات در تورم حرکت کنند .کنترل تورم تنها
چالش ایران نبوده و دنیا تجربههای متفاوتی در این زمینه دارد».
کارشــناس اقتصادی به ابتکار گفت« :با اصالح ســاختار هزینهکرد دولت ،اصالح نظــام پولی و اصالح نظام ارزی
میتوانیم در یک دوره میانمدت  8تا  10سال میتوانیم تورم را کنترل کنیم دقیقاً همان کاری که بسیاری از کشورها
در دنیا انجام دادهاند».
گفتنی اســت دولت روحانی بهجای بازگشت به راهبرد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی ،تمام وقت خود
را صرف رانت ســازی با توزیع نابرابر ارز  ۴200تومانی موســوم به «ارز جهانگیری» کرد و در عمل ،فسادی دامنهدار را
شــکل داد بهطوری که از مجموع ذخایر ارزی کشــور در مجموع  18میلیارد دالر را بر باد داد .بر همین اساس بود که
رئیسجمهور رئیسی در گفتوگوی اخیر تلویزیونی با مردم با بیان اینکه «ادامه تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش
فاصله طبقاتی بود» گفت :قیمت کاالهایی که با ارز ترجیحی وارد میشد  200تا  ۳00درصد افزایش یافته بود.

نگرانی حامیان دولت رکورددار تورم برای سفره معیشت مردم!

روزنامه اعتماد روز گذشــته در گزارش اقتصادی خود نوشــت« :یک ماه پس از برنامه پرســر و صدای دولت برای
حذف ارز با نرخ ترجیحی موســوم به «جراحی اقتصادی» ،حاال شــوک قیمتی خود را در افزایش بیسابقه تورم ماهانه
خردادماه نشان داده است .در حالی که سازمان برنامه و بودجه ایران قب ًال گفته بود که «حذف دالر  ۴200تومانی تورم
را هفت درصد باال میبرد» اما اعالم نرخ تورم بیش از  12درصدی فقط در یک ماه ،نشــان داد که این برآورد خالی از
اشتباه هم نبوده است».
اصالحطلبان بعد از ســکوت طوالنی در برابر مشــکالت معیشتی مردم طی سالهای گذشته ،درست زمانی به فکر
معیشت مردم افتادهاند که دولت سیزدهم در پی آوار برداری از مدیریت فاجعه بار دولت مورد حمایتشان است .در واقع
اوضاع امروز کشور ماحصل و میراث مدیریت فاجعه بار دولت مورد حمایت این جریان است .دولتی که با شعار مذاکره و
رفع تحریمها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رأی آنها را گرفته بود اما  8سال بعد عالوهبر نابود کردن معیشت مردم،
افزایش چند صددرصدی قیمت مســکن ،دالر ،خودرو ،کاالهای اساســی ،کاهش چند ده درصدی ارزش پول ملی و...
کشور را با  800تحریم جدید دیگر تحویل داد و رفت.
مدعیان اصالحات که جزو حامیان تمامقد دولت تدبیر و امید بوده و اساساً از مقصران و بانیان وضع کنونی کشور
هستند و روزی دالر جهانگیری را افتخار میدانستند حاال برای کارشکنی و بزرگنمایی مسئله حذف ارز  ۴200تومانی و
ایجاد فضای روانی برای شدت و حدت بخشیدن به تورمها و دامن زدن به مشکالت معیشتی ،آن را استخوان در گلوی
دولت و خود را نگران معیشت مردم معرفی میکنند!
بدون تردید پرونده ارز  ۴200تومانی بایســتی روزی در محکمه صالحه مورد پیگیری قضایی قرار گیرد و بانیان و
عامالن سیاســتهای غلط اقتصادی که  18میلیارد دالر از مجموع ذخایر ارزی کشــور را بر باد دادند ،محاکمه شوند تا
«سیه روی شود هر که در او غش باشد».

حمایت مدعیان اصالحات از دیپلماسی همسایگی دولت

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت« :شاید برای هر یک از کشورهای ترکیه و سوریه ،کشورهای آسیایمیانه
یا همسایههای شرقی ایران ،به صورت مصداقی و تکتک ،چنین جهشی پیشبینی نشده باشد؛ اما تردیدی نیست که
هر یک بهتنهایی مقصدی جذاب به شمار میروند؛ از پاکستان  200میلیون نفری گرفته و عراق رو به رشد و نیازمند
زیرساختها تا کشورهای آسیای میانه ،باید از طریقی به دریای آزاد برسند یا ترکیه که با وجود همه چالشهای اخیر
اقتصادیاش ،در کانون توجه قرار دارد».
در ادامه این مطلب آمده اســت« :شــیب نزولی حضور ایران در بازارهای همســایه طی سالهای گذشته ،با وجود
افزایش نرخ ارز و صادراتیشدن کاالی تولیدی ایران ،نشان میدهد که فراتر از حجم و قیمت تولید ،چالشهای دیگری
مانع توسعه حضور کاالی ایران در بازار همسایه بوده است؛ همان جنس دغدغههایی که ایران را از جمع شرکای تجاری
پراهمیت همسایهها کنار زده است».
دنیای اقتصاد نوشــت« :پرواضح اســت که ایران در نقطه استراتژیکی از کره زمین قرار گرفته است و میتواند پلی
برای انتقال کاال بین شــرق و غرب یا شــمال و جنوب جهان باشــد؛ پلی که آبهای آزاد را به آسیای میانه محصور در
خشــکی متصل میکند یا میتواند معبری برای انتقال تولیدات چینی به اروپا باشــد یا حتی شمال آفریقا را بهسهولت
به هند و روسیه متصل کند .اما فعالشدن این معابر و بهرهبردن از منافع ترانزیت ،یک پیششرط راهبردی دارد و آن،
دیپلماســی اقتصادی با همســایگان است .اینکه ترکیه بهعنوان کشور معبر تردد هر روز ،شرایط تبادل کاال میان ایران
و ســوریه را دشــوارتر میکند یا ازبکستان برای رسیدن به اقیانوس ،مسیر سهل و امن ایران را با افغانستان و پاکستان
جایگزین میکند ،ناشی از خأل و ضعف همان دیپلماسی اقتصادی است».
در ادامه این مطلب آمده است« :نگاهی به حجم تفاهمنامهها و قراردادهای تجاری میان همسایگان ،گواه دیگری
بر این مهم اســت که برای بهرهمندی از مزیتهای موقعیتی که در آن قرار گرفتهایم ،چارهای جز تعامل با همســایگان
نداریم؛ امر مهمی که در عمل اتفاق نمیافتد».
الزم به ذکر است که ایران در حال «تبدیلشدن بههاب منطقه» است ،با چین ،روسیه و ونزوئال مناسبات راهبردی قوی
و برنامههای جامعه همکاری بیستساله دارد ،دیپلماسی همسایگی و اقتصادی (از قزاقستان تا ترکمنستان و تاجیکستان
و پاکســتان و عراق و قطر) در دولت ســیزدهم فعال شده و بر اساس اعالم رسمی مقامات کشورمان مناسبات تجاری
 ۴برابر شده است .این در حالی است که دولت قبلی با شعار بستن با کدخدا دنبال رابطه با غرب بود و نه تنها نتوانست از
ظرفیت دیپلماسی همسایگی و مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه استفاده کند بلکه باعث انزوای ایران در منطقه شد.

