
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/03/23 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقای محمدرضا اعرابی بجدنی به شــماره ملی 
0795192398 به ســمت رئیس هیات مدیره، آقای میثم ولی زاده به شــماره 
ملی 3875850688 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، برای مدت 
نامحدود شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت، از قبیل چک، سفته، 
برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد عادی و اداری شرکت، با امضا 

مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356073(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی بن تاسیسات مهر پایتخت 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465144 و شناسه ملی 14004622500

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای 
هیئت مدیره بشــرح ذیل انتخاب شدند: آقای ســید محمد سجادی به شماره ملی 0062582674 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد قدسی باغستان به شماره ملی 0073472395 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین اســالمی به شماره ملی 1639080971 به سمت مدیرعامل و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله 
چک، سفته، برات و همچنین افتتاح حسابهای بانکی و پرداخت از حساب های مذکور و بستن آنها 
و کلیه عملیات پولی، مالی و اعتباری شرکت با توجه به مفاد بند5 قسمت اول ماده 15 اساسنامه با 
امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب 
مدیر عامل کلیه عملیات مذکور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت انجام خواهد 

شد. اوراق عادی و مراسالت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1354671(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تولیدی خانه گستر
به شناسه ملی 10100591316 و به شماره ثبت 16423

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی 
تهران به آدرس اســتان تهران - منطقه 19، شهرستان 
شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، تجریش، خیابان 
 پل رومی، خیابــان دکتر علی شــریعتی، پالک 1788، 

طبقه 2 و به کدپستی: 1914964454 تغییر یافت.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356072(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی بن تاسیسات مهر پایتخت 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465144 و شناسه ملی 14004622500

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
مسعود عبیدرحمانی بشماره ملی 2594110892 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات 
 مدیره و خانم عاطفه ســورکی به کد ملی 2090471591 به سمت رئیس هیات مدیره

و خانم پروشــات مهـــرورزی به کد ملی 0011261900 و آقای حســین الهام بخش 
با کد ملی 2162107783به نمایندگی از طرف شــرکت صنایع غذایی گلتر به شناســه 
ملــی 10101648860 به ســمت عضو هیات مدیره و خانم ناهید اســدزاده با کدملی 
4911627182به نمایندگی از طرف شــرکت ســاوین طب ســمنان با شناســه ملی 
10103878908 بعنــوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اســناد 
و مدارک بهادارو تعهدآور از قبیل چک و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســالمی و 
نامه های عادی و مراسالت با امضـاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356095(

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضاء هیات مدیره بمدت 2 سال بقرارذیل انتخاب 
شدند : مسعود عبید رحمانی بشماره ملی 2594110892 ، عاطفه سورکی به شماره 
ملی2090471591 پروشــات مهرورزی 0011261900 شــرکت صنایع غذایی 
گلتر )سهامی خاص( شناســه ملی 10101648860 شرکت ساوین طب سمنان 
 )ســهامی خاص (با شناســه ملی 10103878908 مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت حامیان کاردیده پارس )حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10103179786 
 به سمت بازرس اصلی و موسســه حسابرسی صالح اندیشان)حسابداران رسمی( 
با شناسه ملی 10100523660 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356094(

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/12/16 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : به موضوع 
فعالیت شــرکت : ملزومات دارویی و هر نوع کاالی مجاز 
ارائه خدمات آزمایشــگاهی و خدمات آموزشی طبق قوانین 
جمهوری اســالمی ایران و پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط الحاق شدوماده مربوطه دراساسنامه به شرح 

مذکور اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356097(

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان شرکت سهامی عام
 به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای مهدی عربی نور به شماره ملی 4052012496 با دریافت تمام سهم الشرکه اش 
به میزان 250000 ریال از صندوق شــرکت، از ردیف شــرکاء خارج شد، آقای سیدرضا 
کشــتخوانی نیری به شــماره ملی 4433314307 با دریافت تمام سهم الشرکه اش به 
میزان 250.000 ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج شد. بدین ترتیب، سرمایه 
شرکت از مبلغ 1500000 ریال به مبلغ 1000000 ریال کاهش یافت، و ماده مربوط در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. بعد از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه به شرح زیر 
است آقای محمدرضا اعرابی بجدنی به شماره ملی 0795192398 دارای 500.000 ریال 

آقای میثم ولی زاده به شماره ملی 3875850688 دارای 500.000 ریال
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356071(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی بن تاسیسات مهر پایتخت
 شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465144 و شناسه ملی 14004622500

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1400/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقای سینا 
بندری با کدملی 1466216484 به سمت مدیر تصفیه شرکت 
برای مدت دو ســال تعیین و انتخاب گردید. - نشانی مدیر 
تصفیه و محل تصفیه به آدرس: تهــران، خیابان مرزداران، 
خیابــان 25متــری آزمایش، پالک صفــر، طبقه همکف با 

کدپستی 1464757161 تعیین گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356079(

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور مهر دانا طرح پردازان 
سهامی خاص به شماره ثبت 356927 و شناسه ملی 10104058770

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و ارایه خدمات مهندســی و علمی در زمینه فوتونیک ، 
فیزیک ، اندازه گیری های دقیق و ارائه خدمات آزمایشگاهی-آموزشــی در زمینه اپتیک 
کوانتومی، صادرات و واردات اقالم مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی، 
شــرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، اخذ شعبه و نمایندگی در داخل و خارج 
از کشــور، اخذ وام و تســهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری 
در صورت لزوم پس از اخــذ مجوز های الزم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران 
، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله قنات کوثر ، بلوار ش حســن 
طباطبایی نسب)اردیبهشــت( ، خیابان شهید برادران زفرقندی)196غربی( ، پالک 196 
، ســاختمان سپند ، طبقه چهارم کدپســتی 1685836116 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 80,000,000 ریال نقدی منقســم به 100 سهم 800000 ریالی 
تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 28000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 140136 مورخ 1401/04/06 نزد بانک سپه شعبه سراج با کد 1501658 
پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای 
حمیدرضا شجاعی اوغانی به شــماره ملی 0017753473 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای حمیدرضا راحتلو به 
شــماره ملی 0310718937 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
اســحاق خداپرست سیاهمزگی به شــماره ملی 5690029416 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای امید حاجی علی خمسهء به شماره ملی 0014375389 به 
سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای علی آتش فراز به شماره ملی 0372373747 
به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعییــن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص 
فوتون کاران پیشرو جوان پارسا درتاریخ 1401/05/01 

به شماره ثبت 599166 به شناسه ملی 14011356529 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1356070(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1401/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم واالگهر 
به شماره ملی 1860747957 به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
حسین شمس آبادی به شــماره ملی 2181176574 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن اسدی به 
شــماره ملی 2992534080 به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
محمدصادق حیدری موســی به شماره ملی 3149555493 به 
ســمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل نظری به شماره ملی 
4910857826 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت 
مدیره آقای محمدرضا محمدی به شــماره ملی 5069643517 
به ســمت عضو هیئت مدیره آقای علی رضا تنگسیری به شماره 
ملی 5859876629 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه چک ســفته 
بروات با امضا ثابت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر 
شرکت وسایر اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل قرار داد 
ها نقل وانتقاالت ونامه نگاری ها با امضا ثابت مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت 
نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمدرضا فدوی به 
شــماره ملی 1189349825 به سمت بازرس علی البدل وآقای 
ســهراب تقی پورآهنگر به شماره ملی 2060701163 به سمت 
بازرس اصلی به مدت 1 ســال مالی انتخــاب گردیدند ترازنامه 
 و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30 

به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت تحقیقات هوافضا 
وخدمات مهندسی پرآور پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 93240 و شناسه ملی 10101373495

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1354670(

مجله کیهان ورزشــی امروز )8 مرداد 1401( در سراسر کشور منتشر شــد. آخرین اخبار ورزش ایران و جهان در مجله کیهان ورزشی 
انتشــار می یابد و خوانندگان گرامی می توانند در مجله کیهان ورزشــی اخبار لیگ های فوتبال ایران و لیگ های معتبر اروپا را بخوانند. در 
شــماره تازه مجله کیهان ورزشی، صحبت های کارشناسان درباره نقش کمیته فنی فدراســیون فوتبال، نایب قهرمانی تیم وزنه برداری 
جوانان ایران در آسیا، گزارش مسابقات اخیر کشتی ایران و جهان، رویدادهای بسکتبال، سینما ورزش، نتایج پایانی لیگ والیبال ملت های 

جهان، آخرین نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران و... را می خوانید. در شماره 3381 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- کمیته ملی المپیک، اسیر بازی های انتخاباتی شده است!)چشم انداز(

- نمایندگان داللی و شارالتانیسم، نباید دوباره رئیس فدراسیون فوتبال شوند.)تکاپو(
- بازگشت به خانه آبی)نگاه چند بعدی(

- حق »وتو« در فوتبال ایران! )نگاهی دیگر(
- داستان الهام بخش قهرمان مسلمان بریتانیا)پرونده خارجی(

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

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد
اداره امور شــعب بانک ملی استان خوزســتان در نظر دارد، امالک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات 
دولت )ستاد ایران( به شماره 2001005540000003 به صورت نقد و اقساط فروش برساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیک دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
* شرایط ویژه فروش/ واگذاری قسطی*

نرخ سودنحوه بازپرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

صنعتی، دامداری کشاورزی 1
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره حداکثر یکسال تنفس10٪ قیمت گذاریو اموال منقول

تنفس جمعا به مدت 5 سال
نرخ سود 

مصوب شورای 
پول و اعتبار 

در حال حاضر 
با نرخ )٪18(

حداکثر شش ماه تنفس20٪ قیمت گذاریتجاری خدماتی2
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره 

تنفس جمعا به مدت 5 سال

مسکونی اداری3

30٪ قیمت گذاری

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 3 سال
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 4 سال40٪ قیمت گذاری
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 5 سال50٪ قیمت گذاری

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/05/06 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/05/24 می باشد
- مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/05/06 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/13 می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهادات و شرکت در مزایده: از ساعت 08:00 مورخ 1401/05/04 تا ساعت 19 مورخ 1401/05/24 می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی: ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتما می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام 
مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 19 مورخ 1401/05/13( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.

متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
1- تماس تلفنی: مورد سامانه با شماره تلفن 1456- واحد امالک: 06133366747 

 مزایده گر مزایده دستگاه اجرایی مزایده www. setadiran.ir )2- مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران
)مزایده شماره 2001005540000003 اموال غیرمنقول )امالک تملیکی(

مدیریت امور شعب بانک ملی استان خوزستان

آگهی مزایده امالک مستغالت تملیکی و مازاد 
نوبت اولبانک ملی استان خوزستان

سال هشتاد و یکم   شماره 23083   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (   شنبه 8 مرداد 1401   اول محرم 1444   30 جوالی 2022
 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۱۰ و ۴[

 شی جین پینگ خطاب به بایدن: هرکس با آتش 
بازی کند خواهد سوخت!

 آمریکایی هــا از ترس جنگ داخلی حزب جدید 
تشکیل دادند.

 پروژه نئوم و توهمات هالیوودی بن سلمان به روایت بلومبرگ.

 ورود پنهانی نظامیــان آمریکایی به خاک یمن؛ 
هدف: نفت!

 ســفیر آمریــکا در نیکاراگوئه زبــان درازی کرد
با تحقیر اخراج شد.

باران تهدید و نکبت بر سر صهیونیست ها

از آتش سوزی بزرگ در حیفا
تا نگرانی عضو شاباک از وقوع جنگ داخلی

کرونــا  روزانــه  فوتی هــای  افزایــش شــمار   
به 54 نفر.

 رئیــس  بنیاد مســکن: وام 200 میلیون تومانی 
مسکن روستایی از امروز پرداخت می شود.

 دولت در انجام طرح  باز توزیع بنزین عجله نکند.

 سخنگوی وزارت صمت: تجارت ایران و بالروس 
20 برابر می شود.

 تــداوم فعالیت ســامانه بارشــی »مانســون« 
در نیمه جنوبی کشور تا سه شنبه.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد

تمهیدات ضدکرونایی 
برای برگزاری هیئت های عزاداری

 ]صفحه ۱۱[

در گفت وگوی تلفنی یکساعته رؤسای جمهور ایران و چین مطرح شد
تفاهمات مهم تهران- پکن 

برای توسعه همکاری های راهبردی اقتصادی

وقوع سیل و آبگرفتگی در ۱9 استان کشور با 3۴ فوتی و2۰ مفقودی

سپاه، ارتش، هالل احمر ،دولت و شهرداری ها 
به یاری سیل زدگان شتافتند

رد بارگاه قدس هک جای مالل نیست
سراهی قدسیان همه رب زانوی غم است

 آیت اهلل رئیســی و شی جین پینگ با طرح ابتکارهای توسعه همکاری ها و ابراز خرسندی از روند توسعه 
روابط و جهش در مبادالت تجاری دو کشور در یک سال گذشته، درباره راهکارهای توسعه و تسریع در روند 

اجرایی شدن برنامه همکاری جامع 25 ساله توافق کردند.
 رئیس جمهور در واکنش به تحســین سیاســت توســعه روابط و همکاری های جمهوری اســالمی ایران 
با همسایگان و دستاوردهای آن توسط رئیس جمهور چین، تاکید کرد: این رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
بسترهای الزم برای امنیت و توسعه جمعی در غرب آسیا را فراهم آورده است و می تواند الگویی برای تقویت 

اعتماد سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه باشد.
 شــی جین پینگ ضمن اشــاره به اهمیت حفظ ثبات منطقه و نقش ســازنده جمهوری اســالمی  ایران 

در این راستا، تأکید کرد که چین مخالف سیاست فشار و یکجانبه گرایی است.

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

کوئینسی: زیانبار بودن 
انزوای ایران را

همه فهمیدند جز آمریکا

گزارش خواندنی اویل پرایس

کشورها، بی اعتنا به تحریم ها
خریدار نفت ایران هستند

]صفحه ۴[

]صفحه ۱۰[

بسیار  ایران  نفت  »مشتریان  پرایس:  اویل   
مشتاق اند تا نفت این کشور را خریداری کنند. 
در این میــان تحریم های آمریکا هم کمترین 

تأثیر را در مقابله با آنها داشته است«.
 »به نظر می رسد که صنعت نفت ایران به رغم 
انرژی  به ویــژه در بخش   تحریم های آمریکا 

هر روز قوی تر می شود«.
 رویترز با اشاره به نظم جدید بازار نفت چین 
پس از جنگ اوکراین: »صادرات نفت ایران به 
مقصد چین با رشد ۱۴۴ درصدی همراه بوده 
است و بیشترین جهش را نسبت به نفت سایر 

کشورها داشته است«.
 به مــوازات افزایش تقاضا برای نفت ایران، 
 وصــول درآمدها نیز افزایش یافته اســت. 
وزیر اقتصاد به تازگی اعالم کرده که درآمدهای 
نفتــی و میعانات گازی کشــور در چهار ماه 
نخست سال جاری 58۰ درصد در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
 بر این  اســاس تحریم های آمریکا کمترین 
تأثیر را در دلسردی مشــتریان برای خرید 
نفت و انرژی از ایران داشــته است. کشورها 
در مواجهه بــا کمبود عرضه و افزایش قیمت 
به دنبال ایجاد حاشیه امن برای تأمین انرژی 

خود هستند.
 آمریکایی ها تالش می کنند برای نشان دادن 
که می توان  کنند  وانمود  این طور  ابهت خود، 
بدون نفت کشــوری مانند ایــران هم بازار 
را مدیریــت کرد؛ ادعایی که بــا واقعیت ها 

همخوانی ندارد.

 

چشم طمع دشمن
به کم کاری ها در موضوع حجاب

یادداشت روز

] صفحه۲ [

صفحه ۲

ایران با وجود تحریم ها
به صادرکننده جهانی پهپاد 

تبدیل شده است

نیویورک تایمز: 

صفحه آخر

چه کسانی در عراق
نمی خواهند این کشور 
روی آرامش را ببیند؟

کیهان بررسی می کند

صفحه ۱۱

وضعیت انبارهای گمرکات 
و اموال تملیکی 

تا حصول نتیجه مطلوب دنبال می شود

رئیس  قوه قضائیه در سفر به استان بوشهر:

صفحه ۱۱

فریادمان برای حل مشکالت اقتصادی
 کمتر از مقوله حجاب نبوده است

خطیب جمعه تهران: 

صفحه ۷

نامه حجت االسالم قرائتی 
به دختران



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* آمریکا با اعمال تحریم به بهانه های مختلف سعی در افزایش فشار برای جلوگیری 
از شــکوفایی اقتصادی کشورمان دارد. ولی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای 
با اقتصاد مقاومتی و نگاه به همســایگان و شــرق به راحتی می تواند بر مشکالت 

اقتصادی فائق آید.
محترمی
* خداوند بر درجات تمامی شــهدا و امام شــهدا به ویژه شــهیدان شفیع زاده و 
طهرانی مقدم بیفزاید که با از جان گذشتن و تربیت نیروهای مومن و متعهد در 
خودکفایی صنایع نظامی به ویژه صنعت موشکی و... به جایی رسیده ایم که امروز به 
جای خرید سیم خاردار، به صادرکننده محصوالت نظامی تبدیل شده ایم و دشمنان 
به ویژه غده سرطانی منطقه از هیبت نظام به وحشت افتاده است. خدا را شکر و 
سالم و درود خداوند بر امام راحل و شهدای جبهه مقاومت، خداوند بر عمر و عزت 
رهبر حکیم و فرزانه هم بیفزاید که دکترین نظامی را به درستی تدوین و توسط 
سربازانش اجرا کردند که امروز کسی قادر به نگاه چپ به جمهوری اسالمی نیست.
ثامنی
*  حذف ارز ترجیحی و حمایت از رونق تولید در جلوگیری از قاچاق گندم، روغن 
و دارو و... نقش مهمی ایفا کرده است. تنها در حوزه آرد گندم شاهد صرفه جویی 
دو میلیون تنی تا پایان ســال 1401 هســتیم. جا دارد از دولت جهادی تقدیر و 

تشکر شود.
میرجعفری
* سرود جهانی، »سالم فرمانده« کشورها را یکی یکی درمی نوردد و از قاره آسیا به 
اروپا و آمریکا رسید. ان شاءاهلل دل های پاک بچه های معصوم و اشک ها و دعاهای 
آنها زمینه فرج حضرت  بقیه اهلل )عج( را فراهم نماید و امام المسلمین امام خامنه ای 
عزیز پرچم انقالب اسالمی را به فرمانده کل و صاحب عصر و زمان تقدیم نمایند 

و شاهد برچیده شدن بساط ظلم و جور در دنیا به ویژه در غرب آسیا باشیم.
زینب قاری
* روزگاری منافقین کوردل از پادگان اشرف سابق به کمک صدام آمدند و عملیات 
حمله به اســالم آباد را طراحی و تا تنگه چهارزبر 34 کیلومتری غرب کرمانشاه 
رســیدند و البته به کمین لشکریان اسالم به فرماندهی سپهبد شهید علی صیاد 
شیرازی و سپاهیان اسالم با نام عملیات مرصاد افتادند و بسیاری از آ نها به درک 
واصل شدند به خیال خام خود می خواستند 33 ساعته به تهران برسند و تهران 
را فتح نمایند! اما امروز به برکت خون های مقدس شهیدان صیاد و حاج قاسم و 
دالوران ارتش و سپاه و ناجا و شهدای حشدالشعبی، به پادگان نیروهای انقالبی 
عراقــی تبدیل شــده و در این پادگان رژه می رونــد و آن نگون بخت ها در خانه 

سالمندان آلبانی به دریوزگی مشغولند.
0936---6960
* جناب آقای پزشکیان! در دولت جدید گشت ارشاد از مدیرانی که دولت یازدهم 
و دوازدهم پرورش داد شروع شد و تا توانست دست پلیدشان را قطع کرد. علت 
واقعی این جیغ و فریاد در آنجاست. البته این که شما نمی خواهید ببینید بحث 

دیگری است.
0253---3561
* 4 ســال از بازداشــت غیرقانونی و خالف کنوانسیون وین آقای اسداهلل اسدی 
دیپلمــات کشــورمان در بلژیک می گذرد. بدعتی که آلمــان و بلژیک در زمینه 
نقض مصونیت دیپلمات ها گذاشته اند باید دامن خودشان را بگیرد. با این چنین 

کشورهایی باید مثل خودشان رفتار کرد تا تأدیب شوند.
بیاتی
* حمایت از ازدواج جوانان و حمایت از زوج های نابارور ، دوبخش حیاتی سیاست 
افزایش جمعیت است. مسئولین محترم باید بسترهای مورد نیاز را فراهم نمایند و 
ترس از تشکیل خانواده و فقر اقتصادی هم نباید مانع روی آوردن جوانان عزیز به 
ازدواج بارور شود. با اتکا به خداوند قادر متعال و ایمان به غنی بالذات و امدادهای 

الهی رغبت به ازدواج باید فراگیر شود.
0922---9239
* تعداد سگ های ولگرد در مقابل ساختمان گذرنامه و پلیس امنیت اخالقی فاز 
4 شهر  اندیشه شهریار آن قدر زیاد است که بچه ها جرأت بیرون آمدن از منازل را 
ندارند. از مسئولین امر درخواست می شود نسبت به جمع آوری آنها اهتمام ورزند.
0935---5516
* خبر کاهش قیمت برنج صحت دارد ولی در حد کاهش 35 درصدی که می گویند 

نیست بلکه بین 10 تا 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
زیرابی
دولــت کاری بکند که ثبــات به بازار بورس برگردد و ســهامداران بورس کمتر 

آسیب ببینند.
خانی
* بین قیمت مســکن و وام مسکن فاصله نجومی به وجود آمده است.به همین 
سبب هیچ رغبتی برای گرفتن وام مسکن وجود ندارد. یا باید وام مسکن افزایش 

پیدا کند یا قیمت مسکن پایین بیاید تا بتوان صاحب خانه شد.
رسول منش
* مغازه داران و رستوران داران خیابان شریعتی حدفاصل پل رومی تا میدان قدس با 
گذاشتن موانع جلوی مغازه های خود مانع پارک خودروها در این خیابان می شوند 
و بدتر از آن پیاده رو را پر از میز و صندلی برای صرف غذا کرده اند. عرض بنده این 

است چرا مامورین شهرداری با این تخلفات برخورد نمی کنند؟
0935---0220
* بعضــی از رانندگان اتوبوس های تندرو در خیابان ولی عصر به حدی اتوبوس را 
از مسافر پر می کنند که در ایستگاه های طول مسیر نمی توان سوار اتوبوس شد. 

چرا فکری به حال مسافرین بین راه نمی کنند؟
0937---5017
* با وجودی که در میادین تره بار و برخی معابر تخم مرغ شانه ای ۶0 هزار تومان 
به فروش می رســد چگونه برخی مغازه داران آن را 100 هزار تومان می فروشند؟ 

آیا نظارتی بر این اجحاف ها بر مردم نیست؟ 
ابوالحسنی 
* براســاس اعالم رسانه ها در برخی شهرها آب منطقه و محله ای بیش از  اندازه 
قطع می شود و گاهی علت را عملیات آبفـا اعالم می کنند. الزم است در این فصل 
گرما مشکل آب مردم در اسرع وقت حل شود تا مردم دچار رنج و مشقت نشوند. 
مرزبان 
* فشار آب در منطقه جنوب تهران بسیار پایین است و مردم را به مشـقت انداخته 

است. لطفا مسئولین امر به رفع مشکل اهتمام ورزند.  
حیدری

کوئینسی: زیانبار بودن انزوای ایران را
همه فهمیدند جز آمریکا

یک  اندیشکده آمریکایی تاکید کرد بسیاری از دولت های منطقه خاورمیانه 
راهبرد بی حاصل انزوای ایران را کنار گذاشته و دنبال روابط با ایران هستند، 
دولت آمریکا هم باید راهبرد بی نتیجه خود را که ایران را وادار می کند مقاومت 
در برابر فشــار ها را بیشــتر کند و توانمندی های اقتصادی و نظامی خود را 

باالتر ببرد، کنار بگذارد
نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت وابسته به »اندیشکده کوئینسی« در 
گزارشی تحلیلی می نویسد: رویکرد همیشگی آمریکا در چند دهه گذشته، 
منزوی کردن بیشتر ایران بوده است. اما این حس انزوا ممکن است تمایل 
ایران بــرای تنش زدایی و همکاری اقتصادی را خاموش کند و به ســمت 
سیاست های نامطلوب براند. سیاست آمریکا همچنان ایران را وادار می کند 
مقاومت در برابر فشــار خارجی را بیشــتر کند، توانمندی های اقتصادی و 
نظامی خود را افزایش دهد و نیروی خود را صرف رابطه با دولت هایی کند 

که تمایلی به مشارکت در کمپین فشار علیه ایران ندارند.
تغییر راهبرد بی نتیجه منزوی کردن ایران، فرصت های مهمی را ایجاد 
می کند. بســیاری از دولت های خاورمیانه، آشکارا به این تغییر توجه نشان 

داده اند و برای تعامل دیپلماتیک با ایران می کوشند
تغییــرات در ژئوپولیتیک خاورمیانه روشــن می کند که ریشــه اصلی 
تنش های منطقه، عمال به همان آفتی بازمی گردد که دیپلماسی منطقه ای 
را مختل می کرد؛ طرد کردن و منزوی  ســازی. کشــورهای منطقه، تدریجا 
می فهمند که مســیر فعلی تکرار تنش، پایدار نخواهند ماند. امارات متحده 
عربی در اندیشه اعزام ســفیر به تهران است. در حالی که فشاری بر ریاض 
برای عادی  سازی با اســرائیل وجود دارد، سعودی ها در تعامل دیپلماتیک 
با تهران هســتند. این تغییر نگرش در میان شــرکای آمریکا، باید فضای 
مناسبی را برای سیاستگذاران در واشنگتن فراهم آورد تا آنها نیز در نگرش 
خود تجدید نظرکنند، مخصوصا در تفکر غیرقابل اجتناب بودن درگیری و 

بحران در منطقه.
برجام، منطقی ترین نقطه آغاز برای گشودن گره روابط پرتنش بین المللی 
و منطقــه ای ایران و ایجاد چارچوبی برای تنش زدایی در دیگر زمینه های 
منطقه ای بود. همه کشــورهای عضو شورای همکاری، از جمله عربستان و 
امــارات با وجود برخی تردیدهای اولیه، اکنون عالقه خود را به احیای این 

توافق نشان می دهند.
 کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس، اهمیت آرام  سازی در روابط
واشــنگتن - تهران را دریافته اند و به دستاوردهای بالقوه سیاسی، نظامی و 
اقتصادی که می تواند از گشــایش در تحریم های ایران حاصل شود، توجه 
دارند. این موضوع باید در سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه گنجانده شود.
جو بایدن نیز اخیرا در مقاله ای که پیش از سفر به خاورمیانه در واشنگتن 
پست منتشر شد، فواید یک خاورمیانه امن تر و درهم بافته تر را به رسمیت 
شناخت و اینکه چگونه »آبراه های این منطقه برای تجارت جهانی و زنجیره 
عرضه، نقشی بنیادین دارند« و »منابع انرژی منطقه برای خنثی کردن اثرات 
جنگ روسیه بر عرضه جهانی حیاتی هستند.« وی همچنین تصدیق کرد که 
منطقه در حال نزدیک شدن از گذر دیپلماسی و همکاری است به جای آنکه 
با نزاع، چند پاره شود. اما به نظر می رسد که این واژه ها درباره منطقه ای گفته 
می شــود که شامل ایران نمی شود. بایدن همچنان به رویکرد منزوی  سازی 
و تحریم های چندالیه چند دهه ای و سیاســت بازدارندگی علیه ایران ادامه 
می دهد؛ رویکردی که مانع اصلی همکاری های فراگیر منطقه ای بوده است.

اگر برجام احیا نشــود، تحریم های ثانویه آمریکا پابرجا مانده و شدیدتر 
 می شــوند و واشــنگتن یک بار دیگر کارزار فشــار حداکثری بر تهران را 
از سر می گیرد. این وضعیت نه تنها هرگونه امکان برای دیپلماسی منطقه ای 
را خفه می کند بلکه تاثیری شگرف و منفی بر تحوالت دیپلماتیک و اقتصادی 
در منطقه می گذارد. در چنین شرایطی، به نظر می رسد که واشنگتن به دنبال 
تشدید تنش ها از گذر شراکت در منطقه و اتحادهایی باشد که برای ایزوله 
کردن تهران طراحی شده اند. این خطرناک است اما دولت های منطقه هم، 
چنــدان حمایت جدی ای از آن به عمل نیاورده اند. این منطقه، تجربه های 

تلخی از تشدید کشمکش نظامی در سال 2019 دارد.
چه توافق هسته ای زنده شود یا نشود، ضرورت دارد آمریکا در سیاست 

قدیمی انزوای ایران، تجدید نظر کند. 
قانون اقدام راهبردی مجلس

از بروز فاجعه ای بزرگ تر از برجام مانع شد
قانــون اقدام متقابل مجلس در موضوع هســته ای، برخالف آنچه آقای 

روحانی ادعا می کند، از بروز فاجعه ای بزرگ تر از برجام جلوگیری کرد.
روزنامه فرهیختگان با اشــاره به مالقات اخیر روحانی و برخی اعضای 
دولت وی و سخنان خالف واقع روحانی در این جلسه نوشت: آنچه روحانی 
در این جلســه با ناراحتی از آن یاد کرده اســت، طرح 9ماده ای مجلس با 
هدف اقدام متقابل دربرابر بدعهدی آمریکایی ها و نقض برجام بود. طرحی 
که در اواســط آذرماه سال99 با عنوان »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
و صیانــت از حقوق ملت ایران« به تصویب نمایندگان مجلس رســید. در 
شرایطی که آمریکا به طور یک طرفه و غیرقانونی تعهداتش نسبت به برجام 
را گام به گام کاهش می داد، ایران تقریبا تماشاچی بود و تنها کاری که طبق 
برجام برای ایران تخلف محسوب نمی شد، متقاعدکردن روسیه و چین برای 
محکوم کردن این بدعهدی های طرف غربی بود. اما طرف آمریکایی درنهایت 
از برجام خارج شــد و ایران تا پیش از تصویب قانون اقدام راهبردی به طور 
کامل تعهدات خود ذیل برجــام را دنبال می کرد. به بیان دیگر، آمریکا در 
آن مقطع با اینکه زیر تعهدات خود زده بود اما هیچ محکومیت و تهدیدی 
را متوجه منافع خود نمی دیــد، یعنی به طور کلی هیچ هزینه ای بابت این 
بدعهدی آشــکار پرداخت نکرده بود. این شــرایط تا زمانی ادامه داشت که 
ایران تصمیم گرفت دست به اقدامات متقابل زده و تعهدات خود ذیل برجام 
را گام به گام کاهش دهد. قانون مذکور که سازمان انرژی اتمی کشورمان را 
مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عملیات 
نصب، تزریق گاز، غنی  سازی و ذخیره  سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با 
حداقل 1000دستگاه سانتریفیوژ نسل دوم پیشرفته آغاز کند. همچنین این 
سازمان را مکلف کرده در همین بازه زمانی، عملیات غنی  سازی و تحقیق و 
توسعه با سانتریفیوژ نسل ششم را با حداقل 1۶4سانتریفیوژ از این نوع آغاز 
کرده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به 1000دستگاه 

سانتریفیوژ توسعه دهد.
امــا برای تایید مزایــا و فرصت هایی که با تصویب این قانون پیش روی 
دستگاه سیاست  خارجی کشورمان فارغ از اینکه چه دولتی برسر کار است 
قرار گرفت، تنها کافی ا ســت مروری بر شرایط مذاکرات وین در آن مقطع 

داشته باشیم. شرایط حاکم مذاکرات هسته ای در ششمین دور، آن چیزی 
نبــود که در نتیجــه خود منافع ایران را تامین کند. آنچه الزم اســت بعد 
از ادعای اخیر حســن روحانی مجددا یادآوری  شــود، امتیازات فرابرجامی 
و عجیــب مورد مطالبه طرف غربی ازجملــه تعهد ایران درخصوص حذف 
سانتریفیوژهای نسل جدید، نابودی اورانیوم غنی شده ۶0درصد و بازگشت 
به شرایط غنی  سازی 3.۶درصد بود که مذاکره کنندگان کشورمان نیز به سمت 
پذیرش آنها قدم برداشته بودند. این اتفاق درحالی رخ می  داد که طرف غربی 
در مقابل حتی حاضر به لغو تحریم های دوره ریاست جمهوری ترامپ هم نشده 
بود. به بیان دیگر، مذاکرات وین با این اوصاف به سمت یک فاجعه تمام عیار 
پیش می رفت که عواملی ازجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از 
وقوع آن جلوگیری کرد. نکته قابل توجه و البته تعجب آور اینکه موارد مورد 
اشــاره درباره مطالبات فرابرجامی غرب از ایران و نزدیک شدن کشورمان به 
یک توافق بد دیگر در مقطعی رخ  می داد که مذاکرات وارد ششــمین دور 
 شده بود. این مسئله می تواند نشان دهنده شرایط به مراتب بدتر مذاکرات در

پنج دور پیش از آن باشد، پنج دوری که همه پیش از تصویب اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها توسط مجلس پیگیری شده بود.

فرهیختگان در پایان تأکید می کند؛ شــگردهای آقای روحانی مبنی بر 
اینکه نگذاشتند کار کنیم، برای مردم نخ نما شده است.

از آن روزهایی که دست نشانده های غرب در این کشور حق نوکری را 
برای اربابان خود تمام کرده و شخصی همچون »تقی زاده« راه پیشرفت 
را سرتا پا فرنگی شدن می دانست یا رضا شاه جیره خور انگلیس راه ترقی 
را کشف حجاب و کشیدن به زور روسری و چادر از سر زنان این مملکت 
اعالم می کرد تاکنون قریب یک قرن می گذرد اما سیاســت غرب در 
به کارگیری پادوها برای استحاله فرهنگی کشورمان متوقف نشده است 
و بهره برداری آنها از دستگاه های تبلیغاتی و رسانه ای گسترده برای حمله 
بــه حجاب ادامه دارد. اگر غربی ها یک روز با ضرب و زور رضا قلدر که 
برای خوش خدمتی از کشتار و جنایت عظیمی همچون فاجعه مسجد 
گوهرشاد هم ابایی نداشت حجاب از سر زنان ایرانی می کشیدند، امروز 
و طی سال های اخیر، با جنگ تبلیغی و شبهه افکنی یا فریب و خدعه و 

تقی زاده های امروزی در همان مسیر حرکت می کنند.
البته هر چه می گذرد بر شدت تالش دشمن در این عرصه افزوده 

می شود چرا که دشمن 
روز به روز از پیشرفت و رشد همه جانبه زنان ایرانی دلبسته به حجاب 
اسالمی و حضور موفق بانوان کشورمان در عرصه های مختلف علمی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و... با وجود داشتن حجاب عصبانی 
است. مگر غیر از این است که دشمن بیشتر با حجاب در کشور ما کار دارد 
و خیلی بر روی حجاب در کشورهای دیگر اسالمی تمرکز ندارد. آنها از 
یک طرف بیم دارند که زنان موفق و پیشرو ایرانی با حجاب خود الگویی 
برای سایر زنان شوند و از طرفی دروغ های غرب درخصوص نسخه باطل 
عبور مسیر پیشرفت جامعه از بی حجابی و برهنه کردن زنان برمال شود.

موضوعی که رهبر انقالب در دیدار هفته گذشته خود با ائمه جمعه 
سراسر کشور در تشریح آن فرمودند:»حقیقت مسئله این است که زِن 
باشرف و بااستعداد ایرانی یکی از بزرگ ترین ضربه ها را به تمّدن غرب 
زده. اینها دلشان پُر است؛ ]این کار را[ زنها کردند. غیر از مجموع حرکت 
جمهوری اسالمی، به خصوص زن ایرانی یکی از مهم ترین ضربه ها را به 
داعیه های غربی و دروغ های غربی وارد کرده. چطور؟ اینها سالها است 
- دویست سال است - که می گویند زن اگر چنان که از قیود اخالقی و 
شرعی و مانند این چیزها رها نشود نمی تواند پیشرفت کند، نمی تواند 
به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسد؛ این جوری 
دارند می گویند. شرط رسیدن زن به رتبه های باالی اجتماعی و سیاسی 
و غیره این اســت که این قیود اخالقی را رها کند. زن ایرانی این را در 
عمل تکذیب کرده؛  زن ایرانی در همه  میدان ها با موّفقّیت و سربلندی و 
با حجاب اسالمی ظاهر شده. اینها رجزخوانی نیست، اینها واقعیت های 

محسوس جامعه  ما است.«
بازتاب این عصبانیت غربی ها از زنان و جامعه دیندار ایران را می توان 
در افزوده شدن حجم فعالیت ها و تبلیغات و جنگ رسانه ای آنها علیه 
ارزش هایی همچون حجاب اسالمی مشاهده کرد. آنها قصد دارند اعتقاد 
به حجاب و عفاف را که یــک مزیت مهم و عامل برتری جامعه ایرانی 
محسوب می شــود از بین ببرند تا همان بالیی که طی قرن های اخیر 
بر ســر زن و خانواده و نقش مادری در غرب آوردند و به اسم آزادی و 
ادعای دروغین برابری زن و مرد یک عنصر عفیف و محوری در خانواده 
را تبدیل به آلت دست و خوشگذرانی مردان و نیروی کار ارزان قیمت 

و رونق دهنده تبلیغات کردند به سر جامعه ما بیاورند.
در این میان اما آنچه عجیب اســت؛ انفعال و کم کاری بسیاری از 
مسئوالن و دستگاه های مسئول در این جنگ تمام عیار فرهنگی است. به 
عبارتی هرچه غربی ها در این حوزه با انگیزه و جدی و با صرف هزینه های 
گزاف وارد شده اند، در داخل بدون تعارف باید گفت سال هاست که شاهد 
خواب خوش و غفلت و کم کاری خطرناک بسیاری از مسئوالن مربوطه 

و نهادهای مرتبط هستیم.
در این که عموم و قاطبه زنان کشورمان دوستدار و معتقد به حجاب 
و عفاف و عامل به این فریضه اجتماعی- دینی هستند و همان طور که 
چکمه و شالق سربازان رضاخان نتوانست حجاب آنها را برباید هجمه 
فرهنگی امروز هم آنها را از حجاب دور نمی کند، شکی نیست، اما نباید 
از این واقعیت غافل شد که طرف مقابل به طور مستمر و با جدیت از طرق 
مختلف مشغول شبهه افکنی و تالش برای ترویج بی حجابی و حیازدایی 

در جامعه است و به طور ویژه نوجوانان و جوانان را هدف گرفته است.
وقتی سخن از کم کاری در عرصه ترویج حجاب و عفاف می شود باید 
به 32 دستگاه عریض و طویل فرهنگی، اجرایی، تبلیغاتی و رسانه ای 
اشاره کرد که با وجود داشتن وظیفه ذاتی و البته تصریح قانون، اکثریت 
قریب به اتفاق آنها به شــدت در موضوع عمل به وظایف خود در بحث 

حجاب و عفاف کم فروغ و کم کار هستند.
به عنوان مثال در شرایطی که طرف مقابل برای اثرگذاری بر روی 
ذهن و باورهای جوانان و نوجوانان و زنان و دختران جامعه درخصوص 
مسئله حجاب از تمام ظرفیت و روش های رسانه ای و تبلیغی خود استفاده 
می کند، باید از مسئوالن صدا و سیما به عنوان رسانه ملی پرسید؛ تاکنون 
چند فیلم یا سریال و انیمیشن با موضوع تشریح فلسفه و آثار ارزشمند 
حجاب یا تبلیغ جذاب مســتقیم و غیرمستقیم آن ساخته اند؟ اصوالً 
جایگاه و سهم ترویج عفاف و حجاب در رسانه ملی کجا و به چه  اندازه 
است؟ از طرفی در سایه غفلت یا انفعال مسئوالن امر، متاسفانه بسیاری 
از تولیدات سینمایی و تئاتر در کشورمان در سال های اخیر به بستری 

برای تمسخر یا تخطئه حجاب و یا ترویج بد حجابی تبدیل شده اند.
یکی دیگر از حوزه هایی که متاسفانه به طور جدی به بحث ترویج 
بدحجابی و بدپوششی دامن می زند، رها بودن بازار پوشاک و نبود نظارت 
کافی و موثر بر روی تولید و عرضه البسه مناسب به خصوص برای بانوان 
است. امروزه اگر خانمی قصد خرید مانتویی پوشیده و مناسب را داشته 
باشد به شدت دچار زحمت و سرگردانی می شود و باید به فروشگاه های 
متعدد مراجعه کند حال آنکه ویترین فروشگاه های مراکز مهم و حتی 
فرعی عرضه مانتو و البسه زنانه مملو از تولیداتی است که هیچ سنخیتی 
با مقوله عفاف و حجاب و پوشــش اســالمی ندارند. از طرفی گرانی 
پارچه های مناســب چادری در مقابل قیمت کمتر لباس های نامناسب 
عرضه شده، به نحوی اســت که انگار قصد و تعمدی برای تنبیه زنان 
محجبه وجود دارد! به راستی اگر عزم و اراده ای واقعی در بین مسئوالن 
اصناف مرتبط با پوشاک و دستگاه های ناظر و متولیان این حوزه وجود 
داشته باشد نمی توان به این آشفته بازار پوشاک بانوان سر و سامانی داد؟

حساب کسانی که سازماندهی شده یا از روی عناد نسبت به قانون 
حجاب بی توجهی می کنند جداست اما مسئله مهم درخصوص بسیاری 
از زنان و دخترانی که بعضاً از لحاظ ظاهری یا پوشش و حجاب شرایط 
مناسبی ندارند این است که نمی توان همه آنها را دین گریز یا دارای عقاید 
ضدارزشی و ضد انقالب دانست همان طور که بارها و بارها دیده ایم طیف 
قابل توجهی از زنان و دختران حاضر در محافل و مراسمات محرم و اعیاد 
مذهبی یا تشییع شهدا و برنامه های دینی را خانم هایی تشکیل می دهند 
که شاید از لحاظ ظاهری این تصور پیش بیاید که این افراد سنخیتی با 
موضوع این جلسات و برنامه ها نداشته باشند اما واقعیت آن است که 
عمــوم زنان و دختران جامعه ما با ظواهر مختلف ذاتاً و فطرتاً دیندار و 
دارای گرایشات مذهبی هستند و شاید بتوان گفت مشکل بسیاری از 
این افراد این است که در سایه کم کاری ها و عدم تبیین درست فلسفه 
و ارزش های اعتقاد به حجاب از سوی دستگاه های متولی و از طرف دیگر 
القائات زیرکانه، پرحجم و زیرپوستی دشمنان در بی اهمیت یا مزاحم 
نشان دادن حجاب، مسئله حجاب و پوشش برتر برای آنها به عنوان یک 
امر اعتقادی نهادینه نشده و در نظر بسیاری از آنها حجاب بیشتر یک 
بحث شــخصی، غیراعتقادی و شبیه یک تیپ و مد است تا یک بحث 
دینــی؛ غافل از اینکه حجاب به دالیل متعدد عقلی، دینی و اجتماعی 
یک موهبت الهی و حافظ گوهر وجودی شخص، خانواده و اجتماع است.

یکی از دســتگاه های مهم و اثرگذار در حــوزه تربیت و پرورش 
انسان های دیندار و معتقد به ارزش های اسالمی نهاد آموزش و پرورش 
است. متاسفانه سال هاست که مسئله پرورش در این نهاد مهم و اثرگذار 
تا حد زیادی جای خود را به آموزش داده اســت. سال هاست که نقش 
امور تربیتی در مدارس به ویژه بسیاری از مدارس غیر دولتی به شدت 
کمرنگ شده است و گویا تمام رسالت و نقش آموزش و پرورش تحویل 
گرفتن دانش آموز اول ابتدایی، تکمیل روند آموزشــی و رساندن وی 
به کنکور و آموزش عالی اســت. سال هاست که در بسیاری از مدارس 
آنقدر که دغدغه نمره و تســت و کنکور وجود دارد مسایل پرورشی و 
تربیتی مورد توجه نیست و به برخی کارهای رفع تکلیفی و کم اثر در 

این حوزه اکتفا شده است.

چشم طمع دشمن
به كم كاری ها در موضوع حجاب

یادداشت روز

 عباس شمسعلی

صفحه 2
شنبه 8 مرداد ۱۴۰۱
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره 2۳۰8۳

نیویورک تایمز: ایران با وجود تحریم ها
به صادركننده جهانی پهپاد تبدیل شده است

روزنامه االخبار: 

در جنگ خاموش اسرائیل علیه تهران
 ایران ابتکار عمل را در دست دارد

سرویس سیاسی-
آمریکایی  روزنامــه  یــک 
نوشــته اســت که ایران به یک 
عرضه  برای  بین المللــی  بازیگر 
پهپادها تبدیل شده همچنین یک 
مستند آمریکایی در بررسی روند 
پهپادهای ایرانی گفته است اکنون 
ایران یک ابرقدرت پهپادی است.

