
ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضوع فعالیت: خرید و فــروش، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسنادی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های داخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی ، شــرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید عبداله شفیعی مکرم )135( ، خیابان شهید مسلم رضائی )182 شرقی( ، پالک 51 ، طبقه 
اول ، واحد شــمالی کدپســتی 1656646865 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
1,500,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی 0016651391 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
0065910168 دارنــده 500000 ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
0078653762 دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی 0016651391 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی 0065910168 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 0078653762 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت نایب  رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

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

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رفیع تجارت سالمت گستر 
درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 586080 

به شناسه ملی 14010478782 

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

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/30 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: آقایان محمدحســین 
ذوالفقــاری به شــماره ملــی 0043216031 عضو و 
رئیس  هیئت مدیــره احمد بیدآبادی به شــماره ملی 
0041638158 سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 
عبدالحسین بیدآبادی به شماره ملی 0043821121 
 به ســمت عضــو و نایب  رئیــس  هیئت مدیــره آقای 
ســید محمدعلــی شریفی الحســینی بــه کــد ملی 
0055839983 بــه نمایندگــی از شــرکت پرورش 
داده ها به شناسه ملی 10101147298 به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضاء 
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
و قراردادهــای خرید و فروش و مناقصات با امضای دو 
نفر از سه نفر آقایان محمدحسین ذوالفقاری طهرانی ، 
احمد بیدآبادی و عبدالحســین بیدآبادی همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و مراسالت غیر تعهدآور با امضای 

هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت انتقال داده های نداگسترصبا سهامی خاص 
به شماره ثبت 217842 و شناسه ملی 10102591792

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

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای سید 
محمد عدنانی نیا به شــماره ملــی0058177272 - آقای 
سید مهزیار عدنانی نیا به شماره ملی0011882948 و آقای 
سید طاها عدنانی نیا به شماره ملی0014855283 به سمت 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 170658 و شناسه ملی 10102131274

در اجــرای کامل مــاده 225 الیحــه اصالحی قانون 
تجارت و به موجب نامه وارده شــماره 400003 مورخ 
1400/03/23مدیر تصفیه بدینوسیله مراتب ختم تصفیه 

شرکت فوق الذکر اعالم می گردد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی ختم تصفیه 
شرکت منحله اکتشاف و فرآوری لیتیوم پارس سهامی خاص

به شماره ثبت 365574 
و شناسه ملی 10320161123

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت آفاق کاوشگران با شناسه ملی 10380152313 به 
سمت بازرس اصلی و سامان رفعت به شماره ملی 0421956615 
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.- 

صورت های مای منتهی به سال 1399 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت 

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه پیشرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 155 و شناسه ملی 10100030432

مــورخ  اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره  بــه 
1400/08/23 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
ســید محمد عدنانی نیا با کد ملی 0058177272 
بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ســید 
طاها عدنانی نیا با کد ملی0014855283 بســمت 
رئیس  هیئت مدیره آقای ســید مهزیــار عدنانی نیا 
با کــد ملــی0011882948 بســمت نائب رئیس 
 هیئت مدیــره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود 
اســالمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت و در نبود ایشان با امضای دونفر 
از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی پاالیش سازان فاراب 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 170658 
و شناسه ملی 10102131274

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان سال مالی99 به تصویب رسید. آقای سید مصطفی 
الوانکار با شناســه ملی0049600885 به سمت بازرس اصلی و 
آقای میثم کریمیان با شناســه ملــی 0075063735 به عنوان 
بــازرس علی البــدل برای مدت یکســال مالی انتخاب شــدند. 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهــان جهت درج آگهی های شــرکت 
انتخاب شــد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شرح 
ذیل انتخاب شــدند: شرکت کندر )ســهامی خاص( ثبت شده 
به شــماره 82884 و شناســه ملی 10101275087 شــرکت 
پخش مدبران کوشــای ایرانیــان )با مســئولیت محدود( ثبت 
شــده به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تــن پارســیان قشــم )ســهامی خــاص( 

ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508 

و شناسه ملی 14009158714

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

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 522422 و شناسه ملی 14007392571

مجله کیهان ورزشی امروز )1 مرداد 1401( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین اخبار ورزش ایران و جهان در مجله کیهان ورزشی انتشار 
می یابد و خوانندگان گرامی می توانند در مجله کیهان ورزشی اخبار لیگ های فوتبال ایران و لیگ های فوتبال معتبر اروپا را بخوانند. در شماره 
تازه مجله کیهان ورزشی، مطالبی درباره آخرین حواشی و اتفاقات پیرامون نیمکت تیم ملی فوتبال و انتخابات فدراسیون این رشته ورزشی، 
گزارش مسابقات اخیر کشتی ایران و جهان،  رویدادهای بسکتبال اهم از بازی های اخیر تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا، سینما ورزش،  

آخرین نقل و انتقاالت لیگ  برتر فوتبال ایران و... را می خوانید. در شماره 3380 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- جایگاه علم و تخصص در فوتبال دالل زده!)چشم انداز(

- پوزخند داللی افسارگسیخته به علم و کارشناسی )تکاپو(
- دست های امن )نگاه چند بعدی(

- انتخابات ناامیدکننده در فوتبال! )نگاهی دیگر(
-... ستاره ولزی به دنبال آمادگی کامل )پرونده خارجی(

.... و رشــته هایی چون کشتی،  والیبال، بســکتبال، دو و میدانی،  هندبال، وزنه برداری،  تیراندازی،  هاکی، اسکی،  سوارکاری، شنا و شیرجه،  
شمشیربازی و... بخوانید.

فراخوان مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
ارزيابي كيفي مناقصه گران 

به شماره 1401/8
شــركت ســهامي برق منطقه اي كرمان )به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( 
درنظــر دارد ارزیابــي کیفي جهت تأمین و تحویل یک دســتگاه پســت ســیار 
132/20 کیلوولــت 30 مگاولت آمپر به شــماره ثبــت 2001001406000024 
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نمایــد. کلیه مراحل 
برگــزاری ارزیابــی کیفــی از دریافت اســناد و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی 
کیفــی تــا تهیــه لیســت پیشــنهاددهندگان دارای صالحیت از طریــق درگاه 
 www.setadiran.ir ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس 
انجام خواهد شــد و الزم است پیشــنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ، 
مراحــل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت 

شرکت در فراخوان محقق سازند. 
لذا از کلیه شرکت هاي واجد شرایط مرتبط با موضوع فوق الذکر که مایل به شرکت 

در ارزیابی کیفی هستند به شرح ذیل دعوت مي گردد.
۱- تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 
 2- آخرین مهلت دریافت مدارك اســتعالم ارزیابي كيفي از ســامانه: 

ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1401/05/06 
 3- آخرین مهلت بارگذاری اســناد به همراه اســناد و مدارک درخواستي حداکثر 

تا ساعت 10 صبح روز  شنبه مورخ 1401/05/22 
4- بابت دریافت اسناد ارزیابي وجهي اخذ نخواهد شد. 

5- ســایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در اســناد استعالم ارزیابی کیفی 
موجود می باشد. 

- به مدارک و اسناد فاقد امضاء ، مخدوش و غیر مستند ترتیب اثر داده نخواهد شد 
و پس از بررســی اســناد و مدارک بارگذاری شده در چارچوب ضوابط و مقررات از 
شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل می آید. بدیهي 
اســت بارگذاری مدارک هیچ گونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 

ایجاد نخواهد کرد.
- دارا بــودن گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر با پایه حداقل 5 در رشــته نیرو از 
سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر جهت شرکت در 

ارزیابی کیفی الزامیست.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی مندرج است. 

، www.krec.co.ir ضمنــاً این آگهــي در ســایت اینترنتي بــه آدرس هــای 
http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مي باشد.

شناسه آگهی: 1352286
شناسه نوبت چاپ: 1501330

روابط عمومی شركت سهامی برق منطقه ای كرمان

نوبت اول وزارت نيرو
شركت سهامی

برق منطقه ای كرمان در زمینه دستگاه های بازرسی کاالهای ایکس ری کانتینری 
گمرک جمهوری اسالمی ایران

شرح در صفحه 10
  
شناسه آگهی: 1353127

فراخوان شناسایی اشخاص 
و شرکت های توانمند سرمایه گذار

م الف۱604

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی 

گمرك ایران
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات 4 و ۱0[

 کرونا و سرطان به آلزایمر بایدن اضافه شد.
 انتشار مصاحبه ای پخش نشده از سید حسن نصراهلل 

پس از 20 سال.
 چوب حراج ائتالف سعودی آمریکایی به 10 هزار 

اثر باستانی یمن در کشورهای اروپایی.

 میدل ایســت آی خبر داد: جاسوسی گسترده از 
خبرنگاران با بدافزارها و چراغ ســبز وزارت جنگ 

رژیم صهیونیستی.
 دو جانشین نهایی بوریس جانسون معلوم شدند؛ 

ریشی سوناک و لیزا تراس.

پس لرزه سياسی جنگ اوكراین در رم

تورم و کمبود مواد غذایی
دولت و پارلمان ایتالیا را سرنگون کرد

 سازمان برنامه و بودجه: دولت سیزدهم خزانه را 
مقروض تحویل گرفت نه خالی.

 رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 1400 شتاب گرفت.
 رئیس  سازمان توسعه تجارت: 90 درصد مشکالت 

تجارت مربوط به خودتحریمی است.

 رئیــس  بازرســی فاتب: بر اســاس مــاده 638 
قانون مجازات اسالمی »کشف حجاب« جرم است.

 دستورالعملی برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
با شیوع موج هفتم کرونا ابالغ نشده است.

بر اساس گفته معاون وزارت جهاد كشاورزی

خرید تضمینی گندم کشور 
به 6 میلیون تن نزدیک شد

 ]صفحه 2[

قابل توجه كسانی كه با »تضمين خواهی« ایران مخالفت می كنند

نيکی هيلی: دولت بعدی آمريکا
هر توافقی با ايران را پاره خواهد كرد

در بيست و نهمين سفر استانی دولت صورت گرفت

استقبال پرشور كارگران كارخانه احياشده هپکو از رئيس جمهور

ژنرال آمریکایی: مأموریت من در منطقه
مقابله با برتری پهپادی ایران است

 فرمانــده نیروی هوایی ســازمان تروریســتی ســنت کام با بیان اینکــه ایران در منطقه غرب آســیا 
به برتری هوایی دست پیدا کرده است گفته که مأموریت یافته چاره ای برای »این تهدید« پیدا کند.

 آلکسوس گرینکویچ: مسئولیت محول شده به من از ســمت ژنرال کوریال ]فرمانده سازمان تروریستی 
 ســنت کام[ این اســت که بفهمم چطور مــا می توانیم ســطحی از کنترلمان در هــوا را بازیابی کنیم 

تا این تهدید ]توانمندی های پهپادی ایران[ خنثی شود.

 نیکــی هیلی، نماینده ســابق آمریکا در ســازمان ملل در دوره ترامپ گفت: »عــدم توافق بهتر از توافق بد اســت و اگر این 
رئیس جمهور هرگونه توافقی را امضا کند به شما قول می دهم که رئیس جمهور بعدی آن را در روز اول حضورش پاره خواهد کرد.«

 اظهارات نیکی هیلی حاکی از آن اســت که آمریکایی ها نمی خواهند ابزار تحریم علیه جمهوری اسالمی 
ایران را کنار بگذارند. از یک سو طرح رسمی و علنی این اظهارات نشان می دهد که نباید بدون گرفتن تضمین 
زیر بار هر توافقی با غرب رفت. بر اساس همین واقعیت »غیرقابل اعتماد بودن« آمریکاست که ایران در این 
دور از مذاکرات در دولت سیزدهم شروطی مانند لغو تحریم ها، راستی آزمایی و از همه مهم تر ارائه تضمین ها 

از سوی آمریکا را مطرح و بر آن پافشاری کرده است.
 امیرعبداللهیان: نمی خواهیم از یک روزنه دو بار گزیده شویم. آمریکایی ها باید تعهدات و تضمین هایی را 

بپذیرند.

 ]صفحه ۱۱[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

رئیسی از نابودی ذخایر ارزی بگوید
یا وام های بی بازگشت

 در دولت روحانی؟!

رستم قاسمی:

يک ميليون و 350 هزار مسکن
در حال ساخت است

]صفحه 4[

]صفحه 3[

 وزیر راه و شهر ســازی: هــم اكنون در كل 
كشور یک ميليون و 358 هزار واحد در مراحل 
مختلف فونداسيون تا نازك كاری قرار دارد كه 

در چند ماه آینده به 2 ميليون واحد می رسد.
 تا پایان این دولــت در قالب نهضت ملی 
مسکن چهار ميليون واحد شامل سه ميليون 
و 200 هزار واحد شــهری و 800 هزار واحد 

روستایی خواهيم ساخت.
 عمليات احداث 200 هزار واحد روســتایی 
آغاز شده و 300 هزار واحد هم از هفته جاری 

شروع می شود.
 در طرح اقدام ملی مسکن دولت قبل در دو سال 
70 هزار واحد با پيشرفت فونداسيون به باال وجود 
داشت كه در اختيار ما قرار گرفت كه طبق گزارش 

دیوان محاسبات 8/8 درصد پيشرفت داشت.
 طبق  آمار شهرداری تهران، در اوج صدور 
 پروانه ساخت در پایتخت، طی سال های 90 تا 93

تعداد 60 تا 70 هزار پروانه صادر شده كه تعداد 
زیادی از این خانه ها هم ساخته نشده است، 
اما امروز متقاضيان برای 334 هزار واحدی كه 
شده، آغاز  خودمالکی  به صورت  آنها   ساخت 

450 ميليون تومان وام دریافت می كنند.
 در شــهر تهــران طی چهار ماه امســال
كه  پروانه ســاختمانی صادر شده  هزار   48 

بيش از ۱0 برابر سال های گذشته است.
 برای ســاخت ۱80 هزار واحد مســکونی 
در بافت های فرســوده با شــهرداری تهران 
قرارداد امضا شــده كه وام آن را وزارت راه و 

شهر سازی تأمين خواهد كرد.

 

پیام پهپادهای ایران
برای دوستان و دشمنان

یادداشت روز

] صفحه۲ [ صفحه 9

عطايی: مقابل بهترين های دنيا 
فوق العاده بوديم

تيم ملی واليبال برای رسيدن به نيمه نهایی 
یک »دست« كم آورد

صفحه ۳

ايران، روسيه و چين
 سه قدرت مهم و مستقل در مقابل 
توسعه طلبی آمريکا و غرب است

والیتی:

صفحه  ۱۱

حضور آمريکا در منطقه 
بايد به طور كامل حذف شود

خطيب جمعه تهران:

صفحه آخر

محکوميت گسترده حمله تركيه به شمال عراق
عراقی های خشمگين

 به سفارت اين كشور حمله كردند



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* مشکل غرب با ما نه هسته ای است و نه حقوق بشر ، بلکه مسئله اصلی غرب با ما، 
قدرت بازدارندگی و نفوذ راهبردی ایران در غرب آســیا و توسعه فناوری هسته ای و 
موشکی و پیشرفت های بی بدیل اقتصادی است. این غرب را نگران کرده و در تالش 
اســت تا مانع تحکیم و توســعه اقتدار ایران در این حوزه ها باشد. البته راه به جایی 

نخواهد برد همچنان که طی بیش از 4 دهه هیچ غلطی نتوانسته بکند.
اسماعیلی
* غرب با مشکالتی که بعد از حمله روسیه به اوکراین پیدا کرده نیازمند انرژی کشور 
ما شده و دنبال توافق با ایران است. ولی بازهم با پررویی تالش می کند در این توافق 
امتیاز کمتری بدهد. بنابراین تیم مذاکره کننده کشــورمان نباید در مذاکرات عجله 

کند و به گرفتن امتیاز کم راضی بشود.
آبرومند
* سپاه پاسداران انقالب هر جای کشور که با مشکل مواجه می شود، به صورت جهادی 
و شــبانه روزی حضور می یابد و به رفع مشکل اهتمام می ورزد. حقیقتا سپاه و ارتش 
و بســیج- که برخی ها می خواســتند آنها را خلع سالح کنند و در پادگان ها محصور 
نمایند- اگر در کشورمان چنین فعال و پویا در حوادث مختلف حضور نداشتند بعید 

به نظر می رسید که دولت ها بتوانند مشکالت را حل کنند.
بلندیان
* روزنامه جمهوری اسالمی طرح پیشنهاد تغییر تیم مذاکره کننده را داده تا برجام 
به نتیجه برسد. به عبارت دیگر ناراحتی روزنامه مزبور این است که تیم کنونی زیر بار 
باج خواهی ها و زیاده طلبی های استکبار نمی رود و لذا فکر می کند حتما امثال ظریف 
بایدجایگزین شــوند تا با 8 سال سرکار گذاشتن مردم طبق اقرار خودشان دستاورد 

هیچ را رقم بزنند.
یک شهروند
* ان شــاءاهلل با اتحاد و یکدلی و هماهنگی وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
شــاهد اقتدار دســتگاه اطالعاتی کشور در رصد، دســتگیری و در نطفه خفه کردن 
تالش های عناصر خائن به کشور و ملت باشیم. امید است جلسات مشترک بین این 

دو نهاد تداوم یابد.
ناصری
* دعوت از ایران برای عضویت در بریکس که 45 درصد جمعیت، 29 درصد مساحت 
خشــکی و 38 درصد تولید ناخالص جهان را دارد یعنی حدود نصف جهان ایران را 
دعوت کرده اند تا با شرایط برابر به آنها بپیوندد. عجیب است اینکه برای برجام بدفرجام ، 
عده ای به جشــن و پایکوبی پرداختند ولــی این خبرمهم و اهمیت بریکس را حتی 

کسانی که باید متوجه می شدند هم متوجه نشدند!
رحمتی

* خدا را سپاس درحالی که برخی از متولیان فرهنگی طی چند دهه با غفلت، بسیاری 
از مســائل را رها کرده بودند ســرود حماسی »سالم فرمانده« در رسانه های مجازی 
مثل موشــک و بمب بر سر دشمنان خدا و اهل بیت پیامبر اعظم)صلی ا... علیه وآله( 
فرود می آید. ان شاءاهلل پرچم این انقالب توسط امام خامنه ای به دست صاحب اصلی 
آن حضرت مهدی موعود )عجل اهلل تعالی فرجه( ســپرده شود و دنیا به زودی شاهد 
محو رژیم های جبار و مستکبر و خونخواری چون آمریکا، صهیونیست ها، سعودی ها 

و همقطارانشان باشد.
میرمرادی

* با اتصال نانوایی ها به سامانه هوشمند ضمن جلوگیری از قاچاق آرد و نان بیش از 
50 هزار میلیارد تومان صرفه جویی شد. اگر این روند در بسیاری از یارانه های پنهان 
دیگر نیز صورت گیرد کشــورمان به راحتی و بدون وابســتگی به نفت و کشورهای 
بدعهد غربی، تحریم ها را پشت سر می گذارد و فشار بر مردم بسیار کاهش می یابد که 

ان شاءاهلل دولت در این مسیر گام برخواهد داشت.
معماریان
* در ژاپن برای اولین بار بعد از 7 سال برنامه قطعی برق به اجرا گذاشته شده است. 
دلیل آن هم گرمای شدید و افزایش استفاده از کولر است. چرا که میزان تولید برق 
کفاف نیاز مردم ژاپن را نمی دهد. تازه ژاپنی ها برق هسته ای هم دارند. کجا هستند 
کســانی که در داخل کشــور می گفتند با وجود نفت در ایــران چه نیازی به انرژی 

هسته ای داریم؟
زمانی

* این که پارلمان رژیم صهیونیستی برای دومین بار منحل می شود تا مقدمات پنجمین 
انتخابات در کمتر از چهار ســال فراهم شــود ، دلیل بر این است که این رژیم دچار 
بحران است و قطعاً گسترش ناامنی در سرزمین های اشغالی و قدرت روزافزون غزه و 
جبهه مقاومت در به وجودآمدن این بحران برای اسرائیل نقش اصلی را داشته است.
خطیب

* کشــورهای منطقه را باید تفهیم کرد که ایران برای آنان تهدید نیست. چرا فریب 
توطئه اســرائیلی ها را می خورند و علیه ملت های خود با این رژیم کودک کش رابطه 

برقرار می کنند؟
کوهی ور

* با توجه به چهاررقمی شــدن مجــدد تعدادروزانه ابتال به کرونا و ضرورت مراعات 
مسائل بهداشتی از مسئولین امر درخواست می شود برای ساعات پیک، فاصله زمان 
حرکت مترو و اتوبوس های خط واحد و تندرو را کاهش دهند و در صورت نیاز واگن 
و اتوبوس هایی را اضافه کنند تا با حجم سنگین تردد مواجه نشویم. واقعا در ساعات 

پیک جای سوزن  انداختن نیست.
پورمند

* وقتی رئیس  شــورای شــهر قبلی تهران به ناتوانی شورای قبل و شهرداران قاتل و 
کم کار از ساخت حتی یک کیلومتر مترو معترف است چگونه این روزنامه های زنجیره ای 
شمشیرها را از رو بسته و علیه شهردار جهادی تهران این همه شاخ و شانه می کشند؟ 
کریمیان

* تنها راه مؤثر و درمان بی حجابی، رســانه و فرهنگ  ســازی است و مرض را باید از 
جایی درمان کرد که از آنجا ســرایت می کند. باید با رســانه به جنگ رسانه رفت و 

فرهنگ  سازی کرد.
غفاری

*پس از آغاز طرح عرضه هوشمند نان برخی نانوایی ها به انتقام عدم توانایی فروش 
آرد آزاد و... گاهی یکی دو روز در هفته را تعطیل می کنند! وقتی علت را می پرسیم 
می گویند آرد نداریم. الزم است مسئولین امر نظارت بیشتری بنمایند و نگذارند عده ای 

سودجو و... مردم را ناراضی کنند.
طاهری
* اکنون 40سال از ربایش حاج احمد متوسلیان و همراهانشان توسط فاالنژهای لبنانی 
همدست با صهیونیست ها می گذرد. در دهه هفتاد، متأسفانه با بی تدبیری های دولت 
سازندگی، برگ های برنده را بدون بهره مندی به صاحبانشان تحویل دادیم که می شد 
با آنها سرنوشت این عزیزان را روشن کرد. خدا نگذرد از کسانی که این فرصت ها را 

سوزاندند و نگذاشتند سرنوشت این عزیزان زودتر روشن شود.
شجاعی
* تاریخ هیچ گاه جنایت های آمریکا علیه ملت ویتنام، ژاپن، برده داری و قتل و غارت 
و جنایت آن علیه بســیاری از کشــورها را از یاد نخواهد برد. عجبا که سازمان های 
بین المللی سخن پراکنی چنین جنایتکاری درباره حقوق بشر را می پذیرد و بر دهان 

این خبیث نمی کوبند.
حاتم پور
* با این که دستور تسهیل در امر پرداخت وام ازدواج به بانک ها صادر شده ولی بنده 
که از آبان ســال گذشــته برای این وام ثبت نام و اقدام کرده ام به دلیل اینکه رئیس 
 شعبه مربوطه یک ضامن را نمی پذیرد موفق به گرفتن وام ازدواج خود نشده ام. چرا 
بخشنامه های ابالغی بانک مرکزی خاک می خورد و بانک ها توجهی به این ابالغیه ها 

ندارند؟
شاه محمدی
* برخی رانندگان وقتی متوجه فرد غریبه و ناآشنا به مناطق شهری می شوند انصاف 
را کنار گذاشــته و کرایه مســیر 10-15 دقیقه ای را که کمتر از 40-30 هزار تومان 
اســت 90-80 هزار تومان مطالبه می کنند و مسافران از همه جا بی خبر هم با اکراه 
مبلغ را پرداخت می کنند. دستگاه های نظارتی با نظارت های مستمر به ویژه در اطراف 

پایانه ها بر این امر، مانع چنین اجحاف هایی در حق مسافران شوند.
حسینی- گلپایگان
* در یک خیابان کوچک که قبال تنها یک مغازه سیگارفروشــی بود امروز 6 مغازه 
سیگارفروشی با فروشندگان جوان وجود دارد! آیا جواز کسب و کار به هر میزان در 

یک خیابان محدود صادر می شود؟
آذری
* کارشناســان امور نظر بدهند چه کار باید کرد تا مشکل و معضل اراذل و اوباش و 

مخلین امنیت مردم مرتفع بشود.
معروف
* کنکور سراسری برای دانش آموزان و خانواده های آنان سراسر استرس شده و تمام 
زندگی یک فرد را به یک نیم روز گره زده  است. کاش استعدادیابی ها به گونه ای می شد 
که مجبور نباشیم برای ورود به دانشگاه بجنگیم. این استرس آدم را از پا درمی آورد.
علویان

رئيسی از نابودی ذخایر ارزی بگوید
یا وام های بی بازگشت در دولت روحانی؟!

روزنامه اصالح طلب با انتقاد از سخنان طلبکارانه حسن روحانی تصریح 
کرد: آقای رئیسی باید از کدام واقعیات بگوید؛ غارت ارزهای 4200 تومانی 

یا وام های بی برگشت و واردات غیرواقعی و صرفا کاغذی؟!
آفتاب یزد در یادداشتی می نویسد: چند وقتی است که بعضی از وزرای 
دولت قبل و مخصوصا جناب همتی زبان به شکوه گشوده و انگشت بر مصایب 
موروثــی نهاده و در میدان خالــی، حریف می طلبد. مدیران فعلی نیز بر اثر 
گرفتاری های انبوه روزمره و یا بر عدم تداوم مباحثه در این گونه موارد سکوت 
اختیار کرده اند. در میان ایـن گفت وگوهای توئیتـری، فیسبوکی و رسانه ای، 
ناگهان آقای روحانی به سخن درآمده و از رئیس جمهور مستقر خواسته که 
»حقایق را به مردم بگویـد و ایضا فرموده اند که خزانه پر از میلیاردها دالر و 
ریال را تحویل دولت رئیسی داده اند. نمی دانم جناب رئیسی وقت و حوصلـه 
مطالعـه روزنامـه را دارند یا نه؟ گمان نمی کنم انبوه مشکالتی چون خشـک 
شـدن دریاچه ارومیه و قرار گرفتن 14میلیون انسان در معرض خطر تنفس 
غبار خطرناک نمک و همچنین باغـات و مزارع این مناطق که معلوم نیست 
چه بالیایی در انتظارشـــان نشسته ، بیکاری هزاران نفر در استان طالخیز 
خوزســتان، کم آبی مناطق کشــاورزی اصفهان ، مهاجرت نخبگان در قالب 
شرکت های دانش بنیان، مشکالت نفس گیر بازنشستگان زحمتکش و... اجازه 

چنین کاری را به ایشان بدهد. 
جنـــاب روحانی به رئیس جمهور فعلی اصرار کرده اند که »واقعیت ها را 
به مـردم بگویید« کدام واقعیت؟ غـارت ارزهای 4200 تومانی در حلقه های 
رانتی یا وام های بی برگشت میلیارد دالری وریالی واردات خیالی روی کاغـذ 
و وام های کالن برای این گونه واردات فضایی و ده ها وصدها قلم از رفتارهای 
خالف قانون از واردات میلیاردی داروی »رمدسیویر« که موجب مرگ عمدی 
هزاران نفر از هموطنان شـده و هنوز باید دستگاه قضا بر این خطای علمی 
و عمدی ورود کند! ظاهرا با جلو رفتن زمان و این گونه امور بیم می رود که 
دولتمردان فعلی )درباره عملکرد دولت سابق( مورد بازخواست قرار گیرند«.
یادآور می شود فقط در یک قلم موضوع واگذاری بی حساب و کتاب ارز 
4200 تومانی، بالغ بر 60 میلیارد دالر ارز از ذخایر کمیاب ارزی در سه چهار 
سال آخر دولت روحانی واگذار شد که خروجی آن، تولید رانت 1200 هزار 

میلیارد تومانی برای رانت خواران و تورم بر سر سفره مردم بود.
نااميدی رئيس MI6 انگليس

از احيای برجام و مهار دوباره ایران
رئیس سرویس جاسوسی انگلیس می گوید: تردید دارد که ایران، قصدی 

برای بازگشت به برجام داشته  باشد.
ریچارد مور در جریان همایش امنیتی اســپن در کلرادوی آمریکا گفت: 
فکر نمی کنم که رهبر جمهوری اســالمی ایران دنبال توافق باشد. در عین 
حال ایرانی ها نمی خواهند به مذاکرات پایان دهند، بلکه می خواهند مذاکرات 

همچنان ادامه دار باشد. 
وی دستیابی به توافق درباره احیای برجام را بهترین ابزار برای محدود 
کردن برنامه هسته ای جمهوری اسالمی خواند، اما گفت: متقاعد نشده ام که 
به این نقطه خواهیم رسید. بعید است که آن توافق احیا شود و فکر نمی کنم 

طرف های شرکت کننده در مذاکرات بتوانند توافق هسته ای را احیا کنند.
ریچارد مور، رئیس MI6، می گوید: من فکر می کنم که توافق کامال روی 
میز اســت  و قدرت های اروپایی و دولــت آمریکا، اینجا همگی در این مورد 
صحبت می کنند. من فکر نمی کنم که چین و روسیه، مانع این توافق شوند، 

اما فکر هم نمی کنم که ایران هم خواهان این توافق است.
رئیس ام آی6 همچنین اعالم کرد که تالش های اطالعاتی انگلیس در حال 
حاضر بیشتر از هر کشوری بر روی چین تمرکز دارد. او گفت: رئیس جمهور 
چین باید درک کند که هرگونه اشــتباه در حساب و کتاب که باعث حمله 

به تایوان شود، منجر به پیامد های وخیم خواهد شد.
مور ادامه داد: هنوز زود اســت که بدانیم آیا چین از ماجراجویی پوتین 

در اوکراین عبرت گرفته است یا خیر.
اظهارات مور درباره عدم احتمال برجام به شکل سابق، درک و دریافت 
درســتی اســت چرا که هم عبرت های برجام در زمینه کالهبرداری آمریکا 
و اروپا و ایراد خســارت به ایران همچنان تازه اســت و هم این که در ایران، 
دولت و مجلس انقالبی ســر کار هســتند که اجازه نمی دهند خسارت های 

هنگفت برجام تکرار شود.
یادآور می شــود رئیس وقت سرویس جاسوسی انگلیس، مهر 1394، از 
انگیزه واقعی غرب در انعقاد برجام رونمایی کرده و به شــبکه CNN گفته 
بود؛ »برجام ظرف 15 سال آینده ایران را به کشوری میانه  رو تبدیل خواهد 
کرد. ما شــاهد کشوری هســتیم که در مرحله انتقال از پایه های انقالبی به 
کشــوری نُرمال  تر قرار دارد. اما در داخل ایران در این مســیر، چالش وجود 
دارد. دیدگاه های متفاوتی در ایران درباره آینده این کشــور وجود دارد... ما 

نیاز به صبر استراتژیک داریم تا به تحوالت در ایران ظرف 10-15 سال برجام 
فرصت توسعه و تکامل بدهیم. این احتمال وجود دارد که ماهیت انقالبیگری 
ایران در دوره 15 ساله برجام تغییر کند و به کشوری نرمال تر تبدیل شود«.
همچنین ریچارد  هاویت )تهیه کننده سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره 
روابط با ایران( در این باره گفته بود: »توافق هسته ای )برجام(، یک نقطه عطف 
بود؛ هرچند که همه مشکالت ما با ایران درباره اسرائیل، دموکراسی و حقوق 
بشر حل نشده است... ما باید دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا را در تهران افتتاح 
کنیم و گفت وگو درباره حقوق بشــر در ایران را از سر بگیریم. نیروهایی در 
داخل ایران، در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش 
ما نیز باعث پیشرفت در این زمینه شود. اکنون اروپا در ایران نفوذ دارد ولی 
آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می خواهیم از این اهرم استفاده کنیم 

و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم«!
عکس یادگاری بایدن با دیکتاتورها

مشکالت آمریکا را برطرف نکرد
رسانه های آمریکایی می گویند: سفر اخیر بایدن به خاورمیانه، برای آمریکا 

پرهزینه بود اما عایدی چندانی به همراه نداشت.
در ایــن زمینه »فارین  پالیســی« نوشــت: بایدن در هنــگام تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری، عربستان را یک کشور منفور توصیف کرده بود 
و حاال شــاهد تغییر رویکرد او در قبال ریاض هســتیم. طبیعی است که در 
هر دو ســوی طیف سیاســی در آمریکا، نگرانی هایی درباره پیامدهای سفر 
رئیس   جمهور به عربســتان وجود داشــت. از یک سو، پراگرسیوها و حامیان 
حقوق بشــر نگران بودند که رئیس جمهــور، ارزش   های آمریکایی را قربانی 
اهداف کوتاه مدت نظیر متقاعد کردن عربســتان به باال بردن عرضه نفت و 
عادی ســازی روابط اعراب و اسرائیل کند و از سوی دیگر، جمهوری خواهان 
و رئالیست ها که طرفدار رویکرد »منافع محور« در سیاست خارجی هستند، 
درباره اندک بودن دستاوردهای سفر رئیس   جمهور به عربستان نگران بودند. 
این نگرانی ها منطقی اســت. سفر دوروزه بایدن به عربستان که پس از سفر 
به اسرائیل و سرزمین های اشغالی انجام شد، شامل دیدار با رهبران 9 کشور 
عربی، از جمله محمد بن سلمان بود که بنا به تحقیقات سازمان سیا، فرمان 
قتل روزنامه نگار مخالف یعنی جمال خاشقجی را در سال 2018 صادر کرده 
بود. بایدن همچنین با رهبران مصر، عراق و اردن دیدار کرد. شــرکای عرب 
آمریکا بدون استثنا حاکمانی مستبد با میزان پایین محبوبیت داخلی هستند 
و اگرچه آنها در حوزه امنیتی به واشــنگتن وابســته اند؛ اما بسیاری از آنها 
از محکوم کردن حمله روســیه به اوکراین اجتناب کرده اند و نیز به توسعه 

همکاری های اقتصادی و نظامی خود با چین ادامه می دهند.
نکته مهم دیگر این است که درخواست های آمریکا از عربستان و دیگر 
تولیدکنندگان نفت برای باال بردن تولید و کاســتن از فشارهای تورمی در 
آمریکا بی   نتیجه بوده اســت؛ یعنی این کشــورها اقدامی در جهت عمل به 
خواســت آمریکا انجام نداده اند. در ماه   های اخیر، همزمان با افزایش قیمت 
نفت و نرخ تــورم در آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ، بایدن بارها از اوپک 
خواست که بر عرضه نفت خود بیفزاید تا قیمت ها کاهش یابد. اما در واقعیت، 
مقامات عربستانی و مقامات دیگر کشورهای عضو اوپک تمایلی به باال بردن 
عرضه نفت ندارند یا اساسا توانایی چنین کاری را ندارند؛ یعنی دارای مازاد 
ظرفیت تولید نیســتند. نکته دیگر این اســت که اعضای اوپک، در دو سال 
اخیر، میزان افزایش تولید نفت خود را با روســیه و دیگر کشــورها که در 

مجموع، اوپک پالس نامیده می   شوند، هماهنگ می کنند.
نشــریه پولیتیکو هم در تحلیلی می نویسد: بایدن با سفر به خاورمیانه 
بر سر حیثیت خود قمار کرد اما آیا این کار منفعتی هم به همراه داشت؟!

حیثیت بایدن در مقام قهرمان حقوق بشر، ضربه شدیدی از تصور مشت 
او با محمد بن سلمان در سراسر جهان خورد.

مقامات ارشــد سعودی پس از دیدار دوجانبه با همتایان آمریکایی خود 
گفتند که عالقه چندانی به ایجاد روابط رســمی با اسرائیل نداشته و تاکید 
کردند که آنچه ریاض در جده با آن موافقت کرد عمدتا در راســتای منافع 
خودش بود. توافق مهمی برای ورود نفت بیشتر عربستان به بازار اعالم نشد 

و در عوض ماه ها به تعویق افتاد.
انرژی ای که بایدن برای نشان دادن حمایت خود از اسرائیل صرف کرد، 
اغلب به قیمت تضعیف ارزش ها تمام شد. بایدن برای دیدار با محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، به کرانه باختری رود اردن رفت و گفت: 
»مردم فلســطین اکنون در رنج هستند. فقط می توان احساس غم، اندوه و 
ناامیدی را ابراز کرد«. اما در آن نمایش همدلی، گفته نشد دقیقا چه کسی 
مســئولیت آســیب، غم و اندوه و ناامیدی ایجاد شده است. خالد انگیندی، 

مدیر برنامه فلسطین و اسرائیل در موسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی 
گفت: »او حتی مانند اوباما، بوش و کلینتون، یک بار هم به اشــغال یا پایان 

دادن به آن اشاره نکرد.
تصور بزرگی از شــیرین ابوعاقله، روزنامه نگار فلسطینی- آمریکایی که 
ایاالت متحده می گوید به طور تصادفی توســط نیروهای دفاعی اسرائیل در 
ماه مه کشــته شــد، روی صندلی خالی در کنفرانس خبری بایدن- عباس 
نشسته بود. خانواده عاقله در زمانی که بایدن در کرانه باختری بود، درخواست 
مالقات با بایدن را داشتند، اما تیم او گفتند که برنامه بسیار فشرده است.

روزنامه نیویورک تایمز هم در تحلیلی تاکید کرد: آمریکا محکوم شد نفوذ 
فزاینده چین و روسیه در خاورمیانه را مهار کند اما درباره عملی شدن این 
تالش ها هیچ اطمینانی وجود ندارد. بایدن با ســفر به عربستان از کشوری 
دیدن کرد که 20 سال قبل متهم به حمایت از حمالت تروریست ها در 11 
سپتامبر بود. بایدن همچنین با رئیس جمهور مصر مالقات کرد که مخالفان 

را به شدت سرکوب کرده است.
کجای این کارنامه اقتصادی

افتخار دارد، آقای روحانی؟!
آقــای روحانی در حالی ادعا می کنــد دولت  وی کارنامه مثبت و خوبی 
را در حوزه اقتصادی به جای گذاشــت که عملکرد این دولت، در بسیاری از 

حوزه ها فاجعه بار بود.
حسن روحانی اخیرا مدعی شده بود که دولت را با ذخیره ارزی تحویل 
داده اســت. او همچنین کسری بودجه را گردن مجلس انداخته بود و حال 
آنکه پیش بینی فروش 2/3 میلیون بشــکه نفت و نوشتن هزینه ها براساس 

این پیش بینی خیالی، توسط سازمان برنامه و بودجه وی انجام گرفت.
در همیــن زمینه روزنامه ایران با مرور کارنامه اقتصادی دولت روحانی 
نوشــت: زمانی که به آمار و ارقام نگاه کنیم ، واقعیت به گونه دیگری جلوه 
می کند؛ واقعیتی که طی ماه های اخیر دولتمردان و مردم آثـار آن را لمس 
کرده اند. در انتهای کار دولت دوازدهم کســری بودجه کالن اقتصاد ایران با 
یکــی از باالترین نرخ های معرفی کرده تورم تاریخ خود دســت و پنجه نرم 
می کرد و از سوی دیگر متغیرهای پولی مانند نقدینگی و پایه پولی که ناشی 
از چاپ پول پرقدرت توســط بانک مرکزی بود ، در وضعیت نامناســبی قرار 
داشت. در کنار آن تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک 
مرکزی نیز مشــکالت تازه ای برای اقتصــاد ایران به وجود آورده بود که در 

دوره فعالیت دولت سیزدهم عوارض منفی آن به اوج رسید.
دولت رئیســی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی هشت 
ســاله دولت گذشته نزدیک به صفر بود که کمترین رقم بین دولت ها است. 
متوسط رشد اقتصادی بدون نفت هم در هشت سال گذشته فقط 1/3 درصد 
بود که نسبت به سایر دولت های قبل فاجعه است. متوسط رشد درآمد ملی 
کشــور در هشت سال دولت گذشته منفی 1/8 درصد شده در حالی که در 

دولت های نهم و دهم مثبت 2/8 درصد بود.
همچنین گزارش رســمی بانک مرکزی نشــان می دهد که دولت قبل ، 
رکورددار باالترین تورم در 70 ســال گذشته بوده است. بر اساس اطالعات 
موجـود تورم متوسط دوازده ماهـه شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 
39 درصد بود ، در پایان دولت دوازدهم )مرداد 1400( به 58/3 درصد رسید 

که در 70 سال گذشته بی سابقه بوده است.
 دولت گذشته ، تورم بخش تولید را دو برابر کرد. بر اساس گزارش مرکز 
آمــار ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننــدگان صنعتی در بهار 1400 به 94/7 

درصد رسید که باالترین میزان تورم بخش تولید در دو دهه اخیر است. 
از ســوی دیگر حســن روحانی در حالی نهاد ریاست جمهوری را ترک 
کرد که وضعیت فاجعه باری بر تجارت خارجی کشـــور حـاکـم کـرده بـود. 
دولت ســیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که نتیجه کار دولت دوازدهم 
نزولی شــدن تراز حساب جاری کشــور به رقم منفی 709 میلیون دالر در 
ســال 1399 بود. این در حالی بود که دولت یازدهم کشور را با تراز حساب 
جاری مثبت 26/2 میلیارد دالر تحویل گرفته بود. دولت رئیســی همچنین 
در حالی کشور را تحویل گرفت که تراز بازرگانی کشور در سال 1399 نسبت 
به سال 1391 بالغ بر 90 درصد کاهش یافته و از 30/9 میلیارد دالر به فقط 

3/2 میلیارد دالر رسیده بود.
همچنین صادرات کاالی کشــور در سال 1399 نسبت به سال 1391 

نصف شـده و از 98 میلیارد دالر به 49/8 میلیارد دالر رسیده بود.
افزایش بدهی خارجی، جهش پایه پولی و نقدینگی تورم ســاز، سقوط 
سرمایه گذاری، رشــد 639 درصدی نرخ ارز، کارنامه ناموفق در اشتغال، به 
جای گذاشتن 500 هزار میلیارد تومان بدهی اوراق، افزایش 540 درصدی 
اســتقراض از شبکه بانکی و تشدید شکاف طبقاتی )رساندن ضریب جینی 
از 365 هزارم به 400 هزارم( از دیگر نقاط عطف در کارنامه 8 ســاله دولت 

روحانی است.

 »من یک طرفــدار پروپاقرص پهپادها هســتم«. حدود 
ده ســال پیش که رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا این 
جمله را در مصاحبه با سی ان ان مطرح کرد، احتماالً پیش بینی 
نمی کرد این پرنده های آهنی و بدون سرنشین چند سال دیگر 
به کابوس آمریکا در منطقه غرب آســیا و فراتر از آن تبدیل 
شود. یک هفته پس از ســفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه، 
ژنرال »الکسوس  گرینکویچ«، فرمانده جدید نیروی هوایی این 
کشور در سنتکام که فرماندهی پایگاه هوایی العدید در قطر را 
نیز برعهده  دارد در مصاحبه ای گفته است یکی از ماموریت های 
اصلی او مقابله با تهدید قدرت پهپادی ایران و بازیابی برتری 
هوایی آمریکا در منطقه است؛ »مسئولیت محول شده به من از 
سمت ژنرال کوریال ]فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام[ این 
اســت که چطور ما می توانیم سطحی از کنترلمان در هوا را به 

دست بیاوریم تا این تهدید خنثی شود.«
ماموریت پنتاگون به ژنــرال  گرینکویچ برای مهار قدرت 
پهپادی ایران، دور از انتظار نبود. ســخنان این فرمانده ارشد 
ارتش آمریکا در واقع در ادامه موضعی است که سال گذشته، 
فرمانده وقت سنتکام اتخاذ کرد. ژنرال مکنزی فروردین سال 
گذشته در جلسه استماع کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس 
سنای آمریکا به از دست رفتن برتری هوایی ارتش آمریکا در 
برابر ایران اعتراف کرد. مکنزی خاطرنشان کرد که پهپادهای 
کوچک و متوسط   مسلح که توسط ایران و متحدانش در منطقه 
تکثیر می شوند »یک تهدید جدید و پیچیده برای نیروهای ما 
و شرکا و متحدان ما هستند. برای اولین بار از زمان جنگ کره 
]اوایل دهه 1950 میالدی[ ما بدون برتری کامل هوایی در حال 
عملیات هستیم. تا زمانی که نتوانیم یک قابلیت شبکه ای برای 
شناسایی و شکست دادن ]پهپادها[ را توسعه داده و ارائه کنیم، 

این مزیت برای مهاجم باقی خواهد ماند.«
ابراز نگرانی مقامــات آمریکایی به مــوارد فوق خالصه 
نمی شود. کمتر از دو هفته پیش جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید مدعی شد روسیه قصد دارد صدها پهپاد رزمی 
از ایران خریداری کند و ایران نیروهای روس را برای استفاده از 
این پهپادها آموزش خواهد داد. اینکه روسیه به عنوان یکی از 
پیشرفته ترین کشورها در مباحث نظامی و تسلیحاتی خواهان 
خرید پهپادهای ایرانی اســت، گویای مسائل بسیاری بوده و 
عالوه بر اینکه شگفتی برخی تحلیلگران را به دنبال داشته، بر 
نگرانی آمریکایی ها نیز دامن زده است. جمهوری اسالمی ایران 
پیش از این نیز پهپادهای خود را به برخی از کشورهای دیگر از 
جمله ونزوئال و اتیوپی نیز صادر کرده و اواخر اردیبهشت ماه با 
حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، اولین 
خط تولید پهپاد ابابیل-2 در دوشــنبه پایتخت تاجیکستان 

راه اندازی شد. 
سابقه و زیربنای قدرت پهپادی امروز ایران به دوران جنگ 
تحمیلی بازمی گردد. همــان زمانی که ایران حتی برای خرید 
و انتقال ســیم خاردار نیز با مشکل و مانع رو به رو بود. تجربه 
هشت سال جنگ، به جمهوری اســالمی ایران آموخت برای 
حفظ امنیت خود، نمی تواند و نباید روی دیگران حساب کند. 
در حالی که صنایع دفاعی ایران به صورت آهســته و پیوسته 
تحقیقات خود در این زمینه را با کمک مراکز علمی و نخبگان 
داخلی پیش می برد، کشورهای منطقه دالرهای بادآورده نفتی 
را صرف خرید تسلیحات آمریکایی می کردند. تسلیحاتی که 
در گذر زمان و میدان واقعی، مشــخص شد نمی توانند برای 
 این کشورها امنیت به ارمغان بیاورند. حمله گسترده پهپادی 
ســه ســال پیش انصاراهلل به آرامکو که نیمی از تولید نفت 

عربستان را متوقف کرد، نمونه ای بارز از این وضعیت است.
نکته جالب آنکه دشــمنان جمهوری اسالمی نیز به صورت 
ناخواســته و در مواردی ناباورانه، به پیشرفت پهپادی ایران 
کمــک کرده اند. ایران طی دو دهه اخیر تعداد قابل توجهی از 
پهپادهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را به طرق مختلف به 
دست آورده اســت. این پهپادها یا به دلیل مشکالت فنی و یا 
از طریق شکار در خاک جمهوری اسالمی یا مناطق تحت نفوذ 
ایران در منطقه، به دام افتاده و ایران توانســته با روش هایی 
همچون مهندسی معکوس از فناوری های به کار رفته در آنها، 
در راســتای پیشــبرد برنامه پهپادی خود بهره ببرد. شکار 
پهپاد پیشــرفته RQ-170 در آذرماه سال 1390 که از پایگاه 
هوایی ارتش آمریکا در قندهار افغانســتان به پرواز درآمده 
 و وارد حریم هوایی ایران شــده بود، یک نمونه معروف از این 

موارد است.
یکی از مزیت های مهم قدرت پهپادی جمهوری اســالمی، 
هزینه پایین آن به نســبت هزینه نظامی رقبا و کشــورهای 
متخاصم است. کارشناسان نظامی این کشورها اذعان می کنند 
که تولید پهپادهای انتحاری ایران هزینه  اندکی دارد اما برای 
مقابله با آنها- حتی اگر موثر باشــد- باید از موشــک هایی 
گران قیمت و چند میلیون دالری استفاده کرد. آسیب پذیری 
شــدید عربستان ســعودی و امارات علی رغم برخورداری از 
سیستم های پیشــرفته پدافندی آمریکایی در برابر حمالت 
پهپادی انصاراهلل یمن که گفته می شــود از فناوری ایرانی در 
تولید پهپادهای رزمی خود استفاده می کنند، بیانگر این مزیت 
اقتصادی است. نکته دیگر آنکه ایران با صادرات محصوالت و 
فناوری خود در این عرصه، وارد مرحله ارزآوری و سود تجاری 

نیز شده است. 
اما همان طور که ژنرال های آمریکایی اذعان دارند مهم ترین 
مولفه قدرت پهپادی ایران به چالش کشیدن و پایان دادن به 
برتری هوایی آنهاست. موتور محرکه زورگویی و قلدری نظامی 
آمریکا در جهان طی چند دهه اخیر، تکیه به برتری و تســلط 
هوایی بوده است. با اضافه شدن قدرت مانور پهپادهای رزمی 
به نیروی هوایی آمریــکا، این برتری ابعاد دیگری نیز یافت و 
هزاران تن- به خصوص در منطقه غرب آسیا- به بهانه مبارزه 
با تروریســم با این ابزار جنگی ترور شدند که بسیاری از آنها 
غیرنظامی بودند. رژیم صهیونیستی نیز همیشه در تجاوزات 
خود علیه دیگران به توانایی هوایی متکی بوده است. اما این 
توانایی و یکه تازی از حدود دهه پیش به چالش کشیده شده 
و امروز با سرعت زیادی در حال حرکت به سوی نوعی موازنه 
قواست. سال 2004 مقامات رژیم صهیونیستی اعتراف کردند 
اولین پهپاد حزب اهلل بر فراز ســر آنها به پرواز درآمده است. 
 پهپاد مرصاد-1 بود که زنگ خطــر را برای این رژیم به صدا 

درآورد. 
قدرت پهپادی جمهوری اسالمی تنها یکی از برگ های برنده 
در مقابله با دشمنان خود و ایجاد پیوندهای بیشتر با دوستان 
اســت. آمریکایی ها تاکنون هرچه داشته و توانسته اند برای 
ممانعت از پیشرفت ایران در این حوزه رو کرده اند. آخرین برگ 
آنها پیوند زدن مسئله با توافق هسته ای و فشار برای مهار قدرت 
ایران به دست خود ایران است. اصرار آنها برای گنجاندن مسائل 
موشکی و منطقه ای در برجام، ناشی از شکست در این عرصه 
است و البته جمهوری اسالمی نیز باهوش تر از آن است که در 
برابر چنین رژیم تجاوزکاری، خود را خلع ســالح کند. بله! در 
جهانی که از برخی منظرها با جنگل تفاوت چندانی ندارد، ما 

نیز طرفدار پروپاقرص پهپادها هستیم.

پیام پهپادهای ایران
برای دوستان و دشمنان

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
 شنبه اول مرداد ۱۴۰۱
2۳ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰۷۷

قابل توجه کسانی که با »تضمین خواهی« ایران مخالفت می کنند 

نیکی هیلی: دولت بعدی آمریکا
هر توافقی با ایران را پاره خواهد كرد

پارلمان بلژیک معاهده تبادل زندانی با ایران را 
تصویب كرد

سرویس سیاسی-
نماینــده ســابق آمریکا در 
رئیس جمهور  گفت،  ملل  سازمان 
بعــدی آمریکا هرگونــه توافق 
هسته ای با ایران را پاره خواهد کرد.
»نیکــی هیلی« نماینده ســابق 
آمریکا در سازمان ملل در دوره ریاست 
جمهوری »دونالد ترامپ« گفت، دولت 
بعدی کشــورش، هرگونه توافق دولت 

فعلی با ایران را پاره خواهد کرد.
به نوشته وبگاه شبکه »فاکس نیوز« 
هیلی در سخنرانی نشست »مسیحیان 
متحد بــرای اســرائیل« گفت: »عدم 
توافــق بهتر از توافق بد اســت و اگر 
این رئیس جمهــور هرگونه توافقی را 
امضا کند به شــما قــول می دهم که 
رئیس جمهــور بعدی آن را در روز اول 

حضورش پاره خواهد کرد.«
ایــن مقام ســابق جمهوری خواه 
ادعا کرد: »متأسفانه آمریکا به صورت 
ناخواســته در حال کمک به ایران در 
رســیدن به دیدگاه شرورانه آن است. 
رئیس جمهور ما برای برگشتن به توافق 

هسته ای با ایران مستأصل است.«
نماینده دولت ترامپ در ســازمان 
ملل درباره بایدن افزود، او به طور روشن 
بیــان کرده هر کاری می کند که ایران 

توافق را امضا کند.
او همچنین از دولت بایدن به دلیل 
آنکه به زعم او به دولت روســیه اجازه 
داده رهبری مذاکرات هســته ای را در 

اختیار بگیرد انتقاد کرد.
هیلی گفت: »مــا اجازه می دهیم 
یکی از دشــمنانمان بــا یکی دیگر از 
آنها پشت درهای بسته مذاکره کنند و 
قرار است که باور کنیم هرچه در آنجا 
به توافق می رســند برای ما و اسرائیل 
خوب است؟ چقدر باید ساده لوح باشید؟ 

آمریکا باهوش تر از این است.«
این مقام ســابق آمریکایی گفت، 
نحوه خروج آمریکایی ها از افغانستان به 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
این شجاعت را داد که به اوکراین حمله 
کند و کشورهای دیگری مانند چین و 
ایران نیز بدون نگرانی از عواقب، دست 

به اقداماتی بزنند.
وی در ادامــه اظهاراتــش بیــان 
داشــت: »رهبران ایران فکر می کنند 
که می توانند به اسرائیل حمله کرده و 
کارشان بدون پاسخ بماند و رهبر جهان 
آزاد کاری نخواهد کرد که نظر آنها را 

عوض کند.«
هیلــی افزود، بایدن در ســفر به 
فلسطین اشغالی گفت: آخرین گزینه 

آمریکا در برابر ایران گزینه نظامی است 
و کاری کرد که آمریکا ضعیف به نظر 
برسد و این درحالی است که در ایران 

مرگ بر آمریکا و اسرائیل می گویند.
 آن طور که فارس نوشته، نماینده 
سابق آمریکا در سازمان ملل همچنین 
گفت: »آمریکا همیشــه باید با قدرت 
صحبــت کند. در حال حاضر متحدان 
به ما اعتماد نداشــته و دشمنان نیز از 

ما نمی ترسند.«
اظهارات نیکی هیلی حاکی از آن 
است که آمریکایی ها نمی خواهند ابزار 
تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران را 
کنار بگذارند. از یک ســو طرح رسمی 
و علنی این اظهارات نشــان می دهد 
کــه نباید بدون گرفتــن تضمین زیر 
بار هر توافقی با غرب رفت. بر اســاس 
همین واقعیت »غیرقابل اعتمادبودن« 
آمریکاســت که ایــران در این دور از 
مذاکرات در دولت ســیزدهم شروطی 
مانند لغو تحریم ها، راســتی آزمایی و 
از همه مهم تر ارائه تضمین ها از سوی 
آمریــکا را مطرح و بر آن پافشــاری 

کرده است.
جوبایدن از آغــاز روی کار آمدن 
خود وعده بازگشت به برجام را مطرح 
کرد. او ضمن طرح این وعده، سعی کرد 
از یک ســو از زیر بار مسئولیت خروج 
یک جانبه از برجــام و لغو تحریم های 
ظالمانه علیه جمهوری اســالمی فرار 
کند و از ســوی دیگر بــا مقصرنمایی 
جمهوری اســالمی ایــران، توپ را در 

زمین ایران بیندازد.
وزارت خارجه آمریکا: کاماًل 
آماده ایم به برجام برگردیم!