زیباکالم :تفاوت رئیسی با روحانی با گوشت و پوست قابل لمس است

روزنامه ســازندگی در مطلبی با عنوان «ایران؛ یک سال بعد» به نقل از «صادق زیباکالم» نوشت 8« :سال ریاست
جمهوری آقای روحانی را دیدیم و این یک ســال ریاســت جمهوری آقای رئیسی را نیز مشاهده کردیم .تفاوت این دو
دولت با گوشت و پوست قابل لمس است».
گفتنی است روزنامه آرمان ملی چند روز پیش در مطلبی به نقل از فعال سیاسی اصالحطلب نوشت« :من به سهم
خود دوست داشتم آقای رئیسی با بهکارگیری افراد مجربتر جناح خود در کارش که مربوط به مردم است موفق شود.
امیدوارم با تجدیدنظر در انتخاب برخی مدیران موفق شود ...به نظر من تحرک و تالش دولت بهخصوص شخص آقای
رئیسی ،درخور تحسین است .اصوالً اگر قرار باشد دولتمردان برای مردم کار کنند نباید شب و روز بشناسند .این ویژگی
در عمل آقای رئیســی نمایان اســت .بیتردید اگر آقای رئیسی کارها را به افراد باتجربهتر و باتدبیرتر جناح خود واگذار
میکرد ،موفقتربود».

مقام ایرانی به الجزیره:

زبان زور بیفایده است
با تحریم و تهدید تسلیم نمیشویم

یک مقام ایرانی به شبکه الجزیره گفت که تهران
در تالش برای یک توافق محکم و قوی است و در این
راستا زبان زور فایدهای ندارد.
وبسایت شبکه الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی بدون ذکر
نام او درخصوص سفر «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به تهران گفت که گفتوگوها با او صریح و عمیق
و مفصل و با احساس مسئولیت باالیی همراه بود.
این مقام ایرانی افزود :نمیتوان با تحریم و تهدید و زبان
زور ایران را تسلیم کرد و این روشها بیفایده است .سعی داریم
توافقی قوی انجام دهیم و این موضوع به این بستگی دارد که
واشنگتن منافع ملی ما را به رسمیت بشناسد.
امیرعبداللهیان :مصمم به نیل به توافق خوب
قوی و پایداریم

ایجاد امنیت پایدار در منطقه و نظام بینالملل افزود :متاسفانه
روابط راهبردی اروپا با برخی کشورهایی در حال توسعه است
که مظهر شر ،ناامنی و تروریسم دولتی در جهان هستند.
شمخانی با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج غیرقانونی
این کشور از برجام که موجب افزایش بیاعتمادی مردم ایران
به غرب و آمریکا شــد ،اظهار داشت :ما ضمن آنکه به همه
تعهداتمــان در برجام عمل کردیم ،هیــچگاه از میز مذاکره
خارج نشدیم و اکنون نیز به دنبال توافقی قوی ،پایدار و قابل
اتکاء هستیم.
وی بدعهدی آمریکا و بیعملی اروپا در برجام را تجربهای
تلخ برای مردم ایران عنوان کرد و افزود :اقدامات جبرانی ایران
در بخش هستهای صرفا واکنشی قانونی و عقالنی به یکجانبه
گرایی آمریکا و انفعال اروپا بوده و تا زمانی که رویه غیر قانونی
غرب تغییر نکند ،ادامه خواهد داشت.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران که چهارم تیرماه میزبان جوزپ بورل مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود ،در توئیتی در این باره نوشت:
در تهران با آقای جوزپ بورل دیدار کردم .گفتوگوی ثمربخشی
در مورد طیفی از مسائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی ،شامل
آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریمها داشتیم.
وی تصریح کرد :اگر ســایر طرفها اراده الزم را داشــته
باشند ،ایران مصمم به نیل به توافق خوب ،قوی و پایدار است.

جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد
یکشنبه در توئیتی ،خروجی مهم سفر خود به تهران و دیدار با
مقامات جمهوری اسالمی ایران را تشریح کرد.
بورل در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت :نتیجه مهم
سفر من به ایران این بود که ما بنبست اخیر را بازگشایی کرده
و مذاکرات متوقفشده بر سر برجام از سر گرفته میشود.

علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به رویکرد اتحادیه
اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم،دفاع از حقوق بشر،تامین امنیت
انرژی و تحکیم امنیت پایدار در نظام بینالملل گفت :جمهوری
اسالمی ایران بر اساس راهبرد ثابت خود و با صرف هزینههای
مادی و انسانی قابل توجه ،اقدامات کم نظیری را در حوزههای
ذکر شده به انجام رسانده که منافع آن متوجه جهانیان بهویژه
شهروندان اروپایی بوده است.
وی با انتقاد از کم توجهی اروپا به نقش سازنده ایران در

یک مقام ارشد فرانسوی مدعی شد که سران گروه  ۷درباره
احیای برجام رایزنی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ریاست جمهوری
فرانســه گفت پس از دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا با مقامات ارشــد در تهران برای رفع وقفه پیش آمده در
مذاکرات ،سران گروه هفت درباره چشمانداز احیای مذاکرات
هستهای ایران گفت وگو خواهند کرد.
این مقام فرانســوی که به نام او اشــارهای نشده ،گفت:
«مذاکرات بین تیمهای ما تشدید شده است».

شمخانی :اقدامات جبرانی ایران ادامه مییابد

بورل :بنبست مذاکرات وین را بازگشایی کردیم

رایزنی گروه  ۷درباره احیای برجام

شهردار شهر میراث جهانی یزد:

تعامل مدیریت شهری با مجموعه دستگاه قضا سازنده است

یزد -خبرنگار کیهان:
شهردار شهر میراث جهانی یزد با اشاره به
تعامل خوب مجموعه مدیریت شــهری یزد با
دستگاه قضا در اســتان ،خواستار افزایش این
تعامل به صورت علمی و فنی شد.
ابوالقاسم محیالدینی ،شهردار شهر میراث جهانی
یزد خاطرنشــان کرد :اگر ارتباط دســتگاه قضا را با
مدیریت شهری بتوان در حوزههای علمی و فنی تقویت
کرد قطعا نتایج بسیار بهتر و بیشتری به دنبال دارد.

شــهردار شــهر میراث جهانی یزد عنــوان کرد:
قطعــا ایــن اتفاق هــم رضایتمندی شــهروندان را
افزایــش میدهد و هم جلوی بســیاری از هزینههای
اضافــه و ایجاد مشــکل برای بخشــی از مــردم را
میگیرد.
محیالدینی گفــت :برخی پروندههای تخریب در
کمیسیونها صادر شــده که دارای تناقضاتی است و
میتوان به وسیله افزایش تعامل با دستگاه قضا زمینه
رفع این تناقضات را برطرف کرد.

ترامپ :آبرویی برای آمریکا باقی نمانده
به ابزاری برای خنده تبدیل شدهایم

رئیسجمهور ســابق آمریکا دیروز (یک شنبه) در
اجتماعی که در آن علیه «جو بایدن» ســخنرانی میکرد
گفته «آمریکا در دو سال گذشته چنان متزلزل شده است
که به یک ابزاری برای خنده دیگران تبدیل شده است».
آن طورکه ریانووســتی نوشــته ترامپ در این ســخنرانی
گفته«بایدن مزیت اقتصادی و سیاسی واشنگتن در صحنه جهانی
را از دست داده است .این کشور دیگر کشور بزرگی نیست ،خراب
شده است .یا الاقل دیگر یک کشور مسلط نیست ».ترامپ پیش
دوشنبه  ۶تیر 1401
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آلخلیفه اداره بحرین را
به رژیم صهیونیستی سپرده است!