یک روزنامه آمریکایی مدعی شده 
ایران فــروش فناوری های پهپادی به 
کشورهایی در خارج از منطقه خاورمیانه 
)غرب آسیا( را افزایش داده و در تالش 
اســت به یک بازیگر بین  المللی برای 

عرضه این محصوالت تبدیل شود.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته ایران 
در سال های گذشــته »پیشرفت های 
مســتمری« در زمینه طراحی و تولید 
پهپادهای نظامی داشــته و انتقال این 
پهپادها به کشــورهایی در فراســوی 

خاورمیانه را افزایش داده است.
ایران  کــرده  ادعا  نیویورک تایمز 
در تالش برای افزایــش نفوذ جهانی 
خود اکنون در تالش است پهپادهای 
نظامی پیشــرفته خودش را در اختیار 
کشــورهای دیگر، از جمله کشورهای 
تحت تحریم مانند ونزوئال و سودان قرار 
دهد. نیویورک تایمز نوشته این ادعا به 
گزارش های منتشرشده در رسانه های 
ایران، تصاویر ماهــواره ای و اظهارات 
کارشناســان دفاعی در داخل و خارج 

ایران مستند است. 
نیویورک تایمز نوشته است: »این 
موضوع به یک منبع مهم برای تأمین 
سرمایه و نفوذ سیاسی برای ایران تبدیل 
شــده که در حال دســت و پنجه نرم 
کردن با محدودیت های مالی وضع شده 

از سوی آمریکا است.«
مطابق این گزارش، روسیه اکنون 
یکی از مشتری های بالقوه ایران است. 
مقام های آمریکا در هفته های گذشته 
مدعی شــده اند مسکو قصد دارد برای 
تقویت زرادخانه جنگــی اش در نبرد 
علیه اوکراین اقدام به خریداری صدها 
پهپاد از ایران کند.  با وجود این، وزارت 
خارجه ایران گفته که همکاری نظامی 
میان ایران و روسیه به قبل از آغاز جنگ 

اوکراین برمی گردد.
مهاجر6 در شاخ آفریقا

»ســث فرانتزمن«، یک تحلیلگر 
دفاعــی صهیونیســت کــه در قدس 
اشغالی مستقر است به نیویورک تایمز 
گفت: »ایران به طرز فزاینده ای در حال 
تبدیل شــدن به یک بازیگر جهانی از 
لحاظ صادرات پهپاد است. این واقعیت 
که پهپادهای جدیدتر مانند مهاجر ۶ 
اکنون در مناطقی مانند شــاخ آفریقا 
مشــاهده می شوند نشان می دهند که 
کشــورها این پهپادها را تغییردهنده 

معادالت بازی می بینند.«
این تحلیلگر مسائل دفاعی گفته که 
ایران قدرت شگفت انگیزی  پهپادهای 
دارند، ضمن آنکه نسبت به مدل های 
دیگــر در بــازار ارزان قیمت ترنــد و 
پیشرفتگی شان هم رو به افزایش است.

مطابق این گزارش، ایران ساخت 
پهپاد را در دهه 19۸0 و در زمان جنگ 
با عراق آغاز کــرد. روزنامه آمریکایی 

نوشــته تهران علی رغــم تحریم های 
فلج کننــده ای کــه به بهانه مســائل 
هسته ای و موشــکی علیه این کشور 
تحمیل شده توانسته مجموعه وسیعی 
از پهپادهای نظامی برای استفاده های 

شناسایی و تهاجم را بسازد.
برنامه پهپادی ایران طی سال های 
گذشــته به یکی از دغدغه های اصلی 
اســرائیل و آمریکا تبدیل شده است. 
مقام های آمریکایی در ماه های گذشته 
گفته اند که توان پهپادی ایران موجب 
شــده آمریکا برای اولین بار برتری در 
عرصه هوایی در منطقه غرب آســیا را 
از دســت بدهد. نیویورک تایمز نوشته 
ایران رقبای سرسختی مانند ترکیه به 
عنوان سازنده پهپاد بیرقدار TB2 دارد 
که توسط کشورهایی مانند آذربایجان، 
پاکستان و اتیوپی خریداری می شوند و 
اوکراین هم در جنگ علیه روسیه از آنها 

استفاده کرده است.
تحلیلگــران می گویند ممنوعیت 
تسلیحاتی ســازمان ملل متحد برای 
جلوگیری از خرید و فروش ســالح از 
سوی ایران در ســال 2020 منقضی 
شد. این اقدام با اعتراض شدید ایاالت 
متحده رو به رو شد که خواستار تمدید 
ایــن ممنوعیت بــود. نیویورک تایمز 
نوشــته رفع این ممنوعیــت، یکی از 
موانع حقوقی مهم برای صادرات پهپاد 

از سوی ایران را برداشت. 
یکی از نخســتین نشانه ها درباره 
آماده شــدن ایــران بــرای رفع این 
ممنوعیت، اواخر آگوست سال گذشته 
پدیدار شد. در اتیوپی، همزمان با آغاز 
جنگ میان دولت و نیروهای شورشی، 
نخســت وزیر اتیوپی در حال بازدید از 
یک پایگاه نظامی بود. در پشــت یکی 
از تصاویر مربوط به نخست وزیر، پهپاد 
مهاجر ۶ ساخت ایران قابل مشاهده بود.

دیپلمات های غربی در مصاحبه با 
نیویورک تایمز تأیید کردند که اتیوپی 
اقدام به خریداری پهپاد از ایران کرده 
است. این موضوع، اکتبر سال گذشته 
تحریم های  وزارت خزانــه داری  کــه 
جدیدی علیه برنامه پهپادی ایران وضع 

کرد آشکارتر شد.
در مــاه فوریه، بنــی گانتز، وزیر 
جنــگ رژیم صهیونیســتی گفت که 
پهپاد مهاجر۶ از سوی ایران به ونزوئال 

هم فروخته شده است.
مسیر ایران برای تبدیل شدن 

به ابرقدرت پهپادی
»الُحّره« شبکه تلویزیون ماهواره ای 
مستقر در آمریکا است که به زبان عربی 
برای مخاطبان در خاورمیانه و شمال 
آفریقا خبر و برنامه درخصوص رخدادها 
پخش می کند. این شبکه را شبکه های 
 )MBN( ســخن پراکنی خاورمیانــه
 کــه رادیو ســوا را نیــز اداره می کند، 

می گرداند.
مستندی  آمریکایی  شــبکه  این 
جالــب توجه پخش کــرده که در آن 
به نخستین گام های ایران در موضوع 
پهپــاد پرداخته کــه در زمان جنگ 
تحمیلی علیه ایران بوده است. برای این 
موضوع این مستند بخش هایی از فیلم 
»مهاجر« را نیز نشان می دهد. آنچه در 

ادامه می آید ترجمه بخش هایی از این 
مستند است: 

سال هاست که اسرائیل در زمینه 
پهپادهــا در خاورمیانه بی رقیب بوده 
اســت. ایران تالش کرد این را تغییر 
دهــد و البته در به چالش کشــیدن 
اسرائیل بسیار موفق شد. این موفقیت 
به خاطر توان رو به رشد پهپادی است 
و امروز ایرانی ها همه انواع آن از جمله 
شناســایی، هجومی و انتحاری را در 
اختیار دارند. در 2۸می 2020 و ســه 
روز پس از حمله بــه مجتمع نظامی 
پارچین، تلویزیون رسمی ایران پایگاهی 
در عمق صدها متری در قلب زاگرس، 
غرب کشــور را نشان داد. پایگاهی که 
تقریبا یکصد پهپــاد را در خود جای 
داده اســت. نیروهای مسلح ایران، به 
سرعت در حال توســعه هواپیماهای 
بدون سرنشین هســتند و همچنین 
در حال ســاخت انواع جدید پهپاد با 
توانایی انجــام ماموریت های گوناگون 
که به ارتش و ســپاه برای پشتیبانی 
از امنیــت ملی کمــک خواهند کرد. 
کارشناســان معتقدند کــه مقدمات 
ســاخت هواپیماهای بدون سرنشین 
در ایــران از چهاردهه پیش و در اوج 
جنگی شدید با همســایه غربی خود 

یعنی عراق آغاز شد.
موضوع پهپادهای ایرانی یا اهداف 
پهپادی ایران از دهه ۸0 در قرن گذشته 
آغاز شــد. در جنگ ایران و عراق روی 
این پهپادهــا دوربینی بــرای تصویر 
برداری نصب می شــد. نصب دوربین 
برای تصویربرداری از استقرار نیروهای 

عراقی صورت می گرفت.
ایــن فیلم ایرانــی ]فیلم مهاجر[ 
که در دهه هشــتاد تولید شده است 
تصاویری از اولیــن پهپاد ایرانی با نام 
مهاجر یک که برای اهداف شناســایی 
استفاده شده را نشان می دهد. ایرانی ها 
غالباً پهپاد ها را برای شناسایی استفاده 
می کردند اما تالش کردند که آنها را با 

راکت ها مسلح کنند.
تهران بــا اعتماد بــه نمونه اول 
نمونه هــای دیگری از نــوع مهاجر را 
ســاخت که بنا به گفته کارشناسان از 
فناوری پیشــرفته همچون نمونه های 

آمریکایی برخوردار است.
ایرانی ها دارای انــواع مختلفی از 
پهپادها هستند که قادرند صدها مایل 
به پرواز درآیند در مقایسه با پهپادهای 
آمریکایی، ایرانی ها با هزینه بسیار کمی 

آنها را می سازند.
فرصــت طالیــی برای توســعه 
ایرانی در چهارم دســامبر  پهپادهای 
2011 همزمان با شکار پهپاد آمریکایی 
آر کیــو 1۷0. آرکیو 1۷0 آمریکایی از 
پیشرفته ترین پهپادهای آمریکایی است 
و با سرنگونی آن ایرانی ها به فناوری های 
آن دســت پیدا کردند و با استفاده از 
مهندسی معکوس توانستند نسخه های 
بومی این پهپاد را با نام  های شــاهد با 

انواع و اقسام مختلف بسازند.
تهران با اســتفاده از مهندســی 
معکوس نســخه های بومی پروازها از 
 جمله شــاهد 129 کــه نمونه ایرانی

ام یک آمریکایی و هرمس اسرائیلی را 

تولید کرد. در ژوئــن 2021 تهران از 
ساخت موفقیت آمیز پهپاد هایی با برد 
هزار کیلومتر خبر داد که یعنی امکان 
پــرواز از ایران با هــدف عملیات علیه 

اسرائیل به وجود آمد.
سالح ایرانی که آمریکا را 

تحت تاثیر قرار داده
روســیه  تلویزیونی  شــبکه  یک 
گفت وگویــی را با »ایگــور مورازوف« 
عضو شــورای فدراسیون )سنا( روسیه 
انجام داده اســت. ایــن گفت وگو به 
 روابط سیاســی، اقتصــادی و نظامی

دو کشور اختصاص دارد. در بخشی از 
 این گفت وگو که به همکاری های نظامی

دو کشور مربوط است مورازوف می گوید: 
»روســیه همواره پشــتیبان همکاری 

فنی-نظامی با تهران بوده است.«

روزنامه لبنانی االخبار با اشاره 
به دستگیری چند روز پیش اعضای 
تروریســتی موساد در  تیم  یک 
ایران، از افزایش انگیزه های تل آویو 
برای تشدید جنگ خاموش علیه 
تهران و موفقیت ایران در به دست 
 گرفتن مجدد ابتکار عمل در مقابل 

آن نوشت.
چنــد روز پیش بود کــه وزارت 
اطالعات جمهوری اســالمی ایران از 
دستگیری »شبکه ای از عوامل موساد« 
که قصد بمب گذاری یک مکان حساس 
در اســتان اصفهان را داشت، خبر داد 
و ســپس با صدور بیانیــه ای جزئیات 
بیشتری از این تروریست ها ارائه کرد.
در بیانیه وزارت اطالعات آماده اســت 
که هدف این تروریســت های وابسته 
به رژیم صهیونیستی، انفجار یک مرکز 
صنایع حســاس دفاعی کشــور بود و 
طراحان این حمله تروریستی، متناسب 
با اهمیت و حساسیت مرکز مورد نظر، 
برای  ترکیبی  پیچیده ترین شیوه های 
شناســایی جغرافیای هدف و تخریب 

وسیع آن را تدارک دیده بودند.
بــه گــزارش فــارس، روزنامــه 
لبنانی االخبار با انتشــار یادداشــتی 
در این خصوص نوشــت کــه با اعالم 
بازداشت عوامل موساد در خاک ایران 
که قصد داشتند یک مرکز حساس را 
در استان اصفهان، منفجر کنند، به نظر 
می رسد که جنگ خاموش میان رژیم 
صهیونیســتی و ایران همچنان ادامه 
دارد. به ویژه با توجه به این که مذاکرات 
درباره برنامه هسته ای ایران به بن بست 
دیگری رســیده اســت. اگرچه تهران 
توانست این عملیات را خنثی کند، اما 
رژیم صهیونیستی برای پیشبرد روند 
هدف قرار دادن مکان های حساس- به 
صورت بی سر و صدا- عزم خود را جزم 
کرده است به ویژه که این اقدام هزینه 
کمتری در مقایســه با جنگ مستقیم 
دارد و موثرترین راه برای محدود کردن 
محسوب  آن  »دشــمن«  توانایی های 

می شود. در این یادداشت آمده است: در 
حالی که مذاکرات با هدف احیای توافق 
به بن بست جدیدی  ایران  هســته ای 
رسیده، تقابل امنیتی و نظامی ایران و 
اسرائیل روز به روز در حال تشدید است 
و مسیر جدیدی را در پیش می گیرد. در 
همین زمینه، تهران اخیراً از دستگیری 
»شبکه ای از عوامل موساد« در کشور 
خبــر داد که قصد »منفجر کردن یک 
سایت حســاس در استان اصفهان« را 
داشت. اگرچه نام این سایت اعالم نشده 
است، اما تاسیسات غنی  سازی اورانیوم 
در نطنز و مرکز فــرآوری اورانیوم در 
اصفهان از مراکز مهم و حســاس این 
استان محســوب می شوند. با توجه به 
سابقه خرابکاری اسرائیل علیه تاسیسات 
نظامی و هسته ای ایران، به احتمال زیاد 
یکی از این سایت ها هدف بوده است. 
ایران اطالعاتی در مورد ملیت یا شمار 
]تروریســت های مذکــور[  ارائه نکرد 
امــا در عین حال تاکیــد کرد که این 
عوامل از منطقه کردســتان عراق وارد 

کشور شده اند.
در این یادداشــت آمده است که 
در مقابــل به نظر می رســد که ایران 
پس از چندین بمب گذاری و عملیات 
خرابکارانه علیه تاسیســات نظامی و 
هسته ای در کشــور، به سمت بهبود 
عملکرد نیروهــای امنیتی خود برای 
محدود کردن تکــرار چنین حوادثی 
حرکت کند. هرچنــد روزنامه دولتی 
»ایران« چند روز پیش از »شکســت 
مدل خرابکاری« با این اســتدالل که 
»اقدامات تضمین کننده تقویت امنیت 
در داخــل ایران به مــوازات موفقیت 
در عرصــه دیپلماســی در منطقه، از 
توانمندی های رژیم صهیونیستی کاست 
و مصونیت امنیتی را با حاشــیه قابل 
اعتمادی افزایش داد« نوشت. روزنامه 
ایــران همچنین نوشــت که »نظارت 
امنیتــی و اطالعاتی بر تمامی مناطق 
حیاتــی رژیم صهیونیســتی به حدی 
رســیده اســت که امکان وارد کردن 

خســارات ویرانگر به هــر نقطه از این 
رژیم وجود دارد.« االخبار نوشــت که 
به موازات این امر، شانس احیای توافق 
هســته ای روز به روز کاهش می یابد، 
در حالی که ایران به سرعت به سمت 
ثبت پیشرفت در برنامه هسته ای خود 
حرکت می کند. در چنین شــرایطی، 
انگیزه های اســرائیل که همواره نگران 
تبدیل »دشــمن« خود به یک کشور 
هسته ای اســت، برای انجام عملیات 

خرابکارانه افزایش یافت. 
اخیــراً »کمال خرازی« مشــاور 
رهبر معظم جمهوری اســالمی ایران، 
از توانایی های فنی ایران برای افزایش 
درجه غنی  سازی اورانیوم تا 90 درصد و 
آمادگی کشورش برای هدف قرار دادن 
عمــق راهبردی اســرائیل در صورت 
هدف قرار گرفتن تاسیســات حساس 
ایران صحبت کرد. چند ساعت پس از 
این اظهارات، »آویو کوخاوی« رئیس 
 ستاد ارتش اسرائیل، ضرورت آمادگی 
این نهاد برای مقابله با گسترش برنامه 
هســته ای ایران را ضروری دانســت و 
گفت که ارتش رژیم صهیونیستی به طور 
جدی خود را برای حمله به جمهوری 
اسالمی و برخورد با هر شرایط و تحول 

اضطراری آماده می کند. 
بنا بــر ایــن یادداشــت، برخی 
تحلیلگران می گویند که هدف مقامات 
ایرانی از بیان چنیــن اظهاراتی، ابراز 
واکنش به امضای »اعالمیه قدس« در 
سفر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
به منطقه و برجســته ساختن قدرت 
ارزیابی های  اســت.  ایران  بازدارندگی 
رســانه های نزدیک به سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، بیانگر ســردرگمی 
اســرائیل در قبــال اعتــراف ایران از 
دســتیابی به توانمندی های فنی باال 
در بخش هسته ای  است. نقطه نظرات 
برخی از اعضای احزاب مخالف در داخل 
رژیم صهیونیستی که می گویند سفر 
بایدن بیهوده بود، برداشت این دسته 

از تحلیلگران را تقویت می کند.

گفت و شنود

چپ كن !
گفت: این جماعت غربگرا و مدعی اصالحات که اصرار دارند نســخه 
 آمریکا را برای پیوســتن بــه برجام بپذیریــم، کاش توضیح می دادند 
 که برجام غیر از خســارت محض و آوار انبوه مشــکالت بر ســر مردم 

چه دستاورد دیگری داشته است؟!
گفتم: اگر از برجــام غیر از چند برابر شــدن تحریم ها و 
بدعهدی های آمریکا و اروپا و ضربات ســنگین به تاسیســات 
هسته ای کشورمان و از دست دادن صدها امتیاز در مقابل یک 
مشت وعده نسیه و ... دستاورد دیگری سراغ داشتند که به آن 

اشاره می کردند!
گفت: یعنی مسئله ای به این سادگی و همه فهم را درک نمی کنند و یا 
می فهمند ولی اصرار دارند اقتصاد و معیشت مردم را به نابودی بکشانند!
گفتم: یارو توی اتوبوس مســافرتی هر از چند گاه نزد راننده 
می رفت و یک چیزی در گــوش او می گفت و راننده می گفت؛ 
خجالت بکش! برو ســر جایت بنشین! یکی از مسافران پرسید؛ 
 مگــه چی میگــه! و راننده گفت؛ میگه اتوبــوس رو چپ کن، 

یه خورده بخندیم! بقیه در صفحه 11

مزایده سراسری نوبت ششم امالک و اموال تملیکی
و مازاد بانک ملی ایران  

بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود در استان یزد از طریق مزایده الکترونیکی 
سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران( به صورت نقد به فروش برساند.

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  از ساعت 12 مورخ 1401/05/0۸ لغایت ساعت 19 مورخ 1401/05/22 می باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/05/0۸ تا ساعت 19 مورخ 1401/05/12 می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 12 مورخ 1401/05/0۸ تا ساعت 19 مورخ 1401/05/22 
می باشد.

- تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی ساعت ۸:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/23خواهد بود.
توجه: امکان شــرکت در مزایده بدون دریافت اســناد مزایده میسر نمی باشــد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً 
می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 19 مورخ 1401/05/12( 

نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1- تماس تلفنی با شماره تلفن 60994040
2- ارسال پیامک عدد ۶ به سر خط 10004۸۸5

 3- مراجعه به ســایت بانــک ملی ایران بــه آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده ! مزایده سراســری 
)نوبت ششم اموال غیرمنقول( اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 

 4- مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( www.setadiran.ir مزایده ! مزایده دستگاه 
اجرایی ! مزایده گر! )مزایده شماره 200109121۸00000۷ اموال غیرمنقول(  

5- مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران

 بانک ملی اریان
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اخبار كشور

پیرهادی:
افتخار مدیریت شهری است 

که به هیئات عزاداری امام حسین)ع( خدمت رسانی کند
 عضو شــورای شهر تهران در بازدید از نمایشگاه »عطر سیب« گفت: افتخار 
مدیریت شــهری است که خدمتگزار مردم و هیئات برای برپایی مراسم عزاداری 

سیدالشهدا)ع( باشد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، مهدی پیرهادی عضو شــورای شهر تهران ضمن 
بازدید از غرفه های این نمایشــگاه و برنامه های فرهنگی هنری تدارک دیده شده 
در آن درباره برپایی آن بیان داشت: نمایشگاه عطر سیب نزدیک به 2 دهه قدمت 
دارد و امسال بیستمین دوره آن به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
برگزار می شــود. این نمایشــگاه تبدیل به یکی از برنامه های ثابتی شده است که 
شــهرداری تهران هر ســال برگزار می کند و طبعا الزم اســت هر سال ارتقا پیدا 
کند. خوشبختانه این امر امسال نیز محقق شده و شاهدیم که غرفه های مختلفی 

خدمتگزار مردم و هیئات شده اند. 
عضو شورای شهر تهران درباره توجه ویژه بیستمین نمایشگاه »عطر سیب « 
به کودکان و نوجوانان گفت: حتما باید به کودکان و نوجوانان به عنوان نسل جوان 
توجه ویژه ای شود. خوشبختانه نمایشگاه امسال با رویکرد توجه ویژه تر به کودکان 
و نوجوانان بنا شده و تالش دارد نسل جدید را با فلسفه قیام عاشورا و درون مایه 
واالی آن بیشتر آشنا کند. فرهنگ عاشورا چیزی است که باید به بهترین وجه به 

نسل جوان عرضه شده و در اختیار آنان قرار گیرد. 
وی ادامه داد: به نظرم بایــد کاری کنیم تا مثل قدیم ترها خود نوجوانان در 
شکل گیری هیئات نقش داشته باشند و خودشــان هیئتی را برای عزاداری امام 

حسین علیه السالم راه اندازی کرده و پیش ببرند.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه این نمایشــگاه چه قدر می تواند به 
برگزاری مراســمات مذهبی هیئات در ماه محرم کمک کند، گفت: در نمایشگاه 
عطر سیب شــاهد انسجام مجموعه هایی هســتیم که ملزومات هیئات را فراهم 
می کنند؛ این موضوع می تواند دسترسی آسان تری را برای مردم ایجاد می کند تا 
بتوانند امور مربوط به راه اندازی و اداره هیئت خود را در ماه محرم مدیریت کنند. 
گفتنی است، بیستمین نمایشگاه »عطر سیب« از دوم مرداد در میدان آیینی 
امام حسین آغاز شده و تا نهم مرداد با ارائه ملزومات هیئت به آنان خدمت رسانی 

می کند.
دیوارنگاره میدان ولی عصر)عج(

محرمی شد
مراســم رونمایی از دیوار نگاره جدید میدان ولی عصر)عج( با موضوع عاشورا 

پنجشنبه ۶ مرداد در میدان ولیعصر )عج( تهران برگزار شد.
در این مراسم ویژه که از ساعت 21 در میدان ولی عصر )عج( تهران آغاز شد، 

ذاکرین و مادحین اهل بیت )ع( به نوحه خوانی پرداختند.
همچنین در این مراسم از نماهنگ »مسافران خورشید« به کارگردانی علی 

مالقلی پور و شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی رونمایی شد.
دیوارنگاره میدان ولی عصر )عج( که توسط خانه طراحان انقالب اسالمی تهیه 
شده است، با شعار »نجات اهل عالم با حسین )ع( است« توسط حسن روح االمین 

طراحی شده است.
خاطرات مهدی سلحشور از دفاع مقدس 

منتشر شد
»باغ حاج علی« اثر نوید نوروزی با موضوع خاطرات حاج مهدی سلحشور از 

دفاع مقدس، منتشر شد.
مهدی سلحشــور در آغــاز جنگ تحمیلی به ســن قانونی نرســیده بود و 
نمی توانســت از طریق مسجد محل وارد جبهه شود. عالقه او به جبهه باعث شد 
به مسجد سیدالشهداء)ع( برود و سن خود را بیشتر اعالم کند. او باألخره در سال 

1۳۶۵ موفق شد از طریق پایگاه مقداد تهران به کردستان برود.
بعد از غائله کردســتان به تیپ 11۰ خاتم االنبیاء)ص( پیوســت و ســپس 
به لشــکر 1۰ سیدالشــهداء)ع( ملحق شــد و تا پایان دفاع مقدس در این لشکر 
حضور داشــت. سلحشــور پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در حوادثی مانند جنگ 
خلیج فارس، مقابله با ضد انقالب در کردستان و همین طور بحران سوریه به عنوان 

نیروی داوطلب بسیجی حضور داشت.
 کتاب »باغ حاج علی« روایت زندگی حاج مهدی سلحشور از حضور دردفاع 

مقدس است.
نام این کتــاب یعنی»باغ حاج علــی« را به یاد فرمانده قهرمان لشــکر1۰ 

سیدالشهداء)ع( ، حاج علی فضلی، انتخاب شده است. 
دو فیلم بدون پروانه نمایش

به ونیز می روند
دو فیلم از سینمای ایران برای حضور در جشنواره ونیز پروانه نمایش دریافت 

نکرده اند.
فهرست فیلم های حاضر در رویداد جشنواره ونیز 2۰22 اعالم شد و دو فیلم 

ایرانی در بخش افق های این جشنواره و بخش رقابتی اصلی حضور دارند. 
به گزارش مشــرق، بر اساس شنیده ها دو فیلم »شب، داخلی، دیوار« )وحید 
جلیلوند( و جنگ جهانی سوم)هومن سیدی( برای حضور در این جشنواره پروانه 
نمایش دریافت نکرده اند. این دومین فیلم نوید محمدزاده است که بدون دریافت 
پروانه نمایش در جشــنواره های اروپایی حضور پیدا می کند و امکان دارد با عدم 
التزام به اخذ پروانه نمایش حواشــی فیلم بــرادران لیال درباره این دو فیلم تکرار 
شود. هفتاد و نهمین دوره جشنواره ونیز بین روزهای ۳1 آگوست تا 1۰ سپتامبر 

برگزار می شود.
پخش ویژه برنامه سوره با موضوع کوفه 

در ماه محرم
ویژه برنامه ســوره با عنوان »سوره؛ فصل کوفه« از جمعه هفتم مرداد ماه به 

مدت چهارده شب از شبکه چهار سیما آغاز شده است.
در این فصل از برنامه به موضوعاتی چون کوفه و تشــیع، کوفه پس از واقعه  
عاشورا، چالش های کوفی امام علی)ع( و کوفه؛ از معاهده تا مرگ معاویه پرداخته 

می شود.
سوره در مناسبت های مذهبی دیگر ویژه برنامه هایی با عنوان فصل بنی امیه، 
فصل امام حسن و فصل اسالم تدارک دیده بود که در ایام ماه محرم، صفر و هفته 
وحدت پخش شــد. در اولین قسمت از این فصل مسعود دیانی با سعید طاووسی 

درباره تاریخ کوفه و اهمیت آن گفت وگو می کند.
سوره با سردبیری و اجرای مسعود دیانی و تهیه کنندگی رضا جاللوند ساعت 

22 به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش می شود.
بررسی تهاجم اقتصادی آمریکا علیه ایران 
مجموعه »فقــر فروش« با روایتی از تهاجم همه جانبه اقتصادی آمریکا علیه 

مردم ایران در قالب موشن گرافی از شبکه پنج سیما پخش می شود.
مجموعه »فقر فروش« با روایتی دقیق از تهاجم همه جانبه اقتصادی آمریکا 
علیه مردم ایران و ملت های محور مقاومت در قالب موشن گرافی از امروز ۸ مرداد 

ماه حوالی ساعت 1۶ از شبکه پنج سیما پخش می شود.
این مجموعه 1۰ قســمتی در دفتر مقاومت اسالمی نجبا تولید شده و قرار 
اســت به کوشش گروه اجتماعی، از امروز هشــتم مرداد ماه حوالی ساعت 1۶ از 

شبکه پنج سیما پخش شود.

رهبر معظم انقالب: 
یکی از بزرگ ترین نعمت ها برای جامعه شیعی ما، نعمت 

خاطره و یاد حسین بن علی)ع(، محرم و عاشوراست.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
شنبه 8 مرداد ۱۴۰۱ 
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲3۰83

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل رئیسی در سی امین سفر استانی دولت در استان همدان اعالم کرد

احیای 80 واحد تولیدی غیرفعال 
و تحول در طرح های آبرسانی استان همدان

وزیر اطالعات:
كشورهایی كه به دشمنان ملت ایران كمک كنند 

منتظر تالفی باشند
وزیر اطالعات با اشــاره به تحرکات گروهک های ضدانقالب، به 
کشــورهایی که زمینه و بســتر اقدام علیه ایران را فراهم می کنند 

هشدار داد.
حجت االسالم سیداســماعیل خطیب وزیر اطالعات در جلسه شــورای 
تامین اســتان کردســتان با بیان اینکه ایجاد امنیت مردم محور و اطالعات 
مردم پایه از راهبردهای ســند تحول وزارت اطالعات به شمار می رود، افزود: 
همه تالش های دولت مردمی و انقالبی دکتر رئیسی بر رفع مشکالت و ارتقای 

معیشت مردم متمرکز شده است.
وی در ادامه جنگ کنونی علیه نظام اسالمی ایران را جنگ ترکیبی خواند 
و گفت: آمریکا با اســتفاده از جنگ نرم و تحریم های ظالمانه به دنبال احیای 

سلطه تضعیف شده خود در منطقه است که با شکست مواجه شده است.
وزیر اطالعات با اشاره به تحرکات گروهک های ضدانقالب، به کشورهایی که 
زمینه و بســتر اقدام علیه جمهوری اسالمی ایران را فراهم می کنند هشدار داد 

و افزود: کشورهایی که به دشمنان ملت ایران کمک کنند منتظر تالفی باشند.
حجت االســالم خطیب بــا اشــاره به مــزدوری گروهک ها بــرای رژیم 
صهیونیستی هم گفت: گروهک کومله به عنوان مزدور رژیم صهیونیستی عمل 

می کند.
وی اســتفاده از ظرفیت رسانه ملی و شــخصیت های فرهنگی و فضای 
مجازی را برای افشــای جنایات گروهک های ضدانقالب و تشــریح خدمات و 

موفقیت های کشور در قالب جهاد تبیین را ضروری دانست.
وزیر اطالعات تاکید کرد: نیروهای امنیتی و اطالعاتی از هرگونه تحرکات 
دشــمن به خوبی آگاهند و اقدامات تهاجمی و آفندی در دســتور کار جامعه 

اطالعاتی است.
سردار حاجی زاده: رژیم صهیونیستی را غربی ها ساخته اند 

تا عامل تضعیف حکومت ها باشد
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
رژیم تروریستی صهیونیستی را غربی ها ساخته و پروراندند تا عامل 

تضعیف حکومت ها باشند.
سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در نشســت پایان دوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت:  یکی از 
مباحث مهم رهبر انقالب که بســیار اهمیت دارد بحث جهاد تبیین است در 
بســیاری از بخش ها نیازمند توجیه و تبیین هستیم تا مردم به خوبی متوجه 

مسائل و مشکالت شوند رسانه های دشمن بسیار زیاد و پراکنده اند.
سردار حاجی زاده با بیان اینکه دشمنان نسبت به اتفاقات، فضای جامعه 
را سمپاشی می کنند، گفت: این وابستگی نظام و انقالب به مردم است که ما را 
حفظ کرده اســت. برای اینکه وحدت رویه و تحلیل مشترک نسبت به مسائل 
مختلف داشته باشیم افرادی که در قشر نخبگانی و فرهیخته کشور قرار دارند 

باید دیگران را توجیه و آگاه کنند.
وی ادامــه داد: ما در ارتباط با نظــام و انقالب دائماً مورد تهدید و تهاجم 
فشــارهای سیاسی و اقتصادی و رسانه ای هستیم و بعضی ها می گویند اگر ما 
رفتارمان را نسبت به مواضع مان تغییر دهیم به زندگی عادی بر خواهیم گشت 
یا اینکه عامل اصلی مشکالت را آرمان ها و مواضعمان نسبت به رژیم تروریستی 
و صهیونیســتی می دانند قابل توجه است که حتی اگر ما این دیدگاه ها را هم 

نداشته باشیم باز هم مورد توجه و تهدید دشمنان قرار می گرفتیم.
سردار حاجی زاده با اشاره به دالیل تشکیل رژیم صهیونیستی توسط غربی ها 
گفت: در واقع رژیم تروریستی صهیونیستی را غربی ها ساخته و پروراندند تا عامل 

تضعیف حکومت ها باشند.
وی گفــت: اتفاقاتی که در بحث اوکراین رخ داد اگر ما بخواهیم به شــکل 
جزیره ای به آن نگاه کنیم یا حتی گذشته نزدیک که مربوط به انتخابات مخملی 
بود را بررسی کنیم می بینیم که در بسیاری از موارد مسئولین کشورهای غربی 

از غرب گرایان حمایت کرده اند تا کشور ما را هم دچار جنگ و نابودی کنند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اگر در کشور 
ما انقالب نمی شــد و مواضع حکیمانه امام و رهبری را مردم دنبال نمی کردند 
امروز در این جایگاه قرار نداشــتیم و قطعا دچار جنگ ها و درگیری های داخلی 
می شــدیم در واقع اگر ما در مسیر خودکفایی استقالل دست روی زانوی خود 

بگذاریم می توانیم بر همه دشمنان غلبه کنیم.
وی افزود: تا چند ســال قبل در کشــورهای منطقه دعوا بر سر سالح های 
تهاجمی علیه ایران بود اما امروزه به دنبال ســامانه های پدافندی ما هستند در 
حوزه اقتصاد سیاست فرهنگ و غیره نیز اگر به قدرت دست یافتیم قطعاً به ما 

تعظیم خواهند کرد و این شدنی است.
سردار حاجی زاده خطاب به دانشجویان عنوان کرد: باید هر کدام از شما به 
میدان بیایید و خالءها را برطرف کنید و در این میان بدانید که کسی برای شما 
فرش قرمز پهن نمی کنید همان طور که برای شهدای قبل از شما نیز پهن نکرده 
بودند قطعاً و مشکالت معادالت و مخالفت ها می جنگیم و مقاومت می کنیم تا 

به نتیجه دلخواه برسیم.
سردار حاجی زاده در پایان با تاکید بر لزوم مطالعه وقایع جنگ ۸ ساله توسط 
دانشجویان گفت: خواهش بنده از شما این است که در جایی هم که دیگران به 
شــما کمک نکردند سعی کنید ُجور دیگران را نیز بکشید. تاریخ و وقایع کشور 
را به خوبی مطالعه کنید و وقایع جنگ ۸ ســاله را مورد به مورد تحلیل کنید و 
فرامین حضرت آقا را عالوه بر تحلیل اجرایی نمایید تا به پیروزی دست پیدا کنید.
دهمین ناوگروه صلح و دوستی در دریای خزر 

راهی روسیه شد
دهمین ناوگروه صلح و دوســتی نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران در دریای خزر راهی جمهوری روسیه شد.
به گزارش مهر، آئین بدرقه دهمین ناوگروه رزمی، آموزشی نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با هدف شرکت در رژه دریایی جمهوری فدراتیو 
روســیه در منطقه چهــارم دریایی امام رضا )ع( انزلی بــا حضور فرماندهان و 

مسئولین بلندپایه نیروی دریایی ارتش در این منطقه برگزار شد.
شایان ذکر است دو شناور پیکان و جوشن در این ماموریت حضور دارند.

تفاوت فاحش درجات دنیوی و اخروی
»)ای محمــد!( بنگــر چگونــه )در دنیــا از روی حکمت و 
مصلحــت( بعضی از مردم را بر بعضی دیگر )به خاطر تفاوت 
در اســتعدادها و سعی و کوشــش آنها( برتری دادیم. ولی در 
 آخرت درجه ها )از یکدیگر با فاصله بیشــتر و( بزرگ تر اســت
)رتبه و مقام اهل بهشت با اهل جهنم از زمین تا آسمان است(«.
اسراء- ۲۱

در پرتو وحی

مؤسسهای در نظر دارد ساختمان هفت طبقه 
 خود واقع در شهر ایالم خیابان خیام حدفاصل
 میــدان خیام و میــدان شــهدا روبه روی
فروشگاه هفت را طی مزایده به فروش برساند.
 متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره های 09121130145 و 09127982063 

تماس حاصل فرمایند.

آ گهی زمایده
مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومي شركت خدمات حمایتي كشاورزي
شرکت خدمات حمایتي کشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی 
در نظــر دارد نســبت بــه خرید کــود  آلی فســفاته گرانوله  بــه مقدار 
۳۰  هــزار تن وکود میکروبی فســفاته  گرانوله به مقــدار 2۰  هزار تن از 
تولیدکننــدگان داخلی از طریق برگــزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي گردد جهت دریافت اســناد مناقصه 
از روز چهارشــنبه مورخ 14۰1/۰۵/۰۵ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 
مــورخ 14۰1/۰۵/1۵ )7 روز کاری ( بــا دردســت داشــتن معرفي نامه  
معتبــر وارائه  فیش واریــزي به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریــال  )برای هر کدام 
از کودهای مذکور( ازطریق دســتورپرداخت ســاتنا یا پایا به شماره شبا 
حســاب 2۵۰1۰۰۰۰4۰۰1۰۳۹7۰4۰۰۵7۹1IR-( و با شناســه واریز 
سی کارکتری به شــماره ۳۵۸۰۳۹7۸22۶۳۵۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶  
نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی 
کشــاورزی به نشــانی: تهران - خیابان گاندي کوچه چهارم پالک1 طبقه 
۹، دفترکمیســیون معامــالت مراجعه نمایند. ضمنا آخریــن مهلت ارائه 
پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ 14۰1/۰۵/24 

به اداره حراست  )طبقه هشتم(  شــــــرکت  واقع  در نشانـــــی  فوق 
االشاره  می باشد. 

بازگشایـــــي پاکات پیشنهادي کود آلی فسفاته گرانوله روز سه شنبه  
مورخ 14۰1/۰۵/2۵ ساعت 14 و کود میکروبی فسفاته گرانوله  روز سه 
شنبه  مـــورخ 14۰1/۰۵/2۵  ساعت 1۵ در آدرس فوق الذکر خواهد 
بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار به 
شرح ذیل می باشد که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی 

قابل ارائه می باشد.
مبلغ تضمین برای هر تن کود آلی فسفاته گرانوله 27۰2۵۶۳ ریال.

مبلغ تضمین برای هر تن کود میکروبی فســفاته گرانوله  14۸۶7۸۰ 
ریال.

ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر مي توانید ضمن تماس با  شماره 
  www.assc.ir تلفــن 02184831156 به  آدرس اینترنتی شــرکت
  http://iets.mporg.ir وآدرس پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات

نیزمراجعه فرمائید.

شماره:۵۵/۰1/1۰۶14      تاریخ:14۰1/۰۵/۰۸   

وزارت جهاد کشاورزي

روابط عمومی واموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی م الف: 1۷12
شناسه آگهی: 13564۷8

نوبت دوم

رئیس جمهور با بیان اینکه در یک ســال گذشته 
به اندازه 15 سال در طرح های تامین آب استان کار شده 
است، بازگشت 80 واحد تولیدی این استان به چرخه 
تولید را نویدبخش فعال شدن دیگر واحدهای تولیدی 

راکد یا نیمه تعطیل دانست.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه به منظور 
برگزاری ســی اُمین سفر اســتانی دولت مردمی، با استقبال 
نماینده ولی فقیه، استاندار و جمعی از مسئولین استانی وارد 

استان همدان شد.
دیدار با اقشــار مختلف مردم این اســتان، نشســت با 
ایثارگران، نخبگان و خانواده شــهدا، برگزاری شورای اداری 
و نشســت خبری در پایان سفر از مهم ترین برنامه های سفر 
یک روزه رئیس جمهور به اســتان همدان بود و رئیسی را در 
این ســفر وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، 

رئیس دفتر و معاون اجرایی رئیس جمهور همراهی می کردند.
رئیســی در بدو ورود به این اســتان ، همدان را استانی 
تاریخی و تمدنی برشــمرد و گفت: اســتان همــدان یادآور 
 رشادت های بســیار رزمندگان در دفاع مقدس است. تقدیم

۸ هزار شهید و بیش از 27 هزار جانباز و ایثارگر برای بنده و 
دولت باعث افتخار است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اســتان همدان مهد عالمان، 
حکیمان، شاعران و فرزانگان بسیاری است، خاطرنشان کرد: 
نه فقط خود همدان بلکه کشــورمان و جهان اسالم در ادوار 

مختلف تاریخ از این فرهیختگان فیض برده اند.
رئیســی با اشــاره به ظرفیت های منطقه تصریح کرد: 
کشــاورزی، گردشــگری و معدن نماد ظرفیت های اســتان 
هســتند، منتها بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها با موانع 
و مشکالتی مواجه اســت. اما با وجود ظرفیت عظیم نیروی 
انسانی، کارآمد، جوان و تحصیلکرده در استان همدان بسیاری 

از این مشکالت قابل حل است.
کوچکترینتعرضبهایراناسالمی

باپاسخشدیداپشیمانکنندهمواجهخواهدشد
رئیس جمهور سپس با حضور در پایگاه شکاری شهید نوژه 
ضمن سان دیدن از یگان های حاضر و خلبانان F4 این پایگاه، 
از دو دستاورد دفاعی نیروی هوایی ارتش رونمایی کرد و پس 
از آن در جمع افسران و خانواده های آنها در پایگاه نوژه با اشاره 
به اقدامات فنی و تخصصی انجام شــده در پایگاه نوژه اظهار 
داشت: این اقدامات در جهت خودکفایی کشور است. با وجود 
اینکه بیشــترین تحریم و تهدید در حوزه هایی چون صنعت 
دفاعی و انرژی اتمی است، بیشترین پیشرفت را نیز در این دو 
حوزه شاهد هستیم و معلوم می شود نیروهای مسلح نه فقط 

تحریم را دور زدند، بلکه تحریم ها را خنثی کردند.
رئیسی با بیان اینکه پیشــرفت های نظامی باعث تولید 
قدرت در کشور شده است، خاطر نشان کرد: دشمن تحرکات 
و آمادگی نیروهای مســلح را رصد می کند و نه اینکه نخواهد 
علیــه ما اقدامی انجام دهد، بلکــه نمی تواند این کار را انجام 
دهد، زیرا در نیروهای مســلح ما توانایــی، حضور به موقع و 

اراده وجود دارد.
وی تأکید کرد: فرمانده معظم کل قوا و ما به عنوان دولت 
بارها اعالم کرده ایم؛ هر کسی را که بخواهد تعرضی به کشور 

داشته باشد، شدیدا پشیمان خواهیم کرد.
رئیســی همچنین با اشــاره به اهمیت حضور نیروهای 
مسلح در آب های آزاد و بین المللی، این اقدام را امنیت آفرین 

و قدرت آفرین برشمرد.
بنایایندولتحمایتازتولیدوتولیدکنندگاناست

رئیس جمهور در ادامه برنامه های ســفر خود به اســتان 
همدان در روســتای کردآباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ، 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم این روستا، گفت: 
امروز مهم ترین راهکار، رونق اقتصاد ملی و غلبه بر مشکالت 
اقتصادی تولید است؛ این یعنی هر کسی در جهت گسترش 
تولید در کشور تالش کند، مردم را امیدوار و دشمن را ناامید 

کرده است.
 وی با بیان اینکه بدخواهان کشــور دوست ندارند، تولید 
و اقتصــاد ملی ما رونق یابد، افزود: امروز مســئولیت همه ما 
این است که تمام ظرفیت های موجود در کشور در حوزه های 
مختلف، از جمله در حوزه منابع انســانی را به سمت تقویت 
بنگاه های تولیدی و افزایش تولید دانش بنیان جهت دهی کنیم.