همزمــان با اظهارات نیکی هیلی، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد کــه »کاماًل آماده ایــم به برجام 

برگردیم!«
»ند پرایس« در نشســت خبری 
روزانــه بــا خبرنگاران گفــت: »برای 
تشــخیص دادن این واقعیت که ایران 
در حال حاضر تصمیم های سیاســی 
الزم برای بازگشت دوجانبه به برجام را 
نگرفته نیاز به داشتن تأییدهای امنیتی 
ندارد.« ند پرایس همچنین مدعی شد 
که اگــر ایران می خواســت به توافق 
از جمله  برگردد فرصت های زیــادی 
مذاکرات وین، مذاکرات دوحه و رایزنی 

با واسطه های اروپایی داشته است.
او در ادامه باز هم مدعی شد: »ما 
کاماًل آماده ایم به پایبندی دوجانبه به 
برجام برگردیم. همچنان معتقدیم که 
دیپلماسی ماندگارترین راه ]درخصوص 

برنامه هسته ای ایران[ است.«
شایان ذکر است که دموکرات ها با 
اینکه بارها به شکست فشار حداکثری 
ترامپ علیــه ایران اعتراف کرده اند اما 
بازهم نــه در مذاکرات ویــن و نه در 
دوحه حاضر نشــدند به ایران تضمین 
بدهنــد. آنها نه تنهــا تضمین ندادند 
بلکه طی یک ســال گذشته راه ترامپ 
را از سر گرفته و به تشدید تحریم ها و 
تهدیدات علیه جمهوری اسالمی ایران 

ادامه دادند.
بــدون تردید مســئله اصلی که 
دموکرات ها و جمهوری خواهان بر آن 
وحدت نظــر دارند مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان یک قدرت برتر 
منطقه و جلوگیــری از تقویت بلوک 
ضداستکباری و همگرایی با قدرت هایی 

مانند چین و روسیه است.
لس آنجلس تایمز: 

هدف برجام، اقتصادی نيست 
بلکه راهی برای توقف 

جمهوری اسالمی ایران است!
روز گذشــته روزنامــه آمریکایی 
»لس آنجلس تایمز« در تحلیلی نوشت 
که هــدف برجــام، رســاندن منافع 
اقتصادی به ایران نیســت بلکه هدف 
آن راهی برای توقف جمهوری اسالمی 
ایران و محدود کردن مؤلفه های قدرت 

در آن است!
»لس آنجلس تایمز« در تحلیلی این 
موضوع را که برجام هدفی فراتر از حل 
و فصل چالش ها بر سر مسائل هسته ای 
ایران را دنبال می کــرده تأیید کرد و 
نوشت که برجام در دولت باراک اوباما 
بر منطق نفوذ به ساختار تصمیم گیری 
جمهوری اسالمی ایران استوار شده و 
به همین ســبب، سبک خاصی از رفع 
تحریم ها را می طلبد که در نهایت نباید 

به انتفاع اقتصادی ایران منجر شود.
بر اســاس این گزارش، زمانی که 
باراک اوباما در ســال 2015 به برجام 
دســت یافت در برابــر منتقدانش که 
معتقد بودند این توافق با سرازیرکردن 
پول به ایــران باعــث افزایش قدرت 
منطقه ای و موشــکی تهــران خواهد 
شد همواره این نکته را روشن می کرد 
که برجام بر »منطق نفوذ« به ساختار 
تصمیم گیری های سیاسی ایران استوار 
شده و نه تنها »منطق انتفاع« اقتصادی 
 بــرای ایران را دنبــال نمی کند، بلکه 
از  و کارهایی بــرای جلوگیری  ســاز 

آنها دارد.
لس آنجلس تایمز این طور نوشت 
کــه اوباما راهبرد مدنظرش را این طور 

تشــریح می کرد که برجــام با تقویت 
»تصمیم گیران غرب گرا در ایران« -به 
زعم او- زمینه های ورود به توافق های 
متعاقبی در سال های آینده برای محدود 
کردن سایر مولفه های قدرت جمهوری 
اســالمی ایران را فراهم خواهد کرد. او 
مضــاف بر این توضیح مــی داد که از 
طریق سیاست های دیگری نظیر حفظ 
معمــاری تحریم هــا از ورود پول های 
هنگفتی به ایران که می تواند به افزایش 
قدرت منطقه ای و موشکی ایران منجر 

شود هم جلوگیری خواهد کرد.
به خاطر خروج ترامپ از برجام

ایرانی ها به آمریکا
 اعتماد ندارند

این تحلیل همچنین با اشــاره به 
خروج آمریکا از برجام در سال 2018 
تصریح کرده اســت: »به لطف خروج 
2018 از برجــام ایران دیگر اعتمادی 
به این ندارد که واشــنگتن قادر است 
بــه وعده هایش عمل کند. در ایران به 
نظر می رســد باور گســترده ای وجود 
دارد مبنی بر اینکه یک رئیس جمهور 
جمهوری خواه در آینــده هر آنچه در 
توافــق دارد را برای پاره کردن توافقی 
که بایدن به آن دست پیدا می کند به 

کار خواهد گرفت.«
کــه جمهوری  اســت  گفتنــی 
اســالمی ایران بر اساس همین گزاره 
یعنی غیرقابل اعتماد بــودن آمریکا، 
نمی خواهنــد مانند دولت قبل زیر بار 
هر توافقی بروند. تیم دیپلماسی دولت 
سیزدهم بر این باور است که اوالً نباید 
کشور را معطل برجام کرد و ثانیاً( اگر 
قرار اســت توافقی صورت گیرد باید با 
در نظر گرفتن منافع اقتصادی و جبران 
خسارات تحمیل شــده به ملت ایران 
و تحقق شــروط اصلی )لغو تحریم ها، 
راستی آزمایی و ارائه تضمین از سوی 

طرف مقابل( منعقد شود.
اميرعبداللهيان: نمی خواهيم

 از یک روزنه دو بار گزیده شویم
آمریکایی ها باید تعهدات
 و تضمين هایی را بپذیرند

بر همین اســاس بود که حسین 
امیرعبداللهیــان وزیــر خارجه ایران 
پنجشــنبه 30 تیر مــاه هنگامی که 
در برنامــه صــف اول شــبکه خبر به 
تشــریح آخریــن تحــوالت در حوزه 
سیاســت خارجی پرداخت، اعالم کرد 
کــه نمی خواهیم از یــک روزنه دو بار 
گزیده شویم و آمریکایی ها باید تعهدات 

و تضمین هایی را بپذیرند.

قانون گــذاران بلژیکــی 
معاهده ای با ایران را به تصویب 
رساندند که به زندانیان دو طرف 
اجازه می دهد دوره محکومیت 
خود  کشــورهای  در  را  خود 

بگذرانند.
پارلمان بلژیک بامداد پنجشنبه 
معاهده تبادل زندانیان با ایران را 

تصویب کرد.
فرانسه،  خبرگزاری  نوشته  به 
قانونگــذاران بلژیکــی معاهده ای 
با ایــران را به تصویب رســاندند 
که بــه زندانیــان دو طرف اجازه 
می دهــد دوره محکومیت خود را 

در کشورهای خود بگذرانند.
رسانه های اروپایی این تصمیم 
پارلمان بلژیک را »گامی بزرگ و 
جنجالی« توصیف کرده و نوشتند: 
»این معاهده با 79 رأی موافق، 41 
رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به 

تصویب رسید.«
ایــن معاهــده در حالــی به 
تصویب درآمده است که گروه های 
مخالف و حتی نمایندگان کنگره 
آمریــکا تمامی تــالش خود را به 
کار گرفتنــد تا با مداخله در روند 
پیشــبرد این طرح انسان دوستانه 

اخالل ایجاد کنند.

 بــه گزارش فــارس، پیش تر،
و  ت  دموکــرا ینــده  نما  13
نمایندگان  مجلس  جمهوری خواه 
آمریکا در نامه ای از پارلمان بلژیک 
درخواست کردند که طرح تبادل 
زندانــی بــا ایران را بــه تصویب 

درنیاورد.
پیش نویــس قانــون تبــادل 
زندانیــان بین بلژیــک و ایران با 
هدف آزادی یکی دیگر از کارمندان 
غیر دولتــی بلژیکی کــه در ایران 

بازداشت است، تهیه شده است.
»کاظم غریب آبادی«، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر 
درخصوص  بشــر  حقوق  ســتاد 
اســدی«  بی گناهــی »اســداهلل 
دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: 
»ایشــان از مصونیت دیپلماتیک 
برخوردار اســت؛ بازداشت ایشان 
در آلمان و نگهداری 101 روزه اش 
در وضعیــت نامناســب مغایر با 
بین الملل، حقوق بشــر و  حقوق 
کنوانســیون 1963 وین ناظر بر 

روابط کنسولی بود.«
این معاهده در تاریخ پانزدهم 
تیر، در کمیسیون روابط خارجی 
پارلمان بلژیک به تصویب رسیده 

بود.

گفت و شنود

ُخرناس!
گفت: نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل گفته 
است » دولت بعدی آمریکا هر توافقی با ایران را پاره خواهد کرد «!

گفتم: به پادوهای داخلی آمریکا بگو که آسمان و ریسمان 
را به هم می بافند و یقه خود را جر می دهند که چرا ایران از 

آمریکا تضمین می خواهد؟!
گفت: وطن فروشــی که شاخ و ُدم ندارد! کاش یک مثقال سواد 

هم داشتند.
گفتم: ایول! یک نگاه به نوشته ها و تحلیل هایشان بینداز . 
مثاًل درباره همین برجام. از اظهاراتشان به وضوح می توان 

فهمید که اصاًل برجام را نخوانده اند! 
گفت: چه ُقمپزی هم در می کنند که کاربلد و تحلیلگر هستند و  ...
گفتم: یارو می گفت؛ از قلبم پرسیدم چرا امشب خواب 
به چشمانم نمی آید؟ گفت؛ پاشو فالن فالن شده! ادای آدم 
حســابی ها را در نیاور. برای اینکه از صبح تا حاال خوابیده 

بودی! و ُخرناس می کشیدی!

بقیه در صفحه 11

تسلیت به همکار
 با نهایت تأســف مطلع شــدیم همکارمان آقای هاشم عاشورنژاد 
در غم از دســت دادن مادر گرامیشــان به سوگ نشســته اند. ضمن 
 تســلیت به ایشــان برای آن مرحومه غفران الهی و بــرای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزو داریم.



اخبار كشور

خاطرات کشف حجاب رضاخانی
رونمایی شد

آیین رونمایی کتاب »ننگ سالی؛ خاطرات مردم محله علیقلی آقا اصفهان از دوره 
کشف حجاب رضاخانی و ممنوعیت روضه« در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، فائزه دره گزنی محقق و نویسنده کتاب »ننگ سالی« گفت: 
حدود سه، چهار سال پیش پروژه ای با عنوان محله نگاری و تدوین اطلس انقالب در 
شهر های مختلف از جمله اصفهان شروع شد که در این پروژه، تمرکز ما از همان ابتدا 
روی محله علی قلی آقا بــود. در قالب این پروژه، درباره موضوعات مختلفی مصاحبه 
می گرفتیم، اما اینکه چرا بخش کشف حجاب و ممنوعیت روضه و قحطی را به صورت 
مستقل کار کردیم به این دلیل است که کشف حجاب و مسائل مربوط به آن صرفاً 

برای ما یک موضوع مذهبی نبوده بلکه مسئله ای ملی، تاریخی و هویتی است.
وی افزود: هرچند دیر شــروع به این کار کردیم؛ ولی هنوز هم کســانی بودند 
که خودشــان ماجرای کشــف حجاب را تجربه کرده بودند و یا از پدر و مادرشــان 
خاطراتی داشتند. ما ســعی کردیم این خاطرات را با توجه به وجه تاریخی آن و به 
همراه اســناد بیاوریم. کتاب »ننگ سالی« سه بخش دارد، بخش کشف حجاب را با 
عنوان پرده نشین، بخش ممنوعیت روضه با عنوان شاه نشین و بخش قحطی که در 
آن بیشــتر هدف مان قحطی مربوط به جنگ جهانی دوم بوده، با عنوان شاه نشــین 

نام گذاری کردیم.
دره گزنی تصریح کرد: ما برای این کتاب، با ۲۵۰ نفر هم مصاحبه داشــتیم که 
صرفاً فقط اهالی محله علیقلی آقا نبود بلکه ما این پروژه را به یک پروژه شهری تبدیل 
کردیــم و با محله های دیگر اصفهان هم مصاحبه کردیم و ســعی داریم این کار را 

تکمیل تر کنیم.
وی درباره علت موضوعیت پیــدا کردن محله علیقلی آقا در این کتاب توضیح 
داد: چه قبل و چه بعد از انقالب و دوران دفاع مقدس، افراد شاخصی که در اصفهان 
خیلی معروف هستند از این محله بودند، همچنین چگالی اتفاقاتی که در این محله 
بوده، نسبت به محله های دیگر، خیلی بیشتر بوده و تبعاً اثرگذاری های بیشتری هم 
داشته است. مثال منزل آقای خادمی در اصفهان که ُحکم خانه انقالب شهر را داشته 
در این محله قرار دارد که در دوره انقالب، مانند مرکز یک شــبکه بوده است. از بُعد 
تاریخی و ابنیه هم این محله اهمیت دارد و به عنوان یک محل تاریخی هم می تواند 

مورد بازدید قرار بگیرد.
در بخش دیگر این برنامه، فاطمه شایان  پویا نویسنده و منتقد بیان کرد: بحثی 
که من به عنوان خواننده و عالقه مند کتاب های تاریخ شفاهی به آن توجه می کنم این 
است که به لحاظ ُفرم چطور وارد کار بشویم و به ماجرا بپردازیم؟ عموماً افرادی که در 
حوزه تاریخ شفاهی، هم پژوهش می کنیم، هم مطالعه می کنیم و هم تدوین، همیشه 

بحث داریم که چطور باید خاطرات را تدوین کنیم و در مراتب بعدی تألیف کنیم.
تقدیم جایزه شبکه جهانی سحر

به خانواده شهید ابومهدی المهندس
شبکه جهانی سحر، جایزه بهترین برنامه مستند »جشنواره الغدیر« را به خانواده 

شهید ابومهدی المهندس تقدیم کرد.
برنامه »ژیان«، یکی از مســتندهای تولیدی شبکه سحر، در سیزدهمین دوره 
»جشــنواره الغدیر«که در بغداد در حال برگزاری است، برنده جایزه بهترین برنامه 
مستند پژوهش محور شد که هنگام دریافت جایزه توسط مدیر تولید این شبکه، وی 

جایزه را به خانواده شهید ابومهدی المهندس تقدیم کرد.
این برنامه، سیر زندگی بانویی کرد را از تولد تا میانسالی نشان می دهد. نمایش 
آداب و رســوم فرهنگی جامعه کردی، با تکیه بر صحنه های نمایشی بدون کالم در 

بیست دقیقه از مهم ترین محورهای شاخص این مستند است.
انتقاد رئیس روایت فتح 

از اظهارنظر یک مدیر هنری 
ســید محمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح نسبت به اظهارات یکی از 
مدیران هنری کشور درخصوص تکراری بودن موضوعات دفاع مقدس ضمن اشاره به 
فرمایشات رهبر انقالب اسالمی که دفاع مقدس را گنجینه تمام نشدنی برای آیندگان 

برشمرده بودند نوشت: 
»مقام معظم رهبری: دفاع مقدس گنجینه ای تمام نشدنی برای آیندگان است. 

مدیر هنری که معتقد است پرداختن به موضوعات دفاع مقدس تکرار مکررات 
است؛ یا فهم درستی از دفاع مقدس ندارد و یا منظومه فکری رهبری را نمی داند. در 

هر دو صورت جای تأسف است.«
گفتنی است، کاظم نظری مدیر اداره  کل هنرهای نمایشی در بخشی از پیام به 
سیزدهمین جشنواره تئاتر بسیج در اظهارنظری سؤال برانگیز نوشته است: »عقیده 
شــخصی من این است که پرداختن جشنواره سراســری بسیج به موضوعات دفاع 
مقدس بیشتر تکرار مکررات است چرا که به این موضوع در جشنواره تئاتر مقاومت 
پرداخته می شــود و بهتر است تا هنرمندان بســیجی بیش  از پیش به محتواهایی 
مردمی  و مشــکالتی که مردم با آن روبه رو هســتند، در حوزه هنرهای نمایشــی 
بپردازند.«)!( این در حالی است که اساسا نه تنها تنافری میان پرداختن به موضوعات 
دفاع مقدسی و محتوای مردمی وجود ندارد بلکه اشاره به مسائل و مشکالت مردمی 
در بستر فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس، موجب هویت بخشی و جهت گیری آرمانی 

آثار هنری می شود.
صداوسیما در راه چابک  سازی؛

تعطیلی برخی شبکه ها
صداوسیما با تعطیلی برخی شــبکه های تلویزیونی در مسیر چابک  سازی قرار 

می گیرد.
رسانه ها از تعطیلی قریب الوقوع دو شبکه تلویزیونی خبر دادند.

براساس این گزارش، به زودی پخش دو شبکه شما و ایران کاال متوقف می شود. 
دلیل تعطیلی این دو شــبکه، کمبود شدید مخاطب اعالم شده است. همچنین به 
شبکه ســالمت نیز اولتیماتوم داده شده و وضعیت مناســبی ندارد و ممکن است 

به زودی این شبکه نیز حذف شود.
تجربه یک بازیگر از سفر به کانادا

امیرجاللی، بازیگر ســینما و تلویزیون به بیان تجربه اش از سفر به کانادا برای 
دیدار با فرزندش گفت.

براساس گزارش کافه سینما، مریم امیرجاللی در یک گفت وگوی مجازی گفت 
که در کانادا همه سخت مشغول کارند و مجبورند هزینه زیادی برای مالیات و قسط 

بپردازند. 
وی در ادامه از تجربه توفان اخیر در کانادا و مشــکالت پس از آن گفت: »چند 
روز قبل اینجا توفان شــدیدی شد و برق ها رفت. تا ساعت ها برق نداشتیم و مجبور 
شــدیم بعضی غذاهای داخل یخچال را دور بریزیم. هرقدر هم که برای وصل شدن 
بــرق تماس می گرفتیم هیچ کس جوابگو نبود. هنوز بعــد از چند روز برق خیلی از 

مناطق وصل نشده.«
امیرجاللی همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو خود به شایعه مهاجرتش 
به کانادا واکنش نشان داد و گفت: »بی صبرانه منتظر برگشت به ایران هستم. من برای 
مهاجرت به کانادا نیامده ام. بارها گفته ام اینجا قشنگ است اما خانه من نیست. من 

صرفاً برای دیدن دختر و داماد و نوه هایم و دوستانم به اینجا می آیم.«

حضرت امام خمینی)ره(: بر شــما جوانان ارزنده اسالم 
که مایه امید مســلمین هستید الزم است که ملت ها را 
آگاه سازید و نقشه های شوم استعمارگران را برمال نمایید.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
شنبه اول مرداد ۱۴۰۱ 
۲3 ذی الحجه ۱۴۴3 - شماره ۲3۰۷۷

اخبار ادبی و هنری

در بیست و نهمین سفر استانی دولت صورت گرفت

استقبال پرشور كارگران كارخانه احیاشده هپکو
از رئیس جمهور

والیتی:
ایران، روسیه و چین

 3 قدرت مهم و مستقل در مقابل توسعه طلبی آمریکا و غرب است
انقالب  معظم  رهبر  مشاور 
در امــور بین الملل گفت: چین 
اخوت  ما عقــد  با  و روســیه 
نیز  آنان  بلکــه  نخوانده انــد، 
بر اســاس مصالــح خود عمل 
می کننــد، ولــی عاقالنه تر از 
سه  آســیا  در  امروز  غربی ها! 
قدرت مهم ایران، روســیه و چین وجود دارند که مستقل اند و مقابل 

توسعه طلبی آمریکا و غرب ایستاده اند.
 دکتر علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل در مصاحبه با

KHAMENEI.IR گفت: تعامل با شــرق نگاهی است که هم امام فرمودند 
هم رهبر انقالب؛ یعنی اینکه ما نگاهمان به سمتی باشد که در حال طلوع است. 
در حال حاضر، مشخصاً شاهدیم شرق در حوزه های مختلف به پاخاسته است؛ 
هند یک جور، چین یک جور، روسیه یک جور و دیگر کشورهای آن منطقه هم 
جور دیگر. حضرت امام و آقا فرمودند کشِف شرِق در حال طلوع اهمیت دارد.

والیتــی افزود: یک موقع با صدراعظم آلمان، آقای ُکهل در بُن مالقات 
داشتم. کنار هم نشسته بودیم که گفت زمانی آقای گورباچف در جای شما 
کنار من نشسته بود و به ما گفت: همان طور که آب رودخانه راین می رود و 
برنمی گردد، کمونیسم هم دیگر به کرملین برنمی گردد. در گذشته حاکمان 
کرملین بی خدا و آتئیست بودند و اکنون از رئیس تا پایین ترین حد سکنه  
آن کشــور نوعاً یا مسیحی هستند، یا مسلمان و یا به کلیسا می روند یا به 

مسجد.
وی اظهار داشــت: اکنون، نه اقتصاد چین به کمونیسم می ماند و نه نحوه 
اداره جامعه و تعامل آنها با دنیای خارج، بلکه یک مدل به اصطالح تکامل یافته 
چینی اســت که موفق هم بوده اســت و برخالف سال های دهه۶۰ و ۷۰ قرن 
بیســتم میالدی، از هیچ حرکت به اصطالح خلقی تحت نام مائوئیســم و غیر 
آن حمایت نمی کننــد و اصرار دارند تأکید کنند که به هیچ وجه قصد مداخله 
در امور دیگر کشــورها را ندارنــد و واقعاً هم مداخله نمی کنند، برعکس زمان 
مائوئیست ها. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حال بعضی 
می گویند درســت است که این کشورها مارکسیست نیستند، ولی کشورهای 
قوی هســتند که می توانند برای اعمال نظر در مسائل ایران تالش کنند، ولی 
توجه ندارند که اکنون، نه ایران، ایران زمان پهلوی و قاجار است، بلکه مقتدرتر 
از هر زمان دیگری بعد از اســالم اســت و نه روسیه شوروی سابق و نه چین 
کشور خشِن توسعه طلبی اســت که در اذهان ما بود. هژمونی در زمانی مؤثر 
واقع می شود که طرف مقابل ضعیف باشد؛ ولی ایران یک کشور قوی و مقتدر 
است. در آنجایی که ما بخواهیم با کشورها مراودات داشته باشیم و بحث چین 
و روسیه باشد، با کمال اقتدار این کار را انجام می دهیم و نه چین و نه روسیه 

نمی توانند در امور داخلی ما دخالت کنند.
والیتی در ادامه گفت: ما در جهان جزو معدود کشــورهایی هســتیم که 
به وضوح مقابل آمریکا ایستاده و با اقتدار به حیات سیاسی خود ادامه می دهد 
و با کشــورهای دیگر رابطه برقرار می کند و برخورد می کند. خب، چه اشکال 
دارد ما با کشــورهایی مثل روســیه، چین و هند رابطه داشــته باشیم؟! این 
کشــورها صاحب فناوری هســتند و بارها برخالف غرب درخواست های ما را 
اجابت کرده اند و توانایی های خودشــان را در اختیار ما گذاشته اند. خب، ما از 

یک کشور هم پیمان دیگر چه می خواهیم؟
وی افزود: متأســفانه کشــورهای اروپایی به لحاظ تبعیت از سیاست های 
آمریکا و پذیرش بی قیدوشــرط تحمیل های آنها در سیاســت خارجی آن قدر 
تنزل کرده اند که در تاریخ اروپا سابقه ندارد. در چنین شرایطی چگونه بعضی 
از افراد با ســاده لوحی می گویند به سمت غرب برویم؟! کدام غرب؟! غربی که 
تحت فشــار آمریکا و تلقینات سراسر دروغ دوره گردهای صهیونیست همواره 
علیه جمهوری اســالمی ایران تبلیغات دروغ می کنند، فشار سیاسی می آورند 
و در جهت تضعیف جمهوری اســالمی از هیچ کاری فروگذار نمی کنند؛ غربی 
که در حد یک کمپانی نفتی فرانسوی بعضی از مسئولین گذشته ساده دل ما 
را تشویق می کردند که همکاری با چین را در حوزه نفت و گاز متوقف کنید و 
این توصیه مورد قبول قرار می گیرد و خود آن کمپانی در ایران می آید و یک 
عکس یادگاری با مسئولین وزارت نفت گرفته و خداحافظی می کند و می رود، 

چه نفعی برای جمهوری اسالمی ایران دارد؟
مشــاور رهبر معظم انقــالب در امور بین الملل اظهار داشــت: روســیه 
در بســیاری از موارد در فناوری های پیشــرفته به کمک ایران آمد. عقل چه 
می گوید؟ آیا ما به سمتی برویم که همواره با این مردم و کشور دشمنی کرده 
یا به طرفی برویم که تا آنجا که توانسته کمک کرده است؟ البته این را بگویم 
که چین و روســیه با ما عقد اخوت نخوانده اند، بلکه آنان نیز بر اساس مصالح 
خود عمل می کنند، ولی عاقالنه تر از غربی ها! امروز در آســیا سه قدرت مهم 
ایران، روســیه و چین وجود دارند که مستقل اند و مقابل توسعه طلبی آمریکا 

و غرب ایستاده اند.
در دیدار دکتر والیتی و وزیر خارجه سوریه

بر خروج بیگانگان از منطقه تاکید شد 
دکتر والیتی با فیصل مقداد وزیر خارجه ســوریه دیدار کرد. وزیر خارجه 
ســوریه در ابتدای این دیدار ضمن تقدیر از مواضع بســیار مهم و قاطع مقام 
معظم رهبری و جمهوری اســالمی ایران گفت: از مواضع محکم مقام معظم 
رهبری بسیار سپاسگزار هســتیم و اطاعت از فرامین ایشان را الزم می دانیم. 
تصمیم قاطع جمهوری اســالمی ایران و همچنین سوریه، ایستادگی در برابر 
اشغالگرانی اســت که به ناحق سال هاست خاک این کشور را تصرف کرده اند 
و در مقابل آنها ایســتادگی خواهیم کرد و مواضع مقام معظم رهبری همیشه 

حالل مسائل منطقه ای بوده است. 
وی تاکید کرد: ایران به عنوان مهم ترین کشــور جبهه مقاومت، تاکنون 
حمایت های اساسی و عملی کرده و از جمهوری اسالمی ایران به عنوان پیشتاز 
جبهــه مقاومت در مقابله با آمریکا و طرح های مخرب آنها در منطقه تشــکر 
می کنیــم. والیتی هم در این دیدار گفت: جمهوری اســالمی ایران همواره از 
محور مقاومت که ســوریه به عنوان یکــی از مهم ترین حلقه های طالیی این 
زنجیره اســت حمایت کرده و به حمایت خــود ادامه می دهد ضمن آن که از 
مواضع این کشــور در مخالفت با سازشکاری های رایج در منطقه درخصوص 
طرح های ضد فلسطینی حمایت می کند و بی تردید همکاری کشورهای عضو 
جبهه مقاومت برای اخراج ته مانده های آمریکا از ســوریه و ســایر بخش های 
منطقه باید کماکان با قوت ادامه یابد و هیچ گاه جمهوری اســالمی ایران در 
ایــن مورد کوتاه نخواهد آمد و رژیم صهیونیســتی و عوامل آنان کوچک تر از 
آن هســتند که بتوانند جبهه قدرتمند مقاومت را تضعیف نمایند. وی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان پرچمدار جبهه مقاومت در منطقه کماکان از 

شما حمایت می کند همان طور که تاکنون حمایت کرده  است. 
دریادار سیاری: پشتیبانی مردم

 از توان دفاعی كشور زبانزد است
معــاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی ایران، گفت: 
مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تحریم ها و پشتیبانی ملت ما 

از نیروی دفاعی کشور زبانزد است.
به گزارش خبرگــزاری مهر، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری بعد از ظهر 
پنجشنبه در حاشیه مراســم بزرگداشت ۲۱ شهید ارتش »مهدی شهر« ویژه 
مرحوم امیر ســیاوش حبیبیان و در جمع خبرنگاران درباره ویژگی های بارز 
شهدای ایران اســالمی، تاکید کرد: شهدا با رشادت خود انقالب و ارزش های 
نظام را حفظ کردند و امروز نوبت جوانان است که در مسیر انقالب گام بردارند.

وی با بیان اینکه الزم اســت که همه ما آرمان های شهدا را بدانیم و همه 
ما زندگینامه شهدا را بخوانیم، افزود: مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر 

تحریم ها و پشتیبانی ملت ما از نیروی دفاعی کشور زبانزد است.
معاون هماهنگ کننده آجا بیان کرد: امروز همه نیروهای مســلح و ارتش 
از لحاظ دســتیابی به تجهیزات مورد نیــاز در چرخه دفاع توان باالیی دارد و 
می تواند با توجه به تهدیداتی که روز به روز شــکل جدیدی می گیرد، آمادگی 
مقابله خود را افزایش دهد. ســیاری همچنین با اشاره به توان رزمی و دفاعی 
ایران اســالمی، گفت: متناســب با فناوری های روز تجهیــزات خود را به روز 
می کند و این توانمندی امروز برای تمام دنیا ثابت شده است لذا همه می دانند 
که اگر بخواهند تهدیدی نسبت به ایران اسالمی داشته باشند با پاسخ محکمی 

رو به رو می شوند زیرا آزموده را آزمودن خطا است.

تقوا، کلید گشایش و نجات
»و هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای 

او فراهــم می کند و از جایی که گمــان نمی کند به او روزی 

طالق- 3 و ۲ می رساند.« 

در پرتو وحی

آیت اهلل رئیســی بزرگ ترین خط تولید پنل های 
خورشیدی کشور را در شهرستان خمین افتتاح کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در بیست و نهمین سفر 
استانی دولت مردمی به استان مرکزی با حضور در مجتمع 
»مانا انرژی پاک« بزرگ ترین خط تولید پنل های خورشیدی 

کشور را افتتاح کرد.
این خط تولید با ظرفیــت ۵۰۰ مگاوات به بهره برداری 
رســید که در فاز تکمیلی امکان تولید پنل های خورشیدی 

برای تامین ساالنه ۱۵۰۰مگاوات برق را دارد.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا ســال ۱۴۰۴ زنجیره 
ســاخت تمامی اجزای پنل خورشیدی در این شرکت بومی 

خواهد شد.
ایــن شــرکت خصوصــی همچنین در حال ســاخت 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی )مزرعه خورشیدی( کشور با 
ظرفیت تولید ساالنه ۱۰۰ مگاوات برق در شهرستان محالت 

استان مرکزی است.

با حضور رئیس جمهور صورت گرفت

افتتاح بزرگ ترین خط تولید
 پنل های خورشیدی كشور

در  بنرهایی  نصــب  با  اراک  هپکوی  کارگران 
سطح خیابان محدوده هپکو ضمن خوشامدگویی 
به رئیس جمهور با عبارت هایی همچون »رئیســی 
بابت  رئیس جمهور  از  مرسی«  »رئیسی  و  سپاس« 
حمایت و دفاع از هپکو و کارگران این شرکت هم 

تقدیر و تشکر کرده و هم استقبال جالبی کردند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی صبح دیروز جمعه به 
منظور برگزاری بیســت و نهمین ســفر اســتانی دولت 
مردمی، با استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار و جمعی 

از مسئولین استانی وارد استان مرکزی شد.
دیدار با اقشــار مختلف مردم، نشست با ایثارگران، 
نخبــگان و خانواده شــهدا، برگزاری شــورای اداری و 
برگزاری نشســت خبــری در پایان ســفر از مهم ترین 
برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به استان مرکزی 

بود.
آیت اهلل رئیسی را در این سفر وزرای کشور، آموزش 
و پرورش، صمت، نیرو، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
رئیس ســازمان انرژی اتمی، رئیس دفتر رئیس جمهور و 

معاون اجرایی همراهی می کردند.
رئیســی در بدو ورود به استان مرکزی ضمن عرض 
احترام به خانواده شــهدا و ایثارگران این اســتان گفت: 
استان مرکزی ظرفیت های بسیاری دارد، از جمله اینکه 

این استان قطب صنعتی کشور است.
رئیس جمهور با اشــاره به نقش مهم استان مرکزی 
در پشــتیبانی از دفاع مقدس گفت: این اســتان غیر از 
تقدیم بیش از ۶ هزار شــهید در دوران انقالب اسالمی 
و دفــاع مقدس نقــش بی بدیلــی در پشــتیبانی های 
 صنعتــی، تخصصــی و فنــی در دفاع مقدس داشــته

است.
رئیسی با تشــریح ظرفیت های استان مرکزی گفت: 
این استان دارای صنایع سنگینی است که هر کدام  نماد 
اعتماد به نفس و غرور ملی در کشــور هستند و باید به 

آنها توجه ویژه شود.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه استان مرکزی مهد 
مفاخری چون امام خمینی)ره( و آیت اهلل اراکی اســت، 
در مورد اقدامات دولت برای رفع مشــکالت این استان 
گفت: بررســی هایی برای رفع مشــکالت استان انجام و 
اولویت هایی  در این زمینه تعیین شــده است. علی رغم 
وجود مشکالت بســیار، در استان ظرفیت هایی همچون 
نیروی جوان و کارآمد وجود دارد که این نیروی کارآمد 

می تواند خیلی از کارها را پیش ببرد.

اساس مشکل مجتمع صنایع آذرآب مدیریتی است
رئیســی در اولین برنامه سفر خود به استان مرکزی 
با حضــور در مجتمع صنایع آذرآب از نزدیک در جریان 

مشکالت این واحد تولیدی قرار گرفت.
رئیس جمهور در جمــع کارگران این مجتمع ضمن 
اســتماع درخواســت های آنها، با تاکید بر اینکه مشکل 
اصلی آذرآب نبود کار نیست، گفت: این مجتمع تولیدی، 
پول ســاز و اعتبارساز اســت اما محور اساسی مشکالت 

اینجا مدیریت و مالکیت است.
رئیســی با ابــراز ناخرســندی از عــدم حمایت از 
مجتمع صنایع آذرآب، اظهار داشــت: بانک کشــاورزی 
ارتباط ماموریتی به اینجا ندارد و باید ســهامش به یک 
مجموعه ای که دارای وظایف و تخصص مرتبط هســت 

واگذار شود.
رئیســی با اشاره به اینکه فعال و پویا بودن آذرآب با 
همت کارگران و مهندســان توانمند این واحد تولیدی 
رقــم می خورد، تاکید کرد: در اســرع وقــت برای حل 
مشــکالت مدیریتی و ســهامداری آذرآب تصمیم گیری 

خواهیم کرد.
رئیس جمهور با ابراز تأســف از اینکه کارخانه ای که 
خــودش توان رفع نیازمندی های ســایر کارخانجات و 
صنایــع را دارد امروز با کمتر از ده درصد ظرفیت خود 
کار می کند، تاکید کرد: کارخانه آذرآب را احیا خواهیم 
کــرد و کاری می کنیم که ان شــاءاهلل ظرفیت کارگری 
این کارخانه حداقل به همان ظرفیت سه هزار نفر سابق 

بازگردد.
رئیســی افزود: هپکو و آذرآب نمادهای غرور ملی و 
اعتماد به نفس ملی هســتند، این واحد های تولیدی را 

احیا می کنیم و نمی گذاریم بیش از این لطمه ببینند.
مجتمع عظیم صنعتی آذرآب در ســال های گذشته 
طی فرآیند خصوصی  ســازی واگذار شده بود اما به دلیل 
تخلفات گســترده در زمان تصدی ریاســت قوه قضائیه 
توســط آیت اهلل رئیســی مالکیت این کارخانه از بخش 
خصوصی گرفته شد و از سوی دولت به بانک کشاورزی 
واگذار شــده بود اما این بانک نیز نتوانسته به خوبی این 
واحــد را مدیریت کند و در حال حاضر تنها با ۱۰ درصد 

توان در حال فعالیت است.
محصوالتی که مشابه داخلی دارند 

نباید از خارج وارد شود
رئیس جمهور در بازدید از شــرکت تولید تجهیزات 
سنگین هپکو در جمع مهندسان و کارگران این مجتمع 
تولیدی گفت: محصوالتی که در داخل کشــور از جمله 
در هپکو ســاخته می شــود به هیچ عنوان نباید از خارج 

وارد شود.
رئیسی در پاسخ به درخواست برخی از کارگران این 
مجتمع تولیدی برای عدم دخالت افراد غیرکارشناس در 
مدیریت هپکو تصریح کرد: مســائل شرکت های تولیدی 
باید بصــورت تخصصی پیگیــری و حل شــود و افراد 

غیرمتخصص حق دخالت در این موضوعات را ندارند.
رئیس جمهور با تقدیر از زحمات کارگران و کارکنان 
هپکو گفت: هپکو در کشــور تولید قدرت می کند و نماد 
غرور و اعتماد به نفس ملی اســت. دولت در خدمت هر 

کسی است که در کشور دغدغه تولید داشته باشد.
آیت اهلل رئیســی با اشاره به مشــکالت کارخانجات 
بزرگ تولیدی در اســتان مرکزی گفت: خصوصی  سازی 
ناموفــق و غلط در کنار مدیریــت ناصحیح عوامل اصلی 

مشکالت این مجتمع های تولیدی است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشــکالت واحدهای 
تولیــدی چون هپکــو و آذرآب قابل حل اســت، اظهار 
داشــت: مســئولین با همت کارگران و مهندسان تالش 
کنند تا مشــکالت هپکو حل شــود. این کارخانه عظیم 
می تواند با سه برابر ظرفیت فعلی کار کند و دولت مصمم 

است زمینه تحقق این موضوع را فراهم کند.
حضور رئیس جمهور در شــرکت هپکو در حالی بود 
که که در طول این ســال ها کارگران هپکو حمایت ویژه 

آیــت اهلل رئیســی را عامل مهمی در جهت سروســامان 
گرفتن وضعیت این شرکت بحران زده پس از خصوصی 
 سازی می دانند و در جریان دادگاه کارگران نیز دستورات 
قاطع و مستقیم آیت اهلل رئیسی نقش مهمی در رسیدگی 

منصفانه به پرونده داشت.
روز جمعــه ۳۱ تیرمــاه ۱۴۰۱ در حالــی اســتان 
مرکزی میزبان آیت اهلل رئیسی رئیس دولت سیزدهم بود 
کــه وضعیت کارگران هپکو به فاصله حدود ۳ ســال از 
سفر قبلی وی در کسوت رئیس دســتگاه قضا به استان 
مرکزی و پیگیری های صورت گرفته اش بســیار متفاوت 
از قبل بــوده و این روزها چراغ تولید در هپکو روشــن 
بوده و کارگران تمام اتفاقات مثبت را در گرو پیگیری و 

دستورات آیت اهلل رئیسی می دانند.
کارگــران هپکــوی اراک بــا نصــب بنرهایــی در 
ســطح خیابان محدوده هپکو ضمن خوشــامدگویی به 
رئیس جمهور با عبارت هایی همچون »رئیســی سپاس« 
و »رئیسی مرسی« از رئیس جمهور بابت حمایت و دفاع 
از هپکو و کارگران این شرکت هم تقدیر و تشکر کرده و 

هم استقبال جالبی کردند.
بازدید رئیس جمهور از خانه پدری امام خمینی)ره(

 در خمین
رئیس جمهــور همچنیــن روز جمعــه در ادامــه 
برنامه های سفر دولت مردمی به استان مرکزی با حضور 

در منزل پدری امام خمینی)ره( در شــهر خمین ضمن 
قرائت فاتحه یاد بنیانگذار کبیر انقالب را گرامی داشت.

این مکان مقدس محل زندگی مرحوم سید احمد جد 
بزرگوار امام خمینی)ره( از سال ۱۲۵۵ تا ۱۲۸۵هجری 
قمری و محل تولد حضرت امام خمینی)ره( بوده است.

در کنار مبارزه با مظاهر فساد
اراده جدی برای مبارزه با بسترها 

و ساختارهای فسادزا داریم
رئیســی در ادامه برنامه های ســفر دولت مردمی به 
اســتان مرکزی، در جمع اقشــار مختلف مردم خمین، 
با ابراز خرســندی از حضور در میــان اهالی زادگاه امام 
خمینی)ره( بر ضرورت آشــنایی هر چه بیشــتر نســل 
جوان با شــخصیت و منش تاریخ ســاز امام)ره( تاکید و 
خاطرنشان کرد: اولین ویژگی ممتاز امام خمینی اخالص 
او بود. امــام)ره( عمر با برکت خود را در حوزه های فقه، 
تفسیر، اصول، عرفان، فلسفه و کالم صرف کرد و خداوند 
به خاطــر اخالص بــه او شــخصیت و جایگاهی عالی 

مرحمت کرد.
رئیســی با تاکید بر لزوم حل مشــکل اشــتغال در 
شــهر خمین، از اراده جــدی دولت بــرای رونق تولید 
به عنوان مهم ترین راهکار اشــتغالزایی در کشور خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: تولید از مولفه های مهم اســتقالل و 
قدرت در کشور است و دولت سیزدهم که با شعار ایران 
قوی شــکل گرفته، بدون تردید، رونــق تولید را یکی از 

مهم ترین اولویت های امروز کشور می داند.
رئیس جمهور فعال  ســازی زیرساخت های تولیدی را 
جزء مهم ترین اهداف ســفرهای اســتانی دولت مردمی 
خواند و با تاکید بر عزم جدی دولت بر تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، گفت: در ســفر به همه استان ها تاکید کرده ام 
که اولویــت دولت مردمی کلنگ زنــی طرح های جدید 
نیســت، بلکه به دنبال رفع گرفتاری های مردم از جمله 

اتمام پروژه های نیمه تمام در سراسر کشور هستیم.

 رئیســی با اشاره به ظرفیت های مهم استان مرکزی 
خصوصا در حوزه صنعت، از رکود یا فعالیت ناقص برخی 
واحدهای صنعتی اســتان ابراز ناخرسندی کرد و گفت: 
استان مرکزی از استان های پرظرفیت کشور است، اما به 
دلیل برخی سوءمدیریت ها، بخشی از ظرفیت های استان 
معطل مانده است. ما در استانی که قطب صنعت کشور 
است، به هیچ عنوان نباید واحدهای صنعتی نیمه تعطیل 

داشته باشیم.
رئیس جمهــور در ادامه ســخنان خود از عزم جدی 
دولت برای ســاماندهی اقتصاد ســخن گفت و با تاکید 
بر اصالحات ســاختاری و نهادی به عنوان اولویت دولت، 
خاطرنشان کرد: با هر بســتر اقتصادی که رانت خواری، 
فســاد و زد و بنــد در آن وجود دارد مبــارزه می کنیم؛ 
به جای مبارزه بــا معلول ها مبارزه با علت ها را در پیش 

گرفتیم تا بسترهای فسادزا را اصالح کنیم.
آیت اهلل رئیسی در این باره افزود: ممکن است در این 
مسیر مشــکالتی هم پیش بیاید، اما یقین داریم اصالح 
بسترهای فسادزا می تواند وضعیت و شرایط اقتصادی را 

برای فعاالن اقتصادی بهتر از قبل کند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت با هرگونه رابطه 
ناســالم، رشوه، رانت و یا فساد مقابله خواهد کرد، گفت: 
یقیــن داریم در این مبارزه و ایســتادگی مردم دولت را 

همراهی خواهند کرد.

رئیســی در پایان تالش برای جذب سرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی را دیگر اولویت دولت در حوزه اقتصاد 
خواند و افزود: عالوه بر اصالحات اقتصادی، سرمایه گذاری 
داخلــی و خارجی را دنبال می کنیم، زیــرا این امر آثار 
ضدتورمی دارد. همچنین یکی از نگرانی ها و برنامه های 
دولت، مهار تورم اســت. مردم بدانند همراهی شــان با 
مسئولین بسیاری از رانت خواری ها را از اساس ریشه کن 

خواهد کرد.
سند جامع جهادسازندگی

 مبتنی بر اولویت ها و نیازهای نقاط مختلف کشور
 تدوین شود

آیت اهلل رئیسی همچنین روز پنجشنبه در نخستین 
جلسه شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه 
روســتایی با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک سازوکار 
جدیــد برای ایجاد انســجام و هماهنگی در حوزه جهاد 
سازندگی، گفت: پس از مطالعات و بررسی هایی که انجام 
شد به این نتیجه رسیدیم که شورای عالی جهادسازندگی 
می تواند با اســتفاده از تجربیات گذشــته، حرکت های 

آینده را هدایت، حمایت و نظارت کند.
رئیس جمهــور با تاکید بر نقش ویژه شــورای عالی 
جهاد سازندگی در انسجام بخشی به فعالیت های جهادی 
و تشــخیص نیازها و اولویت ها، خاطرنشان کرد: تولید، 
ایجاد اشتغال و رفع بیکاری می تواند از محورهای فعالیت 
شورای عالی جهادسازندگی خصوصا در مناطق روستایی 

و مناطق حاشیه ای شهرها باشد.
رئیســی با اشــاره بــه ســایر حوزه هــای هدف و 
چارچوب های فعالیت جهادســازندگی، خاطرنشان کرد: 
دایره فعالیت های جهادســازندگی باید روستاها، حاشیه 
شهرها و برخی مناطق شهری را دربرگیرد. شورای عالی 
جهادســازندگی باید مشــوق و حامی گروه های جهادی 
باشــد. الزم است هرکس که با انگیزه جهادی در میدان 
حضور دارد مورد حمایت قرار گیرد تا انگیزه او به سردی 

نگراید. موفقیت این کار در مردمی  ســازی اســت و هر 
کاری مردمی  شود، ماندگار خواهد شد.

رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه شــرط موفقیت 
شــورای عالی جهادســازندگی را برخــورداری از یــک 
دبیرخانه فعال دانست، اظهار داشت: اگر ایجاد هماهنگی 
و انسجام بخشــی را مهم ترین شان تشکیل شورای عالی 
جهادسازندگی در نظر بگیریم، بدیهی است که مهم ترین 
جــزء در ایفای این وظیفه، دبیرخانــه فعال و پرکار این 

شورا خواهد بود.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه حرکت های جهادی 
را باید با محوریت پیشرفت و عدالت تعریف کنیم، اظهار 
داشت: باید برپایه سند آمایش سرزمینی، سند جامعی را 
در حوزه جهاد سازندگی تدوین کنیم و این سند مبنای 
همه اقدامات و برنامه های جهادی در اقصی نقاط کشــور 

باشد.
قاچاق و واردات بی رویه

خنجری به قلب تولید و اشتغال کشورند
آیت اهلل رئیســی در جلسه ســتاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز که روز پنجشــنبه برگزار شــد با تاکید 
بــر ضرورت انســجام و هماهنگی تمامی دســتگاه های 
دخیل در امر مبــارزه با قاچاق کاال و ارز، نقش ســتاد 
را در دســتیابی به این هماهنگــی حائز اهمیت خواند و 
خاطرنشان کرد: به تعبیری، مهم ترین مسئله در موضوع 
مبارزه با قاچاق، مســئله هماهنگی اســت. تقویت نقش 
قرارگاهی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال در تحقق انسجام 

بسیار مهم است و باید به این سمت حرکت کنیم.
رئیس جمهور اصالح ســاختارهای منجــر به وقوع 
قاچــاق کاال را نقطــه کانونی در سیاســتگذاری مبارزه 
بــا قاچاق کاال خواند و افزود: دولت ســیزدهم چنان که 
پیــش از این هم بارها اعالم شــده، این اراده را دارد که 
با اصالحات ســاختاری و نهادی، زمینه های فســادزا و 
روندهایی که موجب وقوع قاچاق می شوند را از بین ببرد. 
مادامــی که ما علت را برطرف نکنیم و صرفا به مقابله با 
معلول اکتفا کنیم، هدف اصلی که ریشه کن شدن قاچاق 

کاالست تحقق نخواهد یافت.
رئیسی با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کاال باید از 
سرمنشــاء آغاز شود، افزود: ما باید با اصالح ساختارهای 
معیــوب، مطلوبیت و صرفه اقتصــادی قاچاق را از میان 
ببریم. وقتی هزینه قاچاق از طریق تقویت ســازوکارهای 
نظارتی و بســط شــفافیت افزایش یابد، به طور طبیعی 

گرایش به آن کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود، اتخاذ رویکرد 
پیشــگیرانه در حوزه مبارزه با قاچاق کاال را مورد توجه 
قــرار داد و با تاکید بر تقویــت روندهای نظارتی در این 
زمینه، گفت: الزم اســت سامانه هایی که در حال حاضر 
در زمینه قاچاق کاال فعال هســتند بــه نحوی تکمیل 
یا مشــمول اصالح عملکردی شــوند که به جای مقابله 

پسینی، به سمت پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم.
رئیســی با اشــاره با اینکه پیشــرفت کار در بحث 
ســامانه های مربوطه چندان رضایت بخش نیست، افزود: 
معموالً پیشرفت کند و رکود در تکمیل پروژه ها به بحث 
بودجه و تامین مالی نسبت داده می شود اما واقعیت این 
اســت که خیلی از اوقات، مســئله به پیمانکار و ضعف 
نظارتی دستگاه های مسئول باز می گردد. از همین امروز 
باید با یک بررســی دقیق و برطرف نمودن کاســتی ها، 
به زمانبندی دقیقی برای تکمیل و ارتقای ســامانه های 
مرتبط با قاچاق کاال برســیم. امروز کشور در این حوزه 

هیچ وقتی برای تلف کردن ندارد.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود موضوع 
ســاماندهی بازارچه هــای مــرزی را یــک اولویت مهم 
در حوزه مبــارزه با قاچاق توصیف و خاطرنشــان کرد: 
بازارچه های مرزی اگر به درســتی و زیر نظر استاندارها 
ساماندهی شوند، هم شاهد رونق تجارت مرزی خواهیم 
بــود و هم با تقویت معیشــت مرزنشــینان، زمینه  بروز 
پدیده هایی همچون کولبــری و ته لنجی از میان خواهد 
رفت. این کار در عین حال اثربخشی نظارت های دولتی 

در حوزه تجارت مرزی را نیز بیشتر می کند.
رئیســی با تاکید بر مبارزه قاطع و اثربخش با قاچاق 
ســازمان یافته، گفت: در زمینه قاچاق ســازمان یافته در 
درجه اول انســداد منابع مالی از طریــق مبارزه موثر با 
پولشــویی اولویت دارد و در درجــه ثانی نیز ردگیری و 
نظــارت شــبکه های مرتبط حائز اهمیت اســت. در هر 
دو مرحله ما نیازمنــد اقدامات اطالعاتی و امنیتی برای 

مبارزه اثربخش هستیم.
وی در پایــان اهمیت تبلیغ کاالی داخلی و افزایش 
اعتماد عمومی به تولید داخل را دیگر گام مهم در مسیر 
مبارزه با قاچاق دانســت و اذعان داشــت: قاچاق کاال و 
واردات بی رویه، خنجری اســت که در قلب تولید داخل 
و اشــتغال فرو می رود. ما اگر بتوانیم با افزایش مستمر 
کیفیت تولیدات داخل و در عین حال کارهای فرهنگی، 
تبلیغی و رســانه ای، گرایش مردم بــه کاالی ایرانی را 
بیشــتر کنیم، به طــور طبیعی هــم از واردات بی رویه 
جلوگیری می شــود و هم گامی موثر در مبارزه با قاچاق 

کاال برداشته خواهد شد.

سردار سالمی گفت: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشمن 
منجمد و به کنار گذاشته شده به دلیل قدرت  نیروی زمینی ما است.

سردار سرلشکر حسین ســالمی، فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئوالن نیروی زمینی سپاه که 
در مشــهد مقدس برگزار شد، طرح تحول در راهبرد دفاعی نیروی زمینی را 
تشریح و آن را مبتنی بر نوع و مقیاس تهدیدات نوین و بزرگ دانست. سرلشکر 
سالمی  با بیان این که منبع قدرت سپاه، نیروی زمینی و این نیرو قلب و روح 
ســپاه و منبع اصلی هویت آن است، گفت: با تدابیر اخیر فرمانده معظم کل 
قوا، نیروی زمینی ما در موقعیت یک تحول اساسی قرار گرفته است که شامل 

تغییر در نگرش به ابعاد عظیم این نیرو در نبردهای آینده است.
وی افزود: هر کشوری که در معرض تهدید است، اگر ضعیف دیده شده 
و در محاسبات دشمن ضعیف ارزیابی شود، به او حمله می شود؛ بنابراین باید 
متناسب با نگاهی که نسبت به تهدیدات و امنیت ملی و نظام و انقالب اسالمی 

داریم، خود را برای این موقعیت آماده کنیم.
سرلشکر سالمی با استناد به رهنمودی از امیر مؤمنان علی )ع( که فرمود؛ 
به خدا قسم هیچ ملتی نیست که دشمن، پا در سرزمین او بگذارد و او ذلیل 
نشــود، گفت: شــما در نبردهای اخیر پیرامونی دیدید که اگر نیروی دفاعی 
کشوری در روی زمین سست قدرت باشد، دشمن، بی رحمانه سرزمین آنها را 

اشغال می کند، از نوامیس عبور می کند و مال و جان و شرف و امنیت و آبرو و 
حیثیت یک ملت را نابود می کند و اگر دشمن پای در سرزمین ملتی بگذارد، 

رهاورد آن، تحقیر و نابودی است.
وی تصریح کرد: ما هر آنچه قدرت داریم، از منبع زمینی عمل می کنند؛ 
تاریخ نشان داده است پادشاهان و امپراتوری ها می آیند و می روند اما زمین و 
جغرافیا و قدر و قیمت و استقالل و تمامیت ارضی یک کشور، ثابت می ماند؛ 
این بدان معناســت که زمین هرگــز ارزش راهبردی خود را در بقای نظام از 
دست نمی دهد. وی افزود: اگر امروز فکر حمله زمینی در ذهن دشمن منجمد 
شده و به کنار گذاشته شده است به این دلیل نیست که اراده حمله در زمین 
ندارد، نه، این به دلیل قدرت سازی در نیروی زمینی و به دلیل نتیجه ای است 

که در نبرد انسانی، نمی تواند از این نیرو عبور کند.
سرلشکر سالمی با اشــاره به اینکه برای نبردهای کوتاه و درگیری های 
محدود، عالوه بر نیروی زمینی سایر قدرت ها نیز قطعا بسیار مؤثر خواهند بود 
تصریح کرد: وقتی دامنه جنگ، وسیع و هدف های سیاسی در جنگ ها به اندازه 
اشغال یک ســرزمین یا تجزیه یک کشور یا فروپاشــاندن یک نظام، بزرگ 
می شوند، اینجا نیروی زمینی نقش تعیین کننده خود را هم در جلوگیری از 
شکست و هم در خلق پیروزی می آفریند؛ یعنی فصل الخطاب تمام نقشه جامع 

دفاعی یک کشور می شود.

فرمانده کل سپاه: 

قدرت ما باعث شده فکر حمله در ذهن دشمن منجمد و كنار گذاشته شود
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سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

دولت سیزدهم خزانه را مقروض تحویل گرفت نه خالی

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: 
وزارت صمت اگر به جای بنگاه داری به وظایف حاکمیتی خود 
بپردازد قطعاً چابک شده و وزیر به راحتی خواهد توانست 

آن را اداره کند.
علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرگزاری تســنیم با اشاره به 
دالیلی که امروز برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه می شود گفت: 
هیچ کدام از این دالیل تشــکیل وزارت بازرگانی منطقی نیستند. 
بزرگی و وســعت مجموعه وزارت صمت، استدالل دقیقی نیست 
چون متأســفانه این وزارتخانه مانند دیگــر وزارتخانه های دولتی 

درگیر بنگاه داری است.
او با بیان اینکه مشــابه سال های گذشته مخالف این تفکیک 
هســتم، افزود: معتقدم که مشکل تنظیم بازار کشور و همچنین 
مشــکالت حوزه تولید، صنعت، معدن و تجارت الزاماً به ساختار، 
مرتبط نیست و بیشتر به سیاست ها و عملکرد مدیریت این وزارت 

مربوط می شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح فلسفه ادغام 
وزارت صمــت، گفت: همواره اختالفاتی بیــن وزارت بازرگانی و 
دستگاه های تولیدی نظیر وزارت صنایع و کشاورزی وجود داشت، 
به همین خاطر در آن سال ها دولت و مجلس به این اتفاق رسیدند 

که این ادغام انجام شود.
کریمی که نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان است با رد 
اینکه  وسعت مجموعه وزارت صمت، باعث این تفکیک است گفت:  
این وزارتخانه اگــر به جای امور بنگاه داری به وظایف حاکمیتی و 
تصدی گری تخصصی خود بپردازد قطعاً وزارتخانه ای چابک شده 
و به لحاظ تشــکیالت کوچک خواهد بود و وزیر به راحتی خواهد 

توانست آن را اداره کند.
او با ابراز اینکه اگر تولید داخل کفایت نکند باید در شــرایط 
رقابتی و شــفاف، تهمیدات الزم برای واردات فراهم شود، افزود: 
اما تشــکیل وزارتخانه ای که تمام هم خود را روی واردات بگذارد 
صحیح نیست. تجربه واردات در سال های گذشته نشان داده است 
که بعداً به رانت تبدیل خواهد شد چون مجوزات الزم برای واردات 
به افراد و شــرکت های خاص داده می شود که این با مصالح ملی 

ما سازگار نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر نقش مدیریت 
بر تولید، تجارت و واردات در یک دســتگاه گفت: اگر مدیریت بر 
تولید، تجارت و واردات در وزارتخانه متمرکز باشــد قطعاً مصالح 
اقتصــاد ملی هم در عرصه تولید و هــم در عرصه تجارت اعم از 
واردات و صادرات به صورت یکپارچه بهتر تنظیم و حفظ خواهد شد.