معاون دبیرکل جمعیت «الوفــاق» بحرین میگوید
آلخلیفه حاکمیت کشور بحرین را به صهیونیستها واگذار
کرده و این امر «خیانت» است.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» بحرین
در گفتوگویی با خبرگزاری فارس ،به اقدام آل خلیفه در عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی پرداخته است .الدیهی درباره خطرات
واگــذاری امنیــت بحرین به رژیــم صهیونیســتی گفته« :این
رابطــه ،روابــط منطقهای برابر را برقرار نمیکنــد ،هر نزاعی که

از این نیز بارها اعالم کرده آمریکای تحت هدایت دموکراتها در
حال ســقوط است .وی هفته گذشته هم در اعتراض به جلسات
استماع کنگره درباره حمله به کنگره در سال  2020در بیانیهای
اعالم کرده بود« :آمریکاییها در تالش هستند تا باکهای بنزین
خود را پر کنند ،به نوزادانشان غذا بدهند ،فرزندان خود را آموزش
دهند ،کارمندان را استخدام کنند ،سفارش خرید بدهند ،و انبوهی
از تراژدیهای دیگر وجود دارد که صد درصد آنها را دموکراتهایی
ایجاد کردهاند که از طریق انتخابات تقلبی به قدرت رسیدند».

 27ژوئن 2022

نگاه

درآمدی بر سفر بایدن به عربستان

غرب آســیا همواره درگیر شبکه وسیعی از بحرانها بوده که نه تنها ملتهای
منطقه بلکه ســایر نقاط جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار داده اســت .این شبکه
وســیع از گونههای مختلفی از بحران از جمله بحران تفســیر شــریعت ،بحران
مشــروعیت ،بحران هویت ،بحران حقوق بشر و ...تشکیل شده که عوامل مختلف
داخلی ،منطقهای و جهانی در تشدید و تقویت آن نقش بسزایی داشته و به گونهای
به هم پیوند خوردهاند که مطالعه این شــبکه بحران نیازمند روشی چند رشتهای
است .در ســالهای اخیر رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در
قبال مطالبه عمومی ملتهای خود برای نقشآفرینی و مشارکت در اداره عمومی
دســت به اقداماتی زدهاند که مغایر با اســناد و اعالمیههای حقوق بشــر بوده و
علیرغــم گزارشهای مختلف نهادهای حقوق بشــر بینالمللی ،جامعه بینالملل
به دلیل سیاســی کاریهای قدرتهای بزرگ تا کنــون هیچگونه اقدام عملی در
جهت احقاق حقوق ملتهای آنان انجام نداده اســت .منافع گســترده قدرتهای
بینالمللی در منطقه خلیجفارس باعث شــده تا آنان با اتخاذ سیاستهای مختلف
ســعی در کنترل منطقه و بهرهبرداری ازآن در جهت منافع خود را داشته باشند،
به همین دلیل با توجه به همسویی منافع کشورهای حاشیه خلیجفارس از جمله
عربستان با منافع این قدرتها در سطح منطقهای و جهانی ،مسائل حقوق بشری
در سیاســت خارجی این قدرتها به شکلی سیاسی مورد توجه قرار گرفته و این
سیاسی کاری باعث شده تا افرادی همچون محمد بن سلمان در نقض گستردهتر
مسائل حقوق بشری آزادی عمل بیشتری پیدا کنند .نظام سرمایهداری مبتنی بر
انباشت ســرمایه در بازار جهانی ،برای حفظ و توسعه خود نیازمند گسترش بازار
از طریق حذف جغرافیا ،در هم تنیدهتر شــدن مناسبات اجتماعی و از بین رفتن
موانع حرکت ســرمایه است ،به همین دلیل در دوران حاضر گسترش فعالیتهای
مالی و بینالمللی شدن سرمایه ادغام همه دولت -ملتها از جمله کشورهای عرب
حوزه خلیجفارس را به دنبال داشته است .این کشورها از طریق مشارکت در تولید
و انباشــت ثروت در بازار جهانی ،بخشی از شــبکه چندالیه سرمایهداری جهانی
را تشــکیل میدهد ،که آدام هنیه از آن با عنوان ســرمایه خلیج (Kaleeji capital
) یاد میکند .مدارهای انباشــت در منطقه عمدتا در عربســتان سعودی و امارات
متحده عربی مســتقر شــده اســت به این ترتیب چرخه مولد خلیجفارس بر پایه
نفت در اقتصاد جهانی و افزایش جایگاه این کشورها در بازار جهانی ،افزایش نقش
سرمایهداری خلیجی در جهت ثبات سرمایهداری جهانی و حفظ هژمونی آمریکا را
به دنبال داشته است ثباتی که در این روزها تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین به
سمت بیثباتی ،سنجش ناپذیری و پیشبینی ناپذیری حرکت کرده و نگرانیهای
داخلی ،منطقهای و جهانی را برای دولت جو بایدن به همراه داشته است که باعث
شده اســت تا او برای غلبه بر این نگرانیها برخالف شعارها و وعدههای انتخاباتی
خود عمل کند .شــروع و تداوم حمله روسیه به اوکراین و اختالل در صادرات گاز
طبیعی و نفت روســیه به بازار جهانی باعث افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت
شده است که این موضوع سایر صنایع متکی به نفت را نیز تحت تاثیر قرار داده و
هزینه سایر محصوالت نیز با جهش مواجه شده است که مشکالت و نارضایتیهای
معیشتی مردم آمریکا و سایر کشورهای اروپایی را به همراه داشته است .به عنوان
مثال قیمت بنزین در آمریکا تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت خام و همچنین
محدودیتهای ظرفیتهای پاالیشگاههای این کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا
با شکســتن قیمت در ســال  200۸به باالی پنج دالر در هر گالن ـ و در بعضی
از ایالتها با افزایش قیمت تا  ۱0دالر ـ نارضایتی شــدید مردم این کشــور را به
دنبال داشــته و ممکن است این نارضایتی در انتخابات میاندورهای نوامبر ،بایدن و
دموکراتها را با چالش روبه رو نماید .از ســویی دیگر روی کار آمدن جو بایدن به
دلیل شــعارهای حقوق بشری او در انتخابات سال  2020و موضعگیریهایش در
رابطه با موضوعات حقوق بشری عربستان و جنایات بن سلمان از جمله قتل جمال
خاشقجی ،روابط ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی را با چالش روبهرو کرد!
با بروز جنگ اکراین و موضعگیریهای عربســتان در قبال روســیه و تمایل برای
افزایش همکاریهای ولیعهد ســعودی با چین این تنشها عمیقتر کرد و نگرانی
سیاســتمداران آمریکایی را از گرایش احتمالی بیشتر عربستان به شرق و افزایش
مشکالت ناشی از جنگ روسیه و اکراین را به دنبال داشت.
به این ترتیب به نظر میرسد بایدن برخالف وعدهها و شعارهای انتخاباتی خود
در مورد مســائل حقوق بشری از یک سو برای وارد کردن نفت بیشتر عربستان به
چرخه تولید جهانی و پیشــگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت نفت و گاز و از
ســوی دیگر با امید جلوگیری از شکست در انتخابات میاندورهای و نیز ،پیشگیری
از تزلزل رو به افزایش جایگاه آمریکا در ســطح منطقهای و جهانی ،با چشم پوشی
نســبت به اقدامات ضد حقوق بشری محمد بن سلمان راهی عربستان سعودی و
مالقات با ولیعهد سعودی شده است.
محمد نبی طاهرآبادی