رئیســی در ادامه ســاماندهی نظام مالیاتی کشور را از 
جملــه پیش نیازهای تحقق اهداف و اولویت های کشــور در 
حوزه اقتصاد دانســت و با تاکید بر اعتماد دولت سیزدهم به 
کســبه و اصناف در حوزه مالیات ستانی، گفت: بحث مالیات 
بــرای دولت و فعاالن اقتصادی یک تکلیف قانونی اســت اما 
حتماً در حوزه اظهارات کســبه و تولیدکنندگان برای دولت 
مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که مبنای ما اعتماد 
به اصناف و کسبه است که سربازان کشور در حوزه اقتصاد به 

شمار می آیند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه مالیات باید عادالنه باشد، 
گفت: در عین حال که نظــام مالیاتی ما باید چنان بازآرایی 
شود که فرار مالیاتی به حداقل برسد، باید حرف کسی که به 

درستی مالیات خود را اظهار می کند مورد قبول قرار گیرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به نکات مطرح شــده از ســوی مردم درخصوص جاده های 
روستایی، بر رفع مشکل جاده های حادثه خیز در کشور تاکید 
و تصریح کرد: جاده هایی که به عنوان نقاط حادثه خیز شناخته 
می شوند، در اولویت اصالح قرار دارند. مسئله جان انسان ها در 
اولویت است و باید در اسرع وقت نقاط حادثه خیز اصالح شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: همه مشکالت و مسایل استان 
همــدان را نمی توانیم در این ســفر رفع کنیم اما اولویت ها و 
مســایل اصلی را پیگیری خواهیم کرد. با اراده شــما مردم و 

حمایت های دولت بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه حضور خود در روستای کردآباد با 
خانواده شهدای این روستا دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهور 

همچنین با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی این روستا 
از نزدیک در جریان مسایل و پیشنهادات تولیدکنندگان قرار 

گرفت.
فرصت2ماههبهمسئوالن

برایبررسیمشکالتمردمکبودرآهنگ
درزمینهاراضیوقفی

رئیس جمهــور در ادامــه در اجتماع مردم شهرســتان 
کبودرآهنگ، به خانواده های قریب به 7۰۰ شــهید معزز این 
شهرستان، مردان متدین و انقالبی و زنان تاریخ ساز و جوانان 

بابصیرت این شهرستان ادای احترام کرد.
رئیس جمهور با اشاره به ســخنان امام جمعه و نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی درباره مشکالت منطقه گفت: 
دغدغه اول مطرح شده مربوط به کشاورزی بود و کشاورزی در 
این شهرستان باید رونق بیشتر پیدا کند، اما در مسئله تامین 
آب مشکالتی وجود دارد که اصالح و بهبود مدیریت منابع آبی 

می تواند به رفع این مشکل کمک کند.
آیت اهلل رئیســی همچنین اصالح الگوی کشت را نیز از 
دیگر راهکارهای موثر در زمینه ســازگاری با کم آبی دانست و 
افزود: همراهی مردم عامل موثری در مقابله با مشکل کم آبی 

است که یکی از مصادیق مهم آن اصالح الگوی کشت است.
رئیس جمهور با اشــاره به مشــکالت مطرح شده درباره 
اراضی وقفی منطقه اظهار داشت: وقف حکم خودش را دارد، 
لکن با توجه به مشــکالتی که مردم دارنــد و در این اراضی 
ســکونت دارند و کسب و کار راه انداخته اند، از سازمان اوقاف، 
استاندار و مسئوالن مربوطه دیگر می خواهم هر چه سریع تر 
با تشــکیل کارگروهی به این مسئله در مدت حداکثر 2 ماه 
رسیدگی کنند، تا اوال زندگی مردم ثبات پیدا کند و در ثانی 

مردم آثار سفر دولت در رفع دغدغه های خود را ببینند.
برنامهریزیبرایایجاد40هزارشغلدراستانهمدان

آیت اهلل رئیســی همچنیــن در اجتماع پرشــور مردم 
شــهر همدان، با اشــاره به تعبیر رهبر انقالب از این شهر به 
دارالمومنین و دارالمجاهدین، ایمان به خدا و مجاهدت در راه 
حق را دو ویژگی بارز مردم همدان عنوان کرد و گفت: حقیقتاً 
همدان مهد مــردان و زنان فرهیخته، فقیهان، فیلســوفان، 
شــاعران و چهره های نامداری همچون عین القضات همدانی، 
بوعلی و باباطاهر و علمایی است که نه فقط در استان همدان 

بلکه در جهان اسالم، تأثیرگذار بوده اند.
وی در ادامه مســئله کم آبی را از جمله مشکالت استان 
همــدان خواند و افزود: به مســئوالن اســتان از جمله آقای 
اســتاندار ماموریت داده شده که هرچه ســریع تر برای رفع 
مشکالت اولویت دار استان از جمله مسئله کم آبی برنامه ریزی 

و اقدام کنند.
رئیس جمهور رونق تولید، شــکوفایی صنایع و توســعه 
دانش بنیان کشــاورزی را از جمله اولویت های مهم کشــور 
دانســت و تاکید کرد: باید واحدهای صنعتی نیمه تعطیل یا 
تعطیل هر چه ســریع تر به چرخه تولیــد بازگردند چرا که 
فعال کردن صنایع اســتان و همچنین بخش های کشاورزی 
و دامداری موجب اشــتغال بیشتر خواهد شد و نگرانی مردم 

درزمینه مشکل بیکاری را رفع خواهد کرد.

آیت اهلل رئیســی با اشاره به هدفگذاری مسئوالن استانی 
برای ایجاد 27 هزار شغل در استان همدان تا پایان سال جاری 
افزود: با توجه به اینکه مسئله بیکاری یکی از نگرانی های جدی 
ما و مردم در این استان است، از مدیران استان می خواهم برای 
ایجاد 4۰ هزار شــغل در همدان برنامه ریزی و با فعال کردن 
واحدهای تولیدی و همچنین توســعه کشــاورزی از طریق 
اصالح الگوی کشت، در راستای تحقق این هدف تالش کنند. 
رئیس جمهور در ادامه به مشــکل مسکن زوج های جوان 
و اجاره نشــینی در استان اشــاره کرد و گفت: جهش تولید 
مسکن، نیاز کشور و تکلیف قانونی دولت است. در این زمینه 
به اســتاندار و وزیر راه و شهر  ســازی تاکید کرده ام کار را با 
جدیــت پیش ببرند. از طرف دیگر با توجه به آمادگی جوانان 
برای تشــکیل تعاونی، می توان از ظرفیت آنها نیز بهره برد و 
با واگذاری زمین های دولتی و اعطای تسهیالت، بخش قابل 

توجه از نیاز استان همدان در زمینه مسکن را مرتفع کرد.
وی در بخش پایانی ســخنان خود حفظ هویت و اصالت 
تاریخی و دینی همــدان را از ضرورت های مهم فرهنگی این 
استان عنوان کرد و افزود: استان همدان باید همواره پرچمدار 
ایمان و مجاهدت در راه خدا و دارالمؤمنین و دارالمجاهدین 

باقی بماند.
آیت اهلل رئیسی در ادامه توجه به ظرفیت های گردشگری، 
اقتصاد روســتایی و اقتصاد معدن در اســتان همدان را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: توجه بــه این ظرفیت ها، رونق تولید 
و اشــتغال و همچنین کاهش مهاجرت روستائیان به حاشیه 
شــهرها را بــه همراه خواهد داشــت و بر این اســاس جزء 
اولویت های مهم دولت حمایت از اقتصاد گردشگری، اقتصاد 

روستایی و اقتصاد معدن در استان همدان است.
حلمشکالتکشوردرگرویتسریفرهنگجهادوشهادت

درکشوراست
در دیدار با جمعی از خانواده های شهدای استان همدان بر 
ضرورت توجه به خانواده شهدا و ایثارگران تاکید کرد و اظهار 
داشــت: همیشه حضور در کنار خانواده شهدا را از توفیقات و 

سعادت زندگی خودم می دانم.
رئیســی با تاکید بر ضرورت تبیین زندگی و ویژگی های 
شــهدا برای نسل جوان و نوجوان کشــور، افزود: شهدا نماد 
حق طلبــی، تدین، تعهد و عشــق به میهن بودند، دســتگاه 
فرهنگی و رسانه ای کشور باید بیش از گذشته به معرفی این 

الگوها در کشور اهتمام داشته باشد.
رئیس جمهور حل مشــکالت کشــور را در گروی بسط 
روحیه جهاد و شــهادت در کشــور خواند و گفت: با تسری 
روحیه شــهدا و ویژگی های شــخصیتی آنها در عرصه های 

مختلف است که می شود، بر تمام مشکالت کشور غلبه کرد.
وی همه دست اندرکاران امروز کشور را عالقه مند به حفظ 
خون شــهدا دانســت و تصریح کرد: خانواده شهدا یادگاران 
گرانقدر آن ایثارگران و مجاهدان بزرگ هستند و نقش مهمی 

را در تبیین فرهنگ جهاد و شهادت در کشور بر عهده دارند.
گزینش،استخداموارتقادرسازماناداری

دربسترعدالتوبهدورازروابطناسالمصورتگیرد
رئیس جمهور همچنین در جلســه شورای اداری استان 

همدان و در جمع مســئوالن این استان مسئولیت پذیری را 
امری مهم برای دولتمردان دانست و گفت: هشت هزار شهید 
استان همدان مسئولیت جدی برای همه مدیران این استان 
ایجاد می کند که شــرایط را آنچنان که شایسته مردم است، 

 رقم بزنند.
رئیســی در ادامه بر اقتضائــات گام دوم انقالب از جمله 
استقالل، عزت، سبک زندگی ایرانی – اسالمی، توسعه فناورانه 
و اجــرای عدالت تأکید کرد و گفت: خواســته من از مدیران 
دولت در ســطوح مختلف این است که در مسیر تحقق این 
مســایل مهم که دغدغه و تاکید رهبر انقالب است، حرکت 

کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گزینش، اســتخدام و ارتقای 
رتبه در سازمان اداری باید در بستر عدالت و به دور از هرگونه 
روابط ناسالم صورت گیرد، افزود: امروز انتظار مردم از ما یک 
ســازمان اداری کارآمد با مدیران تحول خواه و انقالبی است و 
در این زمینه باید به استفاده از نیروهای کارآمد و تحول خواه 
توجه شود و نیروهای بی انگیزه که مانع کار هستند به حاشیه 

رانده شوند.
رئیسی 17 سال عقب ماندگی در حل مسئله آب استان 
همــدان را ناشــی از بی انگیزگی و نبــود اراده جدی برخی 
مدیران در دوره های گذشته عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
با تالش های صورت گرفته در مدت یک ساله به اندازه 1۵ سال 
کار شــده و در این سفر از آقای استاندار و مسئولین مربوطه 
خواســته ام که ظرف مدت 2 ماه مشکل آب مردم این استان 

را سامان دهند.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به بازدید از پایگاه شهید 
نوژه و اقدامات بزرگ و ارزشمند صورت گرفته در بخش های 
نظامی استان، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تحریــم و تهدید را به فرصت تبدیل کردند و پیشــرفت های 
بزرگی را رقم زدند که این نگاه باید به سایر بخش های کشور 

گسترش یابد.
آیت اهلل رئیســی همچنین با تاکید بر تحقق شعار سال 
و اینکه موظف به رونق تولید در کشــور هستیم، گفت: آقای 
اســتاندار از بازگشــت ۸۰ واحد به چرخه تولید خبر داد که 
بسیار ارزشمند و شایسته قدردانی است و باید بقیه واحدهای 
تولیدی راکد یا نیمه تعطیل را نیز هر چه سریع تر فعال کنیم.

رئیس جمهور بــا بیان اینکه به رغم وجــود ظرفیت ها و 
زیرســاخت های بزرگ در حوزه کشاورزی و گردشگری نباید 
دغدغه مردم مشکل بیکاری باشد، افزود: خواسته ام از مدیران 
اســتان این است که موضوع اشتغال را بسیار جدی پیگیری 
کنند و در این مسیر نگاهشــان به یک دستگاه یا وزارتخانه 

خاص نباشد.
تصویب179طرحدرعرصههایمختلف
برایساماندادنمشکالتاستانهمدان

رئیسی همچنین شامگاه پنجشــنبه در پایان سی امین 
ســفر استانی دولت مردمی که به مقصد استان همدان انجام 
شــده بود، در نشســتی با خبرنگاران با بیــان اینکه در این 
ســفر 17۹ طرح برای تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام 
و نیز آبادانی اســتان همدان به تصویب رســیده است، اظهار 
داشــت: با بررسی های و اولویت ســنجی های انجام شده، ۳۵ 
طــرح در بخش زیربنایــی، ۳ طرح در بخش خــاک، آب و 
کشاورزی، 2۵ طرح در حوزه درمان و بهداشت، 7۵ طرح در 
عرصه های فرهنگی، گردشگری و ورزشی، ۳۳ طرح در حوزه 
اشتغال آفرینی و 2 طرح در حوزه صنعت و معدن در این سفر 

به تصویب رسیده است.
رئیســی باز  ســازی و احیای ۳2 رشــته قنات، تکمیل 
شبکه های فاضالب و تصفیه خانه ها در شهرستان های مختلف 
اســتان همدان، اجرای طرح های آبرسانی به شهرستان های 
اســتان،  تکمیل ســد خرم رود، تکمیل و اجرای مجتمع های 
آبرســانی روســتایی، تکمیل چندین نیروگاه و پســت های 
انتقال برق، تســریع در اجــرا و تکمیل طرح های حمل ونقل 
ریلی و جاده ای اســتان، تکمیل چندین بیمارستان و مرکز 
ســالمت روستایی، تکمیل و ایمن   سازی مدارس استان و نیز 
اعطای تســهیالت به طرح های اشتغال زا را از جمله طرح ها و 
برنامه های دولت برای رفع مشکالت استان همدان عنوان کرد.

»محسن نذیری اصل« با موافقت رئیس جمهور به 
عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در دفتر سازمان 
ملل متحد در وین و نماینده کشــورمان در آژانس 

بین المللی انرژی اتمی تعیین شد.
به گزارش مهر، »محسن نذیری اصل« بر اساس پیشنهاد 
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و تصویب آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشــورمان، به عنوان 
سفیر جدید و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در دفتر 
ســازمان ملل متحد در وین و همچنین نماینده جمهوری 

اسالمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تعیین شد.

نذیری اصل در آســتانه عزیمت به محل مأموریت در 
دیدار با حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه، برنامه 
کاری خــود برای این دوره کاری را تقدیم کرد و در جریان 
توصیه هــا و رهنمودهای وزیر امور خارجه کشــورمان قرار 

گرفت.
وی دانش آموختــه دکترای حقوق بین الملل اســت و 
عالوه بر عنوان سفیر و نماینده دائم اسبق جمهوری اسالمی 
ایران نزد مقر اروپایی ســازمان ملل متحد در ژنو، ســابقه 
حضور در چندین ماموریت در حوزه سازمان های بین المللی 

را در پرونده کاری خود دارد.

با موافقت رئیس جمهور
محسن نذیری اصل

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شد

رئیس شورای سیاسی جنبش حزب اهلل لبنان 
تأکید کرد که پیروزی انقالب اســالمی ایران، 
تحوالت فکری، روحی و معنوی را به وجود آورد.

»ابراهیم امین الســید« رئیس شــورای سیاسی 
جنبش حزب اهلل لبنان طی ســخنانی تأکید کرد که 
این جنبش وضعیت ایده آلی دارد برای اینکه از حالت 

فردی به حالت گروهی درآمده است.
الســید با بیان اینکه اقدامــات حزب اهلل، گروهی 
بــوده و به همین دلیل در منطقه به الگو بدل شــده 
اســت، تصریح کرد، رهبران حزب اهلل برای جانفشانی 
در خــط مقدم قرار دارند و بــا ایمان، اخالص، صفا و 

کرامت، می توانند با دشمنان مقابله کنند.
وی ادامه داد: ســند حزب اهلل، مقاومت را از یک 
اقدام نظامی به یک فهم سیاســی انتقال داد؛ به این 
معنی که مقاومت، به دور از اهداف سیاســی نیست. 
تصمیم گیری در حزب اهلل هم، برآیند مشارکت فکری 

و سیاسی یک مجموعه از نیروهای آن است.

پایگاه خبری العهد به نقل از الســید گزارش داد، 
مقاومت از حمله صهیونیســت ها به لبنان متولد شد؛ 
صهیونیست هایی که قصد داشتند با اقدامات ویرانگر و 
مجرمانه نظامی خود، اثرات سیاسی در لبنان و منطقه 

به وجود آورند.
این مقام حزب اهلل با بیان اینکه پیروزی انقالب 
در ایران، تحوالت فکری، روحی و معنوی را به وجود 
آورد، تصریــح کرد: انقالب، مایه امید شــد و کاری 
کرد که ترس از حمله صهیونیست ها، معنایی نداشته 

باشد.
وی رژیم صهیونیســتی را چالــش بزرگی برای 
منطقــه توصیــف و تأکید کرد: جهان امروز شــاهد 
تحوالت و تغییرات است. کشورها و جوامعی هستند 
که رشد می کنند و برخی دیگر، ضعیف می شود. لبنان 

هم به فضل مقاومت، در زمره کشورهای مهم است.
السید، مذاکرات بر سر منابع نفتی را برای لبنان، 
بسیار مهم دانست و گفت: مردم لبنان باید بدانند که 

فرصت، موجود است و باید بر اساس آن، رفتار کنند؛ 
زیرا تداوم سیاست تعارف و مدارا با آمریکایی ها، راه به 

جایی نخواهد برد.
به گــزارش فارس، این مقام حزب اهلل در پایان به 
مسئله حضور این جنبش در سوریه پرداخت و تصریح 
کرد، پروژه ها و اهداف در ســوریه روشن بود و حضور 
حزب اهلل هم به منزله یک مســئولیت بود؛ زیرا طرح 

سرنگونی سوریه، یک چالش به شمار می رفت.
در همین ارتباط، ســید حســن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان دوشــنبه هفته گذشته تأکید کرد که 
جمهوری اسالمی ایران، از محور مقاومت دفاع کرده 
اســت و حمایت این کشور از مسئله فلسطین، صرفا 

به خاطر مسائل عقیدتی است.
نصراهلل با بیــان اینکه آمریــکا در پی جنگ در 
منطقه نیســت، بلکــه به دنبال مقابله با روســیه در 
اوکراین اســت، تأکید کــرد که پایــان رژیم موقت 

صهیونیستی بسیار نزدیک است

رئیس  شورای سیاسی حزب اهلل لبنان:

با انقالب اسالمی در ایران
 ترس از حمله صهیونیست ها بی معنا شد



رئیس  بنیاد مسکن:
وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی 

از امروز پرداخت می شود
رئیس  بنیاد مســکن انقاب اســامی گفت: پرداخت وام 
200میلیون تومانی مسکن روستایی از امروز شنبه هشتم مردادماه 

آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، اکبر نیکزاد درباره وام مسکن روستایی اعالم 
کرد: براساس دستور رئیس جمهور پرداخت وام 200 میلیون تومانی ساخت 
مسکن روســتایی با نرخ پنج درصد و قرض الحسنه و با تضمین زنجیره ای 
سه نفره از روستاییان با ارائه سفته پرداخت می شود. وی افزود: پرداخت وام 
مسکن روستایی به بانک مرکزی و بانک های عامل ابالغ شده و از امروز شنبه 
هشــتم مردادماه عملیاتی می شود. روستاییان می توانند به بنیاد مسکن در 
شهرستان ها مراجعه کرده و با ارائه مدارک به بانک عامل معرفی می شوند. 
سامانه بنیاد مسکن به ادارات بنیاد مسکن شهرستان ها نیز متصل شده است.
رئیس  بنیاد مسکن در مورد اینکه کسانی که قباًل  وام 100 میلیونی 
مســکن روستایی گرفتند، گفت: کســانی که از 25 آبان 1400 عملیات 
اجرایی ســاخت مسکن آنها شروع شــده و پروانه ساختمانی گرفته و در 
حال ساخت هستند به شرط اینکه ساخت و ساز آنها زیر مرحله سقف بندی 
پیشــرفت کرده باشد می توانند عالوه بر 100 میلیون قبلی 100 میلیون 

تومان دیگر نیز دریافت کنند و ساخت مسکن خود را به اتمام برسانند.
نیکزاد تأکید کرد: روستاییان از روز شنبه هشتم مرداد به ادارات بنیاد 
مســکن محل خود مراجعه کرده و تقاضای دریافت وام مسکن روستایی 
200 میلیون تومانی داشته باشند که بعد از بررسی شرایط برای دریافت 

وام به بانک عامل معرفی می شوند.
گفتنی است، چهارشنبه هفته قبل مجید جودی؛ معاون امور باز سازی 
بنیاد مســکن از حل مشــکل پرداخت وام 200 میلیون تومانی مسکن 
روســتایی خبر داد و به خبرگزاری تسنیم گفت: سازمان برنامه و بودجه 

طی روزهای آینده تضمین نامه یارانه وام را ارائه می دهد.
یادآوری می شود، روز یکشنبه هفته گذشته اکبر نیکزاد؛ رئیس   بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی درباره وام 200 میلیون تومانی مسکن روستایی 
که آبان ماه گذشــته به تصویب شورای  عالی مسکن رسیده است، گفت: 
در جلســه اخیر شورای جهاد سازندگی با رئیس جمهوری درباره ضرورت 
پرداخت وام 200 میلیون تومانی مســکن روستایی صحبت کردم. آقای 
رئیس جمهور هم این را قبول دارد و به بنده گفت »این موضوع را پیگیری 
می کنم«. بنابراین، با دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه، مشکل 

پرداخت وام مسکن روستایی رفع شد. 
سخنگوی وزارت صمت:

تجارت ایران و بالروس ۲۰ برابر می شود
سخنگوی وزارت صمت گفت: حجم تجارت ایران و باروس در 

کوتاه مدت 10 برابر و در گام بعد 20 برابر می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، امید قالیباف در توئیتی از افزایش تجارت 
بین ایران و بالروس در آینده خبر داد و نوشت: تجارت بین ایران و بالروس 
در کوتاه مدت 10 برابر و در گام بعد 20 برابر می شود. در ادامه دیپلماسی 
فعال دولت این بار وزیر صمت در مینسک و در چارچوب کمیسیون مشترک 
افق روابط اقتصادی با بالروس را ترسیم کرد. نکته مهم صادرات تجهیزات 
دانش بنیان پزشکی به بالروس با قابلیت پنج میلیون دالر در سال است. 

پانزدهمین اجالس کمیسیون مشــترک اقتصادی  گفتنی اســت، 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بالروس  ظرف دو روز گذشته ) ششم 
و هفتم مرداد ماه( در مینسک؛ پایتخت بالروس )روسیه سفید( به ریاست 

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و همتای بالروس برگزار شد.
تقویت و گسترش همکاری های متقابل در زمینه همکاری های تجاری 
و صنعتی، کشاورزی و پرورش ماهی، سرمایه گذاری، زمین شناسی و منابع 
آبی، بهداشت و دارو سازی، حمل ونقل و همکاری فیمابین اتاق های بازرگانی 
در این اجالس مورد تاکید قرار گرفت. اجالس گذشته کمیسیون مشترک 

اقتصادی با بالروس در بهمن ماه 1396 در تهران برگزار شده بود.
ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت در دیدار با همتای بالروسی خود 
با اشــاره به اینکه اقتصاد دو کشور مکمل یکدیگرند اعالم کرد: جمهوری 
اسالمی برای توسعه روابط اقتصادی در بخش های ماشین آالت صنعتی، 
لیزر و الکترونیک و دارو آمادگی دارد. عضویت ایران در اوراســیا یکی از 
اتفاقاتی اســت که می تواند سبب گســترش روابط میان دو کشور شود 
بنابراین امیدواریم با توجه به مذاکرات انجام شــده طی یک ســال آینده 

این امر محقق شود.
او در جمع تجار و فعاالن اقتصادی ایرانی در بالروس تجربه و  ارتباطات 
ایرانیــان مقیم بالروس برای رونق تجارت در این کشــور را حائز اهمیت 
دانســت و خطاب به تجار ایرانی گفت: موضوع سرمایه گذاری و تجارت 
ایرانیان در بالروس و عضویت ایران در اورآســیا از جمله مســائل مهمی 
اســت که در تعامل با بالروس مورد توجه قرار داده ایم و رایزن اقتصادی 

ایران به زودی در این کشور مستقر می شود.

اقتصادی

افزایش 30 درصدی تولید برنج
شایگان ادیبی؛ مجری طرح برنج وزارت کشاورزی در گفت وگو 
بــا ایلنا میزان تولید برنج در ســال جاری را فراتــر از دو میلیون و 
تن دانســت و افزود: این حجم تولید نســبت به میانگین  400هزار 
ســال های تولید نرمال حدود 20 درصد افزایش دارد و نســبت به 
سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده حدود 30 درصد.

پایان پروازهای حج 
به گزارش خبرگزاری فارس، غالمرضا رستمیان؛ مسئول عملیات 
حج شــرکت فرودگاهها و ناوبری هوایــی ایران گفت: با انجام پرواز 
ســاعت 13 و 50 دقیقه دیروز زاهــدان، پروازهای حجاج به پایان 
رسید. دیروز هفتم مرداد برابر با شانزدهمین و آخرین روز برگشت 
زائران خانه خدا به فرودگاه های کشــور تعداد یک هزار و 40 زائر با 
چهار پرواز به شهر زاهدان مراجعت کردند و عملیات برگشت زائران 

خانه خدا به پایان رسید. 
نرخ سود بین بانکی

مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس در گفت وگو با ایسنا تصریح 
کرد: ســازمان بورس بر این موضوع تاکید دارد که سود بین بانکی 
طبق مصوبه ســتاد اقتصادی دولت به میانگین 20 درصد برســد و 
در جلســه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشــتیم قرار شد روند 
صعودی آن متوقف شود. همچنین در جلسه مذکور قرار شد سود بین 
بانکی روند نزولی بگیرد و به زیر 20 و نیم درصد برسد. گفتنی است، 
سود بین بانکی در اواخر ماه گذشته به 21 و 31 صدم درصد رسید.

سهام عدالت جاماندگان
محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 
سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: چهار میلیون نفر از جاماندگان 
سهام عدالت بر اساس قانون بودجه 1401 در اولویت دریافت سهام 
عدالت هستند. این افراد از جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و ســازمان بهزیستی شناســایی شده اند. بخش دوم از 
جاماندگان از دهک های چهارم تا دهک ششم درآمدی هستند که 

سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا نکرده است.
او افزود: محاسبات برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام 
شده و قرار است طبق تکلیف قانون بودجه تا پایان تابستان امسال، 
ســهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند و در مرحله بعدی 

هم باید به کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند، اختصاص یابد.

کوتاه اقتصادی

براساس بررسی ها

دولت در انجام طرح بازتوزیع بنزین عجله نکند

صفحه ۴
 شنبه 8 مرداد ۱۴۰۱
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰8۳

محرم ماه حماســه و قیام اســت و بهترین زمان برای تبلیغ 
پیام های ارزنده عاشــورای حسینی اســت به همین منظور از 
خطیب گرامی حجت االسالم والمسلمین 
فرقانی خراســانی شــب ها در دهه اول دعوت به 
عمــل آمده که مومنیــن را بعد از اقامه نماز مغرب و عشــاء 
در مســجد قبا باالتر از حســینیه ارشــاد به فیض رســانند.
االحقر سیدصدرالدین شریعتی
امام جماعت مسجد قبا

سخنرانی

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 12000932 مورخ 1401/04/02 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن زایر اومالی 
به شــماره ملی 4999294257 فرزند قربانعلی در 5 دانگ و 24 ســیر 8 مثقال مشاع عرصه به 
انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 138/05 مترمربع از پالک 
28- اصلی به کالســه 28/1401 واقع در اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا خریداری شــده از آقای 
قربانعلی زایر اومالی محرز گردیده که مقدار 15 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه وقف می باشد. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا 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 تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/08

امیرخندان رباطی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

شناسه آگهی: 1348019

»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 ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 140160310013003628 مورخ 
1401/03/11 هیئت قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در 
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/ خانم شه روز ارزانی 
آق قلعه فرزند مرتضی علی  نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی/ به 
مساحت 211/76 مترمربع که مقدار یک دانگ و دوازده سیر و ده مثقال مشاع عرصه 
وقف می باشــد به شماره پالک 137 فرعی از 23 اصلی واقع در قریه تورانگال بخش 
یک خریداری شده از آقای/ خانم سمیه مشکوتی مالک رسمی محرز گردیده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی/ سراســری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا 
در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل  نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد  یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید  و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/08 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
 عین اله تیموری

ثبت و اجرای طالق( اخطاریه اول)
جناب آقای احمد عفراوی فرزند کاظم

با احترام با توجه به رای صادره از دادگاه خانواده شــعبه شــماره 9 اهواز به شــماره دادنامه 
140137990008953481مورخــه 1401/04/06 با موضوع گواهی عدم امکان ســازش به 
درخواست زوجه ســهیال سعیدوای فرزند عنایه به شما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته 
از تاریخ نشر آگهی و در خالل آن جهت اجرا و ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه نمایید در 

غیر اینصورت طبق مقررات عمل خواهد شد.
سردفتر طالق رسمی شماره ۵ شیبان -محمدسعید حاتمی مجد

آدرس: شهرستان باوی، شیبان خیابان یکم

ســند و فاکتــور فروش خــودروی ســواری هاچ بک 
انتظامــی شــماره  بــه   X22-AT ام وی ام 
 159 ق 62 ایران 93 مدل 97 رنگ مشکی شماره موتور
شاسی  شماره  و   MVMD4G15BAGJ010352
NATFBABW6J1009056 مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده 3و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی: برابر رای شــماره 
1401310006001580 مــورخ 1401/03/17 هیئــت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرســتان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی به نام 
آقای بهروز احمدی در ششدانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 453/65 
مترمربــع به پالک 18307 فرعی از 4- اصلی واقع در نور مازندران بخش 
10 ثبــت نور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبــت به فاصله 15 روز در روزنامه سراســری و محلی آگهی می گردد 
در صورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته باشند 
بایــد از تاریخ انتشــار آگهی تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/8    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/22
علی سعادتی
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 3090 تاریخ 1401/03/19 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امیراحمد بصیری فرزند حســن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 28/35 مترمربع تمامت از پالک 440- اصلی به شــماره کالسه 
1400/198 واقع در اراضی بازار محله بخش 17 ثبت بهشهر محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/22  

شناسه آگهی: 1354726
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمدمهدی قلیان

و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  در  مقرر  تکالیف  حسب 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیئت 
سبزوارتصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع 
ذیل  شرح  به  عموم  اطالع  جهت  محرزو  اشخاص  بالمعارض  و  مالکانه 

آگهی می گردد:
بخش ۳ سبزوار

پاک 3 اصلی اراضی کاته سیفر
آقای علی اکبر بقائی نژاد ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 
363/49 متر مربع قسمتی از پالک 97 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 
3 سبزوار از محل مالکیت موقوفه کهن آب به تولیت اداره اوقاف و امور 

خیریه سبزوار
کوره  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباسی  محمد  علی  آقای 
آجرپزی مخروبه به مساحت 50896 متر مربع قسمتی از پالکهای 545 
از محل  واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از 3 اصلی  و546  فرعی 

مالکیت مالکین علی برادران ،احمد مبینی ،عباسعلی ذوالجاللی 
کوره  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  برگویی  احمد هاتفی  آقای 
آجرپزی مخروبه به مساحت 50896 متر مربع قسمتی از پالکهای 545 
از محل  الواسطه  واقع در بخش 3 سبزوارمع  از 3 اصلی  و546  فرعی 

مالکیت مالکین علی برادران ،احمد مبینی ،عباسعلی ذوالجاللی 
پاک 4 اصلی اراضی چهارباغ 

یکباب  اعیانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  شهرآبادی  مهدی  آقای 
فرعی   73 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   101/29 مساحت  به  ساختمان 
از 4 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت اداره اوقاف و امور 

خیریه سبزوار 
یکباب  اعیانی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  خسروآبادی  مریم  خانم 
فرعی   73 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   101/29 مساحت  به  ساختمان 
از 4 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت اداره اوقاف و امور 

خیریه سبزوار 
پاک 5 اصلی اراضی قلعه نو

مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  مجد  امینی  علی  سید  آقای 
135/95 متر مربع قسمتی از پالک 10 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 
3 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی سرور ، سارا ،جلیل 
و رخساره شهرت همگی الداغی و مروارید بیگم حسینی همگی از ورثه 

سید احمد الداغی 
آقای محمد کرابی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/30 متر 
مربع قسمتی از پالک 150 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از 

محل مالکیت ضیاء الحق الداغی
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  خسروجردی  کاظم  آقای 
103/20 متر مربع قسمتی از پالک 336 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 

3 سبزوار از محل مالکیت اقدس الداغی
آقای مهدی قلعه نوی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 83/80 متر مربع قسمتی از پالک 249 فرعی از 5 اصلی واقع 

در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت سلطان قلعه نوی
پاک 6 اصلی اراضی کلوت

به مساحت 324/09  خانم عسل دیواندری ششدانگ یکباب ساختمان 
متر مربع قسمتی از پالک 53 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت غالمرضا چشمی و طاهره چشمی
آقای حسین بیدخوری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 197/23 

 3 بخش  در  واقع  اصلی   6 از  فرعی  پالک 6897  از  قسمتی  مربع  متر 
سبزوار از محل مالکیت خودش

مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  اصل  نصیری  محمدرضا  آقای 
137/20 متر مربع قسمتی از پالک 456 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 

3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی برات بازقندی
آقای علی اصغر نصرابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/56 
متر مربع قسمتی از پالک 29 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالک رسمی حبیب اله بهنامی فر
به مساحت 105/93  یکباب ساختمان  کمالی راد ششدانگ  مریم  خانم 
 3 بخش  در  واقع  اصلی   6 از  فرعی  پالک 6297  از  قسمتی  مربع  متر 

سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی علیرضا رودسرابی
آقای محمد حریریان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 189/28 
متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالک رسمی علی اکبر هراتی
 160/44 مساحت  به  ساختمان  یکباب  فالح ششدانگ  اکبر  علی  آقای 
متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالکین رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی
آقای عباس حسن پور ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/47 
 3 بخش  در  واقع  اصلی   6 از  فرعی  پالک 9065  از  قسمتی  مربع  متر 

سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی شهربانو کرابی
آقای علی اصغر قزی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 99/42 متر مربع قسمتی از پالک 152 فرعی از 6 اصلی واقع در 

بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی ابراهیم مسکنی
خانم نیر قزی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
99/42 متر مربع قسمتی از پالک 152 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 

3 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی ابراهیم مسکنی
آقای مهدی باشتنی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105/75 متر 
مربع قسمتی از پالک 107 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمدرضا غفوری غروی
خانم زهرا کالته آقا محمدی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130 
متر مربع قسمتی از پالک 92 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی مراد علی کوشکی
خانم زهرا سادات حسینی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87/31 
متر مربع قسمتی از پالک 154 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالک رسمی عباس میر حسینی
آقای ابراهیم خسروابادی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 172/47 متر مربع قسمتی از پالک 4788 فرعی از 6 اصلی 
واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمی علی اکبر چشمی 

)به میزان 160/47( و ابوالقاسم نقیبی )به میزان 12 متر مربع ( 
خانم صدیقه کالته سیفری سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 172/47 متر مربع قسمتی از پالک 4788 فرعی از 6 اصلی 
واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالکیت مالکین رسمی علی اکبر چشمی 

)به میزان 160/47( و ابوالقاسم نقیبی )به میزان 12 متر مربع ( 
آقای علیرضا نودهی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113/60 متر 
مربع قسمتی از پالک 991 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار از 

محل مالکیت مالک رسمی مرتضی حلمی
خانم عزت سنگ سفیدی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/81 
متر مربع قسمتی از پالک 962 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالک رسمی عباسعلی افچنگی 
پاک 162 اصلی اراضی ایزی

خانم سکینه علیکی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 167/50 متر 
مربع قسمتی از پالک 1075 فرعی از 162 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 
از محل مالکیت مالک رسمی حبیب اله و محمدرضا شهرت هر دو ایزی

پاک 206 اصلی اراضی دولت آباد
خانم اکرم دولت آبادی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 12115 متر 
مربع قسمتی از پالک 406 فرعی از 206 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار 

از محل مالکیت مالک رسمی سلیمان دولت ابادی
بخش ۱۲ سبزوار

پاک یک اصلی اراضی عمیدآباد
به مساحت 120/98  یکباب ساختمان  خانم مهناز مهدیاری ششدانگ 
متر مربع تمامت باقی مانده پالک قسمتی 14741 فرعی از یک اصلی 

واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی رضا براتی
به مساحت 96/20  یکباب ساختمان  آقای جمشید زعفرانیه ششدانگ 
بخش 12  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی  تمامت پالک 9117  مربع  متر 

سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی قدرت اله منیدری
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  دوست  وطن  محمد  آقای 
103/55 متر مربع قسمتی از پالک 15817 فرعی از یک اصلی واقع در 

بخش 12 سبزوار از محل مالکیت محمد علی وطن دوست
آقای حسن محرابی نژاد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
یک  از  فرعی   1879 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   165/05 مساحت  به 
اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت علی اصغر 

امیر خانی
یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  زعفرانیه سه  روشن ضمیر  بتول  خانم 
ساختمان به مساحت 165/05 متر مربع قسمتی از پالک 1879 فرعی 
از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت علی 

اصغر امیر خانی
به  ساختمان  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  نازپرور  آقای حبیب 
مساحت 90/14 متر مربع قسمتی از پالک 194 فرعی از یک اصلی واقع 

در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت سید قاسم صفاری
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباسی  جبار  آقای 
مساحت 90/14 متر مربع قسمتی از پالک 194 فرعی از یک اصلی واقع 

در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت سید قاسم صفاری
پاک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  شکیب  توحیدی  غالمحسین  آقای 
ساختمان به مساحت 158/65 متر مربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی احمد ، 
محمود و طاهره شهرت هر سه نفر آسیایی و صدیقه ، زهره شهرت هر 

دو آسیایی گوداسیایی
یک  ششدانگ  از  مشاع  ونیم  یکدانگ  شکیب  توحیدی  حسین  آقای 
ساختمان به مساحت 158/65 متر مربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی احمد ، 
محمود و طاهره شهرت هر سه نفر آسیایی و صدیقه ، زهره شهرت هر 

دو آسیایی گوداسیایی
یک  ششدانگ  از  مشاع  ونیم  یکدانگ  شکیب  توحیدی  حسن  آقای 
ساختمان به مساحت 158/65 متر مربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی احمد ، 

محمود و طاهره شهرت هر سه نفر آسیایی و صدیقه ، زهره شهرت هر 
دو آسیایی گوداسیایی

خانم ساناز سادات دیواندری ششدانگ یک ساختمان به مساحت 99/43 
واقع در  اصلی  از 2  مانده 334 فرعی  باقی  از پالک  متر مربع قسمتی 

بخش 12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی فاطمه سلطان زمانیان
آقای موسی دانشیار ششدانگ یک ساختمان به مساحت 113/32 متر 
مربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از 

محل مالکیت مالک رسمی حسین محمودی زاده
آقای عباسعلی مرادی ششدانگ یک ساختمان به مساحت 132/46 متر 
مربع تمامت پالک باقی مانده 3016 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی صاحب سلمانی
به مساحت 61/73  میان آبادی ششدانگ یک ساختمان  خانم معصومه 
متر مربع تمامت پالک باقی مانده 4682 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 

12 سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی فاطمه چروی
پاک 7 اصلی اراضی نقابشک

خانم فاطمه نظیف سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 92/22 متر مربع قسمتی از پالک 94 فرعی از 7 اصلی 
واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی 
فاطمه ، عباس، حسن و حسین شهرت همگی وجودی )ورثه ابراهیم 

وجودی(
آقای هادی عبدی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 92/22 متر مربع قسمتی از پالک 94 فرعی از 7 اصلی واقع 
در بخش 12 سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالکین رسمی فاطمه ، 
عباس، حسن و حسین شهرت همگی وجودی )ورثه ابراهیم وجودی (

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در 
باشند  داشته  اعتراض  شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  که  صورتی 
در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از 
تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
از  ماه  یک  ظرف  باید  نمایند.معترض  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
تحویل  محل  ثبت  اداره  به  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
ارائه حکم قطعی دادگاه  به  اقدامات ثبت موکول  نماید. در این صورت 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
ارائه نکند اداره ثبت  گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد 
پذیرفته  ثبتی  نامه  اظهار  آنها  به  نسبت  قبال  که  امالکی  از  آن قسمت 
نشده، واحد ثبتی طبق رای هیئت پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی 
به  نوبتی و تحدید حدود  اولین آگهی  را در  تحدید حدود ملک ،مراتب 
به امالک در جریان  به اطالع عموم میرساند و نسبت  صورت همزمان 
را به  فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود  ثبت و 

صورت اختصاصی منتشر می نماید.
 )م الف 401/401(

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/08     تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/23

           علي آب باریکي
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

پرونده کالسه 1400114425008000113 مورخ 1400/11/13 برابر رای شماره 140160325008000481 
مورخ 1401/4/29 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حاجی آقا 
شهسواری وسطی )طبق رای هیئت حل اختالف نام خانوادگی از شکواری وسطی به شهسواری وسطی تغییر 
یافت( فرزند نورمراد به شــماره شناســنامه 20253 صادره از خرم آباد در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 55/60 مترمربع )پنجاه و پنج متر و شصت سانتیمتر( پالک 1 فرعی 
از 116 اصلی واقع در بخش 7 خرم آباد شهرســتان پلدختر موسوم به کاوکالی خریداری از مالک رسمی آقای 
احمد نادری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/8                                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/23

توضیحات: ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعــه زمین محصور با بنای احداثــی در پالک 1 فرعی از 
116 اصلی به مســاحت 55/60 مترمربع الحاق شده به پالک فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر 

بخش 7 خرم آباد
امین عیدی نژاد- رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

م الف 106

بررسی ها نشان داد با توجه به اقدامات جهادی 
و سریع و پرریسک دولت در یک سال اخیر، انجام 
عجوالنه طرح هایی چون بازتوزیع بنزین به صاح 

نیست و بهتر است به سال آینده موکول شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، طرح بازتوزیع بنزین 
با هدف اختصاص بنزین یارانه ای )1500تومانی( به افراد 
به جای خودروها از ابتدای اسفندماه و به صورت آزمایشی 
در جزیره کیش آغاز شده است، ایده ای که بر مبنای توزیع 
عادالنه یارانه سوخت میان همه مردم و انتفاع دهک های 
مختلــف از قیمت ترجیحی بنزیــن در ایران طرح ریزی 
شده اســت، و البته از همان ابتدا هم انتقاداتی به واسطه 
ویژگی های منحصر به فرد منطقه آزمایشــی منتخب آن 

)جزیره کیش( به همراه داشت.
ســید احسان خاندوزی، ســخنگوی اقتصادی دولت 
در نشســت خبری چهارم مرداد، درخصوص سرنوشــت 
ایــن طرح گفت: »مکــرراً عرض می کنم دســتور کاری 
بــرای افزایش قیمت بنزین در ســال جاری وجود ندارد. 
پنج ماه اســت که طرح آزمایشــی بنزین اجرا و در زمان 
حاضر متوقف شــده و قرار اســت این طرح انجام  شــده 
بررســی شــود و اگر نیاز بــه اصالحات یا توســعه دارد 

صــورت پذیرد و هنوز تصمیماتی اتخاذ نشــده اســت.«
وزیــر امور اقتصادی و دارایی از ارائه این طرح و نتایج 
آن به رئیس جمهــور خبر داد و گفت: »اگر هر تصمیمی 
هم گرفته شــود، برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در 

سال جاری نداریم .«
از این  رو، طرح بازتوزیع بنزین و نتایج اجرای پایلوت آن 
روی میز رئیس جمهوری است و بنا بر تأکید وزیر اقتصاد، 
حتی اگر این طرح در دســتور کار قرار گیرد نیز، امسال 

افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.
برخی اشکاالت طرح بازتوزیع بنزین

بررسی ها نشان داد، اجرای طرح بنزینی دولت بر مبنای 
اختصاص 20 لیتر ســهمیه بنزین به هر کد ملی، نیاز به 
اختصاص سهمیه یارانه ای بیشتری به افراد نسبت به وضع 
کنونی خواهد داشت و همین مسئله نه تنها »امنیت انرژی« 
و »کسری بودجه« ناشی از فروش بیشتر بنزین یارانه ای را 
تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه مخاطرات »درگیرکردن 85 
میلیــون ایرانی با معامالت بنزینی«، »اتالف اضافه  بنزین 
یارانه ای« توزیع شده و »تشدید جریان قاچاق سوخت« را 

در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر، اتکاء به نتایج طرح آن هم در شرایطی 

که بافت اجتماعی جزیره کیش نمونه مناســبی از کشور 
نیست و نیز طرح با نواقص اجرایی متعددی به اجرا درآمده 

است، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
فــارغ از ایرادات مطروحه نســبت به گزینش کیش 
به عنوان آزمایشــگاه طرح بنزینی دولت، اختصاص بنزین 
به خودرو و کد ملی برخی خانوارها، عدم واریز ســهمیه 
بنزین به برخی افراد دارای کارت کیشوندی، پیوست ضعیف 
رسانه ای طرح )حتی در منطقه آزمایشگاهی( و سردرگمی 
ســاکنان جزیره در حوزه مبادله سهمیه یارانه ای از عمده 

ضعف های اجرایی طرح به شمار می رود.
اگر چه افشین مهدوی؛ مدیر برنامه ریزی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت که از یکم فروردین 
 ماه سال 1401 تا پایان تیر ماه امسال به طور میانگین روزانه 
100 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده 
است و کارشناسان درباره نیازمند شدن کشور به واردات 
بنزین هشــدار می دهند اما دولت باید از تصمیم عجوالنه 

خودداری کند.
عجله ممنوع!

یکــی از رویکردهای مناســبی که دولــت می تواند 
درخصوص این طرح در دســتور کار قرار دهد، این است 

که اگر براساس نتایج اجرای پنج ماهه پایلوت این طرح در 
جزیره کیش، تصمیم به اجرای این طرح در سطح کشور 
گرفته شــد، پیش از تحقق این امــر، یکی دیگر از نقاط 
جمعیتی کشور که شباهت بیشتری از نظر بافت اجتماعی 
و شرایط اقتصادی ساکنان آن، با دیگر نقاط کشور )به طور 
متوسط( وجود دارد نیز به عنوان نقطه دوم اجرای پایلوت 
طرح انتخاب شــود و نتایج اجرای پایلوت دوم نیز مبنای 
تصمیم گیری جامع باشد؛ چرا که هر نوع تصمیم شتابزده 
درخصوص تغییر در نحوه عرضه بنزین، می تواند چالش های 

متعددی را برای دولت و مردم به دنبال داشته باشد.
گفتنی اســت، اقدامات دولت سیزدهم در حوزه های 
مختلف در یک سالی که آغاز به کار کرده چند برابر دولت 
هشت ساله قبل اســت و تقاضای سرعت بیش از این در 
انجام امور، پوست خربزه  انداختن زیر پای رئیسی و دولت 
اوســت. در این بین اصالح یارانه کاالهای اساسی، کار پر 
ریسکی بود که دولت سیزدهم آن را انجام داد و به تازگی 
اثرات تورمی آن تخلیه شــده اســت و مردم هم تحمل 
شوک های پی در پی را ندارند. بنابراین، نیاز نیست با عجله 
مراحل بعدی جراحی اقتصادی انجام شود و بهتر است به 

سال های آینده موکول شود.