مشکلبازارباتشکیلوزارتبازرگانیحلنمیشود
همچنین »حجت ورمزیاری«؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
و معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی با تصریح بر اینکه تشکیل وزارت 
بازرگانی، دادن آدرس غلط است و با تفکیک بازرگانی، مشکل بازار 
ما حل نمی شود، گفت:  این  اقدام مغایر با سیاست های کلی نظام 

در بخش کشاورزی است.
او بــا تصریح بر اینکه  تشــکیل وزارت بازرگانی محل ابهام و 
ایرادات فراوان اســت گفت: با تشــکیل وزارت بازرگانی گسترش 
تشکیالت دولت اتفاق می افتد و بار مالی برای دولت دارد. مگر ما 
نمی گوییم باید دولت کوچک و امور تصدی گرانه واگذار شود چرا 

ساختار جدای بازرگانی ایجاد می شود؟ 
وی با بیان اینکه رفع مشکالت چرخه تولید و توزیع به وزارت 
بازرگانی ارتباطی ندارد، ادامه داد: اکنون شــبکه توزیع محصول 
هوشــمند نیســت به همین دلیل می بینیم که محصول خارج از 

شبکه، توزیع می شود. 
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با تاکیــد بر اینکه ما باید 
زنجیــره یکپارچه از مزرعه تا بازار ایجاد کنیم، گفت: در تمام دنیا 
زنجیره های ارزش یکپارچه از مزرعه تا بازار باید مدیریت می شود. 
واردات بی رویه  کمر تولیدکننده داخلی را می شکند؛ این موضوع 
در دوره وزارت بازرگانی در کشــور بارها تجربه شده است و رفتن 

در مسیر اشتباه را نباید دوباره تکرار کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
چابکسازیرا

جایگزینتفکیکوزارتصمتکنیم

رستم قاسمی:

یکمیلیونو350هزارمسکن
درحالساختاست

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی گفت: خرید 
تضمینی گندم از گندمکاران ۳۱ اســتان کشور از مرز پنج 

میلیون و ۸۰۰ هزار تن گذشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا مهاجر 
در سفر به استان آذربایجان غربی و در گفت و گو با صدا و سیما اعالم 
کرد: پیش بینی می شود امسال میزان خرید گندم کل کشور به شش 
میلیون و 500 هزار تا هفت میلیون تن برسد که افزایش قابل توجهی 

نسبت به سال گذشته دارد.
مهاجر افزود: به منظور افزایش اســتفاده از کود های پایه فسفات، 
ازت و پتاس در مزارع کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی قیمت کود های 
پایه شیمیایی را به 46 درصد کاهش داده است که در زمان توزیع نیز 
باید سازمان های جهاد کشاورزی کود های پایه را با هم به کشاورزان 

بدهند که این امر امسال باعث افزایش بهره وری تولید شد.
او تصریح کرد: در آستانه کشت پاییزه هستیم که این نوع کشت با 
توسعه کشاورزی قراردادی در دستور کار قرار دارد و در این زمینه بذر 

و نهاد های مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: بیشتر از 75 
درصد اراضی کشاورزی در اختیار کشاورزان خرده  مالک است که زیر 
پنج هکتار زمین دارند و امکان تامین نهاده را ندارند و در این راســتا 
یکی از سیاست های دولت این است که بتوانیم به اندازه کافی نهاده های 
مورد نیاز این اراضی را به منظور افزایش بهره وری در تولید تامین کنیم.
مهاجر افزود: در صورتی که تولید کود های پایه غیریارانه ای بیشتر از 
نیاز کشاورزان کشور باشد، مجوز صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی 
صادر می شــود که در این زمینه برای مجتمع پتروشیمی ارومیه که 
مازاد تولید دارد، اجازه صادرات به کشور های خارجی داده شده است.

خودکفاییپایدارتا3سالآینده
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، طی ســال های اخیر رهبر 
انقالب تاکید ویژه ای بر بحث خودکفایی در محصوالت اســتراتژیک 
کشاورزی داشــتند و همواره این موضوع را پیگیری کرده اند. ایشان 
امسال نیز در سخنرانی نوروزی خود تاکید کردند: »مسئله کشاورزی 
و دامداری بســیار مهم اســت و کشور باید در محصوالت پایه غذایی 
همچــون گندم، جو، ذرت، خــوراک دام و دانه های روغنی به امنیت 

کامل و خودکفایی الزم دست پیدا کند.«
ایشــان دســتیابی به این هدف را با توجه به وســعت سرزمینی 
و فراوانی دشــت های حاصلخیز در کشــور ممکن دانستند و گفتند: 
»متأسفانه بخش کشاورزی جزو وابسته ترین بخش های کشور به واردات 
است که این وضع حتماً باید تعدیل شود.« با توجه به تأکیدات رهبر 
انقالب، شــرایط تحریم و جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت جهان 
و جنگ اوکراین و افزایش شــدید قیمت جهانی مواد غذایی کشــور 
چاره ای جز دستیابی به این سیاست ها ندارد هرچند که طی سال های 
گذشــته اهمال کاری های گسترده ای در این حوزه نیز انجام شده اما 
باید با شــناخت ظرفیت ها و توانمندی های داخلی و با بهره گیری از 

روش های نوین کشت و تولید در این مسیر حرکت کرد.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سرانه 
مصرف آرد گندم در حال حاضر ۱46 کیلوگرم در سال است. با جمعیت 
۸5 میلیون نفر و مصرف ســرانه فعلی نیاز کشور به گندم حدود ۱4 

میلیون و 500 هزار تن است.
میزان تولید در سال هایی که شرایط مطلوب باشد در همین حدود 
است اما در شرایط خشکسالی فعلی میزان تولید حدود نه تا ۹ میلیون و 
500 هزار تن و میزان نیاز به واردات با احتساب ذخایر راهبردی حدود 
شش تا هشت میلیون تن است و حاال دوباره وزارت جهاد کشاورزی از 

برنامه ریزی برای خودکفایی دوباره در تولید گندم می گوید.
در همین راســتا اخیراً، علیرضا مهاجر؛ معاون امور زراعت وزارت 
جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: برنامه ریزی ما 
در سه سال آینده دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این محصول 
استراتژیک است یعنی خودکفایی دائمی شده و هیچ وقت به صورت 

سینوسی باال پایین نشود.

براساس گفته معاون وزارت جهاد کشاورزی
خریدتضمینیگندمکشور
به6میلیونتننزدیکشد

ســازمان برنامه و بودجه در توصیف شرایط 
اقتصاد کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم 
اعالم کرد: در پایــان دولت قبل حدود ۶۰ هزار 
میلیارد تومان تخصیــص بدون وجود منابع در 
خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت ســیزدهم نه 
خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت.

به گزارش ایِبنا، سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: 
در دولت قبل علی رغم بی عملی در افزایش درآمدهای 
پایدار دولت هزینه های جاری به  شــدت افزایش یافت 
و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی 
هزینه های خــود را از جیب مردم تامین کرد، در این  
بین بیشــترین آسیب به قشر متوسط و کم درآمد وارد 
شــد و عبور ضریب جینی از 40 واحد بیانگر افزایش 

فاصله طبقاتی است.
هزینه های جاری در دولت گذشته بیش از شش و 
چهار دهم برابر شــد؛ برای تامین این هزینه ها عالوه بر 
انتشــار قابل توجه اوراق مشــارکت و انتقال بدهی به 
دولت فعلی، به اذعان رئیس  کل بانک مرکزی وقت به 
استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور 

نقدینگــی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم 
50 درصدی؛ تنها در پنج ماه آخر دولت قبل 54 هزار 
میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این 
در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص 
بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت 
 ســیزدهم خزانــه خالی نه خزانه مقــروض را تحویل

 گرفت.
اگر دولت موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل 
ریشه های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و 
برای شش سال متوالی به رشد اقتصادی هشت درصدی 
برسیم، اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹0 برخواهد گشت.

اقداماتاصالحیدولتسیزدهم
بر همین اساس دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت 
رویکرد غلط استفاده از پول پرقدرت را ممنوع کرد؛ از 
سوی دیگر با ایجاد برنامه ریزی دقیق موفق به افزایش 
درآمدهای کشور در بخش درآمدهای نفتی و غیرنفتی 
شد؛ در اثر همین رویکرد هم عالوه بر تامین هزینه های 
جاری رکورد تاریخی پرداخت ۲00 هزار میلیارد تومان 
به اشتغال بخش های عمرانی به ثبت رسید. دولت در 

پایان سال گذشته عالوه بر تامین غیرتورمی هزینه های 
جــاری و عمرانی، بخش قابل توجهی از بدهی اقشــار 
مختلــف را هم پرداخت کرد؛ حتــی تنخواه 54 هزار 
میلیارد تومانی که صرف خاصه خرجی های دولت قبل 
شده بود را تسویه نمود. همین رویکرد منجر به منفی 
 شدن رشــد نقدینگی بعد ۹ سال در فروردین امسال

 شد.
البتــه باید گفــت غلبه کامل بــر معضالت کهنه 
ســاختاری بودجه نیازمند برنامه ریزی و  اندیشــیدن 
تمهیداتی اســت که مســلما طی دوره مالی یک ساله 
امکان پذیر نمی  باشد. در مورد استفاده از تنخواه گردان 
خزانه، برای ماه های ابتدایی ســال، با عنایت به تاخیر 
در کسب درآمدها و الزام به پرداخت هزینه ها در زمان 
سررســید آنها، عموما دولت در ماه های اولیه ســال از 
تنخواه استفاده می کند و به تدریج طی سال، با تامین 
درآمدها و منابع بودجه عمومی کشــور، تنخواه گردان 
خزانه را تسویه می کند، اما دولت سیزدهم هزینه های 
کشــور در دو ماه ابتدایی سال را بدون استفاده از این 

تنخواه انجام داد.

استفادهازمنابعدولتی
بهجایاستقراضازبانکمرکزی

دولــت در ماه های ابتدایی ســال عالوه بر تمرکز بر 
افزایش درآمدها بر استفاده از ابزارهای غیرتورمی تاکید 
کرد؛ یکی از این راه ها استفاده از منابع موضوع ماده )۱۲5( 
قانون محاسبات عمومی کشــور است. مطابق این ماده 
»خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی 
حســاب های اختصاصی ازجمله حســاب تمرکز درآمد 
شرکت های دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط 
بر اینکه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذی ربط وجوه 
استفاده شده را مسترد دارد.« مزیت این روش این است 
که از وجوه راکد می توان بهره برد و بالفاصله با اعالم نیاز، 
تنخواه تســویه می شود. در هر صورت دولت بر تبعات و 
اثرات کســری بودجه و مزمن شدن آن و راه های تامین 
و نتایــج به کارگیری آنها وقوف کامل دارد و در هر برهه 
زمانی از بهترین گزینه قابل  اجرا استفاده کرده است. ضمن 
اینکه همواره خود را متعهد به تسویه بدهی ها دانسته و 
شاهد این مدعا تسویه کامل اوراق سررسید شده در سال 

گذشته و در ماه های اخیر است.

وزیر راه و شهر ســازی گفت: بیش از ۱۰ برابر 
سال های گذشته در شهر تهران پروانه ساختمانی 
صادر شده و در کل کشور هم یک میلیون و ۳5۸ 
هزار واحد در حال ساخت است که در چند ماه 

آینده به دو میلیون واحد می رسد.
به گزارش خبرگزاری ها، رستم قاسمی درباره آخرین 
اقدامات دولت ســیزدهم در زمینه تولید مسکن اظهار 
کرد: طبق تعهد دولت ســه میلیون و ۲00 هزار واحد 
شــهری و ۸00 هزار واحد روستایی خواهیم ساخت و 
تاکنون در کل کشور یک میلیون و ۳5۸ هزار واحد در 
مراحل مختلف فونداسیون تا نازک کاری قرار دارد و در 

چند ماه آینده به دو میلیون واحد می رسد.
 وی افزود: همچنین در قالب نهضت ملی مســکن 
۸00 هزار واحد روستایی ساخته خواهد شد  که عملیات 
۲00 هزار واحد آغاز شــده است و ۳00 هزار واحد هم 
از هفته آینده شروع می شود و تا پایان این دولت چهار 

میلیون واحد مسکن تحویل مردم خواهد شد.
وزیر راه و شهر ســازی ادامــه داد: البته طرح های 
مسکن مهر و اقدام ملی مسکن هم دنبال می کنیم. در 
طرح اقدام ملی مسکن دولت قبل در دو سال 70 هزار 
واحد با پیشرفت فونداسیون به باال وجود داشت که در 
اختیار ما قرار گرفت که طبق گزارش دیوان محاسبات 
۸.۸ درصد پیشرفت داشت، البته ما در این جا از خدمات 
وزیر سابق راه و شهر سازی جناب آقای محمد اسالمی 

قدردانی می کنیم. به گفته قاسمی، در حال حاضر در 
تعدادی از اســتان ها که زمین داریم و متقاضی کمتر 
است سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن باز شده است.

او با بیان اینکه مســکن در کشور یک ساله ساخته 
نمی شود بلکه یک ونیم تا دوساله است، تصریح کرد: ما 
به این چهار میلیون واحد تعهد دولت هم اکتفا نمی کنیم 

و قطعاً اگر نیاز باشد تولید خواهیم کرد.
صدورپروانهساختمانیدرتهران

10برابرسالهایگذشته
رستم قاســمی در واکنش به گزارش منتشر شده 
در یکی از روزنامه ها مبنی بر کاهش آمار تولید مسکن 
در تهران اظهار کرد: طبق  آمار ارائه شــده شهرداری 
تهران، در اوج صدور پروانه ســاخت در پایتخت، طی 
ســال های ۹0 تا ۹۳ تعداد 60 تا 70 هزار پروانه صادر 
شــده که تعداد زیادی از این خانه ها هم ساخته نشده 
است. وی افزود: سال ۹5 حدود ۱۱ هزار پروانه ساخت، 
سال ۹6 بالغ بر ۱4 هزار و ۳00 فقره، سال ۹7 بالغ بر 
۱۸ هزار و در سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار پروانه ساختمانی 
در تهران صادر شده است، اما امروز متقاضیان برای ۳۳4 
هزار واحدی که به صورت خود مالکی ساخت آنها آغاز 
شده، 450 میلیون تومان وام از بانک دریافت می کنند.

وزیر راه و شهر ســازی با بیان اینکه در شهر تهران 
طی چهار ماه امســال 4۸ هزار پروانه صادر شده است، 
گفت: این نشان می دهد که بیش از ۱0 برابر سال های 

گذشته در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. 
از ســوی دیگر ۱۸0 هزار واحد مسکونی در بافت های 
فرسوده با شهرداری تهران قرارداد امضا شده که وام آن 

را وزارت راه و شهر سازی تأمین خواهد کرد.
قاسمی با اشــاره تلویحی به گزارش منتشر شده 
توسط یکی از روزنامه ها طی روزهای اخیر، اضافه کرد: 
این آمار، آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی است و مردم 

به آمارهای رسمی توجه کنند.
گفتنی است، سه روز قبل یکی از رسانه های مکتوب 
در گزارشی تحت عنوان »سقوط تاریخی تولید مسکن« 
با استناد به آنچه آمار اختصاصی عنوان شده بود وضعیت 
ساخت وساز مسکن در شهر تهران را مورد بررسی قرار 
داده بود. در بخشی از این گزارش ادعا شده بود: »تیراژ 
تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش 
فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال ۱40۱ هم 4۲ 
درصد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانه   سازی 

هم دوباره سقوط کرده است.«
تحویل100هزارواحد

تاپایانشهریور
همچنیــن محمود محمودزاده؛ معاون مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهر سازی از تحویل ۱00 هزار 
واحد مســکونی به عنوان اولین واحدهای طرح نهضت 
ملی مسکن تا پایان شهریور سال جاری و در شهرهای 
مختلف کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت 

راه و شهر سازی، او ادامه داد: تاکنون بیش از پنج میلیون 
و 600 هزار نفر در هفت فاز اعالم شــده در طرح های 
حمایتــی دولت ثبت نام کرده اند که بیش از ۹0 درصد 
ثبت نام کنندگان، پاالیش شــده اند و اطالع رسانی نیز 
توســط ادارات کل استان و شهرهای جدید برای طی 
مراحــل مورد نیاز در تشــکیل و تکمیل پرونده انجام 

شده است.
وی افزود: عمده ۱0 درصد باقی مانده نیز شامل دو 
گروه می شوند که یا ثبت نامی های جدید و از ۱5 تیرماه 
به بعد هستند یا خانواده های دارای بیش از سه فرزند 
هستند که مشمول قانون حمایت جمعیت می شوند و 

پاالیش آنها نیز در حال انجام است.
تأمین4میلیونزمین

تامردادماه
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی 
تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور باید کل زمین 
موردنیاز برای چهار میلیون واحد مسکونی تا مردادماه 
تأمین شود و اگر این اتفاق رخ دهد ثبت نام جدید هم 

برای طرح نهضت ملی مسکن خواهیم داشت.
محمودزاده افزود: شــش راهبرد در شــورای عالی 
مسکن کشور برای تولید مسکن و نهضت ملی مسکن 
تصویب شده اســت، راهبرد اول بستر سازی و افزایش 
تولید ساخت وساز توسط بخش خصوصی و راهبرد دوم 

نیز برای بافت فرسوده است.

گزارش جدید بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی 
سال ۱۴۰۰ نشان داد اقتصاد کشور به ویژه از زمان آغاز 
به کار دولت سیزدهم به این سو منتظر رفع تحریم ها 
نمانده و مسیر روبه رشــد خود را آغاز کرده است. 
شتاب گرفتن رشــد اقتصاد کشور و غیرنفتی شدن 
رشد اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، موید همین 

واقعیت است.
بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 
۱400 را با اعالم شاخص های عمده اقتصادی در سه بخش 
واقعی، خارجی و مالی منتشــر کرد. بر اساس این گزارش، 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با نفت چهار 
و چهار دهم درصد و بدون نفت ســه و ۹ دهم درصد اعالم 

شد.
نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه 
ماه اول سال گذشته شش و هفت دهم درصد، سه ماه دوم 
یک درصد، در ســه ماه سوم چهار و هشت دهم درصد و در 
سه ماهه چهارم سال به پنج و هفت دهم درصد رسید. رشد 
اقتصادی بدون نفت نیز در ســه ماه های اول سال گذشته 
بــه چهار و چهار دهم درصد، ســه ماهه دوم به هفت دهم، 
سه ماهه ســوم به پنج درصد و در سه ماهه چهارم به شش 
و سه دهم درصد رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی 
در ۱۲ ماه ســال گذشته نیز به قیمت پایه )و به قیمت های 
ثابت ســال ۱۳۹5( به 65 هــزار و ۲6۳ هزار میلیارد ریال 

رسیده است.

بر این  اســاس و در مجموع تشــکیل ســرمایه ثابت 
ناخالص در ســال ۱400 به ۱7 هــزار و ۹۲۸ هزار میلیارد 
ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی به ۲۸ هزار و ۸0۹ 
هزار میلیــارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی به ۹ 

هزار و 504 میلیارد تومان رسید.
رشــد ارزش  افــزوده گروه های »خدمــات«، »نفت«، 
»صنایع و معادن« و »کشــاورزی« در ســه ماهه آخر سال 
گذشــته به ترتیب معادل 5۲ و شش دهم، ۱۱ و سه دهم، 

۳4 و هشت دهم و یک و سه دهم درصد بود.

بازگشتاقتصادبهمسیررشدبدوندغدغهتحریم
نگاهی بــه روند تحوالت اقتصاد کشــور در بخش های 
مختلف نشــان داد اقتصاد کشور به آرامی در حال طی کردن 
مسیر رشــد بدون توجه به شرایط تحریمی کشور است. بر 
همین اســاس نگاهی به روند رشــد تولید ناخالص داخلی 
کشور در چهارفصل سال گذشــته، نشان داد اقتصاد کشور 

مسیر رشد را در پیش گرفته است.
به گزارش ایرنا، نمودار ارقام اعالمی بانک مرکزی از رشد 
فصلی اقتصاد کشور با نفت و بدون نفت در سال ۱400 نشان 

داد در تمام فصول سال گذشته اقتصاد کشور مسیر روبه رشد 
را تجربه کرده اســت. البته این روند رشــد مشخصاً از نیمه 
دوم سریع تر و به سمت اقتصاد غیرنفتی متمایل شده است. 
واکسیناسیون سریع و گسترده دولت سیزدهم در همان آغاز 
فعالیت، نقش مهمی در نجات اقتصاد از ورطه قرنطینه های 
رکودی ایفا کرد. واکسیناســیون عمومی به اقتصاد کشــور 
اجازه داد تا بدون واهمه از اوج گیری ســرایت ویروس کرونا، 
بخش های اقتصادی به فعالیت عادی خود ادامه داده و میسر 

رشد را در پی گیرند.
تحولدربخشمسکن

بهبود روند بخش های مختلف اقتصاد کشــور با آغاز به 
کار دولت ســیزدهم به طور ویژه در بخش ســاختمان نمود 
یافت. بر اساس گزارش بانک مرکزی بخش ساختمان کشور 
در ســه فصل ابتدایی رشــد منفی را تجربه کرد اما در فصل 
چهارم توانست رشد مثبت را تجربه کند. بر این  اساس، بخش 
ســاختمان در کشور با شــروع فعالیت دولت سیزدهم روند 
روبه رشــد را از ســرگرفته و اقتصاد این بخش در آغاز مسیر 
رونق قرار گرفته اســت. هرچند رشد زمستانی بخش مسکن 
نتوانست رقم رشد ســاالنه را مثبت کند تا در نهایت بخش 
مسکن در سال ۱400 رشد منفی شش و ۹ دهم درصدی را 
ثبت کرد. البته با توجه  به عزم دولت ســیزدهم برای اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن و رشد تولید مسکن به ساالنه یک 
میلیون واحد مســکونی، بهبود رشــد بخش مسکن در سال 

۱40۱ و سال های بعد، کاماًل محتمل و قابل انتظار است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی

رشد اقتصادی در نیمه دوم سال1400 شتاب گرفت

صالح آبادی:

محدودیت بازار غیررسمی ارز بیشتر می شود
 رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه انتظار 
می رود که بازار غیررسمی کوچک شود، ادامه داد: 
البته حجم این بازارها در برابر بازارهای رسمی حجم 

به  مراتب کمتری دارد.
به گزارش ایِبنا، علی صالح آبادی چهارشنبه شــب با 
حضور در تلویزیون درباره تحــوالت بازار ارز بیان کرد: 
از ابتدای ســال تا امروز یعنی طی چهار ماهه امسال ۱۳ 
میلیارد و 600 میلیون دالر ارز حوالی در سامانه نیما مورد 
معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 
هفــت و 6 دهم میلیارد دالر بود به  عبارت  دیگر بیش از 
۸0 درصد معامالت در سامانه نیما با نرخ بین ۲5 تا ۲6 
هزار تومان تأمین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده 
در بازار توافقی و بازار متشکل 4۸6 میلیون دالر بود است 
که این رقم تقریباً معادل مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹5 درصد نیاز ارزی کشور 

از طریق سامانه نیما در قالب حواله تأمین می شود بیان 
کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعامالت 
حوالــه ای نیــاز واردکنندگان تأمین می شــود و بخش 
اسکناس نیز برای تأمین نیاز در حوزه خدماتی ، مسافرتی و 
دانشجویی است که تنها حدود پنج درصد معامالت ارزی 

را به خود اختصاص می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شــد: حجم مبادالت 
اســکناس ارزی در بازار توافقی و متشــکل ارزی 4۸6 
میلیون دالر بوده که تقریباً مشــابه سال گذشته بوده و 

عدد ناچیزی هم محسوب می شود.
صالح آبــادی درباره اینکه چرا بازار غیررســمی ارز 
همچنان اثرگذار است؟ توضیح داد: هرچه بتوانیم نیازهای 
ارزی جامعــه بــه حواله ارزی را در بــازار نیما و نیاز به 
اسکناس را در بازار اسکناس پاسخ دهیم به همان نسبت 
بازار آزاد تحت تأثیر قرار می گیرد، با این  حال نباید حجم 

بازار آزاد را با بازار حواله و اســکناس مقایسه کنیم چرا 
که حجم معامالت در سامانه نیما به شدت باال رفته است.
معاملهارزخارجازشبکهرسمیمصداققاچاقاست

وی در ادامه با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز بیان کرد: براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که 
اخیراً تصویب و ابالغ شده، هرگونه معامله ارزی خارج از 
سامانه نیما، بازار متشکل ارزی و خارج از شبکه بانکی و 
صرافی قاچاق محسوب می شود. یعنی اگر کسی ارزی را 
خارج از شبکه صرافی یا بانکی بخرد یا بفروشد طبق قانون 

جدید قاچاق محسوب شده و مستوجب مجازات است.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه انتظار می رود 
که بازار غیررســمی کوچک شود، ادامه داد: البته باز هم 
ممکن اســت افرادی در این بازارهای غیررسمی معامله 
کنند ولی حجم این بازارها در برابر بازارهای رسمی حجم 

به مراتب کمتری دارد.

قماربازیدرقالبمعامالتفردایی
رئیــس کل بانک مرکــزی همچنین با اشــاره به 
ممنوعیــت معامالت فردایی طــال و ارز گفت: عده ای 
از معامله گران هســتند که معامــالت فردایی ارز انجام 
می دهنــد در حالی که طبق مصوبه مجلس و شــورای 
ســران قوا معامالت فردایی طال و ارز ممنوع اعالم شده 
است و کسانی که در این بازارها معامله انجام می دهند 

مشمول مجازات خواهند شد.
صالح آبادی تأکید کرد: در بازار معامالت ارزی نوعی 
قماربازی صورت می گیرد که از لحاظ شرعی نیز اشکال 
دارد. در حقیقت این افراد روی قیمت ارز شــرط بندی 
می کننــد و به جای اینکــه ارزی را جابه جا کنند صرفاً 
تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده را بدون وجود 
هیچ گونه ارزی مبادله می کنند که این کار نیز ممنوع اعالم 

شده و مستوجب مجازات است.

آگهیهایمفقودی

ادامه از صفحه ۶

کلیه مدارک )اعم از ســند برگ ســبز، ســند کمپانی و کارت( خودروی سواری هاچ بک پژو 
20۶TU5 مدل 1398 و به رنگ سفید- روغنی و به شماره پالک 294 و 12 ایران 57 و به 
شماره موتور 1۶7B0057472 و به شماره شاسی NAAP13FE4KJ3412۶2 به مالکیت 
رضا وکیلی دارای کدملی 0025882957 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: نتایج 
دومین مرحله قرعه کشــی خودرو در سامانه یکپارچه، فردا 

یکشنبه دوم مرداد ماه منتشر می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید قالیباف درباره دومین مرحله 
قرعه کشــی فروش خودرو در سامانه یکپارچه خبر داد: نتایج مرحله 
دوم قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو فردا یکشنبه دوم مردادماه اعالم 
می شود. او با بیان اینکه کل عرضه خودرو در مرحله دوم قرعه کشی 
یکپارچه ۱04 هزار دستگاه است، درخصوص روند ثبت نام ها در سامانه 
قرعه کشی خودرو و رفع خأل ها اظهار کرد: سامانه ای راه اندازی کردیم تا 
کم کم قرعه کشی را کنار بگذاریم. در سری دوم نیز دریافتیم بیش از 
50 درصد طرح های فروش را می توان از مسیر قرعه کشی خارج کرد 
و امروز برای شرکت سایپا فقط دو خودرو در قرعه کشی باقی مانده و 
الباقی تولیدات قابلیت این را دارد تا از قرعه کشی خارج شود. گفتنی 
است پیش تر تعداد خودروهای مرحله دوم قرعه کشی 76 هزار و 700 

دستگاه اعالم شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: با بررسی ثبت نام  شدگان در مرحله 
دوم تخصیص یکپارچه مشخص شد گروه خودرو سازی سایپا بجز ساینا 
s و کوئیک s، بقیه محصوالتش از قرعه کشــی خارج شــده است و به 
تمام ثبت نام کنندگان کوئیک و کوئیک R، بدون قرعه کشی خودرو داده 
می شود. به گفته قالیباف، خودروهای پر تقاضای شرکت ایران خودرو 
هنوز قابلیت خروج از روند قرعه کشی را ندارند و پروسه ای زمان بر است. 
از دیگر سو با افزایش تولیدات خودرو سازی ها، خروج کلیه خودروها از 

روند قرعه کشی تا پایان سال امکان پذیر خواهد بود.
او به توقف تولید سمند، تیبا و ساینا اشاره کرد و گفت: در مورد 
خودروهای جایگزین، شاهین با فروش فوری برای اولین بار بعد از سال ها 
در سایپا کلید خورد. خودروی آریا نیز از تولیدات جایگزین است اما 
تیبا ایرادات پر تکراری داشــت و سازمان ملی استاندارد جلوی تولید 
آن را گرفته است. البته تعهدات شرکت سایپا برای تولید خودرو تیبا 
ادامه خواهد یافت و شماره گذاری خودروهای مذکور صورت می گیرد 

اما بیش از آن، تولید نخواهد شد.
ســخنگوی وزارت صمت افزود: از ابتدای امســال تا ۲۸ تیرماه، 
تعهدات معوق خودروســازان ۸4 درصد کاهش یافته است. در واقع، 
۲4۱ هزار و 465 دستگاه خودرو کامل تولید شده است که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل ۲75 درصد رشد نشان می دهد.
قالیبــاف درباره واردات خــودرو خبر داد: این مســئله در صف 
بررسی هاست. آیین نامه به دولت ارسال شده و باید منتظر بررسی در 

دولت و ورود به پروسه اجرا باشیم.

وزارت صمت:
نتایجقرعهکشیخودرو
فردامنتشرمیشود

رئیس  سازمان توسعه تجارت ۹۰ درصد مشکالت تجارت 
با کشورهای دیگر را ناشی از خود تحریمی دانست و گفت: 

نمی توان گفت صادرات می کنیم اما ارز برنگردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا پیمان پاک در جلسه چهار 
ساعته کارگروه توسعه تجارت استان فارس درخصوص مشکالت 
صادرات تصریح کرد: ۱0 درصد مشــکالت مرتبط با تحریم و ۹0 
درصد مربوط به خود تحریمی است که البته تحریم های خارجی 

را به راحتی می توان حل کرد.
او با اشاره به اینکه اکنون زمان تقابل دولت و بخش خصوصی 
نیست، افزود: در طی ۹ ماه گذشته بیشترین تعامل و همراهی را 
با بخش خصوصی داشتیم که اقدامات و گشایش های صورت گرفته 

در حوزه تجارت باید بیشتر و بهتر اطالع رسانی شود.
وی درخصوص بازگشــت ارز که یکی از مشکالت بزرگ تجار 
اســت، گفت: نمی توان گفت صادرات می کنیم اما ارز برنگردد و با 
کمک بخش خصوصی روش های بازگشت ارز را تسهیل کرده ایم. 
البتــه همــه گروه های کاالیــی به جز چند صنعــت بزرگ مثل 
پتروشیمی و فوالد می توانند واردات در برابر صادرات داشته باشند.

رئیس  ســازمان توســعه تجارت ایران چند نرخی بودن ارز را 
موجب فســاد دانست که در هیچ کجای دنیا نیز مرسوم نیست و 
افــزود: بانک مرکزی ارز آزاد را غیرواقعی می داند و رقم واقعی ارز 
را همان ارز نیمایی عنوان می کند. در ساختار هر حکومتی، بانک 
مرکزی، سیاستگذار حوزه ارزی است که با تمامی این اوصاف پیگیر 

اصالح موضوع ارز هستیم.
پیمان پاک با اشــاره به مشکالت تمدید کارت بازرگانی گفت: 
برای حل مشــکل ســامانه جامع در حوزه کارت بازرگانی تالش 
می کنیم اما نکته مهم این است که رئیس جمهور نیز تاکید کردند که 
سیستمی پایه ریزی تا صادرکننده واقعی از غیرواقعی مشخص شود. 
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت جدی این بود که رتبه بندی 
صادرکنندگان نداشتیم، افزود: اتاق بازرگانی کمک کند تا این کار 
انجام شود چون اگر به دولت سپرده شود مشکالتی ایجاد خواهد 
شد که نمونه آن را در رتبه بندی واردکنندگان مشاهده کردیم، از 
اتاق بازرگانی خواستیم که در این زمینه کمک کند اما مدت پنج 

ماه معطل مانده است.
رئیس  ســازمان توســعه تجارت افزود: اگر اتاق کمک کند تا 
این سیســتم پیاده شود تایید شــفاهی رئیس جمهور را برای این 
منظــور گرفته ام تا تمدید کارت برای صادرکننده رتبه دار چهار تا 

پنج ساله باشد.
پیمان پاک در خصوص لزوم شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
اذعان داشــت: در ســفرهای خارجی انتقاد می شد که اطالعات 
نمایشگاهی شما دیر به دست ما می رسد لذا در حرکتی منسجم 
تقویم نمایشــگاهی کشور را تا پایان سال ۱40۱ بستیم. به عنوان 
مثال برای ایام جام جهانی رایزنی شده تا نمایشگاه دائمی از ابتدای 
شــهریور تا پایان آذرماه در قطر برقرار شود که زمین و مجوز نیز 

گرفته شده و کاالهای ایرانی در آن عرضه می شود.

رئیس  سازمان توسعه تجارت:
90درصدمشکالتتجارت
مربوطبهخودتحریمیاست

براســاس عملکرد درآمدهای مالیاتی کل 
کشور در سه ماهه ابتدایی سال  جاری، معادل 
۳۴ میلیارد و ۴55 میلیون تومان مالیات از انواع 
خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره 

انتظامی شخصی گران قیمت گرفته شده است.
به گزارش ایســنا، براساس قانون بودجه، مالکان 
انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین که در ابتدای 
سال ۱400 مالک خودروی مزبور بوده اند، به شرح زیر 

مشمول مالیات شدند:

۱- اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی 
با ارزش روز باالتر از یک میلیارد تومان.

۲- اشخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای 
خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل خود باالی 

یک میلیارد تومان باشد.
در این بین، نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز 
انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین نیز به شرح 

زیر تعیین شد:
۱- تا مبلغ یک و نیم میلیارد تومان نسبت به مازاد 

یک میلیارد تومان معادل یک درصد
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد یک 

و نیم میلیارد تومان معادل دو درصد 
۳- تا مبلغ چهار و نیم میلیارد نسبت به مازاد سه 

میلیارد تومان معادل سه درصد 
4- نســبت به مازاد چهار و نیــم میلیارد معادل 

چهار درصد
در این زمینه، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی 
کل کشــور در سه ماهه ابتدایی ســال جاری نشان 

 می دهد کــه معــادل ۳4 میلیــارد و 455 میلیون 
و ۳00 هزار تومان مالیات از انواع خودروهای سواری 
و وانــت دوکابین دارای شــماره انتظامی شــخصی 

گران قیمت گرفته شده است.
البته، مالیات خودروهای لوکس برای امســال نیز 
الزم االجرا است و طبق گفته مدیرکل طراحی و تحلیل 
فرآیندهای مالیاتــی خودروهای لوکس برای ابتدای 
امسال شناسایی شده اند و ناجا باید اطالعات آنها را به 

سازمان امور مالیاتی بدهد.

در بهار ۱۴۰۱ رخ داد

دریافت فقط 34 میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس!



گزارش روز
صفحه ۵
شنبه اول مرداد ۱۴۰۱ 
۲۳ ذی الحجه ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۷۷

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد؛ وقتی 
با کلی پیگیری و دوندگی موفق می شــوید 
امکان دریافت یک وام قرض الحسنه را پیدا 
کنید تازه باید یک جفت کفش آهنین بپوشید 
و تالش کنید هفت خوانی که بانک ها بر سر 
راهتان قرار می دهند را پشــت سر بگذارید. 
موانــع و بهانه هایی که بعضاً وام گیرنده را به 
این جمع بندی می رســاند که عطای دریافت 

وام را به لقایش ببخشد و بی خیالش بشود.
اگر از جوانان دم بخت ســؤال کنید که چرا 
ازدواج نمی کنید تا زندگیتان سروسامان پیدا کند 
عمدتاً در جواب می گویند؛ بدون شغل و درآمد 
پایدار چرا باید یک نفر دیگر را وارد زندگی خودم 

کنم تا دردسرهایم دو برابر شود.
فارغ از این مســئله، برای شروع یک زندگی 
ساده الزم است حداقل هایی از نقدینگی در اختیار 
زوج های جوان قرار داشته باشد تا بتوانند زندگی 

مشترک خود را آغاز نمایند.
گالیه های جوانان از شبکه بانکی

یکی از مهم ترین وام های قرض الحســنه که 
فراگیــر بوده و همه مشــمولین می توانند از آن 
استفاده کنند، وام قرض الحسنه ازدواج است. اما 
مسئله این است که یک جوان تازه متأهل شده 
چگونه می تواند ضامن های مختلف را برای گرفتن 
این تســهیالت مهیا کند؟ یا پس از مهیا نمودن 
وثایــق مورد نیاز چقدر باید در صف دریافت وام 

معطل بماند؟
اگر قرار است به جوانان در امر ازدواج کمک 
شود باید مشکالت ســر راه آنها که شاید اولین 
مرحله آن دریافت تسهیالت ازدواج باشد برطرف 
شــود نه با بهانه جویی بانک ها سنگ جلوی پای 

جوانان  انداخته شود.
آقای عباسی، یک شهروند تهرانی درخصوص 
دریافت وام ازدواج به گزارشــگر روزنامه کیهان 
می گویــد: »ما برای دریافــت وام ازدواج خیلی 
معطل نشدیم اما دلیل آن، رویه معمولی شبکه 
بانکی نبود بلکه رئیس بانکی که ما برای دریافت 

وام اقدام کردیم کار ما را زود راه انداخت.«
او ادامــه می دهد: »این در حالی اســت که 
ایــن امکان برای همه فراهم نیســت. در همین 

شــرایط افرادی هستند که بیش از یک سال در 
صف دریافت وام ازدواج مانده اند اما صدایشان به 

جایی نمی رسد.«
عباسی می افزاید: »شبکه بانکی در مواردی 
با بخشــنامه های دولت برخورد سلیقه ای دارد. 
بانک ها حتی با صدور بخشنامه هم تن به پرداخت 
وام های قرض الحســنه نمی دهند و با بهانه های 
مختلف تالش می کنند متقاضیان را دســت به 

سر کنند.«
یک زوج جوان ســنندجی کــه تازه زندگی 
مشترک شان را آغاز کرده اند به تسنیم می گویند: 
»دریافت تسهیالت ازدواج واقعاً یکی از مشکالتی 
اســت که همه جوانان با آن روبه رو هســتند به 
نحــوی که دریافت این تســهیالت که به گفته 
مســئوالن کمکی برای تشکیل یک زندگی تازه 

است، خودش بسیار سخت است.«
این زوج جوان کردستانی اضافه می کنند: »ما 
برای دریافت تســهیالت ازدواج به هر بانکی که 
مراجعه کردیم دست کم برای هر وام یک ضامن 
بــازاری و یک کارمند و تقریباً دو برابر مبلغ وام 
سفته خواستند! یک زوج جوان از کجا این همه 

ضامن را در این شرایط جامعه پیدا کند؟ درست 
است که تسهیالت به نام قرض الحسنه است اما 
با شــرایطی که بانک ها برای دریافت وام ازدواج 
گذاشته اند این امر تقریباً ناممکن شده و همین 

می تواند میل جوانان را به ازدواج سرد کند.«
گزارش دیوان محاسبات

دکتر مهرداد بذرپاش طی نامه های جداگانه ای 
به وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی، مهم ترین 
تکالیف احصاء شده هر دستگاه از قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ را به عالی ترین مقام آن، یادآور شد.
این اقدام مبتکرانه رئیس کل دیوان محاسبات 
کشــور در راســتای وظایف قانونی و سیاست 
پیشــگیری به جای مچ گیری و راهبرد نظارت 
مســتمر از طریق گزارش هــای تفریغ دو ماهه 
بــر اجرای قانــون بودجه و با هــدف کمک به 
دســتگاه های اجرایی جهــت انجام صحیح و به 

موقع وظایف اعمال شده است.
بذرپــاش در ایــن نامه هــا، وزارتخانه هــا، 
دســتگاه های اجرایی، کلیــه واحدهای تابعه و 
زیرمجموعه آنها را مکلف دانســته تا براســاس 
وظایفی که قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ برعهده 

آنان گذاشــته، ترتیبی اتخاذ نمایند تا تکالیف و 
گزارش های عملکردی در موعد مقرر قانونی تهیه 
و ارائه شود. بخشی از این گزارش مشروح و بلند 
نشــان می دهد بانک ها در فروردین و اردیبهشت 
حــدود ۱۴ هزار فقره وام قرض الحســنه ازدواج 
پرداخــت کرده اند که در این خصوص بانک های 
ملی، کشاورزی، سپه و تعاون در رده اول تا چهارم 

قرار دارند. در این دو ماه، اما، بانک ها به جز بانک 
مســکن، هیچ وام قرض الحسنه ودیعه مسکنی 

پرداخت نکرده اند.
دستور رئیس جمهور و رشد 8 درصدی 

تعداد تسهیالت پرداختی
دولت برای تسهیل ازدواج جوانان مبالغی را 
تحت عنوان وام قرض الحسنه ازدواج در نظر گرفته 
اما همیشه دریافت این وام با فراز و نشیب هایی 
همراه بوده که به راحتی به دست زوج های جوان 
نمی رسد. تا جایی که اخیراً وقتی معاون جوانان 
وزیر ورزش و جوانــان در یک برنامه تلویزیونی 
حضور پیــدا کرده و از حاضریــن همان برنامه 
)که زوج های جوان بودنــد( درخصوص میزان 
رضایت شــان نســبت به دریافت وام می پرسد، 

اکثریت ابراز نارضایتی می کنند.
بر اساس آمارها با پیگیری های دولت سیزدهم 
درخصوص پرداخت بیشتر و سریع تر وام ازدواج، 
شــرایط مقداری بهتر شده اما کم کاری در این 
حوزه به قدری زیاد اســت کــه هنوز جای کار 

بیشتری دارد.

صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی 
با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تا 3۱ خرداد 
ماه ۱۴۰۱ تعــداد ۱9۰ هزار فقره تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ 255 هزار 
میلیارد ریال از سوی شبکه بانکی پرداخت شده 
است، می گوید: »با توجه به آمار مدت مشابه سال 
گذشته که تعداد ۱75 هزار فقره تسهیالت و مبلغ 
۱۴9 هزار میلیارد ریال پرداخت شده، رشد بیش 
از 7۱ درصدی در مبلغ و 8.5 درصدی در تعداد 

تسهیالت پرداختی را شاهد هستیم.«
بر اساس دستور رئیس جمهور و بخشنامه بانک 
مرکزی، بانک ها موظفند در اسرع وقت ضمن تعیین 
شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف 
ســامانه قرض الحســنه ازدواج، با تکمیل مدارک 
توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری 

نسبت به پرداخت تسهیالت یادشده اقدام کنند.
بر اساس بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر 
تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از »حیث 
وثایق و تضامین« و تعیین »سقف زمان انتظار«، 
الزم است بانک ها و موسســات اعتباری کشور 
در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابالغی، 
موارد زیر را نیز برای پرداخت این نوع تسهیالت 

با جدیت مورد توجه قرار دهند:

۱- مطابق با نص صریــح قانون، بانک  ها 
و موسســات اعتبــاری مکلفنــد مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته 
از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت 
تســهیالت اقــدام کنند. همچنیــن بانک ها 
می تواننــد در چارچوب ضوابــط و مقررات 
مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای 
تسهیالت خرد )بخشنامه شماره 2۴792 /۰۱ 

مورخ ۰۴ /۰2 /۱۴۰۱( نسبت به اخذ تضامین 
و وثایــق اقدام کنند. عدم اجــرا یا تأخیر در 
پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل 

پیگیری در مراجع ذی صالح است.
2- بانک موظف اســت در اسرع وقت ضمن 
تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان 
در صف ســامانه قرض الحسنه ازدواج، با تکمیل 
 مدارک توســط متقاضی ظرف مــدت حداکثر

۱۰ روزکاری نســبت به پرداخت تسهیالت یاد 
شده اقدام کند.

3- چنانچه متقاضیان مربوطه در هر مرحله از 
دریافت تسهیالت خود، از روند پرداخت تسهیالت 
شکایت داشته می توانند مراتب را از طریق شماره 
27۰6 )سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی( 
ثبت و اعالم کنند. بانک ها نیز موظفند در اسرع 
وقت به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند.

راه دور زدن قانون 
هنوز باز است

پس از اقدام فوری بانک مرکزی برای عملیاتی 
نمودن دستور رئیس جمهور، دکتر وحید یامین پور 
معاون وزیر ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی 
جوانان در صفحه مجازی خود می نویسد: »پیرو 
دســتور ریاست محترم جمهور، به بانک ها ابالغ 

شد حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان تکمیل مدارک 
توسط متقاضی، وام ازدواج یا فرزندآوری باید به 

حساب متقاضی واریز شود.«
او می افزاید: »این ســرعت عمل قابل تقدیر 
اســت اما این کافی نیست چرا که مشکل اصلی 
بالتکلیفی متقاضیانی اســت کــه پس از ثبت 
تقاضای اولیه مــدت نامعلومی منتظر ارجاع به 
شــعب می مانند. همچنان راه دور زدن دستور 
رئیس جمهــور باز مانــده. بانک مرکــزی باید 

دستورالعمل خود را تکمیل کند.«
آخرین وضعیت

 پرداخت سایر وام های قرض الحسنه
اوضاع پرداخت تســهیالت قرض الحسنه در 
ســایر موضوعات از جمله مواردی که در قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بدان اشاره 

شده نیز شرایط مناسبی ندارد.
صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی 
با اشــاره به مفــاد قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیــت و قانون بودجه ســال جاری، 
درخصوص تسهیالت فرزندآوری می گوید: »بانک 
مرکزی در موعد مقرر قانونی نســبت به تهیه و 

ابالغ دســتورالعمل مربوطــه و همچنین ایجاد 
ســامانه  الزم اقدام نموده است که از زمان ابالغ 
 دستورالعمل و شروع ثبت نام در سامانه یاد شده

)3۱ فروردین ماه ۱۴۰۱( حدوداً تعداد 9۰ هزار 
فقره تسهیالت جمعاً به میزان 36 هزار میلیارد 

ریال پرداخت شده است.«
کنــدی  دالیــل  از  می افزاید: »یکــی  او 
نسبی پرداخت این تسهیالت نسبت به تسهیالت 
ازدواج، وجود برخی از ابهامات طرح شده توسط 
بانک هــا بود که این مــوارد طی چندین مرحله 
جلسات و مکاتبات برطرف شد. تجربه پرداخت 
تســهیالت ازدواج در ابتدای تکمیل سامانه آن 
نیز حاکی از کندی روند تســهیالت در آغاز به 
کار ســامانه به دلیل ابهامات موجود و رفع آن از 
سوی بانک مرکزی بود، لذا بدیهی است با گذشت 
و مرور زمان، روند پرداخت تسهیالت فرزند آوری 
نیز از سرعت قابل قبول مورد نظر بانک مرکزی 

برخوردار خواهد شد.«
صحابــی با بیــان اینکه دیگــر چالش مهم 
پرداخت تسهیالت فرزندآوری به نسبت تسهیالت 
ازدواج، مراجعه و ثبت نام یکباره والدین فرزندان 
متولدشده در ســال ۱۴۰۰ در سامانه )که کل 
متولدین سال ۱۴۰۰ حســب آمارهای موجود 

 بیــش از  یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اســت( 
عــالوه  بر متولدین ســال جاری اســت، اظهار 
می دارد: »این موضوع به هرحال علی رغم تالش 
شبکه بانکی و مسئولیت قانونی و اجتماعی آنها 
موجب ایجاد صف  در پرداخت این تســهیالت 
 خواهد شــد، کما اینکه در حــال حاضر تعداد

6۱۰ هزار نفر در صف دریافت این تســهیالت و 
طی مراحل ثبت نام، تعیین شعبه، تشکیل پرونده 

و تکمیل مدارک هستند.«
به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی و 
حسب قانون، تسهیالت یاد شده با اعتبارسنجی 
از متقاضیــان و اخذ ســفته یا بــا حداکثر یک 
ضامن قابل پرداخت اســت که این موضوع طی 
 مکاتبات متعدد به شــبکه بانکی ابالغ و تأکید 
 شــده اســت. او در پایان خاطرنشــان می کند:

»هموطنان می توانند با مراجعه به »وب ســایت 
بانک مرکزی«، »ســامانه ارتباطات مردمی« در 
قسمت »ثبت درخواست«، با انتخاب تسهیالت 
بانکــی به عنوان »موضوع اصلی« و تســهیالت 
قرض الحســنه فرزنــدآوری به عنــوان موضوع 
»فرعی« نسبت به درج درخواست اقدام کنند.«

سی
لما

ضا ا
ر مقاومت بانک ها 

در برابر پرداخت تسهیالت ُخرد به مردم 
همراهی ُکند شبکه بانکی با عزم دولت و مجلس 
در پرداخت تسهیالت بخش نخست

❖

گــزارش دیوان محاســبات نشــان 
می دهــد؛ بانک هــا در فروردیــن و 
حــدود ســال 1401   اردیبهشــت 
14 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت کرده اند که در این خصوص 
بانک های ملی، کشاورزی، سپه و تعاون 
در رده اول تا چهارم قرار دارند. در این 
دو ماه، اما، بانک ها به جز بانک مسکن، 
هیچ وام قرض الحسنه ودیعه مسکنی 

پرداخت نکرده اند.

❖

یک شهروند تهرانی: افرادی هستند 
که بیش از یک سال در صف دریافت 
وام ازدواج مانده اند اما صدایشــان 
به جایی نمی رســد. شــبکه بانکی 
در مواردی با بخشــنامه های دولت 
برخورد سلیقه ای دارد. بانک ها حتی 
با صدور بخشنامه هم تن به پرداخت 
و  نمی دهند  قرض الحســنه  وام های 
می کنند  تالش  مختلف  بهانه های  با 

متقاضیان را دست به سر کنند.

❖

معاون وزیر ورزش و جوانان: پیرو دســتور ریاســت محترم جمهــور، به بانک ها ابالغ 
شــد حداکثر ظــرف 10 روز از زمان تکمیل مدارک توســط متقاضــی، وام ازدواج 
یا فرزندآوری باید به حســاب متقاضی واریز شود. این سرعت عمل قابل تقدیر است 
اما این کافی نیســت چرا که مشکل اصلی، بالتکلیفی متقاضیانی است که پس از ثبت 
تقاضای اولیه مدت نامعلومی منتظر ارجاع به شعب می مانند. همچنان راه دور زدن دستور 

رئیس جمهور باز مانده. بانک مرکزی باید دستورالعمل خود را تکمیل کند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای 
ســال مالی منتهی به 98/10/10 تصویب گردید. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرستر)دارنده کد فراگیر به شماره 91738138( بعنوان بازرس 
اصلی و آقای زیگفرید اریش کارل شــولر)دارنده کد فراگیر به شماره 
91738310( بعنوان بازرس علی البدل شــرکت برای مدت 1 ســال 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت انتشار آگهی های 

شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت کار و تصویر صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت ۱۴۵۷9 و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۴۵8۲ 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1ـ محل شــرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله  اندیشــه ، کوچه شــهید 
محمدرضــا نادربیگی ، خیابان مقصود ، پالک 8 ، طبقه اول کد 

پستی 1486781184تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی بیدک نانو ساختار 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵66۵۰۴ 

و شناسه ملی ۱۴۰۰9۴9۴۰6۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه 
 ۱۴۰۰/۰3/۱۱ مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســود  و حســاب  ترازنامه 
و زیــان ســال مالی۱399 
مورد تصویــب قرار گرفت. 
ترازنما  حسابرسی  موسسه 
ملی  شناســه  به  همکاران 
بــه   ۱۰۱۰۰522558
ســمت بــازرس اصلــی و 
خانم نیرالســادات سلیمان 
ملی  شــماره  بــه  ریــزی 
۰۰۴55۴6۱۱8 به ســمت 
برای  علی البــدل  بــازرس 
مدت یک سال مالی انتخاب 
هیئت مدیره  اعضای  شدند. 
برای مدت دو سال به قرار 
آقای  تعیین گردیدند:  ذیل 
 هــادی غالمی به شــماره 
بــه  ملــی۰9۴3۴5596۰ 
هیئت مدیره  عضو  ســمت 
به  غالمی  غالمعلــی  آقای 
شماره ملی 62997۰67۱6 
رئیــس  ســمت  بــه 
هیئت مدیره آقای محســن 
غالمــی بــه شــماره ملی 
۰9۴585۴927 به ســمت 
هیئت مدیره  رئیــس  نائب 
به  غالمــی  مهــدی  آقای 
شماره ملی ۰9۴۰922797 
بــه ســمت مدیرعامــل و 
کلیه  هیئت مدیــره  عضــو 
بهــادار  اوراق  و  اســناد 
از  شــرکت  تعهــدآور  و 
قبیــل چک ســفته بروات 
عقوداســالمی  و  قراردادها 
رئیس  و  مدیرعامل  امضا  با 
هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات 
شرکت بن تاژ 

پارس
 سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 ۲۵۴۰۳8
و  شناسه ملی 
۱۰۱۰۲9۴۴۴۴۳

به اســتناد مجمع عمومی عادی ســالیانه مــورخ 1400/04/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
دارای شناســه ملی 10100573323 به ســمت بــازرس اصلی 
و موسســه حسابرســی آریان محاســب پویا دارای شناسه ملی 
10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی 
به تاریخ 1399/12/30 به تصویب رســید.- روزنامه کثیراالنتشار 

کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت نیک آهن سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱۱۵869 و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵9۴8۴۴

به اســتناد مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان و صورت هــای مالی منتهی به پایان ســال 
مالی 1399 مورد تصویب قرارگرفت. مؤسســه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حساب گستر پویا 10100473895 به سمت 
بازرس انتخاب شد- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تحریر سایمان 
شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳9۲۵۷۱

بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
۱۴۰۰/۰9/۱6 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت 
 اعضــای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شــد:

- آقــای محمــد محمدخانی دارنــده کدملی 
۰۰۴8۱6567۰ بــه ســمت رئیــس  هیئــت  
مدیره - آقای علــی محمدخانی دارنده کدملی 
۰۰68۴6۱755 به ســمت نایــب  رئیس  هیئت  
مدیــره - آقای احمد محمدخانی دارنده کدملی 
۰۰۴8267۱98 به ســمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضای 
هــر یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپهر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 96۷۰۵ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۵6۷

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

شــرکت نفت و گاز پارس )کارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي یک  مرحله اي با شرایط زیر به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید:

شرح پروژه: 
اجاره دائم سه فروند بالگرد عملیاتي، تدارکاتي و مسافربري به مدت سه سال به منظور 
پشتیباني هوایي از سکوهاي تولیدي در منطقه پارس جنوبي واقع در آبهاي خلیج فارس 

مطابق با مشخصات فني ذکر شده در اسناد مناقصه
شرایط مناقصه گر:

۱- داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه. 
2- دارا بودن گواهي نامه صالحیت مرتبط. 