نقش سیاه روباه پیر در جنگ یمن
به روایت رئیس سابق حزب کارگر انگلیس

تا کنون روایتهاي مختلفي از مشارکت کشورهاي غربي بهویژه
انگلیس در جنگ و تجاوز عربستان علیه یمن گفته شده است ،اما به
تازگي یکي از معروف ترین و رو راست ترین سیاستمداران انگلیسي
به نقش کثیف کشورش در اداره جنگ علیه یمن اذعان کرده است.
تازه ترین اعتراف به مشــارکت انگلیس در جنگ یمن از سوي« ،جرمي
کوربین» ،رئیسسابق حزب کارگر انگلیس صورت گرفته و این چهره سیاسي
معروف در لندن طی گفتوگویی با پایــگاه  Declassified UKتاکید کرده که
عربستان و انگلیس روابط اقتصادی ،سیاسی و نظامی بسیار مستحکمی دارند
و مسئله به شکل مستقیم به تأسیس عربستان برمیگردد که در آغاز اختراع
انگلیس بود .جرمی کوربین در ادامه به نقد سیاستهاي استعماري کشورش
در غرب آســیا پرداخت و در این ارتباط افزود« :باید تاریخ تمام خاورمیانه را
خواند تا تأثیر منفی سیاســتهای اســتعمارگرانه انگلیس در تمام منطقه را
درک کرد .ارتش عربستان حمایت مالی ،نظامی و لجستیکی زیادی از انگلیس
دریافت میکند ».کوربین حتي پا را فراتر گذاشت و در توضیحات خود خیلي
روشــن اعالم کرد که جنگ یمن را فرماندهان انگلیسي اداره مي کنند .او در
این ارتباط گفت :انگلیس از ســال  ۱0 ،۱۹64سرباز ارشد در نیروهای مسلح
عربستان دارد و سه کارمند انگلیسی به صورت دائمی در داخل مرکز عملیات
هوایی عربســتان حضور دارند .کارمندان برخی شــرکتهای انگلیسی که در
عربســتان کار میکنند عملیات حمله به یمــن را اداره میکنند .ما با فروش
سالح به عربستان مخالفت کردیم .من در سال  20۱6پیشنهاد تعلیق معامالت
ســالح به ریاض را دادم .من شاهد فشارهای غیرعادی و مخالفت نمایندگان
حزب کارگر بودم که گفتند پیشــنهاد من به وظایفشان و شرکتهای بزرگ
انگلیس آســیب میزند .حمالت اخیر به یمن به کشته شدن دهها تن و قطع
اینترنت درسرتاسر کشور منجر شــد .دولت انگلیس در این جنایتها دست
دارد .این اولین بار نیست که در انگلیس منابعي به نقش این کشور در جنگ
علیه یمن اذعان مي کنند .ســال گذشته نیز کوربین مواضع مشابهي را اتخاذ
کرده و با اشاره به حمالت هوایی به یمن گفته بود« :انگلیس از نظر تسلیحات
و آموزش ،در جنگی که عربستان علیه یمن به راهانداخته دست دارد».
در ســالهاي اخیر نقش پشــت پرده انگلیس ،بهویــژه در بحث فروش
تسلیحات به عربستان ،به حضور مستقیم در جنگ یمن تبدیل شده و نیروهای
انگلیســی در غالب  4۵0نظامی از مارس گذشته  20۱۹وارد استان عدن در
جنوب یمن شــدهاند .منابع یمني گفتهاند که نظامیان انگلیسی در قالب یک
تشــکل نظامی  3هزار نفره ،همراه نیروهــای آمریکایی با ماموریت نظارت بر
اســتان استراتژیک عدن که در ورودی دریای ســرخ قرار دارد و از طریق آن
میتوان دریانوردی در منطقه تنگه باب المندب ،دریای عرب و دریای سرخ را
کنترل کند ،وارد جنوب یمن شدهاند .نظامیان انگلیسی همانگونه که در یمن
به دنبال منافع خاص خود هستند ،اما در کنار آن حامی سیاستهای آلسعود
در این کشور نیز میباشند.
پیش از این نیز ،روزنامه االخبار چاپ لبنان با اشــاره به کمک انگلیس به
آلســعود در تجاوز به یمن و حضور  3هزارو  600نظامی بازنشسته انگلیسی
که در پایگاههای نظامی عربســتان در نزدیکی مرزهای یمن مستقر هستند،
به نقل از یکی از این نظامیان گفته بود که نظامیان بازنشســته انگلیسی برای
شرکت « »BAE Systemsبا قراردادهای چند میلیارد دالری با ارتش عربستان،
کار میکنند؛ اگر ما آنجا نبودیم ،جنگنده – بمبافکن های عربســتانی ظرف
یک هفته و نهایتا دو هفته از آسمان یمن ناپدید میشدند.
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صفحه آخر

گزارش خبری تحلیلی کیهان

سایه سنگین جنگ اوکراین و بحران اقتصادی
بر سر اجالس سران گروه 7

سرویس خارجی-
نشست سران گروه  7دیروز در حالی در حاشیه
کوههای آلپ آلمان شروع شد که سایه جنگ اوکراین
و تبعات هولناک ناشی از آن مثل افزایش شدید قیمت
مواد غذایی ،حاملهای انرژی ،تورم و رکود اقتصادی
بر اقتصاد کشورهای عضو این گروه سنگینی میکند.
نشست سران گروه ( 7آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا،
آمریکا،کانادا و ژاپن) دیروز یک شنبه در «بایرن» جنوبیترین
ایالت آلمــان و در یک قلعه در کنار کوههای آلپ در حالی
شروع شــد با این تفاوت که این بار این گروه با چالشهای
بسیار بزرگی دست بهگریبان است .جنگ اوکراین تبدیل به
معمای پیچیدهای برای نه فقط این 7کشور که برای بسیاری
از کشورهای دنیا شده و گویا کشوری بیش از این تحمل این
وضع را ندارند .تحریمها روســیه را متوقف نکرده و هر روز
که زمان میگذرد روسها حلقه محاصره را در شرق اوکراین
روز به روز تنگتر میکنند.
از ســوی دیگر گروه 7هم نتوانسته وابستگی کشورها
عضو را به نفت و گاز روسیه رفع کند و نگرانیها روز به روز
از بحــران انرژی به خصوص در زمســتان آینده بیشــتر و
بیشتر میشــود .هم اکنون قیمتهای گاز در اروپا نسبت
به هفتههای گذشته  60درصد افزایش پیدا کرده و احتمال
افزایش دوباره قیمتها نیز روز به روز بیشتر و بیشتر میشود
در صورت تشــدید بحران احتمال بروز انشقاق گسترده در
شــرق و غرب اروپا و همچنین بین کشــورهای عضو گروه
 7نیــز میرود چرا که همه به یکاندازه از این بحران متاثر
نیستند .از سوی دیگر سایه بحران اقتصادی و کمبود مواد
غذایی نیز که بخشــی از آن به خاطر جنگ اوکراین ایجاد
شــده بر اقتصاد  7کشور صنعتی سنگینی میکند .تورم در
بســیاری از کشورها رکوردهای  40ساله را شکسته است و
اقتصاد دانها نیز از بروز رکودهای سنگین طی سال آینده
میالدی خبر میدهند.
معمای تحریمها

بر اســاس گزارشها انتظار میرود که در این نشست
 3روزه رهبــران گــروه 7به دنبال نشــان دادن یک جبهه
متحد در حوزه حمایت از اوکراین تا زمان الزم و همینطور