سرویس اقتصادی-
مرجع خبری تحلیلی اویل پرایس با اشاره 
به اینکه درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش 
یافته و این کشور در بخش انرژی هر روز قوی تر 
می شود اســت، گزارش داد که مشتریان نفت 
ایران بسیار مشــتاق اند تا نفت این کشور را 
کمترین  آمریکا  تحریم های  و  کنند  خریداری 

تأثیر را بر این تصمیم داشته است.
جهان روزهای سختی را در حوزه انرژی پشت سر 
می گذرد. بازار انرژی همزمان از دو جهت تحت فشار 
است؛ از یک سو کمبود عرضه و چشم انداز مبهم در 
افزایش تولید نفت که پس از جنگ اوکراین تشدید 
شــده و از ســوی دیگر، پیش بینی افزایش تقاضا با 
کاهش محدودیت های کرونایی و نزدیک تر شــدن 

فصل سرما.
همزمان با این وضعیــت بحرانی، صاحب نظران 
حوزه انرژی معتقدند نفت کشــورهایی مانند ایران 
و ونزوئال می تواند ناجی بازار باشد. محمد بارکیندو؛ 
دبیرکل فقید اوپک در یکی از واپسین اظهارات خود 
اعالم کرد: »صنعت نفت و گاز به دلیل سال ها کمبود 
ســرمایه گذاری، تحت محاصره قرار دارد و اگر اجازه 
داده شود نفت بیشتری از سوی ایران و ونزوئال وارد 
بازار شود، بحران کمبود عرضه می تواند تسهیل شود«.

هوشمندی بازار
با این حــال آمریکایی ها تــالش می کنند برای 
نشان دادن ابهت خود، این طور وانمود کنند که می توان 
بدون نفت کشــوری مانند ایران هم بازار را مدیریت 
کرد؛ ادعایی که با واقعیت ها همخوانی ندارد. سفر اخیر 
جو بایدن؛ رئیس جمهور این کشور به غرب آسیا هم 
که به گفته افراد نزدیک به کاخ سفید با هدف تضمین 
افزایش تولید نفت صورت گرفت، علی رغم ادعاهای 
مطرح شده و با توجه  به گزارش های مستند از ناتوانی 
افزایش تولید نفت عربستان و امارات عماًل با شکست 
مواجه شد تا معلوم شود بازار دست سیاستمداران را 
خیلی خوب می خواند و در محاسبات خود، نمایش 

را جایگزین واقعیت نمی کند.
در تأیید این موضوع همین بس که پس از سفر 
بایدن به عربســتان و وعده ولیعهد ســعودی برای 

رســاندن تولید نفت به 13 میلیون بشــکه در روز، 
قیمت هــای جهانی در برابــر کاهش مقاومت کرد و 
دو هفته پس از این ســفر نفت همچنان باالی 100 
دالر است. بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در 
سپتامبر )شهریور و مهرماه( که دیروز منقضی شد، 
همچنان در 107 دالر و 14 سنت در هر بشکه ایستاد.
آژانس بین المللی انرژی )IEA( ماه گذشــته در 
گزارش خود اعالم کرده بود: »قیمت های نفت خام با 
وجود عقب نشینی اخیر، نزدیک 100 دالر در هر بشکه 
مانده است زیرا عرضه جهانی و زیرساخت پاالیش با 
بهبود تقاضا برای سوخت در دوران پساکرونا، برابری 

نکرده است«.
بی توجهی مشتریان ایران به تحریم های آمریکا

همان طور که ذکر شد، بازار انرژی نمی تواند از نفت 
ایران چشم پوشی کند و به هر قیمتی شده- با تحریم 
یا بدون تحریم- طالی سیاه ایرانی را در سبد مصرفی 
خود قرار می دهد. به همین علت با افزایش قیمت های 
جهانی، صنعت نفت ایران شکوفاتر شده و درآمدهای 
زیادی برای دولت ایجاد می کند. به گزارش فارس به 
نقل از اویل پرایس، کشورهای چین، روسیه، ترکیه، 
ونزوئال و افغانســتان بسیار مشتاق اند تا نفت ایران را 
خریداری کنند. در این میان تحریم های آمریکا هم 

کمترین تأثیر را در مقابله با آنها داشته است.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که صنعت 
نفت ایران به رغم تحریم های آمریکا به ویژه در بخش 
انرژی هر روز قوی تر می شود، این در حالی است که 
دولت های جهانی در مواجهه با کمبود عرضه و افزایش 
قیمت به دنبال ایجاد حاشیه امن برای تأمین انرژی 

خود هستند.
استقبال کشورها از نفت ایران

با وجود ناپایداری و بحران انرژی در جهان به نظر 
می رسد که هر کسی به دنبال خرید نفت از ایران باشد. 
به طوری که بسیاری از کشورها ترجیح داده اند حتی 
تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران را نیز نادیده بگیرند 

و تنها به افزایش ذخایر نفت خود فکر می کنند.
رجب طیب اردوغان طی هفته گذشــته اعالم 
کــرد که ترکیه قصد دارد تــا واردات نفت و گاز از 
ایــران را افزایش دهد. والدیمیر پوتین هم به تازگی 

برای دومین بار از زمان جنگ اوکراین به ایران آمد، 
آن هــم درحالی  که پیش از این ســفر، تفاهم نامه 
دالری بین شــرکت گازپروم روســیه و  40میلیارد
شــرکت ملی نفت ایران برای توسعه صنعت نفت و 

گاز طرف ایرانی امضا شده بود.
از سوی دیگر ایران و ونزوئال موافقت کرده اند که 
تجارت نفت و میعانات گازی داشته باشند. پاالیشگاه 
دولتی PDVSA این کشــور انتظــار دارد که در ماه 
جاری چهار میلیون بشــکه نفت ایران را خریداری 
کند، درحالی که این رقم در ماه ژوئن )خرداد- تیرماه( 

یک میلیون و 700 هزار بشکه بود.
عالوه بر این وزیر اقتصاد طالبان هفته گذشته اعالم 
کرد که توافق نامه ای را با ایران برای خرید نفت امضا 
کرده است. طالبان قصد دارد که 350 هزار تن نفت 

ایران را ابتدای ماه جاری خریداری کند.
نظم جدید بازار نفت چین

همان طور که گزارش های متعدد از جمله آژانس 
بین المللی انرژی گرفته و مرجع خبری تحلیلی اویل 
پرایس تأیید می کنند، برای تقویت عرضه نفت خیلی 
نمی توان روی عربستان و امارات حساب کرد. اما این 
همه ماجرا نیست، حاال آمارها نشان می دهد یک اتفاق 
دیگر هم رخ داده و آن نظم جدید بازار نفت چین پس 
از حوادث اوکراین اســت. بر این  اساس، بعد از وقوع 
جنگ اوکراین؛ صادرات نفت روسیه، ایران و ونزوئال به 
بازار چین افزایش یافته و در مقابل از سهم عربستان، 

آمریکا، عراق و عمان کاسته شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی به بررسی درصد 
تغییرات صادرات نفت کشورهای عرضه کننده به چین 
در بازه زمانی »قبل از جنگ اوکراین« و »ماه گذشته 
میالدی« پرداخته و نوشته است »صادرات نفت ایران 
و ونزوئال به مقصد چین با رشد 144 درصدی همراه 
بوده اســت و بیشترین جهش را نسبت به نفت سایر 

کشورها داشته است«.
افزایش درآمدها

با اعالم رؤســای چندین کشور درمورد افزایش 
واردات نفت از ایران و ســایر تحــوالت بازار انرژی، 
ایران نیز تولیدات خود را افزایش داده و در این میان 

تحریم های آمریکا هم بی اثر شده است.

احســان خاندوزی؛ وزیر اقتصــاد به تازگی اعالم 
کــرده که درآمدهای نفتی و میعانات گازی کشــور 
در چهار ماه نخســت ســال جاری 580 درصد در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و 
این مشخص می کند که تحریم های آمریکا کمترین 
تأثیر را در دلســردی این کشورها برای خرید نفت و 

انرژی از ایران داشته است.
نکته مهم این اســت که دولت جدید بر خالف 
گذشته، روزبه روز بر درآمدهای نفتی اضافه می کند و 
برنامه های متنوعی برای سرمایه گذاری و رشد اقتصاد 
تدارک دیــده و درآمدهای نفتی را برای تحقق این 

برنامه ها استفاده می کند.
رشد 3/4 درصدی تا سال ۲۰۲7

به نظر می رسد با سرمایه گذاری های در دست اجرا 
در دولت جدید، صنعت نفت و گاز کشــور می تواند 
سهم خود را از بازارهای جهانی پس بگیرد. در همین 
زمینه بیزینس وایر طی گزارشــی نوشت: » با وجود 
تحریم های آمریکا علیه بخش نفتی ایران، این کشور 
سرمایه گذاری در زیرساخت های نفت و گاز طبیعی 

خود را طی سال ها افزایش داده است«.
بر اســاس این گزارش، انتظار می  رود نرخ رشد 
ســاالنه صنعت نفت و گاز ایــران در دوره 2022 تا 
2027 به بیش از ســه و چهار دهم درصد برسد و با 
وجود تحریم ها، ایران ســرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز خود را افزایش داده است. در واقع، همه گیری 
کرونا به دلیل کاهش قیمت نفت بر صنعت نفت و گاز 
ایران تأثیر منفی داشت، با این حال انتظار می رود با 
بهبود تقاضا برای نفت و گاز در سال 2021 و 2022، 

این تأثیرات منفی از بین برود.
ظرفیت تولید ایران با توجه  به توســعه چندین 
پــروژه نفت و گاز در حال افزایش اســت. به عالوه، 
انتظار می رود که بخش باالدســتی صنعت نفت که 
عمدتاً بخش جســت وجو، اکتشاف، حفاری و تولید 
نفت خام و گاز طبیعی را شامل می شود، بزرگ ترین 
بخش ایران در ســال 2021 باشــد و برتری خود را 
نسبت به سایر بخش ها حفظ کند. در مجموع افزایش 
سرمایه گذاری در بخش های باالدستی و پایین دستی 

نفت بازار انرژی ایران را توسعه خواهد داد.

گزارش خواندنی اویل پرایس

کشورها، بی اعتنا به تحریم ها خریدار نفت ایران هستند
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امام رضا )ع( در مورد جایگاه و مقام کسانی که 
در دنیا به تکریم خانواده، خوش رفتاری و نیکوکاری 
در قبال آنها می پردازند، می فرمایند: »نزدیک ترین 
شما به من از نظر مقام در روز قیامت، کسی است 
که در مورد خانواده خود خوش رفتار باشــد.« و 
در روایــت دیگری می فرمایند: »بهترین مردم از 
نظر ایمان کسی اســت که درباره خانواده خود 

نیکوکارتر باشد.«
از نظر امام رضا )ع( کسی که خویشتن را وقف 
محبت به خانواده می کند در قیامت، در باالترین 
درجات ایمان قــرار می گیرد. یعنی در مقامی که 
حضرت رضا )ع( که واالتریــن مؤمنین در عالم   
هستند، با ایشان همنشین می شوند. در سیره ایشان 
خوش رفتاری با خانواده، عدم ســخت گیری های 
بی مورد، تربیت صحیح فرزندان، تهیه غذای حالل 

بازنشستگان، آیینه تمام نمای تجربه و تعهد 
پیش روی نسل جوان

ضرورت تکریم بازنشستگان و خانواده در آموزه های اسالمی
گالیاتوانگر

بخش نخست

و  نشــانه ها  جامعه شــناس:  یک 
نمادهای ارزشــمندی از تجربه و 
دانایی در بازنشستگان وجود دارد 
که پاسداشت منزلت اجتماعی شان 
برای نســل حاضر، عاملی مهم در 
افزایش انگیزه نیروی فعال و مولد 

کشور خواهد بود.

یــک روان شــناس: احترام به بزرگ ترهــا و رعایت ادب و تکریم نســبت به 
سالخوردگان، اگر در عمل و رفتار ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز، این فرهنگ را 
می آموزند و با همین آداب و ســنن بار می آیند. کسی که انتظار ادب و معرفت 
و حق شناســی از فرزندانش دارد، باید همین حالت را نســبت  به پدر و مادر و 

بزرگ ترها نشان دهد، تا کوچک ترها هم از او بیاموزند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی: هرچه برای تکریم و بزرگداشت شأن 
و منزلت بازنشستگان تالش شــود، کارگران و فعاالن امروز حوزه تولید را 
نسبت به آینده، امیدوارتر می سازد و این وظیفه و مأموریتی است که بخشی 

از آن برعهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته شده است.

و نیز ایجاد رفاه نسبی و در حد توان را  می توان از 
مصادیق تکریم به خانواده برشمرد.

ایام »تکریم خانواده و تکریم بازنشستگان« مصادف 
است با 25 ذی الحجه که در این روز آیه »هل اتی« در 
سوره مبارکه »دهر« )االنســان( در شأن امام علی )ع(، 
حضرت زهرا )س( و امام حســن و امام حسین )ع( نازل 
شد و نمادی از توجه به خانواده و استحکام پایه های آن در 
آموزه های دینی مسلمانان است. از سال 1386، این روز 
توسط شورای عالی فرهنگ عمومی، به عنوان یک مناسبت 
رسمی در تقویم کشور قرار گرفت تا جایگاه ارزشمند نهاد 
خانواده و نیز اهمیت تکریم بازنشستگان و مو سپیدان و 
پیش کسوتان، بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد و پاس 
داشــته شود. البته با ارزش گذاری باالیی که دین مبین 
اسالم برای جایگاه بزرگان در خانواده قائل است، تمامی 

ایام سال روز تکریم بازنشستگان و خانواده است.
بازنشستگان نمادهای ارزشمند تجربه و دانایی

رســول مکرم اسالم )ص( می فرمایند: »به پیران و 
بزرگان خود احترام کنید و بر کوچک ترین خود رحمت 

و عنایت داشته باشید.«
  پیرمردی به محضر رســول اکرم )ص( شــرفیاب 
شد، کسانی که در حضور آن حضرت نشسته بودند، در 
احترام بــه آن مرد، کوتاهی نمودند و در جا دادن به او 
کندی و مسامحه کردند. پیغمبر اکرم )ص( از این رفتار 
بی ادبانه، ناراحت شد و به آنها فرمود: »لَْیَس مّنا َمْن لَم 
ْیْرَحم َصغیِرنا و لَم ْیَوقِّْر کبیرنا«. )نهج الفصاحه حدیث 
1072( کسی که به خردساالن ماتفّضل و ترّحم نکند و 
پیران ما را مورد تکریم و احترام قرار ندهد، از ما نیست.
جایگاه و نظر و  اندیشــه فرهیختگانی که به شــأن 
واالی بازنشستگی نائل می گردند در چنین معرفتی بسیار 
ارزشمند است. حضرت علی )ع( در این باره می فرمایند: 
»رَأی الّشیخ اَُحُبّ إلََیّ ِمْن َجلِد الُغالم رأی و نظر سالخورده، 
در نزد من از چاالکی و بی باکی جوان محبوب تر است.«

سخن گفتن از مقام و جایگاه واالی خانواده و تکریم 
بازنشســتگان و موی سپیدان که در کالم بزرگان دین 
توصیه های بســیاری درباره آنها شــده است، دشوار و 
درعین حال بســیار دلنشین است. کانون گرم خانواده 
ماَمن و تکیه گاهی مطمئن و فضایی معنوی و انسان ساز 
برای تربیت نســل های آینده که پرچمدار سربلندی و 
عزت این آب  و خاک هستند فراهم می سازد. از طرفی 
چنان که روابــط حاکم در خانواده ها مبتنی بر احترام، 
تواضع و خشوع نسبت به بزرگان و سالخوردگان باشد، 
نزول رحمت و برکات خداوند را به همراه خواهد داشت.

سعیده شفیعی فر یک جامعه شناس می گوید: »سالمت 
اجتماعی و پیشرفت هر جامعه ای مرهون توجه و اهتمام 
جدی به نهاد خانواده  به عنوان تأثیرگذارترین نهاد تربیتی 
جامعه اســت که رسالت پرورش و بالندگی سرمایه های 
انسانی را بر عهده دارد؛ لذا باید نعمت بهره مندی از وجود 
عزیــزان، پدران و مادران و بهره منــدی از کانون گرم و 
پرمحبت آنها را قدر دانست. جایگاه مهم و برجسته نهاد 
خانواده در آموزه های دین مبین اسالم و تأکیدات مکرر 
در ایــن زمینه بیانگر نقش بی بدیل آن در تأمین آرامش 
و ســعادت اجتماعی است. در کالم وحی و رهنمودهای 
گهربار ائمه اطهار )ع( ســفارش های اکیدی درخصوص 
حفظ حرمت بزرگان و خردمندان به عنوان ارکان اصلی 

خانواده شده است.«
وی با اشــاره به ظرفیت های بازنشستگان می افزاید: 
»نشــانه ها و نمادهای ارزشــمندی از تجربه و دانایی در 
بازنشستگان وجود دارد که پاسداشت منزلت اجتماعی شان 
برای نســل حاضر، عاملی مهم در افزایش انگیزه نیروی 
فعال و مولد کشور خواهد بود. ازآنجایی که این گوهرهای 
ارزشمند سرد وگرم چشیده روزگارهستند، شایسته است 
تا از برکت وجودشــان بهره ها گرفته شود. روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان فرصتی نیکو برای گرامیداشت و تقدیر 
از کســانی است که ایران اسالمی مرهون مجاهدت های 

خالصانه و ازخودگذشتگی آنهاست.«
حرمت بزرگ ترها در خانواده

این ســخن را نیز از علی )ع( به یاد داشــته باشیم 
که فرمود: »یکرم العالم لعلمه و الکبیر لسنه « دانشمند 
را به خاطر علمش و بزرگســال را به خاطر ســن او، باید 

احترام کرد.
رعایت ادب و مقتضای حق شناسی نسبت  به عمری 
تالش  صادقانه و ایثارها، گذشت ها، دلسوزی ها و سوختن 
و ســاختن ها که بزرگان از خود نشان داده اند، آن است 
کــه در خانواده ها مورد تکریم قرار گیرند، عزیز و محترم 

باشند، به آنان بی مهری نشود، خاطرشان آزرده نگردد، به 
توصیه ها و راهنمایی هایی که از سر سوز و تجربه می دهند، 

بی اعتنایی نشود.
اگر جوانان قدر پیران را نشناســند و به جایگاه آنان 
حرمت ننهند، هم رشــته های عاطفی پیوندهای انسانی 
ازهم گسســته می شــود، هم از رأفت و عاطفه و تجربه 
سالخوردگان محروم می شوند، هم نشانه بی توجهی خود 

به ارزش ها را امضا کرده اند. 
قاســم ملک پور یک روان شــناس خانواده توضیح 
می دهد: »سالمندان به طور عموم، از احترام برخوردارند. 
اگر پدر و مادر باشند که این وظیفه، سنگین تر و مسئولیت 
مضاعف است. قرآن کریم از تندی و پرخاش نسبت به پدر 
و مادر پیر نهی می کند و به سخن نیک و لحن شایسته 
و خضوع و تواضع و گســتردن بال رافت در برابر آنان و 

خیرخواهی و دعا در حق آنان دعوت می کند.«
این روان شــناس در ادامه می افزاید: »از عمده ترین 
راه های انتقال یک فرهنگ به نسل های آینده، رفتار پدر و 

مادر و مربیان است. کودکان، آنچه را در رفتار بزرگ ترها 
ببینند، از آن الگو می گیرند. احترام به بزرگ ترها و رعایت 
ادب و تکریم نسبت به سالخوردگان، اگر در عمل و رفتار 
ما تجلی یابد، فرزندان ما نیز، این فرهنگ را می آموزند و 
با همین آداب و ســنن بار می آیند. کسی که انتظار ادب 
و معرفت و حق شناســی از فرزندانــش دارد، باید همین 
حالت را نســبت  به پدر و مادر و بزرگ ترها نشــان دهد، 

تا کوچک ترها هم از او بیاموزند. این یک ســنت تاریخی 
و تأثیر و تأثر از اعمال و رفتار است. هرکس چیزی را درو 

می کند که کشته است.«
وی در تکمیــل صحبت هایش می گوید: »مهم ترین 
درس تربیتی، آن است که با عمل داده شود. کودکان نیز 
مستعدترین شاگردانی اند که »درس های عملی « را بادقت، 
از رفتار ما می آموزند. اگر ما به سالمندانمان احترام نگذاریم، 
از خردساالن و نوجوانان چه انتظاری داشته باشیم که با 
سالخوردگان و خود ما با احترام و تعظیم و تکریم، برخورد 
کنند؟ این ارتباط متقابل در تاثیرگذاری  های رفتاری را 

نمی توان نادیده گرفت. 
جای ســالمندان، پیش از آنکه در »آسایشگاه «ها و 
»سرای سالمندان « باشد، کانون گرم و بامحبت خانه هاست، 
تا چراغ خانه روشن بماند و محور تجمع و الفت افراد گردند 
و از  اندیشــه آنان نیز استفاده شود. باالخره آنان، حاصل 
یک عمر، تجربه و چشیدن سرد و گرم روزگارند و می توانند 

»مشاور« خوبی در تصمیم گیری های زندگی باشند.«

تکریم بازنشستگان و امیدواری کارگران به آینده
دکتر میر هاشم موســوی مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، 
ایام تکریم بازنشستگان و خانواده را فرصتی مغتنم دانسته 
تا با تأسی به ســیره ائمه اطهار )ع(، ضمن ارج  نهادن به 
سالمندان و بازنشستگان، بر اهمیت ویژه جایگاه خانواده 
به عنوان مؤثرترین نهاد اجتماعی در ســعادت بشــری، 

تأکیدی دوباره شود.
وی می گوید: »نهاد خانواده به عنوان هسته بنیادین 
یک جامعه سالم، نهادی مقدس در گفتمان دینی و 

آموزه های مبین اسالم است که استحکام و سالمت 
آن به عنوان بســتر اصلی شــکل گیری یک جامعه 
آرمانی و سعادتمند از سوی همه مصلحان اجتماعی 
مورد تأکید بوده و هست. در این نهاد مهم اجتماعی، 
نقش برجسته سالمندان و خردمندان در جایگاه محور 
اصلی شــکل گیری خانواده، ضامن حفظ و استمرار 

حیات این نهاد اجتماعی است.«
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می افزاید: 
»بدیهی اســت هرچه برای تکریم و بزرگداشت شأن و 
منزلت بازنشستگان تالش شود، کارگران و فعاالن امروز 
حوزه تولید را نســبت به آینده، امیدوارتر می سازد و این 
وظیفه و مأموریتی است که بخشی از آن برعهده سازمان 
تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین و فراگیرترین صندوق 
بازنشستگی کشور گذاشــته شده است و در اجرای این 
مأموریت، امید داریم که مأجور از دعای خیر بازنشستگان 

و مستمری بگیران عزیز باشیم.«
وی در تکمیل صحبت هایــش نوید می دهد: »آغاز 
دوباره اعزام مستمری بگیران و اعضای خانواده آنها به مشهد 
مقدس در قالب طرح کرامت رضوی، افزایش مشــارکت 
ســازمان در تأمین حق بیمه تکمیلی و عمر سالمندان 
و افزایش سهمیه وام های ضروری بازنشستگان، هرچند 
پاســخگوی همه نیازهای معیشتی و رفاهی این عزیزان 
نیســت، اما نمودی است از تالش خدمتگزاران این قشر 
عزیز در سازمان تأمین اجتماعی که در این مدت همواره 
کوشــیده ایم مطابق وظایف قانونی خود در خدمت این 

سایه ساران بی منت تجربه و خرد باشیم.«
امضای حکم افزایش حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتماعی
علی اکبــر عیوضــی )عضــو هیئت مدیــره کانون 
بازنشستگان اســتان تهران( نیز به عنوان یکی از فعاالن 
حقوقی این قشر تصریح می کند: »برای تکریم هر قشری 

اول باید جایگاه آن بخش از جامعه را بشناســید و بعد 
تکریم کنید. بازنشستگان فعلی در زمانی بازنشسته شدند 
که جوانی شــان در ابتدای انقالب و جنگ بوده و این ها 
نقش اصلی را در تشــکیل و بقای ریشه های این نظام 
داشتند. اکثر این بازنشستگان یا در جبهه ها بودند یا در 
جریان انقالب در مبارزات با شاه هزینه دادند و یا بعد از آن 
در سخت ترین شرایط جنگ و تحریم و سازندگی به سنگر 
تولید و کار خدمت کرده و در ساختن آن همت گماردند. 
بخش بزرگی از بار انواع چالش های نظام ابتدا روی گرده 
همین بازنشستگان بوده است. ما در کشوری هستیم که 
بسیاری از کارگران بازنشسته  خود یا خانواده شان جانباز، 

ایثارگر یا عضو خانواده شهیدی هستند.« 
عیوضی ادامه می دهد: »نســل مدیریتی کشور 
عوض شده و بسیاری از مسئوالن کنونی روزگار جنگ 
و انقالب را ندیدند و جوان تر از آن هستند که بسیاری 

از چالش ها و مشــکالتی که نسل ما با آن درگیر بود 
را دیده باشــند. به همین دلیل بســیاری از مسائل را 
آن طور که باید و شــاید درمورد این بازنشستگان در 
نظر نمی گیرند. البته خبر خوشی که با تمام این احوال 
داریم این اســت که آقای مخبر معاون رئیس جمهور 
حکم افزایش حقوق متناسب با رأی هیئت امنای تأمین 

اجتماعی را امضا کرده اند.«
چه گفت وگویی در خانواده  ایجاد صمیمیت می کند؟

گفت وگو یکی از مهم ترین عوامل ایجاد صمیمیت 
است و چه بســا می توان گفت که مهم ترین بخش آن 
اســت. حرف زدن محبت آمیز با اعضا بسیار مهم است. 
گاهی اوقات دوســت داشتن و عشق نیاز به ابراز دارد تا 
احساس خوبی را در اعضای خانواده ایجاد کند. خوشرو 
بودن نیز اهمیت فراوانــی دارد. اگر صمیمیت و رابطه 
عمیق عاطفی میان اعضا وجود داشته باشد، بسیاری از 
مشــکالت و ناهنجاری ها در خانواده و در زندگی آینده 

فرزندان از بین می رود.
علی حسینی یک کارشناس تعلیم  و تربیت اسالمی 
ضمن بیان مطالب باال می گوید: »فرزندان با وجود عشق 
و صمیمیت و حمایتی که از خانواده دریافت می کنند و 
امنیتی که در آنجا دارند، به طور حتم در زندگی شخصی 
موفقیت های چشــمگیری به دســت می آورند و دیگر 
بسیاری از مشکالت معمول میان نوجوانان و جوانان را 
نخواهند داشت. صمیمیت تعهد میان زوجین را نیز باال 
می برد و آن را استحکام می بخشد. این تعهد به فرزندان 
هم انتقال پیدا می کند. فرد متعهد به اعضای خانواده اش 
اعتماد کامل دارد و از راهنمایی و حمایت آنها نیز نهایت 
استفاده را می کند. در نهایت آرامش کاملی میان اعضای 
خانواده ایجاد می گــردد. این آرامش و تعهد بر اهداف، 
خواسته ها و برنامه ریزی های افراد خانواده تأثیرگذار است 

و آنها را در مسیر درستی هدایت می کند.«
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1- شــرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشــور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( یک مرحله ای افزایش 
ظرفیت سکوهای تماشاچیان ضلع شرقی استادیوم آزادی مهاباد به شماره 2001001091000028 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1401/05/05 مي باشد. 

2- نوع  و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 5/351/000/000 ریال )پنج میلیارد و 
ســیصد و پنجاه و یک میلیون ریال( و مطابق مفاد مندرج در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و 

اسناد مناقصه می باشد.
3- برآورد هزینه  اجرای کار: اجرای پروژه بر اســاس فهارس بهای ســال 1401 برابر 107/015/632/276 ریال )یکصد و هفت میلیارد و پانزده 
میلیون و ششصد و سی و دو هزار و دویست و هفتاد و شش ریال( می باشد. شایان ذکر است ضریب ارتفاع در این برآورد )فهارس بهای سال 1401( 

محاسبه نشده است.
 * بر اساس بند 1 و 2 بخشنامه 94/30593 مورخ 94/03/05 موضوع دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران براي شرکت در مناقصه، ارزیابي 

کیفي و ارجاع کار مالک عمل خواهد بود.
4- مدت و محل اجرا: 12ماه شمسي، استان آذربایجان غربی ، شهرستان مهاباد

5- مهلت زماني دریافت اسنادمناقصه از سایت: از ساعت 8:00 الي19:00مورخ 1401/05/05 لغایت 1401/05/12
6- مهلت زماني ارسال پیشنهاد: ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 1401/05/29 مي باشد.

 7- زمان و محل بازگشــایي پاکتها: ســاعت 08:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 درکمیســیون مناقصه در مجموعه ورزشي انقالب 
www.setadiran.ir تاالر نصرت( پاکت های ارزیابی کیفی و )الف و ب و ج( از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس( 

باز و خوانده مي شود.
8- رتبه مورد نیاز: 

الف( گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه 4 ابنیه، داشتن رتبه هاي باالتر بالمانع مي باشد. 
ب( داشتن گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

9- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران - خیابان ولیعصر )عج( - ابتداي اتوبان 
آیت اله هاشمي رفسنجاني )نیایش(- مجموعه ورزشي انقالب - ساختمان شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور

 10- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه:    مهندسین مشاور ارتاز     به  نشانی: تهران -        خیابان خرمشهر )آپادانا( -
خیابان شهید عشقیار )نیلوفر( - کوچه دوم - پالک 9 - طبقه همکف - تلفن: 88732600-88531165

11-زمان و محل ارائه پاکت الف: اصل ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار تا ساعت 13:00 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/05/30به 
دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران - خیابان ولیعصر )عج( - ابتداي اتوبان آیت اله هاشمي رفسنجاني )نیایش( - مجموعه ورزشي انقالب - ساختمان 

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي دبیرخانه تسلیم نموده و رسید آن را دریافت نمائید.
12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

13- دفتر ثبت نام: 88969737و85193768
* بازگشایي پاکتهاي مناقصه با حداقل دو شرکت کننده و یا بیشتر انجام خواهد شد.            

* هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمي نماید.               

http://iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات*
                         www.tanavar.ir شرکت توسعه ونگهداري و اماکن ورزشي کشور *

www.setadiran.ir )سامانه تدارکاتي الکترونیکي دولت )ستاد *

»فراخوان مناقصه عمومي 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( یک مرحله ای 

افزایش ظرفیت سکوهای تماشاچیان ضلع شرقی استادیوم آزادی مهاباد« شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور )سهامی خاص(

شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور 
مدیر امور پیمانها و رسیدگی فنی

م الف: 1671
شناسه آگهی: 1354927

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی عــادی ســالیانه 
 1400/03/11 مــورخ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ســود  و حســاب  ترازنامه 
و زیــان ســال مالی1399 
مورد تصویــب قرار گرفت. 
ترازنما  حسابرسی  موسسه 
ملی  شناســه  به  همکاران 
بــه   10100522558
ســمت بــازرس اصلــی و 
خانم نیرالســادات سلیمان 
ملی  شــماره  بــه  ریــزی 
0045546118 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  ملــی0943455960 
هیئت مدیره  عضو  ســمت 
به  غالمی  غالمعلــی  آقای 
شماره ملی 6299706716 
رئیــس  ســمت  بــه 
هیئت مدیره آقای محســن 
غالمــی بــه شــماره ملی 
0945854927 به ســمت 
هیئت مدیره  رئیــس  نائب 
به  غالمــی  مهــدی  آقای 
شماره ملی 0940922797 
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 ۱۴۰۰7۳9۲۵7۱

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1399/09/15 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: روزنامه 
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان منتهی به 1398/12/29 به 

تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت گسترش پایا صنعت سینا 
سهامی خاص به شماره ثبت 788۰۴ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳6۳۵8 

مدیــر تصفیه و قائم مقام قانونی شــرکت ورشکســته شــهدوینا به شناســه ملی 
10660044954 با نظارت عضو ناظر دادگاه شــعبه دوم حقوقی اســام آباد غرب، 
تمام کارخانه یا قســمتی از دارایی های متعلق به ورشکسته، واقع در استان کرمانشاه 
شــهرک صنعتی اسام آباد غرب خیابان خوارزمی به مشخصات و قیمت کارشناسی 

به شرح زیر از طریق مزایده کتبی فروش می رساند.

پیشنهاد برای خرید سایر دارایی های این شرکت نیز قابل بررسی می باشد.
مزایده در ســاعت 10 صبح یکشــنبه ســی ام مــرداد یک هــزار و چهارصد و یک 

1401/05/30 در محل کارخانه براساس اطاعات و شرایط اسناد برگزار می گردد.
فروشنده در قبول یا رد پیشنهادات مجاز است.

متقاضیان جهت خرید اســناد مزایده و بازدید با مدیر تصفیه به شماره های زیرتماس 
بگیرند. 

021-22148634-09121259547
مدیرتصفیه علیرضا ابراهیم پور- عضو ناظر دادگاه امیر شهریاری

مزایده فروش کارخانه
تولید آب میوه، نوشابه، ماءالشعیر و آب آشامیدنی 

)مرحله هشتم(

* تمام کارخانه شــامل 13773مترمربع عرصه و حــدود 7242 مترمربع اعیان به 
عاوه محوطه ســازی و سایر ابنیه و همچنین تاسیسات، ماشین آالت خطوط تولید 
و تجهیزات مختلف باقیمانده در مجموع به قیمت پایه 454/683/000/000 ریال.
* خط تصفیه و بســته بندی آب آشامیدنی )RO( و تولید و بسته بندی ماءالشعیر از 
عصاره مالت، نوشابه گازدار، نوشابه انرژی زا، نوشیدنی میوه ای در قوطی آلومینیومی 
و بطری PET به عاوه چیلر، کمپرســور هوا و تاسیســات مرتبط به قیمت پایه 

117/120/000/000 ریال 
* خط تولید و بســته بندی آب میوه از کنستانتره در پاکت تتراپک- یک لیتری به 

قیمت پایه 21/730/000/000 ریال
* خط تولید و بســته بندی آب میوه ژله ای در پاکت دوی پک والودار و دســتگاه 
پرکــن در پاکت دوی پک والودار، نو و پرکن ژله در کاپ، نو، در مجموع به قیمت 

پایه 19/100/000/000 ریال
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گهی تلفنی  قبول آ

خرید و فروش و اجاره کلیه امالک

ســه بــرگ ســند کارتکــس 
موتورســیکلت دایلیــم مدل 
89 رنگ قرمز شــماره موتور 
شــماره   VJ250E100345
تنه 250L8900109 شماره 
پــاک 68376- ایران 111 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
پــاک  شــماره  بــه   PARSTU5 
 20 یــران  ا  -17 و   999
روغنــی  ســفید-  رنــگ  بــه 
مــدل 1398 و شــماره موتــور 
شــماره  و   139B0167569
 NAAN11FE4KH004528 شاسی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند و برگ سبز سواری سیستم 
جی ال ایکــس   405 تیــپ  پــژو 
رنــگ   1388 مــدل   1/8 آی 
نقره ای- متالیک به شماره موتور 
12488046447 و شماره شاسی 
و   NAAM01CA89E829392
شماره پاک 245 هـ 42 ایران 34 
به نام همت علیمردانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

و  کمپانــی  ســند  و  ســبز  بــرگ 
کارت مشــخصات خودرو ســواری 
ســمند ایکس 7 به شــماره پاک 
351 ه 12- ایــران 77 بــه رنگ 
مشــکی- متالیک مــدل 1381 و 
شــماره موتور 32908000003 
و شــماره شاســی 80200060 
 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

بــرگ  و  ســبز  بــرگ  ســند 
کمپانی خودرو 206SD موتور 
شاســی   166B0013420
 NAAP41FE9HJ009595
 به شــماره پــاک 885 د 23 
ایــران 66 متعلق بــه مهران 
علیزاده مفقود و فاقد اعتبار 

می باشد.

موتورســیکلت  ســبز  بــرگ 
 9 2 ل  مــد  1 2 5 چ  بلــو
مــی  نتظا ا ه  ر شــما  بــه 
78135- 539 بــه شــماره 
 0125NCT103753 موتــور
تـنـــــه  ه  ر شـــمــــــا و 
 NCT***125B9210357

مفقود فاقد اعتبار است.

)بــرگ ســبز(  مالکیــت  ســند 
سواری پراید تیپ  جی تی ایکس 
 مــدل 1383 بــه شــماره پاک 
264 م 26 ایران 13 و شــماره 
 S1412282186857 شاسی 
و شــماره موتــور 00641086 
به نام اصغر جبار زارع به کدملی 
1285893859 مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زرین شهر

ســند  و  نــی  کمپا ســند 
مالکیت )برگ ســبز( سواری 
فه  نتا ســا ی  ا نــد هیو ر  کا
 2400 بــه شــماره انتظامــی 
 93 ایــران   13 ق   681
ســفید  رنــگ  مــدل 2017 
موتــور  شــماره  بــا  روغنــی 
 G 4 K J G A 8 7 8 1 4 9
ســی  شا ه  ر شــما و 
 KMHSU81BDHU734023
به نام وحیده ســعادت مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب پروانه 
عزیــزی فرزنــد محمدحســین به شــماره 
از  صــادره  شناســنامه 1960224638 
مسجدســلیمان در مقطع کاردانی رشــته 
تربیــت معلم آموزش و پــرورش ابتدایی 
صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 
169210602820 مورخ 1393/6/22 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامی واحد اهواز به نشانی 
اهواز، فلکه کارگر )فرهنگ شــهر( خیابان 
کارگر جنوبی کدپستی 61349-68875  

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

اینجانب علی حســین اسفندیاری 
 1700CC مالک ســواری پــژو روآ
 بــه شــماره انتظامــی 599 م 51 
ایران 63 موتور 11888019330 
 NAAB41PM7AH264311 شاسی
بــه علــت فقــدان ســند کمپانی 
تقاضای رونوشت المثنی نموده ام 
چنانچه هر کــس ادعایی در مورد 
خــودرو مذکــور دارد ظرف مدت 
ده روز بــه دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط 
اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این 

آگهی یک سال است.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)نوبت اول(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شکوه لموچی 
اصل فرزند منوچهر به شــماره شناســنامه 
4358 صــادره از اهــواز در مقطع کاردانی 
پیوســته رشــته علمی کاربردی حسابداری 
صادره از واحد دانشــگاهی مسجد سلیمان 
آموزشکده سما با شماره 128717801909 
مورخ 1388/6/19 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد 
مسجدســلیمان به نشانی مســجد سلیمان، 
میدان دانشگاه سه راهی سد شهید عباسپور 
کدپستی 6491796581 و صندوق پستی 

64915111 ارسال نماید.

کارنامــه تاکســیرانی اینجانب ســیدمحمود 
نعمت اللهی سانیج به کدملی 4459801744 
و شماره پاک 177 ت 26 ایران 11 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز کوئیک سفید مدل 
 N3409578 1401 شاســی
پــاک 572 ص 61 ایران 95 

مفقود و فاقد اعتبار است.

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

نگهداری از 
سالمند و کودک

مشاور حقوقی

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

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

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

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

دفتر وکای دادگستری

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

33990017 -09122497570

خرید و فروش 
انواع خودرو 3500 زمین 

حومه الهیجان 
مناسب شهرک سازی 

فروش یا شراکت
09111412094

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

اویجدان به قیمت
09112142080 و 09120281500 رجب پور

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویا- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

09111932734
یک قطعه زمین
 در مازندران کجور

 به فروش 
می رسد.

09330388002

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

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

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

آگهی های مفقودی

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

درجه اعتبار ساقط می باشد.

 »آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
 نوبت دوم«

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
فرشــید فتاحی فرزند فتحعلی به 
شــماره شناسنامه 836 صادره از 
خلخال در مقطع کارشناسی رشته 
علــوم سیاســی صــادره از واحد  
دانشــگاهی آزاد کــرج با شــماره 
128722 مفقود گردیده اســت 
و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده 
تقاضا می شــود اصل مدرک را به 
دانشــگاه آزاد اسامی واحد کرج 
به نشانی: رجایی شهر ارسال نماید.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی مصرف کارگران 

روزنامه کیهان به شماره ثبت 8338 
)نوبت اول(

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی مصرف دعوت می شــود تا در 
مجمع عمومی عادی )نوبت اول( این شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 
مورخ 1401/5/30 در محل مؤسســه کیهان واقع در خیابان فردوســی- کوچه 
شــهید شاهچراغی- تاالر شهید مطهری مؤسسه کیهان تشکیل می گردد، حضور 

بهم رسانند.
یادآور می شود در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رأی از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. 

ضمنا هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر عضو را بپذیرد.
داوطلبین عضویت در بازرســی می بایســت حداکثر تا تاریخ 1401/5/15 با در 
دســت داشــتن مدارک الزم به محل شرکت تعاونی مراجعه و درخواست خود را 

کتبا تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و گزارش مالی و تصویب صورت های مالی 

سال 1399 و 1400
3- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود.

4- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سهام ماهیانه و افزایش سرمایه اعضاء
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
»نوبت دوم«

شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

به شماره ثبت 29562 
و شناسه ملی 10100750191

از اعضا محترم این شــرکت تعاونی دعوت می شــود در جلســه 
مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1401/5/20 در محل سالن خانه معلم منطقه 9 به نشانی 
خیابان آزادی روبه روی دانشگاه شریف کوچه گرانمایه خانه معلم 

منطقه 9 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
تذکر: آن دسته از اعضا که متقاضی اعطای نمایندگی تام االختیار 
می باشند از تاریخ انتشار این آگهی تا حداکثر 48 ساعت قبل از 
رسمیت جلسه مجمع عمومی فرصت دارند تا به همراه نماینده 
تام االختیار خود به دفتر شــرکت به نشانی فوق الذکر مراجعه 
تا پس از طی تشــریفات مقرر نسبت به صدور برگه حضور در 

مجمع عمومی برای نماینده اقدام گردد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400 و تعیین بودجه 

سال جاری.
3- انتخاب بازرس.