3- توانایي ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ ۴52،۴23 یورو به صورت 
وجه نقد و یا ضمانت نامه معتبر بانکي از بانک هاي معتبر و مورد تائید کارفرما با اعتبار 
9۰ روزه و قابل تمدید با نظر کارفرما، مطابق با آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي 

مصوب سال ۱39۴.
۴- دارا بودن صورت هاي مالي حسابرســي شده توسط سازمان حسابرسي یا اعضاي 
حســابداران رســمي ذیصالح و کد اقتصادي و شناسه ملي در صورت شمول قوانین 

و مقررات.
5- ارائه اساسنامه شرکت براي شرکت هاي ایراني و یا مجوز فعالیت براي شرکت هاي 

خارجي در زمینه موضوع مناقصه.
۶- برآورد کارفرما: مبلغ ناخالص 38،93۴،۰۰۰ یورو براي مدت سه سال مي باشد. 

نحوه دریافت اسناد استعالم:
از کلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط دعوت مي گردد بالفاصله پس از چاپ آگهي اول 
و حداکثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پایان ساعت اداري از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به نشاني اینترنتي setadiran.ir مراجعه نموده و 
نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. الزم به توضیح است که پس از انجام فرایند ارزیابي 
کیفي، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهي است ارائه 
مدارک هیچگونه حقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي کیفي از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 

دولت انجام خواهد شد.
تاریخ تحویل پیشنهاد استعالم ارزیابي کیفي:

چهارده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي.
تاریخ تحویل مدارک مناقصه:

تاریخ دریافت مدارک مناقصه و محل آن متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید. 
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهاد: 

طبق تاریخ هاي مندرج در اسناد مناقصه. 
الزم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.

 در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر متقاضیــان مي تواننــد بــا شــماره 
تلفن 5 و 837۶2۶04-021)خدمات مناقصات( تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 021-145۶ 

 تجدید فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه عمومي یک مرحله اي به شماره ۳۵ - ۱۴۰۱ - ۱۲۱۵
 شرکت ملي نفت ایرانشماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۳۴۰۰۰۱۰۷ 

 شرکت نفت و گاز پارس

 شرکت نفت و گاز پارس- روابط عموميشناسه آگهی: 1353085

ول
ت ا

نوب

شرکت ملی پســت جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد تعداد 
پنج رقبه امالک و مستغالت دولتی در اداره کل پست استان 
آذربایجان غربی، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir( و با شــماره مزایده 2۰۰۱۰۰3۰67۰۰۰۰۰3 به 

فروش رســانده است. لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد 
صالحیت دعوت می شــود با رعایت شــرایط و موارد ذیل به سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نســبت به بارگــذاری ارائه 

پیشنهادات اقدام نمایند.
 زمان انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/29 )ساعت ۰8:۰۰(        

 مهلت خرید اسناد: ۱۴۰۱/۰۴/29 لغایت ۱۴۰۱/۰5/۰۴ )ساعت 
)۱9:۰۰

 مهلت ارسال پیشنهاد: از ۱۴۰۱/۰۴/29 )ساعت ۰8:۰۰( لغایت 
۱۴۰۱/۰5/۱5 )ساعت ۱7:۰۰(

 تاریخ بازگشایی: ۱۴۰۱/۰5/۱8 )ساعت ۰9:۰۰(    
 تاریخ اعالم برنده: ۱۴۰۱/۰5/۱8 )ساعت ۱۰:۰۰(

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا« از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولت میباشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده، شامل خرید و دریافت 
اسناد )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مســتغالت، شامل مشخصات، شرایط و 
نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی 

و انتخاب میباشد.
3- شــرکت کننــدگان در مزایده بایســتی اصل فیش سپرده یا 
ضمانتنامه شرکت در مزایده را به آدرس: تهران – خیابان شریعتی- 
نرسیده به پل سیدخندان- ورودی شماره 2۱ مجموعه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات- ســاختمان مرکزی شــرکت ملی پست- طبقه 

سوم – دبیرخانه کمیسیون معامالت ارسال نمایند.
4-  عالقه مندان به شــرکت در مزایده میبایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: 

021-41934

شناسه آگهی: ۱۳۵۲۳۴۰ م الف ۱۵۸۷

 آگهی مزایده فروش پنج رقبه امالک و مستغالت دولتی
افقی: در اداره کل پست استان آذربایجان غربی به شماره ۰۳/ ۱۴۰۱

۱- یکی از مهمترین عوامل ایجاد جرم و جنایت در زمانه ای 
که در آن زندگی می کنیم 2- این گیاه دارویی آرامش بخش 
اعصاب است- خبرگزاری رســمی جمهوری اسالمی ایران 
3- ضمیر متصل- مســابقه اسب سواری- نام یکی از پسران 
فریدون ۴- عنوانــی برای پدر- این کشــور اروپایی زمانی 
بزرگترین امپراطوری جهان را داشت- در قدیم زنان بسیاری 
بر سر آن جان می باختند 5- برادر مازنی ها- خوردن آن اعالن 
جنگ با خداوند است- سردار ایرانی که بر ضد خلیفه عباسی 
شورید و آذربایجان را تصرف کرد 6- سروصدای زیاد- واحد 
عمر- شــهری در استان کرمانشــاه 7- حرف ندا- گستاخ و 
بی حیــا- زمان زودگذر 8- این یکی را خداوند ندارد- برابر و 
یکسان - کشوری امن با مردمانی وقت شناس 9- لباس بلندی 
برای مردان- دعای معروف شب های جمعه- مزه ای بین ترش 
و شــیرین- پسوند اتصاف و دارندگی ۱۰- شهری در استان 
همدان- فعل مضارع خواستن در زبان عربی- تقدیم کردن 
و بخشــیدن ۱۱- دریای عرب- از دوهای استقامت- شهری 
بــا قالی های ماندگار ۱2- پرترددترین فرودگاه جهان که در 
پایتخت ژاپن واقع شده است- بازی نهایی مسابقات ورزشی- 
دریاچه بزرگی در کشور استرالیا ۱3- خمیازه کشیدن- کشور 
و ســرزمین ۱۴- اوحدالدین محمد ابن اسحاق دانشمند و 
قصیده سرای بزرگ قرن ششم هجری- سیاستمدار معروف 
آلمانی که به وی لقب صدراعظم آهنین داده اند ۱5- یکی از آثار 
برگزیده زنده یاد عبدالحسین زرین کوب- سعدی علیه الرحمه 
می فرمایند؛ چشم  او را خاک گور پر می کند- یکی از نیازهای 

باغداران و کشاورزان.

عمودی:
1- یکی از شــهرهای زیارتی استان گیالن- هر کدام 
از توانایی های طبیعی حیوان زنده که تأثیرات خارجی 
را با عضو مخصوصی دریافت می کند 2- سوغاتی از 
خراسان جنوبی- از فیلســوفان بزرگ دوره صفویه 
3- از بیماری های خطرناکی که خوشبختانه سالهاست 
ریشــه کن شده - نام یکی از پســران حضرت نوح 
علیه السالم- آشکار نیست 4- نیمتنه ای برای خانم ها- 
نام اردوگاهی برای آوارگان فلسطینی در کشور سوریه- 

رسول خدا)ص( می فرمایند؛ هیچ فقری مانند آن نیست 
5- از باشگاههای فوتبال کشور یونان- نام فعلی شهر 
ارسباران- لباس ملی زنان ژاپنی ۶- شهری در استان 
بوشهر- یکی از چهار روستای تاریخی ایران با قدمت 
بیش از سه هزار سال- کم آن هم زیاد است 7- ظرفی 
برای آبهای معدنی- مرکز استان مازندران- کلمه ای 
برای تشویق و تحسین 8- بانوی شاعر شیلیایی که با 
نوشتن کتاب سونات های مرگ در سال 1945 موفق به 
کسب جایزه نوبل گردید- کشوری باستانی در آسیای 
صغیر که امروز وجود ندارد 9- محیطی همانند سایت- 
نامی برای شــیطان - یک حرف و سه حرف- حرف 
همراهی 10- کلمه خطاب- نویسنده مشهور فرانسوی 
و خالق رمان سه تفنگ دار- ساحل زندگی 11- از اقوام 
نسبی- ستاره ای کم پیدا در آسمان- مکان مقدسی 
برای مسیحیان 12- سیاســتمدار و سخنران بزرگ 
فرانســوی که به وی لقب دموستن داده اند- سمت 
چپ لشکر - خالق اودیسه 13- پولی که برای خرید 
مایحتاج در نظر گرفته می شــود- برآمدگی پوست 
بدن- کلمه ای که برای تأکیــد و تأیید چیزی گفته 
می شود 14- آرام آن در روسیه جاری است- ترجمان 
دل از نگاه عبدالرحمان جامی- قسمت کم عمق رودخانه 
برای عبور- خاک فرمانبر 15- فیلسوف و سیاستمدار 
هندی که از سال19۶2 تا 19۶7 رئیس جمهور هندوستان 

شد- فیلمی از مسعود کیمیایی.

شماره ۱۲۲۸۱ جدو    ل

دی
مرا
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 عل

ته:
 هف

ین
ح ا

طرا



سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی
63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی
10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز
4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976845 بانک ملت 
به نام حســین شــریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پســتی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری 

اشتراک خود اقدام نمایند.

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

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

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطالع دهید.

جه 
تو

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

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

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

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

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

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

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

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

021-88949860-65

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

مجله زن روز هر هفته 
روزهای شنبه

 منتشر می شود

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات

3500 زمین 
حومه الهیجان 

مناسب شهرک سازی 
فروش یا شراکت

09111412094

ســند فاکتــور فــروش خــودرو 
شاســی  شــماره  بــه  اریــزو6 
 NATGCADR4L1001369
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
  MVME4T15BAKL001064
مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبار 

است.

برگ ســبز مالکیــت وانت پیکان 
مــدل 1388 بــه شــماره موتور 
11487098669 و شماره شاسی 
NAAA36AA49G834278 و 
شماره پالک 739 و 81 ایران 57 
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

برگ ســبز ســواری پــژو پارس 
انتظامــی  شــماره  بــه   TU5 
ن  ا یــر ا  4 4 س   6 3 5
موتــور   1401 مــدل   63
شاســی   167B0164071
 NAAN11FE4NK186495
به نام ایمــان ذوالقرنین قالتی 
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کارت هوشمند به شماره 3540372 
مربوط بــه وانت پیــکان مدل 1384 
بــه رنــگ ســفید روغنــی به شــماره 
موتــور 11284083680 و شــماره 
شاســی 12164439 و بــه شــماره 
انتظامــی 652 ق 13 ایــران 28 بــه 
نام میرزآقا عســگری به شــماره ملی 
4010182970 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودروی سواری پژو 
 PARS XUVP تیــپ  پــارس 
مــدل 1401 بــه رنگ مشــکی 
شاســی  شــماره  بــه  متالیــک 
 NAANA15EVNK463397
به شــماره پــالک 587 ن 16- 
ایران 27 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

شناســنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو 
سواری پژو 405 مدل 1396 به شماره 
انتظامــی 823 د 86 ایران 41 شــماره 
شــماره  و   124K0987402 موتــور 
 NAAM01CE0HK570541 شاسی
رحمتــی  قائــد  رجبعلــی  آقــای  بنــام 
فرزنــد خداکــرم بــه شــماره کــد ملی 
از  گردیــده  مفقــود   4071837152

درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب محمد رضایی مالک سواری پژو 
206SD-TU5 به شماره انتظامی 488 ی 
 160B0045780 81 ایران 63، موتور
 NAAP41FD0DJ636267 شاســی 
بــه علت فقدان ســند کمپانــی تقاضای 
رونوشت المثنی نموده ام. چنانچه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 
طبق ضوابــط اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

ملــی  بــه شــماره  اینجانــب حســین ســاکی 
4210382760 مالــک خــودرو وانت پیکان 
1600i مدل 1386 به شماره انتظامی 441 و 

32 ایران 41 شماره موتور 11485018560 
و شــماره شاسی 31603050 به علت فقدان 
اسناد سازمان فروش ایران خودرو شامل برگ 
کمپانی و اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اسناد مذکور را نموده. لذا چنانچه کسی ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد از این تاریخ ظرف 
مــدت 10 روز به دفتر منطقه ای ایران خودرو 
واقع در پیکانشــهر، ســاختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

مــدرک کاردانی نرم افــزار کامپیوتر 
 اینجانــب امیــن زرانــدوز دانشــگاه 
آزاد فیروزکــوه مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه خودرو دنا مشکی به شماره 
انتظامــی 136 و 13- ایــران 40 به 
شماره شاسی Ne564731 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

55953636-55900897 شهرری
33962211-33962233 سعدی
36257074 شرقاستانتهران
56344343 اسالمشهر
56359598 چهاردانگه

جنوب
22603635 قلهک
22712976 شمیران
88900867-88801552 مطهری
شهرآرا66592266-66593010-11

شمال
66007479-66064647-9 آزادی
65222933-09121620849 شهریار
026-32226013-32224411 کرج
77909939-77936888 تهراننو
دماوند76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291
33902599

33119236
33113085
33110202
33113519

33942000
33118052
33911568

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش و اجاره
کلیه امالک

زمین های فروشی کالردشت
در مناطق نشاط- نصیری مدرس گرگ پس 

اویجدان به قیمت
09112142080 و 09120281500 رجب پور

استخدام

مشاور حقوقی

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طالق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

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

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

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

دفتر وکالی دادگستری

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

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

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

راننده همراه با اتومبیل 
کامیونت، آریسان، وانت مزدا مزایا عالی 

شرایط دائمی  کار، پرداخت به موقع 
0938-9388101

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویال- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

09111932734

حمل و نقل
متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 

و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال
09123576576

 لوازم یدکی 
خودرو

نگهداری 
از سالمند و کودک

آسانسور
 و باالبر

فروشگاه آسانسور سبحان
تهیه تمام قطعات آسانسور 

کششی و هیدرولیک با نصب 
77811570 -09123005669

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم
موسسه خیریه زینبیه تهران به شماره ثبت 12619 بدینوسیله از کلیه 
اعضای محترم موسسه خیریه زینبیه تهران به شماره ثبت 12619 جهت 
شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله دوم که راس ساعت 
16 در روز جمعــه 1401/5/14 در محــل اصلــی زینبیه تهران واقع در 
تهران منطقه 19 شــهرک شریعتی خ شــهید زلفی روبروی پارک شریعتی 

دعوت به عمل می آید.
تذکــر: بــا توجه به مرحلــه دوم بودن مجمــع عمومی با هر تعــداد حاضر  

تصمیم گیری خواهد شد.
دستور جلسه:

1- استماع بیالن مالی و عملکرد سال 1400، 2- انتخاب اعضای اصلی و 
علی البدل بازرسی 3- بررسی و تصمیم گیری جهت ساخت حسینیه زینبیه 

تهران 4- بررسی موارد پیشنهادی 
هیئت مدیره زینبیه تهران

آقای مهرداد حسینی شــیروانی فرزند علی )مجهول المکان( همســر شما 
برابــر دادنامــه شــماره 4016839000138274 و پرونــده شــماره 
40068920000601434 از شــعبه 273 دادگاه خانــواده 2 تهــران 
تقاضای ثبت طالق نموده اســت لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس 
از انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل شناسنامه در این دفتر به 
آدرس خیابان شــهید عراقی ک اردیبهشــت کوچه یزدان پالک 8 حاضر 
شوید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض 

بعدی مسموع نخواهد بود.
سردفتر طالق 9 تهران- سید محمدصالح آل داود

آقای علی سفری نسب فرزند حسین )مجهول المکان( 
پیــرو انتشــار 1401/4/12 در روزنامه کیهان به 
علت عدم حضور جنابعالی طالق بائن غیرمدخوله شما 
به رای شعبه 272 دادگاه خانواده 2 تهران به شماره 
ترتیب 3441 به تاریخ 1401/4/21 ثبت گردید. 
سردفتر طالق 9 تهران- سید محمد صالح  آل داود

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
شرکت شفابخش کارون 

شماره ثبت 43977 )سهامی خاص( شناسه ملی 10420005635
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت شفابخش کارون)سهامی 
خاص( دعــوت می گردد در تاریــخ 1401/05/28 )روز جمعه( 
برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
راس ســاعت 9:30 صبــح در محــل شــرکت واقــع در اهــواز 
کیانپارس خیابان 17 شرقی جنب مخابرات استان خوزستان پالک 
5/20045 کدپستی 6155993126 سالن اجتماعات)طبقه 6( 

بیمارستان آریا حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی:

1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص 
عملکرد هیئت مدیره منتهی به سال 1400

2- قرائــت و تصویــب صورتهای مالی شــرکت منتهی به 
سال مالی 1400

3- انتخاب هیئت مدیره شرکت
4- انتخاب بازرس شرکت

5- ســایر مواردی کــه در صالحیت مجمــع عمومی عادی 
سالیانه می باشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شفابخش کارون
دکتر عبدالرضا آرمن

یک قطعه زمین
 در مازندران کجور

 به فروش 
می رسد.

09330388002

دهیاریگلحصاردر نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
کارفرما: دهیاری گلحصار به آدرس شهرری، بخش کهریزک، روستای گلحصار، خیابان شهدا، خیابان شهید چمران، ساختمان شورای اسالمی و 

دهیاری گلحصار- کدپستی 1879153486 به شناسه ملی 14005867632

*مهلتدریافتاسناد:از ساعت 8 تاریخ 1401/4/30 تا ساعت 8 تاریخ 1401/5/8 )خرید اسناد تنها از طریق سامانه ستاد انجام می پذیرد(
*آخرینمهلتتحویلپاکات:تا ساعت 12 تاریخ 1401/5/20 *محلتحویلپاکتالفبهصورتفیزیکی: دبیرخانه دهیاری گلحصار 
*محلدریافتاسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir *تاریخبازگشاییپاکات: ساعت 10 تاریخ 1401/5/22 

*شمارهحسابدهیاریجهتواریزمبلغضمانتنامهبهصورتنقدی: 0106163437002- بانک ملی شعبه بازار ری
* ارائه هرگونه چک و ســفته به عنوان تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشــد و تنها ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع کارفرما 

مورد قبول می باشد.
* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* در شــرایط یکسان، شرکت های واجد شرایط با داشتن شــخصیت حقوقی مرتبط دارای پروانه صالحیت همکاری موسوم به سمتا، پروانه فعالیت 
در حوزه خدمات عملیاتی موسوم به افتا، گواهی نامه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک، گواهی عضویت در اتحادیه سراسری شرکت های حفاظت 
الکترونیک ایران، گواهی عضویت در تشکل های صنعتی الکترونیک و رایانه ای، گواهینامه صالحیت پیمانکاری، گواهی صالحیت بهداشت، ایمنی 
و محیط زیست )HSE به نام شرکت یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره(، گواهی عضویت در اتاق بازرگانی )چنانچه در این امور فعالیت دارد(، در 

اولویت انتخاب قرار خواهند داشت.
دهیاری گلحصار* دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. * هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت اولآگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای

شمارهفراخوانمناقصهموضوعفراخوانمناقصه
درسامانهستادایران

مبلغبرآورداولیه
کارفرما)ریال(

مبلغتضمینشرکت
درفرآیندارجاعکار

)ریال(
خرید، اجرا و راه اندازی و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و 

200109116100000135/807/465/0001/790/373/250پالک خوان هوشمند مبتنی بر زیرساخت فیبر نوری- روستای گلحصار
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بهره گیري  از شماري  از بزرگان  حوزه 

 در ادامــه  راه ، از آیــت اهلل  بهاءالدینــي  و آیت اهلل  بهجــت  بهره ها 
بــردم ... باري  مــن  از آغاز طلبگــي  انزواطلب  و گوشــه گیر بودم ، 
به  ذهنــم  خطور نمي کــرد کــه  روزي  وارد مســائل  اجتماعي  و به 
خصوص  مســائل  سیاسي  و مدیریتي  شــوم ، خیلي  احتیاط  مي کردم .

بیدار کردن  فرشتگان  
 شبي  با شیخ عبدالكريم حامد در منزل  يكي  
از دوستان  مهمان  بوديم ، مي خواستم  قبل  از اذان  
بیدار شوم . ساعت  زنگ  دار در منزل  نبود. ايشان  
فرمود: »چه  ساعتي  مي خواهي  بیدار شوي ؟ من  
تــو را بیدار مي كنم «. قبل  از اذان  در موعد مقرر، 
مــرا بیدار كرد. روز بعد فرمود: »در آن  لحظه  من  
خواب  بودم ، فرشتگان  به  در زدند و بیدارم  كردند!«

معناي  تجلي  خداوند متعال  
 به  ياد دارم  كه  روزي  در »مدرســه   دو درب  
مشهد« از ايشــان  راجع  به  توضیح  اين  جمله  از 
مناجات  شــعبانیه  پرســیدم : »َو أَنِر أبَصاَر ُقُلوبَِنا 

بضیاءِ نََظِرَهاِ الَیك ...«
 در اين  رابطه ، داستاني  را كه  براي  خود او در ايوان  
حرم  حضــرت  عبدالعظیم )ع ( اتفاق افتاده  بود - با اين  

مضمون  - نقل  كرد:  »بعد از نماز مغرب  و عشا رفتم  در 
ايوان  حرم  حضرت  عبدالعظیم )علیه السالم ( دعاي  كمیل  
بخوانم ، تا شــروع  كردم  يك  روستايي  آمد و در كنارم  
نشست  و گفت : حاجي  چه  مي خواهي  بخواني ؟ گفتم : 
دعاي  كمیل . گفت : من  سواد ندارم ، آهسته  بخوان  كه  

من  هم  بخوانم .
 به  خود گفتم : اي  داد و بي  داد، گرفتار شدم ! 
آنگاه  دعا را كلمه  به  كلمه  با زحمتي ، تمام  كردم . 
احساس  كردم  كه  اين  كار براي  خدا نشد. پس  
از تمام  شدن  دعا و رفتن  روستايي ، چنان  خدا 
بر دلم  تجلي  كرد كه  براي  هر كافري  اين  واقعه  
پیش  مي آمد، درســت  مي شد. اين  حالت  نیم  

ساعت  طول  كشید.«
 ايشان  مي فرمود: »بعد از اين  واقعه ، بارها به  
زيارت  حضرت  عبدالعظیم )علیه السالم ( رفتم ، به  
امید اين  كه  آن  حادثه  تكرار شود، ولي  نشد.« 
در ادامه   راه ، از آيت اهلل  بهاءالديني  و آيت اهلل  
بهجــت  بهره ها بردم  كه  در فصول  بعدي  بدان  

اشاره  خواهم  كرد )ان شاءاهلل (.
 بــاري  من  از آغــاز طلبگــي  انزواطلب  و 
گوشــه گیر بودم ، به  ذهنم  خطور نمي كرد كه  
روزي  وارد مســائل  اجتماعــي  و به خصوص  
مسائل  سیاسي  و مديريتي  شوم ، خیلي  احتیاط  

مي كردم .
خاطره اي  از امام  )ره (

 حاج  احمد آقا خمیني  )ره ( نقل  كرد كه  روزي  
به  امام  گفته  شــد - احتماالً گوينده  خود ايشان  
بــوده-  كه  حاج  آقا مرتضي  حائري  )ره ( مي گويد: 
»ري شهري  تا قم  بود، وقتي  مي خواست  به  خیار 
نمك  بزند، احتیاط  مي كرد، حاال رفته  تهران ، در 

دادگاه  چه  مي كند!...« 
 امام  فرمود: »دين داري  يعني  همین ، آن جا 

احتیاط  كردن  و اين جا قاطعیت  داشتن. « 

دوران  تحصیالت 
 پــس  از پايــان  دوران  تحصیالت  ابتدايي  در 
1339 تا پیروزي  انقالب  اسالمي ، مجموعاً حدود 
هجده  سال  در حوزه هاي  علمیه   ري ، قم ، نجف  و 
مشهد به  تحصیل  علوم  حوزوي  اشتغال  داشتم . از 
اين  مدت ، يك سال  در ري  و حدود سیزده  ماه  در 

نجف  و نزديك  دو سال  در مشهد بودم .
 تا ســال  1347 مشــغول  خواندن  سطح  
بودم . خارج  فقه  و اصول  را در سال  1347 و در 
شرايطي  آغاز كردم  كه  حوزه   علمیه   قم  از فیض  
حضور حضرت  امام  خمیني  )ره ( كه  به  نجف  
تبعید شده  بودند، بي  بهره  بود. خارج  اصول  را 
از محضر حضــرات  آيات  عظام ؛ مرحوم  حاج  
شــیخ  محمد علي  اراكي  و حاج  شیخ  حسین  
وحید خراساني  استفاده  كردم  و خارج  فقه  را 

از بركات  درس  حضرات  آيات  عظام ؛ حاج  میرزا 
علي  مشكیني ، حاج  شیخ  جواد تبريزي ، مرحوم  
حاج  سید محمدرضا گلپايگاني  و مرحوم  حاج  

شیخ  مرتضي  حائري ، بهره مند شدم .
 تدریس  

 از اوايل  تحصیل ، با تأســي  به  سیره   نیكوي  
حــوزه ، همراه  تحصیــل  دروس  باالتر به  تدريس  
دروس  سطح  پايین ، اشتغال  داشتم . بعدها عالوه  
بر تدريس  ســطح ، تدريس  اصول  عقايد مدرسه   
كرماني هــا به عهده   اين جانب  بود كه  بخشــي  از 

مباحث  آن  منتشر شده  است .

ادامه   تحصیل  و تدریس 
 يكــي  از عنايات  خداوند متعال  به  اين  حقیر، 
اين  است  كه  پس  از پیروزي  انقالب  و تصدي  امور 
اجرايــي  قضايي  و امنیتي ، هرگز ارتباطم  با حوزه  
قطع  نشــد و پژوهش هاي  علمي  را رها نكردم . از 
ســال  1364، پنجشنبه ها و جمعه ها، بسیاري  از 
مباحث  فقهي  را به طور خصوصي  در محضر آيت اهلل  
مشكیني  فرا گرفتم  و هم  اكنون  نیز مشغول  كتاب  
خمس  هســتیم . در ضمن ، در ايام  تصدي  وزارت  
اطالعات ، مدتي  خارج  تحريرالوسیله  را براي  جمعي  

از دوستان  تدريس  مي كردم .
 پیش  از پیروزي  انقالب  احساس  مي كردم  در 
مسائلي  كه  بحث  مي كنیم ، نیازي  به  تقلید ندارم.  
تدريس  اصــول  عقايد نیز پس  از پیروزي  انقالب  
ادامه  يافت . سال ها براي  فرماندهان  ارتش  اصول  

عقايد تدريس  مي كردم  كه  از ســیماي  جمهوري  
اسالمي  پخش  مي شد. 

فصل  سوم : در محضر قرآن 
ســال  1340 نخستین  ســال  ورودم  به  قم ، 
تصمیم  به  حفظ  قرآن  گرفتم ، سوره   بقره  را تقريباً 
حفظ  كردم . در ادامه ، اين  شــبهه  برايم  پیش  آمد 
كه  شايد انگیزه هاي  غیر الهي  مرا وادار به  اين  اقدام  
كرده ، از اين  رو ادامه  ندادم . سال  1347 هنگامي  
كه  آيت اهلل  مشــكیني  در مشهد تبعید بود و من  
هم  داماد ايشان  شده  بودم  و در خانه   ايشان  زندگي  
مي كردم ، روزي  ضمن  گفت وگو به  ايشــان  گفتم : 

»اگر تصمیم  بگیرم  مي توانم  ظرف  شش  ماه  قرآن  
را حفظ  كنم .« ايشان  فرمودند: »اگر در شش  ماه  
حفظ  كني ، پنج  هزار تومان  جايزه  داري «. از باب  
مزاح  گفتم : »اگر ده  هزار تومان  جايزه  بدهید، حفظ  
مي كنم «، گفتند: »اين  مقدار ندارم « البته  آن  وقت  

پنج  هزار تومان  خیلي  ارزش  داشت .
 چند ماهي  از اين  ماجرا گذشت ، به  خود گفتم : 
»اكنون  نه  براي  جايزه ، بلكه  براي  خدا قرآن  حفظ  
كن .« تصمیم  جدي  بــراي  حفظ  قرآن  گرفتم  و 
روزي  يك  صفحه  حفظ  كردم  تا آن كه  همه   قرآن  را 
حفظ  كردم ؛ اما به  دلیل  اين كه  نتوانستم  محفوظاتم  
را تكــرار كنم ، پنج  جزء آن  را فراموش  كردم  و بر 
بیست  و پنج  جزء ديگر هم  تسلط  كافي  نداشتم . 
نذر كردم  كه  حداقل  روزي  بیست  دقیقه  محفوظاتم  
را تكرار كنم  و قبل  از خواب  هم  هر شب ، حداقل  
دو صفحه  قرآن  بخوانم ، اين  وضع  ادامه  داشــت  تا 
پیروزي  انقالب  اســالمي . هنگامي  كه  مسئولیت  
وزارت  اطالعات  را به  عهده  داشــتم ، تمايل  پیدا 
كردم  كه  حفظ  قرآن  را تكمیل  كنم ، اّما از يك  سو 
تصور مي كردم  كه  حافظه ام  مثل  گذشــته  نیست  
و از سوي  ديگر دل مشغولي هاي  گوناگون  مانع  از 

تصمیم  جدي  من  بود. 
 روزي  پس  از پايان  جلســه   هیئت  دولت ، 
هنگامي  كه  مي خواســتم  به  وزارتخانه  بروم  به  
خود گفتم : »خوب  است  حافظه   خود را آزمايش  
كنم  كه  آيا مي توانم  بــراي  حفظ  كامل  قرآن  
تصمیم  بگیرم  يا نه ؟« يادم  نیست  چه  سوره اي  
را حفظ  كردم ، ولي  معلوم  شــد مشكلي  براي  
حفظ  ندارم ، مجدداً تصمیم  گرفتم  محفوظاتم  

را تكمیل  كنم .
 از آن  پس ، هفته اي  يك  سوره  از جزء بیست  
و ششــم  )از جايي  كه  فراموش  كرده  بودم ( را 
حفظ  كردم  تا به  فضل  خداوند متعال  در مدت  
كوتاهي ، حفظ  قرآن  را در آذر ماه  سال  1364  
به  پايان  رســاندم . پس  از حفظ  كامل  قرآن ، تا 
چهار سال  معموالً روزي  دو جزء را تكرار كردم  
تا محفوظاتم  ملكه  شــود و از آن  به  بعد، روزي  
يك  جزء را تكرار مي كــردم  و اكنون  برنامه ام  
اين  است  كه  هر روز به  طور متوسط  يك  جزء 

قرائت  مي كنم . 
 خداوند ما را از كســاني  قرار دهد كه  »يَْتُلونَُه 
َحَقّ تاِلَوتِــه « تا معلومات  و محفوظات  ما حّجت  

علیه  ما نباشد.
نقش  قوه   حافظه  

 برخي  تصــور مي كنند كه  آنچه  در حفظ  
قرآن  نقش  اساسي  دارد، قدرت  حافظه  است ، 
هرچند نقش  حافظه   قوي  در حفظ ، قابل  انكار 
نیســت ، ولي  من  به  تجربه  دريافتم  كه  حافظه  
در حفــظ ، حــرف  اول  را نمي زند؛ بلكه  نكات  
مهم  ديگري  هست  كه  اگر به  آن  عنايت  شود، 
افرادي  كه  داراي  قوه   حافظه   متوسط  باشند نیز 
مي توانند حافظ  قرآن  شوند. به عكس ، بي توجهي  
به  اين  نكات  موجب  مي شود كه  صاحبان  حافظه   

قوي ، توفیق  حفظ  قرآن  را پیدا نكنند.

  

بازداشــتگاه ها باید برای هر کســی که به مثابه تهدید نسبت به حکومت 
نگریسته می شــود، از جمله مخالفان سیاسی مورد اســتفاده قرار گیرند. 
بنابراین تصادفی نیســت کــه حکومت ایاالت متحده، از ســال های 1980 
بــدون مجوز یا حکم دادگاه، یک پایگاه داده  از اســامی و اطالعات راجع به 
آمریکایی هایی که تهدید به حســاب می آیند، ایجاد و نگهداری کرده است.
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انگیزه های نشأت گرفته از سودجويی شركت ها در 
به زندان  انداختن آمريكايی ها در زندان های خصوصی 
و نیز جنايی  ســازی كنش های به نسبت بی غرضانه، 
همچون برگزاری مطالعات انجیل در خانه كســی يا 
تقسیم كردن پنیر پاستوريزه نشده شیر بز بین افراد 
محلــه، را، به آنچه در باال آمد، اضافه كنید. آن وقت 
روشــن می شــود كه »ما مردم« به دشمنان دولت 
تبديل شده ايم. از اين رو مسئله ديگر »آيا« حكومت، 
آمريكايی ها را به خاطر كنش های در چارچوب متمم 
اول قانون اساســی زندانی خواهد كرد نیست؛ بلكه 
مســئله »ِكی« است. )اين نكته به طور خاص روشن 

است كه وكالی حكومت، در دادگاه فدرال تحت فشار 
قرار گرفته و دادن اين تضمین كه بر اســاس قانون 
دفاع ملی آنهايی كه در چارچوب حقوق تصريح شده 
در متمــم اول، از حكومت انتقاد می كنند هدف قرار 

نخواهند گرفت، خودداری كردند.(
تاريخ نشــان می دهد كه حكومت اياالت متحده 
از زندانی كردن شــهروندانش برای اهداف خودش، 
بدش نمی آيد. كافی اســت فرد به سال های 1940، 
زمانــی كــه حكومت فدرال رســماً اعــالم كرد كه 
می توان آمريكايی های ژاپنــی را كه مخالفان بالقوه 
قلمداد می شدند، صرفاً براساس اصالت قومی آنها در 
اردوگاه های كار اجباری )مشــهور به اقامت اجباری( 
نگهداری كرد، برگردد تا ببیند كه حكومت برای حفظ 
»نظم« در كشور دست به هر كاری می زند. ديوان عالی 
اياالت متحده كه به برنامه بازداشت در قضیه كوری 
ماتســو وی. اياالت متحده )1944(،1 اعتبار قانونی 
بخشیده، به اين جمع بندی رسید كه نیاز حكومت به 
تضمین امنیت كشور، آزادی های فردی را تحت الشعاع 

قرار می دهد. اين حكم هیچ گاه تغییر نكرده است.
هرچند آنتونین اســكالیا،2 قاضــی ديوان عالی، 
اســتدالل كرده است كه حكم كوری ماتسو »خطا« 
بوده است، اما در يك سخنرانی در 2014 پیش بینی 
كرد كه برنامه مشابه برنامه فوق ممكن است در آينده 
مورد حمايت قرار گیرد: »سر خودتان كاله می گذاريد 
اگر فكر می كنید كه همین قضیه دوباره اتفاق نخواهد 

افتــاد.... در زمــان جنگ قوانین مســكوت می مانند.« 
همان طور كه اسكالیات توضیح داد:

اين آن چیزی است كه در زمان جنگ می گذشت- 
ترس از جنــگ و تجاوز به اقیانوس آرام و امثال اين ها. 
اين آن چیزی است كه اتفاق می افتد. خطا بود، اما تعجب 
نخواهم كرد اگر دوباره اتفاق بیفتد. هیچ توجیهی ندارد، 

اما واقعیت است.
بازداشتگاه ها

در واقع ايجاد بازداشــتگاه ها در داخل كشــور از 
ديرباز بخشی از بودجه و عملیات حكومت بوده، و در 
حوزه قضايی اداره مديريت بحران فدرال قرار داشــته 

اســت. تاريخ مشــكوک اين اداره به سال های 1970 
برمی گردد. زمانی كه رئیس جمهور كارتر آن را از طريق 
يك فرمان اجرايی ايجاد كرد، بسیاری از ادارات امداد 
باالی حكومت را در يك اداره بزرگ ادغام كرد. اما طی 
سال های 1980، گزارش هايی از تمرينات آموزش از نوع 
نظامی كه توسط اداره مديريت بحران فدرال و وزارت 
دفاع به اجرا گذاشته می شد، مخابره شد. سی و چهار 
اداره فدرال از جمله سازمان سیا و سكرت سرويس،3 با 
اسم ركس- 4،84 در زمینه نحوه رويارويی با ناآرامی های 

داخلی، تمرين كردند.
نقــش اداره مديريــت بحران فــدرال در ايجاد 
بازداشــتگاه های فوق سری آمريكا به خوبی به اثبات 
رســیده است. اما بايد مواظب باشید با چه كسی اين 
اطالعات را به اشــتراک می گذاريد: ممكن است ابراز 
نگرانی نســبت به وجود بازداشــتگاه های آژانس، در 
میان فهرســت بلندی از عقايد و اقداماتی باشــد كه 
يــك مأمور اداره يا يك مقام رســمی حكومتی فكر 
كند شــما يك تندرو )مشهور به تروريست( يا موافق 

اقدامات تروريســتی هســتید و اين شما را واجد 
شرايط بازداشــت نامحدود طبق قانون دفاع ملی، 
می سازد. طرفداری از حقوق اياالت، اعتقاد به اينكه 
به دولت نیاز نیست يا نامطلوب است، »نظريه پردازی 
توطئــه«، مخالفت با جنگ، ايجاد تشــكل برای 
»عدالت اقتصادی«، يأس از »ايدئولوژی های غالب«، 
مخالفت با سقط جنین، مخالفت با جهانی  سازی و 
انبار كردن مهمات، هم مشمول فهرست ديدگاه های 

»خطرناک« هستند.
البتــه، چنانچــه بخواهیــد در خــاک آمريكا 
بازداشتگاه هايی داشته باشید، بايد كسی آنها را بسازد. 
بنابراين در 2006 اعالم شد كه با شركت ِكالگ براون 
 اند رووت، 5 وابســته به  هالیبرتن،6 قراردادی به مبلغ 
385 میلیون دالر به منظور ساخت بازداشتگاه ها در 
آمريكا منعقد شده است. هرچند حكومت و  هالیبرتن 
حاضر به پاسخگويی درباره اينكه اين بازداشتگاه های 
داخلی كجا و كی ساخته خواهد شد، نبودند. اما نیاز 
بــه آنها را در صورت »هجــوم غیرمترقبه مهاجران، 
يا پشــتیبانی از توسعه ســريع برنامه های جديد«، 
در صــورت وقوع حــوادث غیرمترقبه نظیر »باليای 

طبیعی«، توجیه كردند.

مسلماً، اين بازداشتگاه ها بايد برای هر كسی كه 
به مثابه تهديد نسبت به حكومت نگريسته می شود، 
از جمله مخالفان سیاســی مورد استفاده قرار گیرند. 
بنابراين تصادفی نیســت كه حكومت اياالت متحده، 
از ســال های 1980 بدون مجوز يا حكم دادگاه، يك 
پايگاه داده  از اسامی و اطالعات راجع به آمريكايی هايی 
كه تهديد به حساب می آيند، ايجاد و نگهداری كرده 
است. قرار اســت اين پايگاه داده ، كه بنابر گزارش ها 
»هســته اصلی«7 نام گذاری شده است، در زمان های 
فوريت های ملی يا حكومت نظامی به منظور رديابی 
آمريكايی هايی كه به منزله تهديد نســبت به امنیت 
ملی نگريسته می شوند و جمع آوری آنها توسط ارتش 
و اداره مديريت بحران فدرال، مورد استفاده قرار گیرند. 
تا 2008 اطالعات حدود هشت میلیون آمريكايی در 
اين »هسته اصلی« پايگاه داده ها نگهداری می شدند.

پانوشت ها:
 Korematsu. V.( 214 1- كوری ماتوس وی. يــو.اس
U.S( )1944(، يــك دعوای حقوق بزرگ در ديوان عالی 
اياالت متحده در ارتباط جنبه قانونی فرمان اجرايی 9066 
بود كه دستور زندانی كردن آمريكايی های ژاپنی صرف نظر 

از تابعیت آنها را طی جنگ جهانی دوم صادر كرد.
2- Antonin Scalia

3- سكرت سرويس )Secret Service(، شعبه ای از وزارت 
امنیت داخلی اياالت متحده است كه مسئولیت حفاظت از 
رئیس جمهور و تحقیق درباره برخــی از انواع جرائم مالی 

را برعهده دارد.
4- Rex- 84

5- Kellogg Brown and Root

6- Halliburton

7- Main Core



در محضر امام خمینی)ره(

امــام تأکید خاصی به عدم ورود نزدیکانش به صحنه های سیاســی 
داشتند و حضورشان در مناصب سیاسی را منع می کردند و معتقد بودند 
اگر هم می خواهند در جایی استخدام شوند همانند مردم عادی ثبت نام 
کنند و آزمون دهند. امام هیچ توصیه ای برای نزدیکان خود به مسئولین 
نمی کردند. اگر موردی هم از سوءاستفاده نزدیکانش را مالحظه می کردند 

به شدت با آن برخورد می کردند.
بنی صدر با اهدافی که داشــت حاج احمدآقا را برای نخست وزیری 
معرفی کرد. امام مخالفت کردند و گفتند که احمد مسئولیت های دولتی 

را بر عهده نمی گیرد و فقط در دفتر خدمت می کند.
ســید حســین خمینی، نوه امام مخالفت هایی را نســبت به مسیر 
انقالب داشــتند. امام به ایشان اعالم کرد که اگر شما بخواهید از مسیر 
اسالم خارج شوید اولین کسی که حکم ارتداد شما را امضا می کند من 
هســتم. حتی ایشان را در مشهد دســتگیر کرده بودند و به اطالع امام 
رسانده بودند و امام هیچ گونه مخالفتی نکرده بودند. اطراف سید حسین 
را بعضی افراد نامناســب گرفته بودند که متأسفانه منتج به زاویه گیری 

ایشان با انقالب شده بود.
سید حسین در مدتی که امام در جماران بودند از قم به تهران و به 
دیدار امام می آمدند و ساعاتی هم در کنار امام حضور داشتند. در برخی 
از ســفر هایی که مرحوم حاج احمدآقا به نمایندگی از امام به شهر های 
مختلف داشتند آقا سید حسین هم در کنار ما حضور داشت. اما امام سید 
حسین را از دخالت در امور دفتر و کشور منع کرده بودند. سید حسین 

تقریبا ماهی یک بار می آمدند به پدربزرگ و مادر بزرگ سر می زدند.
راوی: حسین سلیمانی از محافظان امام خمینی)ره (

پایگاه بصیرت به نقل از مرکز اسناد انقالب اسالمی 

حساسیت امام نسبت به نزدیکان 
در سوء استفاده از جایگاه ایشان
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استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

روش نماز خواندن معذور 
س( شخصی که نمی تواند بر زمین سجده کند آیا می تواند بر 

صندلی بنشیند و قیام، رکوع و سجود را انجام دهد؟
ج( چنین فردی، نماز را ایستاده شروع کند و در صورت توان، رکوع 
را طبق معمول انجام دهد اما برای سجده، بر صندلی بنشیند و با کمک 
میز )یا مانند آن( که در مقابلش قرار می دهد، آن را به جا آورد؛ البته 
هنگام ســجده اگر بتواند، عالوه بر دستها که بر روی میز قرار می دهد، 

سر انگشت بزرگ پا را نیز بر زمین بگذارد.

اطالع دادن به صاحبخانه 
درباره نجاست خوراک و چیزهای دیگر 
س( اگر کسی مانند میهمان یا مستأجر، وسایل خانه را نجس 
کند یا متوجه نجاست آن شــود، آیا الزم است به صاحبخانه 

اطالع دهد؟
ج( اگر چیزی که توســط او نجس شــده از وســایلی است که در 
خوردن و آشامیدن استفاده می شود، باید اطالع دهد و نیز اگر از وسایلی 
اســت که عدم اطالع، موجب اخالل در مثل وضو و غسل می شود، بنا 
بر احتیاط واجب اطالع دادن الزم اســت اما در غیر این موارد، اطالع 

دادن لزومی ندارد.

انصراف از حج 
س( با توجه به افزایش ناگهانی هزینه های حج و مطالبه هزینه 
اضافی توسط دولت عربستان، آیا شخصی که هزینه های حج را 
داشــته و برای امسال ثبت نام کرده است، باید هزینه جدید را 

نیز پرداخت کند یا می تواند انصراف دهد؟
ج( اگر از سال های پیش، حج بر او مستقر شده باید به هر صورتی، 
هزینه های جدید را فراهم کرده و پرداخت کند و اگر در همین ســال 
جاری مستطیع شده و هزینه اضافی مذکور را )عالوه بر ضروریات زندگی 
و آنچه در معیشــِت مناسب شــأن خود به آن نیاز دارد( دارا می باشد، 
مســتطیع است و باید پرداخت کند وگرنه مستطیع نیست و حج بر او 
واجب نشــده است و می تواند انصراف دهد؛ بله اگر بتواند قرض بگیرد 
و سپس بسادگی قرض خود را ادا کند، هر چند واجب نیست که خود 
 را با قرض گرفتن مســتطیع کند اما اگر قرض بگیرد، حج بر او واجب 

می شود.

حکایت اهل راز

تشّرف به محضر ولیّ عصر)عج( 
در عرفات

جناب حجت االســالم والمسلمین حاج شیخ حسین انصاریان نقل 
کرد: 

فردی بود به نام محمدعلی اربابی تهرانی که با آقای شیخ رجبعلی 
خّیاط بســیار نزدیک بود. دربارۀ سفرش به مکه می گفت: شب نهم به 
عرفات رسیدم. در آن زمان، عرفات بسیار تاریک بود و از چراغ دستی 
اســتفاده می شد. ساعت ده شــب بود که پیوسته متذّکر حضرت امام 
عصر)عج( بودم، البته نه برای زیارتشــان؛ چرا که خود را الیق زیارت 
ایشان نمی دانســتم. بیرون چادر، متذّکر بودم در حالی  که هیچ کس 
حضور نداشــت، صدایی به زبان فارســی روان شنیدم که گفت: آقای 

حاج محمدعلی!
برگشتم و با یک چهره منّور، روحانی و آسمانی مواجه شدم.

گفت: بیا کنار دست من.
گفتم: چشــم! و در حقیقت به سوی ایشان کشیده شدم. کنارش 

نشستم. 
فرمود: امشــب شب عرفه اســت، زیارت حضرت سیدالشهداء وارد 

است، دلت می خواهد من یک زیارت بخوانم؟
من از کودکی زیارت های معروف را شــنیده بودم و با آنها آشنایی 
داشــتم و مضامین و کلمات آنها را می دانستم. به ایشان گفتم: خیلی 

دوست دارم. 
حدود یک ساعت زیارتی را خواند که من تا آن زمان نشنیده بودم. 
کلمــه به کلمه که می خواند، من حفظ می کردم و تا آخر به حافظه ام 
ســپرده شد.  گریه کردن آن شــخص هم غیرقابل توصیف بود. پس از 
زیارت خداحافظی کرد و رفت، هرقدر از من دور می شد، زیارت هم از 

خاطرم می رفت تا اینکه به کلی آن را فراموش کردم.
از مکه به کاظمین رفتم. کنار راه آهن ایســتاده بودم، ناگاه همان 
شــخص را دیدم. نزدیک آمد، ســالم کرد و گفت: به تهران که رفتی، 

سالم مرا به آقا شیخ محمد حسن طالقانی برسان. 
وقتی به تهران آمدم، نزد آقا شــیخ محمدحســن رفتم و قضیه را 
نقل کردم. ایشان بسیار  گریست و مرا متوجه کرد که آن شخص امام 
عصر)عج(بوده اســت. در حالی  که من نه در عرفات و نه در کاظمین، 

آن بزرگوار را نشناخته بودم.
 * کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت اهلل محمدی ری شهری،
 انتشارات دارالحدیث قم

تحصیل خوشبختی؛ با اصالح نفس 
بندگی خدا و پرهیز از مضرات

امام علی)ع( می فرماید: هر کس برای اصالح خود، خویشــتن را به 
زحمت بیندازد، خوشبخت می شود، و هر کس خود را در لذتها رها کند، 

بدبخت می گردد و بی بهره می ماند.)1(
آن حضــرت در روایتی دیگر می فرماید: هیچ کس جز با اطاعت خدا 

خوشبخت نمی شود، و جز با معصیت خدا بدبخت نمی گردد.)2(
همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید: خوشبخت ترین  
مردم در دنیا، کسی است که از آنچه می داند برایش زیان آور است، دوری 
کند و بدبخت ترین آنان کسی است که از هوای نفس خود پیروی کند.)3(

____________________

1- غرر الحکم و درر الکلم، ج 5، ص 258
2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 183

3- میزان الحکم، ج 5، ص 304

عقل، وسیله شناخت سعادت
سعادت آن است که رسیدن به آن هیچ گونه پشیمانی نداشته باشد 
و شقاوت آن است که برای انسان غیرقابل تحمل باشد. سعادت مطلوب 
نهایی بشر است و شقاوت آن چیزی است که انسان همیشه از آن دوری 

می گزیند. )1(
عقل وسیله شــناخت سعادت است، عقل یا مســتقیما سعادت را 
می شناســد و یا با راهنمایی انسان به مکتب و آیینی است که سعادت 

را نشان می دهد. )2(
________________________

1- مجموعه مقاالت، شهید مطهری)ره(، ص 78
2- همان، ص 79

چگونگی تحقق سعادت و راهکارهای آن)۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی ســعادت انســان در چیست و 
راهکارهای رسیدن به آن کدام است؟

پاسخ:
تعریفسعادت

سعادت به معنای نیکبختی از ریشه »سعد« به معنای خیر و شادی و 
شــقاوت ضد آن و به معنی تیره روزی و بدبختی است. همچنین در عرف 
عام سعید به کسی می گویند که از آنچه مردم آن را خیر و خوبی می دانند، 
بهره مند باشد. بنابراین می توانیم سعادت را به دستیابی به خیر و کمال و 
شقاوت را به رسیدن به شر و نقص تعریف و تفسیر کنیم. از آنجا که انسان 
موجودی مرکب از روح و جســم مادی است، لذا سعادت روح و جسم در 
دســتیابی هریک از این دو به کمال وجودی شــان است. سعادت روح در 
نزدیکی و تقرب به خدای متعال اســت و در این صورت است که به غایت 
کمال خودش می رسد و سعادت جسم و بدن در بهره مندی از سالمت بدن 
و مواهب مادی است. طبیعی است که در نقطه مقابل آن یعنی نرسیدن به 

کماالت روح و جسم از مصادیق شقاوت انسان به حساب می آید.
رسیدنبههرهدفیراهکارخاصخودرادارد

قرآن کریم می فرماید: هرگاه می خواهید وارد خانه هایی بشوید از 
در آن خانه ها وارد شوید؛ وادخلواالبیوت من ابوابها« )بقره- 189( این 
یک قاعده و اصل کلی است که برای رسیدن به هر هدفی باید راهکار 
خاص آن را پیدا کرد و همیشــه از راه راســت و مستقیم و در ورودی 
زندگی وارد شد و خوشبختی و سعادت را جست وجو کرد و پشت دیوار 
و حصار زندگی معطل و متحیر نماند. بسیاری از افراد در همه عمر خود 
در پشت دیوار و حصار زندگی و خوشبختی و سعادت معطل مانده اند 
و می گوینــد: ما که از زندگی چیزی نفهمیدیم، زندگی بی معنا و پوچ 
است. این افراد همیشه در حیرت و سرگردانی بسر می برند. قرآن کریم 
می فرمایــد: هرکس اعمال صالح انجام دهد و نیکوکاری کند و دارای 
ایمان هم باشد، خواه مرد و خواه زن باشد، ما او را زنده می کنیم به یک 
زندگــی خوش و صاف و بی کدورتی و بعد هم در جهان دیگر بهترین 
پاداش را به آنها می دهیم.)نحل- 97( آری قرآن کریم مردم بی ایمان 
و بدکار را زنده و حســاس نمی خواند و کسانی که نیکوکاری کنند و 
ایمان و عالقه به معنویت داشــته باشند، ما آنها را زنده می کنیم و از 
مردگی خارج و نجات می دهیم. آن وقت می فهمند که زندگی بی معنا 
و بی هدف نیست و می فهمند که سعادت و شقاوت واقعیت دارد، فقط 
باید راهکار خاص وصول به ســعادت را با چشم بصیرت شناخت و در 

آن چهارچوب عمل کرد.
رسالتپیامبرانهدایتبهراهکارسعادتمندی

پیغمبران الهی آمده اند که به ما راهکار زندگی ســعادتمندانه و در 
ورودی سعادت و خوشبختی را نشان دهند. آمده اند که به بشر بفهمانند 
که بــدی و بدکاری و هوس بازی و دروغ و خیانت و منفعت پرســتی و 
کینه توزی و خودپرستی راه ورودی زندگی سعادتمندانه و طریق رسیدن 
به سعادت و آرامش و رضایت خاطر نیست! در ورودی زندگی و خوشبختی 
و ســعادت، نیکی و نیکوکاری، راستی و درستی، و استحکام اخالقی و 
خیرخواهی و مهربانی اســت. تنها ایمان و اعتقاد به معنویات و ســپس 
نیکوکاری براســاس آن اعتقادات مقدس است که قلب را آرام و رضایت 
خاطر را تامین می کند، و ســعادت را میسر می سازد. پیامبر اکرم)ص( 
می فرماید: خداوند خوشی و آسایش را در دو چیز قرار داده است: یقین 
و رضایت خاطر )جلب رضایت الهی( و ناراحتی و رنج را در دو چیز قرار 
داده است: تردید و خشم و غضب. )اصول کافی، ج 2، ص 57( بنابراین 
منتهای سعادت این است که انسان در ناحیه عقل و فکر دارای محکم ترین 
یقین ها و اطمینان ها و در ناحیه احساسات و قلب دارای پاک ترین نیتها، 

و در ناحیه عمل دارای نیکوترین عمل ها باشد.
ادامه دارد

شاخص های خیر و سعادت و بدبختی در جامعه
قال النبی )ص(: »ال یزال النــاس بخیر ما امروا بالمعروف و 
نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر والتقوی، فاذا لم یفعلوا ذلک، 
نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر 

فی االرض و ال فی السماء«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: تا زمانی که مردم، امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت 
خواهند بود، اما اگر چنین نکنند، برکت  ها از آنان گرفته شود، و گروهی بر 

گروه دیگر سلطه پیدا کنند. نه در زمین یاوری دارند، و نه در آسمان.)1(
____________

1- مجموعه ورام، ج 2، ص 126

راهشناختمنافقانفتنهانگیز
از نظــر منافقان، هیچ خطــری بزرگ تر 
از خطــر رهبــری والیی الهی نیســت؛ زیرا 
اگر آنــان بخواهند از فوایــد حضور در میان 
مسلمانان بهره مند شوند بی آنکه هزینه ای برای 
بهره مندی خویش بپردازند، بهتر آن است که 
رهبری والیی الهی نباشد؛ زیرا وجود رهبری 
عالم و عامل ربانی می تواند همواره برای آنان 
خطرآفرین باشد؛ چرا که چنین رهبری می تواند 
با بهره گیری از »سیمای« منافقان، باطن آنان را 
به علم شهودی حضوری بشناسد و آشکار سازد 
یا به علم رفتارشناسی بر ملکوت پلید آنان آگاه 
شود؛ زیرا بر اساس آموزه های قرآن، »سیما«ی 
هر کسی »سمه« )نشانه ای( روشن از شخصیت 
باطنی اوست. )اعراف، آیه 48؛ فتح، آیه 29؛  

بقره، آیه 273؛ محمد، آیه 30( 
بنابراین، از نظر قرآن، کســی که از توان 
نشانه شناسی همانند باستان شناسان و قیافه 
شناســان برخوردار باشد، می تواند با استفاده 
از علم ظاهری رفتار شناسی یا علم حضوری 
باطنی،  شــخصیت آنان را بشناسد و آنان را 
رسوا کند؛ چرا که »از کوزه همان برون تراود 

که در اوست.«
خدا در قرآن بیان می کند که از ســیمای 
نورانی مومنان، نشانه ها و آثار سجده را می توان 
یافت؛ چنان که از ظاهر بدن مومنان می توان 
استقامت آنان در برابر مشکالت را شناخت و 
دانســت)فتح، آیه 29(، همچنین از سیمای 
مردمــان عفیــف می توان عزت نفــس را به 
دست آورد که آنان چگونه با مشکالت عدیده 
اقتصادی و مالی مواجه هستند، ولی به روی 
خویش نمی آورند)بقره، آیه 273( چنان که از 
سیمای مجرمان)الرحمن، آیه 41( و سیمای 
منافقان)محمد، آیه 30(، می توان مجرم بودن 

و منافق بودن آنان را به دست آورد.  
خدا در قرآن درباره منافقان می فرماید: و 
اگر بخواهیــم قطعا آنان را به تو می نمایانیم، 
پس در نتیجه ، آنها را به سیمای حقیقی شان 
می شناســی؛ و از آهنگ سخن به حال آنان 
پی خواهی برد؛ و خداست که کارهای شما را 

می  داند.)محمد، آیه 30(
از این آیه به دست می آید که دو راه برای 
شناخت منافقان وجود دارد؛ یکی نشان دادن 

الهی که موجب می شود تا سیما و نشانه های 
باطنی و ملکوتی آنان برای پیامبر)ص( شناخته 
شــود؛ دوم آنکه پیامبر)ص( با آهنگ سخن 
آنها ، باطن اعتقاد و اعمال آنان را نمایان سازد.