اعمال فشــار بر کرملین باشــند .در این میان ممکن است
روی تحریمهای جدیدی نیز بر علیه روسیه در این نشست
توافق شــود با این وجود افزایش تحریمها ممکن اســت به
معمایی برای گروه 7تبدیل شود چرا که افزایش تحریمهای
ضد روسی ممکن است به ضد اهداف اولیه خود کمک کرده
و به تشــدید بحران غذایی ،تشدید تورم و بحران اقتصادی
در درون کشــورهای عضو گروه  7منجر شــود .یک منبع
آگاه به رویترز گفته که گروه 7قرار اســت بر ســر ممنوع
ســاختن واردات طال از روســیه موافقت کنند .همچنین
یــک منبع دولتی آلمانی نیز گفته که این رهبران به دنبال
گفت وگوهایی «واقعا ســازنده» در مــورد تعیین احتمالی
سقف قیمت برای واردات نفت از روسیه هستند .همچنین
انتظار میرود که رهبران این گروه درباره گزینههای مربوط
بــه مقابله با افزایــش قیمتهای انــرژی و جایگزین برای
واردات نفت و گاز از روسیه گفت وگو کنند.
شــعار این دوره اجالس «پیشــرفت برای یک جهان
عادالنه» عنوان شده است .پیشتر قرار بود مقابله با تغیرات
اقلیمی و تســریع چرخش به سوی انرژیهای تجدیدپذیر
محور اصلی رایزنیها باشــد .با این وجود حمله روســیه به
اوکراین باعث شــد مســئله تغییرات اقلیمی به حاشــیه

رانده شــود .به دعوت صدراعظم آلمان قرار است ولودیمیر
زلنســکی ،رئیسجمهوری اوکراین به صــورت مجازی در
اجالس گروه هفت شرکت کند.
شولتس :انتظار زیادی نداشته باشید

در آستانه شروع نشست صدراعظم آلمان گفت که نباید
از ســران این گروه اتخاذ «تصمیمــات فوقالعاده» را انتظار
داشــت.به گزارش ایسنا« ،اوالف شولتس ،در یک سخنرانی
ویدئویی که روز شنبه توسط سازمان ملل منتشر شد ،گفت:
«کاخ الماو(محل اجالس) در میان کوه واقع شــده اســت،
ولی ما مطمئنا کوهها را جابه جــا نمیکنیم ...ما میتوانیم
تصمیمات مهمی را در اجالس ســران گروه هفت بگیریم و
آنچه برای همه ما مفید است آماده کنیم ،اما نمیتوان انتظار
اتخاذ تصمیمات فوقالعاده را در اجالس داشت».
جانسون :وقت رها کردن اوکراین نیست

با جدی شدن زمزمهها درباره رها کردن اوکراین از سوی
برخی کشورهای حامی ،نخستوزیر انگلیس در آستانه شروع
این نشست از سران گروه خواست اوکراین را رها نکنند .این
روزها زمزمههای پایان دادن به جنگ در بین ســران اروپا و
ناتو بیش از پیش شنیده میشود و درخواست جانسون برای
حمایت از اوکراین شاید اشارهای آشکار به این نگرانی باشد.

«بوریس جانسون» ،در بیانیهای در آستانه اجالس گروه
هفت گفت« :اوکراین میتواند و در این جنگ پیروز خواهد
شــد ،اما برای انجام این کار به حمایت ما نیاز دارد.اکنون
زمان رها کردن اوکراین نیســت».در بیانیهای که توســط
دفتر جانسون صادر شده آمده است که انگلیس آماده ارائه
 42۹میلیون پوند ( ۵2۵میلیــون دالر) به عنوان ضمانت
وام است و هشدار داده شــده که دولت اوکراین میترسد
بــدون تزریق نقدینگی جدید تا پاییــز اموال نقد آن تمام
شــود.این تعهد مجموع کمکهای مالی و انسانی انگلیس
به اوکراین را در ســال جاری به حــدود  ۱.۸میلیارد دالر
میرساند .جانسون که از زمان آغاز جنگ (پنجم اسفند ماه
 )۱400تاکنون دو بار شــخصا به کیف سفر کرده است در
این بیانیه بار دیگر خواستار شکست دادن روسیه در جنگ
شد .نخستوزیر انگلیس نوشت«:بهای اینکه به پوتین اجازه
بدهیم این جنگ را پیروز شود بسیار بیشتر از بهایی است
که ما هم اکنون داریم میپردازیم» .جانســون روز شــنبه
درباره احتمال پذیرش توافق صلح از سوی اوکراین هشدار
داده بود.
تصرف شهر«سیورودونتسک» توسط روسیه

اما در حالی که این  7کشــور صنعتی مشــغول رایزی
برای چگونگی اداره جنگ هســتند خبر رسیده که روسیه
در حال پیشروی در میادین جنگی است و توانسته در شرق
اوکراین شــهر «سیورودونتسک» در استان «لوهانسک» را
نیز تصــرف کند .به گزارش فارس ،رســانههای بینالمللی
به نقل از فرمانده نظامی شــهر «سیورودونتسک» در شرق
اوکراین ســقوط کامل این شــهر و تصرف آن به دســت
نیروهای روس را تایید کردهاند.به نوشته وبگاه شبکه خبری
«ســیانان» این شــهر پس از مدتها درگیری خونین و
طاقت فرسا اینک کام ً
ال تحت تصرف روسیه است .مقامات
نظامــی منطقه روز جمعه گفتند که به آخرین نظامیان در
این شهر دســتورخروج داده شــده بود ،زیرا ادامه دفاع از
مواضع غیرممکن شــده بود.این امر عم ً
ال شهر را به روسیه
واگذار کرد و منطقه شرقی لوهانسک را تقریباً به طور کامل
تحت کنترل روسیه قرار داد .سورودونتسک یکی از آخرین
سنگرهای اصلی اوکراین در این منطقه بود.

نیویورکتایمز:

آمریکا از جنگ یمن تا اوکراین مشارکت دارد ،مداخالت ما نبود امروز در یمن صلح بود
سرویس خارجی-
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی به تحلیل
وعدههای دروغ رؤسای جمهور آمریکا مبنی بر عدم
مشــارکت در جنگها پرداخته و نوشته آمریکا مثل
جنگ اوکراین در جنگ یمن نیز طی سالهای گذشته
مشارکت دارد و اگر مداخالت آمریکا نبود سعودیها
تا کنون با یمنیها به نتیجه رسیده و صلح کرده بودند.
تاریخ سیاســت خارجی آمریکا طــی دو قرن اخیر
نشــان میدهد که دولتهای این کشور تقریباً در همه
بحرانها و جنگها حضور و مشــارکت فعال داشتهاند.
آتش بسیاری از این جنگها با محوریت خود این کشور
شعلهور شــده و در برخی دیگر نیز پشت پرده بر آتش
جنگ دمیده اســت .این موضوع ،مــورد توجه روزنامه
معتبر «نیویورک تایمز» قرار گرفته و گزارشی وعدههای
دروغ رؤسای جمهور این کشور مبنی بر عدم مداخله در
این جنگها را مرورکرده است.
در گــزارش «نیویــورک تایمــز» میخوانیــم:
«رئیسجمهوری وودرو ویلسون در کمپین انتخاباتیاش در
سال  ۱۹۱6عنوان کرد :رؤسای جمهوری سابقه این را دارند
که تا زمانی که واقعا وارد جنگ نشــدهاند ،اصرار بورزند که
در هیچ جنگی شرکت نمیکنند .ویلسون خود کسی بود که
تنها یک ماه پس از آغاز دوره دوم ریاستجمهوریاش آمریکا
را بــه جنگ جهانی اول وارد کــرد و عنوان کرد که دخالت
آمریکا در این جنگ اجتنابناپذیر اســت...رئیسجمهوری