رئیس هیئت مدیره- غالمرضا ترابی

آگهی دعوت مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان های تنکابن 
به شماره ثبت 1624 

تاریخ انتشار: 1401/5/8
مجمع عمومی مرحله اول انتخاب نمایندگان اعضا جهت مجامع عمومی و فوق العاده برای مدت 2/دو ســال برابر اساســنامه مورد عمل با اســتقرار صندوق رای گیری در 

حوزه های تعیین شده به شرح ذیل صورت می گیرد. لذا با رعایت نکات ذیل جهت حضور در رای گیری دعوت به عمل می آید:
الف( داوطلبین نمایندگی به شرط این که عضو تعاونی عدالت و ساکن همان حوزه را ی گیری باشند باید از روز انتشار آگهی دعوت تا 5/ پنج روز قبل از رای گیری حوزه 

مربوطه در ساعت اداری به محل دفتر مدیران پیشرو تنکابن واقع در تنکابن روبه روی پمپ بنزین، جنب بیمه البرز مرکزی مراجعه و ثبت نامه نمایند.
ب( آن دسته از سهامدارانی که به هر دلیلی نمی توانند جهت ثبت نام و. یا در مجمع شخصا حضور پیدا کنند، می توانند حق رای خود را به نماینده تام االختیار خود وکالت 
دهند. جهت تعیین وکالتنامه و وکالت دهنده و وکالت گیرنده باید از تاریخ انتشــار آگهی دعوت تا تاریخ 1401/5/18 از ســاعت 9/ نه صبح الی 12 به دفتر مدیران 

پیشرو تنکابن مراجعه نمایند و یا نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که در دفترخانه رسمی تنظیم گردیده اقدام نمایند.
ج( ارائه برگه عضویت ســهامداری تعاونی ســهام عدالت مربوط به شهرســتان تنکابن و عباس آباد که قبا تحویل گردیده و یا برگه ســجام و نیز کارت ملی و شناسنامه 

جهت شناسایی در روز اخذ رای الزامی می باشد.
* حوزه های استقرار صندوق اخذ رای به شرح ذیل می باشد:

1- محل اســتقرار صندوق رای گیری حوزه شــیرود که شــامل سهامداران تعاونی عدالت بخش شیرود اســت، جهت انتخاب 23 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1401/5/19 در محل مسجد جامع شیرود می باشد. 2- محل استقرار صندوق رای گیری حوزه سلیمان آباد که شامل سهامداران تعاونی عدالت 
سلیمان آباد است، جهت انتخاب 24 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/5/20 در محل مسجد جامع سلیمان آباد می باشد. 3- محل استقرار 
صندوق رای گیری حوزه خرم آباد که شــامل ســهامداران تعاونی عدالت بخش خرم آباد اســت، جهت انتخاب 50 نفر نماینده اصلی از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
1401/5/22 در محل مســجد جامع خرم آباد می باشــد. 4- محل استقرار صندوق رای گیری حوزه نشتارود که شامل سهامداران تعاونی عدالت بخش نشتارود است، 
جهت انتخاب 24 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1401/5/23 در محل مسجد جامع نشتارود می باشد. 5- محل استقرار صندوق رای گیری 
حوزه عباس آباد که شامل سهامداران تعاونی عدالت بخش عباس آباد است، جهت انتخاب 19 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/5/24 
در محل مسجد جامع عباس آباد می باشد. 6- محل استقرار صندوق رای گیری حوزه سلمانشهر که شامل سهامداران تعاونی عدالت بخش سلمانشهر است، جهت انتخاب 
23 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/5/25 در محل مسجد جامع سلمانشهر می باشد. 7- محل استقرار صندوق رای گیری حوزه کارآباد 
که شامل سهامداران تعاونی عدالت بخش کارآباد است، جهت انتخاب 6 نفر نماینده اصلی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/5/26 در محل مسجد جامع 
کارآباد می باشد. 8- محل استقرار صندوق رای گیری حوزه مرکزی که شامل سهامداران تعاونی عدالت شهرستان تنکابن است، جهت انتخاب 71 نفر نماینده اصلی از 

ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1401/5/27 در محل مصلی نمازجمعه تنکابن می باشد.
رئیس هیئت مدیره: نرگس سحری درگاهی
مدیرعامل: کورش حیاتی

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

لوازم یدکی خودروبنایی و خدماتحمل و نقل
متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 

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

»خالصه آگهی مزایده موقوفات اداره اوقاف جنوب شرق«
اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران در نظر دارد عرصه و 
اعیان 3 واحد مسکونی و یک واحد آپارتمان اداری با مشخصات 
ذیل از طریق مزایده کتبی با رعایت شــروط و مقررات و قوانین 
جاریه اوقافی به اجاره واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت 
کســب اطاعات بیشــتر و تســلیم درخواســت حداکثر تا تاریخ 
1401/5/24 بــه دبیرخانه این اداره واقع در بزرگراه محاتی، 
بلــوار ابــوذر، پل پنجــم، خیابان حبیــب، تقاطع خیابان مســلم، 
نبــش کوچــه فراهانی، پــاک 212 مراجعه و یا با شــماره تلفن 

33659721 تماس حاصل نمایند.
1- موقوفه توران نهاوندی عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
قدیمی ساز در دو طبقه با زیرزمین به مساحت حدود 70 مترمربع 
واقع در تهران، میدان امام حسین، ابتدای خیابان 17 شهریور، 

کوچه جهان فروز، پاک 59
2- موقوفه شهر بانو خانم عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی 
قدیمی ســاز به مســاحت حدود 133 مترمربع واقــع در تهران، 
خیابان مصطفی خمینی، پایین تر از سرچشمه، کوچه برزن، کوچه 

املح القراء، پاک 29
3- موقوفه ســیدمحمد آقا سیدحسن اصفهانی عرصه و اعیان 
یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز در دو طبقه به مساحت اعیان 
حــدود 217 مترمربع واقع در تهران، خیابان ری، کوچه شــهید 

نعیمی سپهر، نبش بن بست شمس، پاک 18
4- موقوفه چهارده معصوم)ع( عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان 
اداری به مســاحت حــدود 108 مترمربع واقــع در تهران، پیچ 
شمران، ابتدای خیابان شریعتی، نرسیده به خیابان سمیه، نبش 

کوچه فوالدوند، پاک 71 شهرداری، طبقه اول شمالی 

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

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

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

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

33942000
 33118052
33911568

 33119236
33113085

      33110202
33113519

پاورقی
Research@kayhan.ir

بازداشت  مجدد  
 بازداشت  مجدد من  پس  از بازگشت  از عراق 
بود كه  شــرح  آن  در فصل  ششم  خواهد آمد. به  
درخواســت  دادگاه  تجديد نظر ارتش  خراســان ، 
مرحوم  پدرم  در تهران  به  كالنتري  احضار شد و با 
تهديد از او خواستند كه  مرا به  دادگاه  معرفي  نمايد. 
مرحوم  پدرم  هم  حســابي  ترسيده  بود به  من  
گفــت  بروم  و خود را معرفــي  كنم ، من  خود را به  
دادگاه  معرفي  كردم . در جلســه   دادگاه ، قدري  تند 
برخورد كردم  و قضات  دادگاه  تجديد نظر، مجازات  
مرا تشــديد كردند و با احتساب  دو ماهي  كه  قباًل 

يكي  از دوســتان  به  نام  آقاي  حاج  جواد زند، 
بدون  اين كه  من  چيزي  از او بخواهم ، وقتي  متوجه  
شد كه  من  مي خواهم  به  عراق بروم ، حدود 300 
تومــان  براي  من  آورد. مبلغ  كمي  هم  پدرم  داد و 
در مجموع  حدود 500 تومان  پول  براي  اين  سفر 
جور شــد. با قطار به  خرمشهر آمدم ، چند روزي  
را در مدرسه   آقاي  قائمي  در آبادان  به  سر بردم . 

بــه  پيرمردي  كه  زائران  عتبــات  را به صورت  
غيرمجاز به  عراق مي برد، حدود 400 تومان  دادم  
و او مرا با شــماري  زن  و مرد كه  مي خواستند به  
صــورت  غيرمجاز به  عتبات  برونــد، با بلم  از آب  
رودخانه  عبور داد و به  آن  طرف  مرز رساند. حدود 
9 روز ما را از اين  منزل  به  آن  منزل  مي برد و مخفي  
مي كرد، دوران  بســيار سختي  بود. همه  به  ستوه  
آمده  بودند، شــايد اگر مي دانستم  عبور از مرز به  
صورت  غيرمجاز با اين همه  مشكالت  رو به رو است ، 
اقدام  نمي كردم . در عين  حال  به  نظر مي رسيد كه  
تحمل  من  بيش  از ساير زائران  است . يكي  از زائران  
همراه ، مرحوم  آقاي  مصطفي  زماني  )نويسنده ( بود. 
روزهــاي  آخر او هم  خيلي  عصباني  و ناراحت  
به  نظر مي رسيد. يك  روز صبح  كه  بيش  از هر روز 
ديگر زائران  اظهار ناراحتي  مي كردند، همه   زائران  
را بر دو ماشين  كه  به  آن  ماشين  كبريتي  مي گفتند 
سوار كردند و با رشوه  دادن  به  پاسگاه ها، از بيراهه  

ما را به  نجف  منتقل  كردند. 
نزديك  غروب  آفتاب  بود كه  به  نجف  رسيديم ، 
با ديدن  بارگاه  نوراني  اميرالمؤمنين  )عليه السالم ( 

رنج هاي  سفر به  فراموشي  سپرده  شد.
زندگي  در مدرسه  آخوند

 تنها كسي  را كه  در نجف  مي شناختم ، شخصي  
بود به  نام  آقاي  شــيخ  حسن  كه  قباًل در مدرسه   
فيضيه  كتاب فروشــي  مي كرد و براي  تحصيل  به  
نجف  رفته  بود. آشــنايي  من  با او به  دليل  ارتباط  
او با شــاگردان  مرحوم  شيخ  رجبعلي  خياط  بود. 
مي دانستم  كه  او در مدرسه   آخوند زندگي  مي كند، 
از ايــن  رو پس  از ورود به  نجف  به  حجره   او رفتم . 
خداي  او را رحمت  كند، مقدمات  اقامتم  را در آن  
مدرســه  فراهم  كرد. چند ماهي  در حجره   يكي  از 
ساكنين  آن  مدرسه  كه  منزلي  هم  در بيرون  داشت ، 
زندگي  كردم . مي گفتند او از زمان  مرحوم  آيت اهلل  
سيد ابوالحسن  اصفهاني  در نجف  مشغول  تحصيل  
بوده  است ، اما هنوز شرح  معالم  آقاي  اعتمادي  را 
مطالعه  مي كــرد و به  درس  خارج  يكي  از مراجع  

بزرگ  مي رفت !  
روزي  به  او گفتم : »چرا شما به  ايران  نمي رويد 
تا خدمتي  بكنيد، الاقل  مي توانيد براي  مردم  يك  
روستا مســئله  بگوييد، تا كي  مي خواهيد درس  

بخوانيد؟!«  
او در پاسخ  گفت : »من  علم  را في نفسه  دوست  
دارم  و اما مسئله  گفتن  براي  مردم ، هركس  سؤالي  

دارد بيايد در خانه ام  بپرسد!«  
البته  پس  از حدود دو ماه  او عذر مرا خواست ، 
و من  به  حجــره   آقاي  متقي  كه  در طبقه   فوقاني  

آن  مدرسه  بود، منتقل  شدم .

صفحه 6
شنبه 8 مرداد  ۱۴۰۱ 
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰8۳

مجموعه خاطرات مرحوم محمد محمدی ری شهری- جلد اول- 8

سفر مخفیانه به نجف برای ادامه تحصیل

 بازداشــت  مجدد من  پس  از بازگشــت  از عراق بود... در جلســه   
دادگاه ، قــدري  تند برخــورد كردم  و قضــات  دادگاه  تجديد نظر 
مجازات  مرا تشديد كردند و با احتســاب  دو ماهي  كه  قبالً زندان  
رفته  بودم ... به  ســه  ماه  حبس  محكوم  شدم . آيت اهلل  مشكيني  كه  
در آن  هنگام  در حال  تبعيد در مشــهد به  سر مي برد، براي  اطالع  
از نتيجــه   دادگاه ، به  محل  دادگاه  ارتش  مشــهد آمد. هنگامي  كه  
چشــمش  به  من  افتاد كه  دستبند بر دست  داشتم ، بي اختيار اشك  
در چشــم  او حلقه  زد. در اين  حال  با ايشــان  خداحافظي  كردم . 
سپس  مرا با دســت بند، پياده  به  زندان  شــهرباني  مشهد بردند.

حــدود يك  ســال  پــس  از محكوميــت  در دادســراي  نظامي  
مشــهد، مرا براي  رســيدگي  مجدد به  همان  پرونــده  به  دادگاه  
تجديــد نظر دعوت  كردنــد. من  به  تصور اين كه  مــدت  زندان  در 
دادگاه  دوم  تمديــد خواهد شــد، براي  آن كه  در جلســه   دادگاه  
شــركت  نكنم ، تصميم  گرفتم  براي  ادامه   تحصيــل  به  نجف  بروم .

 كثرت  زندانيان  به  حدي  بود كه  براي  خوابيدن  
به  هر كس ، حدود دو وجب  به صورت  عرضي ، جا 
براي  خوابيــدن  مي دادند، براي  من  همين  مقدار 
هم  جا نبود. شــخصي  بود كه  به  او آقاي  حسني  
مي گفتند و به جرم  كشتن  يك  پاسبان  كه  ظاهراً 
اعالميــه   آيــت اهلل  ميالني  را پاره  كــرده  بود، در 
بازداشــت  به  ســر مي برد، او جاي  خودش  را به  
من  واگذار كرد و ســه ، چهار شب  من  در آن  بند 

مهمان  بودم ، ســپس  مرا به  زندان  موقت  منتقل  
كردند كه  مقدمات  تأليف  ميزان الحكمه  در همين  

زندان  فراهم  شد. 
فصل  ششم : سفر به  عراق 

حــدود يــك  ســال  پــس  از محكوميت  در 
دادســراي  نظامي  مشــهد، مرا براي  رســيدگي  
مجدد به  همان  پرونــده ، در تاريخ  1345/10/4 
كردنــد.  دعــوت   نظــر  تجديــد  دادگاه    بــه  
من  به  تصور اين كه  مدت  زنــدان  در دادگاه  دوم  
تمديد خواهد شــد، براي  آن كه  در جلسه   دادگاه  
شركت  نكنم ، تصميم  گرفتم  براي  ادامه   تحصيل  

به  نجف  بروم . 
از آن جــا كــه  از طريق  معمولي  اين  ســفر 
امكان پذير نبود، ناچار مي بايســت  از راه  غيرمجاز 

وارد عراق شوم ؛ اما هزينه   سفر را نداشتم . 

مــا، اجازه داده ايم ترس هــای ما تبديل به 
يك عرف عمومی و كنش های ما جنايی  سازی 
شوند، حاال خودمان را در دنيای عجيب و غريب 
جديدی می يابيم كه در آن تقريباً هر كاری كه 
می كنيم، جنايی  سازی می شود. به بركت بيش 
از 4500 جرم فدرال و بيش از 400/000 قوانين 
و مقررات، برآورد شــده است كه يك آمريكايی 
معمولی، عمالً روزی سه جنايت مرتكب می شود، 

بدون اينكه از آنها آگاه باشد.
فهرســت افــرادی كه به دســت يــك نظام 
افسارگسيخته قانونی، آسيب ديده اند رو به افزايش 

فهرســت افرادی كه به دســت يك نظام افسارگسيخته قانونی 
آســيب ديده اند رو به افزايش است، از كسی كه به خاطر عدم ارائه 
مدارک الزم برای كاشت اركيده زندانی شد و خرچنگ فروش هايی 
كه به اتهام واردات خرچنگ در كيســه های پالســتيكی به  جای 
جعبه های مقوايی زندانی شــدند گرفته تا معلم علوم ســابق كه 
بــه خاطر كندن زمين بــرای نصب چادر در اردوگاه توريســتی 
مــورد عالقه خود، بــه ارتكاب يــك جرم فدرال متهم شــد.

بعد از اينكه مأموران پليس متوجه شــدند كه در 
حال ريختن نان برای كالغ ها است، دستگير شد.

برانــدی برنينگ4 بعد از اينكه گفت وگوی او با 
پليســی كه او را در يك ايســت عادی ترافيكی به 
كناری كشيده بود، ضبط شد، مجبور شد يك شب 

را در زندان به سر ببرد.
نيكول گينی5 به خاطر اينكه به پسر 7 ساله اش 
اجازه بود به زمين بازی محله، كه در نيم مايلی خانه 
آنها قرار داشت برود، به قصور در نگهداری بچه متهم 
و دستگير شد. گينی به اصطالح به »جرم« اينكه به 
بچه اش اجازه داده بود بدون مراقبت در يك پارک 

بازی كند، مورد بازجويی قرار گرفت، دستگير شد، 
در مقابل شوهرش به او دستبند زده شد و به يك 
زندان محلی منتقل شد كه در آنجا مورد بازجويی 
بدنی قرار گرفت، انگشــت نگاری شد، از او عكس 
گرفته شــد و هفت ساعت نگه داشته شد و سپس 
مجبور شد تقريباً 400 دالر به عنوان ضمانت بپردازد 
تــا به خانه اش برگردد. او همچنين به جرم جنايی 
درجه ســه متهم شد كه مشمول جريمه تا 5000 

دالر و تا 5 سال زندان می شود.
در اين ميان برای دنيس استوارت،6 فقط كافی 
بود در يك زمان مناســب در يك مكان نامناسب 

باشد تا دستگيرش كنند، صرف نظر از اينكه كار 
خطايی كرده باشــد يا نكرده باشد. مادربزرگ 
48ساله نيويوركی، بعد از اينكه پليس در واكنش 
به يك مزاحم تلفنی محلی به اشتباه خانه اش را 
مورد يورش قرار داد، نيمه عريان از آپارتمانش به 
بيرون كشيده شد و به او دستبند زده شد. هرچند 
معلوم شد تلفن 911 از آپارتمان ديگری در طبقه 
ديگری بوده اســت، استوارت به حمله به مأمور 

پليس و مقاومت در برابر دستگيری متهم شد.
همچنين افرادی به همين  اندازه بدشــانس 
هســتند كه بی آنكه خــود بداننــد قوانينی را 
نقــض می كنند كــه هرگز حتــی از وجود آن 
»خبر ندارنــد«. به عنوان مثــال جان ياتس،7 
يك ماهی فروش بازاری، به خاطر اينكه تعدادی 
ماهی كوچك را دوباره به آب  انداخته بود كه در 
چارچوب معيارهای  اندازه كميســيون ماهی و 
حيات وحش8  فلوريدا قرار نداشت، به سی روز 
زندان و ســه سال آزادی تحت نظر محكوم شد. 
در كمــال تعجب ياتس به نقض يك قيد جزئی 

در قانون ساربين- آكسلی9 متهم شد.
است، از كسی كه به خاطر عدم ارائه مدارک الزم برای 
كاشت اركيده زندانی شد و خرچنگ فروش هايی كه 
به اتهام واردات خرچنگ در كيسه های پالستيكی 
به جای جعبه های مقوايی زندانی شدند گرفته تا معلم 
علوم سابق كه به خاطر كندن زمين برای نصب چادر 
در اردوگاه توريستی مورد عالقه خود، به ارتكاب يك 

جرم فدرال متهم شد.
رابين اسپرونيس1 به خاطر اينكه جرأت كرده 
بود بدون اتصال به شبكه های خدمات عمومی 
مســتقل از خدمات عمومی شهری مانند آب و 
برق زندگی كند، به مصادره خانه شخصی اش در 
فلوريدا تهديد شد. مقامات شهری تأكيد داشتند 
كه شيوه زندگی ای كه اين ساكن كيپ  كورال2 
انتخاب كرده است قوانين و مقررات بين المللی 

حفظ امالک و احكام شهری را نقض می كند.
ماری موســلمان3  كه او هم ساكن فلوريد 
است، به خاطر »غذا دادن به حيوانات وحشی« 
بدون قيد ضمانت زندانی شد. موسلمان 81ساله، 
كه به اتهــام غذا دادن بــه خرس های نزديك 
خانه اش زندانی و به طور مشروط آزاد شده بود، 
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ما همه مجرم متر
و قانون شکن  هستیم!

آمريكا ميدان نبرد - ۲۲

زندان  رفته  بودم ، در تاريخ  1347/1/15 به  سه  ماه  
حبس  محكوم  شــدم . آيت اهلل  مشكيني  كه  در آن  
هنگام  در حال  تبعيد در مشهد به  سر مي برد، براي  
اطالع  از نتيجه   دادگاه ، به  محل  دادگاه  ارتش  مشهد 
آمد. هنگامي  كه  چشمش  به  من  افتاد كه  دستبند 
بر دست  داشتم ، بي اختيار اشك  در چشم  او حلقه  
زد. در اين  حال  با ايشان  خداحافظي  كردم . سپس  
مرا با دستبند، پياده  به  زندان  شهرباني  مشهد بردند.

و باالخره، ســيلی از والديــن را داريم كه به 
خاطر تنها گذاشتن بچه های خود برای هر مدت 
زمانی، چه در يك بوستان، چه در يك فروشگاه، 
چه در اتومبيل و چه در حياط جلوی منزل خود 
به قصور مجرمانه متهم و دستگير شدند- نشان 
ديگــری از آنچه كه ســی. اس. لوئيس10 از آن 
تحت عنوان استبدادی كه از طريق »فضولی های 
اخالقی َقَدر قدرت« اعمال می شــود، سخن به 

ميان آورد.
پانوشت ها:

1- Robin Speronis

2- Cape Coral

3- Mary Musselman

4- Brandy Berning

5- Nicole Gainey

6- Denise Stewart

7- John Yates

8- Flarida Fish and Wildlife Commission

Sarbanes- Oxley Act -9 يــك قانــون فــدرال كه 
در 2002 بــه منظــور جلوگيری از ســوءمديريت، تقلب، 
كالهبــرداری و رفتار خالف قانون شــركت های دولتی و 

خصوصی، وضع شد.
10- ســی. اس. لوئيس )C.S.Lwis(، داستان نويس، 
رمان نويس، مقاله نويس، خطيب و شاعر انگليسی استاد 
دانشــگاه های آكسفورد و كمبريج بين سال های 1925 

تا 1963.

مجتمع کشت و صنعت زاگرس

زمین  با  موقعیت  تجاری
13100 متر زمین- دو نبش
کرج- ساوجبالغ- اقبالیه
نزدیک ترانس برق و لوله گاز، دارای سند دفترچه ای، 

مناسب جهت احداث کارخانه، تولید کود ارگانیک 
جهت صادرات، کارگاه های تولیدی سردخانه، دامداری و غیره 

متری500 هزار تومان
09197292298

محصور- دارای 600 متر اسکلت سوله استاندارد 
با ارتفاع 8 متر- امکان دو طبقه ای- 200 متر مسکونی کارگری

آب- برق- گاز- تلفن- مناسب احداث کارخانه و کارگاه های تولیدی
سردخانه- انبار و پرورش احشام و غیره

سند تک برگ- قیمت 6 میلیارد تومان
09121945147

3250 متر زمین صنعتی- دو نبش 
کرج ساوجبالغ- اقبالیه

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی میپذیرد

مجله زن روز
هر هفته روزهای شنبه 

منتشر می شود
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لباس و آرایش فریبنده شما در خیابان 
زخمــی را در دل فقرایی که این نوع 
لباس ها را ندارند، به وجود خواهد آورد 
که با آه خود از شما انتقام خواهند گرفت.

اگــر جلوه  گری امروز شــما دلربایی 
کرد و عالقه مردی را به همســرش 
کم کرد، فردا زن زیبایی با جلوه  گری 
خود، دل شــوهر شما را خواهد ربود و 
رونق زندگی شــما را کم خواهد کرد.

گروهی از اصحاب سبت در کنار 
زشتکاران ماهیگیر در روز شنبه 
به سبب آنکه ســکوت کرده و 
نســبت به منکر بی اعتنا بودند 
مجازات شده و تبدیل به بوزینه 
شدند و تنها آمران به معروف و 
ناهیان از منکر به ســبب انجام 
وظیفه و تکلیف شرعی توانستند 
از عذاب و کیفر الهی رهایی یابند.

بر اساس آموزه های اسالم، نصیحت جزو دین است؛ زیرا انسان مسلمان و 
مومن کسی است که بر اساس آموزه های قرآنی از جمله آیات سوره عصر تنها 
به فکر خودش نیست بلکه باید توصیه به حق و صبر داشته باشد و دیگران را 
نیز به ســمت خیر و خوبی هدایت و راهنمایی کند وگرنه خسران و زیان از او 
دست برنمی دارد. از همین روست که رسول اکرم )ص( در کالمی رسا دین را 
مساوی با نصیحت دانسته و فرموده است: »الّدین النّصیحه«؛ یعنی حقیقت و 

گوهر و جوهره دین ، همان نصیحت و اخالص و خیرخواهی است.

 وجود تشــکیالت و یا نهاد  امر به معروف و نهی از منکر موجب نمی شــود 
تا مســئولیت همگانی مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در سطح 
گفتاری حذف شود. در حقیقت هر کسی دست کم می بایست در سطح گفتاری 
و انــکاری یعنی با زبان و قلب اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند؛ چرا 
که اگر انکار زبانی انجام نگیرد جامعه ساکت باید پاسخگوی بی اعتنایی خود 

نسبت به منکرات و ترک معروفات باشد. 

فرق میان شیعه عملی و شیعه زبانی
روزی مردی به امام حســین)ع( عرض کرد: ای فرزند رســول خدا! 
من از شــیعیان شما هستم. حضرت به او فرمود: ای مرد! از خدا بترس، 
و چیــزی را ادعا مکن که خداونــد بگوید: در ادعای خود دروغ گفتی و 
گناه کردی! زیرا شــیعیان)واقعی( ما کسانی هستند، که در دل هایشان 
از هرگونه غل و غشــی، و مکر و فریب و خیانت و دغل بازی پاک باشد. 
پس تو یک چنین ادعایی مکن که از شیعیان ما هستی! بلکه فقط بگو 

از دوستان و عالقه مندان شما هستم.)1(
____________

1- بحاراالنوار، ج65، ص156

 روضه امام حسین)ع( 
برای پیشرفت همه جانبه اسالم است

ما باید این نکته را به مردم بفهمانیم که همه اش قضیه این نیســت 
که ما می خواهیم ثواب ببریم. قضیه این است که ما می خواهیم پیشرفت 
کنیم. سیدالشــهداء هم که کشته شد، نه اینکه رفتند یک ثوابی ببرند. 
ثــواب برای او خیلی مطرح نبــود، رفت که این مکتب را نجاتش بدهد. 

اسالم را پیشرفت بدهد، اسالم را زنده کند.)1(
____________

1- صحیفه امام، ج8، ص529

آسیب شناسی عزاداری امام حسین)ع()۱(
پرسش:

چه آفات و آســیب هایی اهداف و حکمت عزاداری ســاالر 
شهیدان امام حسین)ع( را تهدید می کند و باید در مراسم ها و 
مناسبت های مختلف عزاداری از آنها دوری و سالمت عزاداری 

را تضمین کرد؟
پاسخ:

تالشدشمناندرجهتمسخارزشها
مهم ترین و اساسی ترین گام در راه تحقق اهداف و حکمت عزاداری 
امام حســین)ع( و حفظ ســالمت این عزاداری ها، آشــنایی با آفات و 
آســیب هایی است که پایه و اساس ســیره سیدالشهداء و عزاداری ها را 
تهدید می کند، و مسخ ارزش ها و تأثیرات تخریبی خود را به همراه دارد! 
بنابراین دشــمنان آگاه با استفاده ابزاری از دوستان ناآگاه و بعضاً مأمور 
همواره به دنبال تحریف فرهنگ اصیل عاشورا و مسخ ارزش های سازنده 
و تکامل بخش آن هســتند و خواهند بود! پاســخ اجمالی به این سؤال 
این است که هر چیزی که با حکمت و هدف عزاداری یعنی جهل زدایی 
از جامعه اســالمی و مبارزه با ظلم و ســتم و نیز با ویژگی های مجالس 
عزاداری هدفمند یعنی خدامحوری، ارائه تحلیل های واقع بینانه از حادثه 
عاشورا و بهره گیری صحیح از عواطف و احساسات مردم نسبت به اسالم 
و اهل بیت)ع( و تقویت بعد رفتاری و سلوکی عزاداران حسینی در تضاد 
باشد، از آفت های مجالس عزاداری سیدالشهداء به حساب می آید که در 

اینجا به مهم ترین آنها می پردازیم.
مهمترینآفاتمجالسعزاداری

1- تحریف اهداف عزاداری
یکی از مصادیق تحریف عزاداری امام حسین)ع( تحریف اهداف آن 
اســت. حکمت عزاداری با حکمت شــهادت امام حسین)ع( یکی است. 
بنابراین اگر به جای جهل زدایی و احیا و تقویت ارزش های اسالمی، اهداف 
عزاداری ساالر شهیدان در پاکسازی گنهکاران از گناه خالصه شود،  در 
واقع اهداف شهادت امام حسین)ع( و عزاداری برای ایشان تحریف شده 
اســت. یعنی دقیقاً همان تحریفی که در آیین مسیحیت درباره حضرت 

عیسی)ع( تحقق یافت.
2- استناد به منابع غیر معتبر

تاریخ عاشــورا و حوادث کربال بیشتر از بسیاری از موضوعات دیگر 
دارای منابع معتبر و قابل استناد است. و مرثیه سرایان و مداحان و ذاکرین 
اصوالً نیازی به استفاده از منابع غیر معتبر ندارند. شهید مطهری در این 
زمینه می گوید: اگر کسی تاریخ عاشورا را بخواند، می بیند از زنده ترین و 
مستندترین و از پرمنبع ترین تاریخ ها است. مرحوم آخوند خراسانی فرموده 
بود: آنها که به دنبال روضه نشــنیده می روند، بروند روضه های راست را 
پیدا کنند که آنها را احدی نشــنیده است. )حماسه حسینی، ج 1، ص 
56( بسیاری از مطالب بی اساس و دروغی که موجب وهن اسالم و اهل 
بیت)ع( است، و متأسفانه به عنوان ذکر مصیبت مطرح می گردد، ریشه 
در منابع غیرمعتبر دارند. از این رو منبع شناسی نخستین شرط ذاکران و 
مرثیه سرایان راستین تاریخ و فرهنگ تکامل بخش عاشورا است و کسانی 
که فاقد این شــرط هستند، هر چقدر هم که با اخالص و صادق باشند 
شایستگی الزم را برای ذکر مصیبت امام حسین)ع( و اهل بیت)ع( ندارند!

3- گزارش های ذلت بار
امام حسین)ع( مظهر عزت الهی و عاشورا، جلوه گاه حماسه و عزت 
حسینی و شعار دشمن شکن »هیهات مناالذله« میراث گرانبهای او است. 
در منابع معتبر گزارش شده که امام حسین)ع( ضمن سخنرانی حماسی 
در روز عاشورا خطاب به سپاه دشمن فرمود: این بی نسب پسر بی نسب، 
مرا میان دو چیز قرار داده اســت: بین شمشــیر و خواری! خواری از ما 
دور اســت و خداوند آن را برای ما نمی پذیرد، و نیز پیامبرش و مؤمنان 
و دامن هایی پاک و پاکیزه و جان هایی عزتمند و نفس هایی خوددار که 
اطاعت از فرومایگان را برمرگی کریمانه مقدم نمی دارند.)لهوف، ســید 
ابن طاوس، ص 155( بنابراین هر گزارشی از تاریخ عاشورا که حاکی از 
پذیرش ذلت توسط امام حسین)ع( باشد، دروغ بوده و ساخته و پرداخته 
دشمنان اسالم است. مانند: طلب آب از شمر ملعون هنگام شهادت، و یا 
درخواست رفتن به بالد دیگر برای مصون ماندن و یا اینکه دستم را در 

دست یزید ابن معاویه بگذارم تا میان من و خودش حکم کند!
ادامه دارد

لزوم مجالست با خردمندان
قال االمام الحسین)ع(: »من دالئل عالمات القبول، الجلوس 

الی اهل العقول«.
امام حســین)ع( فرمود: از نشانه های پذیرش حق)و قبولی بنده در 

پیشگاه خداوند( مجالست با خردمندان است.)1(
____________

1- بحاراالنوار، ج75، ص119

حجت االسالم والمســلمین استاد قرائتی، مفسر 
قرآن کریم و رئیس  ســتاد اقامه نماز، نامه ای به زبان 
ساده و صمیمی با موضوع گوهر پاکی و پاکدامنی برای 
دختران و بانوان ایران اسالمی نوشته که حاوی نکات 
قابل توجهی اســت و ما آن را به نقل از ایسنا تقدیم 

خوانندگان عزیز می کنیم.
***

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گوهر پاکی و پاکدامنی

خواهرم و دخترم!
چون نمی دانم دامنه مطالعات و مقدار تحصیالت شــما 
چقدر است، از همه استدالل  های علمی و فنی دوری می  کنم و 
ساده و خودمانی حرف می  زنم و خیلی هم با شما بیگانه نیستم. 

سالهاست شب  های جمعه در تلویزیون منزل شما هستم.
خواهرم و دخترم! غفلت بزرگ ترین خطر برای انسان است.

غفلت از خدا و قیامت؛
غفلت از جوانی، استعدادها، ارزش ها و کرامت  های انسانی؛

غفلت از جامعه، دوستان و محرومان ؛
و غفلت از توطئه  ها و ترفندهای دشمنان.

خواهرم و دخترم!
هرچیز و هر کس ما را غافل کند، ما را به خطر  انداخته و 
دشمن ماست و هر چیز و هر کس ما را از غفلت بیرون آورد 

و هشدار دهد، بهترین دوست ماست.
دوســت ما، خداوند است که هســتی را به ما داد و 
همــه چیز را در اختیار ما گذاشــت و به ما عقل، فکر، 

علم، هدایت، قدرت تشــخیص و انتخاب داد و طبیعت 
را تســخیر ما کرد و کارهای نیکوی ما را چندین برابر 

خریداری می  کند.
دوســت ما، پیامبر عزیز اسالم است که در روزگاری که 
دختر مایه ننگ بود و چه بسا زنده به گور می شد، با بوسیدن 
دخترش، به دختران مقام داد و برای زنان حق مالک  شدن، 
رأی داشتن، تحصیل کردن، انتخاب همسر و نظارت بر امور 
جامعه، یعنی حق امر به معروف و نهی از منکر قائل شد و زن 

را مثل مرد، مستعّد رسیدن به همه کماالت دانست.
دوست ما، شهدایی هستند که با قبول جراحت و اسارت 
و شهادت، دشمن را از این کشور بیرون راندند، تا من و شما 

هر شب در امنیت استراحت  کنیم.

اما دشمن ما، شیطان است که پدر و مادر ما، آدم و حوا را به 
نافرمانی خدا کشاند که نتیجه اش کنار رفتن پوشش آنها شد. آری 
اولین پیروی از وسوسه شیطان، نتیجه اش برهنگی بود. دشمن 
ما، تفکری است که زن را برای کامیابی و هوسبازی می خواهد 

و تصویر نیمه عریان او را وسیله تبلیغات اجناس قرار می دهد.

خواهرم و دخترم!
آیا تاکنون به این سؤاالت فکر کرده اید:

1. چرا دشمنان، اسباب پیشرفت  های علمی را از ما بخل 
و نســبت به آنچه دختران و پســران ما را منحرف می سازد، 

بخشش می  کنند؟
2. در دفــاع از میهن، مادران محجبه فرزندان خود را به 

جبهه فرستادند یا زنان بی  حجاب؟
3. اگر امروز به کشور عزیز ما هجومی  شود، مردان و زنان 

باایمان ایستادگی می کنند یا عناصر سست  ایمان؟
4. در همه جوامع بشری، آزار دختران عفیف و پوشیده 

بیشتر است یا دختران رها و الابالی؟
5. اگر برادر شما بنای ازدواج داشته باشد و شما را وکیل 
خود کند، شــما دختری را انتخاب می کنید که هر روز خود 

را در معرض نگاه جوانان هرزه قرار داده یا کســی که عفاف 
و حجاب او کامل تر و از چشم هوسبازان  به دور بوده است؟

6. آمار طــالق، افت تحصیلی، افســردگی و اضطراب، 
امراض روانی و مقاربتی، سقط جنین، فرار از خانه، اسراف و 
تجمل گرایــی، گناه و بی  بند و باری در میان دختران پاک و 

عفیف بیشتر است یا دختران رها و الابالی؟
خواهرم و دخترم،

حجاب از ضروریات دین اســت و شــما بحمداهلل فرزند 
اســالم هســتید. امروز هزاران دختر تحصیلکرده، با حجاب 
کامل به عالی ترین درجات علمی رســیده اند و با حضور خود 
در عرصه  های علمی، سیاســی و اقتصادی، نشان داده اند که 
حجاب مانع فعالیت های اجتماعی و رشد و پیشرفت نیست.

خواهرم و دخترم،
اگر هر چیــز را انکار کنیم، مرگ را نمی  توان انکار کرد. 
من و شــما دیر یا زود باید پاسخگوی کارهای خود در برابر 
خدا باشیم. در حجاب کامل  رضای خدا، پیامبر خدا و امامان 
معصوم است، ولی در کشف حجاب و ولنگاری، رضای شیطان 

و افراد الابالی و چشم چرانان هرزه است.

خواهرم و دخترم،
مگر شما خود طال و جواهرات قیمتی را در پوشش قرار 
نمی  دهید و آنها را از دسترس نااهالن دور نگه  نمی دارید؟ چه 
گوهری گرانبهاتر از وجود خود شما است؟ چرا خود را ارزان 
در برابر هر چشمی قرار دهید؟ مگر نه این است که چشمان 
ناپاک شــما را برای خودشان  می خواهند و خدا شما را برای 

خودتان می  خواهد؟
خواهرم و دخترم،

اگر جلوه  گری امروز شــما دلربایی کرد و عالقه مردی را 
به همسرش کم کرد، فردا زن زیبایی با جلوه  گری خود، دل 
شوهر شما را خواهد ربود و رونق زندگی شما را کم خواهد کرد.

خواهرم و دخترم،
لباس و آرایش فریبنده شما در خیابان، زخمی را در دل 
فقرایی که ایــن نوع لباس ها را ندارند، به وجود خواهد آورد 

که با آه خود از شما انتقام خواهند گرفت.
خواهرم و دخترم،

مراقب دوســتان خود باشــید، زیرا بعضی غافل و گول 
 خورده اند. خیال می  کنند بی  حجابی نشان تمدن است یا گمان 
می  کنند جلب توجه و نگاه دیگران، به ســود آنهاست. خیال 
می کنند جلوه  گری گناه ساده  ای است، ولی نمی دانند چه بسا 

آرامش خانواده ای را به نگرانی تبدیل می  کند.
این نامه  را به خاطر در امان ماندن شما و جامعه از خطرات 
غفلت و وسوسه های شیطان نوشتم؛ یک بار دیگر آن را بخوانید 
و اگر مفیــد دیدید به دیگران نیز بدهید. اگر مرا معلم خود 
می دانید، حق معلمی را با نماز و تقوا و قرب به خدا ادا فرمایید.

نامه حجت االسالم قرائتی به دختران سرزمین ایران اسالمی

یکــی از اصطالحات سیاســی در فرهنگ 
سیاسی – اجتماعی قرآن، امر به معروف و نهی 
از منکر است که به عنوان یکی از فروع دین جزو 
فرائض مسلمان به شمار می رود. در نوشتار حاضر 
نویسنده به ابعاد مختلف این واجب دینی و آثار 

آن پرداخته است.
***

امربهمعروفونهیازمنکر،واجبالهی
خداوند در آیات بسیاری بر وظیفه همگانی امر به 
معروف و نهی از منکر تاکید و توجه داده و آن را فریضه 
اســالمی دانسته و آثار و برکات بسیاری را بر انجام آن 
بر شمرده است. )آل عمران، آیه 11۰؛ نساء، آیه 114؛ 

توبه، آیات 71 و 112؛ حج، آیات 4۰ و 41(
راغب اصفهانی، قرآن پژوه و فرهنگ شناس قرآنی 
می نویســد: به هر کاری که عقال یا شرعاً نیکو شناخته 
شود، معروف می گویند)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب 
اصفهانــی، ذیل واژه عرف(؛ پس امر به معروف، فرمان 

دادن دیگران به کار و گفتار نیک است.
منکر نیز به هر کاری که عقل و شــرع آن را زشت 
و بد می داند گفته می شــود و نهی از منکر نیز در کنار 
امر به معروف از دیگر وظایف همگانی هر مسلمانی در 
جامعه اسالمی است؛ به این معنا که دیگران را از کار و 

گفتار ناپسند عقلی و شرعی و عرفی نهی کند.
خداوند در آیات قرآن از جمله آیه 71 ســوره توبه 
و 1۰4 و 11۰ ســوره آل عمران، امر به معروف و نهی 
از منکــر را به عنوان یک واجب و تکلیف الهی بر امت 
بیان کرده و از آنان خواســته اســت تا به این وظیفه 

دینی عمل کنند.
والیتالهی،خاستگاهامربهمعروف

خاستگاه و ریشه وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
همگانی در میان مسلمانان به والیت الهی می گردد؛ زیرا 
بر اساس آموزه های قرآن هیچ کسی را بر کسی والیت 
نیســت و تنها خداوند است که دارای والیت است؛ او 
به عنوان آفریدگار و مالک هر موجودی، تنها اختیاردار 
دیگران اســت و می تواند والیت به معنای سرپرستی و 

حکومت و حاکمیت داشته باشد.
ایــن که برای والد و پدر، والیتی بر فرزندان اثبات 
شــده در همان چارچوب آفریدگاری و مالکیت طولی 
خداوند اســت؛ لذا به فرزند گفته شــده است: انت و 
مالک البیک؛ تو و همه مال و ثروتت از آن پدر است و 
او مالک و صاحب اختیار و ولی طبیعی و قهری فرزند 

است.)وسائل الشیعه، ج195، ص 12، باب 78، ح2(
پــس اگر والیتــی برای کســی اثبات می شــود 
 می بایســت در چارچوب والیت طولی خداوند باشــد 

و گرنه کسی را بر کسی والیت نیست. 
در نظــام اســالمی که نظام والیی اســت، والیت 
پیامبــران و امامان معصــوم)ع( و در ادامه آن والیت 
فقیهان، بــه والیت الهی باز می گــردد و بدون نصب 
خاص و عام الهی هیچ کسی نمی تواند بر مردم والیت 
پیدا کند و حکمی را صادر و امر و نهی کرده و اطاعت 

و فرمان پذیری بخواهد.

امربهمعروف
خیرخواهیدلسوزانه

منصور حسینی

نظام والیی بر چارچوب والیت الهی به طور طبیعی 
مبتنی بر محبت دو سویه شکل می گیرد، از همین رو 
جلوه محبت و رحمانیت در نظام والیت موجب شده که 
برخی گمان برند که معنا و مفهوم والیت تنها محبت 
است، در حالی که برآیند طبیعی والیت ، محبت و برآیند 
طبیعی محبت، اطاعت اســت. به سخن دیگر، چنان 
میان مفهوم والیت با محبت و اطاعت پیوند خورده که 
نمی توان والیت را بدون محبت و اطاعت تصور کرد. پس 
هر جا که والیت است دو مالزم جدایی ناپذیر آن یعنی 
محبت و اطاعت با آن همراه است؛ لذا در آیات 31 و 32 
سوره آل عمران بر پیوند محبت و اطاعت و مالزمه آن 
تاکید شده و می فرماید: بگو: اگر خدا را دوست دارید، 
از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما 
را بر شما ببخشاید، و خداوند آمرزنده مهربان است. بگو: 
خدا و پیامبر را اطاعت کنید. پس اگر رویگردان شدند، 

قطعاً خداوند کافران را دوست ندارد.
البته خداوند بر اساس همان والیت خویش، نوعی 
دیگر از والیت را برای همه امت اسالم اثبات کرده که از 
آن به والیت همگانی تعبیر می شود. این والیت همگانی 
موجب می شود تا هر یک از افراد امت اسالم به عنوان 
مسلمان نسبت به دیگری والیتی داشته باشد. در آیات 
قرآن از این والیت همگانی در اشکال چندی از جمله 

امر به معروف و نهی از منکر نام برده شده است.

اصوالً تنها کســانی حق دارند نسبت به کسی امر 
و نهی کنند که دارای والیت باشــند؛ و اگر خداوند در 
آیاتی از قرآن امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان 
یک واجب و وظیفه اســالمی ، تکلیف همگانی دانسته 
است، نشــان می دهد که خداوند برای همه افراد امت 
اسالم والیتی را اثبات کرده که می توانند بر اساس همان 

والیت الهی، دیگران را امر و نهی کنند.
شرایطوجوبیامربهمعروفونهیازمنکر

چنان که گفته شــد امر به معروف ونهی از منکر 
یک وظیفه عمومی و همگانی در چارچوب والیت الهی 
است.  نخستین کسی که باید در جامعه اسالمی به امر 
به معروف و نهی از منکر قیام کند، رهبران و حاکمان 

اسالمی معتقد به ربوبیت خداوندی هستند.
گروه دوم عالمان به کتاب اهلل هســتند که باید به 
ایــن امر قیام کنند)بقره، آیه 44؛ آل عمران، آیه 113 
و 114( و گروه ســوم نیز همه افراد مسلمان است که 
باید به این کار اقدام کنند و این مسئولیت را به عهده 

گیرند.)توبه، آیات 71 و 112(
از نوع چینشی که بر اساس آیات قرآن مطرح شده 
می توان دریافت که شرایطی برای امر به معروف و نهی 
از منکر است که مهم ترین آنها شناخت معروف و منکر 
و امکان تاثیرگذاری و قدرت و قوت بر انجام امر و نهی 

به شکل عملی است.
از آیه 1۰4 سوره آل عمران این معنا به دست می آید 
که نظام اســالمی باید تشکیالت و افرادی را برای این 
مســئولیت معین و آنان را مامور امر به معروف و نهی 
از منکــر کند. این بدان معناســت که گروهی باید در 
این کار، معروف و منکر شناس باشند و توانایی اعمال 
مواخذه و مجازات را نیز دارا باشــند و شرایط عمل به 
معروف را در جامعه فراهــم آورند؛ زیرا اگر از منکری 
نهی می شــود باید شرایط اجرای معروف فراهم باشد. 
به این معنا وقتی گفته می شود زنا و لواط نکنید، باید 
شرایط ازدواج بر اساس سنت الهی فراهم باشد.)هود، 

آیه 78؛ حجر، آیه 71(.
البته وجود تشــکیالت و یــا نهاد  امر به معروف و 
نهی ازمنکر موجب نمی شود تا مسئولیت همگانی مردم 
نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در سطح گفتاری 
حذف شود. در حقیقت هر کسی دست کم می بایست 
در سطح گفتاری و انکاری یعنی با زبان و قلب اقدام به 

امر به معروف و نهی از منکر کند؛ چرا که اگر انکار زبانی 
انجام نگیرد جامعه ســاکت باید پاسخگوی بی اعتنایی 
خود نسبت به منکرات و ترک معروفات باشد؛ چنان که 
گروهی از اصحاب سبت در کنار زشتکاران ماهیگیر در 
روز شنبه به سبب آنکه سکوت کرده و نسبت به منکر 
بی اعتنا بودند، مجازات شده و تبدیل به بوزینه شدند و 
تنها آمران به معروف و ناهیان از منکر به ســبب انجام 
وظیفه و تکلیف شرعی توانستند از عذاب و کیفر الهی 

رهایی یابند.)اعراف، آیات 164 تا 166(
همگانمسئولند

همانطور که گذشــت در نظام اسالمی همگان در 
مراتبی از شــدت و ضعف دارای والیتی الهی نسبت به 
یکدیگر هستند. اینکه گفته شده در مراتبی از شدت و 
ضعف به این معناست که درجه والیت هر کسی بسته 
به علم و مســئولیت الهی آنان است. در درجه نخست 
بیشترین درجه و برترین مرتبه والیت از آن پیامبران و 
امامان معصوم)ع( و سپس عالمان اسالمی با مشخصاتی 
در حد عصمت پایین تر و سپس پایین تر و پایین تر علمی 

و عملی است.
بر اســاس آموزه های قرآنی همگان مسئول اعمال 
و گفتــار و رفتار خود هســتند، و غیر از خداوند همه 
بازخواســت شده و سؤال می شوند و تنها خداوند است 
که از اعمالش سؤال نمی شود: اَلیُْسَئُل َعَما یَْفَعُل َو ُهْم 

یُْســَئُلوَن؛ خداوند ، از آنچه انجام می  دهد، مورد سؤال 
قرار نمی گیرد، اّما آنها )در برابر کارهایشان ( مورد سؤال 

قرار می  گیرند.)انبیاء، آیه 23(
خداوند حق دارد از دیگران از جمله پیامبران با آنکه 
دارای عصمت هســتند، نسبت به اعمال و کارهایشان 
سؤال کند؛ چنان که از حضرت عیسی )ع( سؤال می کند 

که آیا دعوت به خود کرده یا خدا؟)مائده، آیه 116(
اما پیامبران به ســبب آنکه دارای عصمت از گناه و 
خطا و اشتباه هستند از سوی مردم بازخواست و سؤال 
نمی شــوند؛ زیرا اگر دارای عصمت نباشند نمی توان به 
قول و فعل و تقریر آنان به عنوان حجت شــرعی توجه 
کرده و آنان را اســوه حسنه قرار داد؛ در حالی که آنان 

اسوه مردمان هستند.)احزاب، آیه 21 و آیات دیگر(

فرقموعظهونصیحت
در آیات قرآن یکی از واجبات اهل والیت چون پدر 
نسبت به فرزند یا شوهر نسبت به همسر و دوست نسبت 
به دوست امر به معروف یا همان موعظه و نصیحت است.