روشهایمنافقان
درحذفرهبرانوالیی

از نظر قرآن، دشمنان داخلی یعنی همان 
منافقــان برای آنکه به اهــداف پلید خویش 
برسند، مهم ترین هدف خویش را حذف رهبری 
والیی از طریق ترور فیزیکی یا ترور شخصیت 
قرار می دهند؛ زیرا با حذف یا کاهش قداست 
و تقــدس رهبری آنــان می توانند به مقاصد 
خویش برســند و حتی زمام امور مردم را به 
دســت گیرند. منافقان برای رسیدن به این 
هدف پلید خویش روش های گوناگونی به کار 

می برند که برخی از آنها عبارتند از:
مهم ترین روش های  از  1. تقدس زدایی: 
منافقان برای حذف یا کاهش قدرت رهبری 
والیی، تقدس زدایی از رهبری است. از همین 
رو رهبری را در حد یک انســان معمولی فرو 
می کاهنــد. از همین رو بــه او تهمت »غل و 
غش« می زننــد که حقوق امــت را مراعات 
نمی کنــد)آل عمــران، آیه 161( یــا برای 
قداست زدایی از رهبری، خانواده اش را متهم به 
اموری ضد اخالقی و ضد هنجاری چون فسق و 
فحشا و منکرات می کنند.)نور، آیات 11 تا 15(

حاکمیت  و  با حکومــت  2. مخالفت 
رهبری: از دیگر روش هایی که منافقان برای 
مبــارزه با رهبــری والیی بــه کار می گیرند، 
مراجعــه به حاکمیت طاغوت از طریق مجامع 
بین المللی و غیر آنها به جای مراجعه به داوری 
رهبری است تا به این شیوه مرجعیت رهبری 
را در امور قضایی و داوری مخدوش سازند و از 
اعتبار او بکاهند.)نساء، آیات 60 و 61( از نظر 
قرآن، منافقان هرگز به قضاوت ها و حاکمیت 
فکری و عملی جریان اســالم و رهبری آن تن 
نمی دهند)نساء،  آیات 60 و 61( و از هر فرمان 
الهی و رهبری تخلف می ورزند)توبه، آیات 83 و 
84( و می کوشند تا والیت کافران به هر شکلی 
شده در جامعه تحقق یابد. از این رو بستر والیت 
کافران را با رد والیت مومنان و زمینه تســلط 
کافران را بر جامعه از نظر فکری و رفتاری فراهم 

می آورند. )نساء، آیات 139 و 145 و 146(
3. تفکیــک میان قــرآن و رهبری: 
منافقان در کنش هــای اجتماعی میان خدا و 
پیامبــر)ص( و نیز قرآن و آن حضرت تفرقه و 
تفکیک قائل می شــوند و اطاعت خدا را غیر از 
اطاعت از رسول)ص( معرفی می کنند. به ظاهر 
خود را پایبند به اصول قرآنی معرفی می کنند 
و بــر اطاعت از خدا و قرآن تاکید می کنند؛ اما 
اطاعت از رهبری را نمی پذیرند و به سادگی گاه 
با رهبری با توجیه اینکه خالف قرآن یا عدالت یا 
حقوق بشر است مخالفت می کنند. خداوند در 
آیه 61 به واکنش های منافقان در برابر دعوت 
به اطاعت از خدا و پیامبر)ص( اشاره می کند و 
می گوید وقتی چنین دعوتی صورت می گیرد، 
آنان با بیان تفکیک میان قرآن و اطاعت از خدا 
و پیامبرش می گویند که ما حاضر به اطاعت از 
خدا هستیم ولی از رسول اطاعت نمی کنیم. از 
این رو گاه گستاخانه به قضاوت های پیامبر)ص( 

یورش می برند و او را متهم به بی عدالتی می کنند 
و در هنگام سخن گفتن درشتی می ورزند و از 
اطاعت از رهبری سرباز می زنند.)توبه، آیات 49 
و 58( در حالی که اطاعت از پیامبر)ص(  عین 
اطاعت از خدا و قرآن است.)نســاء، آیه 80؛ آل 

عمران، آیات 32 و 132( 
4. رویگردانی: یکی از روش های منافقان 
علیــه رهبری دینی، آن اســت کــه وقتی به 
آنان گفته شــود به شــریعت عمــل کنید و از 
رســول اهلل)ص( اطاعت و تبعیــت  نمایید؛ آنان 
به ظاهر هیچ مخالفتی با شــریعت نمی کنند، 
ولــی از پیامبر)ص( به شــدت رو برمی تابند و 
اجازه نمی دهند تا فرمان هایش اجرایی شــود. 
خــدا می فرمایــد: َوإَِذا قِیَل لَُهْم تََعالَــْوا إِلَی َما 
وَن  ُسوِل َرأَیَْت الُْمَنافِِقیَن یَُصُدّ أَنَْزَل اهلَلّ َوإِلَی الَرّ

َعْنَک ُصُدوًدا؛ و چون به ایشــان گفته شــود به 
ســوی آنچه خدا نازل کرده و به ســوی پیامبر 
او بیایید! منافقان را می  بینی که از تو ســخت 
روی برمی تابند.)نســاء، آیه 61( در این آیه خدا 
دو »الی« بیان می کند که شامل رفتن به سوی 
قرآن و رفتن به ســوی رسول اهلل)ص( است؛ اما 
منافقان روی از قرآن بر نمی تابند، ولی به شدت 
از رفتن به سوی رسول اهلل)ص( روی برمی تابند. 
در حقیقت منافقان کسانی هستند که با ادعای 
پیروی و اطاعــت از خدا و قرآن، به مخالفت با 
رسول اهلل)ص( می پردازند؛ در حالی که این آیه 
به صراحت تاکید دارد که هیچ فرقی میان اطاعت 
از خدا و اطاعت پیامبر نیست؛ و به حکم این آیه و 
آیات دیگر می بایست اطاعت خدا و رسول اهلل)ص( 
را با هم داشته باشند تا رضایت الهی را به دست 
آورند؛ امــا منافقان رهبری را کنار می گذارند و 
مدعی اطاعت از خدا و قرآن می شــوند؛ این در 
حالی اســت که بر اســاس آیات قرآن و تبیین 
الهی رســول اهلل)ص( آن حضــرت)ص( و بلکه 
عترت طاهره به عنوان معصومان)ع( در جایگاه 

رهبری باید مورد اطاعت قرار گیرند؛ چنان که در 
حدیث ثقلین آمده است که کتاب اهلل و عترت)ع( 
از هم جدایی ندارند )کلینی، الکافی، دارالکتب 
االسالمیه، ج1، ص294؛ نسائی، السنن الکبری، 
1411ق، ج5، ص45( و کســانی کــه قائل به 
جدایی شده و عترت را کنار نهاده اند در حقیقت 
مصداق همین منافقانی هستند که خدا در آیه 
61 سوره نســاء آنان را به عنوان رویگردانان به 

شدت سرزنش کرده است. 
5. تمسخر آیات و وعده های الهی: از 
روش هایــی که منافقان بــرای مبارزه و ضربه 
زدن به رهبــری والیی اســتفاده می کردند، 
تمســخر آیات و وعده های الهی اســت که از 
سوی پیامبر)ص( بیان می شد.)توبه، آیه 124؛ 

المیزان، ج 5، ص 325(

6. پذیرش والیت طاغوت و دشمنان: از 
دیگر روش های مبارزه منافقان با والیت رهبری 
آن است که در امور و مسائل مهم به جای پذیرش 
والیت و حکومت پیامبر)ص( و مومنان با دشمنان 
ارتباط می گیرند و والیت و قضاوت آنان را ترجیح 
می دهند. )نســاء، آیات 60 و 61 و 138 و 139؛ 
مجادلــه، آیات 14 و 16 و 20 و 22( در حقیقت 
قطع رابطه با پیامبر)ص( و مومنان از روش های 

آنان است. )نساء، آیات139 و 145 و146(
7. تحریم اقتصــادی اصحاب رهبر 
والیی: منافقان بــرای آنکه رهبری دینی را 
تضعیف کنند، به اقسام روش ها تالش می کنند 
تا اصحاب و یاران ایشان را در شرایطی سخت 
قرار دهند تا از دور و بر رهبری پراکنده شوند. 
بنابراین تحریم اقتصادی و عدم انفاق به آنان 
یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است. 
)منافقون، آیه 7؛ توبه، آیات 75 تا 77 و 93(

8. مشروعیت زدایی، ناکارآمد نمایی و 
توجیه گری: منافقان برای آنکه اهداف خویش 
را برآورده سازند، کارهای خالف انجام داده و 

هی
رد

واه
ی ج

عل

روشهایمبارزهمنافقان
بارهبرانوالیی

منافقان لبه تیز دشــمنی خویش را خدا و اطاعت از خدا قرار نمی دهند و کمتر به 
نقــد قرآن می روند؛ چرا که می دانند آن کس که خطر نزدیک و ملموس اســت، همان 
رسول اهلل )ص( و رهبری اوســت. از همین رو همه حمالت و اتهام زنی آنان در راستای 
تضعیف والیت و رهبری است تا این گونه بتوانند با توسل و تمسک به متشابهات قرآن، 
محکماتی چون والیت و اطاعت و تبعیت از رهبری والیی جامعه را سســت کنند و به 

اهداف شوم و پلید خویش دست یابند.
منافقان در مبارزه با والیت و رهبری با دین به جنگ دین می روند و با تقدس زدایی 
از والیت و رهبری، ریشــه توحید فعلی را می زنند و با تکفیر و تصدید تالش می کنند 
تا حقیقت »من اطاعنی فقد اطاع اهلل« را از ریشــه برکنند و والیت را در سطح محبت 
بی اطاعت و تبعیت فروکاهند و در نهایت به طور کامل از صحنه اجتماعی- سیاســی 
حــذف کنند. در مطلب حاضر روش های مبارزه منافقان با رهبری والیی جامعه دینی 

تشریح شده است.

منافقان برای آنکه رهبری دینی را تضعیف کنند، به اقسام روش ها 
تالش می کنند تا اصحاب و یاران ایشان را در شرایطی سخت قرار 
دهند تا از دور و بر رهبری پراکنده شوند. بنابراین تحریم اقتصادی 

و عدم انفاق به آنان یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است.

انســان هایی  منافقــان 
تحلیل  قدرت  که  هستند 
خود را از دست داده و امور 
را وارونه می بینند و وارونه 
توصیف و تحلیل می کنند. 
بنابراین، توصیه های آنان 

نیز وارونه است.

سپس توجیه می کنند تا شرایط را برای رهبری 
سخت کنند و راه را بر ایشان و اهدافش ببندند. 
از همین روســت که نمی توان به آنان اعتماد 
کرد؛ زیرا چیزی می گویند و وعده ای می دهند 
و در مقــام عمل بر خالف آن رفتار می کنند. 
این رویه موجب می شود تا کارها به سرانجام 
نرسد و موجبات دلســردی بلکه شکست را 
برای امت فراهم مــی آورد. رویه آنان موجب 
می شــود تا برنامه ها و سیاست ها به شکست 
بینجامد و ناکارآمدی را به دنبال داشته باشد. 
این همان سیاســت مشروعیت زدایی از نظام 
دینی با اســتفاده از ابزار ناکارآمدی است که 
خود موجب آن هستند.)نساء، آیات 61 و 62؛ 

آل عمران، آیه 118؛ توبه، آیه 47(
منافقان  و وارونه نمایی:  9. وارونه بینــی 
انسان هایی هســتند که قدرت تحلیل خود را از 

دســت داده و امور را وارونــه می بینند و وارونه 
توصیف و تحلیل می کنند. بنابراین، توصیه های 
آنان نیز وارونه اســت. )بقره، آیات 7 تا 15( خدا 
منافقان را با عبارت »رکس« توصیف می کند که 
به معنای وارونه بودن است؛ یعنی مثل کسی که 
ســرنگون راه می رود و می نگرد.)نســاء، آیه 88؛ 
المصبــاح، ج 1ـ  2، ص 237، »الرکــس«( این 
نگرش منافقان به امور موجب می شود تا حقایق 
را نیز وارونه ببینند و تحلیل و توصیه های نادرست 
به مردم ارائه دهند. همین وارونه بینی و وارنه نمایی 
باعث می شود که آنان مردم را از حقایق دور دارند 
و رهبری را از چشــم مردم بیندازند. شاید بتوان 
گفت که تحیری که آنان در امور دارند، با بیان و 
تبلیغــات آنها، به مردم انتقال می یابد و موجبات 
تردید و شک را در مردم فراهم می آورد.)بقره، آیات 

8 و 15؛ نساء، آیات 142و143؛ توبه، آیه 45(
10. توطئه در محافل مخفی: توطئه های آنان 
به این هدف اســت که رهبری جامعه را در اختیار 
بگیرند و با نام دین بر مردم حکومت کنند. خود را 
به جهات برتری در اموال و ثروت و جمعیت پیروان 
و طرفداران و فرزندان، مردمانی ارجمند می شمارند 
که می بایست زمام امور کشور و جامعه را به دست 
گیرند و مؤمنان را که از نظر آنها مردمانی ســفیه 
و نابخرد هستند از مراکز قدرت بیرون برانند بلکه 
پله پلــه و گام به گام چنان پیــش روند که حتی 
مؤمنان را از مرزهای جغرافیایی کشور اسالم بیرون 
برانند و آنان را آواره و سرگردان کنند. )منافقون آیه 
8( منافقان در انجمن ها و محافل و جلسات مخفی 
و ســری خویش توطئه می کننــد تا چگونه بتوان 
رهبری دینی را شکست داد یا ناکارآمد نشان دهد 
و مشروعیت زدایی کرد؛ خدا می فرماید: آیا کسانی 
را که از نجوا منع شده بودند ندیدی که باز بدانچه 
از آن منــع گردیده  اند برمی گردند و با همدیگر به 
]منظور[ گناه و تعدی و سرپیچی از پیامبر، محرمانه 
گفت وگو می کنند و چون به نزد تو آیند تو را بدانچه 
خدا به آن ]شــیوه[ سالم نگفته سالم می  دهند و 
در دل هــای خود می گویند چرا به آنچه می  گوییم 
خدا ما را عــذاب نمی کند؛ جهنم برای آنان کافی 
اســت، در آن درمی آیند و چه بد سرانجامی است.

)مجادله، آیه 8( پس منافقان در ظاهر کاتولیک تر 
از پاپ ظاهر می شوند و زنده بادهایی را به رهبری 
می دهند که خدا نیز آن گونه تحیت نفرستاده است.

)همان( درحقیقت می خواهند این گونه ظاهری فریبا 
داشــته باشند و کارشــکنی و معصیت و مخالفت 
خوانی های خویش را در پشت نقاب نفاق و فریب 
مخفی سازند.)همان( آنان در محافل و انجمن سری 
و شیطانی خویش دمی از توطئه دست برنمی دارند 
و رفتارهــای مؤمنان که بر پایه آموزه های وحیانی 
است را رفتارهای قابل تمسخر برمی شمارند. )بقره 
آیــه 14( مؤمنان و جامعــه ایمانی و رهبری را به 
تمســخر می گیرند و درباره روش ها و برنامه های 
وی به نقد اســتهزایی می پردازنــد و رهبری را به 
ســاده لوحی متهم می کنند که همواره هر چیزی 
را که از ایشان می شنود می پذیرد و بدون اعتراض 
گوش می دهد. از این رو رهبری را به ســاده لوحی 
 متهم می کنند و می گویند که وی فردی اذن است. 
اذن کســی اســت که همه ســخنان را به دقت 
گوش می دهد و حتی به ســخنان یــاوه و چرند 
و دروغ آنــان توجــه می کند و به نوعی، انســانی 
زودباور اســت که گوش به دیگری می ســپارد و 
هرچه دیگری گفت عمل می کند. خدا منافقان را 
این گونه در قرآن رســوا می سازد: برخی از مردمان 
کســانی هستند که می گویند به خدا و روز آخرت 
ایمــان داریــم در حالی که مومن نیســتند، آنان 
می خواهند با این کار، خــدا و مومنان را بفریبند 
و خدعــه و نیرنگ بزنند ولی آنان تنها خودشــان 
 را می فریبنــد و بــه ایــن مطلب آگاه نیســتند.

)بقره آیه 8 و 9(
11. کارشــکنی: از نظر قرآن، کارشکنی از 
روش های منافقان علیه رهبری جامعه اســت. 

)توبه، آیه 47(

دعا، هم طلب است و هم مطلوب
قطع نظر از اجر و پاداشــی که برای دعا هســت و قطع نظر از اثر استجابتی که بر دعا مترتب 
است،دعا اگر از حد لقلقه زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگی کند و روح انسان به اهتزاز درآید یک 
روحانیت بسیار عالی دارد،مثل این است که انسان خود را غرق در نور می  بیند، شرافت گوهر انسانیت 
را در آن وقت احساس می  کند.آن وقت خوب درک می  کند که در سایر اوقات که چیزهای کوچک 

او را به خود مشغول داشته بود و او را آزار می  داد چقدر پست و ساقط و سافل بوده. 
انســان وقتــی که از غیر خدا چیزی می  خواهد احســاس مذلت می  کنــد و وقتی که از خدا 
می خواهد احســاس عزت.لذا دعا، هم طلب اســت و هم مطلوب، هم وسیله است و هم غایت، هم 

مقدمه است و هم نتیجه.
اولیای خدا هیچ چیزی را به اندازه دعا خوش نداشتند، همه خواهشها و آرزوهای دل خود 
را با محبوب واقعی در میان می  گذاشــتند و بیش از آن اندازه که به مطلوبهای خود اهمیت 
می  دادند، به خوِد طلب و راز و نیاز اهمیت می  دادند، هیچ گونه احســاس خستگی و ماللت 

نمی  کردند. 
*مجموعه آثار استاد شهید مطهری )دعا)بیست گفتار((

ج 23، ص: 782-781- با تلخیص و ویرایش جزئی
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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج اهلل سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول مالقلی پور )فیلم ساز(

سینمای ایران ورای همه مشکالتی که در تولید 
دارد در سال های اخیر از منظر اکران نیز دچار مسائل 
مختلفی است و ازجمله فقدان توزیع عادالنه سالن و 

سانس میان فیلم های مختلف. 
در ادوار مختلف اکران اغلب آثاری بوده اند وابسته 
به پخش کننــدگان یا ســرمایه گذاران خاص که از 
همان ابتدای اکران با صدها سالن روی پرده رفته اند 
و در برابر آثــاری بوده اند که از همان ابتدای اکران، 
بایکوت شــده اند و طبیعی است که نتوانند مخاطب 

کافی داشته باشند. 
این یک قاعده در اکران است که میزان اقبال به 
هر فیلم باعث افزایش یا کاهش سالن های آن می شود 
و هرچقــدر در روزهای ابتدایی اکــران، فیلم بتواند 
بیشتر مخاطب داشته باشد بعدتر میزان سالن هایش 

افزایش یابد.
ولی در مورد فیلم هایی که از همان ابتدا ســالن 
کافی نمی گیرند تا احتماال رقبای متصل  آنها بفروشد 
معلوم اســت که این قاعده به جایی نخواهد رسید. 
فیلمی که از روز اول اکران حتی یک سالن تمام وقت 

)فول سانس( ندارد و سانس های پرت ابتدای روز به 
آن تعلق می گیرد معلوم اســت که نمی تواند درست 
بفروشــد و در ادامه هم به بهانه همین فروش پایین 
اولیه، همان سالن های محدودش را نیز از دست خواهد 

داد و از پرده پایین خواهد آمد. 
اگر اکران تابســتانی را از منظر میزان سالن مرور 
کنیــم با نهایتا پنج فیلم مواجهیم که صدها ســالن 
دارند و در مقابل ده ها فیلم هســتند که بعضا حتی 
ده ســالن تمام وقت هم ندارند. به عنوان مثال یکی 
از فیلم های برخوردار یک کمدی بزن دررویی است 
که اگــر بازیگران اصلیش را کنــار بگذارید نه خط 

داســتانی درســتی دارد، نه کارگردان مناسبی و نه 
حتی تصویربردار اســتانداردی با این حال چون یک 
سرمایه گذار ســابقا فعال در واردات گوشت منجمد 
پشتش بوده حسابی سالن گرفته. یا یک فیلم برخوردار 

دیگر یک ملودرام آبکی است با داستانی پرخلل و فرج 
از عشــق یک مثال فیزیکدان به دختری کولی؛ این 
فیلم نیز از ابتدای اکران انبوه سالن و سانس نصیبش 
شده چون یک سرمایه گذار بیت کوین باز پشتش بوده 

که پیش تر زمزمه های حمایتش از جشنواره موسوم 
به جهانی شنیده شده بود و در عین حال میلیاردها 
تومان صرف فیلم شکســت خورده دست اندرکاران 

همان جشنواره کرد. 
چینــش اکران در جهت حمایــت از آثار متصل به 
ســرمایه های بی مســئولیت این ظن را پیش می آورد 
که نکند در ســایه این حمایت بناســت فقط نوعی از 
سینمای بی مغز بزن دررو در انواع مختلفش از کمدی یا 
ملودرام های شبه روشنفکرانه رواج داده شود؟ وگرنه چطور 
می شود میان چند فیلم تازه اکران، بیشترین سانس نصیب 

فیلمی می شود متصل به سرمایه های بی مسئولیت؟! 
به نظر می رسد اگر فکری برای جلوگیری از این 
تبعیض های اکران نشود به زودی فقط فیلم هایی تولید 
می شود که یک سر آن به سرمایه گذاران خاص برسد؟ 
درست است که سینماداری برخی پخش کنندگان و 
شرکت آنها با صاحبان سرمایه های بی مسئولیت عاملی 
است بر ایجاد این وضعیت ولی باید ناظرانی بیرونی 
برای ایجاد نسبی عدالت در اکران باشند تا تبعیض ها 

کاسته شده و اوضاع به سمت ایجاد عدالت برود.

بیش از ۲۳ ســال از پخش برنامه »از آسمان« 
می گــذرد؛ برنامه ای کــه روایتگــر خاطرات و 
ایثارگری های شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای 
مدافعان حرم، جانبازان سرافراز، ایثارگران و آزادگان 
مقــاوم از زبان خانواده ها و همرزمان و دوســتان 
آنهاست. تالش گروه سازنده این برنامه، زنده نگه 
داشتن یاد، خاطره و ایثارگری های رزمندگان اسالم و 
شهدا برای نسل های آینده است؛ این برنامه تاکنون 
۱۵۰۰ مستند درخصوص شهدا، جانبازان، آزادگان و 
ایثارگران ارائه داده است. با توجه به اینکه شنیدیم 

قرار است تغییراتی در »از آسمان« ایجاد شود، پای 
صحبت تهیه کننده و کارگردان این برنامه نشستیم.

***
امیر خورشــیدی فرد تهیه کننــده و کارگردان برنامه 
مستند و روایتی »از آسمان« در گفت وگو با خبرنگار کیهان 
با اشــاره به اهمیت تولید این نوع برنامه برای رسانه ملی 
گفت: تجربه ای که از سال ۶۵ و در دوران دفاع مقدس و 
در رابطه با عملیات های کربالی ۴ و ۵ برای ساخت برنامه 
در گروه تلویزیونی سپاه در سازمان صداوسیما داشتم، خود 
انگیزه ای شــد که سمت ساخت این برنامه حرکت کنیم؛ 

از ســال ۷۸ تولید برنامه »از آســمان« آغاز شد و خدا را 
شکر تا کنون ۱۵۰۰ برنامه مستند از زندگی شهدای دوران 
دفاع مقدس، شهدای مدافعان حرم، جانبازان، ایثارگران 
و آزادگان ســرافراز را تولید کردیم که از شبکه دو رسانه 

ملی پخش شد.
وی با عنوان این مطلب که محور اصلی ما برای ساخت 
این برنامه خانواده های شهداست افزود: نوع روایت ها دراین 
مستند بســیار متنوع و مختلف است و تمام سعی ما در 
برنامه »از آســمان« معرفی شهدای شهرهای مختلف و 
اقصی نقاط ایران اســت و بیشتر روی خانواده های شهدا 
تمرکز داریم و در ابتدا پدر، مادر، همســر و فرزند شهدا و 
در مرحله بعد هم به سراغ همرزمان و دوستان و بستگان 

نزدیک شهدا رفته ایم.
کارگــردان برنامه »از آســمان« همچنین دررابطه با 
همکاری نهادهای مختلف بــرای تولید این برنامه گفت: 
بخش ایثارگران ســپاه پاسداران انقالب اسالمی به ما در 
معرفی شهدا بسیار کمک کرده است چرا که هدف ما در 
این برنامه معرفی شهدایی است که کمتر به آنها پرداخته 
شده است و خوشبختانه در این مسیر خدا هم کمک کرد 
و سوژه های بسیار خوبی پیدا کرده ایم که باعث شده این 

برنامه با  کیفیت خوبی ساخته شود. 
وی یادآور شــد: این برنامه در حــال حاضر روزهای 
پنجشنبه ساعت ۳۰: ۱۳ از شبکه دو سیما پخش می شود 
اما قرار شــده تغییراتی در زمــان و روز پخش برنامه » از 

آسمان« داشته باشیم و به همین منظور در حال گفت وگو 
و هماهنگی های الزم با مدیران شبکه دو تلویزیون هستیم. 
امیر خورشــیدی فرد همچنین خاطرنشــان کرد: در 
بخش روایت زندگی و خاطرات شهدای مدافعان حرم در 
سوریه تالش بسیاری تاکنون انجام شده و تاحاال زندگی 
۲۴۰ شــهید مدافع حرم و نیز شهدای فاطمیون در این 
برنامه روایت شده است و البته هدف ما روایت خاطرات و 
زندگی شهدای سراسر کشور است و حتی به اقصی نقاط 
ایران هم می رویم تا راوی زندگی و خاطرات شهدایی که 

تاکنون دیده نشده اند باشیم.
کارگردان برنامه »از آسمان« با عنوان این مطلب که 
در آینده هم تغییراتــی در این برنامه صورت می گیرد تا 
به افزایش کیفیت آن کمــک کند گفت: در حال حاضر 
آیتم های خوبی مثل نریشن، معرفی شهرهای محل زندگی 
و کار شهدا و در کل فضای فعالیت و زندگی این عزیزان را 
به تصویر کشیده ایم و در آینده هم آیتم های جدیدی مثل 
تصویربرداری هوایی برخی از سکانس ها و جنبه های خاص 
زندگی شــهدا را به برنامه اضافه خواهیم کرد که می تواند 

برای مخاطبان جذاب تر هم باشد.
این تهیه کننده تلویزیون همچنین اظهار داشت: باتوجه 
به فرمایشات گهر بار مقام معظم رهبری که فرمودند دوران 
دفاع مقدس یک گنجینه تمام نشدنی است که باید برای 
آیندگان به یادگار بماند لذا ما سعی کرده ایم که براساس 
فرمایشات مقام معظم رهبری به موضوعات شهدا، جانبازان، 

آزادگان و ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس به طور 
ویژه بپردازیم.

خورشیدی فرد در ادامه این گفت وگو خاطرنشان کرد: 
»از آســمان« تنها برنامه خاص شهداست و خوشبختانه 
بازخوردهای بسیار خوبی در جامعه داشته است و توانسته 
مخاطبان زیادی را پای تلویزیون بنشاند و در همین جا من 
به عنوان کارگردان و تهیه کننده این برنامه از پیشنهادها و 
نظرات افرادی که دوران جنگ تحمیلی را تجربه کرده اند و 
پیشکسوتان و کارشناسان و فرماندهان دوران دفاع مقدس 
تقاضا دارم که برای بهتر شدن این برنامه و افزایش کیفیت 
محتوایی آن دســت یاری به ما بدهنــد و ما از نظرات و 
رهنمودهای این عزیزان بســیار استقبال کرده ودر برنامه 

استفاده خواهیم کرد. 
تهیه کننده برنامه » از آســمان« شــبکه دو سیما با 
اشاره به اینکه این برنامه فصل هجدهم خود را پشت سر 
می گذراند گفت: بیش از ۲۳ ســال است که از تولید این 
برنامه می گذرد و به جرئت باید بگویم که از قدیمی ترین 
برنامه درخصوص شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران 
است و امیدواریم که با تغییراتی که به زودی در این برنامه 
خواهیم داد کیفیت برنامه بیش از گذشته شود و مخاطبان 

بیشتری را جذب کند.

»قرارداد ۱9 ژوئن« در ژانر مستند تاریخی یکی از آثاری است که 
به رغم گذشت چند سال از تولیدش، اما هنوز هم تماشایی و دارای 
عبرت هایی برای امروز اســت. اما مزیت مستند »قرارداد ۱9 ژوئن« 
این است که یک بحث پردامنه و حدود ۴۰ سال تاریخ معاصر ایران 
را در زمانی  اندک و موجز روایت می کند. به بهانه حواشــی اخیر در 
حوزه سیاست خارجی کشور و یادآوری آنچه طی چهار دهه گذشته 
در مذاکره یا تقابل با آمریکا رخ داده و به ویژه ماجرای برجام در دوران 
وزارت محمد جواد ظریف، بازخوانی این مستند خالی از لطف نیست.
مستند »قرارداد ۱9 ژوئن« از روایتی هوشمندانه برخوردار است. 
طوری که به دور از هر گونه شعارزدگی و یا اغراق و تحمیل عقیده به 
مخاطب، محتوای مدنظر خود را مطرح می کند. آغازگر این مستند، 
بیان نظرات و حرف های سیاســتمداران عاشق رابطه با آمریکاست. 
یعنی طرح مســئله به بهترین شکل ممکن و بدون هیچ واسطه ای 
مطرح شده است. به این ترتیب، فیلم می تواند در همان ابتدا، توجه 
آن دســته از تماشاگرانی که ممکن است با پیام اصلی فیلم مخالف 

هستند را هم به خودش جلب کند.
مهم ترین ویژگی مستند »قرارداد ۱9 ژوئن« مطابقت کامل آن 
با شــرایط و مسائل جامعه امروز ماســت. این شباهت، بیش از هر 
چیز به خاطر پرداختن به مناسبات میان ایران و آمریکاست. اساسا 
موضوع روابط یا برخوردهای میان ایران و آمریکا، همیشــه مسئله 
روز است. قدیمی ترین مسئله سیاسی در ایران از کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ تا به حال، آمریکا بوده است. هر چند که گاهی این مسئله، 
برجســته تر می شود. مثل دوران تسخیر ســفارت آمریکا در تهران 
توســط دانشجویان که این فیلم هم به آن می پردازد و یا در هشت 
سال اخیر و دولت حسن روحانی که با مسئله برجام مواجه شدیم.

 اما نقطه عطف این مستند، پرداختن به ماجرایی است که شباهت 
زیادی به برجام دارد؛ بیانیه الجزایر )قرارداد ۱9ژوئن( میان ایران و 
آمریکا که نام فیلم هم به طور مستقیم به آن اشاره دارد، اتفاقی تلخ 
و عبرت آموز اســت. درست مانند آنچه در قرارداد دیگری با عنوان 
»برجام« میان ایران و آمریکا اتفاق افتاد. این مستند بدون اینکه حتی 
اشــاره ای به برجام کند، اما به نقد مذاکرات ایران و غرب و به ویژه 
آمریــکا می پردازد. چون در جریان قرارداد ۱9ژوئن نیز آمریکایی ها 
بــه تعهدات خود عمل نکردند و طرف ایرانی را فریب دادند. اتفاقی 

که بعدا و در جریان برجام در دولت روحانی نیز تکرار شد.

این اثر برای همه مردم متناسب است و برخالف غالب مستندهای 
 سیاسی که برای مخاطب خاص ساخته می شوند، مستند »قرارداد 
۱9 ژوئــن« جذابیت الزم برای مخاطب عــام را هم دارد. به ویژه ، 
شــباهت ماجراهایی که در فیلم اتفاق می افتد با مسائل مربوط به 
برجام، می تواند موجب لذت فرهنگی و تاریخی و شگفتی مردم شود. 
اما اگر بخواهیم دیدن این فیلم را به گروه خاصی پیشــنهاد دهیم، 
این گروه حتما آن هایی هســتند که حل مشکالت کشور را وابسته 
بــه خارج از مرزها می دانند. این فیلم همچنین برای همه آن هایی 
که قصد مذاکره یا قرارداد با آمریکا را دارند، هوشــیار کننده خواهد 
بود. چون در این مستند، بعینه می بینیم که اساسا مذاکره و معامله 
با آمریکا با سایر کشورها متفاوت است؛ در این مورد خاص، همواره 
طرف ایرانی بازنده بوده و طرف غربی به جای »عهدنامه«، فریب نامه 

به خورد ما داده و خواهد داد!
حداقل دســتاورد فیلم هایی چون »قــرارداد ۱9 ژوئن« طرح 
مسئله اســت. یعنی این فیلم ها موضوعاتی تاریخی اما متناسب با 
شــرایط نوین را برجسته می ســازند و موجب شکل گیری بحث ها 
و چالش هایی پیرامون آن موضوع می شــوند. اما در شرایط آرمانی، 
مستند تاریخی- سیاسی، کارکردی فراتر از انتشار اطالعات خام دارد و 
می تواند سواد و بینش مردم را نسبت به وقایع و موقعیت های سیاسی 
و اجتماعی ارتقا دهد. چنین فیلم هایی چنان که افشاگر حقایق باشند 
و در اختیــار مخاطب انبوه قرار بگیرند، می توانند خودآگاهی مردم 
را باال ببرند. به طور طبیعی، جامعه برخوردار از خودآگاهی، بصیرت 
و سواد تاریخی، کمتر فریب می خورد و در بزنگاه های سیاسی مثل 

انتخابات، تصمیم دقیق تری می گیرد.
ساخت مستندهای سیاســی و تاریخی هم به دانش و بصیرت 
باال نیاز دارد و هم به جســارت و شــجاعت. متأسفانه بخش زیادی 
از فیلمســازان و مستندسازان ما ســواد و آگاهی باالیی نسبت به 
وقایع و تاریخ سیاسی کشــورمان ندارند. همچنین جرأت ورود به 
چنین میدان هایی کمتر در بین فیلمسازان ما به خصوص در عرصه 
داستانی دیده می شود. خوشبختانه طی سال های اخیر و به ویژه در 
بین مستندسازهای جوان انقالبی، استعدادهای تازه ای ظهور کرده 
است که هم تسلط خوبی به تاریخ و سیاست دارند و هم جسورانه به 
موضوعات داغ و ملتهب می پردازند. »قرارداد ۱9 ژوئن« نیز نمونه ای 

از تالش های این طیف از مستندسازهاست.
تاریخ معاصر، منبع بی پایانی برای تولید مســتندهایی است که 
می توان به واســطه آن ها، به مسائل امروز پرداخت. در همین فیلم 
اشاراتی به شخصیت هایی چون شهید آیت، شهید دیالمه و... شده 
است. شخصیت های بزرگی که از زمان خود بسیار مترقی تر بودند. 
به نظرم این شخصیت ها سوژه های بسیار جذاب و مهمی برای تولید 

فیلم های مستند روشنگر در حوزه سیاسی و تاریخی هستند.

یادآوری مستند »قرارداد ۱9 ژوئن«

 »برجــام«
 در آئینه تاریخ

 مهدی امیدی

گفت وگو با امیر خورشیدی فرد تهیه کننده و کارگردان برنامه » از آسمان« 

تغییراتجدیددرانتظاربرنامهای
با۲۳سالسابقه رسول شمالی ورزنده

حدود یک سال قبل در چنین روزهایی بود 
فرج نژاد،  دکتر محمدحسین  که حجت االسالم 
منتقد و مدرس سینما، در اثر یک سانحه رانندگی 
مشکوک، به طور شهادت گونه ای همراه همسر و 
فرزندانش دار فانی را وداع گفتند. وی عضو سابق 
هیئت  مدیره انجمن مطالعات سواد رسانه فضای 
مجازی حوزه علمیه قم و از اســاتید برجسته 
سواد رسانه و صهیونیسم پژوهی بود. او از جمله 
محققان و پژوهشگران برتر کشور در حوزه سواد 
رسانه محسوب می شد. از مرحوم فرج نژاد آثار 
فاخری همچون »دین در سینمای شرق و غرب«، 
و  »اسطوره های صهیونیستی سینما« ، »سینما 
فلسفه شــک  گرایی و صهیون«، »هیورکایت و 
سینمای صهیونیسم« و »ارتباط کابالیسم یهودی 

و مدرنیته« به یادگار مانده است.
دکتــر فرج نــژاد به رغم مســئولیت ها و 
فعالیت های فراوان، در یکی از مناطق فرودست 
قم اجاره نشین بود و برای چاپ کتابش ماشینش 
را هم فروخته بــود. کتاب »مردی که تعطیلی 
نداشت« درباره زندگی زنده یاد حسین فرج نژاد 
به قلم محسن مومنی و توسط انتشارات شهید 

کاظمی  منتشر و راهی بازار نشر شده است.
به مناسبت ســالگرد درگذشت این مجاهد 
فرهنگی، نظر چند تن از استادان عرصه فرهنگ 

و رسانه درباره وی را می خوانید:
سعید مســتغاثی، منتقد و مدرس سینما درباره 
دکتر فرج نژاد می گوید: وقتی با او برخورد می کردی، 
انگار نــه انگار که عالوه  بر حوزه علمیه، در دو ســه 
رشــته دانشگاهی هم تحصیالت عالی دارد و چندین 
مسئولیت تحقیقاتی و رسانه ای برعهده اوست. با صفا 
بود و خوش مشرب و اهل شوخی و بذله گویی ولی در 
عین حال در مسائل مبرم جامعه و به خصوص وضعیت 
فرهنگی آن، خیلی جدی بود و بسیار عصبی می شد و 
جوش می زد. موتوری زیر پایش بود )همان موتوری که 
او و خانواده اش را بعد از دعای عرفه و در شب عید قربان 
به ملکوت اعال برد( و خانه محقری در پایین دست ترین 
بخش های قم، اجاره کرده بود. آرام و قرار نداشــت، یا 
در حال مطالعه بــود و تحقیق و درس خواندن یا در 
حال بحث و فحص های فرهنگی و علمی و یا در حال 
درس دادن و نوشــتن... سعی می کرد در تحقیقات و 
پژوهش های خود، دانشــجویانش را نیز همراه گرداند 
و از همین روی در تالیف کتاب هایش، دهها دانشجو 
و طلبه شرکت داشتند و هر یک تحت مدیریت او به 
گونه ای بخشی از تحقیق و پژوهش و تالیف را برعهده 
گرفته بودند که نامشــان نیز برروی جلد آن کتاب ها 
ثبت شده است. کتاب هایی مثل »تحلیل نفوذ فرهنگ 

کابالیستی در ســینما« یا »دین در سینمای شرق و 
غرب« و یا »اســطوره های صهیونیستی سینما« و...

روزگاری نشــریه »رواق اندیشه و هنر« را در می آورد 
و به عمیق ترین مســائل فکــری هنر در دنیای امروز 
می پرداخت. روی سینمای امروز دنیا خیلی کار کرده 
بود، خصوصا روی برخی فیلم ها مانند مجموعه »هری 
پاتر« یا »ارباب حلقه ها« که به جرات می توانم بگویم 
تقریبا منبع و نوشــته و نظری در زمینه آن دو فیلم 
در دنیا نبود که او پیگیر نشده و از قلم انداخته باشد. 
مثال برای »ارباب حلقه ها«، همه ُکنه و بُن اندیشه های 
»جی. آر. آر. تالکین« )نویسنده اش( را بیرون کشیده بود.

آیت اهلل ابوالقاســم علیدوســت، از مدرسان حوزه 
 علمیه می گوید: من اولین بار زمانی به ظرفیت این جوان 
پی بردم که کتاب ایشــان، »دین در سینمای شرق 
و غرب« را مشــاهده کردم. ما همان طور که در پیام 
تسلیت رحلت ایشــان ذکر کردیم، دکتر فرج نژاد را 
ظرفیتی عظیم می دانستیم، چرا که همواره یک فضا 
و پنجره جدیدی را در ســاحات مختلف مطرح کرده 
و در آن وارد می شد. جوانی مثل دکتر فرج نژاد راهی 
را ترســیم کردند که تکلیف عمده جوانان حوزوی و 
دانشگاهی را مشخص کرد. امروز اگر از بنده بخواهند 
که یک مصداق از انســان »زمــان آگاه« بیاورم، قطعا 
آن فرد آقای فرج نژاد اســت. او به معنای واقعی کلمه 
یک طلبه فاضل و زمان آگاه بود.به عقیده ما یک طلبه 
زمان شــناس برای اینکه بتواند بــه درد امام خویش 
بخورد، ســه ویژگی نیاز دارد و مرحوم دکتر فرج نژاد 
این ســه ویژگی را در خود داشتند. ویژگی اول طلبه 
زمان آگاه این است که باید دغدغه داشته باشد. دغدغه 
دیــن، دغدغه فهم دین، دغدغه اجرای دین و دغدغه 
تبلیغ دین. ما مکرر از دوســتان ایشان شنیده ایم که 
می گفتند؛ اگر ایشــان احســاس می کرد که پانصد 
کیلومتر آن طرف تر از محل ســکونتش یک مشکل 
فرهنگی وجود دارد و الزم است که کاری انجام دهد، 
تمام تالشش را می کرد تا آن مشکل فرهنگی را حل 
کند و حل می کرد. ویژگی دوم این است که طلبه باید 
پس از دغدغه مندی، مسلح شود. بعضی ها دغدغه دارند، 
حرف می زنند، انتقاد می کنند، دغدغه مند هم هستند؛ 
اما مســلح نشده اند. این عده شاید دغدغه مند باشند، 

اما توانمند و مســلح به سالح نشده اند. دکتر فرج نژاد 
این گونه نبود؛ او دغدغه و توانمندی را یکجا جمع کرده 
بود. ویژگی سوم هم این است که طلبه بعد از اینکه به 
سالح مناسب مسلح شد، باید این سالح را علیه دشمن 
به کار ببرد. عده ای از انسان ها اول دغدغه پیدا می کنند 
و بعد مسلح می شوند، اما مثل سربازانی که در سنگر 
مشغول یکدیگر شده  و با هم کشتی می گیرند، عمل 
نمی کنند؛ بلکه بیرون می آیند و با ســالح خود علیه 
دشــمن مبارزه می کند. دکتر فرج نژاد مصداق روشن 

این گونه از افراد بود.
محمد حسنی، مدیرعامل انتشارات جمکران نیز در 
گفت وگو با سایت فکرت بیان می کند: استاد فرج  نژاد 
شــخصیتی ذو ابعاد داشت. کارهای او اداری، ساعتی 
و قراردادی نبود؛ بلکه در اندیشــه او کار کردن دارای 
هدف واال و بســیجی  وار بود. او اهل قلم و گفتگو بود. 
دشمن  شناسی و غرب  شناســی در منظومه علمی او 
جایگاه ویژه  ای داشت. استاد فرج  نژاد به خوبی رسانه 
و اولویت  های مطرح شــده در بحث دشمن  شناســی 
را می  فهمیــد. از ایشــان به عنــوان درجه یک  ترین 
دشمن  شــناس در فضای انقالب اسالمی می  توان یاد 
کرد. او پیرامون مباحث اقتصاد و پزشکی )نظام جهانی 
پزشکی و بهداشــتی ایجاد شده توسط مدرنیته( نیز 

کار می  کرد. ایشان سعی می  کرد اهداف مختلفی را به 
صورت موازی با ســایر کارها دنبال نماید. او با مراکز 
و گروه  هــای مختلف همکاری می  نمود و نوع نگاهش 

نسبت به شاگردان، پدرانه و دلسوزانه بود.
دکتــر حمیدرضا مقصودی، عضــو هیئت علمی 
دانشگاه قم نیز می گوید: استاد فرج  نژاد به این نتیجه 
رســیده بود، زمانی که می  خواهی یک مســئله را در 
حوزه  های مختلف و مســائل روز بررســی کند، الزم 
و ضروریســت که ابواب مختلــف آن را باز نماید و به 
تحلیل و بررسی آن  ها بپردازد. لذا این حرکت ایشان در 
شاخه  های مختلف تحصیلی و شبکه  سازی دانشی ناشی 
از نگاه پارادایماتیک بود. سیستم فکری محمدحسین، 
ادراک و دنبال کردن ابواب هنری، سیاسی، فرهنگی و 
انتقال آن به سایر افراد بود. این استاِد انقالبی در این 
زمینه تالش  های فراوانی نمود. محمدحســین بسیار 
نســبت به مسئله نفود حساسیت داشت. او به راحتی 
فریب نمی  خورد و در مسائل سیاسی و اجتماعی بسیار 
تیزبین و ریزبین بود و نفوذ و طریقه   نفوذپذیری را به 
خوبــی ادراک می  کرد. فرج  نژاد در حال پر کردن یک 
خأل بود و آن خأل، گفت وگوی بین حوزه   نظریه  سازان، 
نظریه  پــردازان، دانش  ورزها، دانشــجویان و معلمین 
انقالبی بود. هدف محمدحســین، ایجاد شبکه  سازی 
بود و از این منظر است که او را پرکننده   خأل می  نامم. 
این استاد برجسته در یک اتفاق اجتماعی، به  سرعت 
رگه  های نفوذ را پیدا می  کرد؛ چرا که اقدام به بررسی 
بعد تاریخی آن می  کرد. حال اگر کســی به او تهمت 
توهم زدن می  زند، او می  آمد و سلســله استدالل  های 
خــود را ارائه می  داد. یکی از خصوصیاتی که به  خوبی 
در محمدحسین دیده می  شــد، این بود که همیشه 
مسائل مختلف را می  دید و آن  ها را ادارک می  کرد؛ چرا 
که او گفتگوهای متعددی با تاریخ  دان  ها، فیلسوفان، 

جامعه  شناسان و اقتصاد  دانان می  کرد.
ابراهیم دهقان، دبیر جبهه فرهنگی استان یزد هم 
درباره مرحوم فرج نژاد می گوید: طرح و برنامه استاد 
فرج  نژاد، راهبردی و منطبق بر یک اصول آینده  پژوهی 
و ســند چشم  اندازی بود که قوه   عاقله   این سند، خود 
شخصیت محمدحسین بود. بر اساس مطالعات زیاد، 
دسترسی به منابع و نگاه حکمتی استاد به مجموعه  ای 

از رشته  ها و این  که سعی داشت در این رشته  ها سواد 
خود را افزایش دهد. )۲۰ رشته( در همه   طراحی  های 
اســتاد، قطعاً بحث غرب  شناسی قوی و پررنگ بود و 
گاهی در جلسات خصوصی پیرامون چهره  های مشهور 
و ســخنران دانشگاهی، سیاسی و مذهبی مباحثی را 
مطرح می  کرد که این اســاتید با وجود مشهور بودن، 
وجه دشمن  شناســی بســیار ضعیفی دارند. لذا این 
اساتید، در این مرحله دچار کمبود تحلیل می  شوند و 
نمی  توانند تحلیل درستی داشته باشند و کم می  آورند 
و در نهایت به آن شخصیتی تبدیل می  شوند که نباید 
شوند. ایشان در سال اول در مدرسه تیزهوشان درس 
خواند و به اذعان خودش، در سال بعد از این مدرسه 
فرار می  کند؛ چرا که احساس و درک او از محیط علمی 
و علم  زده   خاص یــزد پیدا کرده بود )او مخالف وضع 
فعلی کنکور بود( و مخالفت خود را با این قداســت و 
اصالت تست  زنی برای بچه  ها به روشنی نشان می  داد. 
به همین دلیل اســتاد فرج  نژاد از این فضای سکوالر 

علمی فرار کرد و به حوزه رفت.
دکتر محمدعلی روزبهانی، مدیر حوزه هنری استان 
قم نیز اظهار می کند: ایشان به طور جدی می خواست 
دوســتان و نزدیکانش اهل مطالعه و دقت باشند و از 
آموختن به آنها دریغ نمی کرد. حقیقتاً مخلصانه رفتار 
می کرد و همه زندگی اش را پای این باور عمیق گذاشت 
که اســالم و انقالب اسالمی حق است و ما باید از آن 
دفاع کنیم. بر همین اساس نیز در عرصه جهاد تبیین 
به معنای واقعــی کلمه فعال و تأثیرگذار بود و بدون 
تعارف و اغراق از جمله کسانی بود که در مسیر تبیین 
حــق و حقیقت و بحث جهاد تبیین به هیچ وجه اهل 

کم گذاشتن و مسامحه و کوتاهی نبود.
حســن صدرایی عارف، سردبیر خبرگزاری حوزه 
نیز می گوید: تمام ویژگی  های استاد فرج  نژاد در سایه 
اخالص می  باشــد. اخالص و بی  توجهی ایشان به دنیا 
زبانزد بود. ما یک دوره »آموزش مهارت  های رسانه  ای« 
آنالین برای روحانیون یکی از استان  های کشور برگزار 
کردیم که چندین ساعت وقت استاد فرج  نژاد را گرفتیم 
و در آن دوره در خدمت ایشــان بودیم. طبیعی است 
که وقتی یک دوره برگزار می  شــود، آن اســتاد وقت 
می  گذارد، مطالعه می  کند، ارائه بحث را انجام می  دهد 
و در نهایت به سؤاالت مخاطبین پاسخ می  دهد. ما از 
باب تقدیر و تشکر وجه محدود و مختصری را تقدیم 
اساتید می  کردیم؛ چندین ما همکاران ما بسیار دنبال 
ایشان بودند تا بتوانند یک شماره کارت بگیرند و مؤفق 
نمی  شــدند؛ در نهایت در یکی از جلسات به هرنحوی 
از ایشــان به زور شماره حساب گرفتیم و حق  الزحمه 
را واریز کردیم. لذا این بی  توجهی به دنیا در شخصیت 

این استاد، مشهود بود.

بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت دکتر محمدحسین فرج نژاد

نداشت... تعطیلی  که  مجاهدی 

 امـان از 
تبعیض ...

حامد مظفری
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شکست مقابل لهستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ ملت ها 

تیم ملی والیبال برای رسیدن به نیمه نهایی یک »دست« کم آورد
عطایی: مقابل بهترین های دنیا فوق العاده بودیم

یادی از شهید سینا آقاجری
روایت مادر از پسر

سرباز شهید سینا آقاجری روز بیست و 
سوم آذر سال 1368 در اهواز دیده به جهان 
گشود و دوران کودکی و نوجوانی خود را در 
زادگاهش گذراند.در دوران جوانی به خدمت 
ســربازی اعزام شد و پس از طی کردن دوره 
آموزشــی به اهواز آمد تــا ادامه خدمتش را 
انجام دهد.شــهید ســینا آقاجری در صبح 
روز شنبه 31 شهریور ســال 1397 در رژه 

نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در بلوار قدس اهواز حضور 
داشت که هدف تیر کین تروریست ها قرار گرفت و به همراه 22 نفر دیگر 

به شهادت رسید.
پیکر پاک شــهید سینا آقاجری در کنار دیگر شهدا روز دوشنبه دوم 
مهر با حضور اقشــار مختلف مردم از سراسر کشــور و استان خوزستان 
تشــییع شــد و پس از آن، به همراه هفت تن دیگر از شــهیدان به گلزار 

شهدای اهواز انتقال یافت و در قطعه شهدای حله آرام گرفت.
مادر شــهید ســینا آقاجری می گوید: »من و ســینا در وهله اول با 
همدیگر دوست بودیم بعد مادر و فرزند. خیلی به هم وابسته بودیم، بسیار 
شدید و عمیق به هم عالقه مند بودیم و طاقت دوری همدیگر را نداشتیم. 
به طوری که در 6۰ روز آموزشــی خدمتش من سه بار برای دیدن سینای 
عزیزم بــه تبریز رفتم.مثل هر مادر دیگری آرزوهای زیادی برای پســرم 
داشتم ولی بزرگ ترین آرزویم این بود عاقبت به خیر شود که لطف خدا هم 
شامل حالش شــد و با شهادت پذیرفته شد.از اینکه پسر من شهید شده 
بسیار خوشحالم، به خاطر روح بزرگی که داشت و دوستی اش با اهل بیت 

و حسن خلقش، مرگی به جز شهادت الیق سینا نبود.«

حدیث دشت عشق

 معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش ، با بیان اینکه تاکنون ۲۱ هزار بلیت برای تماشاگران ایرانی 
در جام جهانی تدارک دیده شده است، گفت: حداکثر هزینه بلیت برای هر بازی تیم ملی، ۶ میلیون و پانصد و حداقل 

دو میلیون و پانصد هزار تومان است. 
سینا کلهر در حاشیه برگزاری مجمع فدراسیون تکواندو، درباره بحث بلیت فروشی برای حضور تماشاگران ایرانی در جام جهانی 
قطر، گفت: درباره تعداد بلیت ها می خواهم یک بار این موضوع را شفاف توضیح دهم. بلیت فروشی در 2 مرحله انجام شد. مرحله اول 
فدراسیون فوتبال نزدیک به 9 هزار بلیت فروخت و در مرحله جدید نیز که خواهش می کنم پیگیری کنید قرار است 12 هزار بلیت 
فروخته شود. فدراسیون احتماال هفته آینده برای فروش این بلیت ها اقدام می کند. حداکثر قیمت این بلیت که بیشترین میزان آن هم 
هست و در بهترین نقطه استادیوم قرار دارد برای هر بازی 6 میلیون و پانصد هزار تومان است و کمترین مبلغ بلیت نیز دو میلیون و 

پانصد هزار تومان است. 
وی درباره درباره انتقال و اسکان تماشاگران ایرانی نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر بلیت هواپیما برای سفر به قطر نزدیک به 
2۰ تا 2۵ میلیون تومان است که متعلق به قطر ایرویز است. دوستان وزارت راه در تالشند تا امکان پرواز با هواپیماهای ایرانی وجود 
داشــته باشد که فکر می کنم این هزینه تا نصف کاهش داشته باشــد. دومین مورد نیز که وزارت راه در حال پیگیری است و تقریبا 
مقدمات آن انجام شده بحث سفر یک روزه تماشاگران به قطر است که تماشاگران صبح بروند و بعد از تماشای مسابقات برگردند که در 
این صورت بحث اسکان نیز حل می شود. معاون فرهنگی وزارت ورزش افزود: قرار نیست تماشاگران فقط به کیش منتقل شوند و بعد 
به قطر بروند. قرار است از 8 شهر این انتقال صورت گیرد که کیش هم یکی از آنهاست. البته جزیره کیش امکانی را فراهم کرده و به 
نظر می رسد یکی دو کشتی کروز را هماهنگ کرده تا تماشاگرانی که عالقه مند هستند در قطر در این کشتی ها اسکان داشته باشند.