لیندون بیجانســون طی انتخابات ریاستجمهوری ۱۹64
وعده داد که قرار نیســت بچههای آمریکایی را  ۹یا  ۱0هزار
مایل از وطنشان دور کند تا کاری را انجام دهند که بچههای
آسیایی باید خودشان انجام دهند اما جانسون در  ،۱۹6۵تنها
یک ماه پس از رسیدن به ریاستجمهوری کمپین بمباران
ویتنام را آغاز کرد و بچههای آمریکایی در ویتنام بودند».
در بخــش دیگــری از این گزارش آمــده« :تاریخ به ما
درس میدهد که وعده رؤسایجمهوری -که عموما در زمان
انتخابات داده میشود -مبنی بر عدم ورود به جنگ حتی اگر
در آن لحظه حقیقت داشته باشــد ،آینده را به هیچ عنوان
تضمین نمیکند .در دهههای اخیــر علیالخصوص پس از

حمله  ۱۱سپتامبر به نحوی وارد دوره جنگ بیپایان شدهایم.
مرز میان آنچه جنگ اســت و آنچه که جنگ نیست به طرز
خطرناکی محو و تعیین لحظه تغییر از وضعیت غیرجنگی به
جنگی کاری بسیار سخت شده است.این مسئله تا حدی به
دلیل پیشرفت فناوری نظیر پهپادها و حمالت سایبری شکل
گرفته چراکه به این طریق میتوان کارهایی نظیر کشــتن
دشمنان ،نابودی ساختمانها و تضعیف تاسیسات هستهای
را در دیگر کشورها انجام داد ،بدون آنکه نیروهای آمریکایی
خاک آمریکا را ترک کنند».
مشارکت فعال در جنگ یمن

در ادامه این گزارش با اشــاره به مشــارکت آمریکا در

جنــگ یمن آمده« :ایاالت متحده هرگز به طور رســمی به
جنگ داخلی یمن ورود نکرده است اما ائتالف تحت رهبری
سعودیها غیرنظامیان را با کالهکهای آمریکایی کشتهاند
و اهدافشــان را با راهنمایی آمریــکا انتخاب میکنند .نقش
آمریــکا در درگیری هفت ســاله در یمن آنقدر بزرگ بوده
که متخصصان باور دارند ائتالف تحت رهبری سعودی بدون
آن ،به دنبال صلح میرفت .این نقش آنقدر بزرگ بوده که
قانونگذاران آمریکایی آن را نقض بند اول قانون اساســی-
که کنگره را مسئول اعالن جنگ قلمداد میکند -میدانند.
آمریــکا در یمن از خط قرمز عبور کرده اســت؛ هرچند که
دقیق مشخص نیست که این خط کجاست».
به گزارش ایسنا «نیویورک تایمز» سرانجام گزارش خود
را با این جمالت به پایان رســانده« :آنچه که آمریکا در یمن
انجــام داد ،با آنچه در اوکراین انجام میدهد تشــابه زیادی
دارد .ماه گذشته اطالعات درز پیدا کرده از مقامات نشان داد
که ایاالت متحده به اوکراین کمک کرده تا فرماندهان روسی
را به قتل برســانند و به ناو جنگی روســی حمله کنند .این
اطالعات همچنین افشا میکنند بایدن بستهای  40میلیارد
دالری به اوکراین ارسال کرده که اکثر آن کمک نظامی بوده
است .دولت بایدن همچنین در این ماه اعالم کرد که سیستم
راکتی به اوکراین ارسال میکند که از لحاظ فرضی میتواند
خاک روسیه را هدف قرار دهد .همچنین گزارشهایی وجود
دارد که میگوید بایدن قصد فروش چهار پهپاد مســلح به
موشکهای هلفایر را به دولت اوکراین دارد و»...

گزارش کیهان از باران بال بر سر صهیونیستها

انفجار مهیب؛ این بار در مجتمع لجستیکی حیفا
سرویس خارجي-
ابرهاي سیاه مصیبت و بدبختي آن چنان آسمان
رژیم صهیونیستي را پوشاندهاند که فلسطین اشغالي
یک روز آرام ندارد و هر روز بخشــي از تاسیسات
زیرساختي این رژیم دچار آسیب دیدگي مي شوند.
سرزمینهاي اشــغالي فلســطین از نظر میزان بارش
ســاالنه چندان غني و پرآب نیســتند ،اما صهیونیستها
مدتهاســت با باران بال و مصیبت روبهرو هســتند و سیل
حــوادث و اتفاقات پــي در پي امان از مقامات سیاســي و
نیروهاي امدادي رژیم صهیونیســتي بریده اســت .تقریبا
هفته اي نیســت که آتش سوزيهاي گسترده و مهم یکي
از تاسیسات زیرساختي رژیم صهیونیستي را درگیر نکند و
البته این شــرایط با چاشني حمالت سایبري ،اعتصابهاي
صنفــي و از همه مهمتر درگیريهاي سیاســي در نتیجه
ســقوط و فروپاشي کابینههاي ائتالفي بي ثبات در تل آویو
همراه است.
جدیدترین آتش سوزي زیرساختي باردیگر به تاسیسات
لجستیکي شهر بندري حیفا آسیب رسانده و صبح یکشنبه
منابع خبــري در تل آویــو اعالم کردند که آتشســوزی
گستردهای در یک مجتمع صنعتی حاوی مواد خطرناک در
حیفا به وقوع پیوســته است .مرکز رسانه اي رژیم اسرائیل
نیز با تایید این آتش ســوزي گزارش داد که این حادثه در
مجتمع صنعتی حــاوی مواد خطرنــاک در حیفا به وقوع
پیوسته و ساکنان منازل مجاور این مجتمع تخلیه شدهاند
و همزمان رسانهها از شنیده شدن صداي انفجارهای پیاپی
خبر دادهاند
هنوز آمار دقیقي از کشتهها و زخمیها در این حادثه اعالم
نشــده است ،اما رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که آتش
نشــاني براي نجات افراد درگیر در این آتش سوزي در حال
انجام عملیات است .به مانند دیگر آتش سوزيهاي مشکوک
چند هفته گذشــته ،هنوز هیچ علتي براي این آتش سوزي
اعالم نشــده ،اما مقامات صهیونیستی گفتهاند که در حال
انجام تحقیقات جهت مشــخص شــدن دالیــل وقوع این
آتش سوزی هستند.
تصاویر منتشر شده از این آتش سوزي زبانههاي سرخ

و زرد آتش با ابرهاي دودي بزرگ که آسمان را فراگرفتهاند
نشــان مي دهد و بــه راحتي مي تــوان درک کرد که این
آتشسوزيها در ســرزمینهاي اشغالي بویژه در تاسیسات
حیفا که در یک ماه گذشــته شــاهد چندین حادثه مشابه
بوده است ،اتفاقي نیست!
به سوي جنگ داخلي حرکت مي کنیم

همان گونه که گفته شــد ،بحران امروز سرزمینهاي
اشــغالي فقط حوادث مشــکوک پي در پي نیســت ،بلکه
صهیونیســتها همزمان از بیماري خوره دروني اختالفات
به شــدت رنج مي برند .طي حدود دو سال گذشته حداقل
 4بار انتخابات برگزار شــده و هنوز یک کابینه سیاســي با
ثبات نتوانســته در تل آویو تشکیل شود و در شرایطي که
کابینه «نفتالي بنت» به تازگي ســقوط کرده است ،صداي
پاي برگزاري پنجمین انتخابات به گوش مي رسد.
همچنین «نفتالی بنت» که چند روز بعد از یکسالگی
کابینــهاش مجبور به اعالم فروپاشــی ائتالفش شــد ،در
گفتوگویی با شــبکه  ۱۱تلویزیون رژیم صهیونیســتی به
نگرانی درباره فروپاشي کامل تل آویو پرداخت و تأکید کرد
که بزرگترین نگرانیاش جنگ داخلی است .او در رابطه با
این جنگ داخلی اذعان کرد« :من میدانســتم که در این
جایگاه باید بهای ســنگینی را بپردازم اما حتی در مخیلهام
هم نمیگنجید که پاکتی حاوی گلوله جنگی به دست پسرم
برســد ».نفتالی بنت با اعتراف به شرایط بغرنج رژیم گفت:
«بزرگترین دغدغه و نگرانی من آن است که ما اسرائیل را
از دست بدهیم ،ما در چنین خطری قرار داریم که به سوي
جنگ و درگیري داخلي حرکت کنیم .بهگفته بنت ،جامعه
فعلي در یک نگرانی حیاتی قرار دارد چیزی که واقعاً شبیه
به جنگ است».
ادامه اعتصابهاي کمرشكن در تل آویو