البته میان موعظه و نصیحت فرق است؛ زیرا موعظه 
بیان امور کلی به دور از بیان مصادیق شخصی است و 
واعظ می کوشد تا در قالب پند و  اندرز راهنمایی داشته 
باشــد بی آنکه متعرض امور شخصی یا شخص خاصی 
باشــد. در حقیقت قضایای شخصی در موعظه مطرح 

نمی شود و تنها به کلیات بسنده می گردد.
اما نصیحت بیان مصادیق جزیی در گفتار و رفتار 
شــخص به شکل قضایای شخصی است. از همین رو، 
در منابر موعظه انجام می گیرد و در میان دوســتان و 
خانواده نصحیت؛ زیرا دوستان و اهل خانواده نسبت به 
جزئیات افکار و رفتار یکدیگر آگاهی داشته و به نقد و 
انتقاد گفتار و رفتار خاص اقدام کرده و در قالب نصیحت 
از او می خواهند تا گفتار و رفتار خویش را اصالح کند.

در ادبیــات عربی به خیاط، ناصــح می گویند؛ 
زیرا اشــتقاق این واژه از »نصحت الثوب« به معنای 
دوختن لباس است؛ چرا که خیاط با کار خود مواضع 
فرسوده جامه را که در معرض پاره شدن قرار گرفته 
ترمیم می کند و از پیشرفت آن جلوگیری می نماید. 
ناصح نیز با نصیحت خویش به ترمیم نقاط ضعف و 
کاستی های منصوح می پردازد؛ از این رو نقش ناصح 
در اصالح افراد، نقش خیاطی اســت که لباس کهنه 
به دســت او جلوه تازه ای پیدا می کند و نواقص آن 

برطرف می  شود.
البته نصح به معنای خالــص هر چیزی نیز گفته 
می شــود، وقتی عسل را از موم آن از طریق صافی جدا 
می کنند و خالص می گردانند، آن عسل خالص از موم 

را نصح می گویند. از همین باب به قلب خالص و پاک از 
غش و کینه و حسادت و مانند آن نیز ناصح می گویند؛ 
و ازهمین باب است توبه نصوح یعنی توبه خالص.)نگاه 
کنید: لسان العرب، اقرب الموارد، الصحاح و فرهنگ های 

دیگر لغت عربی(
به نظر می رسد کســی می تواند نصیحت کند که 
روحیات و اخالق شــخص را بشناسد و همچون پدر و 
همسر و دوست به او نزدیک بوده و بتواند نقش ناصح 
امین را ایفا کند و او را به اموری هدایت و از اموری باز 

دارد و امر و نهی کند.
بر این اساس، می توان در قالب موعظه همان طوری 
که امت را موعظه کرد دولتمردان را نیز موعظه نمود؛ 
زیرا بیان کلیاتی از اخالق و فضایل اخالقی و حسنات، 
امری پسندیده است و این گونه گفتارها موجب می شود 
تا انسان همواره اصول اخالقی و فضایل را مد نظر داشته 
باشد. خداوند در قرآن پیامبر)ص( را فرمان می دهد تا 
با ســه روش تربیتی حکمت و موعظه حسنه و جدال 
احســن مردم را به خیر و خوبی دعوت کند.)نحل، آیه 
125( لقمــان فرزند خویــش را موعظه می کند و پند 

می دهد.)لقمان، آیات 11 تا 21(
اما نصیحت که بیان قضایای جزئی و شخصی است، 
در جایی مطرح نشده اســت؛ زیرا قضایای شخصی و 
جزئی مرتبط به شخص و در زمان و مکان خاصی انجام 
می گیرد. البته گاه گزارش های تاریخی وجود دارد که 

بیانگر نصیحت است.
آثارنصیحتدرجانوجامعه

در سیره پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( می توان 
نصیحت را مشاهده کرد. امام صادق)ع( می فرماید: ان 

رســول اهلل)ص( خطب الناس فی مسجد الخیف فقال: 
...ثالث ال یغل علیه من قلب امری مسلم: اخالص العمل 
هلل و النصیحه الئمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم؛ همانا 
رســول خدا مردم را در مسجد خیف خطاب قرارداد و 
فرمود: ســه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با 

آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا نصیحت 
دولتمردان مسلمان و همراه بودن با جماعت«. )اصول 
کافــی، ج 1 ، ص 4۰3؛ اصول کافــی با ترجمه، ج 2، 

ص 258(
امیرمومنان علی)ع( بــه عنوان ولی اهلل می فرماید: 
»و ما أعمــاَل الِبّر ُکُلّها َو الِْجهاد فِی َســبیل اهلل ِعْنَد 
األْمــِر بِالمْعُروف و الَنَّهی عِن الُمنَکِر االّ َکَنْفَنٍه فی بْحٍر 
؛ تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به  ٍیّ لُِجّ
معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای 

پهناور.«)نهج البالغه، حکمت 366(
زیرا امر به معروف و نهی از منکر است که می تواند 
هنجارهــای جامعه و ارزش های آن را حفظ و حمایت 

کرده و از نابهنجاری ها دور نگه دارد.
در آیات و روایات به نقش تاثیرگذار و بسیار مهم 
و حیاتــی امر به معروف و نهــی از منکر توجه داده 
شده که از جمله آنها این سخن امیرمومنان علی)ع( 
اســت که می فرماید: امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک نکنید که اشــرار بر شــما تسلط می یابند بعد 
هر چه فریاد کنید کســی صدای شما را نمی شنود.

)نهج البالغه، نامه 47(
البته از شــروط هر کار خیری داشتن نیت خوب 
یا حســن فاعلی است ، از این رو خلوص به ویژه در کار 
خیری چون نصیحت که خود خلوص اســت به طریق 

اولی الزم و ضروری است. 
بر اساس آموزه های اسالم، نصیحت جزو دین است؛ 

زیرا انســان مسلمان و مومن کسی است که بر اساس 
آموزه های قرآنی از جمله آیات سوره عصر تنها به فکر 
خودش نیســت بلکه باید توصیه به حق و صبر داشته 
باشــد و دیگران را نیز به ســمت خیر و خوبی هدایت 
و راهنمایــی کند وگرنه خســران و زیان از او دســت 
 برنمــی دارد. از همین روســت که رســول اکرم )ص( 
درکالمی رســا دین را مســاوی با نصیحت دانسته و 
فرموده است: »الّدین الّنصیحه؛ یعنی حقیقت و گوهر 
و جوهره دین ، همان نصیحت و اخالص و خیرخواهی 

است.)صحیح سنن أبی داود: 4135(
البته در ادامه حدیث بیان شــده که نصیحت باید 
نسبت به چه کسانی باشد. ایشان می فرماید: نصیحت 
بایــد برای خدا و کتاب خدا و رســول خدا و امامان و 
مسلمانان و برای عموم مردم باشد. سوگند به کسی که 
جانم به دست اوست؛ بنده ای ایمان نمی آورد مگر آنکه 
آنچــه برای خودش می خواهد برای برادر دینی اش نیز 
بخواهد.)کنز العمال ج 15، ص892 و نیز: ج 3 ، ص 413(

البته نصیحت و خیرخواهی گاهی برای اشخاص است 
و گاهی برای اجتماع ، گاه با زبان و با قلم است و گاهی به 
دل و گاهی باعمل و گاهی با سکوت و گاهی با خروش. 
در روایت معصومین می خوانیم: هرکس پنج خصلت را 
برای من ضمانت کند بهشت را برایش ضمانت می کنم؛ 
نصحیت و خیرخواهی برای خدا و برای پیامبر )ص( و برای 
قرآن و برای دین خدا و برای همه مسلمین. شیخ ُطریحی 
در مجمع البحریــن در توضیح این روایت می نویســد: 
نصیحت برای خدا همان اعتقاد در وحدانیت او و اخالص 
در نّیت عبادت و یاری حق در راه خداســت ، و نصیحت 
بــرای قرآن همان تصدیق به آن و عمل به رهنمودهای 
قرآن و دفاع از آن در برابر تأویل جاهالن و تحریف غالیان 
و حمالت دشمنان است و نصیحت برای رسول خدا)ص( 
تصدیق به نبوت و رسالت او و فرمانبرداری از امر و نهی 

اوست.)مجمع البحرین، طریحی، ذیل واژه نصح(
نکته آخر اینکه نصیحت هیچ گاه زشــت نیست ، 
گرچه بسا شنونده آن را به جهتی زشت بشمارد و بسا 
ناصح و خیرخواه که قدرش را ندانند و در حقش جفا 
و بی مهری کنند و به جای سپاسگزاری با او دشمنی 
نمایند. متأسفانه آن طور که تاریخ نشان می دهد غالباً 
خیر خواهان مورد بی لطفی و جســارت یا حتی آزار و 
اذیت و بلکه تهدید و شــهادت قرار گرفته اند و البته 
این نبوده مگر به تلبیس شیطان و ائمه کفر و جهالت 
عوام ، چنان که قرآن کریم در حکایت از گفت وگوی 
حضــرت صالح )ع( با قومش می فرماید: »وقال یا قوم 
لقد ابلغتکم رساله ربّی و نصحت لکم ولکن التُحُبّون 
الّناصحین؛ و گفت:  ای قوم ، به درســتی که رســالت 
خدایم را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی کردم ، 
ولی شــما خیرخواهان را دوست نمی دارید.«)اعراف، 
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سعید مستغاثی

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به فیلم »شاه ریچارد«

پدر ژپتو برای مشهورترین 
تنیس بازان جهان

برخــاف اغلــب فیلم های  هالیــوودی این بار بازهم یــک پدر خوب و قابل قبــول داریم که 
سختگیری هایش به موفقیت فوق العاده و دور از تصور بچه ها می انجامد.

پــدری از نوع »پدر ژپتو« پینوکیو یــا دون کورلئونه »پدر خوانده« یا کریس گاردنر فیلم »در 
جست وجوی خوشبختی« یا »برایان میلز« فیلم های Taken که برای نجات دخترش تا قلب باندهای 
مخوف قاچاق انســان می رود یا »جان کیو« که برای نجات پســرش، یک بیمارستان را به گروگان 
گرفته و در مقابل همه دم و دســتگاه پلیس می ایستد یا پدر فیلم »جاده« کورمک مک کارتی که 

برای حفاظت از پسرش به عنوان منجی آخرالزمان تا فداکردن خودش پیش می رود و یا...
اگرچه در میان نامزدها و برگزیده ها و منتخبین فصل جوایز اخیر، از این نوع پدرها نمونه های 
دیگر هم داریم، پدرهایی که برخاف اغلب آثار هالیوود خصوصا در فصل جوایز، دیگر هیوال و فراری 
و غائب نیستند و مخالف همیشه، خانواده را گرد هم جمع می کنند. پدران فیلم های »بلفاست« و 

»کودا« و حتی »تلماسه« از این نوع هستند.
اما در فیلم »شاه ریچارد«،ریچارد ویلیامز )ویل اسمیت( پدر یک خانواده سیاهپوست نه چندان 
مرفه در کامپتون کالیفرنیاســت که پیش از تولد دخترانش »وینس« و »ســرینا«، تصمیم گرفته 
تنیسور شوند، چراکه به نظرش تنیس می تواند آنها را پولدار و ثروتمند کرده و زندگی به دور از رنج 

و بدبختی برایشان ایجاد نماید.
این درحالی است که ورزش تنیس، اساسا ورزش گرانقیمت و در آن سالها بیشتر به سفیدپوستان 
اختصاص داشــت، سال هایی که به قول معروف یک سیاهپوست نمی توانست به یک سفید پوست، 

دست بزند!
اما ریچارد علی رغم کودکی ســخت و رنج آور خود که اصا از ســوی پدر و مادر و خانواده اش 
حمایت نشــد و همواره از ســوی دیگران تحقیر گردید، اگرچه سه دختر دیگر هم دارد و خوب هم 
به آنها می رســد اما با وینس و ســرینا از کودکی تمرین تنیس به راه می اندازد، آنها را به هر حال و 
علی رغم همه محدودیت ها برای تمرینات مداوم ســر زمین برده و به دلیل همین محدودیت ها از 
جمله درگیری با باندهای خافکار، با هر سختی ، همراه باج دادن و پارتی بازی و استفاده از دوست 
و آشنا، آنها را هر بار برای تمرین سر زمینی دیگر برده، برایشان توپ و راکت تهیه کرده و خودش 

پا به پای آنها تمرین می کند.
در عیــن حــال که به 
دنبال مربی است و با توجه 
به اینکه گرفتن مربی، هزینه 
باالیی طلب می کند، در صدد 
اســت با نمایش اســتعداد 
آنهــا از طریق تهیه ویدئو و 
مربی  مختلف،  بروشورهای 
رایگان بگیرد سرانجام موفق 
می شود برای وینس که یک 
سال و سه ماه بزرگ تر است، 
توجه مربی مورد نظرش را 
جلب کند ولی این موضوع 
برای ســرینا تکرار نشده و 
ناگزیــر به او با اســتفاده از 
ویدئوهایــی که از تمرینات 
وینس با مربــی اش ضبط 

کرده، توسط مادرش آموزش می دهد.
فیلم »شاه ریچارد« ظاهرا درباره دو تن از مشهورترین تنیس بازان زن سیاهپوست جهان یعنی 
»وینس و »سرینا ویلیامز« است که هر کدام انبوهی از افتخارات بین المللی ورزشی به دنبال خود 
دارند. سرینا قهرمان 23 دوره گرنداسلم )یکی از مهم ترین تورنمنت های تنیس جهان( و سه دوره 

المپیک بوده و وینس نیز چهار مدال طای المپیک را کسب کرده است.
اما »رینالدو مارکوس گرین« )در سومین کار بلند سینمایی اش( براساس فیلمنامه »زک بیلین« 
برخاف قاعده، به شخصیت این دو تنیس باز مشهور که می توانستند برای فیلمش جذاب تر و مهم تر 
باشند، نپرداخته و برای اولین بار پدرشان، یعنی قهرمان واقعی زندگی آنها را در کادر دوربین خود 
قرار داده و نشان می دهد که ریچارد ویلیامز با چه خون دل و چه رنج ها و زحمت هایی، آن دو دختر 
خود را به ســرانجامی موفق و پرافتخار رســاند. رینالدو برای اولین بار مادر خانواده را اگرچه موثر 
اما در کنار پدر نشــان داده و از همه مهم تر که خانواده را به گونه ای جدا نشــدنی همواره به همراه 

یکدیگر تصویر کرده است.
آنها با هم به سر تمرین می روند، با همدیگر تفریح می کنند، باهم تصمیم می گیرند و حتی وقتی 
قرارداد مربی و تمرین طوالنی مدت برای وینس می بندند، همه خانواده را هم جزو قرارداد، محسوب 
کرده و شرط می کنند که همه خانواده بایستی همراه وینس بوده، جا و مکان اقامت برایشان تدارک 
دیده شود و حتی برای پدر خانواده یعنی ریچارد نیز در همان مکان، شغلی در نظر بگیرند! و علی رغم 
همه این شــرط و شــروط بارهم برای نوع و میزان و وقت تمرینات و حتی شرکت در مسابقات نیز 

این پدر است که باید نظر آخر را بدهد و نه مربی و کارشناسان دیگر!!
و با همین ســختگیری های پدر علی رغم فشــار مربی ها و حتی مادر خانواده و خود وینس و با 
وجود شرکت نکردن در مسابقات نوجوانان و دور ماندن چند ساله از رقابت های ورزشی، اما زمانی که 
ریچارد تشخیص می دهد »وینس« در مسابقات شرکت کند، او تا مقام نائب قهرمانی پیش می رود.

فیلم »شــاه ریچارد« از خام دســتی های متعددی در ساختار رنج می برد و علی رغم بازی های 
خوب و روان حتی از جانب »سانیا سیدنی« به نقش »وینس ویلیامز« و »دمی سینگلتون« به جای 

»سرینا«، اما در پیشبرد قصه لنگ می زند.
ابتدای فیلم و تبلیغات ریچارد برای جا انداختن استعداد دخترانش نزد مربیان، با نوع جماتی 
که به کار برده شــده، بسیار شــعاری و نمایش از نوع سخیف در آمده و برخی لحظات فیلم مانند 
برخوردهای ریچارد با باند خافکار اگر چه می توانست در شخصیت پردازی ریچارد موثر افتد اما با 
تصویری ناقص و مبهم و ابتر از این باندها و برخوردهای ریچارد با آنها که تداوم نیافته، کاما بی مورد 

جلوه کرده به طوری که می توان آنها را حذف کرد و ضرر چندانی هم به فیلم و فیلمنامه نخورد.
همچنین شــخصیت »اورسین« یعنی مادر، چندان یکدست پرداخت نشده و در طول فیلم، با 
فراز و نشیب های ناهمگون و بی خاصیتی مواجه می گردد و 5 دختر نیز به تناسب در کادر دوربین 
شــخصیت پردازی نمی شوند. اگرچه در فیلم، »وینس« کاراکتر اصلی تر است و حتی »سرینا« در 
سایه او قرار می گیرد )که این سایه بودن در چند جای کار به شکلی شعاری نمایش داده شده( اما 
کتاب خوان نشان دادن یکی از آنها و در حد دکور بودن دو نفر دیگر نشان از عدم توانایی فیلمساز و 
فیلمنامه نویسش در شخصیت پردازی و حتی دکوپاژ کار داشته که البته برای اولین کار زک بیلین، 

چندان دور از انتظار به نظر نمی رسد.
اما به هرحال ریچارد ویلیامز با برنامه ریزی و تاش و اراده، نه تنها دخترانش را به ســتارگان 
تنیس جهان تبدیل کرده و زندگی مرفه تری برای آنها و خانواده اش به همراه می آورد بلکه برای 
تنیس جهان و حضور زنان سیاهپوســت در این ورزش نژادپرســتانه، طرحی نو در می اندازد که از 
آن پس تنیسورهای سیاهپوستی همچون سرینا ویلیامز بر بام تنیس جهان قرار می گیرند. چنین 
موضوعی هم به طور تمام و کمال با تم فصل جوایز امســال ســازگار بوده و از همین روی عاوه بر 
انتخاب و دریافت جوایز در مراسم مختلف سینمایی و کانون های و انجمن های هنری و نقد فیلم، 

نامزد دریافت 6 جایزه اسکار 2022 نیز شد.
یادمان باشد که پدر بزرگ مادری »کاما هریس« )معاون اول کنونی ریاست جمهوری آمریکا( 
با تاش و کوشش فراوان باعث شد تا دخترش از روستایی کوچک و دور افتاده در جنوب هندوستان 
به آمریکا و کالیفرنیا مهاجرت کرده، در رشــته پزشــکی به تحصیل پرداخته و خانواده ای در طبقه 
تحصیل کرده آنجا تشــکیل دهد که از درونش »کاما هریس« بیرون آمده و به عنوان نخســتین 

معاون اول زن و رنگین پوست ریاست جمهوری آمریکا انتخاب گردید.

صفحه 8
 شنبه 8 مرداد ۱۴۰۱
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰8۳ tasvirroz@kayhan.ir

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(

فیلم اخیر آیدا پناهنده ایده جسورانه ای دارد؛ 
ایده ای که هم مبتنی بر  اندیشه فلسفی است و هم 

کارکرد اجتماعی و فرهنگی امروزین دارد.
البته اینها هیچ کدام الزاما نقطه مثبت یا منفی 
فیلم به شــمار نمی رود و قاعدتا باید دید فیلمساز 
از پــس خلق جهان روایــی اش برآمده یا نه تا بعد 
بــه خاصیت ها و جســارت ها و الزامات اینچنینی 
درخصوص پیرنگ و ایده و قصه و روایت و... برسیم.
فیلم یک ایده مرکزی دارد که تلفیق دو موقعیت 
انسانی ظاهرا متنافر است؛ فیزیکدانی که در حال کار 
روی فرضیه ای درباره پایان جهان است، با زنی حامله 
ماقات می کند که »می خواهد به بشریت خدمت 

کند و خانه ای از آن خود داشته باشد«.
تی تی دختری شهرســتانی و ســاده است که 
به عنوان خدمات در یک بیمارســتان کار می کند. 
او در این بیمارستان با استادی به نام ابراهیم آشنا 
می شــود که با اینکه به شدت بیمار است، اما قصد 
دارد فرضیــه ای که درباره پایــان جهان دارد را به 
اثبات برســاند تا »بتواند بشــریت را نجات دهد«. 
حــال اینکه چرا و چگونه؛ ظاهرا از نگاه فیلمســاز 

چندان اهمیتی ندارد!
طی اتفاقاتی یک ســری از کاغذهای ابراهیم 
که »حاوی اطاعات مهمی« هستند دست تی تی 
می مانند. ابراهیم برای گرفتن این کاغذها به سراغ 
تی تی می رود تا بتواند تحقیقاتش را کامل کند و این 

آغاز رابطه عجیب و غریب این دو است.
تی تی با تصویر یک حلقه بزرگ و ناشــناخته 
شــروع می شــود که بعدتر در داســتان مشخص 
می شــود یک ابرســیاهچاله فضایی است و قاعدتا 

شاید جالب ترین نکته درباره فیلم »شادروان« 
اسم با مسمای فیلم است که گویی چکیده ای از 
کل فیلم است. ابتدا باید گفت که طی سال های 
اخیر، یکی از جنبه هــای انتقادآمیز درباره آثار 
سینمایی، انتخاب اسامی عجیب و غریب و بعضا 
زشت و غیرهنری یا نامرتبط با فیلم است. گاهی 
اسامی شبیه به توهین هستند و بعضا وقتی فیلم 
را می بینیم، ناخودآگاه این سؤال به وجود می آید 
که نام فیلم چه ربطی به خود فیلم دارد؟! اما اولین 
فیلم... دارای این امتیاز اســت که نامی موجز و 
کوتاه و در ارتباط با کلیت فیلم دارد؛ هم محور 
همه اتفاقات فیلم، درگذشــت یک فرد است و 
به همین دلیل عنوان شــادروان انتخاب شده و 
هم اینکه با وجود محور مرگ و شــکل گرفتن 
داستان در مراسم ترحیم و یادبود، با فیلمی شاد 
و سرخوش مواجه می شویم و هم اینکه با یکی از 
روان ترین فیلم های سال های اخیر طرف هستیم. 
داســتان فیلم در حاشــیه شهر و منطقه ای 
فقیرنشــین می گذرد. سال های اخیر، تصاویری 
کلیشــه ای از این گونه مناطق و مســئله فقر در 
فیلم های به اصطاح اجتماعی شاهد بوده ایم. اما 
»شادروان« ما را به گونه ای دیگر با بحران مالی در 
یک خانواده محروم رو به رو می کند. این بار شاهد 
خانواده ای هستیم که پدرشــان فوت می کند، 

امــا پولی برای کفن و دفن و مراســم ترحیم او 
درمیان نیســت. این خانواده در تکاپو هستند تا 
همه چیز آبرومندانه برگزار شود. به نظر می رسد 
که این خاصه داستان مربوط به یک فیلم تلخ 
و گزنده اســت. اما آنچه »شادروان« را متفاوت 

جلوه می دهد که از این موضوع و چارچوب روایی 
 اندوهناک، یک فیلم سرخوش و پر از موقعیت های 

کمدی درآمده است.
»شــادروان« یک فیلم سهل و ممتنع است؛ 
شــاید در تماشای اول، ظاهر ســاده فیلم ما را 

دچار این شــک کند که یک فیلم پیش پا افتاده 
را دیده ایم. اما اهل فن و دنبال کنندگان حرفه ای 
ســینما می دانند که ساخت یک فیلم با روایتی 
ســاده که از ابتدا تا انتها مخاطــب را مجذوب 
خودش می سازد، چه کار دشواری است! عاوه بر 

این، »شادروان« پر از عناصر و موقعیت های جزئی 
و ریز است که به شکلی درست و خوب در متن و 
بطن فیلم، نشسته اند. مثل وضع خانه و زندگی این 
خانواده که به شدت باورپذیر است، نوع برگزاری 
مراسم ترحیم و حضور مهمانان و اقوام در منزل 

متوفی که مطابق عرف و آداب بسیاری از مردم در 
اقشار فرودست، که منطقی و عین واقعیت است 
و از همه جذاب تر، شــخصیت پردازی دایی اسد 
است که همه چیز او هماهنگ و متناسب است؛ 
از نوع لباس پوشیدنش گرفته تا رفتار و گفتارش.

»شادروان« فیلمی است که نه شعار می دهد، 
نه ادعای بزرگی دارد و نه قصد دارد فیلم هوا کند. 
بلکه فیلمی است زندگی محور و سعی دارد لذت 
یک زندگی ســاده و سالم را به مخاطب خودش 
بچشاند. البته محتوای مهمی هم از فیلم برداشت 

می شود؛ ارزش خانواده، نزدیکان و اینکه در وقت 
خطر و تنگنا، اتحاد که ناجی است.

هرچند که »شــادروان« در برخی زمینه ها 
قابل انتقاد اســت. از جمله رابطــه نادر با زن 
افغانســتانی اســت که از ابتدا تا انتهای فیلم، 
بــرای مخاطب مبهم و غیرواقعی جلوه می کند 
و سر و ته مشخصی ندارد. در آخر نیز مشخص 
می شود که این ارتباط درحد یک دوستی است 
و نه ازدواج و زن افغانستانی نزد شوهر سابقش 

بر می گردد!
برخورد خشــن و بعضــا توهین آمیز افراد و 
اعضــای خانواده با یکدیگر نیز دیگر ایراد بزرگ 
محتوایی »شادروان« است. متأسفانه سال هاست 
که در سینمای بدنه ما، استفاده از برخی تعابیر 
و واژه های نادرســت، فراگیر شده است. با اینکه 
خیلی وقت ها بیان حرف های ناشایست، ضرورتی 
ندارد و غیر از بدآموزی و عادی سازی آنها تأثیر 
دیگری بر فیلم ها ندارد، اما مشــخص نیســت 
چرا برخی از فیلم ســازها به تکرار غلیظ این نوع 
ادبیــات و زدن حرف ها و بــه کارگیری کلمات 
زشــت اصرار دارند؟! در فیلم »شــادروان« نیز 
عاوه بر این مشکل، شاهد برخوردهای نامتعارف 
و غیراخاقــی جوانان با نزدیکان و بزرگ ترهای 

خودشان هستند.

اتفاقات و اعتراضات جدید به خانه ســینما نشــان 
می دهد که تحول در مدیریت صنوف سینمایی از الزامات 

ارتقاء سینما در ایران است.
»خانه سینما« از همان ابتدای تأسیس با چالش های 
فراوانی مواجه بوده اســت؛ از عدم تعین و تبیین هویت ، 
ماهیت و کارکرد این تشــکیات گرفته تا کشــمکش 
با بخش های مختلف جامعه ســینمایی کشور همچون 
برخی تشکل های مستقل از خانه سینما گرفته تا معاونت 
سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد و تعداد قابل توجهی از 
ســینماگران. حتی یک دوره هم به دالیل مختلف، خانه 
سینما دچار انحال شد. اما بازگشایی این خانه با تغییر 
دولــت، صرفا در حد یک کار تبلیغاتــی باقی ماند و به 

اصاح آن منجر نشد. 
امــروز هم، به خاطر بعضی حاشــیه  ســازی ها و 
همچنین اعتراضــات و ادعاها مبنی بر ارتکاب تخلف 
در شانزدهمین انتخابات خانه سینما که قرار بود دوم 
مرداد برگزار شــود و لغو شد، بار دیگر این تشکل را بر 

سر زبان ها انداخته است. 

سینــما  ارتقــای 
با تحول در  صنوف سینمایی

مهدی امیدی

نگاهی به فیلم »شادروان«

 شاد 
و روان

سعید رضایی

نقد و تحلیل فیلم تی تی اثر آیدا پناهنده

معلق در اَبَرسیاهچاله روایت
محمدرضا محقق

بناست نشــان از »رسالت های گسترده ای« داشته 
باشد که شــخصیت های فیلم تی تی به دنبال آنها 
هســتند. ابراهیم یک استاد دانشگاه و نخبه ای در 
حوزه فیزیک اســت که با وجود مریضی ســختی 
که دارد، مشغول تحقیقاتی روی یک ابرسیاهچاله 
فضایی است که روزی ممکن است کل کره زمین 
را ببلعد! ابراهیم به این پروژه تحقیقاتی اش به چشم 
یک رسالت عظیم برای کمک به بشر نگاه می کند؛ 
تا جایی که از همسر و فرزندش و حتی از سامتی 

خودش هم غافل می شود.
جایی در فیلم ابراهیم می گوید: »شــانس منه 
از کاغذ خوشــت میاد« و تی تــی جواب می دهد: 
»راســتش ننداختم دور چــون دلم نیومد. از خود 

شما خوشم اومده بود.«
تی تی به عنــوان خدمات در بیمارســتانی که 
ابراهیم در آن بســتری اســت کار می کند. بعدتر 
مشخص می شود که او هم همانند ابراهیم، به عقیده 
خودش »رسالت بزرگی« را بر دوش دارد و رسالت 
او این است که برای افرادی که نمی توانند بچه دار 
شوند، »بچه بیاورد«. اما او در جریان نیست که در 
واقع نامزد خوشــگذران و بی مسئولیتش دارد از او 

سوءاستفاده می کند.

یکی از ایرادهای فیلم های ایرانی به معنای اعم 
کلمه این است که تلقی از سینما و ایده و روایت و 
اجرا ندارند! آنها فکر می کنند با »ادعاها و تصورات 
بزرگ و رسالت های عظیم« حتما می توانند فیلم های 
بزرگ و عظیم هم بسازند! ولی خب عموما و غالبا این 
تصور به تصدیقات دیگری منجر می شود و اتفاقات 
دیگری می افتد. همان اتفاقی که در تمام این سال ها 
بنابر چنین ادعاهایی افتاده و از جمله در فیلم تی تی!

اینکه فیلمســاز محترم از »روایت« همین قدر 
شــناخت داشته باشد که یعنی ایده گسترش داده 
شــده در »ادوات دیالوگی« و از خلق جهان روایی، 
در همین حد که ابرسیاهچاله و استاد فیزیک و زن 
رحم اجاره ای را می توان با هم تلفیق کرد و از دلش 

»حرف های بزرگ و تکان دهنده و خوب« درآورد!
فیلــم تی تــی از پس درآوردن یک ســکانس 
درونگرایانه احساسی میان دو کاراکتر اصلی اش نه 
تنها برنیامده بلکه فیلمساز محترم ما هنوز نمی داند 
که جای دوربین باید کجا باشد و چگونه حرکت کند 
و بیان ظرایف احساسی آن هم در سکانس اوج فیلم، 

اصا چگونه است!
بــه یــاد بیاوریم جای دوربین را در ســکانس 

گفت وگوی تی تی و نامزدش.
فضای متششت روایی فیلم در تلفیق با حفره های 
فیلمنامه درخصوص شخصیت پردازی های تیپیکال 
در سطح مانده آدم هایش، عدم تجانس لوکیشن و 
نوع قاب ها و فضا با آنچه در متن داستان در جریان 
اســت، و صرفا کارکردی کارت پستالی به موقعیت 

می دهد و در تعمیق حس و درام، ناتوان است.
امــا یکی از نــکات تکرارشــونده در فیلم های 
کارگــردان تی تی، که حاال دیگر تبدیل به موتیفی 

در آثارش شــده توجه و تلقی او به شخصیت های 
زن است. زن های فیلم های آیدا پناهنده با شرایط 
خاصشــان همواره از جامعه اطراف خودشان جدا 
می مانند؛ مانند شــخصیت ناهید فیلم ناهید که با 
وجود یک پســر نوجوان و شوهر سابقی که دست 
از سرش برنمی دارد عاشق شده یا شخصیت ماهی 
در فیلم اسرافیل که علی رغم خانواده سنتی ای که 
دارد در جوانی گرفتار عشقی آتشین شده و برای آن 
حتی تا پای مرگ هم پیش رفته است. درباره تی تی 

نیز همین روند رخ داده است.
 شــخصیتی شــعبده باز که نمایه و شــمایل 
حقه هایی که می زند به نظر جادویی می آیند، زنی 
ساده که بچه آوردن برای دیگران کار و بار اوست؛ 
دیوانه ای که برای بهبود حال ابراهیم، یک شــب تا 
صبح را در دریا شنا می کند و زیر لب دعا می خواند.

شمایلی که بنابود با این ابزار و ادوات به منصه 
ظهور این دیالوگ مبدل شود: »تو شبیه هیچ کدوم 

از زنایی که دیدم نیستی. اصا شبیه زنا نیستی.«
شــاید در یک این همانی تشبیهی بتوان گفت 
تی تی همانند سیندرالیی در دنیای واقعی است که 
فقط در انگاره های نسبتا کودکانه و گاه بیمار خودش 
غرق شــده و چشمانش را به روی این حقیقت که 

آدمها از او سوءاستفاده می کنند بسته است. 
اما به نظر می رســد این تنها تی تی نیست که 
با خوشــخیالی و شــعبده و زنانگی ابتر و کالش، 
چشم بر واقعیت ها بسته و تماشاگر آگاه امروزی را 
در حرکتــی دورانی، میان ایده های نارس و اجرای 
ضعیف و درخشش های ناتمام بازیگران معلق میان 

زمین و هوا، معطل گذاشته!

مشکل کجاست؟
خانه سینما از همان ابتدا، مانند یک خشت کج بنیان 
نهاده شد و پی و اساس آن دچار انحراف است. طبیعی است 
 که وقتی پایه های یک سازه دچار انحراف باشد، بقیه اش 
هم ناراســت ساخته خواهد شــد. واقعیت این است که 
برخاف سایر سندیکاها و تشکل های صنفی که باید توسط 
اعضای یک صنف بنیانگذاری شود، خانه سینما دست ساز 
دولت است. یعنی سال ۱3۷2 که آغاز فعالیت خانه سینما 
محسوب می شود اعضای هیئت مدیره این نهاد از سوی 
مدیران وقت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی منصوب 
شدند! این یک تناقض در ماهیت فعالیت خانه سینما به 
عنوان جامعه اصناف ســینمایی محسوب می شود. چون 
وقتی از تشکیات صنفی صحبت می کنیم، خود اعضای 
صنوف باید مدیران آن را انتخاب کنند، نه نهادهای باال 
دستی یا کارفرمایان! اشکال کار آنجاست که وقتی به جای 
کارکنان صنف، مدیران دولتی اقدام به راه اندازی یک نهاد 
کنند، حتی با اینکه مأموریت آن نهاد صنفی و در جهت 
حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضا باشد اما باز هم این 
مدیران دولتی هستند که ذی نفع اصلی خواهند بود و نهاد 
صنفی محل تأمین منافع سیاسی و باندی بنیانگذارانش 
خواهد بود. و دقیقا این اتفاق برای خانه سینما هم رخ داد!

طوری که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری در 

سال های 84 و 88، وقتی مردم به همان گروه های سیاسی 
موسس خانه سینما نه گفتند، این خانه به محل اردوکشی 
سیاسی تبدیل شد. در سال هایی که برخی از سینماگران 
با مشکات معیشتی دست و پنجه نرم می کردند، خانه 
سینما بیش از آنکه به فکر تأمین نیازهای آنها باشد، به 
فکر صدور بیانیه برای آشوبگران بودند! خانه سینما هنوز 
هم بیش از مسائل صنفی عموم سینماگران، تعداد انگشت 
شمار ناسینماگرانی که درخدمت سفارتخانه ها هستند و 
بدون شخصیت هنری و سینمایی کار ضدامنیتی می کنند 
را در اولویــت قــرار داده و برای آنها بیانیه می نویســد. 
همچنان که جشن های خانه سینما نیز معموال به محلی 
برای عرض اندام گروهی خاص از سینماگران و تبلیغات 

خاص سیاسی آنها بود.
یکی از جلوه های دوری خانه سینما از عدالت و گرایش 
به قدرت، اقتدار تهیه کنندگان است. معموال سهم و رأی 
تهیه کننده ها در خانه سینما نسبت به سایر اصناف و اقشار 

سینمایی بیشتر بوده است.
اما مسئله خانه سینما فقط این نبود. 

در حالــی که مطابق تصویــب مجمع عمومی خانه 
ســینما مبنی بر لزوم تصویب اساسنامه این تشکیات و 
انجمن های زیرمجموعه اش در شورای فرهنگ عمومی، 
بعدا این تبصره حذف شــد.تغییر اساسنامه از یک طرف 
و همان وابســتگی به دولت که این بار به تقابل با دولت 
وقت تبدیل شده بود، زمینه را برای انحال خانه سینما 

فراهم کرد. 
تا اینکه صبح چهارشــنبه ۱4 دی سال ۱3۹0 سید 
محمد حســینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسامی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت از انحال خانه سینما به طور 

رسمی خبر داد و گفت: 
»... با توجه به تخلفاتی که خانه ســینما انجام داده، 
هیئت نظارت بر مراکز فرهنگی، انحال این تشــکل را 

اعام کرده که کامًا مطابق قانون است...«
انحراف از هویت صنفی

آنچه کار خانه ســینما را به این جا رســاند، انحراف 
فعالیت این نهاد از شکل یک مجمع صنفی به تشکیاتی 
سیاســی بود. اتفاقی که البتــه نمی توان اعضای خانه را 
عامل آن دانست، اما ادوار مختلف مدیریتی خانه سینما 
در ســال های متمادی چنین وضعی را برای آن به وجود 
آورده اند. درحالی که فلســفه اصلی تشکیل خانه سینما 
رســیدگی به مســائل و دغدغه های صنفی سینماگران 

بوده اســت، نه تنها حداقل فعالیت ممکن در این زمینه 
صورت نگرفته که مدیریت این نهاد هیچ گزارشی درباره 
عملکرد خود در این زمینه در دســت ندارند. در مقابل 
کارنامه هیئت مدیره خانه ســینما در آن دوره پر اســت 
از فعالیت های فرعی و شــبه سیاسی. مثل مسافرت های 
خارج از کشــور بی ثمر که هیچ گاه نتایج آن مشــخص 
نشد، دعوت از سینماگران بدنام آمریکایی که حتی خانه 
سینما به خبرنگاران رسانه ها اجازه ورود به این موضوع 
و بررسی مسئله را نداد، حمایت از یک مجرم امنیتی به 
بهانه اشتغال به فیلم سازی، برگزاری شوهای مبتذل در 
قالب جشــن سینما و تبدیل کردن این مراسم به عرصه 
فحاشی و عقده گشایی علیه نظام، پشتیبانی از همکاران 

شبکه ضدایرانی بی بی سی فارسی و... 
عاوه بر این ها اساســنامه خانه سینما بدون مجوز و 
نظارت های قانونی دچار تغییراتی شد. به طوری که اغلب 
شاخص های ارزشی از اساسنامه کنونی خانه سینما حذف 
شده است.ســید محمد حســینی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی دولت دهم درباره تغییرات ایجاد شده در اساسنامه 
خانه سینما توسط مدیران این نهاد در آن دوران گفته بود: 
»در طول سالیان گذشته و در تغییراتي که در اساسنامه این 
تشکل صنفي صورت گرفته است مواردي از قبیل رسیدن 
به سینماي مطلوب جمهوري اسامي، همسو بودن آثار با 

شئونات اسامي و حتي اعتقاد و التزام به نظام جمهوري 
اسامي و قانون اساســي از اساسنامه خانه سینما حذف 
شده است. حتي در طول این سال ها دارا بودن تقوا، تعهد 
و صاحیت حرفه اي سینماگران نیز از اساسنامه این تشکل 
صنفي حذف شــده است. همچنین در مقوله نظارتي هم 
تشکیاتي که در ابتداي تاسیس تحت نظارت وزارت ارشاد 
فعالیت مي کرد کم کم کار را به جایي رســانده است که 
وقتي نامه دستورالعمل انحال خانه سینما از سوي وزارت 
ارشاد صادر و برایشان ارسال مي شود اعام مي کنند خانه 

سینما هیچ ارتباطي با وزارت ارشاد ندارد!«
جای خالی نهاد صنفی منسجم

اما نکته حائز اهمیت این است که انحال خانه سینما 
یا برکناری مدیرت آن باید در نهایت به نتیجه ای مثبت و 
مطلوب برای فرهنگ و سینمای کشورمان منجر می شد. 
به این معنی که به هر حال سینماگران نیز مانند شاغلین 
به سایر حرفه ها نیازمند نهاد صنفی هستند. عملکرد منفی 
گردانندگان خانه سینما می توانست عبرتی برای بنا نهادن 
یک نهاد صنفی جدید باشــد. نهادی که برخاف خانه 
سینما، به جای جنجال و باندگرایی و سیاست بازی، در 
پی مصالح جمعی باشد و رفاه و آسایش و امنیت را برای 
هنرمنــدان هنر هفتم به ارمغان بیــاورد. اما دولت دهم 
نتوانســت چنین اتفاقی را رقم بزند و یک نهاد به معنای 
واقعی کلمه صنفی و به دور از وابستگی سیاسی و مالی 

به دولت را فراهم  سازی کند.
در نتیجــه با تغییر دولــت و روی کار آمدن دولت 
حسن روحانی و با تبلیغات فراوان، خانه سینمای منحله، 
بازگشایی شد. در این دولت نیز بدون اینکه تاشی برای 
رفع مشــکات قانونی خانه سینما صورت بگیرد، تنها با 
اهداف سیاسی برای انتخابات سال ۱3۹6 بازگشایی شد. 
ایــن روزهــا و در آغاز فعالیت دولت ســیزدهم که با 
شعارهای مردمی و عدالت گرا روی کار آمده است، باز هم 
مسئله خانه سینما مطرح شده است. طوری که در آستانه 

برگزاری شانزدهمین انتخابات خانه سینما، جامعه صنفی 
تهیه کنندگان نامه ای اعتراضی را نسبت به فرآیند معرفی 
نمایندگان تهیه کنندگان در این دوره از انتخابات خانه سینما 
منتشــر کرد. نامه ای که بار دیگر آتش دعواهای گروهی و 

قبیله ای در جامعه صنفی سینمای ایران را برافروخت.
در متــن این نامه که خطــاب به محمدعلی نجفی 
رئیس هیئت مدیره خانه سینما نوشته شده ، آمده است:

»به استحضار می رساند، با توجه به اینکه نمایندگان 
اتحادیه تهیه کنندگان ســینما بــرای حضور در مجمع 
عمومی خانه ســینما بر اســاس مصوبه مجمع عمومی 
اتحادیه تهیه کنندگان مورخ 25 تیرماه انتخاب گردیده اند 
و مجمع مذکــور نیز در غیاب نمایندگان جامعه صنفی 
تهیه کنندگان )به عنوان یکــی از ارکان اصلی اتحادیه( 
برگزار گردیده؛ لذا تخلف هیئت مدیره و هیئت رئیســه 
مجمع مذکور از حیث قانونی و رعایت تشریفات معونه در 
اجرای مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱40۱/3/24 محرز بوده 
و اساساً مجمع مذکور و به تبع آن مصوبات آن فاقد هرگونه 
وجاهت قانونی و استنادی می باشند.الزم به تصریح است 
در صورت عدم توجه به موارد فوق االشاره که صاحیت 
حقوقی اشخاص معرفی شده را مخدوش و فاقد جایگاه 
نمایندگی می داند، برگزاری مجمع عمومی خانه سینما با 
حضور آنها نیز به لحاظ قانونی و حقوقی مخدوش بوده و 
حق استیفای حقوق تضییع شده را به طرق مختلف ایجاد 
می نماید.پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی را 

داریم. سیدضیاء هاشمی. رئیس هیئت مدیره«
همچنین یکی از اعضای کانون آهنگسازان سینمای 
ایران که مایل نبود نامش فاش بشود درباره تخلفات محرز 
جدید شاه نشینان خانه سینما اظهار داشت: نامه ای که 
هیئت مدیره خانه سینما برای ما ارسال کرده با اعتراض 
شدید صنف مواجه شده؛ این نامه مخدوش و پر از ابهام 
است و قطعاً کانون آهنگسازان در پی این اقدام مشکوک 

پیگیری حقوقی خواهد داشت.
یکی از اعضای صنف منشیان صحنه نیز در این باره به 
سینماپرس گفت: فعاالن خانه سینما این روزها به شدت 
سرگرم زدوبندهای انتخاباتی شان هستند و همه تاش 
خود را به کار گرفته اند تا تنها افرادی از حلقه نزدیکان خود 
به صورت فرمایشی در انتخابات پیش رو برگزیده شوند 
و بــه همین علت امکان رأی دهی و نامزدی برای برخی 
صنوف وجود ندارد. به نظر می رسد که یکی از کارویژه های 
ســازمان سینمایی دولت ســیزدهم که مدیرانش خود 
ســینماگر بوده و اتفاقا رئیس سازمان سینمایی )محمد 
خزاعی( خود از اعضــای انجمن های زیرمجموعه خانه 
سینما بوده، ساماندهی صنوف سینمایی است. طبیعتا 
به خاطر ماهیــت کار صنفی، نباید مانند آنچه در دهه 
۷0 رخ داد، خــود دولت مدیران صنوف ســینمایی را 
منصوب کنند. بلکه سازمان سینمایی می تواند زمینه را 
برای اینکه خانه سینما به یک نهاد صنفی واقعی، دور از 
التهابات سیاسی و کشمکش های باندی و به عنوان ثاله 
تمامیت جامعه ســینمایی کشور و محدود و متمرکز بر 

مسائل صنفی فراهم نماید.