اختصاص ۲۱ هزار بلیت برای تماشاگران ایران در جام جهانی
جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پس از ســه هفته تعطیلی باالخره برگزار می شود تا در مورد انتخاب 

خبره های ورزشی مجمع انتخاباتی تصمیم گیری شود.
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پس از گذشت سه هفته باالخره قرار است تشکیل جلسه دهد و باید دید چه کسانی به عنوان 
خبره های ورزشی برای مجمع انتخاباتی انتخاب می شوند.ثبت نام از کاندیداهای انتخابات، از پنجم مرداد )چهارشنبه( آغاز می شود و 
این در حالی است که هنوز پنج خبره ورزشی برای انتخابات تعیین نشده اند. جلسات هیئت اجرایی هم در سه هفته گذشته تعطیل 

بود و آخرین فرصت برای تعیین خبره ها جلسه روز یکشنبه است.
طبق اساســنامه کمیته ملی المپیک، پنج نفر از کارشناسان خبره در امور بازی های المپیک به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت 
اجرایــی که حداقل دو نفر از آنها از میان بانوان و یک نفر از بین کارشناســان حوزه ورزش دانش آموزی خواهد بود، انتخاب خواهند 
شــد و انتخاب این کارشناســان براساس دستورالعملی که به تصویب کمیته می رســد، انجام خواهد شد. روز یکشنبه رئیس کمیته 
 ملی المپیک گزینه های خود را معرفی می کند و تصویب گزینه های پیشــنهادی توســط دیگر اعضای هیئت اجرایی انجام می شود.

از این رو همه منتظر اعالم لیست پیشنهادی رئیس کمیته ملی المپیک هستند که چه کسانی را برای حضور در مجمع انتخاباتی معرفی 
می کند. معموال در طول این سالها شخصی که رئیس کمیته ملی المپیک شده از جمع خبرگان ورزشی بوده است به همین دلیل اینکه 
چه افرادی به عنوان خبره معرفی می شوند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در همین راستا اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک تصمیم گرفتند آیین نامه ای را هم برای انتخاب خبرگان ورزشی بنویسند تا مشکالت دوره های گذشته تکرار نشود هر چند 
انتقادات زیادی به آیین نامه وارد شد چرا که شاخص های تعیین شده راه ورود خیلی ها از جمله سیاسیون را برای حضور در انتخابات 
می بندد در حالی که در بیشتر مواقع گزینه دولت به عنوان یک فرد سیاسی در راس کمیته ملی المپیک امور را در دست گرفته است.

۵ خبره انتخابات کمیته المپیک یکشنبه تعیین می شوند

سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایــران در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ ملت های والیبال در یک دیدار نزدیک مقابل لهستان 
شکست خورد و در عین شایستگی از رسیدن به نیمه نهایی 

بازماند.
تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب هفته گذشته در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ ملت های والیبال در رقابتی مهم به مصاف 
تیم ملی والیبال لهســتان رفت. والیبال ایران که در رده هفتم دور 
مقدماتی این رقابت ها ایستاده بود درحالی مقابل والیبال لهستان به 
عنوان رنک اول جهان قرار گرفت که لهســتان توانسته بود در دور 

مقدماتی، در رده دوم رده بندی قرار بگیرد. 
تیم ملــی والیبال ایران بــا ترکیب اولیه میــالد عبادی پور، 
امیرحســین اســفندیار، مهدی جلوه، محمدطاهــر وادی، امین 
اســماعیل نژاد، امیرحســین توخته و محمدرضا حضرت پور برابر 
لهســتان ظاهر شد. حضور تماشاگران پرشور ایرانی باعث افزایش 
جذابیت این رقابت شده بود.تیم ملی والیبال ایران در ابتدای ست 
اول، بازی را خوب شــروع کرد اما در اواســط و انتهای این ست، 
بازیکنان ایران پر اشتباه ظاهر شده و نتوانستند ست را به نام خود 
کنند تا ایران با نتیجه 2۵ بر 21 نتیجه را به لهستان واگذار کند. 

در ســت دوم، دو تیم پایاپای پیش رفته اما والیبالیست های 
ایران تیم برتر میدان بودند و موفق شــدند به کمک اســتفاده از 
اشــتباهات لهستان، ســت دوم را به نام خود کنند. والیبال ایران 
در این ســت با نتیجه 26 بر 2۴ به پیروزی رســید تا دو تیم در 
ست شــماری برابر یک شوند. تیم ملی والیبال ایران در ست سوم 
این رقابت ، نتوانست لهستان را شکست دهد و با نتیجه 2۵ بر 18 

شکست خورد تا نتیجه 2 بر یک به سود لهستان شود.
در ست چهارم این مسابقه، والیبال ایران بازی را طوفانی شروع 
کرد و موفق شد در همان اوایل بازی حاشیه امنی برای خود ایجاد 
کند به طوری که ایران 17-1۰ از لهستان پیش افتاد. در ادامه ست 
چهارم، بلندقامتان والیبال ایران تیم برتر میدان بوده و توانستند با 
نتیجه 2۵ بر 16 به پیروزی برســند تا دو تیم ایران و لهستان در 

ست شماری برابر دو شوند.
ست پنجم این مسابقه با حساسیت بسیار باالیی آغاز شد چرا 
که هر تیم در صورت پیروزی می توانست به جمع چهار تیم برتر لیگ 
ملت های والیبال راه پیدا کند. تیم ملی ایران، این ست را خوب آغاز 
نکرد و با نتیجه 3 بر صفر عقب افتاد. در ادامه، والیبال لهستان تیم 
برتر میدان بود و توانست با نتیجه 1۵ بر 7 ایران را شکست دهد تا به 

جمع چهار تیم برتر لیگ ملت های والیبال راه پیدا کند.
پیش از این رســانه های لهستانی دیدار ایران و لهستان را به 
عنوان یکی از جذاب ترین مسابقات مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

ملت های والیبال نامیده بودنــد. ایران یکی از دو تیمی بود که در 
مرحله مقدماتی، لهستان را جلوی چشمان حدود 1۰ هزارتماشاگر 

این کشور شکست داده بود. 
عطایی: مقابل بهترین های دنیا فوق العاده بودیم

بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال در پایان این بازی اظهار 
داشت: ابتدا یک خسته نباشید جانانه به بازیکنان، اعضای کادر فنی 
و فدراســیون والیبال می گویم که در یک پروسه زمانی تقریباً ۵۰ 
روزه فشار زیادی را تحمل کردند. در این مدت تیم ایران 13 بازی 
بسیار سنگین داشت که روند رو به رشد تیم در این مدت عیان شد 
و از این بابت از شاگردانم که فداکارانه تالش کردند، تشکر می کنم.

وی ادامه داد: خوشحالم که چنین بازیکنانی دارم. امیدوارم در 
مسابقات پیش رو بتوانیم کیفیت بهتری به نمایش بگذاریم و مردم 
را خوشحال کنیم. فکر می کنم نتیجه، عملکرد و روند تیم ایران به 
گونه ای بود که مردم احســاس خوبی نسبت به این تیم داشتند. 
اینکه ما مرحله به مرحله بهتر شدیم و بازی به بازی کیفیت تیمی 
ایران تغییر کرد برای من موضوع پراهمیتی اســت. امیدوارم این 
روند ادامه پیدا کند. می توانیم مقابل تیم های خوب دنیا فوق العاده 

ظاهر شویم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: خیلی خوشحالم که با 
یک نســل تغییر یافته باز هم توانستیم در والیبال دنیا خودمان را 
ثابت کنیم. شاید همه، والیبال ایران را به تعداد محدودی بازیکن 
می شــناختند اما امروز والیبال ایران بــا تعدادی بازیکن جدید به 

چشــم آمد و این موضوع جای خوشحالی دارد. این نشان می دهد 
کــه روند تولید بازیکن در ایــران ادامه دارد. عطایی با اشــاره به 
مسابقات قهرمانی جهان، عنوان کرد: امیدوارم در مسابقات پیش رو 
هم بتوانیم خوش بدرخشیم. قطعاً برای مسابقات قهرمانی جهان 
تغییراتی خواهیم داشــت. مسابقات قهرمانی جهان بسیار سخت 
اســت و باید تالش مان را برای آن پیکارهــا مضاعف کنیم. وی 
در پایان خطاب به مردم کشــورمان، اظهار داشــت: بخش زیادی 
از موفقیت های تیم ملی را مدیون حمایت های مردم هستیم. همه 
به عشق مردم، ســختی ها را تحمل می کنیم و بازیکنان احساس 
می کنند که سرباز کشورشان هستند. مردم همه دارایی ما هستند. 
برای این پرچمی که روی سینه ما است تا آخرین لحظه می جنگیم 
و تــالش می کنیم و امیدوارم مردم هم از تالش تیم ایران رضایت 

داشته باشند.
عبادی پور: شرمنده مردم شدیم

میالد عبادی پور یکــی از بهترین بازیکنان تیم ملی والیبال 
ایران در جدال یک چهارم نهایی برابر لهســتان بود؛ کاپیتان تیم 
ملــی یک بار دیگر ویژگی های فنی و قدرت رهبری خود را به رخ 
کشید. با این حال درخشش عبادی پور نیز برای غلبه بر لهستان 
کافی نبود و تیم ملی با وجود ارائه نمایشــی فوق العاده از صعود به 

نیمه نهایی لیگ ملت ها باز ماند.
میالد عبادی پور پس از مســابقه تیم ملی ایران برابر لهستان 
گفت: از قبل می دانستیم که مسابقه بسیار دشواری پیش رو داریم 

و با توجه به نتیجه ای که در مرحله مقدماتی مقابل تیم لهســتان 
کســب کرده بودیم مشخص بود که حریف برای انتقام می آید، اما 

بازیکنان ایران دمشان گرم که کم کاری نکردند.
عبــادی پور در ادامه گفت: به هر حال مســابقه برد و باخت 
دارد و ما نتیجه را واگذار کردیم. شــرمنده مردم شــدیم و از آنها 
عذرخواهی می کنم بابت این نتیجه چون لیاقت مردم این بود که 
به جمع چهار تیم برویم و تالش کنیم که در فینال حضور خوبی 
داشته باشیم، اما خوب این اتفاق نیفتاد. امیدوارم در آینده بتوانیم 

جبران کنیم.
داورزنی: حاال به والیبال ایران بیشتر احترام می گزارند

محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال هم بعد از بازی 
در جمع بازیکنان حضور پیدا کرد و خطاب به آنها اظهار داشــت: 
خیلی از مســئوالن والیبال جهان از دیدن عملکرد تیم ملی ایران 
لذت بردند و شگفت زده شدند. حاال همه به شما و مردم کشورتان 
بیشــتر احترام می گزارند. تماشاگران ایرانی و غیر ایرانی حاضر در 
سالن هم با شــما بودند، چون تمام آنها سورپرایز شده بودند زیرا 
تیمی که نسلش تغییر پیدا کرده و جوان شده، این گونه بازی کرد.

وی ادامه داد: اکثر مســئوالن حاضر در ســالن از عملکرد تیم 
تغییر یافته ایران سورپرایز شده بودند. سرمربی تیم ملی آمریکا هم 
از دیــدن این بازی خوب هیجان زده شــده بود. جا دارد از تک تک 
شما تشکر کنم چون همه شما نقش خودتان را به خوبی ایفا کردید.

رئیس  فدراسیون والیبال اضافه کرد: نگران این باخت نباشید. 
در جام واگنر و در قهرمانی جهان باز هم با لهستان بازی خواهید 
کرد. بدون شک امروز هم نمایش خوبی داشتید و هم از حضور در 
جمع 8 تیم برتر جهان درس بزرگی گرفتید. برزیل، هلند و ژاپن 
هم در همین مرحله حذف شــدند. حاال با این کار قشنگ تان تیم 
ایران باز هم صدرنشین قاره آسیا است و باز هم در رده هشتم جهان 
قرار گرفت. باید تالش کنیم که این مسیر را با هم ادامه دهیم. اصال 

غصه نخورید. کارتان خیلی خوب بود. موفق باشید.
برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی

با پایان دیدارهای مرحله یک چهــارم نهایی، تیم های آمریکا، 
ایتالیا، فرانسه و لهســتان به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت ها 2۰22 
صعــود کردند تا در این مرحلــه به مصاف یکدیگــر بروند. مرحله 
نیمه نهایی لیگ ملت ها 2۰22 امروز شنبه با دو دیدار در شهر بولونیا 

پیگیری خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است:
* آمریکا .................................................................... لهستان ساعت 2۰:3۰
* ایتالیا ....................................................................... فرانسه ساعت 23:3۰

تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت های 2۰22 در سیزده مسابقه 
به میدان رفت و در مجموع با هفت برد و شش باخت در رتبه هفتم 

قرار گرفت.

* کاوه رضایی و محمد حســین مرادمند به اردوی اســتقالل در ترکیه اضافه شدند.
رضایی چندی پیش به طور رسمی پس از توافق با مدیران استقالل به طور رسمی به 
جمع آبی های پایتخت بازگشت.همچنین در تمرین دیروز بازیکنان استقالل، در سالن 
وزنه، خسرو حیدری مربی استقالل هم در تمرین حضور داشت تا به کادرفنی تیم در 

آنکارا ملحق شده باشد.
* پس از لغو اردوی پرسپولیسی ها در کشور ترکیه، این باشگاه از چند وقت پیش بار 
دیگــر در تالش بود مقدمات اردوی یک هفتــه ای را فراهم کند اما بار دیگر این اردو 
لغو شد.گفته شده دلیل لغو سفر پرسپولیسی ها به ترکیه، ابتالی دو عضو این تیم به 
ویروس کرونا و نبود پرواز چارتر بوده است.به این ترتیب با تصمیم کادرفنی پرسپولیس 

قرار است این تیم از امروز بار دیگر اردوی چهار روزه ای را در تهران برپا کند.
* جواد نکونام ســرمربی تیم فوالد خوزستان درباره پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی 
گفت: دوســتان لطف داشــتند و این که بین گزینه های تیم ملی کشورم بودم باعث 
افتخارم اســت. اما من شــکل کاری خــودم را دارم و کاری را که لذت می برم انجام 
می دهم. االن نمی دانیم در فوتبال ما چه کســی تصمیم گیرنده است و وقتی این را 
نمی دانیم من ترجیح دادم در باشگاه فوالد که شرایط حرفه ای که برای من ایجاد کرده 

و کمتر از تیم ملی نیســت کارم را ادامه دهم و با موفقیت مان مردم خوزستان را شاد 
کنیم. امیدوارم فوتبال ایران نیز از این شرایط سخت و عذاب آور نجات پیدا کند.

* سادیو مانه برای دومین بار به عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا انتخاب شد. سادیو 
مانه، مهاجم سنگالی اولین بار در سال 2۰19 زمانی که در لیورپول بود این افتخار را 
کســب کرد و به عنوان بهترین بازیکن سال آفریقا انتخاب شد. در دو سال اخیر این 
مراسم به دلیل همه گیری کرونا برگزار نشد.او توانست محمد صالح از مصر و ادوارد 

مندی، هم وطنش و دروازه بان چلسی را کنار بزند و مرد سال آفریقا شود.
* امیرحســین حســین زاده با انتشــار مطلبی در فضای مجازی از جمع اســتقالل 
خداحافظی کرد.حســین زاده پس از جدایی از آبی ها به دنبال لژیونر شــدن است و 
ازشارلوای بلژیک به عنوان مقصد نهایی این بازیکن برای آینده فوتبالی او یاد می شود.

* در حالی که قرار بود رأی پرونده آندره آ استراماچونی در تاریخ 31 تیرماه اعالم شود، 
صدور رأی این پرونده برای چندمین بار به تعویق افتاد.با اعالم جدید دادگاه CAS، رأی 

این پرونده ۴ شهریور ماه صادر می شود.
* اشکان دژاگه با عقد قراردادی به عضویت تیم فوالد خوزستان درآمد. او فصل گذشته 

نیز مدنظر جواد نکونام بود.تیم فوالد اکنون در اردوی ترکیه به سر می برد.

اخبار کوتاه از فوتبال

سید سعید مدنی
تــا زمانی که علم و کار علمی جایگاه خود را در ورزش پیدا نکند و تا 
زمانی که کار، دســت اهل فن و کاربلد نیفتد، اوال پول خرج کردن برای 
ورزش ، عین دور ریختن و نفله کردن آن اســت و ثانیا از چنین ورزشــی 
انتظار تحول و قوی و بهتر شــدن و پیشــرفت ، فقط از جهل و ناآگاهی 

ناشی می شود. 
در دنیایی که بر آن نظم و حســاب و کتاب ، حاکم اســت و هر برگی 
کــه از درخت بر زمین می افتد و هر ذره ای کــه درون خاک تاریک قرار 
دارد همین طوری و بی حســاب نیست، چگونه می شــود انتظار داشت با 
کار بی حســاب و غیر علمی به نتیجه رســید؟ » وما تسقط من ورقه اال 
یعلمهــا و الحبه فی ظلمات االرض و ال رطــب و ال یابس ، اال فی کتاب 
مبین.«)انعام/۵9( علی رغم همه تاکیدات موکد کتاب آسمانی از یک سو 
و تجربه و دریافت بشــری در طول تاریخ از سوی دیگر ، متاسفانه بعضی 
جاهــا و برخی افراد از جملــه در ورزش ما می خواهند بــا الابالیگری و 
هرهری مسلکی و از بیراهه و کجراهه به مقصد برسند، مقصدی که هرچه 
باشــد بدون شک پیشــرفت و تحول مثبت در ورزش نیست، چرا که اگر 
بود از »راهش« وارد می شــدند و از »اهلش« ســؤال می کردند اما چون 
مقصد ، مصالح ورزش و منافع ملی و پاسخگویی به مطالبات مردم نیست 
لــذا می بینیم در ورزش و علی الخصــوص فوتبال به همه آنچه که اصول 
و روش های پیشــرفت می گویند، بی توجهی و اهانت می شود و در عوض ، 
روش هایی به کار می رود که در آن منافع نامشروع عناصر وبال و انگل های 

آویزان از ورزش و فوتبال ، مدنظر و هدف است! 
شاید گفتن این ســخن در چند شماره قبل به مذاق بعضی ها خوش 
نمی آمد و برخی نیز ما را با غرض و بی غرض، به بدبینی و سیاه نمایی متهم 
می کردند، اما خوشبختانه یا متاسفانه با مسائل عجیب و عریان و سرراستی 
که در همین هفته پیش در فوتبال و درباره تیم ملی اتفاق افتاد، خود به 
خود خیلی از مســائل ، روشن و دســت خیلی ها »رو« شد و ما این را جز 

»مکرخدا« برای افشای چهره سیاهکاران فریبکار نمی دانیم. 
شــارالتان هایی که بعضی از آنها فرق دست چپ و راست خودشان را 
هم نمی دانند ، هر جا کم می آورند برای پیشــبرد اهداف منفعت طلبانه و 
تحمیل مربیان و عناصر دست نشانده خارجی خود، از » علم روز ورزش«، 
» پیشرفت های علمی در ورزش« و بیسوادی و بی دانشی و بیگانگی مربیان 
ایرانــی با علــم روز ورزش، دم می زنند! کار امثال ما بــرای اثبات اینکه 
 یک جریان قالتاق و بی شــخصیت حرامخوار به جان این فوتبال افتاده و

زالو صفتانه ، خون آن را می مکد ، با اتفاقاتی که هفته پیش به اشاره همین 
جریان و رفتار هیئت رئیسه فوتبال بی صاحب ما رخ داد، خیلی آسان شد. 
آنجــا که همه آنهایی که خود را به کوری و نفهمی نزده اند، دیدند که 
چگونه عده ای غریبه رخنه کرده در فوتبال که به گزاف تکیه برجای بزرگان 
زده اند ، کســانی که معلوم نیست ســابقه و تجربه آنها در کار اداره فوتبال 
چیســت و بعضا شاید در عمرشان یک تیم کودکســتانی را هم مدیریت 
نکرده اند و وجودشــان در آن جایــگاه ، بی تردید اهانت آشــکار به اهالی 
فوتبال و فوتبالی است که مردان بزرگ و باشخصیت و ستارگان درخشان 
حماسه ســاز در دامن خود پرورده است، در یک جلسه صوری و تشریفاتی 
دور هم نشســتند و با بی توجهی و توهین به نظر کمیته فنی و کارشناسی 
فدراســیون که غالبا از چهره های نام آشــنا و خاک خورده و ملی پوشان 
ســابق بودند، و چند روز قبــل از آن با اکثریت آرا به عدم صالحیت مربی 
کــروات تیم ملی- که مهره بی اراده جریان داللی اســت- رای داده بودند، 
به فرمان »راهبران« پیشــانی سفید و مثال پشــت پرده داللی مافیاگونه 
فوتبال ، مربی کروات را در ســمت خود ابقا کردنــد! و این ، محکم ترین و 
ماندنی ترین سند و غیرقابل انکارترین مدرک و شاهدی شد که در ورزش 
ما - خاصه فوتبال- عنان کار، نه در دست متخصصان و کارشناسان و اهل 
فن و اســتخوان خردکرده های خوشــنام که کامال در اختیار داللی وقیح 
افسارگســیخته ای است که در سایه بی غیرتی و وادادگی و بزدلی برخی از 
مسئوالن ورزش و در اختیار گرفتن بخش وسیعی از رسانه هایی که بودجه 
آنها از جیب مردم تامین می شــود و مثال عوارضی که » همشــهری« ها به 
» شهرداری« می پردازند و از همه بدتر نفوذ به داخل صدا و علی الخصوص 
سیما و شبکه هایی با مخاطبان جوان مثل شبکه های 3 و ورزش و هماهنگ 
کردن » اتاق فکر« های!!! آنها با منافع حقیر و ضدورزشی خود، تکلیف همه 
چیز این فوتبال- از تعیین رئیس  فدراسیون تا ترکیب مجمع ، هیئت رئیسه ، 
مربی ، کادر فنی ، بازیکنان دعوت شــده به اردوی تیم ملی ، ارنج و تعویض 

این تیم و کار و بار باشگاه ها و...- را روشن می کنند! 
عرض کردیم این واقعیت غیر قابل انکار و بسیار تاسف بار با اتفاق ذکر 
شده ، بر همگان- جز کسانی که خود را به کوری و کری و نفهمی زده اند- 
ثابت شــده است، هر چند که پادوهای رسانه ای این جریان در زردنامه ها 
و یا »شــو« های تلویزیونی بخواهند این موضوع مثل روز روشن را، طبق 

معمول ماله کشی و ماستمالی کنند!
اتفاقاتی که در این چند ماهه اخیر و از اواخر سال گذشته برای فوتبال 
ما افتاده ، هرچند باعث تاسف و تلخ است ، اما این حسن را دارد که خیلی 
از مسائل و موضوعات را روشن و چهره بسیاری از افراد و جریانات و نقش 
نفوذی های رخنه کرده در رســانه های ملی و مردمی را آشکار کرد. از این 
اتفاقات هرچند ناخوشــایند باید بیش از هرکســی ، مسئوالن » َکّیس« و 
مومن ورزش که قصد تحول و نیت اصالح دارند، استفاده ببرند و با عنایت 
بــه این اتفاقات و بهره گیری از مردان مــرد و کاربلد، افراد صاحب علم و 
تخصص و شــخصیت و... در انجام یک جراحی واقعی تمام عیار در ورزش 
درنگ نکنند، چرا که بارها و به ویژه در شــماره های اخیر تاکید کرده ایم، 
ورزش ما برای افتادن در مسیر پیشرفت و قوی شدن، سخت به یک تحوِل 

عمیق انقالب گونه نیاز دارد...

اتفاقات اخیر فوتبال
و افشای چهره فریبکاران

نکته  ورزشی

مدیران ، مســئوالن و خالصه هر کسی که می تواند و کاری از او ساخته 
است باید کاری کند که فوتبال ما به دست فوتبالی ها بیفتد و غیر فوتبالی ها 
آن هم در ســطوح مدیریتی و حتی در جایگاه ریاســت جرات آفتابی شدن 
نداشــته باشند و حداکثر اجازه داشته باشــند در ورزشگاه ها آن هم از روی 

سکوها، »توپه بازی«! تماشا کنند... 
راحــت بگوییــم، در فوتبــال باید فضا و مناســبات و شــرایطی که در 
ُکشــتی حاکم اســت، حاکم شــود. یعنی چه؟ یعنی در کشــتی کار دست 
گوش شکسته هاست. در کشتی قهرمانان المپیک وجهان و حداقل کسانی که 
عرق کشتی بر تن دارند و خاک کشتی را خورده اند ، و یا مدیر بودن خود را در 
عالی ترین سطح موفقیت اثبات کرده اند، اجازه دارند بر مسند ریاست بنشینند، 
طالقانی، یزدانی خرم، رســول خادم و...  امروز علیرضا دبیر و... در کشتی هر از 
ننه قهرکرده جویای نام و تشنه جاه و... بر خالف فوتبال اصال جرات ندارد در 
حضور گوش شکسته های صاحب عنوان و پرافتخار، کلمه »ُکشتی« را بر زبان 

آورد چه رسد به اینکه هوس کرده باشد » رئیس« هم باشد...!! 
در کشــتی مربیان تیم ملی را مربیان ســابق واســبق تیم ملی انتخاب 
می کنند نه دالل های بی ســروپای پررو... خیلــی چیزها می توان  اندر حال و 
هوای متفاوت کشتی و فوتبال نوشــت، به موقعش هم زنده باشیم خواهیم 
نوشــت، اما این جا فقــط می خواهیم این را باز تاکید کنیــم که؛ باید و باید 
مسئوالن ورزش، با کمک کارشناسان و حتی دولتمردان و... و گفتیم هرکسی 
که کاری از او ساخته است، به شکل قانونی و مدبرانه ، فضای آلوده و دالل زده 
فوتبال را سمپاشــی و ســالم کنند و میدان را برای میدان داری فوتبالی های 

باشخصیت، مقبول و کاربلد باز کنند و...

فوتبال باید مثل کشتی شود

ضربه آزاد

آگهی مزایده اموال منقول
پرونــده اجرایی له خانم نگین زینلی فرزند ابوالفضل به شــماره ملی 0520670515 
علیه آقای مهدی ســعدی فرزند خضیر به شماره ملی 0520844866 به استناد سند 
ازدواج شــماره 4413- 1392/4/19 تنظیمــی دفترخانه ازدواج شــماره 111 اراک 
در قبــال مبلغ 66/388/440/000 ریال طلب بســتانکار و ســایر هزینه ها و مبلغ 
3/319/122/000 ریال بابت نیم عشــر اجرائی تشــکیل و به کالسه 140100472 
این اداره به جریان گذارده شــده است. اجراییه صادر و به مدیون ابالغ و رعایت ماده 
111 آئین نامه اجرا نیز گردیده است سپس به درخواست بستانکار خودرو شماره 968 
ص 68 ایران 47 متعلق به مدیون بازداشت که مشخصات آن بدین شرح می باشد: 1 
شماره راهنمایی و رانندگی 968 ص 68 ایران 47- نوع سواری- سیستم پراید- مدل 
1390- رنگ ســفید- شماره موتور 4147185- شماره شاسی 1422290275353- 
وضعیت موتور احتیاج به تعمیر دارد- وضعیت اتاق در حد مدل- قابلیت شماره گذاری 
دارد- سایر مشــخصات دور رنگ- با اسناد آن مطابقت دارد توضیحات: بیمه دارد- 
معاینه ندارد- موتور روشن شود- الستیک ها 30٪ ارزش پایه 110.000.000 تومان 
توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی گردیده و اتومبیل مزبور در قبال قسمتی 
از طلب بســتانکار و نیم عشــر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشنبه 
1401/5/12 از ســاعت 9 صبــح الی 12 ظهر در محل اجــرای ثبت اراک از طریق 
مزایده به فروش می رسد شرکت در مزایده برای  عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت 
و حضــور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلســه مزایده اســت و همچنین خریدار 
می تواند در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی 
بازداشتی واقع در اراک پارکینگ قنات )قدس( دیدن نماید  و کلیه هزینه های متعلق 
تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال 
به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و سایر مراجع ذیصالح است و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1401/5/1  349 م الف
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

نظر به دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و به موجب ماده 59 آئین نامه اجرائی قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1401 در بخش هاي تابعه اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان بابل درخواست ثبت پذیرفته شده است بشرح ذیل آگهي مي شود:

بخش یک شرق بابل 
الف( درزی کال نصیرائی 

1- خانم مینا دیو صورتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 285/16 مترمربع پالک 2819/267/672- اصلی به عنوان مالکیت 
بخش دو غرب بابل 

ب( حمزه کال 
1- آقای جعفر روستائیان امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 216/55 متر مربع پالک 2326/92/12585- اصلی به عنوان مالکیت 

2- آقای سجاد حیدری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 199/04 متر مربع پالک 12596 فرعی از 378 از 2326- اصلی به عنوان مالکیت
ج( اوشیب 

1- آقای جالل رمضانی قراکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 142/90 متر مربع پالک 80/3176 مکرر / 3624- اصلی به عنوان مالکیت 
2- آقای کمال رمضانی قراکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 165/45 متر مربع  پالک 80/3177 مکرر /3624- اصلی به عنوان مالکیت

3- سید سعیدحسینی مطلق نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 885 متر مربع پالک  80/3178  مکرر / 3624- اصلی به عنوان مالکیت 
ح( دیوکال 

1- آقای مجید اصابت نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 114/75 متر مربع پالک 4862/191/1533 اصلی به عنوان مالکیت
2 - آقای سید محمد میری دیوکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 359 متر مربع پالک 4862/55/1544- اصلی به عنوان مالکیت 
3 - خانم مرضیه علویان دیوکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 338/80 متر مربع پالک  4862/68/1546 اصلی به عنوان مالکیت 

4- آقای مصطفی علویان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 688/60 متر مربع پالک 4862/68/1547 - اصلی به عنوان مالکیت 
5- آقای مرتضی علویان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 748/50 متر مربع پالک 4862/68/1548- اصلی به عنوان مالکیت 

6-خانم لیال علویان دیوکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 383/20 متر مربع پالک 4862/68/1549- اصلی به عنوان مالکیت 
7-خانم طاهره علویان دیوکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 322/60 متر مربع پالک 4862/68/1550- اصلی به عنوان مالکیت 
8- خانم کبری علویان دیوکالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 321/78 متر مربع پالک 4862/68/1551 - اصلی به عنوان مالکیت

9 - آقای علی رضاوثوقی امیری ومحمدعلی رمضانی شــاه عبداهلل هریک نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت 100 متر مربع 
پالک  4862/88/1552- اصلی به عنوان مالکیت

د ( اراضی شهابدین کال
1- خانم ملیحه وثوقی امیری نسبت به ششدانگ یک باب خانه درآن بمساحت 220 متر مربع پالک -4863/188/830- اصلی به عنوان مالکیت

2- خانم خدیجه شجاعیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 220 متر مربع پالک4863/188/831- اصلی به عنوان مالکیت
3- آقای علی نوروزیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 298/80 متر  مربع پالک 4863/188/832- اصلی به عنوان مالکیت

ر( بندرکال
1- نیکا ذوالفقاری عزیزی نسبت به 1 دانگ و آریسا صادق پورروشنی نسبت به 2 دانگ و طلوع امین پور نسبت به 1 دانگ و سارا ذوالفقاری عزیزی نسبت به 1 دانگ و هومن 

سخنگو نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن بمساحت 304/55 متر مربع پالک 4865/15/4030- اصلی به عنوان مالکیت
لذا مطابق ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک نامبرده در آگهی نوبتی اعتراضی دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز اعتراض خود را مستقیمًا 
به این اداره ارســال و از تاریخ تســلیم اعتراض وفق ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ظرف مدت یک ماه دادخواســت بمرجع قضائی تسلیم، گواهي مربوطه را اخذ وبه این اداره 
ارائه نماید و اال این اداره برابر مقررات به وظیفه قانونی خود عمل می نماید. یا اینکه فیمابین مســتدعی ثبت و دیگران قبل از انتشــار آگهی نوبتي دعوائي اقامه شــده و در جریان 
دعوي به این اداره تسلیم واال حق او ساقط خواهد شد ضمنًا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود ضمن صورت مجلس ذکر می گردد. رسیدگی باشد کسی که طرف دعوي با تقاضا کننده است می بایست از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت 90 روز مطابق ماده 17 قانون ثبت تصدیق محکمه را دائر به جریان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/01

شناسه آگهی : ۱۳۴۹۲۲۳

آگهی نوبتي حاوی تحدید حدود سه ماهه اول ۱۴۰۱ 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

حسینی کریمی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

آگهی اخطار افراز
نظر به اینکه: آقای سید غالمرضا سیدالسادات منشادی فرزند سید علی

حسب دادخواست تقدیمی درخواست افراز سهمیه خود را از پالک 1731 بخش 13 یزد را 
نموده اند و به موجب درخواست وارده 1401/000479 مورخ 1401/1/10 اعالم نموده اند 
که اقامتگاه مالکین مشــاعی که عبارتند از: 1- ســید غالمرضا سیدالســادات منشادی 
2- بی بی اکرم سیدالســادات منشادی 3- اعظم سیدالسادات منشادی 4- شایسته ضیائی 
منشادی 5- خدیجه سلطان سیدالسادات منشــادی 6- معصومه دهقان منشادی معلوم 
نیســت لذا از طریق صدور آگهی به استناد ماده 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک 
مشــاع به اشــخاصی که در پالک فوق ذینفع هســتند اعالم می گردد که افراز سهمی 
خواهان ها از ساعت 8/5 روز یکشنبه مورخ ۱۴0۱/5/۳0 در محل وقوع ملک 
مرقــوم به عمل خواهد آمد لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک حضور بهم 
رســانند و چنانچه اظهارنظری دارند به نماینده و نقشه بردار اعزامی ابراز دارند ضمنا عدم 
حضور مانع از عملیات افراز نخواهد شد این آگهی مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 

اسناد رسمی الزم االجرا و به کلیه افراد ذینفع ابالغ و در یک نوبت انتشار می گردد.
تاریخ انتشار:1401/5/1

ایوب دهقان  بغدادآبادی 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهریز

آگهی اختصاصی تحدید حدود
حوزه ثبتی شهرستان نور

پیــرو آگهی قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانــون و ماده 13 
آئین نامــه قانون اخیر الذکر تحدیــد حدود پالک 98 فرعــی از 14 اصلی 
واقع در زرین کالی ســفلی بخــش 5 ثبت نور به نام آقای ســعید اولیائی 
ششــدانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 540 مترمربع طبق رای شماره 
140060310006002430 مورخ 1401/4/1 هیئت قانون تعیین تکلیف در 
ساعت 9 صبح روز شــنبه 1401/6/5 در محل وقوع ملک به عمل خواهد 
آمد. لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می شــود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند بدیهی 
است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شــد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 
86 آئین نامــه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضائی نماینــد در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
توســط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بــدون توجه به اعتراض واصله 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
علی سعادتی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نور تاریخ انتشار: 1401/5/1            شناسه آگهی: 1353498

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای شــماره 140160310001000933 مورخه 1401/4/14 که در هیئت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه خانم مریم اصفهانیان فرزند محمدحسین نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر اتاقک به مساحت 211/90 مترمربع قسمتی 
از پالک 3448 اصلی واقع در قریه اســتخر سربخش یک ثبت ساری خریداری از مالک 
رســمی پس از کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

کالسه پرونده 1400/466
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/1                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/15
سیدکاظم موسوی بشلی- رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک منطقه یک شهرستان ساری شناسه آگهی: 1353098

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی«

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شــماره 140160310013005802 مورخ 1401/04/07 هیئت قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ 
خانم زهرا روســتائی پاتپه فرزند علی قربان نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به مساحت 
1180/00 مترمربع به شماره پالک 305 فرعی از 16 اصلی واقع در قریه سنگ چالک بخش 11 خریداری شده از 
آقای/ خانم حسن باخدا مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه و محلی/ سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 

اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/01                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18

شناسه آگهی: 1353873
عین اله تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی دعوت
بدینوســیله از آقای دکتر صالح ذبیحی فرزند محمد علی به شــماره ملــی 32۵6239۰72 صادره از باختران ، 
که به دلیل غیبت غیر موجه از تاریخ 98/1۰/2۴ تاکنون ، پرونده پرســنلی ایشــان در هیئت بدوی رسیدگی به 
تخلفات اداری کارمندان این دانشگاه مطرح شده است دعوت می شود ظرف مدت 3۰ روز جهت رویت و تحویل 
رأی قابل پژوهش شــماره ۰11۰271۰27399۰۰22۰1 مورخ 1399/۰8/27، هیئت مذکور خود را به مدیریت 
منابع انســانی دانشــگاه به آدرس: سنندج، خیابان آبیدر، جنب بیمه آسیا معرفی نماید، در غیر این صورت برابر 

دکتر بهرام کنداییمقررات اقدام خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شناسه  آگهی : ۱3۵۱۵۷3

شــهرداری دامغان در نظر دارد به اســتناد مجوز شماره 
966-1755 مورخ 1400/12/28 شورای محترم اسالمی 
شهر نسبت به واگذاری بلندمدت 5 ساله باغ پسته شهرداری 
)مادر( به بخش خصوصی در قالب قرارداد مســاقات از طریق 
مزایده عمومی و با شماره مزایده 5001092194000005 به 
صــورت الکترونیکی اقدام نماید. لــذا از کلیه فعاالن محترم 
ایــن حوزه دعوت به عمل می آید جهت شــرکت و اخذ اوراق 
مزایده به ســامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
الزم به ذکر اســت کلیه مراحل فرآیند مزایده از دریافت اسناد 
تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتها از طریق ســامانه فوق 
امکانپذیر می باشــد لذا شــرکت کنندگان محترم در مزایده در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور 
و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شــرکت در مزایده 

را محقق سازند.
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تاریــخ بازدید: از تاریخ انتشــار لغایت روز شــنبه مورخ 
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مهلت ارسال پیشــنهاد: روز یکشنبه مورخ 1401/5/23 
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تاریخ بازگشایی: روز دوشنبه مورخ 1401/5/24 ساعت 13
تاریخ اعالم برنده: روز سه شنبه مورخ 1401/5/25 ساعت 9
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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

اهمیت کرامت زن و مادر در فرهنگ ایرانی اسالمی
 انســیه خزعلی، معاونت امور زنان و خانــواده رئیس جمهور: »آنچه عامل 
جریحه دارشــدن عواطف عمومی اســت بحث کرامت زن و مادر در فرهنگ 
ایرانی اسالمی است. بابت این جایگاه خداوند را هزاران بار شاکریم. مواخذه، 
عذرخواهی و دلجویی فوری نشــان از آن دارد که نیروی انتظامی نیز به این 
جایگاه به خوبی واقف است. امید است که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.«

نام و یادش گرامی باد
 محمدجواد مرادی با انتشار 
ایــن تصویر نوشــت: »وقتی 
صدام حســین با غرور از امن 
برای  بغــداد  آســمان  بودن 
کنفرانس رؤســای کشورهای 
غیر متعهد می گفت؛ هرگز تو 
خواب خودش هم نمی دید که 

یــه خلبان ایرانی بتونه خودش رو به هتل الرشــید محل برگزاری کنفرانس 
برسونه! اون عقابی که خودش رو به آشیانه کرکس کوبید عباس دوران بود.«

از دستاوردهای دولت بگوییم
 محمدامین پازوکی: »در مناظرات بعدی گشــت ارشاد محل بحث خواهد 
شد! برنامه ریزی دقیق  اســت. عده ای تصمیم گرفتند که تمام دستاورد های 
ابراهیم رئیسی را با موضوع حجاب و بی حجابی به حاشیه ببرند. اگر امروز از 
دستاورد های دولت نگوییم، مجبوریم زمان انتخابات از تهمت دیوارکشی دفاع 

کنیم. این خط / این نشان ×«
قدرت رسانه

 بــاران وکیلی: »در طول یک هفته ۱٠٠٠ نفــر در پرتغال و ۵٠٠ نفر در 
اسپانیا بر اثر سوء مدیریت و نبود وسایل خنک کننده کشته شدند؛ ولی هیچ 
رســانه  معاندی ندارند که اروپایی ها را تشــویق کند کشورشان را سیاه رنگ 

کرده و نفرین شده بخوانند.«
اینا رو هم ببینیم

 مریم کیائی با انتشــار این تصویر 
نوشت: »مشکل بدحجابی رو باید از 

مبدأ حل کرد!«
 تالش آمریکا 

برای رواج همجنس گرایی
 شــیوا تقی نژاد: »دولــت آمریکا 
خیلی ســعی داره همجنس گرایی رو  

رواج بده و حتی برای پست های دولتی از همجنس گراها داره استفاده می کنه. 
اخیرا هم یه شرکت تولید اسباب بازی تصمیم گرفته با حذف حوا و جایگزینی 

اون با استیو، حضرت آدم رو همجنسگرا معرفی کنه!«
روابط دوطرفه است!

 مهدی فضائلی: »تا حاال پوتین پنج مرتبه به دیدار آیت اهلل خامنه ای آمده 
بعد یارو میگه عشــق یک طرفــه رهبر ایران به پوتین! ایــن جماعت روابط 

عاشقانه هم بلد نیستند!«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

رئیس  ســازمان غذا و دارو گفت: در طرح دارویار 
دولت عالوه بر این که پرداختی مــردم را ثابت نگه 
داشــته و در بعضی موارد کاهش داده، پوشش بیمه 

بیشتری را هم برای دارو ها اعمال کرده است.
به گزارش وبدا، دکتر بهــرام دارایی با بیان این مطلب، 
افــزود: یک هفته پس از اجرای طــرح دارویار، اکنون یارانه 

دارویی مستقیم به دست بیماران می رسد.
دارایی در پاســخ به این ســؤال که طرح دارویار در این 
یک هفته چقدر موفقیت آمیز بوده و چه میزان پاســخگوی 
نیاز بیماران بوده اســت؟ تصریح کــرد: قریب یک هفته از 
اجرای طرح دارویار توســط وزارت بهداشــت می گذرد و بر 
اســاس مصوبه مجلس برای ســال ۱۴٠۱، ما ارزی را که به 
ماده مؤثره دارو های تولید داخل می دادیم این جا مستقیماً به 
بیمه ها پرداخت کردیم تا به مصرف کننده واقعی یعنی مردم 

اختصاص پیدا کند.
وی بــا بیان اینکه در این طــرح ما فعاًل هیچ قیمتی از 
دارو های بدون نیاز به نســخه او تی سی را تغییر ندادیم که 
شامل ۲٠٠ قلم می شــود، افزود: پرداخت ارز برای دارو های 
وارداتی، تجهیزات پزشکی و ملزومات، و شیرخشک همچنان 

ادامه دارد.
 رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکــه ارز ترجیحی
 ۳٠٠ قلــم داروی خارجی بدون تغییر مانده، گفت: اما یکی 
از نتایج ملموس این طرح و پیش درآمد های این طرح، شش 
میلیون بیمه شــده رایگان بوده کــه در ابتدا باید این اتفاق 

می افتاد تا ما وارد این مرحله می شدیم.
دارایی با بیان اینکه در این طرح کسانی که هیچ بیمه ای 
نداشــتند، به شــکل رایگان بیمه شــدند، افزود: همچنین 
آنهایی که وسع و استعداد این را دارند که بتوانند مبلغ بیمه 
خودشــان را پرداخت کنند به مدت سه ماه، آنها هم رایگان 

بیمه می شوند.
وی کنترل نوســانات و تکانه های ارزی در حوزه داروی 
تولید داخل را از محسنات این طرح دانست و اظهار کرد: در 
این طرح جلوی کاهش ذخایر راهبردی دارو که در چند ماه 
اخیر رو به افزایش بود گرفته می شــود و ان شا ءاهلل به زودی 
آن ۳٠ درصد کمبود هایی که به واسطه دارو های تولید داخل 

داشتیم در یکی دو ماه آینده برطرف شود.
رئیس  سازمان غذا و دارو افزود: ما منتظر افزایش صادرات 
دارو هســتیم زیرا از این پس با افزایش تولید داخل  و کاهش 

قاچاق معکوس دارو، کمبود های دارویی، جبران می شود.
مزایای طرح دارویار

دارایــی یکی از مهم ترین مزایای این طرح را پوشــش 
بیمه ای ۱۱۹ قلم داروی او تی سی که بدون نسخه بود و قباًل 

وارد فهرست بیمه نشده بودند، ذکر کرد و گفت: مسکن های 
پرمصرف، دارو های ضد حساســیت و مهم تر از این، پوشش 
بیمه ای ۳۶۶ قلم داروی ضــروری برای بیماران مزمن مثل 
بیماری های قلبــی و عروقی و بیماری های مربوط به دیابت 
که در این طرح برای اولین بار بیمه شدند از دیگر مزایا است.

وی افزود: در طرح دارویار ســطح پایه قیمت پرداخت 
بیمــه را برای دارو ها هم افزایــش دادیم به طوری که حتی 
بیماران در بعضی از موارد مبلغ کمتری نسبت به سابق برای 

دارو می پردازند.
رئیس ســازمان غذا و دارو تاکید کــرد: بنابراین نه تنها 
افزایشــی در پرداخت مردم اتفاق نیفتــاده در بعضی موارد 
شــاهد کاهش نرخ دارو هم هســتیم و این یکی از کار های 
بزرگــی بود که با وجود زیرســاخت های مکانیزه و نســخه 

الکترونیک قابل انجام شد.
دارایــی درخصوص اضافه شــدن دارو هــای جدیدی 
 به فهرســت بیمــه در این طــرح گفت: ۱۱۹ قلــم داروی 
او تی ســی در ایــن مرحله و ۳۶۶ قلــم دارو های پرمصرف 
نیازمند به نســخه به این طرح اضافه شــده، که قباًل اینها 
پوشش بیمه نداشتند؛ ولی وارد این طرح شدند. یعنی دولت 
عالوه بر این که پرداختی مردم را ثابت نگه داشته یا در بعضی 
موارد کاهش داده، پوشش بیمه بیشتری را هم برای دارو ها 

اعمال کرده است.
رفع کمبود داروهای تولید داخل تا دو ماه آینده

وی در پاســخ به این سؤال که در حال حاضر بیشترین 
دغدغه و نگرانی مردم از کمبود داروست، چقدر کمبود دارو 
در کشــور داریم و چه زمانی این مشــکل برطرف می شود، 
بیان کــرد: ۱٠ ماه با تمام آنهایی که درخصوص اجرای این 
طرح باید نظر می دادند و تأثیرگذار بودند جلســه گذاشتیم. 
یک قسمت از طرح درباره داروهای داخلی به خوبی در حال 
اجراست. قسمت بعدی درخصوص دارو های وارداتی است که 
به وقتش درباره آنها هم اصالح ارزی انجام خواهد گرفت. در 
واقع نسبت به دارو های داخلی که اتفاق خاصی نیفتاده، بلکه 

در برخی موارد وضع بهتر هم شده است.
رئیس ســازمان غذا و دارو در پایان یادآور شد: وقتی که 
تغییرات پیش بینی شــده در طرح کاماًل اتفاق بیفتد ما وارد 
دورانی خواهیم شــد که کمبود های گسترده و بدون کنترل 
نخواهیم داشــت. برای دارو های داخلی پیش بینی می کنم 
یکــی دو ماه آینــده کمبود های دارو هــای داخلی برطرف 

می شود.
اجرای طرح دارویار به نفع مردم است

در همیــن ارتباط دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن 
داروســازان ایران  با اشاره به طرح دارویار و تاثیر آن بر نحوه 

ارائه خدمت داروخانه ها، به خبرگزاری ایســنا گفت: به طور 
کلی که فلســفه این طرح بسیار خوب است. البته طرح های 
دیگری هم که در حوزه ســالمت اجرا شــد اما به سرانجام 
نرسید، اعم از طرح تحول سالمت، پزشک خانواده و... خوب 
و موثر بودند. بدون شــک این طرح هم به نفع مردم و نظام 
ســالمت اســت، اما در عمل از آنجایی کــه این طرح ها در 
مواقعی در اجرا ضعف دارند، امیدواریم موارد ضعف برطرف 

شده و ادامه یابند.
انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره تامین

وی افــزود: طــرح دارویار همان طور کــه از نامش هم 
مشــخص است، قرار اســت یارانه دارو را جابه جا کنند. قبال 
یارانه دارو به حلقه اول زنجیره تامین دارو یعنی شرکت های 
دارو ســازی ارائه می شد تا مواد اولیه و... را وارد کنند، اما در 
حال حاضر این یارانه به حلقــه آخر زنجیره تامین دارو که 

داروخانه است، داده می شود.
شرکت های دارویی دیگر معطل تامین ارز نمی مانند

فاطمی ادامه داد: در عین حال در سیســتمی که یارانه 
دارو به شــرکت ها داده می شد، ابتدا شرکت ها پول را گرفته 
و بعد مواد اولیــه را وارد و دارو را تولید می کردند. با اجرای 
این طرح شرکت های دارویی دیگر معطل ارز ۴۲٠٠ تومانی 
نمی مانند و همیشــه هم ارز نیمایی در دســترس اســت و 

واردات و تولیدشان را انجام می دهند.
درخواست داروخانه ها در طرح دارویار

وی با بیــان اینکه یکی از چالش هــای این طرح برای 
داروخانه ها این اســت که داروخانه نمی تواند پیش از فروش 
دارو پول آن را دریافت کند، گفت: به طوری که اعالم شــده 
داروخانــه باید ابتدا پول را به بیمه  شــده بدهد و بعد پول 
را بــه داروخانه پرداخت می کنیم،  امــا اینکه زمان پرداخت 
به داروخانه ها چه زمانی اســت، متاســفانه در طرح دارویار 
مشخص نشده و سند و مستندی از طرح هم فعال در اختیار 

ما قرار نگرفته است.
فاطمی با اشــاره به سابقه پرداخت های بیمه ها و دولت، 
افزود: متاسفانه همیشــه پرداخت های داروخانه ها با تاخیر 
مواجه بوده اســت. در عین حال هفت تا هشت ماه است که 
بیمه های دولتی پول داروخانه ها را نگه داشته و مطالبات را 
پرداخت نمی کنند که این هم معضلی برای داروخانه هاست.

وی اضافه کــرد: در این طرح اگر همه ذی نفعان در آن 
دخیل باشــند و مهم تر اینکه ساز و کار جریمه ای در صورت 
تاخیر در پرداخت ها در نظر گرفته شود، طرح به خوبی پیش 

می رود.
فاطمی گفت: طرح دارویار طرح بســیار خوبی اســت. 
به طوری کــه از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می کند، در 

بلندمدت می تواند منجر به کاهش کمبودهای دارویی باشد 
و جلــوی هدررفت منابع را هم می گیــرد و مزایای دیگری 
هم دارد، اما اشکاالت اجرایی آن هم باید پیش بینی و دیده 
شود. در حال حاضر داروخانه ها می گویند زمانی که ۷٠ درصد 
پول مان را از سازمان های بیمه طلبکار بودیم، بیمه ها با هفت 
تا هشــت ماه تاخیر پرداخت می کردند کــه به زور تحمل 
می کردیم. حال با افزایش پوشــش بیمه ای ممکن اســت، 
میزان سهم بیمه ای که در اختیار دولت است افزایش یافته 
و بیشــتر به ما بدهکار شوند. بنابراین اگر مطالبات را بموقع 

پرداخت نکنند، داروخانه ها زمین می خورند.
 لزوم پرداخت های بموقع

 به داروخانه ها
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه با اجرای 
طرح دارویار بار مالی داروخانه ها افزایش یافته و به ســرمایه 
در گردش بیشــتری برای خرید دارو نیاز دارند،  اظهار کرد: 
بنابراین درخواســت ما این است که زمان مشخصی را برای 
تســویه حســاب با داروخانه ها اعالم کرده و بــه آن پایبند 
باشــند. اگر هم به هر دلیلی دســتگاه دولتی نتوانست پول 
را به موقــع پرداخت کند، ملزم به دادن خســارت دیرکرد 
باشــد، داروخانه ها در اجرای این طرح باید حمایت شــوند 
تا وقتی حجم مطالبــات داروخانه ها باال می رود داروخانه ها 
در ارائه داروی بیمه ای دچار مشــکل نشــوند. بنابراین الزم 
است داروخانه ها در این طرح حمایت شوند و تامین اعتبار و 

پرداخت ها به موقع انجام شود.
 پیش پرداخت به بیمه ها 

برای طرح دارویار
فاطمی همچنین با بیان اینکه در عین حال بیمه ها 
باید مکلف باشند که اعتبار دارو را در همین حوزه هزینه 
کنند، گفت: اعالم شــده اســت که بیمه ها برای اجرای 
طــرح دارویاری اعتباری را دریافــت کرده اند، اما اکنون 
یــک هفته از اجرای طرح گذشــته و هنوز یک ریال به 
داروخانه هــا نپرداخته اند. حتی معوقات شــان را هم به 
داروخانه ها پرداخت نکرده اند تا داروخانه ها دلگرم شوند. 
البته بیمه ســالمت خوش قول تر است، اما تاخیر تامین 
اجتماعی زیاد اســت؛ آن هم در نسخ کاغذی. خودشان 
اعالم کردند که داروخانه ها نسخ کاغذی را دریافت کنند 
و خودشــان به صورت الکترونیک کنند و اعالم شد که 
۴٠٠٠ تومان هم بابت ایــن کار به داروخانه ها پرداخت 
می کنند. این درحالی است که تمام عهدهایشان را زیر پا 
گذاشتند، نه ۴٠٠٠ تومان را محاسبه کرده و پرداختند 
و پول نسخه ای را هم که داروخانه به الکترونیک تبدیل 

کرده، نمی دهند.

رئیس  سازمان غذا و دارو:

 پوشش بیمه ای بیشتر و پرداختی بدون تغییر 
از مزایای طرح »دارویار« است

وقوع طوفان، در نیوزیلند منجر 
»ولینگتون«،  بــه  پروازها  لغو  به 

پایتخت این کشور شد.
به گزارش ایســنا، وقوع طوفان در 
ولینگتون منجر به وزش شــدید باد و 

بارش باران شده است.
در پی وقوع طوفان بیشــتر پروازها به ولینگتون لغو شــده و 
حرکت کشتی ها نیز متوقف شده است. همچنین وزش باد و بارش 

باران منجر به بسته شدن و آبگرفتگی چند جاده نیز شده است.
بــه گفته مقامات محلی، ســرعت وزش باد در یک منطقه در 

نزدیکی ولینگتون به ۱۵۸ کیلومتر در ساعت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های محلی نیوزیلند نیز از 

ایجاد صف های طوالنی در فرودگاه ولینگتون خبر داده اند.

لغوپروازها
بهدلیل
طوفان

نیوزیلند

گزارش جدید ســازمان جهانی 
بهداشــت و یونیســف نشــان 
در  کودک  میلیــون   ۲۵ می دهد، 
سراســر جهان در طول سال ۲۰۲۱ 
واکسیناسیون های مهم را از دست 

دادند.
به گزارش فارس به نقل از سی جی تی ان، گزارش جدید سازمان 
جهانی بهداشــت و یونیسف نشان می دهد، ۲۵ میلیون کودک در 
سراسر جهان در طول ســال ۲٠۲۱ واکسیناسیون های مهم را از 

دست دادند.
به گفته سازمان ملل، عدم دریافت واکسن عمدتاً به این دلیل 
بوده که همه گیری کووید-۱۹ خدمات منظم بهداشــتی را مختل 

کرده یا اطالعات نادرست در مورد واکسن ها ایجاد کرده است.
طبــق گزارش این دو نهاد، ایــن بزرگ ترین کاهش پایدار در 
واکسیناسیون کودکان در حدود ۳٠ سال گذشته است. ۲۵ میلیون 
کودک نتوانستند علیه دیفتری، کزاز و سیاه سرفه واکسینه شوند.

بر اســاس آمار منتشر شده توسط ســازمان جهانی بهداشت 
)WHO( و صندوق کودکان ســازمان ملل متحد، یونیســف، این 
تعداد دو میلیون بیشــتر از سال ۲٠۲٠ و شش میلیون بیشتر از 

سال ۲٠۱۹ است.
کاترین راســل، مدیر اجرایی یونیسف گفت: »این یک هشدار 
قرمز برای سالمت کودکان است. ما شاهد بزرگ ترین کاهش پایدار 

در ایمن  سازی دوران کودکی در یک نسل هستیم«.
وی افزود: »پیامدهای آن در آینده مشخص خواهد شد«.