از ســوي دیگر هنوز یک هفتــه از اعتصاب آموزگاران
و معلمان سرزمینهاي اشــغالي به دلیل شرایط معیشتي
نگذشته که روز یکشنبه اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی
(هستدروت) و اتحادیه رانندگان اتوبوس این رژیم بیانیهای
را در زمینــه اعتصاب عمومی در اراضی اشــغالی منتشــر
کردند.بنابراین گزارش ،این دو اتحادیه در بیانیهای مشترک

اســرائیل یک طرف آن باشــد بحرین را تهدید میکند خصوصاً
اگر پیشبینیها درســت باشــد و تأسیســات نظامی در بحرین
مستقر شود که این موضوع ،بحرین را به ایستگاهی برای نزاعهای
منطقــهای تبدیل خواهد کرد که امنیت ،حاکمیت و اســتقالل
آن را به خطر میاندازد و هر گونه حل و فصل با ملت آزاده بحرین
کــه مخالــف عادیاســت را کنــار میزنــد ».وی تأکیــد
کرده که ،نظام بحرین امنیت ،اقتصاد و استقالل کشور را برای رژیم
صهیونیستی مباح کرده و این جنایت و خیانت به ملت و وطن است.

اعالم کردند که در ساعات اوج
ترافیکی ،اعتصابی گســترده را
آغاز خواهند کرد .براین اساس،
علت اصلی ایــن اعتصاب عدم
موافقت با درخواســت افزایش
حقــوق رانندگان و کارگران در
اراضی اشغالی است.
دور جدیــد اعتصابات در
سرزمینهاي اشغالي پس از آن
آغاز شده است که هفته گذشته
نیز رســانهها از آغاز اعتراضات
معیشتی در شهرهای مختلف
اراضی اشــغالی در اعتراض به
افزایش شــدید قیمــت کاال،
مسکن و اجاره بها خبر دادند.
اعتراضات و اعتصابات در فلســطین اشغالي حکایت از
آن دارد که اوضاع اقتصادي تل آویو چندان مســاعد نیست
و از ســوي دیگر تا زماني که یک کابینه با ثبات در تل آویو
روي کار نیاید ،اوضاع اقتصادي احتماال بدتر هم خواهد شد.
چشمانداز اختالفات سیاســي در تل آویو هم حاکي از آن
اســت که شکل گیري یک کابینه با ثبات اگر محال نباشد،
اما تقریبا غیرمحتمل اســت و در این شــرایط احتماال مي
توان انتظار داشت که وضعیت اقتصادي رژیم صهیونیستي
حداقل در آینده نزدیک بدتر هم شود.
 5دقیقه تا نابودي اسرائیل!

برخالف اوضاع آشفته اي که صهیونیستها با آن روبهرو
هستند ،رهبران فلسطیني در تالش براي مستحکم کردن
صف مقاومت در برابر اشــغالگري هستند و از همین رو نیز
در چند روز گذشته «اسماعیل هنیه»؛ رئیسدفتر سیاسی
جنبش مقاومت فلسطیني حماس مهمان هم پیمانان خود
در لبنان بوده است.
اســماعیل هنیه در لبنان ســخنرانيها و دیدارهاي
متعددي را دنبال کرد و بعد از ظهر یکشنبه در همایش «و
نراه قریبــا» (آن را نزدیک میبینیم) با اعالم این که لبنان
از  74ســال پیش تا کنون ،همدرد فلســطین است ،گفت:

«سازشکاران و کسانی که به مسئله فلسطین خیانت کردند،
آزادسازی االقصی را دور میبینند».
هنیــه با تأکید بر اینکه در کمتــر از پنج دقیقه۱۵0 ،
موشک ،رژیم صهیونیستی را ویران خواهد کرد ،خاطر نشان
کرد ،غزه پس از چندین سال توطئه ،بار دیگر به پا خاسته
است و «جنین» هم پرچم مقاومت را برافراشته است .وی با
بیان اینکه در مسجداالقصی ،هیچ جایی برای صهیونیستها
لبنان مقاوم به
و شهرکنشینان وجود ندارد ،تأکید کرد« :از ِ
صهیونیســتها میگویم که آرزوهایتان را بر بار خواهیم داد.
شما هیچ جایی در قدس و االقصی ندارید».
رئیسدفتر سیاســی حماس با اشاره به اینکه شمشیر
قدس تا آزادسازی کامل فلسطین به نیام بازنخواهد گشت،
خاطر نشــان کرد ،قــدس و کرانه باختری طی ســالهای
گذشته تحت فشــار قرار داشت تا از مقاومت دست بردارند
و ســرزمین خود را رها کنند .این مقــام حماس ادامه داد:
[عملیات] شمشــیر قدس ،تحول راهبردی در درگیری با
دشمن صهیونیســتی است .اســرائیل هم که تا بن دندان
مسلح بود ،هدف حمالت موشکی القسام و مقاومت غزه قرار
داشــت .قدس نیز آغازگر انقالب و پیروزیها و قبله نخست
ماست.