یادیازشهیدمدافعحرمسجادطاهرینیا
تقاضای شهید از حاج قاسم سلیمانی

شهید مدافع حرم ســجاد طاهری نیا ۲۳ مرداد 
سال ۱۳۶۴ چشــم به جهان گشود. پدرش پاسدار 
بود و مادرش در تربیت دینی او اهتمام کامل داشت. 
ســجاد طاهری نیا پس از گذراندن دوره تحصیالت 
متوســطه و در سن ۱۸ سالگی به ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ملحق شــد و قدم در راهی نهاد که 
پدرش در آن جوانی را ســپری کرده بود. با شــدت 

گرفتن درگیری ها در عراق و سوریه سجاد طاهری نیا تصمیم گرفت به سوریه 
برود و از حرم اهل بیت دفاع کند و برای اعزام به ســوریه تالش های فراوانی 
داشت. باالخره پس از تالش های فراوان موفق به کسب اجازه فرماندهان سپاه 
برای اعزام شد اما از آنجایی که تولد فرزندش نزدیک بود، فرمانده سپاه گیالن 
نام سجاد طاهری نیا را از کاروان اعزامی حذف کرد. به نقل همسر شهید، وقتی 
ســجاد از حذف نامش خبردار شد به شــدت ناراحت شد و حتی با التماس و 
 گریه و زاری همســر و ســپس فرمانده اش را راضی کرد تا اعزامش به تاخیر 
نیفتد و در نهایت هم با همان کاروان راهی ســرزمین شام شد. شهید سجاد 
طاهری نیا در پاییز ۹۴ به آرزویش رسید و در اولین روز آبان ماه مصادف با روز 
عاشورای حسینی در منطقه عملیاتی حلب، به دوستان شهیدش ملحق شد. 
شهید در وصیت نامه اش نوشته بود: »از فرمانده محترم این عملیات و یا »حاج 
قاسم سلیمانی« درخواست دارم که )فرصتی( فراهم کنند، خانواده این حقیر 
ســراپا گناه را برای دیدار با امام و سیدمان ایجاد کرده تا شاید این کار باعث 

شود زحماتشان را تا حدی جبران کرده باشم.«

حدیث دشت عشق

سرپرستفدراسیونفوتبالگفت:اعتقادمنایناستاگرکمکداورویدیویی)VAR(واردفوتبالماشود،
داللیوفساددرفوتبالکمخواهدشد.

میرشــاد ماجدی روز جمعه در حاشیه ســمینار دانش افزایی داوران و کمک داوران کشورمان در جمع خبرنگاران به 
گفت وگوی خود با وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد و اظهار داشت: پنجشنبه شب بیش از یک ساعت با سیدحمید سجادی 
وزیر ورزش و جوانان صحبت کردم، اعتقاد من این اســت که اگر سیســتم کمک داور ویدیویی )VAR( وارد فوتبالمان شود 
بســیاری از مشکالت حل خواهد شد و تا حدود زیادی داللی و فساد در فوتبال کم خواهد شد. خیلی از تیم های کشور ما 
تاکتیک اعمال فشــار به داور مســابقه از طریق نیمکت را در دستور کار خود می گذارند. جالب است در بعضی بازی ها تیم 

برنده و بازنده هر دو به داوری معترضند.
ماجدی خطاب به داوران هم گفت: فوتبال شرایط خاص خود را دارد، شما هم به عنوان داور اگر اشتباه کردید باید این 

اشتباه را قبول کنید، حتی اگر جریمه شدید و قرار شد چند بازی قضاوت نکنید.
سرپرســت فدراســیون فوتبال افزود: مســایل فوتبال را با جدیت دنبال می کنم، در این فصل ۳ بار کمیته استیناف و 
انضباطی را خواستم تا افراد نامحسوس شان را در ورزشگاه ها برای شناسایی افرادی که اعتراض بی جا می کنند، مستقر کنند. 

باید با برخی از مسائل برخورد جدی کرد و برای همین جریمه ها را افزایش می دهیم تا جلوی برخی اتفاقات را بگیریم.
وی با اشاره به شرایط موجود و تحریم هایی که علیه ورزش ایران می شود، گفت: واقعیت این است که همه چیز فوتبالی 
نیســت و برخی از مســائل از دایره کاری ما خارج است، در قرعه کشی ســازمان لیگ هم گفتم که VAR به نیم فصل اول 

نمی رسد اما برخی رسانه ها صحبت مرا به گونه ای دیگر منتشر کردند و در انعکاس آن اشتباهی رخ داد.
ماجدی یادآور شــد: فدراســیون فوتبال بی پول نیست اما پول هایش را نمی دهند، متاســفانه پول هایمان گیر است و 

نمی توانیم آن طور که می خواهیم برای آن برنامه ریزی و هزینه کنیم.

ماجدی: با ورود VAR فساد و داللی در فوتبال کم می شود
تیمملیکشتیفرنگینوجوانانایرانباکسبیکطال،۲نقرهو۴برنزبهعنوانقهرمانیجهانرسید.

رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۵ مرداد در شهر ُرم ایتالیا برگزار شد که در پایان تیم 
ایران توسط علی احمدی وفا در وزن ۴۸ کیلوگرم به مدال طال، محمد غالمی در وزن ۵۱ کیلوگرم، اهورا بویری در وزن 
۶۵ کیلوگرم به مدال نقره، پیام احمدی در وزن ۴۵ کیلوگرم، ســیدرضا آذرشب در وزن ۸۰ کیلوگرم، حمیدرضا کشتکار 
در وزن ۹۲ کیلوگرم و محمد جهانگیری در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و با کسب ۱۳۵ امتیاز به عنوان 

قهرمانی رسید.
 جمهوری آذربایجان با ۱۳۰ امتیاز و گرجستان با ۱۲۱ امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

محسن سوریان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان پس از قهرمانی این تیم در رقابت های جهانی ایتالیا گفت: 
این قهرمانی را به همه ملت ایران تبریک می گویم، به ویژه به همه کسانی که در استان ها و شهرها کار مربیگری و سازندگی 
را بر دوش داشــتند و برای این کشتی گیران زحمت کشــیدند. امیدوارم کشتی گیرانی که در رقابت های جهانی موفق به 
کسب عنوان قهرمانی شدند، پایه محکمی برای آینده و پشتوانه  سازی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن باشند و شاهد 

این باشیم که بر روی سکوی المپیک بروند. 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان درخصوص حضور حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی در کنار این 
تیم گفت: حمید ســوریان فارغ از اینکه برادر من است، به عنوان یک نماد و سمبل در کشتی فرنگی شناخته می شود که 
صاحب سبک در کشتی دنیا است. حمید قهرمان المپیک و دارنده ۶ مدال طالی جهان است که  اندوخته و تجربه زیادی 
دارد. وی در کنار تیم ما حضور داشت و هر لحظه نکات فنی را به کشتی گیران گوشزد می کرد و از سوی دیگه اینکه یک 
قهرمان المپیک در کنار بچه ها قرار گرفته بود از لحاظ روحی و روانی بسیار مفید و کمک کننده بود و معتقدم که حضور 

وی در قهرمانی تیم ما تأثیر بسزایی داشت.

کشتی فرنگی نوجوانان ایران با یک طال، ۲ نقره و ۴ برنز قهرمان جهان شد 

سرویسورزشی-
در ســال های اخیر- به ویژه دوره تدبیر وامید!!- فوتبال ایران حسابی به 
چنگ جریانات ناسالم داللی گرفتار شده و برای پایان دادن به این وضعیت و 
اصالح وضع فوتبال ، باید هر فرد و دســتگاه و مقامی که می تواند و کاری از او 

ساخته است ، وارد گود شود و به وظیفه خود عمل نماید. 
جریان ناســالم و مفسده انگیزی که طی ســال های اخیر ، عنان و اختیار 
فوتبال را به دست گرفته است برای اینکه وضعیت موجود حفظ شود و جایگاه 
غصبی و منافع نامشــروع خود را از دســت ندهد، از همیــن حاال کمربندها 
را محکــم کرده و افراد امتحان پس داده و ســخت رفوزه شــده را- که بعضا 
باید محاکمه شــوند و پاسخگوی عملکرد مخرب قبلی خود باشند- به عنوان 
»کاندیدا« جلو انداخته و رســانه ها و بعضی از برنامه های تلویزیونی همسو را 
بســیج کرده که باز طبق معمول به جای روشنگری و آگاهی بخشی و تنویر 

افکار عمومی ، به تحمیق و فریب مخاطبان بپردازند.
پیش از این هم بارها نوشته ایم که فوتبال ایران در شرایطی قرار دارد که 
برای نجات ، به معنای واقعی کلمه نیازمند یک اصالح و رفرم جدی انقالب گونه 
است. این فوتبال ، بیمار است و میکروب ها سخت و سفت در آن رخنه کرده اند 

و برای درمان باید آن را به تیغ جراحی سپرد. 
این جا قصــد نداریم برای اثبات حرف هایمان نمونه و مثال ذکر کنیم که 
بســیار هم فراوان است و اهالی فن و کسانی که در چهارگوشه این مملکت با 
فوتبال و مسائل آن سروکار دارند، می دانند قضیه از چه قرار است و در فوتبال 
این کشور چه می گذرد. آنها می دانند که این فوتبال ، آلوده و» دالل زده« شده 
است و جریانات مخرب به طور هدفدار و کامال حساب شده ، کاری کرده اند که 
فضای حاکم بر آن ، فضای بدبینی و سوءظن و الجرم بی اعتمادی و بی احترامی 
و حرمت شکنی شده است و باز تاکید می کنیم که این اتقاق و حاکم شدن این 
شــرایط و این فضا اصال اتفاقی و طبیعی نیست و محصول یک روند و پروسه 

است که از ۲۰ ۲۵، سال اخیر شروع شده است.
کســانی که به فوتبال به عنوان یک»طعمه« نگاه می کنند و برایشــان 
هیچ چیز دیگری به جز پول حرام و منفعت نامشــروع مهم نیست و برخالف 
ادعاهایی که در گذشــته داشتند و بعضا با ژست روشنفکری! به میدان آمده 
بودنــد و خیلی برای علــم و فقدان علم و بی توجهی به نظرات کارشناســانه 
وعقب ماندگی علمی ورزش ایران و... سینه می زدند و یقه می دراندند - چیزی 
که نزدشــان پشیزی ارزش ندارد- حاال که پرده ها از چهره سیاهکارشان کنار 
رفته ، معلوم شــده لمپن های باجگیر وعقب مانده های فرهنگی هســتند که 
چیزی که معنای آن را نمی فهمند ، علم است و تخصص و... و مفاهیم قدسی 
و ارزش هــای دیگری چون عرق ملی و غیرت فرهنگی ، رســالت اجتماعی و 

مسئولیت در قبال مردم و جامعه و... که دیگر جای خود دارند.
این افراد و جریانات که حسابی از قبل فوتبال ، آخور و شکم خود را پر کرده اند 
و حتی به لطف بعضی از همپالگی های ســیمایی به مقام منیع»کارشناســی« 
رســیده و گهگاه برای مخاطبان ، اظهار فضــل و دانش هم  می کنند، در فوتبال 
جا خوش کرده و چون ســیری ناپذیر هستند و هرچه سفر می روند و هرمقدار 
که از قبل این فوتبال می خورند )به قول دکتر شــریعتی( »بازهم جوعشان فرو 
نمی نشیند و بازهم خرناس می کشند و طعمه می جویند«، به این راحتی حاضر 

نیستند دست از سر این فوتبال نگونبخت و گرفتار بردارند و...

دست از سر فوتبال 
برنمی دارند!

نکته  ورزشی

مدیریت شجاع و معتقد به اصول
 نیاز حیاتی بسکتبال 

بسکتبال در کاپ آسیا ناکام بود و نتوانست انتظارات منطقی و نه زیاده خواهانه 
را برآورده سازد. می دانیم وخوب هم می دانیم که یک سر مسابقه و رقابت برد است 
و طرف دیگرش باخت. اما صحبت اصال بر سر برد و باخت نیست. بر سر این است 
که بسکتبال رشته ای است که جوانان ما نشان داده اند که می توانند آن را به جایگاه 

بسیار باالتری از اینکه حاال هست ، بکشانند، چیزی مثل والیبال. 
این ادعا را هم نه فقط در حرف که در بعضی میادین عمال ثابت کردند، منتهی 
بســکتبال برای اینکه در مسیر پیشرفت و بزرگی کردن و حرکت به سوی جایگاه 

حقه قرار بگیرد، بیش از هر چیز نیازمند»مدیریت صحیح و هشیارانه« است. 
یعنی همان چیزی که والیبال مســتعد ایــران روزگاری نه چندان دور از آن 
برخوردارشــد، همان چیزی که والیبال ایــران را از جا کند وظرفیت های نهفته و 
بالقوه آن را آشکار کرد و به فعلیت رساند و... و به این جا رسانده  که برای تبیین آن 

به هیچ توضیحی نیاز ندارد.
 بســکتبال ما مســتعد وتواناســت خیلی بیش از آن که مقابل امثال اردن با 
اختــالف بیش از ده پوئن ببازد.اما این اســتعداد و توانایی باید مجال ظهور ونمود 
داشته باشد واین کاری است که فقط از یک مدیریت باانگیزه و شجاع و معتقد به 
اصول کار سازی چون» شایسته ساالری« برمی آید... بنابراین بهتر است تا دیر نشده 
در مسیری که مدیریت فعلی بسکتبال در پیش گرفته، خود ایشان تجدید نظر کند 

و آنچه را به صالح بسکتبال کشور است، انجام دهد...

مدنی: ویلموتس معلول است ، باید علت ها را ریشه کن کرد 
سید محمد سعید مدنی مدیر مسئول مجله کیهان ورزشی در گفت وگوی 
تلفنی با برنامه مجله فوتبال شــبکه خبر گفت: در فوتبال ما چیزی که معنا 
ندارد رفتار منطقی اســت. مسئوالن وقت فدراسیون فوتبال سه سال پیش با 
دســتیاری و اشاره بعضی مدیران ارشــد وزارت ورزش، چند میلیون یورو به 
مارک ویلموتس دادند تا مقابل تیم هایی مثل عراق و بحرین ببازد! آیا در ایران 

کسی نبود بتواند این شاهکار ویلموتسی را انجام دهد؟! 
وی افزود: بــه نظر بنده ، مهم تر از پرونده ویلموتــس و ضرر و زیان های 
ناشی از آن، مسببان وعوامل داخلی عقد قرار دادهای این چنینی هستند. باید 
یقه اینها را گرفت تا پاســخگوی مردم باشند. کسانی که با این وضعی که در 
دوران ریاست و صدارت خود برای مردم در همه عرصه و حوزه های اقتصادی 
و فرهنگی و ورزشــی و... درست کرده اند و فعال پنهان شده و بعید نیست به 
لطف عدم حسابکشی و... دو روز دیگر یک چیزی هم از مردم طلبکار شوند و 
یا کسانی که این روزها می بینیم بعضا هوس ریاست بر فوتبال به سرشان زده 
و برای بازگشــت به صندلی ریاســت آماده می شوند و این و آن را می بینند و 
نماینده مجلس از آنها به عنوان » افتخار فوتبال ایران« یاد می کند و شبکه ۳ 
هم سه ساعت وقت در اختیارشان قرار می دهد تاحسابی مظلوم نمایی و برای 

خود تبلیغ کنند! 
سردبیر کیهان ورزشی خاطرنشــان کرد: پرونده ویلموتس و امثال آن با 
تمام ضرر و زیانش دیر یا زود بســته و تاوان آن از جیب ملت مظلوم و نجیب 
ایران پرداخت می شود، اما ویلموتس معلول است، دستگاه های قانونی و نظارتی 
و رسانه های سالم باید سراغ علت ها بروند، سراغ افراد و باندهایی برود که منافع 
شخصی و منافع نامشروع باندهای پیشانی سفید و رسوای داللی را به مصالح 
فوتبال و ورزش کشــور ترجیح می دهند. این افراد و باندها در داخل احترام و 
اعتبار و اعتماد و علم و کارشناســی و حرمت مربی ایرانی و همه اصالت ها را 
دارند نابود می کنند و شــخصیت و اعتبار و آبروی فوتبال ایران را در مجامع 
بین المللی و جهانی به خطر انداخته اند. تا اینها برای فوتبال ما تصمیم می گیرند 
فوتبال ایران رنگ آسایش و پیشرفت به خود نمی بیند و کسی از فوتبال لذت 
نمی برد.  مدنی در پایان گفت: برای پایان دادن به این وضع ، نهادهای نظارتی 
و دلسوز مملکت، مسئوالن بلند پایه ورزش باید با قدرت و قاطعیت به وظیفه 
خود در جهت نجات فوتبال کشــور از این وضعیت و حاکمیت جریانات رفوزه 

و بعضا مفسد، عمل نمایند.
زد و خورد دو سرمربی در ترکیه 

تیم های هوادار و نساجی در حال حاضر برای برگزاری اردوی پیش فصل 
خود در کمپ گرین پارک کارتپه اســتانبول حضــور دارند.صبح دیروز در این 
کمپ اتفاق عجیبی افتاد کــه منجر به درگیری و زد و خورد حمید مطهری 
با ســاکت الهامی و عادل باباپور مربی تیم هوادار شــد.ظاهرا پزشــک فصل 
گذشته نساجی که اکنون همزمان با حضور الهامی در این تیم در تیم هوادار 
فعالیت دارد همچنان با باشــگاه قائمشهری قرارداد دارد.صبح دیروز مطهری 
در گفت و گو با این فرد خواســتار بازگشت وی به نساجی می شود و همین  امر 
زمینه ســاز درگیری الهامی و باباپور را با سرمربی فعلی نساجی شد. بر اساس 
اعالم خبرگزاری فارس پس از صحبت های مطهری با این پزشــک، الهامی و 
دســتیارش به سرمربی نساجی حمله ور شــده و در ادامه برخی اعضای تیم 

مازندرانی هم وارد این درگیری شدند.
خداحافظی کرمانشاهی از داوری فوتبال 

داور فوتبال کشورمان از دنیای قضاوت خداحافظی کرد. رضا کرمانشاهی 
درمورد تصمیم خود برای خداحافظی از داوری فوتبال اظهار داشــت: کمیته 
داوران لطف داشت و مرا به این کالس دعوت کرد اما با توجه به شرایطی که 
دارم ترجیح می دهم یک جوان جای مرا بگیرد و از یک فرد تازه نفس استفاده 
شــود. امروز هم رســمی خداحافظی خود را از دنیــای داوری اعالم می کنم. 
امیدوارم در یک بازی رســمی و دوستانه این خداحافظی هم رسمی شود  وی 
درمورد دلیل این تصمیم خود عنوان کرد: واقعا دیگر خسته شده ایم. از زمانی 
که فضای مجازی آمده زندگی و کار را برای ما تلخ کرده و برخی مواقع از یک 
بچه ۱۶ ساله توهین  هایی را می بینیم که آدم را دلزده می کند. من هم دیگر 

تحمل فشار و استرس زیاد را ندارم. می خواهم زندگی آرامی را تجربه کنم.
مدافع برزیلی به سپاهان پیوست

پس از مذاکرات باشگاه سپاهان با رناتو داسیلویرا، مدافع ۳۰ ساله برزیلی، 
این بازیکن به جمع شــاگردان مورایس اضافه شد.او پس از حضور در اردوی 
سپاهان و شــرکت در تمرینات این تیم، انجام تست های پزشکی و مذاکرات 
نهایی، با ســپاهان قراردادی دو ســاله بســت.رناتو فوتبال حرفه ای خود را از 
آکادمی اینتر ناســیونال برزیل آغاز کرد و سابقه بازی در تیم های سانتا کروز 
لووردنسه در ســری B برزیل را در کارنامه دارد. این بازیکن فصل گذشته در 

تیم ویالنوا این کشور توپ می زد.
سعید عزت اللهی به تراکتور پیوست 

سعید عزت اللهی با عقد قرارداد رسمی به تراکتور تبریز پیوست. پیش تر 
اخباری مبنی بر مذاکره پرســپولیس با سعید عزت اللهی منتشر شده بود اما 
سرانجام این هافبک ملی پوش راهی تراکتور سازی شد. هنوز جزئیات بیشتری 

از قرارداد سعید عزت اللهی با تراکتور منتشر نشده است.

ورزشی 

سرویس ورزشی-
اینماجــرایتلخکهزیــانتقریبیاش در
186میلیــاردتوماناســت،ویلموتس»معلول«
بودهودستگاههایقانونیونظارتیبایدبهسراغ
نامشروع و منافعشخصی که بروند »علت«هایی
خــودرابهمصالحورزشوفوتبــالاینمملکت

ترجیحمیدهند.
انتظارهــا برای اعالم حکم پرونــده مارک ویلموتس 
از ســوی دادگاه CAS چهارشنبه شــب به پایان رسید و 
دادگاه با شکســتن حکم ۶.۲ میلیون یورویی که فیفا در 
مرداد ۱۳۹۹ اعالم کرده بود، فدراســیون فوتبال ایران را 
به پرداخت ۳ میلیون و ۳۲۵ هزار یورو به عالوه ۵ درصد 

سود سالیانه محکوم کرد.
کل مبلــغ قــرارداد ویلموتس برای ۳ ســال و نیم 
۷میلیون و ۸۷۵ هزار یورو بود. مبلغ قرارداد سال های اول 
و دوم و سوم ویلموتس ساالنه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو 
و برای نیم سال ســوم نیز یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو 

یعنی نصف رقم یک سال مقرر شده بود.
بــا توجه به اینکــه پیش از این فدراســیون فوتبال 
۱.۷ میلیــون یورو در دوران حضور ویلموتس در ایران به 
این مربی پرداخت کرده بود، با احتســاب غرامت فعلی، 
ویلموتس برای ۳۲ روز حضور در ایران حدود ۵ میلیون و 

۴۰۰ هزار یورو به جیب خواهد زد.
با احتســاب هر یورو ۳۴ هــزار و ۴۰۰ تومان به نرخ 
۶ مرداد ۱۴۰۱، دســتمزد دریافتی این سرمربی بلژیکی 
جمعــا ۱۸۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان خواهد شــد! 
ویلموتس بــرای هر روز ۵.۸ میلیــارد تومان و برای هر 
ساعت ۲۴۱.۸ میلیون تومان و برای هر دقیقه ۴ میلیون 
تومان دستمزد دریافت کرد که در فوتبال ایران بی سابقه 

است!
این مبلغ هنگفت در حالی به این سرمربی پرداخت 
خواهد شــد که او در مجموع در ۴ بازی رسمی هدایت 
ایران را بر عهده داشــت و دو باخت برابر بحرین و عراق 
متحمل شــد و ایران را در یک قدمی شکستی بزرگ و 
عــدم راهیابی به جام جهانی قرار داد.عالوه بر این باید به 
ماجراهای شســتا هم اشــاره کرد که منجر به واگذاری 

ســاختمان فدراســیون فوتبال به این شــرکت، هزینه 
وکالی ایرانی و البته خدشه وارد شدن به اعتبار فوتبال 

ایران شد.
ویلموتس در حالی سرمربی تیم ملی ایران شده بود 
که کارلــوس کی روش برای هر ســال ۱.۴ میلیون یورو 
دریافت می کرد و فدراســیون فوتبال وقت به ریاســت 
مهدی تاج مدعی بود با مربــی ای توافق خواهد کرد که 
دستمزدی کمتر یا برابر کی روش دریافت کند. در عوض 
به سراغ مردی رفت که چندین برابر آنچه استحقاقش را 

داشت، از ایران گرفت.
روزبه وثــوق احمدی، وکیل فدراســیون فوتبال در 
پرونده ویلموتس چهارشــنبه شب در گفت و گویی اظهار 
داشت: چند ساعت قبل حکم پرونده ویلموتس در دیوان 
داوری ورزش به من ابالغ شــد. در حکمی که این دیوان 
صادر کرده، حکم فیفا شکســته شــده و ایراداتی که در 
پرونده توسط وکالی فدراســیون فوتبال که من یکی از 
آنها بودم، مورد پذیرش قــرار گرفت. وی ادامه داد: عدد 
باقی مانده برای پرداخت به ویلموتس سه میلیون و ۳۲۵ 

هزار یورو است.

معرفی ویلموتس توسط وزیر سابق ورزش
پــس از اعالم ایــن رای، مهدی تاج رئیس پیشــین 
فدراســیون فوتبــال روز جمعــه با حضــور در یکی از 
برنامه های ســیما توضیحاتی را دربــاره این پرونده ارائه 
کرد. تاج گفت: یکی از انتقاداتی که نسبت به فدراسیون 
مطرح شــده این بود که وقتی ما پول نداشــتیم چرا به 
سراغ ویلموتس رفتیم. من اشــاره می کنم به نامه آقای 
سلطانی فر )وزیر وقت ورزش( به آقای شریعتمداری )وزیر 
وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( که در شرایط تحریم با 
توجه به ۱۰ میلیون یورو پول فدراسیون نزد فیفا، شما دو 
میلیون قرض بدهید. این نامه را بر اساس تصمیم شورای 
تحریم در شورای امنیت ملی دادند. آقای جهانگیری هم 

در این خصوص دستور داد. 
تاج یادآور شــد: زمانی که شکایت ویلموتس به فیفا 
رفت، آقای کلینر که اکنون مدیر حقوقی فیفا شــده، آن 
موقع مســئول پرونده ویلموتس بود و نامه ای به من زد و 
اشــاره به نامه ای داشت که آقای ویلموتس به فیفا اعالم 
کرده بود فدراســیون به تعهداتش عمل نمی کند. پس از 
آن من ۱۷ نامه به آقای ســلطانی فر زدم و آقای وزیر به 

آقــای جهانگیری نامه زده بود که اگر پول را ندهید، این 
مربی فســخ می کند و همه در جریان این ماجرا بوده اند. 
همچنین ۱۱ نامه به فیفا و ۹ نامه به AFC زدیم که پول 
ویلموتس را بدهید، اما فیفا گفته اســت به دلیل تشدید 

تحریم های آمریکا نمی توانیم پول شما را بدهیم.
وی درباره ارجاع پرونده مارک ویلموتس به دادســرای 
فرهنگ و رســانه از ســوی معاون حقوقی وزارت ورزش و 
جوانان، گفت: من برای معاون وزیر متأسفم و اگر کسی نامه 
زده است که من محاکمه شوم، این نامه را باید برای کسی 
بزند که ویلموتس را به من معرفی کرده است. معاون محترم 
وزیر که نامه زده اســت، کاش قبل از نامه زدن به ســوابق 
مراجعه می کرد که اصــاًل چرا ویلموتس آمد و آن موقع به 

نامه ای می رسیدند که وزیر ورزش او را معرفی کرده بود. 
رئیس پیشین فدراســیون فوتبال خاطر نشان کرد: 
قرارداد را منتشر می کنیم و اگر یک ایراد گرفته شد من 
قبــول دارم. دوم اینکه من اعالم می کنم، صداوســیما و 
روزنامه  ها نمی توانند کسی را محکوم کنند. اگر به فسادی 
پی بردید جای آن صداوسیما نیست و باید دادسرا بروید. 
از همه کســانی که می گویند نمی توانیم از فساد بگذریم 
خواهش می کنم به دادسرا بروند و شکایت و فساد را اعالم 

کنند. ما این اعالم آمادگی را داریم. 
باید به سراغ علت ها رفت

اگــر فرض را بــر صحت تمام صحبت ها و اســناد و 
مدارک ارائه شده از سوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال 
بگذاریم بازهم باید به این نکته مهم اشاره داشت که تمام 
این اتفاقات در دوره مدیریت مهدی تاج رخ داده و ایشان 
به عنوان رئیس فدراسیون مســئول است. مسئله بعدی 
اینکه مســببان و عوامل داخلی این قرارداد خسارت بار 
مشخص شده و افکار عمومی به ویژه اهالی ورزش انتظار 

می رود هرچه زودتر با عوامل آن برخورد شود. 
در پایان باید یادآور شــد که در این ماجرای تلخ که 
زیــان تقریبی اش ۱۸۶ میلیارد تومان اســت، ویلموتس 
»معلول« بوده و دســتگاه های قانونــی و نظارتی باید به 
ســراغ »علت« هایی بروند که منافع شخصی و نامشروع 
خــود را به مصالح ورزش و فوتبــال این مملکت ترجیح 

می دهند.

فیفاحکمنهاییرارسمااعالمکرد

دستمزد 185 میلیاردی سرمربی بلژیکی برای 4 بازی
مطالبه اهالی ورزش برخورد با مقصران این پرونده است!

صفحه ۹
 شنبه 8 مرداد ۱۴۰۱
اول محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۰8۳

ضربه آزاد

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.
تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 1401/5/1 ساعت 8 

تاریــخ بازدید: از تاریخ انتشــار لغایت روز شــنبه مورخ 
1401/5/22 ساعت 13

مهلــت  دریافت اســناد مزایده: روز سه شــنبه مورخ 
1401/5/11 ساعت 13:30

مهلت ارسال پیشــنهاد: روز یکشنبه مورخ 1401/5/23 
ساعت 13:30

تاریخ بازگشایی: روز دوشنبه مورخ 1401/5/24 ساعت 13
تاریخ اعالم برنده: روز سه شنبه مورخ 1401/5/25 ساعت 9

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطالعات 
بیشتر: 023-35256115

www.damghan.ir
شهرداری دامغان

آگهی مزایده واگذاری 
بلندمدت باغ پسته 

شهرداری دامغان
شرکت آب و برق کیش در نظر دارد یک دستگاه خودرو مینی لودر برند 
بابکت مدل 450B به همراه تجهیزات جانبی و یک دستگاه بکهول از برند 
بابکت مدل B730 این شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرح مندرج 

در اسناد مناقصه از شرکت واجد صالحیت خریداری نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد: 

متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می توانند بــا واریز مبلــغ 1.000.000 
ریال به حســاب شــماره 4001000627598 بانک شــهر شــماره شبا 
IR480610000004001000627598 به نام شــرکت آب و برق کیش، 
از صبح روز دوشــنبه مورخ 1401/5/3 لغایت ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 
1401/5/10 با دانلود اسناد از سایت شرکت آب و برق کیش اقدام نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه: 
پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در 
مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/5/19 

به دفتر تهران یا دبیرخانه شرکت آب و برق کیش تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهادات: 

پاکت های پیشنهادات مناقصه روز شنبه مورخ 1401/5/22، در محل دفتر 
مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد. حضور نمایندگان 
پیشــنهاددهندگان در جلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه 

معرفی نامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه: 

1- هزینه درج آگهی در روزنامه در هر نوبت بر عهده برنده مناقصه است.
2- شــرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشــنهادات 

مختار است.
3- اســناد مناقصه از طریق ســایت شرکت آب و برق کیش )مناقصات و 

مزایده( قابل دانلود می باشد.
4- کلیه اسناد محتوی پاکت ب شماره گذاری گردد.

نشــانی محل دریافت اســناد مناقصــه )3( و ارائه پاکت 
پیشنهادات مربوطه )1و 2(: 

1- دفتر مرکزی: جزیره کیش، شــرکت آب و برق کیش کد پســتی 
79416-95465

تلفن: 3 و 44424880 )076(، فاکس: 44423818 )076(
2- تهران: شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید نورائی، پالک 

17، طبقه 3، واحد 6، تلفکس: 22076157 )021(
WWW.KWPCO.IR 3- سایت شرکت آب و برق کیش

امور بازرگانی

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای ۱۴۰۱/۹
)چاپ نوبت دوم(

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران
*سهیلمهدیمســئولکمیتهمسابقاتســازمانلیگفوتبالایران
درخصوصاینکهآیاکنفدراسیونفوتبالآسیاهمانندفصلگذشتهاعالم
کردهاستکهاستقاللوپرســپولیسبازهمازحضوردرلیگقهرمانان
آسیامحرومهســتند؟گفت:صراحتاًنگفتهاندکهاینتیمهاحقحضور
درلیگقهرمانانراندارندولیبپذیریــمبعدازچندماهکهبحثصدور
مجوزحرفهایرارهاکردیمشــایدروزهاسختتربشود.ویتاکیدکرد:
نمیتوانیمدریکفصلکنترلبدهیراداشتهباشیمواالنیکفصلدیگر
هماضافهوپروندههاانباشــتهترشدهاست.مهدیهمچنیندرواکنشبه
خبرمنتشرشــدهمبنیبراحتمالتعلیقلیگایرانبهخاطربیتوجهی
بهاخطارهایکنفدراســیونفوتبالآسیااظهارکرد:هرروزدارداینتیغ
ممیزیتیزترمیشود.بعدازآنکهدرآسیاشرکتنکردیمنمیدانمبایدچه
کارکنندکهاستانداردبشویم؟شایدقدمبعدیتعلیقلیگباشد.سهیل
مهدیدربخشدیگریازصبتهایشبهمشکالتموجوددرورزشگاهها
نیزاشارهکردوگفتاکثراســتادیومهایتیمهایلیگبرتریبرایآغاز
فصلجدید،دچارمشــکلهستند.مســئلهایکهبایدباتوجهبهمدت
زماناندکباقیماندهتاشــروعلیگبیستودوم،حلشود.رئیسکمیته
مسابقاتســازمانلیگدرابتداراجعبهمشکالتورزشگاهآزادیگفت:

یکیازتخصصیترینسازمانهایاستادیومسازیکشورشرکتتوسعهو
تجهیزاستکهخوشبختانهمالکیتورزشگاهآزادیهمبرعهدهاینشرکت
است.مادرخواســتکردیماینموضوعرابهمااطالعرسانیکنندکهدر
ورزشــگاهآزادیچهتمهیداتیصورتگرفتهاست.تااینلحظهکارهایی
راانجامدادنــد،ولیهنوزگزارشجدیدیدریافتنکردیم.اوگفت:بنابه
قاعدهشورایتأمیناستان،دربارهمشکالتورزشگاهآزادیتصمیمگیرنده
استواگرمشــکالتبرطرفنشــوداجازهبرگزارینخواهدداد.درباره
ورزشگاهآزادیحداقلنگرانیراداریم،ولیورزشگاههایدیگریهستند

کهمشکالتزیادیدارند.
*با گذشــت بیش از ۶ هفته از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری هنوز 
حکم ریاست این فدراسیون از سوی وزیر ورزش و جوانان به امضا نرسیده و به صورت 
قانونی مســعود خلیلی حق امضا ندارد و مشخص نیست که حمید سجادی در این 
رابطه چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد؛ اینکه تصمیم به امضای حکم خلیلی خواهد 
گرفت یا برای این فدراســیون سرپرســت تعیین می کند؟ اما به تازگی نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی با درخواست تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در 
مورد عملکرد فدراســیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران موافقت کردند. تحقیق 
و تفحصی که محورهای آن ۶ مورد اســت؛ ابتدا اینکه چرا فدارســیون سوارکاری با 

اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکین اسب و 
ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه های دریافتی از مالکین گردیده 
است؟ فدراسیون سوارکاری در وضعیت عجیبی به سر می برد و تا تعیین تکلیف 
تحقیق و تفحص، سایه برخی اتهامات و ایرادات بر سر این فدراسیون سنگینی 
خواهد کرد و عالوه بر این ســکوت وزارت ورزش و جوانان موجب شده است تا 
تکلیف انتخابات این فدراسیون کماکان نامشخص باشد و معلوم نیست که چه 

سرنوشتی در انتظار کرسی ریاست این فدراسیون خواهد بود!
*تیمملیبســکتبالایرانبرایبرگزاریاردویخارجازکشــور،با
ترکیبیازبازیکنانتیمملیالفوب1۹مرداد1۴۰1عازمژاپنمیشود
وباتیمملیاینکشــورنیزدوبازیتدارکاتیرابرگزارخواهدکرد.
شاگردانسعیدارمغانیپیشازاعزامبهاردویژاپن،ازروزیکشنبه
۹مردادباحضور1۹بازیکندرسالنآزادیآغازخواهدشد.نکتهقابل
توجهحضورمحمدرضااسالمیسرمربیتیمملیب،بهعنوانمربیدر

کادرفنیاینتیماست.
*دادگاه بین المللی حکمیت ورزش )CAS( با ارسال ایمیل به فدراسیون جودو، 
بــرای هفتمین مرتبه صدور رای درباره شــکایت ایران از محرومیت ۴ ســاله 
فدراســیون جهانی جودو را به تعویق انداخت . CAS اعالم کرد که رای خود را در 
 CAS تاریخ ۴ شــهریور ۱۴۰۱ اعالم می کند. دلیل تغییر مکرر زمان اعالم رای
درباره پرونده محرومیت جودوی ایران مشخص نیست و پاسخ قانع کننده ای در 

این مورد منتشر نشده است.
*مسابقاتوالیبالقهرمانیمردانجهانسال۲۰۲۲باحضور۲۴تیماز
چهارمتابیستمشهریورماهسالجاریبهمیزبانیدوکشورلهستان
واسلوونیبرگزارخواهدشد.فدراسیونوالیبالبراساساعالمبهروز
عطاییاســامیاولیهو۲۲نفرهتیمملیوالیبــالایرانبرایحضور
دراینرقابتهارابهفدراســیونجهانیاعالمکرد.میالدعبادیپور،
امیرحســیناســفندیار،مرتضیشــریفی،میثمصالحی،احسان
دانشدوست،جوادمعنوینژاد،شــهروزهمایونفرمنش،سیدمحمد
موســوی،علیاصغرمجرد،امیرحســینتوخته،مهدیجلوه،رضا
عابدینی،امیناســماعیلنژاد،صابرکاظمی،پوریایلی،جوادکریمی،
محمدطاهروادی،علیرمضانی،فاضلپژومان،محمدرضاحضرتپور،
محمدرضاموذنوابوالفضلقلیپوربازیکنانمعرفیشدهدرفهرست
اولیهتیمملیوالیبالایرانهستند.تیمملیوالیبالایراندرمرحله
مقدماتیمردانجهاندرکشــوراســلوونیبهمصافحریفانخود،

آرژانتین،مصروهلندخواهدرفت.

امتناع مدافع الجزایری 
از سفر به سرزمین های اشغالی 

خبرگزاری »الشــروق« الجزایر نوشــت کــه احمد طوبه، مدافــع تیم ملی 
فوتبال این کشــور حاضر به همراهی تیم استانبول باشاک شهیر ترکیه در سفر به 
سرزمین های اشغالی نشده است. یاران طوبه پنجشنبه شب در دور برگشت مرحله 
مقدماتــی لیگ کنفرانس اروپا، به مصاف تیم مکابی نتانیای رژیم اشــغالگر قدس 
می روند. مدیریت باشگاه ترکیه ای نام مدافع الجزایری خود را در فهرست بازیکنان 
باشاک شــهیر در دیدار با نماینده اسرائیل ذکر نکرد که رسانه های محلی گزارش 

داده اند طوبه ترجیح داده که در استانبول بماند.
تشویق پوتین در بازی فنرباغچه و دیناموکی یف 
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی بخشی از ورزشگاه مملو از تماشاگر 
فنرباغچه را نشان می دهد که بعد از دریافت گل از دیناموکی یف در انتخابی لیگ 
قهرمانان اروپا، نام والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را صدا می زدند. اوکراینی ها 
پس از تساوی بدون گل در بازی خانگی که به دلیل حمله روسیه در لهستان برگزار 
شد در دیدار برگشت ۲ بر یک به برتری رسیدند و آنها اکنون به دور سوم مقدماتی 
صعود کردند. این اتفاق البته با واکنش یوفا همراه شد و اتحادیه فوتبال اروپا اعالم 

کرده تحقیقات درباره آن را آغاز خواهد کرد. 
رونالدو در راه پیوستن به اسپورتینگ

کریستیانو رونالدو همچنان می خواهد تابستان امسال منچستریونایتد را پس 
از از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان اروپا ترک کند. در همین راستا مدیربرنامه 
ســتاره فوتبال جهان در حال مذاکره با باشگاه اســپورتینگ لیسبون است.بایرن 
مونیخ و اتلتیکو مادرید او را نخواستند و طبق گزارش های رسانه ها، او نمی خواهد 
در منچستریونایتد بماند. چند هفته مانده به شروع فصل، هنوز هیچ راه حلی برای 
حاشیه های پیرامون کریستیانو رونالدو برنده پنج توپ طالی جهان وجود نداشته 
اســت. ظاهرا این بازیکن پرتغالی به هر قیمتی می خواهد در لیگ قهرمانان اروپا 
 ،The Athletic بازی کنــد و رکوردهای گلزنی خود را افزایش دهد.طبق گــزارش
خورخــه مندس مشــاور رونالدو در حال پیدا کردن یک باشــگاه جدید برای این 

بازیکن است و به نظر می رسد تیم مورد نظر اسپورتینگ لیسبون است.
ثروتمندترین باشگاه جهان

 دست به دامن بانک جهانی شد
 HSBC در آستانه شروع فصل ۲۳-۲۰۲۲ لیگ برتر انگلیس نیوکاسل از بانک
درخواســت دریافت وام ۷۵ میلیون پوندی کرده است تا بتواند خریدهای جدیدی 
در بازار نقل و انتقاالت انجام دهد. تیمو ورنر و ممفیس دپای دو بازیکنی هســتند 
که نیوکاســل به دنبال عقد قرارداد با آن هاســت. با وجود تبدیل شدن نیوکاسل 
یونایتد به ثروتمندترین باشگاه جهان در فصل گذشته پس از خرید این باشگاه از 
سوی صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی، تیم انگلیسی اکنون از بانک 
جهانی HSBC درخواست وام داده است. این بدین منظور است که نقدینگی کافی 

برای ایجاد خریدهایی جدید در حساب باشگاه وجود داشته باشد.

اخبار ورزش جهان

به  نسبت  دارد  نظر  در  شیراز  شهرداری مسافر حملونقل مدیریت سازمان
)مدل  آتروس   ۴۵۷ بنز  اتوبوس  دستگاه   ۱۰ تعداد  از  بهره برداری  خدمات  خرید 
)خط ۹۲  )مدل ۱۳۸۸(  بنز ۴۵۷  پشتیبان  اتوبوس  با یک دستگاه  همراه   )۱۳۹۹
مناقصه  اسناد  در  مندرج  مشخصات  براساس  و  عمومی  مناقصه  طریق  از  اتوبوس( 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای حمل ونقل مسافر دارای پروانه بهره برداری یا مجوز 
فعالیت از شهرداری ها دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد 
اتوبوسرانی  شهدای  بلوار  والفجر ،  امیرکبیر ، شهرک  بلوار  شیراز ،  آدرس:  به  مناقصه 
سازمان مدیریت حمل ونقل مسافر شهرداری شیراز مراجعه نمایند. ضمنا در صورت 
آماده   ۲18-۲1۹ داخلی   ۰۷1-۳8۲۳۲۷۲۳ تلفن  بیشتر شماره  اطالعات  به  نیاز 

پاسخگویی می باشد. 
1-مبلغبرآوردسالیانه: ۴۸/۸۹۴/۵۶۰/۸۰۵ ریال 

۲-مدتمناقصه: یک سال
۳-مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه 
بانک شهر شعبه  بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲  نقدی  واریزی  فیش  یا  بانکی 
مدیریت  سازمان   ۱۰۱۹۸۴ مرجع  کد  با  شیراز  شهرداری  بنام  چمران  شهید 

حمل ونقل مسافر
۴- در زمان انعقاد قرارداد ۱۰% مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات 

بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
5- استطاعت مالی پیمانکار می بایست به نحوی باشد که حداقل سه ماه متوالی بدون 

اخذ هرگونه مبلغی از شهرداری توانایی پرداخت کلیه هزینه ها را داشته باشد. 
به  آنان  نشوند سپرده  قرارداد  انعقاد  به  مناقصه هرگاه حاضر  و دوم  اول  برندگان   -6

ترتیب ضبط خواهد شد. 

۷- جهت اخذ اسناد مناقصه می بایست از تاریخ درج دومین آگهی ، شخصا و یا از طریق 
معرفی نماینده به آدرس شیراز ،  بلوار امیرکبیر، شهرک والفجر، بلوار شهدای اتوبوسرانی 

واحد قراردادها مراجعه نمایند. 
8- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه 
و تکمیل ، آن مدارک را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۰ بصورت 
الک و مهر شده حضورا به دبیرخانه سازمان به آدرس شیراز ، بلوار امیرکبیر ، شهرک 

والفجر ، بلوار شهدای اتوبوسرانی تحویل نمایند.
۹- چنانچه هر یک از متقاضیان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شرکت در مناقصه 
نباشند ، مقتضی است مراتب را کتباً حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ به سازمان اعالم نماید.

1۰- پس از زمان اعالم شده فوق ، هیچ گونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد. 
11- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ در محل چهارراه 

خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می باشد. 
1۲- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.