داده ها نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق کودکانی که موفق 
به دریافت واکســن نشدند در کشورهای در حال توسعه از جمله 

اتیوپی، هند،  اندونزی، نیجریه و فیلیپین زندگی می کردند.

۲5میلیونکودکدرجهان
واکسنهایمهمرا
ازدستدادند

جهان

کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان صادر و به زودی جهت 
ادامه رسیدگی به محاکم کیفری اهواز ارسال خواهد شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ، در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای 
رسیدگی دقیق و سریع به حادثه متروپل آبادان و با پیگیری مستمر دادستان 
کل کشور، کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان علیه ۲٠ نفر صادر شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به گستردگی 
ابعاد حادثه، این پرونده به صورت دقیق در شــعبه ویژه بازپرســی دادسرای 
عمومی و انقالب اهواز مورد ارزیابی و کارشناسی های تخصصی قرار گرفته و 

بر این اساس کیفرخواست صادر گردیده است.
 در ایــن پرونده تعداد ۲۱ نفر مقصر حادثه شــناخته شــده اند که علیه
۲٠ نفر افراد موثر کیفرخواســت صادر شده است. در بخشی از کیفرخواست 
صادر شده با توجه به فوت مالک ساختمان و بر طبق تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون 
آئین دادرســی کیفری درخواست پرداخت دیه به نســبت تقصیر از دادگاه 
محترم درخواست گردیده است. تمامی متهمین این پرونده در حال حاضر با 

قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می برند.
فروریختن ساختمان متروپل حادثه ای بود که ظهر روز دوشنبه ۲ خرداد 
۱۴٠۱ در خیابان امیرکبیر )امیری( واقع در مرکز آبادان رخ داد و تعدادی از 

هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند.
بالفاصله پس از این حادثه حجت االســالم محســنی اژه ای دســتورات 

ویژه ای را در مورد بررسی ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.
همچنین دادســتان کل کشــور به جهت اهمیت موضوع ضمن دستور 
به دادستان مرکز اســتان به منظور تسریع در رسیدگی و نظارت بر پرونده، 
نمایندگان ویژه ای را از دادستانی کل کشور مامور به انجام تحقیقات و تهیه 
 گزارش جامــع از تمامی جوانب این حادثه کرد که گــزارش این حادثه در

 ۳٠ صفحه تهیه و در اختیار رئیس  دستگاه قضایی قرار گرفت.

کیفرخواست پرونده حادثه متروپل آبادان 
صادر شد

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
از رگبار پراکنده باران و گاهی رعدوبرق در شــمال و جنوب کشور 

خبر داد.
صادق ضیائیان در گفت وگو با خبرگزاری ایســنا گفت: براساس تحلیل 
آخرین نقشــه های پیش یابی هواشناســی، امروز )شــنبه اول مردادماه( با 
گذر امواج تراز میانی جو از نوار شــمالی کشــور در شمال آذربایجان غربی، 
آذربایجان شــرقی، اردبیل، سواحل شمالی کشــور، ارتفاعات البرز، خراسان 
شمالی، ابرناکی و بارش باران، گاهی با رعدوبرق پیش بینی می شود، همچنین 
در شــمال هرمزگان، جنوب کرمان و سیســتان و بلوچستان و جنوب شرق 
فارس، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکــز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: 
فردا )یکشــنبه ۲ مردادماه( بارش در مناطق یادشده با شدت بیشتری ادامه 
خواهد داشت. دوشنبه )۳ مردادماه( این وضعیت نیز ادامه دارد، گفتنی است 
طی روزهای یکشــنبه و دوشنبه در اســتان های واقع در دامنه های جنوبی 
البرز شــامل زنجان، قزوین و البرز نیز افزایش ابــر گاهی همراه با رعدوبرق 
و وزش باد شــدید و خیزش گردوخاک انتظــار می رود. به گفته رئیس مرکز 
پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سه شنبه )۴ مردادماه( بارش 
در ســواحل شمالی کاهش می یابد اما بارش در جنوب شرق تشدید می شود 
و در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب شرق فارس، جنوب 
و شــرق کرمان، رگبار شــدید باران، همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید رخ 
خواهد داد. وی خاطرنشان کرد: تا روز دوشنبه در مناطقی از نوار غربی کشور 
وزش باد به نسبت شدید و آسمانی غبارآلود انتظار می رود که سبب کاهش 

کیفیت هوا در این مناطق می شود.

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 158 مورخ 1401/2/19 شورای اسالمی شهر 
در خصوص مناقصه عمومی )آسفالت sma مکانیزه بلوار پلیس و چیتگر( با برآورد 
اولیه 257/706/219/293 ریال با شماره فراخوان 2001093897000039 در 
ســامانه نســبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.
1( مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه 12/890/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم 
مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده به صورت واریز نقدی به 1 حساب 
سپرده اشخاص شــهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(. 2( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری 
در اســناد مناقصه درج گردیده اســت. 3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4( هزینه 
 درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد. 5( متقاضیان می بایســت دارای حداقل رتبه 4 در رشته 
راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند. 6( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/4/25 
تا تاریخ 1401/5/2 ســاعت 10 از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 7( مهلت ارائه پیشنهادات تا 
 ســاعت 10 مــورخ 1401/5/12 در ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت. 8( زمان بازگشــایی پاکت ها: 
ساعت 13/30 مورخ 1401/5/12 در محل شهریار- میدان نماز- جنب پایانه 22 بهمن- شهرداری شهریار

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/1
محمدصادقکولیوند-شهردارشهریار

آگهیمناقصهعمومی-نوبتدوم

گمرک جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد در آینده نزدیک 
با اســتفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی و با رعایت مقررات 
مرتبط با برون ســپاری فعالیت هــای تصدی گری و جهت اجرای 
سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساسی و براساس بند ب ماده ۱٠۸ 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسبت به انجام سرمایه گذاری 
جهــت انجام کلیه مراحــل تهیه، نصب و نگهداری و ســرویس 
دســتگاه های ایکس ری کانتینری در گمــرکات مورد نظر، اقدام 
نماید. لذا از کلیه شــرکت های واجد شــرایط داخلی که در این 
زمینه فعالیت داشــته و دارای ســوابق اجرایی مرتبط با موضوع 
فراخوان می باشند و یا شرکت هایی که با استفاده از توان تخصصی 
شــرکت های فعال در رابطه دستگاه های بازرسی کاالی ایکس ری 
کانتینری مایل به سرمایه گذاری در زمینه موضوع فراخوان هستند 
و همچنین شرکت های خارجی دارای نمایندگی فروش در ایران که 
به سرمایه گذاری در این بخش تمایل دارند، دعوت می گردد سوابق 
کاری و توانمندی های خود درخصوص سرمایه گذاری در این حوزه 
و مستندات مربوطه را مطابق با مشخصات دستگاه های مذکور به 

آدرس تهــران- باالتر از میدان حضرت ولی عصر)عج( جنب کوچه 
شــهید امیرهوشنگ قیومی- ساختمان مرکزی گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران- طبقه اول- اداره کل توسعه و تجهیز- اتاق ۱٠۹ ارائه

 نمایند.
 مهلت تحویل سوابق کاری و مستندات مربوطه: از تاریخ 

۱4۰۱/۰۵/۰3 لغایت ۱4۰۱/۰۵/۱۰ می باشد.
ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، نماینده رسمی شرکت به 
آدرس فوق مراجعه یا با شماره تلفن 8۲99۲۲9۰ تماس حاصل 
نماید. خاطرنشــان می سازد که شــرکت ها باید آمادگی برگزاری 

جلسات جهت ارائه اطالعات تکمیلی مورد نیاز را داشته باشند.
شایان ذکر است متن آگهی مذکور همزمان با درج در روزنامه های 
کثیراالنتشار، در پورتال گمرک جمهوری اسالمی ایران به نشانی 

WWW.irica.gov.ir نیز منعکس خواهد شد.

این فراخوان صرفاً جهت شناسایی فعاالن واجد شرایط جهت ارائه 
خدمــات مربوطه بوده و هیچ گونه تعهدی برای گمرک جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد نخواهد نمود.

فراخوانشناساییاشخاصوشرکتهایتوانمندسرمایهگذار
جمهوری اسالمی ایراندرزمینهدستگاههایبازرسیکاالهایایکسریکانتینری

وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک ایران

شناسه آگهی: ۱3۵3۱۲۷م الف: ۱۶۰4 گمرکجمهوریاسالمیایران-ادارهکلتوسعهوتجهیز

شت ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شتی ردمانی زابل دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

تولید،دانشبنیان،اشتغالآفرین

آگهیفراخوانمناقصاتعمومییکمرحلهای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل، مطابق برنامه تعیین 

شده را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( برگزار نماید.
شماره 
حداقل شرایط برای مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخوان نوع ضمانتنامهدریافت اسناد

تامین نیروی انسانی مراکز و پایگاههای بهداشتی 1401-3-1
درمانی به تعداد 25 نفر

 1/785/750/000 
ضمانت نامه بانکی مجوز از مراجع ذیصالحریال

2001003840000017یا واریز نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقـصـــه از دریافت اسناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
)ســتاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، کلیه مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند. 
* محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نماید و در صورت نیاز 

به کسب اطالعات بیشتر به شماره 32237451 - 054 )اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه( تماس حاصل نمایند.
از روز شنبه مورخ ۱۴٠۱/۵/۱ لغایت سه شنبه مورخ ۱۴٠۱/۵/۴مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

تا ساعت ۱٠ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴٠۱/۵/۱۸آخرین مهلت بارگزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
تا ساعت ۱٠ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴٠۱/۵/۱۸آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه

از ساعت ۱٠ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴٠۱/۵/۱۹تاریخ گشایش پاکت  مناقصه
۲٠ روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل - میدان جهاد - خیابان 
شــهید باقری - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل به شماره تلفن 32237451-054 تماس حاصل نمایند، و همچنین جهت ارائه 

پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی به نشانی فوق مراجعه نمائید.
* هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

به دلجویی  اشاره  با  فاتب  رئیس بازرسی 
پلیس پایتخت از مواجهه نامناسب گشت امنیت 
اخالقی با یکی از شهروندان ،اظهارداشــت: 
براســاس ماده ۶38 قانون مجازات اسالمی 

»کشف حجاب« جرم است
بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس، سردار حمید 
خروش با اشاره به ماجرای مواجهه گشت پلیس با 
یک شهروند که تصاویری از آن در فضای مجازی 
منتشــر شد، گفت: در پی این واقعه که در یکی از 
میادین غرب تهران رخ داد، سریعا موضوع توسط 
کارشناســان بازرسی مورد بررســی قرار گرفت و 
درخصوص ســوء مدیریت صورت گرفته با سرتیم 
گشــت پلیس برخورد انضباطی شد. وی با اشاره 
به اینکه قبل از انتشــار تصویر در فضای مجازی 
این موضوع توســط بازرسی پلیس پایتخت رصد 
و مورد بررســی قرار گرفته بود، افــزود: امروز از 
مادر این شــهروند دلجویی شد و این شهروند نیز 
از رســیدگی و پیگیری سریع این موضوع توسط 

فرماندهــی انتظامی تهران بــزرگ قدردانی کرد.
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
با اشــاره به اینکه ســامانه ۱۹۷ آمــاده دریافت 
پیشــنهادها، تقدیر و انتقاد و شکایت شهروندان 
از عملکرد پلیس است، گفت: دامنه ماموریت های 
پلیس بسیار گسترده است و روزانه هزاران ماموریت 
توسط پلیس بر اساس وظایف قانونی انجام می شود 
و درخصوص برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و 
کشــف حجاب، قانونگذار ایــن موضوع را در ماده 
۶۳۸ قانون مجازات اسالمی و سایر مواد دیگر جرم 

انگاری نموده است.
سردار خروش افزود: اقدام پلیس بر مبنای قانون 
است و البته نوع رفتار کارکنان نیز می بایستی بر 
مبنای رافت اســالمی و اخالق حرفه ای باشــد و 
مردم عزیز و نهادهای نظارتی پلیس بر این موضوع 
نظارت دارند؛ لذا شهروندان گرامی می توانند نقطه 
نظرات خود درباره عملکرد پلیس را به سامانه ۱۹۷ 

گزارش کنند.

دلجویی پلیس پایتخت از مواجهه گشت امنیت اخالقی با یکی از شهروندان

رئیس بازرسی فاتب:براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسالمی 
»کشف حجاب« جرم است 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 
لوازم خانگی قاچاق و احتکار شــده در یک انبار کاال 
به ارزش 8۵۰ میلیارد ریال در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ هدایت بهرامی 
در تشــریح جزئیات این خبر، بیان داشــت: ماموران پایگاه 
جنوب پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با اقدامات فنی 
و تخصصی پلیســی موفق به کشف یک انبار نگهداری لوازم 
خانگی قاچاق و احتکار شده در محدوده خیابان »فدائیان« 

شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.
وی افــزود: ماموران این پلیس بــا هماهنگی قضائی به 
محل مورد نظر مراجعه و در بررسی های بیشتر از این محل، 

۵ هزار و ۵۷۲ دستگاه لوازم خانگی از قبیل یخچال، ماشین 
لباسشــوئی، اجاق گاز، کولر و فریزر فاقــد مجوز و هرگونه 

مدارک گمرکی کشف کردند.
رئیس پلیــس امنیت اقتصادی تهران با اشــاره به اینکه 
در این رابطه ۳ مالک کاال شناســایی و دستگیر شدند، ابراز 
داشــت: تعدادی از این اموال احتکاری بوده که با هماهنگی 
قضائی انبار پلمب تا اموال کشــف شده پس از سیر مراحل 

قانونی تحویل سازمان امور تملیکی تهران شود.
بهرامی در پایان یادآور شــد: کارشناســان ارزش لوازم 
خانگی قاچاق را ۸۵٠ میلیارد ریال برآورد کرده اند و متهمان 
برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

۸5۰میلیاردریالکاالیقاچاقدرتهرانکشفشد

رئیس اداره مراقبت مرکــز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هنوز دستورالعملی برای تعطیلی دانشگاه ها و مدارس 

با توجه به افزایش شیوع کرونا ابالغ نشده است.
ابراهیم قادری در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
افزود: در حال حاضر در ابتدای قسمت شاخه باالرونده موج 
هفتم کرونا هســتیم و هنوز نمی دانیم که تا چه مقدار این 
وضعیت افزایشی ادامه پیدا خواهد کرد باید تمام تالش خود 
را با رعایت شــیوه نامه ها و تزریق ُدز یاد آور واکســن انجام 

دهیم تا جلوی شدت پیک هفتم بیماری کرونا گرفته شود.
به گفته وی، درخصوص تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا 
به این لحظه دستورالعملی صادر نشده است و فعال همچین 
موضوعی مطرح نشده است. تعداد افرادی که واکسیناسیون 
خود را تکمیل نکرده زیاد هستند و باید این افراد نسبت به 

تلقیح واکسن اقدام کنند.

او افــزود: به طور دقیق نمی توان پیش بینی کرد که این 
موج هفتم که زیرگروه اُمیکرون تحت عنوان BA۵ سهمگین 
یا خفیف تر از پیک ششــم خواهد بــود و در این اپیدمی به 
دلیل بررســی موارد مختلف و شرایط گوناگون پیش گویی 

کردن در این خصوص کار درستی نیست.
قــادری افزود: آینــده پیک هفتم بســتگی به رعایت 
دســتورالعمل ها، میزان سطح ایمنی بدن مردم، ایمنی گریز 

بودن این واریانت دارد.
رئیــس اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت تاکید کرد: در فضاهای سربسته و فضای باز 
پر ازدحام حتما باید ماسک زده شود و در شهرهای قرمز زدن 
ماسک مانند گذشته اجباری است و دستورالعمل ها در این 
مناطق هیچ فرقی نکرده است. افرادی که کوچک ترین عالئم 
داشته باشــند، باید ماسک بزنند تا دیگران و خانواده شان را 

مبتال و گرفتار نکنند.

دستورالعملی برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها 
با شیوع موج هفتم کرونا ابالغ نشده است

وزارت بهداشت از بستری ۱۱۶4 بیمار جدید مبتال 
به کرونا و فوت 3۱ هموطــن دیگر بر اثر این بیماری 

خبر داد.
به گزارش وبــدا، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در اطالعیه ای 
اعالم کرد: تا کنــون ۶۴ میلیون و ۷۳۳ هزار و ۴۴۷ نفر ُدز 
اول، ۵۸ میلیون و ۹۷ هزار و ۴۷۹ نفر ُدز دوم و ۲۸ میلیون و 
۸۴۲ هزار و ۷۳۲ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند 
و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۱ میلیون و 
۶۷۳ هزار و ۶۵۸ ُدز رسید. در شبانه روز گذشته هم ۴۸ هزار 

و ۸۶۶ ُدز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
از ۳٠ تا ۳۱ تیرماه ۱۴٠۱ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۷۸۵۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی و ۱۱۶۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 

کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیــون و ۳۱۲ هزار و ۴٠۱ نفر 
رسید.

متاسفانه در طول این مدت، ۳۱ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۶۲۴ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۷۱ هزار و ۶۴۸ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
۷۸۱ نفــر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنــون ۵۲ میلیــون و ۹۷۲ هــزار و ۸۲۴ آزمایش 

تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
 در حــال حاضــر ۱۵ شهرســتان در وضعیــت قرمز،

۳۵ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۲٠۸ شهرســتان در 
وضعیت زرد و ۱۹٠ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

 بستری ۱۱۶۴ بیمار جدید مبتال به کرونا 
در شبانه روز گذشته

 احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق 
در شمال و جنوب کشور

رئیس  سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به پیگیری ایجاد 
دبیرخانــه منطقه ای در تهران و صندوق ویژه حل معضل ریزگرد در 
منطقه از رایزنی برای مسئله ریزگرد ناشــی از منطقه 9۰ میلیون 

هکتاری عربستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سالجقه ظهر دیروز در حاشیه مالقات 
عمومی در محل اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: مسئوالن استان مرکزی باید 
به صورت جدی به دنبال اخذ عوارض آالیندگی از صنایع باشــند، همچنین 
باید صنایع به سرعت نسبت به رفع آالیندگی اقدام کنند که متاسفانه تاکنون 
این امر محقق نشده است، اما تالش می کنیم که موضوع آلودگی هوای اراک 

در یک بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند.
سالجقه عنوان کرد: تاالب میقان اراک کانون های ریزگرد در منطقه در 
حال شــکل گیری است و با توجه به وضعیت مناسب آب و اختصاص پساب 
فاضالب به این منطقه راهکارهایی پیشنهاد شده است و با پیگیری مسئوالن 

استان می توان این کانون ها را تحت کنترل درآورد.
رئیــس  ســازمان حفاظت از محیط زیســت در ارتباط بــا مذاکرات با 
کشورهای همسایه درخصوص ریزگردها گفت: خوشبختانه برای نخستین بار 
ایران، در بین کشورهای همسایه برای شمال و شمال شرق، جنوب و جنوب 
غرب کشــور اقدام زیرمنطقه ای انجام داده است و طی رایزنی با سه کشور و 
نشست سفرا و غیره منجر به تشکیل خمیرمایه دبیرخانه منطقه ای در تهران 
و ایجاد یک صندوق شده است که در قالب برنامه های عملیاتی و نقشه اقدام 

زیرمنطقه ای که مورد قبول کشورهای همسایه است قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از کشــورهای عراق و سوریه به صورت میدانی منشا ذرات 
گردوغبار را کنترل کنیم که با وزرای جهاد کشــاورزی، نیرو و نفت مذاکرات 
انجام شــده اســت و به زودی هیئت های کارشناســی بین سه کشور فعال 
می شوند و بر مبنای آن مناطق منشأ گردوغبار عملیات میدانی آغاز می گردد.

ســالجقه بیان کرد: یک منطقه ۹٠ میلیون هکتاری در کشور عربستان 
وجــود دارد که اکنــون روابط دیپلماتیک وجود ندارد ولــی در حال رایزنی 
هســتیم، ۲۴ میلیون هکتار در عراق و چهارمیلیون هکتار در ســوریه منشأ 

گردوغبار هستند.

صندوق ویژه حل معضل ریزگردها تأسیس می شود
شناسایی ۱۲۰ میلیون هکتار منشأ گردوغبار 

در ۳ کشور عربستان، عراق و سوریه



صفحه 11اخبار كشور
شنبه اول مرداد 1۴۰1 
۲۳ ذی الحجه 1۴۴۳ - شماره ۲۳۰۷۷

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
مدعیان اصالحات 

مسکن را به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کردند
سرویس سیاسیـ 

روزنامه همدلی در شماره روز پنج شنبه طی مطلبی نوشت: »هر چه عرضه کمتر شود، قیمت ها باالتر می رود؛ همین 
اصل ساده اقتصاد، این روزها سایه سنگینی بر سر بازار مسکن  انداخته و ریزش تولید خانه در شرایطی که مطالبه برای 
خرید بیشــتر شده، شدت گرفته اســت. در حالی تولید یک  میلیون مسکن در سال یکی از شعارهای جنجالی دولت 
 ســیزدهم در زمان انتخابات ریاســت جمهوری بود که سردترین فصل ساخت  و ساز در بهار همین امسال رقم خورد.

بر اســاس گزارش مرکز آمار، تیراژ تولید مســکن در تهران طی فصل اول امســال به پایین ترین میزان طی حداقل 
۱۸سال گذشته سقوط کرده؛ به طوری که بر اساس برآوردها، تولید مسکن در بهار امسال تقریباً به نصف بهار پارسال 
رسیده. نگاهی به وضعیت ساخت  و ساز در مدت مشابه سال گذشته اما نشان می دهد که در بهار پارسال در پایتخت، 
 برای ۱0هزار و 700 واحد، پروانه مسکن صادرشده و این در حالی است که امسال این رقم با کاهش 42 درصدی به

شش هزارو200 واحد پروانه سقوط کرده؛ گفته می شود این میزان کمترین مسکن ساخته شده در یک دهه اخیر است. 
به نظر می رسد این کاهش از ساخت به معنای افزایش وحشتناک قیمت مسکن در ماه های آتی و رکود در این بازار 

است؛ به عبارتی ساده تر، تبدیل رؤیای خرید خانه به سراب.«
مدعیان اصالحات ۸ سال از دولتی حمایت کردند که وزیر راه و شهر سازی آن، طرح مسکن مهر را مزخرف خواند 
و به نساختن یک واحد مسکن افتخار می کرد! آنها وضعیت اسفناک مسکن را محصول یک سال گذشته دولت سیزدهم 
می دانند درحالی که وضع امروز مســکن و تورم ۸ برابری آن  که خرید خانه را برای اقشــار کارمندی و کارگری جامعه 

تبدیل به رؤیایی دور از دسترس کرده، ماحصل سیاست های دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن است.
اما ادعای افت تیراژ تولید مســکن در تهران در حالی اســت که رستم قاسمی، وزیر راه و شهر سازی روز پنج شنبه 
در واکنش به گزارش منتشــر شــده توسط یکی از روزنامه ها در این باره، اظهار داشت: طبق آمار ارائه شده شهرداری 
تهران اوج صدور پروانه ساخت در پایتخت از سال های 90 تا 93 تعداد 60 هزار تا 70 هزار پروانه بوده که تعداد زیادی 

از این خانه ها هم ساخته نشده است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: سال 95 حدود ۱۱ هزار پروانه ساخت، سال 96 بالغ بر ۱4300 پروانه، سال 97 بالغ 

بر ۱۸ هزار پروانه و در سال 9۸ حدود ۱9 هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است.
 وزیــر راه و شهر ســازی گفت: امروز بــرای 3۱3 هزار واحدی که به صورت خودمالکی ســاخت آنها آغاز شــده،

450 میلیون تومان وام از بانک دریافت می کنند.
قاســمی با بیان این که در شــهر تهران طی 4 ماه امســال 4۸ هزار پروانه صادر شده است، خاطرنشان کرد: این 
 نشــان می دهد که بیش از ۱0 برابر ســال های گذشته در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. از سوی دیگر

۱۸0 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده با شهرداری تهران قرارداد امضا شده که وام آن را وزارت راه و شهر سازی 
تامین خواهد کرد.

وی با اشاره تلویحی به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامه ها طی روزهای اخیر، افزود: این آمار، آمارهای 
ناامیدکننده و غیرواقعی است، مردم به آمارهای رسمی توجه کنند.

بالیی که هم  قبیله  های شما برسرصنعت برق آوردند
روزنامه شرق در سرمقاله شماره قبل خود نوشت: »...از قول نخست وزیر عراق آمده بود که طرح اتصال شبکه برق 

عراق با عربستان امضا شده است و عنوان به  کار گرفته شده روزنامه در این زمینه »مزاحمت سعودی« بود.«
در ادامه متن فوق آمده بود: »البته در توضیح مطلب معلوم بود که موضوع، تولید و انتقال برق حاصل از دریافت 
نور خورشــید اســت و اینکه بازار برق ایران از سوی سعودی تصرف شده است و البته این تصرف تنها به برق خالصه 
نمی شود و نفوذ عربستان سعودی در ابعاد مختلف در عراق تحقق خواهد یافت. البته کشوری که خود کمبود برق دارد 

و در تابستان برق کارخانه ها را به نفع خانه ها و مغازه ها قطع می کند، طبعا نمی تواند صادرات داشته باشد.«
این نوشتار در سطرهای بعدی افزوده: »سیاست های واپس گرایانه کشورمان در زمینه تولید و انتقال برق نمونه ای  
است که در همه شئون زندگی مان در حال رخ  دادن است و حاصل عدم تعقل و دوراندیشی و سیاست های چندگانه 
است. برق تنها یکی از این سیاست هاست که مروری بر آن می تواند نشان دهنده روند سیاست گذاری در کشور باشد و 
البته این نوع تصمیمات کم نیستند؛ مثل آن که مربی تیم ملی فوتبال را که صالحیت خود را عمال اثبات کرده است، 
به دلیل عدم صالحیت معلق می کنند و به فاصله چند روز او را ابقا می کنند. هرچند شجاعت مسئوالن امر در تصحیح 

عمل غلط شایسته تمجید است.«
در این باره الزم به ذکر است سیاست های دولت اصالح طلبان )دولت تدبیر و امید( در حوزه صنعت برق کار را به 
این جا کشانده که در تابستان با کمبود برق رو به رو هستیم که البته به دلیل تدابیر صحیح دولت آیت اهلل رئیسی در این 
عرصه و با وجود افزایش مصرف برق و رکوردشکنی آن، قطعی برق نداریم. نکته قابل تامل این است که اصالح طلبان 

هم مشکل را ایجاد می کنند و هم در سال های بعدی با دستمایه قرار دادن آن مشکل، به  ستیزه با نظام می پردازند.

نامه قالیباف به رئیس جمهور
مصوبه دولت درباره مستمری بازنشستگان 

مغایر قانون است
رئیس مجلس شورای اسالمی در نامه ای به آیت اهلل رئیسی 2 مصوبه 
دولت درباره تعیین حداقل مســتمری بازنشســتگی، از کارافتادگی و 
بازماندگان در ســال ۱۴۰۱ و کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر قانون 

دانست.
به گزارش فارس، در این نامه آمده است:

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به دو فقره تصویب نامه 
هیئت محترم وزیران به شماره های 42329/ت59۸25ه   مورخ ۱40۱/03/۸ موضوع 
»تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱40۱« 
و 42294/ت59703ه  مورخ ۱40۱/03/۱۸ موضوع »کمک هزینه مسکن کارگران 
در سال ۱40۱« متعاقب بررسی ها و اعالم نظر مقدماتی »هیئت بررسی و تطبیق 
مصوبات هیئت دولت با قوانین« و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره)4( الحاقی 
به »قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم)۸5( و یکصدوسی وهشتم)۱3۸( قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات بعدی« و ماده)۱0( آیین نامه اجرایی 
آن،  مراتب متضمن اعالم نظر قطعی جهت اقدام الزم در مهلت مقرر قانونی و اعالم 

نتیجه به اینجانب ابالغ می شود.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،  آن بخش از مصوبه 

که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی االثر خواهد بود.
۱ـ با نظر به ماده )96( قانون تامین اجتماعی- مصوب -۱354 که مقرر می دارد: 
»سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و 
مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر 
نباشــد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت 
افزایــش دهد«، بنابراین، متن مصوبه 42329/ت59۸25ه   مورخ ۱40۱/03/۸، از 

حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده،  مغایر قانون است.
2ـ با نظر به ماده)2( اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشــاغل و برقراری 
کمک هزینه مسکن کارگری- مصوب- ۱370 که مقرر می دارد: »کمک هزینه مسکن 
برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب 
هیئت وزیران خواهد رســید«، علیهذا، متن مصوبــه 42294/ت59703ه  مورخ 
۱40۱/03/۱۸، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده،  مغایر قانون است.

آیت اهلل جنتی:
مسئوالن به طور شبانه روزی 

در تالش برای رفع مشکالت هستند
رئیس مجلس خبرگان رهبری در نهمین جلسه مشترک هیئت رئیسه 
و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بحمداهلل مسئوالن 
به طور شبانه روزی در تالش برای رفع مشکالت هستند، گفت: با این حال 
چشم مردم به آینده اســت و انتظار دارند با اصالحات اقتصادی صورت 

گرفته، شاهد آثار مثبت این اصالحات در سفره های خود باشند.
نهمین جلسه مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری 

در دوره پنجم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دبیرخانه مجلس خبــرگان رهبری، آیت اهلل 
جنتی، در ابتدای این نشســت، در ســخنانی با تبریک اعیاد عید غدیر و میالد 
مســعود امام هادی و امام کاظم علیهماالســالم، از مردم برای حضور در صحنه و 
همراهــی با نظام قدردانی کرد و گفت: مــردم ما مردم باایمان، نجیب و صبوری 
هستند و باید قدر این نعمت را بدانیم. مردم ما علی رغم اینکه رنج گرانی و تورم 
را تحمل می کنند، ولی چون می بینند بحمداهلل مســئوالن به طور شبانه روزی در 
تالش برای رفع مشکالت هستند، مشکالت را تحمل می کنند. با این حال چشم 
مردم به آینده است و انتظار دارند با اصالحات اقتصادی صورت گرفته، شاهد آثار 

مثبت این اصالحات در سفره های خود باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر تقویت روابط اقتصادی با همسایگان، 
افزود: بسیاری از کارها به دست خود مردم حل می شود، مهم این است که روی پای 
خود بایستیم و باور کنیم ما می توانیم »إِْن تَْنُصُروا اهلَلّ یَْنُصْرُکْم َویَُثِبّْت أَْقَداَمُکْم«.
وی با تأکید بر تالش برای رفع و خنثی  ســازی تحریم های ظالمانه دشمنان، 
گفت: همان طور که مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند، نباید مسئله هسته ای بر 
سیاست خارجی سایه بیندازد و سیاست خارجی نباید معطل مسئله هسته ای باشد.
آیت اهلل جنتی بیان داشت: امام کاظم علیه السالم مشکالت و شرایط سختی 
را تحمل کردند و اگر این تحمل مشــکالت نبود و میراث اهل بیت علیهم السالم 
را به ما منتقل نمی کردند، ما امروز یک کشور شیعه علوی نداشتیم. ما نمی توانیم 
مظلومیت ائمه علیهم الســالم را درک کنیم. ما باید صبر و تحمل امامان معصوم 
ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْیِر ِحَساٍب«. علیهم السالم را سرلوحه خود قرار دهیم »إِنََّما یَُوَفّی الَصّ

رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و امور دارایی، میهمانان ویژه نهمین نشست مشترک 
هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری بودند.

در ادامه جلســه، خبرگان رهبری دیدگاهها و ســؤاالت خــود را در حضور 
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مطرح کردند.

پس از طرح نظرات و اظهارنظر اعضاء خبرگان پیرامون مسائل مهم کشور حول 
مباحث اقتصادی، معیشــتی و فرهنگی، آیت اهلل رئیسی و دکتر خاندوزی به طور 

مبسوط اظهارات و سؤاالت مطروحه را پاسخ گفته و تبیین نمودند.
آیت اهلل خاتمی: حجاب مسئله ای قرآنی و از ضروریات دین است

آیت اهلل سید احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان در حاشیه 
نهمین نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری به  
خبرنگاران گفت: در نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان، 
سه مسئله مشکالت اقتصادی، روند مذاکرات برجام و موضوع عفاف و حجاب مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: این جلسه بر اســاس تبصره 2 ماده ۱5 آیین نامه داخلی 

خبرگان بود که در فاصله دو اجالسیه عادی خبرگان، باید برگزار شود.
عضــو هیئت رئیســه مجلس خبرگان افــزود: از آنجا کــه اعضای خبرگان 
نمایندگان مردم هستند و باید دغدغه مردم را به مسئوالن منتقل کنند، در این 
جلســه بیش از 20 نفر از اعضای خبرگان با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد 
مطالبات خبرگان را که عمدتا پیرامون مســائل اقتصادی، معیشــتی و گرانی ها 

بود مطرح کردند.
آیت اهلل خاتمی افزود: مســئله دیگر، برجام بود که درخواســت شد هر مقدار 
از روند مذاکرات برجام که قابل بیان است، برای مردم و مسئوالن گفته شود که 

مذاکرات در چه مرحله ای است.
وی همچنین اظهار داشت: مسئله سوم، مسئله عفاف و حجاب بود که خبرگان 
با تأکید بر اجرای قانون بیان داشتند در این مسئله هیچ کس سخن از زور ندارد، 
بلکه ســخن از اجرای قانون است. چون حجاب امر قانونی است مثل همه قوانین 
که باید اجرا شود. مسئله حجاب مسئله صددرصد قرآنی بوده و از نظر فقهای ما 

از ضروریات دین است.
با هدف تقویت سرمایه  گذاری های مشترک با ایران
هیئت 25 نفری بازرگانان عراقی

در چهارمحال و بختیاری حضور یافتند
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

یک هیئت 25 نفری از بازرگانان عراقی در قالب فعاالن اقتصادی با 
هدف تقویت سرمایه  گذاری های مشترک با ایران در استان چهارمحال و 

بختیاری حضور یافتند.
رئیس  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان گفت: افزایش روابط 

تجاری هیئت های اقتصادی و بازرگانان عراقی در دستور کار قرار گرفته است.
آیت اهلل احمدی افزود: روابط تجاری بازرگانان استان چهارمحال و بختیاری با 

عراق و کشورهای همسایه بیشتر و تقویت می شود.
وی اضافــه کرد: همزمان با حضور هیئت تجاری بازرگانی عراق در اســتان 
چهارمحال و بختیاری نمایشــگاه توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی این استان 

در 2۸ غرفه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهرکرد گشایش یافت.
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری نیز گفت: سال گذشته 250 هزار تن کاال 
از این استان به خارج از کشور صادر شد. اسماعیل اهلل دادی این کاالهای صادراتی 
را شامل لوازم خانگی، موکت، سیمان، خوراک آبزیان، دام و طیور، پالستیک، کولر 

و مخزن های گاز ال.پی.جی )LPG( به عراق اعالم کرد.

درمکتب امام

زحمت استقالل
شمایی که می خواهید آدم بشوید زحمت دارد آدم شدن. می خواهید 
سرفراز در دنیا باشید این زحمت دارد؛ بي خود نمی شود، اگر نوکری آنها 
را بکنیــد دیگر ارزش ندارید، یک پول هم ارزش ندارید. اگر بخواهید 
از تحت سلطه همه بیرون بروید و خودتان باشید این ارزش دارد، یک 

ارزش انسانی است، یک شرافت انسانی است، این زحمت دارد.
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خطیب جمعه تهران:

حضور آمریکا در منطقه باید به طور كامل حذف شود
امام جمعه موقت تهــران گفت: امروز 
حضور مؤثر آمریکا در منطقه به صفر رسیده 
و نیرو های نظامی آنها در منطقه کارایی ندارند 
که در عراق، افغانستان و سوریه شاهد این 
موضوع هستیم اما باید آمریکایی ها قبل از 
رو به رو شدن با حادثه ای مثل افغانستان که 
با شکست مفتضحانه مجبور به فرار شوند، 

منطقه را ترک کنند.
حجت االسالم و المســلمین سیدمحمدحسن 
ابوترابی  فرد در خطبه های نماز عبادی- سیاســی 
جمعه تهران بیان داشت: ایران در روز های گذشته به 
کریدور سیاسی منطقه تبدیل شده بود، نشست های 
دوجانبه رؤســای جمهور روسیه و ترکیه و نشست 
سه جانبه آســتانه، دیدار های بسیار مهم و بیانات 
الهام بخش رهبر معظم انقالب اســالمی در تبیین 
شرایط سیاســی منطقه و جهان اسالم، برای امت 
اسالمی و ملت های منطقه و دنیا، پیام آور شکل گیری 
قدرت های نو در جهان پیش رو است که بدون تردید 

امروز دنیا با تحوالت جدی رو به رو است.
امام جمعــه موقت تهران با بیان اینکه هزاره 
سوم متعلق به قاره آسیا است، اظهار داشت: ایران 
اسالمی و منطقه جنوب غربی آسیا در این تحوالت 
نقش تعیین کننده و بنیادین دارند که رهبر معظم 
انقالب در گفت وگو با رئیس جمهور محترم ترکیه 
بر چند اصل تأکید فرمودند که نگاه ایران در خلقت 

قدرت برای کشور های اسالمی را توضیح دادند.
وی حذف حضور آمریکا در منطقه را راهکار 
پدید آمدن امنیت در منطقه دانست و توضیح داد: 
امروز حضور مؤثر آمریکا در منطقه به صفر رسیده و 
نیرو های نظامی آنها در منطقه کارآیی ندارند که در 
عراق، افغانستان و سوریه شاهد این موضوع هستیم 
اما باید آمریکایی ها قبل از رو به رو شدن با حادثه ای 
مثل افغانستان که با شکست مفتضحانه مجبور به 

فرار شوند، منطقه را ترک کنند.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی  فرد گفت: در 
سال ۱357 جمعیت ایران حدود 37 میلیون نفر 
بود که کل صنعت برق کشور حدود 7 هزار مگاوات 
می شد و معادل با کشور ترکیه بود و کشوری مثل 
ایران با آن همه ذخائر انرژی این میزان تولید برق 
داشــت، در حالی که هفتاد درصد جمعیت ایران 
در روستا های کشور بودند، فقط حدود هفت هزار 
روستا از انرژی برق بهره مند بودند و بقیه جمعیت 

ایران از این زیرساخت ها محروم بودند.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره به ۸۸ هزار 
مگاوات تولید انرژی برق در کشور، ابراز داشت: این 

تحول عظیم در صنعت برق کشور با وقوع انقالب 
اسالمی رخ داده است که امروز در منطقه جنوب 
غربی آسیا، ایران در تولید انرژی برق رتبه اول را 
دارد و در حوزه فنی و مهندســی در نظام آموزش 

عالی کشور به خودکفایی کامل رسیده ایم.
وی خاطرنشان کرد: ما جزو پنج کشور دارای 
تکنولوژی ساخت توربین های گازی هستیم و تنها 
پنج کشــور در جهان این تکنولوژی را در اختیار 
دارند اما ایران در تحریم و فشــار های سیاســی- 
اقتصادی و ایرانی که هشــت سال دفاع مقدس را 

تجربه کرده، در این جایگاه قرار دارد.
۹۹ درصد روستا های کشور 

از انرژی برق بهره مند هستند 
این نسبت در جهان ۸۵ درصد است

ابوترابی  فــرد  و المســلمین  حجت االســالم 
خاطرنشــان کرد: 99 درصد روستا های کشور از 
انرژی برق بهره مند هستند در حالی که این نسبت 

در جهان ۸5 درصد است.
امام جمعه موقــت تهران گفت: وزیر محترم 
نیــرو به عنوان مدیر کارآزموده و با تجربه با اتخاذ 
تصمیمات منطقی و قابل اجــرا که مورد احترام 
جامعه نخبگان علمی و کارشناســان برجســته 
صنعت نفت است، در کنار تیم مدیریتی با تجربه، 
کارشناســان عالم و کارآزموده این صنعت که با 
تعهد، انگیزه و صرف وقت در سال گذشته، قدم های 
بسیار ارزشمندی را برداشتند، تشکر از این مجموعه 

را الزم می دانم.
قدرشناسی از دولت

 به دلیل جلوگیری از خاموشی های آزاردهنده برق
وی با اشاره به عملکرد دولت قبل بیان داشت: 

دولت جدید در حالی مدیریت کشــور را برعهده 
گرفت که با خاموشــی های آزاردهنده بلندمدت 
رو به رو بودیم که در همه بخش های مختلف وجود 
داشــت و اولین تصمیم کوتاه مدت دولت محترم 
از 9 ماه پیش، ســاماندهی حوزه مدیریت مصرف 
انرژی برق به گونــه ای بود که با هیچ محدودیتی 
برای مشــترکین خانگی و تجاری رو به رو نباشیم، 

باید قدر شناخت.
حجت االســالم و المسلمین ابوترابی  فرد ادامه 
داد: اول بایــد با زبان و قلــم خود آنها را حمایت 
و پشــتیبانی کنیم و دوم با کاهش مصرف به آنها 
کمــک کنیم و تصمیم بگیریم از همین امروز هر 
مقدار که می توانیــم در مصرف برق صرفه جویی 
کرده و سطحش را ارتقا بخشیم تا به کمک دولت 

و صنعت برویم.

بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی
 در اختیار افراد دارای معلولیت و محرومان قرار گرفت

علی محمــد قادری، معــاون وزیر و رئیس 
 ســازمان بهزیستی کشــور در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعــه تهران گفت: تالش 
می کنیم با آینده نگری، هم افزایی  اندیشه و کار و 
تالش حداکثری، الگوی اسالمی ایرانی را همگام 
بــا روش های روز و با مبانــی گام دوم انقالب 
اســالمی و با تعامل موثر با شــتاب دهنده های 
اجتماعی پویا و خــالق پیگیری کنیم. در این 
مســیر ارشــادات همه خیرین و نیکوکاران و 
مردم ما را در وصــول رضایت حق تعالی یاری 

خواهد کرد.
بــه گــزارش فــارس، وی اظهــار داشــت: 
مردمی  ســازی به عنوان عرصه سپاری ماموریت ها 
به آحاد مردم یک ضرورت است و ظرفیت گروه های 
مردمی جهادی، خیرین، ثمن ها، دانشجویان، طالب 
و دانش آمــوزان در حوزه های حمایتی اجتماعی 
امروز آماده به کار در حوزه خدمت رسانی به سازمان 

بهزیستی هستند.
قادری بیان داشت: سازمان بهزیستی با بیش از 
53 وظیفه با ۱50 کد خدمت امروزه مفتخر است 
که حدود 7 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد 
که با تأکید رهبر معظم انقالب و نامگذاری ســال 

تکلیف برای ما دوچندان شده است.
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با اشاره به 
حمایت های این ســازمان از اقشار محروم جامعه، 
خاطرنشــان کرد: بهزیســتی حمایت از فرزندان 
ســه قلو به باالتــر در خانواده های دهک ۱ تا 7 را 
تحت پوشــش دارد، موضوع بیماران روانی مزمن 

در این سازمان قرار دارد.
قادری تصریح کرد: بیش از ۱ میلیون و 600 هزار 
فرد دارای معلولیت در سازمان کارت معلولیت دارند و 
بیش از 300 هزار بانوی سرپرست خانوار در جامعه 
آماری سازمان قرار دارند و کودکان فاقد سرپرست، 
افراد بدسرپرست و مشکالت متعدد حوزه اعتیاد را 

پوشش می دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع کودکان کار و 
خیابان، ۱۸ دستگاه وظیفه دارند و ما مطالبه گری 

خواهیم کرد.
رئیس  ســازمان بهزیستی کشور با اعالم یک 
خبر خوب در دولت مردمی سیزدهم، اظهار داشت: 
در همین دولت، در این چند ماه در بهزیستی، بیش 
از ۱6 هزار واحد مســکونی در اختیار افراد دارای 

معلولیت و محرومان قرار گرفت.
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بقیه از صفحه 2
وی درباره آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریم ها 
گفت: سیاســت خارجی دولت ســیزدهم در نگاه به 
برجام این گونه اســت که دولت باید برنامه توســعه 
اقتصــادی پایدار را بدون نگاه بــه برجام دنبال کند. 
وزارت خارجه برای توســعه اقتصادی پایدار باید همه 
ظرفیت مطلوب خودش را به کار بگیرد، ولی از طرف 
دیگــر وزارت خارجه برای لغــو تحریم ها باید در میز 
مذاکره حضور داشته باشد که این نه یک مذاکره بلکه 

یک کارزار مذاکراتی است.
وزیر خارجه بیان کرد: ما االن در نقطه ای هستیم 
کــه متن آماده ای در مقابل ماســت کــه در بیش از 
95 الی 96 درصد محتوا بــا همه طرف ها اتفاق نظر 
داریم، ولی در این متن همچنان یک نقص مهم وجود 
دارد و اینکه مــا باید از مزایای کامل اقتصادی توافق 
برخوردار شــویم. ما نمی خواهیم از یک روزنه دو بار 

گزیده شویم.
امیرعبداللهیان یادآور شــد: برای برخوردار شدن 
از مزایــای کامل اقتصادی برجــام، آمریکایی ها باید 
تعهدات و تضمین هایی را بپذیرند. این طور نیســت 
کــه بگوییم در قرارداد بین المللی تضمین معنا ندارد، 
قرارداد برای اجرا نوشــته می شود و برای قاب کردن 
در طاقچه خانه که قرارداد نمی خواهیم. برای رسیدن 
به توافق خوب،  قوی و پایدار جدی هســتیم. توافق را 

به هر قیمت و هر توافقی را نمی خواهیم.
وی گفت: در تبــادل پیام ها به طرف آمریکایی از 
طریق اتحادیه اروپا و برخی وزرای خارجه گفته ایم که 
توافقی می خواهیم با مختصات خوب بودن، قوی بودن 
و پایدار بــودن. توافقی یک طرفه هم نمی خواهیم که 
همــه منافع ما را تأمین کند و طرف های مقابل را هم 
می فهمیــم و برای این تالش می کنیــم و برای اینکه 
به این ویژگی برســیم هنوز آمریکایی ها ما را مطمئن 
نکردند که می توانیــم از منافع کامل اقتصادی برجام 
برخوردار شویم. این برخوردار بودن شاخص هایی دارد 
که در حال تبادل پیام ها و گفت وگوها با اتحادیه اروپا 
و غیرمســتقیم با آمریکا هستیم تا شاخص های مورد 
نظر ما به صورت ملمــوس و دقیق روی کاغذ بیاید و 
بتوانیم اعالم کنیم که در نقطه خوب توافق قرار داریم.

 امیرعبداللهیان خطاب به همتای قطری: 
آمریکا زیاده خواهی را کنار بگذارد

امیرعبداللهیان همچنین پنج شنبه در گفت وگوی 
تلفنی با شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون 
نخســت وزیر و وزیر امور خارجه قطر آخرین تحوالت 
مربوط به گفت وگوها برای رفع تحریم ها را مورد بحث 

و تبادل نظر قرار داد.
امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی بار دیگر 
اراده دولت جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به 
یک توافق خوب، قوی و پایدار را مورد اشاره قرار داد 
و ضرورت کنار گذاشــتن زیاده خواهی از سوی طرف 
آمریکایی و لزوم واقع بینی در مســیر دســتیابی به 

راه حل و حصول توافق را مورد تاکید قرار داد.
کنعانی: بی تصمیمی آمریکای عهدشکن

مهم ترین مانع رسیدن به توافق است
ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت خارجه با انتشار 
مطلبی در توئیتر نوشــت: »دوگانه کاذب میان برجام 
)که ایــران، بر خالف آمریکا، هنوز عضو آن اســت( و 
روابط خوب بین ایران و همسایگانش از جمله روسیه، 
این واقعیت را پنهان نمی کند که بی تصمیمی آمریکای 

عهدشکن مهم ترین مانع رسیدن به توافق است.«
وی تصریح کرد: »سیاست همسایگی ما مشروط 

به برجام یا اجازه آمریکا نیست.«
اظهارنظر گروسی 

درباره فاصله گرفتن ایران از تعهدات هسته ای
»رافائل گروســی« مدیرکل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمی دیــروز جمعــه درباره فاصلــه گرفتن 

جمهوری اسالمی ایران از تعهدات هسته ای اظهارنظر 
کــرد. این مقام ســازمان ملل متحــد در مصاحبه با 
نشــریه اســپانیایی »آل پایس« گفت، فاصله گرفتن 
تهران از تعهدات هسته ای به این معنا نیست که آنها 

در حال ساخت سالح هسته ای هستند.
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی گفت: 
داوطلبانه  بــرای محدودیت های  »چارچوبی حقوقی 
بــرای ایران وجود داشــت که بخشــی از برجام بود. 
از زمانی که دونالد ترامــپ تصمیم گرفت به صورت 
یک جانبه از این توافق خارج شود، این ها کنار گذاشته 
شــدند. از آن زمان ایران تدریجــاً و مرحله به مرحله 
تعهــدات مختلف خود را کنار گذاشــت. امروز برنامه 
هسته ای را شــاهدیم که به شکل عظیمی گسترش 
یافته و بســیار فراتر از توافق سال 20۱5 رفته است 
و رشــد آن فقط کمی نیست بلکه کیفی هم هست. و 

سطح غنی  سازی را نیز شامل می شود.«
گروســی افزود: »این وضعیت بر این داللت ندارد 
که ایران در حال ســاخت سالح هســته ای است اما 
هیچ کشــوری که برنامه هســته ای غیرنظامی دارد، 
غنی  ســازی را در حــد 60 درصد انجــام نمی دهد. 
بنابراین در وضعیــت پیچیده ای قرار داریم زیرا ایران 
نه تنها به ســرعت و قاطعانه در حال توســعه برنامه 
هسته ای است بلکه به طور همزمان نظارت آژانس در 
تمام این حوزه ها را کاهش داده اســت و به نظر من 
این اتفاق موجب شرایطی حساس شده است. مسائل 
دیگری نیز در مورد برنامه هسته ای ایران وجود دارد 

که شفاف  سازی نشده اند.«
او درباره مذاکرات وین، بدون اشاره به دخالت های 
سیاســی آژانس که فقط وظیفه فنی دارد گفت: »ما 
مذاکرات را مدیریت نمی کنیم اما به طور دقیق آن را 
دنبال می کنیم زیرا در نهایت ما کسی هستیم که به 
آن نظارت خواهیم کرد. آنچه اکنون شــاهد هستیم 
این اســت که عزم مثبتی مشاهده نمی شود. معتقدم 
در مورد بخش هسته ای، توافق محکمی در دسترس 
بــود امــا حوزه های دیگری هم هســت که شــامل 
بخش های اقتصادی، سیاسی و مالی می شود و در این 

زمینه توافقی نشده است.«
مدیرکل آژانس افزود: »نتیجه این است که دید ما 
برای مدت پنج هفته بسیار تیره بوده و برنامه هسته ای 
ایران به سرعت در حال پیشروی است و در نتیجه اگر 
هم توافقی حاصل شود، برایم بسیار دشوار خواهد بود 
تکه های پازل تمام این دوره های زمانی را کنار هم قرار 
دهم. این کار غیرممکن نیست اما کار پیچیده ای است 

و ممکن است نیازمند توافقات خاصی باشد.«
گروســی بــا انتقاد از خــروج »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا از برجام گفت: »این کار اوضاعی 
را ایجــاد کرد کــه عواقب مختلفی داشــت که خود 
دولت ترامپ هــم از آن بی نصیــب نماند. تصمیمی 
]ترامپ[ گرفته شــد، ایران پاسخ داد و ما خود را در 
این وضعیت پیچیده ای دیدیم که نیازمند اقدام سریع 

برای بازگشت به مسیر اصلی است«.
سرویس جاسوسی انگلیس: توافق بهترین راه 

برای مهار برنامه هسته ای ایران است
ریچارد مور، رئیس ســرویس جاسوســی خارجی 
انگلیــس در اظهاراتی گفت: »مــن همچنان معتقدم 
هســته ای-برجام-  توافق  محدودیت هــای  علی رغم 
توافق همچنان بهترین روشــی است که برای محدود 
کردن برنامه هسته ای ایران هنوز در دسترس است.«

رئیس ســرویس جاسوســی خارجی انگلیس در 
ادامه بدون اشــاره به کارشکنی های طرف های غربی 
در به سرانجام رساندن مذاکرات رفع تحریم ها مدعی 

شد که ایران خواستار توافق نیست.
ریچارد مور مدعی شــد که توافــق برای احیای 
برجام آماده روی میز است و آمریکا و اروپایی ها اعالم 

کرده اند که خواستار بازگشت به آن هستند.

فرمانــده نیــروی هوایی ســازمان 
تروریستی سنتکام با بیان اینکه ایران در 
برتری هوایی دست  به  منطقه غرب آسیا 
یافته گفته که مأموریت یافته چاره ای برای 

»این تهدید« پیدا کند.
یک فرمانــده بلندپایه آمریکایی در منطقه 
غرب آسیا بار دیگر اظهارات یکی از همکارانش 
مبنی بر اینکه ایران برتری هوایی در منطقه را از 

آمریکا سلب کرده است تکرار کرد.
پنجشنبه  روز  که  »آلکســوس گرینکویچ« 
مســئولیت فرماندهی نیروی هوایی ســازمان 
تروریستی ســنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا 
در خاورمیانه و شمال آفریقا( را به عهده گرفت 
گفتــه که جت هــای جنگی آمریــکا هنوز در 
آسمان های خاورمیانه از برتری برخوردارند، اما 
ایران تاکتیک هایی مختص خودش را در پیش 
گرفته و به خاطر پهپادهایش گام های بزرگی رو 

به جلو برداشته است.
او گفت: »اگر یک دشــمن بتواند هر کاری 
که بخواهد انجام بدهد و ما نتوانیم جلوی آن را 
بگیریم آنها از برتری هوایی موضعی برخوردارند.«
پایگاه »استار اند استریپس« که یک پایگاه 

تخصصی برای پوشش اخبار دفاعی و نظامی است 
نوشــته اظهارات این فرمانده بلندپایه آمریکایی 
با ارزیابی »کنث مک کنزی«، فرمانده پیشــین 
سنت کام همسو است که گفته بود توانمندی های 
پهپادی ایران موجب شده است آمریکا برای اولین 
بار از زمان جنگ کره به این ســو، برتری کامل 

هوایی را از دست بدهد.
گرینکویچ زیر نظر »اریک کوریال«، فرمانده 
جدید ســازمان تروریستی ســنت کام فعالیت 
می کند. او درباره مســئولیتی که درباره ایران به 
او محول شــده گفت: »مسئولیت محول شده به 
من از ســمت ژنرال کوریال این است که بفهمم 
چطور ما می توانیم سطحی از کنترلمان در هوا را 

بازیابی کنیم تا این تهدید خنثی شود.«
پایگاه اســتار اند استریپس در همین رابطه 
می نویسد: »کارشناسان و مقام های نظامی آمریکا 
گفته اند پهپاد های ایران در زمره پیشرفته ترین 
پهپاد هــا در دنیا قرار دارند و اثرات قابل توجهی 
بر جنگ های نیابتی در یمن، عراق و ســوریه به 

جا گذاشته اند.«
از  »آلکسوس گرینکویچ« در بخش دیگری 
اظهاراتــش احتمال حمله گروه های مقاومت به 

نیرو هــای آمریکا و متحدانــش در منطقه ابراز 
نگرانی کرده است.