اعتراض نماینده ویژه سازمان ملل
به قانون غیر انسانی «استراتژی پیشگیری» در انگلیس

سرویس خارجی-
قانون مقابله با تروریسم انگلیس موسوم به «استراتژی پیشگیری» با
انتقادهای جدی از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل روبهرو شده و او آن
را برای هدف قرار دادن جوامع مسلمان دانسته است .طبق این قانون اگر
حتی یک کودک  4ســال و نیمه در مهد کودک از فلسطین حمایت کند،
مسئولین مهد موظفند به پلیس برای بازجویی از این کودک اطالع دهند!
«اســتراتژی پیشــگیری» از جمله طرحهای عجیب انگلیسی است که سال
 20۱۱به قانون بدل شده و از سوی گروههای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته
اســت .آنها بر این باورند این قانون آزادیها و بنیاد سیســتم قضایی و حقوق بشر
را تهدید میکند .بر اســاس این استراتژی ،به مقامهای دولتی در مدارس ،کالجها،
دانشگاهها و خدمات درمانی دستور داده شده تا دانشآموزان ،دانشجویان ،بیماران
و دیگر اقشار جامعه را بابت نشانههای احتمالی «رادیکال شدن» در میان کودکان
 4ســاله به باال رصد کنند! در واقع این قانون روشــن نمیکند منظور از «رادیکال
شــدن» چیست؟ هر حرف یا عملی میتواند بهانهای باشــد تا برای مثال کودک
 ۵ساله مسلمانی متهم به گرایشهای رادیکال شود و مورد بازجویی قرار گیرد!
در همیــن مورد« ،فیونوآال نی اولین» گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امر
حفاظت از حقوق بشر گفته« :این استراتژی انگلیس تاثیر مخرب و تبعیضآمیزی
بر جوامع مسلمان گذاشته و اجرای آن با کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل
در تضاد است...در حالیکه تاثیر این ابتکار عمل به طور یکسان برای همه کودکان
احســاس نشــده اســت ،جوامع قومی یا اقلیت مذهبی به طور خاص تحت تاثیر
قرار گرفتهاند .ســازمان ملل یکســری نگرانیها درباره این استراتژی دارد و این
نوع از اســتراتژیهای دولتی از ســوی انگلیس یا دیگر کشورها با داشتن شورای
حقوق بشر ،مورد اســتفاده قرار میگیرند ».همچنین درخواستهایی برای حذف
این استراتژی بابت ماهیت تبعیضآمیز آن علیه مسلمانان و ناکامی دولت انگلیس
در ارائه شواهدی مبنی بر اینکه چنین استراتژیای از تروریسم پیشگیری میکند،
مطرح شده است« .لیال آیتالحاج» ،مدیر دیدهبان پیشگیری که یک کارزار حامی
افراد متاثر از این استراتژی است ،گفت :در حقیقت دستکم  ۱3نفر را میشناسیم
که مرتکب حمالت تروریستی شدهاند و پیش از حمالت ،از این استراتژی برای آنها
استفاده شــده بود اما این استراتژی مانع از آنها نشد .ساالنه هزاران مراجعه انجام
میشــود و بیشترین نسبت ارجاعات به استراتژی مذکور مربوط به بخش آموزش
است .یکی از این موارد یک فرد  ۱2ساله است که خواسته هویتش فاش نشود؛ او
پس از ابراز همدردی با فلسطینیها توسط مدرسهاش به پلیس مبارزه با تروریسم
گزارش شد .این دختر نوجوان میگوید« :یکی از معلمان مرا از کالس خارج کرد و
مرا به اتاق خالی با میز بلندی هدایت کرد درحالیکه یک پلیس زن در یک سر میز
نشســته بود و به من توصیه شد قبل از بیرون رفتن معلم در سمت دیگر بنشینم.
معلم در را پشت سرش بست .من خیلی ترسیده بودم .تالش کردم که اشکهایم
را نگه دارم .آن پلیس زن حتی به خودش زحمت نداد که توضیح دهد چه اتفاقی
افتاده و انگار میخواســت من را تهدید کند ».دولت لندن اخیرا ً در مرکز توجه و
انتقاد قرار گرفت ،در زمانی که «ویلیام شــوکراس» ،رئیسسابق کمیسیون خیریه
که به خاطر دیدگاههای نومحافظهکارانه و لفاظیهای اسالمهراســانهاش شهرت
دارد را به عنوان ریاست بررسی مستقل استراتژی پیشگیری منصوب کرد .روزنامه
گاردین اخیرا سندی افشا شده را منتشر کرد که نشان دهنده برنامههای شوکراس
درباره این اســتراتژی اســت و در آن گفته که برنامههای مقابله با تروریسم دولت
بیش از حد بر افراط گرایی جناح راستی تمرکز دارد و باید حاال به سمت آنچه او
«تروریسم اسالمی» و «افراط گرایی اسالمی» نامیده است ،متمرکز شود.

در گفتوگو با رسانه عبریزبان مطرح شد

نگرانی جدی افسران نیروی دریایی رژیم صهیونیستی
از توان نظامی حزباهلل لبنان در دریا

شماری از افسران
رژیم صهیونیستی در
گفتوگو با یک رسانه
عبری زبــان با تاکید
بــر افزایش روزافزون
توانایــی موشــکی
حــزباهلل در دریــا
گفتهاند «ما در حفاظت
از سکوهای گازی خود
در آبها در جنگ احتمالی آتی با مشکل مواجه خواهیم شد».
مدتهاست که مقامات نظامی رژیم آپارتاید اسرائیل از توانمندیهای دشمن خود
در جبهه مقاومت و نیز از ناتوانیهای خود در نبرد آتی احتمالی با این حریف قدر ناالن
هستند .ارتشی که زمانی ارتش مشترک چندین کشور عربی را در هم کوبیده بود
حاال به ناتوانی خود در مقابل یک گروه از گروههای مقاومت یعنی حزباهلل لبنان
معترف اســت .در واقع میتوان گفت تهدیدات دائمی سیاستمداران صهیونیستی
علیه تنها جنبه ریتوریک و زبانی دارد و در خالف جهت این اعترافات است .در همین
راستا ،افسران نیروی دریایی ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل برخی ضعفها و مشکالتی
را که ممکن است در جنگ احتمالی آتی در حفاظت از میادین گازی به ویژه در سایه
تهدیدهای حزباهلل لبنان با آن مواجه شوند ،فاش کردند .یعنی این بار به خصوص
به ضعف خود در دریا اعتراف کردهاند ،در واقع در حوزهای که تا کنون توجه زیادی
به آن نشــده است .به گزارش تســنیم از رای الیوم ،افسران نیروی دریایی ارتش
رژیم صهیونیســتی در گفتوگو با وبسایت عبری «ماکو» ادعا کردند« :حزباهلل
توانسته به مقادیر زیادی موشک زمین به دریا مانند موشک «یاخونت سی»۸02-
کــه توانایی هدف گرفتن تأسیســات مهــم و حیاتی را دارند ،دســت پیدا کند.
همچنین موفق به ارتقای موشکهای دیگری که موشکهای روسی را شبیهسازی
میکنند ،شــده اســت .تهدیدات دیگری نیز وجود دارد و ممکن اســت شــامل
قایقهای بمبگذاری شــده ،پهپادها و غواصان باشــد ».این افسران صهیونیست
تاکیــد کردنــد« :با وجــود همکاری میــان نیرو زمینــی ،دریایــی و اطالعات
و همچنیــن اختصاص جنگنده و ناوهای جنگی با هزینه میلیارد دالری ،هنوز نیز
خألها و کمبودهایی در تعداد کشتیها وجود دارد ،بهویژه آنکه نیروی دریایی موظف
به تأمین ناوبری دریایی اســت ،موضوعی که شریان اصلی اقتصاد اسرائیل است و
تقریبا  ۹7درصد از نیازهای آن از خالل دریا تأمین میشــود ».بر اســاس گزارش
افســران صهیونیســتی ،با توجه به تهدیدهــا ،نیروی هوایی مجبور خواهد شــد
انجــام برخی مأموریتهای را کنار بگذارد و بــر حفاظت از میادین گازی متمرکز
شود؛چراکه یکی از اهداف اصلی و حیاتی در جنگ احتمالی آتی خواهند بود .گفتنی
است،اخیرا ًیکروزنامهصهیونیستیاعالمکردهبود«:حزباهلللبنانبانمایشموشکهای
جدیدمیخواهدنشاندهدکههرگونهدرگیریدرآیندهرابهدریاخواهدکشاند».همچنین
گفتنی اســت که روزنامه «جروزالم پست» چندی پیش نوشته بود« :در طول این
سالها ،حزباهلل بیش از  ۱00هزار موشک و راکت ذخیره کرده است .با این حال،
خطر واقعی این ســالحها این اســت که برخی از آنها ارتقــا یافتهاند یا از فناوری
جدیدی استفاده میکنند ».این روزنامه همچنین نوشته بود« :حتی اگر حزباهلل
این ســالح را نداشته باشد ،نشــان میدهد که قصد داشــتن چنین سالحهایی
دارد .این بدان معناســت که حزباهلل میخواهد نشــان دهد که هرگونه درگیری
در آینــده را بــه دریــا خواهــد بــرد .حــزباهلل مدتهاســت کــه میخواهد
موشکهایجدیدضدکشتیپرتابکند.درسال،2006حزباهللازیکموشکضدکشتی
«سی » ۸02-برای هدف قرار دادن نیروی دریایی اسرائیل استفاده کرد».
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