طبــق گــزارش روزنامه واشنگتن پســت، 
»آلکسوس گرینکویچ« مدعی شده »شبه نظامیان 
تحت حمایت ایران« ممکن اســت حمالت در 
منطقــه علیه ایاالت متحــده و متحدانش را از 

سر بگیرند.
طبــق گــزارش واشنگتن پســت این مقام 
نظامی آمریکا درباره افزایش نفوذ چین و روسیه 
در منطقه خاورمیانه )غرب آســیا( نیز هشــدار 

داده است.
گرینکویچ با اشــاره به ادعا های اخیر درباره 
قصد ایران برای ارســال پهپاد به روسیه گفت: 
»البته این مســئله جای تعجب ندارد، اما مایه 

نگرانی است.«
او در ادامــه از نگرانی مســتمر آمریکایی ها 
از احتمال مورد حمله واقع شــدن ابراز نگرانی 
کــرد و گفت: »مــا االن در وضعیتی قرار داریم 
که مدام مورد حمله واقع نمی شویم، ولی داریم 
برنامه ریزی های ادامه دار برای حمله را می بینیم.«

روزنامه واشنگتن پســت نوشــته ایران ماه 
گذشــته یک راکت ماهواره بــر آزمایش کرد و 

همزمان با سفر جو بایدن به منطقه از پهپاد های 
مسلح خود در خلیج فارس رونمایی کرد.

گرینکویــچ گفت: »همه در منطقه بســیار 
نگران هستند.«

به گزارش خبرگزاری دانشجو، او با وجود این 
گفت که در هفته های گذشته، اوضاع باثبات بوده 
اســت. گرینکویچ تصریح کرد: »االن در دوره ای 

هستیم که  اندکی سکون برقرار است.«
وی در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان 
کرد آمریکا تمرکزش را برای جلوگیری از افزایش 

نفوذ روسیه و چین در منطقه قرار داده است.
مخالفــت با حضــور نیرو هــای آمریکا در 
منطقــه به ویژه بعد از اقدام تروریســتی ارتش 
این کشور در به شهادت رساندن سردار سپهبد 
قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در دی ماه 
۱39۸ شــدت گرفته است. پارلمان عراق بعد از 
این اقدام تروریســتی مصوبــه ای را برای اخراج 
نظامیان آمریکایی از این کشور به تصویب رساند.
بســیاری از گروه های عراقی براســاس این 
مصوبه، نیرو های آمریکایی حاضر در این کشور 
را اشغالگر می دانند و بر خروج فوری این نیرو ها 

از خاک کشورشان تاکید دارند.

روزنامه »االخبار« می گوید که پس از نشست 
ســه جانبه تهران میان ایران، روسیه و ترکیه، 
آنکارا در حال زمینه  سازی برای بازگشایی جاده 

راهبردی »ام۴« در سوریه است.
روزنامه »االخبار«، دیروز، در گزارشی عنوان کرد 
که ترکیه در حال زمینه  ســازی برای بازگشایی جاده 
»ام4« است. این روزنامه لبنانی نوشت: »تقریبا چند 
ساعت پس از پایان اجالس تهران، که پرونده سوریه 
بخش عمده ای از آن را به خود اختصاص داد، ترکیه 
اقداماتی را به منظور زمینه  سازی برای بازگشایی جاده 
حلب به الذقیه در راستای انعقاد یک معامله اولیه آغاز 
کرده است؛ معامله ای که شامل واگذاری بخشی از منبج 

و تل رفعت به ارتش سوریه است.«
به گزارش فارس، در ادامه آمده است: »علی رغم 
ناچیــز بودن اقدامات مربوط بــه این معامله، اما اگر 
این معامله به نتیجه برســد و آمریــکا نتواند در آن 
سنگ اندازی کند، می تواند باعث گشایشی محدود در 
پرونده مورد اختالف ادلب شود و به استفاده مجدد از 
یکی مهم ترین جاده های راهبردی سوریه یعنی جاده 

»ام 4« بینجامد.«

بر اســاس گزارش االخبار، »همزمان با برگزاری 
اجالس تهران و در روز بعد از این نشست، یک هیئت 
نظامی و امنیتی ترکیه ای به چند منطقه در ادلب رفته 
و چند دیدار برگزار کرده است که برخی از این دیدارها 
با ساکنان چند روستا در خط تماس جبل الزاویه بوده 
است؛ یا به عبارتی، جایی که جاده حلب به الذقیه از 

آن می گذرد.«
االخبار به نقل از چند منبع نوشت: »این هیئت 
همزمــان با دادن وعده جلوگیــری از وخامت اوضاع 
امنیتی و نظامی در آینده و همچنین بهبود چشمگیر 
اوضاع اقتصادی، از اهالی خواسته که برای بازگشت به 
روستاهایشان آماده شوند به نحوی که جاده »ام 4« و 
مجموعه ای از گذرگاه هــای اقتصادی که ادلب را به 
صورت کلی به مناطق تحت کنترل دولت ]ســوریه[ 

متصل می کند، بازگشایی خواهد شد.«
این رســانه لبنانی همچنین با اشــاره به اینکه 
تضمین هایی نیز داده شــده کــه کمک ها به جای 
اردوگاه ها به این روستاها ارسال شود، به نقل از منابع 
مذکــور اضافه کرد این هیئت چنــد بار تأکید کرده 
است پرونده ادلب وارد فاز نظامی نخواهد شد و اکنون 

سرنوشت آن »به راهکار سیاسی گره خورده است.«
طبــق این گزارش، هیئــت ترکیه ای همچنین 
دیدارهای پشت درهای بسته با اعضای گروه »تحریر 
الشام« )جبهه النصره سابق( داشته و اطالعاتی از این 
دیــدار به بیرون درز کرده که حاکی از آن اســت که 
ترکیه به این گروه دســتور داده است اطراف جاده را 
کنترل کنند و به دیگر گروه ها اجازه سنگ اندازی در 

اجرای توافق را ندهند.
االخبار اشــاره کرد باآنکه »ابومحمد الجوالنی« 
سرکرده جبهه النصره عمال تالش کرده این دستور را 
اجرا کند و به اهالی روستا درباره امنیت اطمینان خاطر 
داده و از طــرف دیگر، ترکیه نیرو و تجهیزات نظامی 
به محل استقرار نظامیان خود در جبل الزاویه ارسال 
کرده؛ اما به نظر می رسد که ترکیه هنوز موفق به کنترل 
امنیت نشــده و چند بار آتش بس از سوی گروه های 
مسلح نقض شد و پایگاه روسی »حمیمیم« در »جبله« 

با دو پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفته است.
»سید ابراهیم رئیســی« رئیس جمهور ایران به 
همــراه »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه و 
»رجب طیــب اردوغان« رئیس جمهــور ترکیه، روز 

سه شنبه، نشستی سه جانبه در تهران برگزار کردند. 
»ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
روز چهارشنبه، در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره 
این نشســت اظهار داشــت: »پس از چندین هفته 
ترافیک دیپلماتیک در تهران به واسطه حضور مقامات 
کشورهای همسایه، منطقه و جهان ایران میزبان یک 
نشست بسیار سازنده و روزی درخشان برای دیپلماسی 

جمهوری اسالمی ایران بود.«
کنعانی گفته بود: »ایران در مسائل منطقه ای یک 
وزنه تعادل است که نقش تعیین کننده ای در معادالت 
از جملــه تثبیت ثبات و امنیت در ســوریه دارد. در 
بحران اوکراین هم تهران محل رجوع و مشورت است. 
سرنوشت ســازوکارهای یک جانبه گرایانه با توسل به 
تهدید و تحریم محکوم به شکســت است. صاحبان 
منطقه به نســخه پیچی های سودجویانه قدرت های 
فرامنطقــه ای نیازی ندارند. منطقــه ما بیش از آنکه 
نیازمند ائتالف های ساختگی و پوشالی و سامانه های 
پدافند ناکارآمد با هزینه های گزاف از جیب ملت های 
منطقه باشد به سامانه دوستی و مکانیسم امنیت جمعی 

منطقه ای نیاز دارد.«

نسخه انگلیسی »سالم فرمانده« با عنوان 
»سالم یا مهدی« با نوای فرشاد اعالیی مداح 

اهل بیت)ع( تولید و منتشر شد.
به گزارش فارس، نســخه انگلیســی »سالم 
فرمانده« براســاس ملودی کار اصلی تولید شــده 
اســت. این نماهنگ در استرالیا به همت موسسه 
خیمهًْ االنتظار و با نوای فرشاد اعالیی، مداح هیئت 

حضرت علی اکبر)ع( سیدنی تولید شده است.
»سالم فرمانده« در الهور؛ از یاد حاج قاسم 

تا اشک های کودک پاکستانی
خبر دیگر اینکه، در گردهمایی مردم پاکستان 
برای اجرای »سالم فرمانده« با حضور ابوذر روحی، 
جمعی از مردم الهور با در دست داشتن تصاویری از 
شهید حاج قاسم سلیمانی، به حرکت در مسیر شهدا 
تأکید کرده و کودکان در حالی که اشک می ریختند، 

با امام زمان)عج( عهد بستند.
جمعی از کودکان و  نوجوانان پاکستانی در کنار 
والدین خود در الهور، سرود »سالم فرمانده« را به 
زبان فارســی هم خوانی کردند. جالب اینجا بود که 

کودکان این ســرزمین، با وجود اینکه به زبان های 
مختلف صحبت می کنند، اما با توجه به عالقه مندی 
زیاد به زبان فارســی، سرود »سالم فرمانده« را به 
فارسی خواندند و حتی برخی از آنها با هر قطعه از 
این ســرود، اشک از دیدگانشان جاری شد و تحت 
تأثیر فضای صمیمــی برای عهد با امام زمان)عج( 

قرار گرفتند.
یکی از کودکان پاکســتانی در حالی که اشک 
می ریخت، برای ماندن پای نظام جمهوری اسالمی 
عهد بســت که این اقدام در برخی رسانه ها طوری 
وانمود شــد که گویی آنها معنای ســرودی را که 
خواندند، نمی دانند. غافل از اینکه، آنها از نسل همان 
شهید محمد نقوی هستند که وقتی امام خمینی)ره( 
فرمودند که هر کسی توان دارد، به جبهه برود، از آن 
سوی پاکستان به جبهه رفت و با استکبار جنگید.

در گردهمایی »سالم فرمانده« که به مناسبت 
حضور خواننده ایرانی این اثر جهانی، تدارک دیده 
شــده بود، برخی از فرهیختگان پاکستانی هم 
حضور داشتند و به اثرگذاری این سرود در منطقه 

و حتی جهان اذعان کردند. همچنین ابوذر روحی 
در این سفر با »توقیر کهرل«، نویسنده پاکستانی 
کتاب درباره شهید قاسم سلیمانی با عنوان »از 
گمنامی تا حکومت بر دل ها« دیدار کرد و گفت: 
تألیف این کتاب نشــانه عالقــه و  محبت مردم 
پاکستان نسبت به ایران و انقالب اسالمی است. 
من بســیار خوشحالم که در بین مردمی هستم 
که تا این اندازه به ایران محبت دارند و امیدوارم 
این دوســتی تداوم داشته باشد و به این ترتیب 
مردم این دو کشور پا به پای هم برای فرج امام 

زمان)عج( تالش کنند.
سالم فرمانده با صدای دختر دهه نودی

در کنار کعبه 
در آن سو، حلما غلمانی، یکی از کم سال ترین 
 حاجیان کشــورمان که یک کــودک دهه نودی

6 ســاله است، سرود »ســالم فرمانده« را در جوار 
خانه خدا اجرا کرد.

حلما که قبل از سفر حج، چفیه رهبر انقالب 
 را از ایشــان هدیــه گرفته بود، هنــگام خواندن

»ســالم فرمانده«، چفیه را به گردن آویخته بود. 
حلما غلمانی به اتفاق خانواده اش به سفر معنوی 
حج مشرف شده بود که به تازگی به میهن اسالمی 

بازگشته است.
سرود »ســالم فرمانده« کاری از گروه »ماح« 
»ملت امام حسین)ع(« در لنگرود است که با شعری 
از سیدمهدی بنی هاشمی لنگرودی و اجرای ابوذر 
روحی به تهیه کنندگی حجت االسالم سعید نعیمی، 
27 اسفندماه ۱400 مصادف با نیمه شعبان برای 
نخســتین بار در شهر لنگرود استان گیالن پخش 
شــد و تا به امروز شهر به شهر در ایران اسالمی و 
حتی فراتر از مرز ها رســیده و خود را در دل مردم 

نیز جا کرده است.
تاکنون این سرود در کشورهای مختلف جهان 
از عراق، آذربایجان، لبنــان، بحرین، کویت، قطر، 
افغانستان، انگلیس و... همخوانی شده است و حتی 
نسخه هایی از آن در برخی از کشورها هم تولید شده 
است که می توان به نسخه عراقی، نسخه بحرینی و 

نسخه لبنانی آن اشاره کرد.

ژنرال آمریکایی: مأموریت من در منطقه
مقابله با برتری قدرت پهپادی ایران است

روزنامه لبنانی االخبار: 

نشست تهران در ادلب به بار نشست
زمینه  سازی تركیه برای بازگشایی جاده »ام4«

نسخه انگلیسی »سالم فرمانده« در استرالیا ساخته شد

قابل توجه کسانی که با »تضمین خواهی« ایران مخالفت می کنند 

نیکی هیلی: دولت بعدی آمریکا
هر توافقی با ایران را پاره خواهد كرد
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کرونا و سرطان 
به آلزایمر بایدن اضافه شد

سرویس خارجی-
در حالی که مشکالت حرکتی و ذهنی رئیس جمهور آمریکا سوژه 
این روزهای رســانه های دنیاست خبر رسیده که جو بایدن حین یک 
سخنرانی اعالم کرده که سرطان نیز دارد. ساعاتی بعد هم اعالم شد او 

به ویروس کرونا نیزآلوده شده!
»جو بایدن« این روزها به دلیل گاف های بی پایانش زیر نگاه و تمرکز منتقدین 
و رسانه ها قرار دارد. مشاوران و معاونانش بیش از هر چیز نگران زمین خوردن ها و 
گاف هایش هستند، هم حزبی هایش در حزب دموکرات هم به دنبال گزینه دیگری 
در انتخابات 2024 می گردند. جمهوری خواهان نیز از این فرصت اســتفاده کرده 
مدیریت وی در بحران اقتصادی را هدف انتقادهای گسترده خود قرار داده اند. کار به 
جایی رسیده که چند روز پیش رسانه های صهیونیستی نوشتند مقامات این رژیم از 
بایدن در سفر به سرزمین های اشغالی خواسته بودند تا، برای حفظ آبروی آمریکا هم 
که شــده، استعفا دهد و برود! برخی از رسانه های آمریکایی حتی پارا فراتر گذاشته 
و می گویند با این وضعیت جسمانی و افت شدید محبوبیت بایدن که در طول چند 
دهه گذشته برای یک رئیس جمهور بی سابقه بوده است وی ممکن است حتی نتواند 

دوره مسئولیت خود را به پایان برساند.
»نیویورک  تایمز« چند روز پیش در گزارشی در همین رابطه نوشته بود: »سن 
و سال جو بایدن و مشکالتی که هنگام راه  رفتن و سخنرانی دارد، تردیدها را درباره 

ادامه کار او در مقام رئیس جمهوری آمریکا باال برده است.«
تــورم، کاهــش محبوبیت )به زیــر 37 درصد(، مشــکالت ذهنــی، گاف و 
 مشکالت حرکتی کم بود حاال سرطان و کرونا نیز به مشکالت قبلی رئیس جمهور
79 ساله آمریکا اضافه شده است. شامگاه چهارشنبه اظهارات بایدن مبنی بر اینکه 
به ســرطان پوست مبتال است، کاخ ســفید را به تکاپو انداخت تا توضیح دهد که 
منظور وی، ســرطانی بــود که قبل از روی کار آمدن در ریاســت جمهوری درمان 
کرده بود. به گزارش فارس، رئیس جمهور آمریکا شــامگاه چهارشنبه گفت به دلیل 
فعالیت های شرکت های نفتی، دچار سرطان شده است. بایدن که در حال سخنرانی 
درباره تأثیرات منفی پاالیشگاه های نفتی بر سالمت افراد، در ایالت ماساچوست بود، 
اظهار داشــت: »به همین دلیل است که من و بســیاری از افراد دیگری که با آنها 
بزرگ شده ایم، مبتال به سرطان هستیم و به همین دلیل است که در طوالنی ترین 
زمان، شهر ِدالوِر باالترین نرخ سرطان را در کشور داشت«به نوشته وبگاه »نیویورک  
پست«، این اظهارات بایدن دفتر مطبوعاتی کاخ سفید را مجبور کرد تا سریعاً توضیح 
دهد که منظور او ســرطان پوستی است که قبال داشته و پیش از شروع به کار در 

پست ریاست جمهوری در سال گذشته، درمان کرده بود.
این اظهارات در ابتدا به نظر می رسید که یک اشاره مهم بهداشتی در طول یک 
سخنرانی در مورد گرمایش جهانی باشد که در آن بایدن انتشار گازهای گلخانه ای 
از پاالیشــگاه های نفت در نزدیکی خانه دوران کودکی خود را توصیف کرد.»کوین 
اوکانر« پزشک بایدن، سال گذشته گزارشی از وضعیت سالمت وی منتشر کرد که 

در آن اشاره ای به اینکه رئیس جمهور آمریکا از سرطان رنج می برد، نشده بود.
بایدن کرونا گرفت

خبر سرطان کرونا شامگاه چهارشنبه رســانه های آمریکایی را شوکه کرد و 
در حالی که رسانه ها سرگرم بحث بر سر کم و کیف سرطان رئیس جمهور آمریکا 
بودند کاخ سفید روز پنج شنبه در بیانیه ای اعالم کرد بایدن به بیماری کرونا نیز 
مبتال شده است. به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک« کاخ سفید در بیانیه ای اعالم 
کرد که با وجود مثبت شدن نتیجه تست کووید-۱9 رئیس جمهور آمریکا، عالئم 
وی خفیــف بــوده و از راه دور وظایف خود را انجام خواهد داد.در این بیانیه آمده 
است رئیس جمهور آمریکا به طور کامل با واکسن شرکت »فایزر« در برابر ویروس 
کرونا واکسینه شده بود و عالوه بر آن دو دوز واکسن یادآور این شرکت را نیز تزریق 
کرده بود.به گفته کاخ سفید، عالئم ابتالی ساکن 79 ساله کاخ سفید به بیماری 

کووید-۱9، شامل آبریزش بینی، سرفه خشک و کوفتگی است اما تب ندارد.
میدل ایست آی خبر داد

جاسوسی گسترده از خبرنگاران با بدافزارها 
و چراغ سبز وزارت جنگ رژیم صهیونیستی

سرویس خارجي-
سانسور خبرهاي فلسطین در رسانه هاي غربي تاکنون نتوانسته 
جلوی شنیده شدن صداي فلسطیني ها را در جهان بگیرد و از این رو 
صهیونیست ها در تالشند تا خبرنگاران مرتبط با فلسطین را از طریق 
جاسوســي و اقدامات امنیتي هدف قرار دهند. این بخشی از گزارش 

میدل ایست آی است.
ایــن روزها همزمان با سانســور گســترده خبرهاي مربوط به فلســطین در 
رسانه هاي غربي، صهیونیست ها از مســیر دیگري تالش دارند تا فضاي رسانه اي 
را براي پوشــش اخبار مربوط به فلسطین در کنترل خود داشته باشند. در واقع به 
نظر مي رسد که سانسورهاي صورت گرفته با هدف عدم انتشار خبرهاي مرتبط با 
فلسطین تا کنون راهگشا نبوده و علي رغم همه تالش هاي صورت گرفته از سوي 
صهیونیست ها براي عدم انعکاس تحوالت فلسطین، اما افکارعمومي جهاني هر روز 

با حساسیت و نگراني بیشتري خبرهاي فلسطین را دنبال مي کنند.
از این رو طي چند ســال گذشته که صهیونیســت ها نتواسته اند از انتشار 
صداي حقیقت در فلســطین جلوگیري کنند، روش هاي دیگري را براي تحت 
تاثیر قراردادن پوشــش رســانه اي تحوالت فلســطین در پیش گرفته و براي 
منحــرف کردن جریان خبري مربوط به ســرزمین هاي اشــغالي، از روش هاي 
جاسوسي سایبري و هک مجازي بهره گرفته اند. در همین ارتباط گزارش شده 
که برخي شرکت هاي برنامه نویسي مستقر در تل آویو به تولید برخي بدافزارها 
و جاســوس افزارها براي نفوذ به گوشي و رایانه شــخصي خبرنگاران و فعاالن 
رسانه اي در منطقه دست زده اند. این خبر را میدل ایست آي با جزئیات بیشتري 
اعالم کرده و گفته است: سازنده نرم افزارهای جاسوسی در تل آویو پشت حمله 
جدید به روزنامه نگاران هســتند. در همین ارتباط گفته می شود یک شرکت به 
ظاهر خصوصي با نام »کاندیرو« در تل آویو فروشنده نرم افزارهای جاسوسی است 
و با سوءاســتفاده از حفره هاي امنیتي گوگل کروم، روزنامه نگاران را در سراســر 
منطقه هدف قرار مي دهد. این موضوع را یک شرکت امنیت سایبري با نام آواست 
)AVAST( نیز تائید کرده و گفته عمده حمالتي که علیه روزنامه نگاران و خبرنگاران 
در غرب آســیا انجام مي شود، از سوي شرکت هاي کامپیوتري مستقر در تل آویو 
است. براساس این گزارش، دســتگاه هاي امنیتي صهیونیستي در راستاي نیل به 
اهداف خود، روزنامه نگاران و فعاالن رسانه اي حامي فلسطین را در ترکیه، یمن و 
فلسطین، لبنان و حتي عربستان و اردن را مورد هدف قرار داده و با دست یابي به 
محتواي گوشي و یا رایانه شخصي شان، تالش کرده اند تا با شناخت گرایش خبري 
این خبرنگاران به تولید گزارش هایي در جهت زیر سؤال بردن خبرها و گزارش هاي 
آنان بپردازند. البته جاسوســي از خبرنگاران با استفاده از نرم افزارهاي تولیدي در 
تل آویو مي تواند اهداف دیگري را نیز به همراه داشــته باشــد و این احتمال قوي 
وجود دارد که دستگاه هاي امنیتي و اطالعاتي رژیم صهیونیستي مي خواهند افراد 
و منابع مرتبط با خبرنگاران را که به آنها خبرهاي فلسطین مي رسانند، شناسایي 

و شاید در مرحله بعد مورد آزار و اذیت قرار دهند.
نکته قابل توجه درباره این شــرکت هاي جاسوسي سایبري آن که آنها پس از 
دریافت تمامی مجوزهای مورد نیاز از وزارت جنگ ر ژیم صهیونیســتي محصوالت 
خــود را عرضه کرده انــد و دریافت مجــوز از وزارت جنگ به خوبــي پیوند این 

شرکت هاي رایانه اي با فعالیت هاي جاسوسي و امنیتي را نشان مي دهد.
تعطیلی آژانس یهود در روسیه

از سوی دیگر خبر آمده که مقامات کابینه رژیم صهیونیستي در چند روز گذشته 
نگراني زیادي نیز نســبت به ممنوعیت و اخراج نهادي تحت عنوان »آژانس یهود« 
از روسیه داشــته اند. آژانس یهود یک سازمان صهیونیستي است که امور مربوط به 
مهاجران از سراســر کشورهاي دنیا به ســرزمین هاي اشغالي را مدیریت و پیگیري 
مي کند و حاال با تشدید تنش میان روسیه و رژیم صهیونیستي پس از جنگ اوکراین، 
دولت روســیه فعالیت آژانس یهود را در مســکو و همه شهرها ممنوع اعالم کرده و 
وزارت دادگستری روسیه به صورت رسمی درخواست انحالل دفتر نمایندگی آژانس 
یهود در مسکو را صادر کرده است. آژانس یهود به لحاظ ماهوی همان سازمان جهانی 
صهیونیسم اســت و از اوایل قرن نوزدهم میالدی تسهیالت مهاجرت یهودیان را از 
نقاط مختلف به فلسطین و اقامت دادن آنان در زمینهای بایر را فراهم آورد و در سال 

۱922 میالدی موجودیت خود را رسماً اعالم کرد.

انتشار مصاحبه ای پخش نشده از سید حسن نصراهلل 
پس از 20 سال

سید مقاومت در مصاحبه ای که حدود 20 سال پیش ضبط شده، 
اما برای اولین بار اســت که منتشر می شود، فاش می کند که آمریکا 
چه پیشــنهادهایی که به حزب اهلل نداده و این جنبش تمامی آنها را 

رد کرده است.
شــبکه »المیادین« که اخیرا به مناسبت چهلمین سال تأسیس حزب اهلل 
در قالب سلسله برنامه »اربعون و بعد« یک گفت وگوی خود را با »سید حسن 
نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل که مربوط به حدود بیست سال پیش است، منتشر 

کرده، شامگاه پنجشنبه، بخش جدیدی از این مصاحبه را منتشر کرد.
دبیرکل حزب اهلل در این مصاحبه فاش می کند که آمریکا پس از آزاد سازی 
جنوب لبنان و بقاع غربی در ســال 2000 بارها به حزب اهلل پیشنهاد خروج از 
معادله جنگ با رژیم صهیونیستی را داده است. سید حسن نصراهلل در این باره 
می گوید که آمریکایی ها به آنها می گفتند: »شما جنوب لبنان را آزاد کردید و 

مزارع شبعا می تواند مسئله اش از راه دیپلماسی حل و فصل شود.«
به گزارش فارس از المیادین، دبیرکل حزب اهلل در ادامه به پیشنهاد آمریکا 
اشــاره می کند و می گوید که این پیشــنهادها درباره »ایجاد یک راهکار برای 
اســرای لبنانی در زندان های اشــغالگران، به رسمیت شناختن نقش سیاسی 
حزب اهلل، ورود این جنبش به دولت لبنان و کمک های مالی بســیار زیاد برای 

باز سازی مناطق آزادشده و محروم« بوده است.
سید حسن نصراهلل اضافه می کند که از جمله پیشنهادهای آمریکا »خط 
زدن نام حزب اهلل از فهرســت تروریســم« و همچنیــن دادن جایگاهی قابل 
احتــرام به این جنبش در عرصه بین المللی به عنوان گروهی بوده که کشــور 
لبنان را آزاد کرده و نهادها انســانی، اجتمالــی و تربیتی خاص خود را دارد. 
دبیرکل حزب اهلل در بخشــی دیگر اشــاره می کند که آمریکا همچنین از این 
جنبش درخواست کرد »از انتفاضه فلسطین دست بردارد چراکه این جنبش 
با پول، ســالح، آموزش ]نظامی[ و ]تبادل[ تجربیات از آنها حمایت می کرده 
اســت...اما حزب اهلل قاطعانه پیشــنهادهای آمریکا را رد کرد زیرا این جنبش 
خواهان کمک به مردم فلسطین برای آزاد سازی سرزمینشان است و اسرائیل 
تهدیدی مســتقیم برای لبنان به شــمار می آید.« دبیرکل حزب اهلل در بخش 
پایانی می گوید که آمریکا همچنین پس از حوادث یازده سپتامبر نیز بار دیگر 

پیشنهادهای خود را تکرار کرد.
اولین تصمیم نصراهلل بعد از دبیرکلی

ســید محبوب مقاومت در قسمتی از این برنامه درباره اولین تصمیمی که 
پس از بر عهده گرفتن دبیرکلی حزب اهلل در سال ۱992 اتخاذ کرد، گفت: »به 
یاد دارم که پس از انتخاب من به عنوان دبیرکل در پی شــهادت ســید عباس 
الموسوی و خانواده اش و هنگام رفتن به قبرستان برای دفن آنها، یکی از برادران 
با من تماس گرفت و گفت نیروهای اشغالگر پیشروی به سمت دو شهر کفرا و 
یاطر در جنوب لبنان را آغاز کرده اند و درگیری شدیدی در آنجا با مجاهدان در 
جریان است...پیشنهادی از طرف رهبری مقاومت برای درگیری شدید با اشغالگر 
وجود داشت اما به من گفتند اگر خواهان اعمال فشار برای عقب نشینی نیروهای 
اشغالگر هستم باید با موشک های کاتیوشا مستعمرات اسرائیلی را هدف بگیرد. 
با مابقی اعضای شورا در مراسم تشییع جنازه مشورت کردم و اولین تصمیمم به 
عنوان دبیرکل حزب اهلل را گرفتم.« نصراهلل در ادامه گفت: »این اولین بار بود که 

مقاومت اسالمی لبنان مستعمرات اسرائیلی را بمباران می کرد.«
گزارش کیهان از یک غارت تاریخی در یمن

چوب حراج ائتالف سعودی آمریکایی به 10 هزار اثر باستانی یمن 
در کشورهای اروپایی

سرویس خارجی-
اگر تاکنون تصور بر آن بود که ائتالف متجاوز ســعودي به همراه 
امارات فقط نفت یمن را غارت مي کنند، در واقع دچار تصوري نادرست 
بوده ایم. به تازگي گزارشي منتشر شــده که نشان می دهد ائتالف 
متجاوز ســعودي نه فقط نفت و منابع انر ژي یمن، بلکه هر آنچه را از 
تاریخ، تمدن و فرهنگ این کشــور تاریخي برجاي مانده است غارت 

کرده و در کشورهاي غربي و اروپایي حراج کرده است.
این خبر را »عبداهلل حســین«، یکی از متخصصان آثار باســتانی در یمن 
تائید کرده و گفته که کشــورهای ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی، با حمایت 
کشــورهای غربی، بخش اعظمی از آثار تاریخي یمن را درچند سال گذشته 
ســرقت کرده اند. پایگاه »وکاله الصحافه الیمنیه« نیز به نقل از این کارشناس 
آثار باستاني گزارش داده، دو اثر باستانی، در  27 خرداد ماه گذشته، در مادرید 
اســپانیا به فروش گذاشته شــد که متعلق به یمن بود و طی سال های جنگ 
علیه این کشور، قاچاق شد. »عبداهلل حسین« با بیان اینکه یک قطعه باستانی 
متعلق به قرن سوم پیش از میالد به وزن ۱۶ کیلوگرم بود، تصریح کرد، اثر دوم 

هم مربوط به همین دوره بود که از یمن به غارت رفته است.
این کارشناس یمنی با این حال تاکید کرده که آمار دقیقي از آثار باستانی 
غارت شده در دست نیست، ولی با توجه به پیگیری قطعه هایی که در مزایده ها 
 به فروش رســیده اســت، باید گفت که آثار تاریخي غارت شده یمن بالغ بر
۱0 هزار اثر باستانی بوده اســت و بمباران روزانه ائتالف سعودی، باعث شده 

است که این آثار، آسان تر غارت شوند.
با توجه به آنچه این کارشــناس یمني گفته، غارت و آســیب رساني به آثار 
تاریخي اکنون به ســیاهه جنایات ســعودي ها در یمن افزوده شــده و البته این 
اقدامات در شــرایطي صورت مي گیرد که هیچ کدام از دولت هاي اروپایي و آمریکا 
اقدامي براي توقف جنایت روزانه متحد ســعودي خود در یمن دنبال نمي کنند. 
در واقع متحدان و شــرکاي غربي ریاض و ابوظبي با فروش تســلیحات و انعقاد 
قراردادهاي نظامي متعدد، جنگ یمن را فرصتي براي رونق صنایع تسلیحاتي خود 
مي دانند و از این رو نیز تعجب آور نیست که تداوم بحران انساني و جنگ در یمن 

را با چراغ سبز و سکوت حمایت آمیز کشورهاي اروپایي و آمریکا ارزیابي کنیم.
از ســوي دیگر، روز جمعه همزمان با ادامه نقض آتش بس یمن از سوي 
ائتالف ســعودي، »هانس گروندبرگ«، نماینده ویژه سازمان ملل در بیانیه ای 
تأکید کرد که تمدید آتش بس و توســعه آن منافع بیشــتری برای ملت یمن 
خواهد داشــت. این درخواست نماینده ســازمان ملل در شرایطي صورت مي 
گیــرد که یک روز قبل، گروه »وکاله الصحافــه الیمنیه« به نقل از یک منبع 
نظامی در صنعاء اعالم کرده بود که ائتالف متجاوز سعودی در طول ۱۱0 روز 
آتــش بس، بیش از ۱4۱ هزار بار این آتش بس را نقض کرده اســت. با وجود 
تداوم نقض آتش بس در یمن، معلوم نیســت که نماینده ســازمان ملل برچه 
اساس خواستار تداوم آتش بس با شرایط فعلي در یمن است. همچنین کمتر 
از دو هفتــه مانده به پایان آتش بس در یمن، دولت نجات ملی نیز اعالم کرده 

است که تمدید آتش بس برای دوره جدید بی فایده است.

سرویس خارجی-
تبعات سیاســی جنگ اوکراین در کنار تبعات 
اقتصادی آن در کشورهای درگیِر این جنگ، باالخره 
کار دولت و پارلمان ایتالیا را یکسره کرد. نخست وزیر 
ایتالیا پس از این که نتوانســت کمبود شدید مواد 
غذایی و افزایش قیمت سوخت در این کشور را مهار 
کند، استعفا و رئیس جمهور نیز پارلمان را منحل کرد.
در آســتانه 5 ماهگی جنگ اوکراین، سایه این جنگ 
همچنان بر سر کشورهای درگیر این جنگ از جمله اروپا 
ســنگینی می کند. در حوزه اقتصادی کشورهای منطقه 
یورو به دلیل افزایش قیمــت حامل های انرژی تورمی را 
تجربه می کنند که در طول چند دهه گذشــته بی سابقه 
بوده است. کارشناسان می گویند درصورتی که شیر نفت 
و گاز روســیه کاماًل بر روی اروپا بسته شود تشدید بحران 
سوخت و افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی کار 
اتحادیه اروپا را یکسره می کند! اما این همه ماجرا نیست.

 بحران اقتصادی در اروپا تاثیرات سیاســی شدیدی 
را نیز در برخی از کشــورهای این منطقه گذاشته است. 
طی روزها و هفته های اخیر شهرهای مهم اروپایی شاهد 
اعتراضات گســترده به وضعیت وخیم اقتصادی و افزایش 
نرخ تورم در اروپا بوده است. از ایتالیا خبر رسیده سرانجام 
بحران گرانی سوخت و مواد غذایی به سقوط کامل دولت 
و انحالل پارلمان این کشــور منجر شد. به گزارش فارس، 
در پی اعالم اســتعفای مجدد »ماریو دراگی« نخست وزیر 
ایتالیا، عصر پنجشــنبه به وقت تهران پارلمان این کشور 
نیز منحل شد. بنابر اعالم تلویزیون رسمی ایتالیا، پس از 
آنکه »ماریو دراگی« بــرای بار دوم در مدت زمانی کوتاه 
درخواســت استعفای خود را امضا کرد، »سرجیو ماتارال« 
رئیس جمهور این کشور طی حکمی پارلمان را منحل کرد. 
این تصمیم که به انتخابات زودهنگام در ایتالیا منجر خواهد 
شــد در حالی اتخاذ شده که این کشور در بحران کمبود 
مواد خوراکی و بحران انرژی به سر می برد که از جنگ در 

اوکراین نشأت گرفته است.
»ماریو دراگی« هفته گذشته به رغم جان به در بردن 
از رأی عدم اعتماد گفته بود که از سمتش استعفا خواهد 
کرد. این تصمیم در شــرایطی اتخاذ شد که آینده دولت 
ایتالیا بعد از آنکه »جنبش 5 ستاره« یکی از احزاب متحد 
دولت در کابینه ائتالفی حمایتش از دولت را پس گرفت، 
در هاله ای از ابهام فرو رفته بود.نمایندگان جنبش 5 ستاره 
بر سر یک الیحه کمک عمومی در پی افزایش قیمت انرژی 
با دولت دچار اختالف شده بودند. گفته می شود  »سرجیو 
ماتارال« رئیس جمهور ایتالیا 25 سپتامبر)3مهر( سال جاری 
میالدی را برای برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرده 
است. رئیس جمهور ایتالیا از ماریو دراگی نخست وزیر این 
کشــور خواسته تا زمان تشــکیل دولت جدید در سمت 

خود باقی بماند. 
از سرگیری انتقال گاز روسیه به آلمان

خبر دیگر این که پس از پایان تعمیرات ساالنه خط لوله 
»نورد استریم یک« و از سرگیری ارسال گاز روسیه به قاره 
سبز، قیمت گاز در اروپا کاهش پیدا کرد. به گزارش ایرنا، 
شبکه خبری راشا تودی روز پنجشنبه نوشت که قیمت های 

گاز طبیعی در اروپا به دنبال از سرگیری ارسال گاز روسیه 
از طریق خط لوله نورد استریم یک، تا ۶.5 درصد کاهش 
پیدا کرد. طبق داده های شرکت »بورس کانتیننتال« لندن، 
قیمت معامله های ماه اوت)مــرداد( برای گاز طبیعی در 
شرکت تی تی اف هلند حدود ساعت ۱0:30 روز پنجشنبه 
به ۱45 یورو در هر مگاوات- ســاعت رســید. عرضه گاز 
روســیه به اروپا پنج شنبه 2۱ ژوئیه )30 تیر( پس از یک 
دوره تعمیرات ۱0 روزه در نورد استریم، مجدد از سرگرفته 
 شد و طبق اعالم اپراتور این خط لوله، ارسال گاز به میزان

40 درصد همچنان ادامه دارد.
گازپــروم در ۱۱ ژوئیه )20 تیــر( جریان گاز را به 
منظور تعمیر و نگهداری ساالنه به حالت تعلیق درآورده 
بــود. پس از اینکه توربین کمپرســور این خط لوله در 
بحبوحه تحریم ها در کانادا توقیف شــد، عرضه گاز در 

ماه ژوئن)خرداد( ۶0 درصد کاهش یافت. گازپروم اعالم 
کرد که به این قطعه برای بازیابی ظرفیت کامل نیاز دارد 
و اتاوا اجــازه داد تا اوایل ماه ژوئیه)تیر( قطعه به آلمان 
بازگردانده شود. گازپروم روز چهارشنبه گذشته اعالم کرد 
که همچنان منتظر تحویل اسناد شرکت آلمانی زیمنس 
)مسئول تعمیر این توربین( به روسیه است. روز 2۶ تیر 
رســانه های روسیه اعالم کرده بودند که در صورت نبود 
مشــکل در تدارکات و گمرک، پنــج تا هفت روز دیگر 

توربین به روسیه می رسد.
آینده تاریک اقتصاد اروپا

رئیس بانک مرکزی اروپا نیــز ادامه جنگ اوکراین و 
تشــدید تورم را »عاملی مخرب بــر اقتصاد منطقه یورو« 
خوانــد. »کریســتین الگارد«، اعالم کرد بــه دلیل ادامه 
جنگ اوکراین و تورم که تا مدت ها در ســطح نامطلوبی 

باقــی خواهد ماند، افق اقتصــادی در منطقه یورو تاریک 
اســت. »الگارد« این را هــم گفت که پیامد های جنگ با 
تورمی بی ســابقه و ناپایداری در اقتصاد، چشم انداز نیمه 
دوم ســال 2022 و پس از آن را تاریک می کند. اتحادیه 
اروپا همگام با آمریکا اقدام به اعمال تحریم های ســنگین 
علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین کرده است. با این حال، 
این اتحادیه بیشترین ضرر را از این تحریم ها برده است به 
طوری که با افزایش بهای سوخت، منطقه یورو هم اینک 
با تورم بی ســابقه ای مواجه شده است. همچنین آلمان به 
عنوان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا که یکی از بزرگ ترین 
وارد کننده های انرژی از روسیه محسوب می شود هم اینک 
شاهد چالش های متعدد اقتصادی است. شرایط نابسامان 
اقتصادی این کشور باعث شد برای نخستین بار در تاریخ 

نرخ مبادالت دالر و یورو برابر شود.

سرویس خارجی-
واکنش ها به حمله چهارشنبه ترکیه به شمال 
عراق که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان 
شده بسیار گسترده و خارج از حد پیش بینی است. 
این حمله هم از ســوی دولت و مردم عراق و هم 
از سوی کشــورهای مختلف دنیا محکوم شده و 

محکومیت ها همچنان ادامه دارد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رسانه های ُکردی، بعدازظهر 
چهارشنبه گذشــته، گزارش دادند در حمله توپخانه ای 
ترکیه به شهر »زاخوِی« اســتان »دهوک« در مناطق 
ُکردنشیِن شمال عراق، تعدادی غیرنظامی کشته و زخمی 
شده اند. بر اثر این حمله 9 تن کشته و 3۱ نفر هم مجروح 
شدند که البته آمار مختلفی از تلفات این حمله منتشر 
شده که این معتبرترین آنها است. در این حمله دست کم 
3 کودک نیز جان باخته و چند نوزاد نیز زخمی شده اند؛ 

یکی از کشته شدگان، دختربچه ای یک ساله است!
این جنایت اما خــون مردم عراق را به جوش آورد. 
رسانه های عراقی بامداد پنجشنبه از تظاهرات گسترده 
مقابــل ســفارتخانه ترکیه در بغداد خبــر دادند. طبق 
گزارش ها معترضان، بعد از تجمع مقابل سفارتخانه این 
کشور در بغداد، پرچم ترکیه را از باالی ساختمان پایین 
کشیده و آتش زدند. اما این پایان ماجرا نبود، بعد از ظهر 
پنجشــنبه نیز صدها نفر از مردم عراق به ویژه جوانان 
این کشــور، در برابر سفارت ترکیه در بغداد، با برگزاری 
تظاهرات، خشم خود را ابراز کردند. صدها معترض، در 
برابر کنســولگری ترکیه در منطقــه »الوزیریه« بغداد، 
مجــددا تجمع کردند. معترضان دو بار تالش کردند که 
وارد کنسولگری شوند، ولی نیروهای امنیتی مانع از این 

کار شدند.
روز جمعه نیز مردم خشمگین عراق در اعتراض به 
حمله هوایی ترکیه به خاک کشورشان و کشته و زخمی 
شدن تعدادی از غیرنظامیان، مقابل سفارت این کشور در 
منطقه الوزیریه بغداد تظاهرات کردند. رسانه های عراقی 
از استقرار گسترده نیروهای ضد شورش برای حمایت از 
سفارت ترکیه در مقابل معترضان خشمگین خبر دادند. 
بر اساس این گزارش، معترضان از دولت عراق برای اتخاذ 
اقدامات بازدارنده جهت ممانعت از تجاوزات مکرر ترکیه 

درخواست کردند. تظاهرات های مشابهی نیز در کربالء 
و نجف اشرف برگزار و مراکز اعطای ویزای ترکیه بسته 
شده است. این حمله با محکومیت گسترده جهانی نیز 
مواجه شده است. از آمریکا و مصر و اتحادیه عرب تا ایران 

علیه این اقدام موضع گرفته اند.
ترکیه: کار ما نبود!

»مولود چــاووش اوغلو« وزیر خارجــه ترکیه روز 
پنجشنبه، اظهارات مقامات عراقی درباره حمله ترکیه به 
منطقه کردستان را تکذیب کرد: »بر اساس اطالعاتی که 
از نیروی هوایی ارتش دریافت کردیم، هیچ حمله ای به 
غیرنظامیان ]در دهوک عراق[ نداشته ایم.« سفارت ترکیه 
در بغداد که دستپاچه به نظر می رسد، حمله توپخانه ای 
عصر چهارشنبه را به گردن پ.ک.ک انداخت. وزارت امور 

خارجه ترکیه نیز چنان ادعایی را تکرار کرد.
واکنش دولت عراق

نخست وزیر عراق در واکنش به حمله ارتش ترکیه 
به منطقه کردســتان تأکید کرد که این کشــور حق 
کامل خود در پاســخ به تجــاوزات ترکیه را محفوظ 
می داند. همچنین منابع رســمی عراق خبر دادند که 
بغداد از ترکیه به شــورای امنیت شکایت کرده است. 
رئیس ائتــالف الفتح عراق به حملــه ارتش ترکیه به 
منطقه کردستان واکنش نشان داد و خواستار تعطیلی 
فوری مرز با ترکیه شــد. رهبر جریان صدر در واکنش 

به حمله ترکیه به شمال عراق گفت: ترکیه با این گمان 
که عراق تنها واکنش ضعیفی از خود نشان خواهد داد، 
وقاحتش را بیشــتر کرده است. از طرف دیگر پس از 
بیانیه شدیداللحن احزاب و مقامات عراقی علیه ترکیه، 
رســانه های عراقی خبر دادند که یک نماینده پارلمان 
این کشور از رئیس جمهور ترکیه به دادگاه شکایت کرده 
است. وزارت امور خارجه عراق در واکنش به حمله اخیر 
ترکیه، تأکیــد کرد که همه نیروهای ترکیه ای باید از 
خاک عراق خارج شوند. اما در مورد ادعای ترکیه، وزارت 
امــور خارجه عراق با بیان اینکه انکار تجاوز از ســوی 
ترکیه، یک شــوخی تلخ است، گفت که احتماال عراق 
هم در پاسخ به این حمله، از کارت اقتصادی استفاده 
خواهد کرد. در حالی که ترکیه مسئولیت این حمله را 
برعهده نمی گیرد و آن را به گردن پ.ک.ک می اندازد، 
»فؤاد حســین« وزیر امور خارجه عراق، امروز تصریح 
کرد که کارشناسان نظامی عراق حمله ترکیه به منطقه 
کردستان را تأیید کرده اند. حزب کارگران کردستان، 
پ.ک.ک، نیز دست داشتن در حمله مرگبار به استان 
دهوک عراق را رد کرد. همچنین اتاق بازرگانی دیالی 
عراق با صدور بخشنامه ای از همه تجار و بازرگانان این 
اســتان خواست تا در پاسخ به حمله خونین در شمال 
عراق، از واردات کاالهای ترکیه به کشور خودداری کنند. 
اما یک واکنش مهم دیگر آن که عضو کمیسیون امنیت 

ملی پارلمان عراق با اشاره به حمله به گردشگران عراقی 
در مرز ترکیه گفت که توافق امنیتی بغداد و آنکارا پایان 
یافته است. باید افزود که دفتر نخست وزیری عراق یک 

روز عزای عمومی در سراسر عراق اعالم کرد.
انتقام پهپادی 

اما این حمله واکنش های عملی و نظامی نیز در عراق 
به دنبال داشته است. رسانه های عراقی شامگاه چهارشنبه 
از حمله پهپادی به مکان های استقرار نظامیان ترکیه در 
استان دهوک واقع در شمال عراق خبر دادند. به گزارش 
فــارس از منابع عراقی، دو جوخه از پهپادهای انتحاری 
بال ثابت »کامیکازه« به سمت یکی از پایگاه های اشغالگر 
ترکیه در عراق به پرواز در آمده و ســپس به آن اصابت 
کردند. دقایقی بعد گروه عراقی موسوم به »اصحاب کهف« 
اعالم کرد که نقاط نظامی ارتش ترکیه در استان دهوک 
و پایگاه بامرنی در منطقه العمادیه را هدف قرار داده اند.

همچنین شــهردار »بامرنی« در استان دهوک خبر 
داد کــه بامــداد روز جمعه به نیروهــای ترکیه در این 
اســتان حمله پهپادی شده است. شــهردار بامرنی به 
شبکه »کوردستان24« در این باره خبر داد: »دو پهپاد 

به نیروهای ترکیه در بامرنی دهوک حمله کردند.«
حمله راکتی به مقر اطالعاتی ترکیه

منابع رســانه ای عراق از حملــه راکتی به یک مقر 
متعلق به سرویس های اطالعاتی ترکیه در شمال عراق 
خبر دادند. پس از انتشــار این خبر، کاربران شبکه های 
اجتماعی و دیگر کانال هــای خبری عراقی این خبر را 
بدون اشاره به جزئیات بیشتر، تایید کردند. هنوز جزئیاتی 
درخصوص این حمله راکتی منتشــر نشده است و هیچ 
طرفی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است. منابع رسمی 

عراق نیز این خبر را تایید یا رد نکرده اند.
هک شبکه های تلویزیونی ترکیه

یک روز پس از حمله جنایت کارانه به این گردشگاه در 
شمال عراق، چند شبکه تلویزیونی ترکیه ای حین پخش 
زنده هک شدند. این حمله سایبری توسط گروهی کردی 
موسوم به »۱۸77« و گروه عراقی »الطاهره« انجام شد و 
عامالن آن پیام »بمباران عراق را متوقف کنید، بمباران 
کردستان را متوقف کنید« را بر روی شبکه های ترکیه ای 

مذکور قرار دادند.

پس لرزه سیاسی جنگ اوکراین در رم

تورم و کمبود مواد غذایی
دولت و پارلمان ایتالیا را سرنگون کرد

لشکرکشی پلیس برزیل برای کشتار گانگسترهای مسلح 
در مناطق فقیرنشین

 پلیس برزیل می گوید در جریان درگیری میان نیروهای 
پلیس و اعضای یک باند مسلح در محله های شلوغ و فقیر 

نشین شهر »ریودوژانیرو«، دست کم ۱۸ تن کشته شدند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته: تیم های 
تاکتیکی پلیس و نیروی نظامی ریودوژانیرو روز پنجشنبه )به وقت 
محلی( به منطقه المائو این شهر حمله کردندتا اعضای یک گروه 
جنایتکار را بازداشت کنند.« پلیس می گوید که این گروه مظنون 
به دست داشتن در سرقت کاال و سرقت از بانک بود و قصد داشت 

به محله های فقیر نشین رقیب حمله کند تا قلمرو بیشتری بدست 
آورد. بر اســاس این گزارش دست کم  ۱۸ تن در این حمله کشته 
شــدند که شامل یک افســر پلیس، ۱۶ مجرم و یک زن بی گناه 
 اســت. در این عملیات حدود 400 نیروی امنیتی، چهار هواپیما 
و ۱0 خــودروی زرهی شــرکت داشــتند. »ژاییر بولســونارو« 
رئیس جمهور برزیل از تاکتیک های شــدید پلیــس در مبارزه با 
جنایات ســازمان یافته حمایت کرده و گفته است که گانگسترها 

باید »مانند سوسک« بمیرند.

دو جانشین نهایی بوریس جانسون معلوم شدند
ریشی سوناک و لیزا تراس

در ادامــه رقابت برای مشــخص کردن جانشــینی 
نخست وزیر سابق انگلیس، »ریشی سوناک« و »لیز تراس« 
به عنوان دو نامزد نهایی که باید برای رفتن به خانه شماره ۱0 

خیابان داونینگ استریت رقابت کنند مشخص شدند.
در انگلیس پس از استعفای از روی ناچارِ نخست وزیر، اعضای 
حــزب حاکم در پارلمان در میان خــود در چند نوبت رأی گیری 
کرده و از میان چند نامزد، یکی را انتخاب می کنند. در این میان، 
نخســت وزیر تا زمان انتخاب جانشینش، به کار خود ادامه خواهد 

داد. در دور اول این رأی گیری که چهارشنبه گذشته بین ۸ نامزد 
انجام شده بود، سوناک به عنوان وزیر دارایی سابق دولت »بوریس 
جانسون« با ۸۸ رأی صدرنشین شد. پس از او »پنی موردانت« وزیر 
دفاع ســابق با ۶7 رأی و »لیز تراس« وزیر امور خارجه به ترتیب 
در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. این رأی گیری ها در چند دور 
دیگــر ادامه یافت تا در رأی گیــری آخر با حذف »پنی موردانت« 
تنها ریشی سوناک و لیز تراس در گود رقابت باقی بمانند. در این 

رأی گیری سوناک ۱37 رأی و تراس ۱۱3 رأی به دست آورد.

رانندگان معترض به گرانی افسارگسیخته بهای 
سوخت در انگلیس خشم و عصبانیت خود را با ایجاد 
ترافیک در نقاط مختلف این کشور، در نخستین روز 

از تعطیالت تابستانی به نمایش گذاشته اند.
بهای سوخت و انرژی در کشورهای وابسته به نفت و 
گاز روسیه، به دلیل طوالنی شدن جنگ آن قدر زیاد شده 
که، در کنار سرنگونی برخی دولت ها )ایتالیا(، بحران های 
اجتماعی را نیز ایجاد کرده اســت. ادیروز خبر رسید که 
انگلیســی های خشــمگین از تورم در نخستین ساعات 
کاری خود، برای نشــان دادن اعتراضشان به وضعیت بد 
اقتصادی و گرانی سوخت، اتوبان های اصلی این کشور در 
لندن، لیورپول، منچســتر، بیرمنگهام و کاردیف را هدف 
قرار داده و سرعت حرکت وسایل نقلیه خود را به حدی 
کاهش دادند که باعث ترافیک ســنگین شــود که شد. 
مقامات بندر »دوور« در مواجهه با ترافیک 5ساعته مقابل 
گذرگاه مرزی دو کشور، وضعیت اضطراری اعالم کردند. 
»دوور« کم عرض ترین نقطه کانال مانش و نزدیک ترین 
مرز میان انگلیس و فرانسه است که بالغ بر ۱۱.7 میلیون 
مسافر، 2.۶ میلیون کامیون و 2.2 میلیون خودرو از این 

گذرگاه تردد می کنند.
منابع رســمی می گویند 53 هزار راننده در سراسر 
این کشور بحران زده در حرکت اعتراضی دیروز مشارکت 
داشتند. این درحالی است که با تعطیلی مدارس انگلیس 
پیش بینی شده که بالغ بر 20 میلیون نفر در یکی دو روز 
آینده، راهی سفرهای تابستانی شوند! پلیس انگلیس که 
از مهار تبعات این حرکت اعتراض عاجز مانده به ســایر 
رانندگان هشــدار داده از تردد در مناطقی که معترضان 

هدف قرار داده اند پرهیز کنند.
رانندگانی که در این اقدام نمادین مشــارکت کرده ، 
خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند 
تا قیمت ها شکســته شود. قیمت فروش هر لیتر بنزین و 

گازوئیل درحالی به مرز 2 پوند نزدیک شــده که پیش از 
جنگ اوکراین قیمت ها در محدوده یک پوند و 30 پنس 
بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی اســت که دولت از 
محل فروش سوخت کسب می کند و وارد خزانه می شود. 
این روزها پر کردن یک باک بنزین، به تعبیر رســانه های 
انگلیسی اشک رانندگان را در می آورد. هزینه پر کردن یک 
باک خودرو دست کم یکصد پوند هزینه دارد و این مسئله 
باعث بروز نگرانی های جدی برای ارائه خدمات در بخش 
عمومی و ســازمان هایی شده که به وسایل نقلیه عمومی 
وابســته هستند. چندی پیش نشریه گاردین در گزارشی 
نســبت به حذف مشاغل در خدمات عمومی هشدار داده 
بود. این درحالی اســت که جهش بی سابقه شاخص تورم 
و افزایش افسارگسیخته هزینه های زندگی انگلیس، را در 
بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. 
این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی شود و 
مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می دهند، 
مردم انگلیس را شــوکه کرده است. شاخص نرخ تورم در 
این کشور که به تازگی نخست وزیرش با یک شبه کودتای 

سیاســی از قدرت کنار گذاشته شده، بر اساس تازه ترین 
گزارش اداره آمار ملی این کشــور به 9.4 درصد رسیده 
است که باالترین رقم در 40 سال گذشته به شمار می رود.

رکورد زنی بدهی 
داده های آماری در انگلیس نیز نشــان می دهد که 
میزان بدهی دولت انگلیس در مــاه ژوئن)خرداد-تیر( 
گذشــته به رغــم افزایــش مالیات ها و نــرخ بهره بین 
بانکــی رکورد تازه ای ثبت کرده اســت. به گزارش ایرنا 
بــه نقل از تارنمای دفتر آمار ملی انگلیس، اســتقراض 
دولــت )اختالف موجود میان میزان هزینه های عمومی 
و میــزان مالیات های دریافتی( در مــاه ژوئن )خرداد/

تیر( گذشــته بــه 22.9 میلیارد پوند رســیده که این 
باالتریــن میــزان در ماه ژوئن طی نزدیــک به 3 دهه 
گذشته اســت.بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت 
 انگلیس در ماه ژوئن)خرداد-تیر( به نسبت سال گذشته

4.۱ میلیارد پوند افزایش یافته است. این درحالی است 
که طبق آمار منتشر شده، هزینه های عمومی با 9 میلیارد 

پوند افزایش به ۸۶ میلیارد پوند رسیده است.

اعتراض بزرگ خودرویی در انگلیس
به افزایش سرسام آور قیمت سوخت

محکومیت گسترده حمله ترکیه به شمال عراق
عراقی های خشمگین به سفارت این کشور حمله کردند