1۳- بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک 
یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

1۴- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 https://shaffaf.shiraz.ir 15- آگهی و اطالعات مربوط به مناقصه از طریق سایت

قابل مشاهده می باشد. 
شناسه آگهی: ۱۳۵۶۷۶۳ 

تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۵/۸                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۵/۹
اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری شیراز 

آگهی مناقصه عمومی ۱۴۰۱-۲۴6
نوبت اول



صفحه۱۰جـامعـه
شنبه۸مرداد۱۴۰۱
اولمحرم۱۴۴۴-شماره۲۳۰۸۳

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 ایران قوی در سایه انقالب اسالمی
 کاربری نوشت: »تابستان ۱۳۵۴: ژنرال ایرانی یگان تحت امر 
خود را مامور می کند که ســگ گم شده مستشار آمریکایی 
را هرطور که شــده پیدا کنند. تابستان ۱۴۰۱: ژنرال ایرانی 
یگان تحت امر خود را برای رزمایش در حیاط خلوت آمریکا 

آماده می کند.«
 خودتحقیرها کجای مجلس نشستن؟

 یاس: »تو امارات ســیل اومده و کلی خرابی به بار آورده و 
مردمش میگن کسی نیست به دادمون برسه، اماراتی که روزی 
صدبار خودتحقیرا میزدنش تو سرمون! ولی دیروز تو زردین 
یزد بالفاصله بعد سیل بسیجی ها و سپاه اومدن کمک مردم. 
همون نیروهایی که بیشــترین حمله هم بهشون میشه،ولی 

همیشه یار مردم ایرانن.«
 فرق داره

 کاربری نوشــت: »صبح پنجشــنبه از خواب بیدار شدیم 
می بینیم؛ رئیس جمهور طبق معمول هر هفته رفته ســفر 
استانی)همدان(، وزیرکشور هم مثل همیشه در کمترین زمان 
خودش و رســونده به منطقه سیل زده)امامزاده داوود(! این 
حجم از کار و خدمت به مردم، واسه صدر تا ذیل اصالح طلبا 

قفله. فرق داره به کی رأی بدیم.«
 قهرمان پوشالی

 کاربری نوشت: »خانواده های اوکراینی که بچه هاشون رو در 
جنگ از دست دادند چه حالی پیدا می کنند وقتی می فهمند که 
زلنسکی و بانو! وسط جنگ، نصف روز مشغول جلسه عکاسی 
 برای مجله مد و لباس VOGUE بودند؟ اینم از قهرمان زپرتی

 غربگداها!«
 حسینی بودن این گونه است

 محمــد: » با شــروع ماه محــرم و اوج گرما و همچنین با 
افزایش مصرف برق، سازمان تبلیغات در غالب بخشنامه ای به 
هیئت های مذهبی گفته که در مصرف برق و آب صرفه جویی 
کنین و در این قضیه دقیــق مراقبت کنین! این نمونه بارز 

استفاده از عقالنیت در شعائر مذهبی هست. دمتون گرم.«
 باالخره کدومش؟

 کاربری نوشــت: »از نظر براندازان، زلنسکی قهرمانه چون 
جلوی روسیه ایســتاده هر چند کشورش تخریب و کلی از 
مردمش کشته یا آواره شدن، رضاخان هم قهرمانه چون چند 
ساعته تسلیم شد تا کشور تخریب نشه و مردم کشته نشن.«

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 امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
در سراسر  اخیر  افزایش شمار جانباختگان ســیل های 
کشور به ۳۴ تن خبر داد و گفت: حدود ۲۰ نفر نیز همچنان 

مفقودند که جست وجو برای یافتن آنها ادامه دارد.
بارندگی های روزهای اخیر و فعالیت ســامانه بارشــی 
»مانســون« کــه همزمان با برخی کشــورهای همســایه 
بخش های زیادی از کشــور را در بر گرفته است باعث فوت 
و مفقــودی تعدادی از هموطنان و وارد آمدن خســارت در 

شهرهای مختلف شده است.
در همین خصوص رئیس سازمان امدادونجات جمعیت 
هالل احمر در گفت وگو با ایســنا، دربــاره آخرین وضعیت 
امدادرسانی به ســیل زدگان در سراسر کشور اظهار داشت: 
پس از اعالم هشــدار سازمان هواشناسی درباره بارش شدید 
باران در نقاط مختلف کشور و احتمال جاری شدن سیالب، 
ســازمان امداد و نجات امدادگران در سراســر کشــور و به 
خصوص در اســتان های دارای احتمال بیشتر وقوع سیل به 
حالــت آماده باش کامل درآمد. همچنین بالگردهای امدادی 
در اســتان های در معــرض خطر نیز به حالــت آماده باش 

درآمدند. 
مهدی ولی پور با بیان اینکه انبارهای امدادی نیز از نظر 
تجهیزات اسکان، اقالم زیستی و موادغذایی در این استان ها 
تقویت شدند، گفت: همچنین با استفاده از تجارب سال های 
قبل، پیش بینی الزم برای اختصاص اماکن اسکان اضطراری 

نیز در این استان ها در دستورکار قرار گرفت.
ولی پور درباره خدمات امدادی ارائه شــده از سوی این 
ســازمان از ابتدای مردادماه تا دیروز بیان داشت: در مجموع 
در ۶۲ شهرســتان از ۱۷ اســتان کشور شــامل سیستان و 
بلوچســتان، تهران، فارس، کرمان، هرمزگان، قم، ســمنان، 
مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، گلستان، 
اصفهان، بوشــهر، کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحال و 
بختیــاری و مرکزی عملیات های امــداد و نجات مربوط به 

سیل و آبگرفتگی به اجرا در آمد.
وی با بیان اینکه تاکنون ماموریت های امداد و نجات در 
۱۹ استان کشور انجام شده است، گفت: متاسفانه برابر آمارها 
از ابتدای شــروع ماموریت های امداد و نجات در ســیل های 
اخیر در مجموع ۳۴ نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند. 
همچنین ۲۰ نفر نیز مفقود هســتند که جســت وجو برای 

یافتن آنها ادامه دارد. 
 فوت 10 نفر در سیل فیروزکوه 

اســتاندار تهران روز جمعه در حاشیه بازدید از مناطق 
آسیب دیده از سیل شهرســتان فیروز کوه اظهار داشت: از 
تمام ظرفیت ها برای رســیدگی به وضعیت مردم ســیلزده 

فیروز کوه استفاده می کنیم.
بــه گــزارش ایرنا، محســن منصوری افزود: ســیالب 
در منطقه حبله رود شهرســتان فیروزکوه در روســتاهای 
زرین دشت، مزداران و آتشان، ۱۰ کشته، ۱۶ مفقودی و ۱۲ 
مصدوم داشت، ۱۰ نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان 

و دو نفر برای درمان تکمیلی به بیمارستان منتقل شدند.
منصوری با اشاره به دلیل تاخیر امداد رسانی به مناطق 
ســیل زده، گفت: بسته شــدن راه های دسترسی و ترافیک 
جاده ای دلیل اصلــی تاخیر در امداد 
رسانی به ســیل زدگان بود که پس 
از عــادی شــدن وضعیــت نیروهای 
امدادی  دســتگاه های  و  کمک رسان 

موفق به خدمات رسانی شدند.
وی ادامــه داد: چند شهرســتان 
در شرق استان درگیر سیل بودند در 
دماوند شدت سیل در مناطق روستایی 
بسیار زیاد بود، برخی جاده ها تخریب 
شدند، دام و خودروهای مردم آسیب 

دیدند.
اســتاندار تهــران تاکیــد کرد: 
حاشــیه  در  توقــف  از  شــهروندان 
رودخانه ها و بســتر مسیل ها به ویژه 
شمیرانات  دماوند،  شهرستان های  در 
و پردیس اجتناب کنند و رستوران ها 
و اماکن گردشــگری نیــز از پذیرش 

گردشــگران خودداری کنند. منصوری توضیح داد: شــدت 
تخریب سیل در شهرســتانهای استان تهران مختلف است، 
اما فیروز کوه به دلیل رانش کوه بیشترین خسارت را داشته 
اســت. وی افزود: کــوه در این منطقه حرکــت کرده و در 
روســتای مزداران شهرستان فیروز کوه تا این لحظه ۱۰ نفر 

جان خود را از دست دادند و ۱۶ نفر مفقود شدند.
افزایش جانباختگان سیل امام زاده داوود

معــاون عملیات ســازمان امداد و نجــات هالل احمر 
درخصوص آخرین جزئیات امدادرسانی نیروهای امدادی در 
محــدوده امام زاده داوود تهران و آخرین آمار جانباختگان و 
مفقودشدگان این سیالب به ایســنا گفت: با توجه به وقوع 
سیالب در امامزاده داوود، ۳۰۵ نیروی عملیاتی در این حادثه 

وارد عمل شدند تا اقدامات الزم را انجام دهند.
مرتضی مرادی پور افزود: در این حادثه دست کم هشت 
نفر جان خود را از دســت دادنــد و ۱۹نفر همچنان مفقود 

هستند. همچنین ۷۰۰ نفر به محل امن منتقل شدند.
  کشف اجساد جدید در سیل امام زاده داوود

 توسط آتش نشانی
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر 
تهران از کشــف و خــارج کردن 8 جســد از پایین و باالی 

بازارچه امام زاده داوود )ع( خبرداد.
سید جالل ملکی به ایسنا گفت: در جریان جست وجوهای 
صبح جمعه عوامل آتش نشانی سه جسد را که احتماال مربوط 
به همین حادثه سیل بوده در پایین دست رودخانه کن کشف 
کردند، که البته باید اجساد به پزشکی قانونی منتقل شده و 

نظر قطعی درباره دلیل مرگ آنان صادر شود.
ملکی ادامه داد: از صبح جمعه در دو بخش آتش نشانان 
تهران با هماهنگی افرادی که اطالعات بیشــتری از منطقه 
دارند و حدس می زنند که نفراتی در این بخش حضور داشته 
باشند مشــغول به کار هســتند. در پایین بازارچه و باالی 
بازارچه امام زاده داوود )ع( اکیپ های آتش نشــانی تقســیم 
شــده و مشغول به کار هستند. از صبح جمعه تا به حال نیز 
آتش نشــانان تهران اجساد پنج نفر را در این محدوده از زیر 
ســیالب خارج کردند. دو نفر در قســمت پایین بازارچه، از 
زیرزمین یک رستوران خارج شدند که یک خانم و یک پسر 

بچه خردسال بودند که اجساد هر دو نفر خارج شد. 
وی افزود: ســه نفر نیز در قسمت باالیی حضور داشتند 
که جسد نفر سوم نیز دیروز از زیر گل و الی ناشی از سیالب 
خارج شد. در مجموع تا به این لحظه آتش نشانان تهران در 
ارتفاعات امامزاده داوود و باالدست رودکن جسد پنج نفر را 
خارج کردند. ســه نفر را هم ابتدای دیروز در قسمت پایین 

دست رودخانه خارج کرده بودند. 
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهر تهران، عملیات جست و جو همچنان ادامه دارد تا اگر 
همچنان فردی زیر ســیالب است سریع تر به آنها دسترسی 

پیدا شود..
 فوت 3 نفر در سیل چالوس

سرپرســت مدیریت بحران مازندران اظهارداشت: مسیر 
۱۰ روستا به دلیل آورده در محور فرعی ناتر دلیر شهرستان 
چالوس مسدود و روستای واسکول در محاصره سیالب است 

و تاکنون پیکر سه نفر پیدا شده است.
محمدی افزود: اول جاده دلیر روستای فوالدکال ۳۰ نفر 

در محاصره سیل و دو نفر داخل رودخانه افتاده اند.
 سیل در استان مرکزی جان یک نفر را گرفت

مدیرکل بحران استان مرکزی نیز گفت: در پی سیل در 
اســتان مرکزی، یک  نفر جان خود را از دست داد، همچنین 

۳ نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
سیالب در الیگودرز ۲ کشته 
و 1۵ مفقودی در پی داشت

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری لرســتان نیز به 
خبرگزاری مهر گفت: به دنبال وقوع ســیالب و رانش زمین 
در منطقه »ذلقی« الیگودرز، دو نفر کشته و بین هشت تا ۱۵ 

نفر نیز مفقود شده اند.
پازوکی افزود: تیم های هــالل احمر و امدادی در حال 
جست وجوی مفقودی ها هســتند. این اتفاق به دلیل رانش 
زمین برای خانواده های عشایری که چادر در حاشیه کوه ها و 

رودخانه ها دارند، رخ داده است.

  فوت ۲ کودک زاهدانی
 بر اثر ریزش سقف خانه در بارندگی

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
زاهدان نیز گفت: بارش شدید باران و در پی آن ریزش سقف 

یک خانه، جان دو کودک را در شهر زاهدان، گرفت.
  حضور میدانی و به موقع مسئوالن ارشد کشوری

 در مناطق سیل زده
یکی از نکات مهم ســیل در روزهــای اخیر، حضور به 
موقع و سریع مســئوالن در مناطق ســیل زده و بررسی 
شرایط و مشــکالت موجود از نزدیک بود. در این خصوص 
می تــوان به حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشــور، 
اســتاندار و شهردار تهران در بخش های سیل زده امام زاده 
داوود و بازدید معاون اول رئیس جمهور و استاندار تهران از 
مناطق ســیل زده فیروزکوه یا سفر وزیر کشور به مناطق 
ســیل زده یزد اشــاره کرد. حضور نیروهای امدادی هالل 
احمر، بسیج، ســپاه و ارتش و تالش نیروهای شهرداری ها 
نیز در امدادرســانی به آســیب دیدگان و رفع مشــکالت 

چشمگیر بود.
  دستور رئیس جمهور به همه استانداران

 و دستگاه های اجرایی سراسر کشور
خبــر دیگر اینکــه رئیس جمهــور دیروز بــا توجه به 
بارش های پیش رو و احتمال سرریز شدن سدها و آب بندها، 
استانداران سراسر کشور و دستگاه های مرتبط را موظف کرد 
اقدامات و تدابیر الزم را برای پیشــگیری از بروز خسارات در 

دستور کار قرار دهند.
 »هشدارباش« سیل در تمام کشور

وزیر کشور با بیان اینکه امدادرسانی در مناطق سیل زده 
به صورت گســترده در حال انجام است، گفت: اکنون تمام 
کشور هم در هشــدارباش است و هم بسیج ظرفیت ها برای 

همه مناطق انجام شده است. 
به گــزارش ایســنا، احمــد وحیدی دربــاره وضعیت 
امدادرسانی به ســیل زدگان در کشور، گفت: نزدیک به ۱8 
استان با سیل درگیر بودند که استان های مازندران، گیالن، 
البرز، مرکزی، اصفهان، یزد، تهران و... از جمله اســتان های 
درگیر با ســیل بودند که خدا را شکر مدیریت خوبی انجام 
شــد و با اینکه حجم بارش ها بسیار زیاد بود، مدیریت شد. 
به عنوان مثال در اســتان یزد کــه معموال ۴۰ میلی متر در 
ســال بارش دارد، در سیل نزدیک به ۷۵ میلی متر بارندگی 
داشت که حجم بسیار بزرگی است. در استان های دیگر هم 

به همین صورت است.
وحیدی بــا بیان اینکه در چند منطقــه مانند امامزاده 
داوود، فیروزکوه و یزد مقداری بیشتر مشکل داشتیم، افزود: 
البته در حال حاضر در یزد عمدتا مشــکل آبگرفتگی معابر 
است که در چند نقطه آبگرفتگی داریم که باید به سرعت آن 
را برطرف کنیم. به ویژه در بافت تاریخی که اهمیت ویژه ای 

دارد که این اقدامات در حال انجام است.
  امدادرسانی ارتش و سپاه 

در مناطق سیل زده
در پی هشدارهای ســازمان هواشناسی کشور مبنی 
بر تداوم و گســترش رگبار های موسمی و فعالیت سامانه 
بارشی در ۲۷ استان، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل 
ســپاه گفت: با توجه به شرایط پیش رو و پیش بینی های 
ســازمان هواشناسی کشــور و احتمال وقوع سیل و بروز 
مشــکل و چالش برای مردم، سرلشــکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن قدردانی 
و تشــکر از تالش های ارزنــده و مجاهدانه پاســداران و 
بســیجیان برای حضور به موقع در صحنه عملیات امداد 
و نجات و خدمت رســانی به هموطنــان عزیز در مناطق 
زلزله زده کشــور، شامگاه جمعه طی دستوری بر ضرورت 
ارتقا و تشــدید آمادگی های سپاه های استانی و یگان های 
امدادی بسیج برای کمک به ســایر نیروهای امدادی در 
صورت وقوع سیل و بروز شرایط بحرانی در مناطق مختلف 

کشور تاکید کرد.
سردار رمضان شــریف افزود: سپاه ظرفیت های خود را 
متناسب با نوع مخاطره اعالم شده توسط سازمان هواشناسی 
کشــور و دیگر مراجع ذی ربط سازماندهی و آماده ورود به 
صحنه امدادرسانی در همراهی با سایر دستگاه های اجرایی 
مانند نیروهای امدادی، راهداری، شــهرداری، وزارت نیرو و 

غیره برای مقابله با بحران کرده است.
همچنین به دنبال درخواســت وزیر کشــور و با دستور 
فرمانــده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی به عنوان فرمانده 
میدانی امدادرســانی ارتش، مأموریت یافــت تا در مناطق 
مرکزی آسیب دیده از سیل به ویژه استان یزد، نیازهای ستاد 

بحران در حوزه های مختلف را تأمین کند.
  دستور وزیر بهداشت 

برای تدابیر ویژه رسیدگی به سیل زدگان 
وزیر بهداشــت نیز با توجه به بارش هــای پیش رو و 
احتمال سرریز شــدن سدها و آب بندها، سازمان اورژانس 
و رؤســای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را ملزم 
کرد تا ضمــن آمادگی کامل، تدابیر الزم برای رســیدگی 
فوری به سیل زدگان و بسیج همه امکانات شامل اورژانس 
پیش بیمارستانی و بیمارستانی، اقدامات تشخیصی و ارائه 
خدمات درمانی ســریع و  مطلوب به مصدومان احتمالی را 

اتخاذ کنند.

وقوع سیل و آبگرفتگی در ۱9 استان کشور با ۳۴ فوتی و ۲۰ مفقودی

 سپاه، ارتش، هالل احمر ، دولت و شهرداری ها 
به یاری سیل زدگان شتافتند

وقوع ســیل در آمریــکا و برخی از 
کشورهای قاره آســیا خسارات سنگینی 

برجای گذاشته است.
 به گزارش خبر گزاری فارس، وقوع ســیل 
در ایالت کنتاکی آمریکا به کشته شدن دست کم 
8 نفر و قطع برق بــرای بیش از ۲۰ هزار خانه 
منجر شده است. چندین نفر هم بر اثر وقوع این 
سیل در منطقه »آپاالش« در شرق ایالت کنتاکی مفقود شده اند و فرماندار گفته 
انتظار می رود شمار کشته شــدگان این حادثه افزایش پیدا کند. طبق گزارش 
خبرگزاری دویچه وله، باران های موسمی باعث سر ریز آب از رود و ورود آب به 
منازل در یکی از فقیرترین مناطق ایاالت متحده شــد. فرماندار کنتاکی گفت: 
در یک کالم، این حادثه ویرانگر اســت. اندی بیشــیر، افزود: من معتقدم این 
ســیل به یکی از بزرگ ترین و مرگبارترین سیل هایی که در گذشته داشته ایم 
تبدیل خواهد شــد. وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ هــزار خانوار برق ندارند 
و چندیــن نفر هم مفقود هســتند. او از گارد ملی و پلیس ایالتی خواســته با 
بالگــرد و قایق مردم را نجات دهنــد. در پارک های ایالتی و برخی مراکز دیگر، 
مراکزی برای تخلیه ســاکنان مناطق آســیب دیده درنظر گرفته شده است. با 
وجود این، فرماندار کنتاکی هشــدار داده برخی از این مراکز خودشــان در اثر 
طوفان آسیب دیده اند و ممکن است فاقد برق یا سایر امکانات باشند. در برخی 
مناطق، مسئوالن مجبور شده اند با کامیون برای شهروندان آب آشامیدنی ببرند. 
همچنین به گزارش خبرگزاري صدا و سیما، سازمان هواشناسی پاکستان اعالم 
کرد: بارندگی های فصلی امسال پاکستان در برخی از شهر های این کشور رکورد 
۲۰ ساله را شکســته است. اگرچه پاکستان همواره با بحران کمبود آب مواجه 
اســت، اما به دلیل نداشتن زیرساخت های الزم برای هدایت و ذخیره  سازی آب 
باران، بارندگی های فصلی این کشور هرساله با خسارات مالی و جانی زیاد همراه 
است. افزایش بارندگی های سیل آسا در پاکستان باعث شده است تعداد قربانیان 
حوادث ناشــی از این بارندگی ها نیز در مقایسه با ســال گذشته دو برابر شود. 
جاری شــدن سیل در ایالت های مختلف پاکستانی همچنین به بیش از ۹ هزار 
منزل مســکونی خسارت وارد کرده است. ســال گذشته بر اثر حوادث ناشی از 
بارندگی های فصلی در پاکســتان ۱۷۰ نفر جان باختند که این میزان امسال با 
توجه به اینکه در اواســط فصل بارندگی ها قرار داریم به ۳۰۴ نفر رسیده است. 
خبر دیگر اینکه به گزارش ایسنا، بارش باران منجر به جاری شدن سیل ناگهانی 
در بخش های شــرقی امارات شد و به خانه ها آسیب رساند و وسایل نقلیه را با 
خود برد. این شــرایط نامســاعد آب و هوایی همچنین اداره هواشناسی امارات 
متحده عربی را بر آن داشت تا با توجه به »رویدادهای آب و هوایی خطرناک« 

که انتظار می رود ادامه یابد، هشدار قرمز صادر کند.
شبکه العربیه انگلیسی گزارش داد که اداره مدیریت بالیای امارات متحده 
عربــی با بیــش از ۲۰ هتل هماهنگ می کند تا 8۲۷ واحــد را فراهم کند که 
بتواند بیش از هزار و 88۵ نفر را که در اثر ســیل آواره شــده اند، در خود جای 
دهد. به گفته سازمان مدیریت بالیا، حداقل 8۷۰ نفر در شارجه و فجیره نجات 
یافتند و حداقل به ســه هزار و 8۹۷ نفر در مجموع ســرپناه داده شــده است. 
این رســانه گزارش داد که هیچ تلفات یا جراحت جدی ثبت نشــده است، زیرا 
خسارات فقط مادی بوده اســت. مقامات امارات متحده عربی برای پاک سازی 
خیابان های آب گرفته تالش می کنند و از ســاکنان می خواهند هوشیار باشند 
و از قرار گرفتن در مســیر دره ها، سدها و کوه هایی که همچنان جریان شدید 
آب را نشــان می دهند، دوری کنند. البته در برخی تصاویر منتشر شده از مردم 
سیل زده امارات، یک شــهروند در الفجیره ضمن اعتراض به کمبود امکانات و 
عدم حضور تیم های امدادی درخواست کمک می کند! در این تصاویر خسارات 
وارده به این مناطق سیل زده تا حدی است که شهروندان اماراتی عاجزانه طلب 
کمک می کنند و می گویند نه نیروی پلیس و نه نیروهای ستاد بحران، هیچ کس 

به دادمان نمی رسد!
در همین حال در پایتخت قطر نیز در پی بارش شــدید باران طی روزهای 

اخیر که خیابان های دوحه را زیر آب برد، بسیاری از فعالیت ها متوقف شد.

سیلویرانگر
درشرقوغرب

عالم

جهان

شرکت نفت و گاز اروندان )مناقصه گزار( در نظر دارد خدمات موضوع 
فوق را از طریق شرکت هاي واجد صالحیت داخلی )پیمانکار( تامین نماید. 
بدین وسیله از کلیه شرکت هایي که داراي شرایط ذیل مي باشند دعوت 
مي گردد اســناد و مدارک خود را بر اساس استعالم ارزیابي کیفي، براي 

ارزیابي و تعیین صالحیت به این امور ارسال نمایند.
 الــف- موضوع مناقصــه عبارت اســت از: تعمیــر الکتروموتور

۱۱۰۰۰V ,۱۶۰۰kW ,۲۹8۵rpm واحد بهره برداری آزادگان شمالی
ب- برآورد مالي مناقصه: بــرآورد مالي مناقصه ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

)پانزده میلیارد( ریال مي باشد.
ج- نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه: از نوع سپرده )واریز وجه 
نقــد( و یا ضمانت نامه بانکي به میزان ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ )هفتصد و پنجاه 

میلیون( ریال مي باشد.
د- مدت اجراي قرارداد: ۴ ماه 

ر- معیارهای ارزیابی کیفی: 
۱- تجربه و دانش در زمینه مورد نظر  ۲- حسن سابقه در کارهای قبلی

۳- توان مالی

کلیــه مراحل برگــزاری فراخــوان ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل 
اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارســال دعوتنامه براي سایر مراحل 
 مناقصه، از درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم اســت مناقصه گران 

درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درســایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 
انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ۱۴۰۱/۵/8 می باشد. اطالعات و اسناد 
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه 

از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد. 
بدیهي است انتشار این آگهي صرفاً به منظور شناسایي و ارزیابي متقاضیان 
طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارســال اسناد و مدارک فوق الذکر 
هیچگونــه حقي براي متقاضیان در مقابل این شــرکت ایجاد نمي کند. 
ضمناً هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضیان در صورت 
داشتن هرگونه سؤالي مي توانند با شماره تلفن هاي ۳۲۱۲5۴۲۰ -۰6۱ 

و ۳۲۱۲۱6۱۱-۰6۱ تماس بگیرند.
AOGC.ir :آدرس وب سایت  

آگهيعموميارزیابيکیفيمناقصهگران-مناقصهیكمرحلهاي
شرکت ملی نفت ایرانشماره۱۴۰۱/59۴مم/شمارهفراخوان:۲۰۰۱۰9۳567۰۰۰۰۳6

شرکت نفت و گاز اروندان)سهامی خاص(

شناسه نوبت چاپ: ۱5۰66۸5شناسه آگهی: ۱۳56۲۳۴ روابطعموميشرکتنفتوگازاروندان

ول
تا

نوب

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۵8 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ شورای اسالمی شهر 
درخصوص تجدید مناقصه عمومی )آسفالت مکانیزه منطقه ۲و ۳ ، ناحیه رزکان و جعفریه( با برآورد اولیه 
۱۴۶/۱۹۴/۵۹۲/۱8۲ ریال با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳8۹۷۰۰۰۰۴۵ در سامانه نسبت به انتخاب 
پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل 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.
۱- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۷/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. سپرده نفرات اول و دوم مناقصه 
تا زمان انجام معامله و قرارداد مســترد نخواهد شــد. )سپرده بصورت واریز نقدی به حساب سپرده 

اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(
۲- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
۴- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه ۴ در رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
6- مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰8 تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ســاعت ۱۳/۰۰ از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
٧- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۳/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
۸- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در محل: شهریار- میدان نماز- جنب 

پایانه ۲۲ بهمن- شهرداری شهریار.
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۱/۰۵/۰8           تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

آگهیتجدیدمناقصهعمومی)آسفالتمکانیزهمنطقه۲و۳،ناحیهرزکانوجعفریه(-نوبتاول

محمدصادقکولیوند-شهردارشهریار

شت ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شتی ردمانی زابل دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 آگهی فراخوان مناقصات عمومی
یک مرحله ای

دانشــگاه علوم پزشکی وخدمات 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 مبلغ تضمینموضوع مناقصهمناقصه

شماره فراخواننوع ضمانتنامهبرای دریافت اسناد

واگذاری طبخ و توزیع غذای سایر بیمارستان های امیرالمؤمنین علی)ع(- 1400/6-2
 ضمانت نامه بانکی مجوز از مراجع ذیصالح3/035/000/000سیدالشهدا)ع( زهک و بیمارستان امام خمینی)ره(

2001003840000018یا واریز نقدی

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت اســناد تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی )ســتاد( به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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 شــده شــرکت 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 32237٤٥1 -٠٥٤ )اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه( تماس حاصل نمایند. 

از روز دوشنبه مورخ 1401/5/8 لغایت پنج شنبه مورخ 1401/5/13مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد
تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ1401/5/26آخرین مهلت بارگزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/5/26آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/5/29تاریخ گشایش پاکت مناقصه
20 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشدمدت اعتبار پیشنهاد

ضمنًا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل- میدان جهاد- خیابان شهید باقری- ستاد مرکزی دانشگاه 
علوم پزشکی زابل به شماره تلفن 32237٤٥1-٠٥٤ 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.
شرکت برق منطقه ای آذربایجان بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالک در مسیر و 
حریم خط انتقال نیروی برق ۲۳۰/۶۳ کیلوولت ارتباطی پست کمی آباد – آرتا به سمت 
سراب بشرح کروکی ترسیمی و جهت توجه آنان به مادتین ۱8و۱۹ قانون سازمان برق 
ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۹ و همچنین تصویب نامه شماره ۱۲۷۲۷/ت/۵۰۷۳۲/ه مورخه 
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق اقدام به درج آگهی می نماید 

با این توضیح که حریم خط فوق الذکر و نحوه استفاده از حریم به شرح ذیل می باشد:
۱- حریم مقرر در بند ۳ ماده ۲ تصویبنامه فوق حریم قانونی خط مذکور برابر ۱۱/۹متر 

از فازهای کناری به طرفین می باشد.
۲- مطابــق ماده ۶ تصویبنامه مذکور هرگونه عملیات ســاختمانی و اقداماتی نظیر 
ایجاد تاسیسات صنعتی ، مسکونی ، مخازن سوخت ، انبارداری و تاسیسات دامداری یا 
باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 

ممنوع است. فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی ، حفظ یا کاشت درختان 
کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون اســتفاده از دکل حفاری ، اکتشــاف و بهره برداری 
از معادن ، راه  ســازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی به 
خطوط برق برای وزارت نیرو و شــرکت های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت 

برای تاسیسات خطوط برق نگردد بارعایت ماده 8 تصویبنامه فوق بالمانع است.
درخاتمه صاحبان اراضی و امالک واقع در مسیر و حریم خط در صورت وجود هرگونه 
ابهام یا در جهت کسب اطالعات می توانند ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر 
حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان واقع در تبریز: بلوار استاد شهریار )چایکنار( 

جنب باغالر باغی کد پستی ۵۱۵۶۹۵8۱۱ مراجعه یا مکاتبه نمایند.

اطالعیهآگهینهاییاحداثخط۲۳۰/6۳کیلوولت
ارتباطیپستکمیآباد-آرتابهسمتسراب شرکت برق منطقه ای آذربایجان

شرکت برق منطقه ای آذربایجان

افتتاح اولین »صدبازار« صنایع دستی 
در باغ هنر اراضی عباس آباد

اولین صدبازار صنایع دســتی در محل موزه باغ هنر 
اراضی عباس آباد افتتاح شد.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، 
مدیرکل دفتر تجاری  سازی و بازاریابی صنایع دستی در حاشیه 
مراســم افتتاح اولین صدبازار صنایع دستی گفت: در گام اول با 
همکاری شهرداری تهران این پروژه مشارکتی را پیگیری کردیم 
که به لطف خدا توانستیم امروز در کنار هنرمندان عزیز کشور 

شاهد اولین گردهمایی صدبازار در اراضی عباس آباد باشیم.
سیدحسین علوی افزود: در نظر داریم با تقویت صدبازار در 
تهران، شاهد گسترش و اجرایی شدن آن در سراسر کشور باشیم. 
نام گذاری صدبازار، به دلیل وجود بیش از صد غرفه صنایع دستی 
در این بازار و همچنین کلمه صد مخفف صنایع دســتی است. 
علــوی ادامه داد: عمــده تولیدکنندگان صنایع دســتی خرده 
تولیدکنندگان و خرده فروشــندگان و عزیزانی هستند که اثر 
هنری فاخر تولید می کنند اما دسترســی بــه امکانات عرضه 
مســتقیم بــازار را ندارند. هدف ایجاد این بازارچه ها تســهیل 
ارتباط تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی با خریداران 
و بازدیدکنندگان و همچنین عرضه مستقیم محصوالت با قیمت 
تولیدی برای مصرف کنندگان است. وی خاطرنشان کرد: یکی از 
راهبردهای مهم ما در حوزه فروش، حمایتی شــدن درگاه های 
فروش خصوصا بازارچه ها و نمایشگاه ها است و هنرمندان عزیز 

هزینه ای بابت حضور و دریافت غرفه پرداخت نکردند.
گفتنی اســت، این بــازار به صورت یــک روزه و با حضور 
هنرمندانی از اســتان های مختلف کشور در رشته های متنوع 
صنایع دســتی مانند سفال و ســرامیک، گلیم بافی، نمدمالی، 
تولیدات چرمی دســت دوز، حصیربافی، البســه محلی و... روز 
پنجشــنبه)۶ مرداد( در محل اراضی عباس آباد تهران آغاز به 
کار کرد. این بازار صنایع دســتی به صورت هفتگی در روزهای 
پنجشنبه با هدف توسعه اماکن فروش و عرضه، ترویج فرهنگ 
مصرف محصوالت صنایع دســتی ایرانی بــا حضور هنرمندان 
و صنعتگران صنایع دســتی کشــور و با برنامه ریزی و نظارت 
 معاونت صنایع دستی و هنرهای ســنتی این وزارتخانه برگزار

 خواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تشریح کرد
 تمهیدات ضدکرونایی 

برای برگزاری هیئت های عزاداری
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا تمهیدات 
ضدکرونایی برای برگــزاری عزاداری های ماه محرم را 
تشریح و بر لزوم تزریق دز یادآور واکسن کرونا تاکید 

کرد.
به گزارش وبدا، عباس شیراوژن درباره تمهیدات ضد کرونایی 
بــرای ایام محرم، گفت: مجموعه هیئت های مذهبی همکاری 
خوبی در مناســبت های مختلف برای مقابله با کرونا داشته اند. 
برنامه هایی که برای محرم در زمینه مقابله با کرونا اتخاذ شده 
اســت، تصمیماتی هستند که از قبل برای مناسبت های قبلی 

گرفته شده است و همچنان همان روند را ادامه می دهیم.
شیراوژن افزود: یکی از موارد درباره ظرفیت اماکن و برنامه هایی 
است که در ماه محرم برگزار می شود. اگر این برنامه ها در فضای باز 
باشد، مشکلی از نظر ظرفیت ندارد در عین حال توصیه می شود 
که مراسم ها در اماکن باز برگزار شوند تا هوا به راحتی رفت وآمد 
داشته باشــد. وی با بیان اینکه رنگ بندی شهرها در ظرفیت 
 برگزاری مراســم ها اثرگذار است، ادامه داد: در شهرهای قرمز 
۳۰ درصد از فضا برای برگزاری مراسم استفاده می شود. این میزان 
 در مناطق نارنجی ۴۰ درصد است و در شهر زرد رنگ هم مراسم با 
۷۰ درصد ظرفیت می تواند برگزار شــود در شهرهای آبی نیز 
محدودیتی وجود ندارد. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با تکذیب 
شایعه ممنوعیت برگزاری مراسم محرم در مکان های مسقف، 
گفت: اگر مراســم در یک مکان مسقف برگزار شود، حتما باید 
تهویه مناسب داشته باشد، فاصله گذاری رعایت شود و استفاده 
از ماسک نیز ضروری است همچنین مردم باید تزریق واکسن 

یادآور را انجام دهند تا سطح ایمنی جامعه افزایش پیدا کند.

بحران  مدیریت  و  پیش بینــی  ملــی  رئیس مرکز 
مخاطرات وضع هوا از ادامه فعالیت ســامانه موســمی 
»مانسون« در نیمه جنوبی کشور تا روز سه شنبه خبر داد.

صادق ضیائیان درباره شــرایط جوی کشور به ایسنا گفت: 
تا روز سه شــنبه در نوار شــمالی کشــور گذر متناوب امواج و 
همچنین فعالیت ســامانه موسمی در نیمه جنوبی کشور سبب 
بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد می شود. ضیائیان درباره 
فعالیت سامانه »مانسون« طی روز شنبه)8 مرداد( اظهارداشت: 
امروز این وضعیت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، 
کرمان، یزد، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال 
وبختیاری، اصفهان، لرستان، مرکزی، همدان، قم و تهران ادامه 
خواهد داشــت. در ارتفاعات البرز واقع در شــرق تهران، نیمه 
جنوبی کهگیلویه وبویراحمد، نیمه شمالی فارس، جنوب اصفهان 
و کرمان بارش شــدت خواهد داشــت و یکشنبه )۹ مرداد( در 
آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، مازندران و دامنه های جنوبی 
البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران بارش گاهی رعدوبرق 
و وزش باد شــدید رخ می دهد. در جنوب شرق و جنوب بارش 
کاهــش می یابد و در دامنه های زاگــرس واقع در غرب فارس، 
کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری، شــرق خوزستان ، 
غــرب اصفهان و شــرق لرســتان رگبار و رعدوبــرق پراکنده 
پیش بینی می شود، در این روز بارش در ارتفاعات البرز مرکزی 

و ارتفاعات جنوب کرمان شدت خواهد داشت. 
وی افزود: دوشنبه)۱۰ مرداد( بارش در نوار شمالی کاهش 
می یابــد و فقط در مازندران قابل توجه اســت. در سیســتان 
وبلوچســتان، کرمان، هرمزگان، فــارس و دامنه های زاگرس 
واقع در کهگیلویه وبویراحمد چهارمحال و بختیاری و شــرق 
خوزستان بارش ادامه خواهد داشت که در برخی مناطق فارس 
و جنوب کرمان شــدت خواهد داشت. سه شنبه)۱۱ مرداد( در 
این مناطق بارش خفیف ادامه خواهد داشت و به تدریج در روز 
چهارشــنبه)۱۲ مرداد( جوی به نسبت پایدار در کشور حاکم 
می شــود، تا روز چهارشنبه در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه 
زابل وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا 
پیش بینی می شود. جمعه و شــنبه دریای خزر، دریای عمان 

خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.
گفتنی اســت، طــی چنــد روز اخیر، به دلیــل فعالیت 
جریان های مانســون عالوه بــر ایران بارش های شــدیدی در 
بخش هایی از کشورهایی همچون پاکستان، افغانستان و امارات 
و کشــورهای حوزه خلیج فارس و... در حال وقوع اســت. این 
پدیده جوی ماحصل وزش نســیم دریایی بزرگ مقیاســی به 
نام مانســون است که در نتیجه اختالف دمای زمین و دریا به 

وجود می آید.

 تداوم فعالیت
 سامانه بارشی »مانسون«
 در نیمه جنوبی کشور 

تا سه شنبه 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت 
از جــان باختن 5۴ بیمار مبتال به کرونا در شــبانه روز 

گذشته خبر داد.
به گزارش وبدا، در اطالعیه این مرکز آمده است: »از ۶ تا ۷ 
مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، هفت 
هزار و 8۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی و 
هزار و ۲۶۳ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به ۷ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۷۹۴ نفر رسید. متاسفانه 
در طول این مدت، ۵۴ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان 
 خود را از دســت دادند و مجمــوع جان باختگان این بیماری، 
بــه ۱۴۱ هــزار و 8۹۱ نفــر رســید. ۱۱۶۹ نفــر از بیماران 
مبتــال بــه کوویــد۱۹ در بخش هــای مراقبت هــای ویــژه 
بیمارســتان ها تحت مراقبت قرار دارنــد. تا کنون ۶۴ میلیون 
 و ۷8۱ هــزار و ۳۵۶ نفــر ُدز اول، ۵8 میلیــون و ۱۵۴ هزار 
و ۲۶۱ نفــر ُدز دوم و ۳۰ میلیــون و ۱۷۵ هــزار و ۶۱۷ نفر، 
ُدز ســوم و باالتر واکســن کرونا را تزریــق کرده اند و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۱۱۱ هزار 
و ۲۳۴ ُدز رسید. در شــبانه روز گذشته هم ۲8 هزار و 8۳ ُدز 
واکســن کرونا در کشور تزریق شده است. بر اساس آخرین به 
روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و 
تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از 8۶ به ۱۱۲ شهر افزایش 
یافت.همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ 

و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید..«

تعداد شهرهای قرمز دو برابر و شهرهای آبی نصف شد
افزایش  شمار فوتی های روزانه کرونا 

به 54 نفر



صفحه 11اخبار كشور
شنبه 8 مرداد 1۴۰1 
اول محرم 1۴۴۴ - شماره ۲۳۰8۳

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
اذعان روزنامه اصالح طلب به اقدام مهم دولت

در تأمین امنیت غذایی
سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد در شــماره روز پنجشــنبه خود با اشاره به اقدام مهم دولت برای کشت فراسرزمینی در کشور ونزوئال نوشت: 
»حدود يك ماه پیش و با سفر نیكالس مادورو، ريیس جمهوري ونزوئال، به ايران سند همكاري ۲۰ساله بین دو کشور به امضا رسید 
که همكاري در حوزه کشــاورزي را مي توان يكي از مهم ترين مفاد اين ســند همكاري برشمرد هر چند جزئیات اين سند منتشر 
نشد، اما اين موضوع مي تواند روزنه اي براي تولیدات بخش کشاورزي ايران باشد.ونزوئال يكي از کشورهاي پرآب در دنیا محسوب 
مي شــود که کشــت فراسرزمیني در آن مي تواند ايران را به سمت تامین امنیت غذايي ببرد. ونزوئال قرار است يك میلیون هكتار 
زمین در اختیار ايران قرار دهد اين در حالي است که اين کشور بیش از ۳۳ میلیون هكتار اراضي قابل کشت با آب فراوان دارد. «
گفتنی است دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون برای ارتقای بخش کشاورزی و تامین امنیت غذايی کشور اقدامات 
موثری از جمله پیگیری کشــت فراســرزمینی، کشت قراردادی و الگوی صحیح کشت را به طور جدی دنبال کرده، به طوری که 

بخشی از اين اقدامات با وجود تحريم ها محقق شده است.
باید به برجام دولت روحانی برگردیم و قید تضمین را بزنیم

روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشت: »آنچه از رسانه ها برمي آيد دو مشكل اصلي مسئله سپاه و تضمین هاست که انتفاع کامل 
اقتصادي ايران را شــامل مي شــود. شايد تضمین را به اين شكل آورد ه اند که ايران بتواند نفع کامل را از توافق برجام و احیاي آن 
ببرد و استفاده کند. در اين دو مورد آن طور که ما اطالع داريم هیچگونه پیشرفتي حاصل نشده و در مقاله آقاي جوزف بورل هم 

به اين مسئله اشاره نشده است.«
در ادامه اين مطلب آمده اســت: »بنابراين مســائل برجام با توجه به دو مشكلي که وجود دارد خیلي پیچیده تر از اينها شده 
که با خوش خیالي آقاي بورل توافق در دسترس باشد. از اين رو به نظر مي رسد اينها بیشتر حرف درماني است تا اينكه ارائه يك 
راه حل باشد. ارائه راه حل، بازگشت به برجام ۲۰15 است که براي ما بسیار منفعت دارد اگرچه تامین کننده تمام منافع ما نیست 
ولي برجام به يك زبان ديگر حالل همه مشكالت ما نیست ولي خیلي از مشكالت ما را چه به لحاظ تحريم ها و چه به لحاظ فضاي 

بین المللي و چه به لحاظ گشايش هاي اقتصادي باز خواهد کرد.«
آرمان ملی نوشت: » ايران شرط بندي خود را روي اين گذاشته واال آمريكايي ها براي آنچه برجام ۲۰15 بوده و االن روي میز 
است، آمادگي دارند منتها ظاهرا ايران ديگر آن برجام را قبول ندارد و مي گويد االن شرايط جديدي اتفاق افتاده و ما هم براساس 
اين شــرايط بايد امتیازهاي الزم را در عرصه تحريم ها و موضوع ســپاه و در رابطه با موضوعاتي که فكر مي کنیم انتفاع اقتصادي 

کامل را داشته باشیم، امتیاز بگیريم.«
مدعیان اصالحات با اينكه اعتراف کرده اند از برجام دولت روحانی چیزی جز »هیچ«، »نزديك به صفر« و سندی »توخالی« 
عايدمان نشد اما بازهم بر گزاره »توافق به هر قیمتی« تاکید می کنند و می گويند قید شرط گذاری و تضمین را بزنیم و به برجام 

۲۰15 )سال 94( که در دولت روحانی تصويب شد برگرديم!
این همان چیزی است که از آمریکا درک نکرده  اید

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: » چرا اسرائیل، نتانیاهو و ترامپ با برجام مخالف بودند و ترامپ يك طرفه از برجام خارج 
شد و متأسفانه در داخل هم گروهی مترجم نظرات صهیونیست ها و ترامپ شدند و با ظاهر سازی فضای فرهنگی و سیاسی، کشور 

را مطابق نظرات آنها ساماندهی کردند؟«
اين سرمقاله افزوده است: »اشكال برجام از ديد آنها چه بود؟ هرچند برجام فعالیت های هسته ای ايران را محدود می  کرد، اما 
موجبات مشارکت اقتصادی و فنی کشورهای ديگر را با ايران فراهم می کرد]!![ و با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده ايرانی و 
منابع شايان توجه طبیعی موجب شكوفايی فناوری در کشور و تولید و خلق ثروت در ايران می شد؛ ويژگی هايی که در هیچ يك از 
کشورهای منطقه وجود ندارد. يعنی ايران می توانست سیر صعودی توسعه و آبادانی را در ابعاد مختلف تجربه کند و به طور طبیعی 
دارای هژمونی در منطقه شده و کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و اين، آن چیزی بود که مورد پسند صهیونیست ها نبود.«
طیف موسوم به اصالح طلب )در خوشبینانه ترين حالت( چنان در موضوع روابط بین دولت ها و ديپلماسی ساده لوحانه برخورد 
می کند که گاه باعث حیرت است. اينكه برجام موجبات مشارکت اقتصادی و فنی کشورهای ديگر را با ايران فراهم می کرد ادعايی 

نادرست است. چرا که قراردادهای شرکت های توتال، ايرباس، پژو و... با کشورمان پس از برجام گويای همه چیز است.
اين شرکت ها با ايران قراردادهايی را پس از برجام امضا کردند اما ظرف مدت کوتاهی پس از امضای قرارداد از ايران رفتند آن 
هم با بهانه خروج آمريكا. البته شايان ذکر است که پیش از خروج آمريكا از برجام يعنی در دوره خود اوباما برخی مقام های دولت 

قبل نظیر ولی اهلل سیف، رئیس وقت بانك مرکزی ايران تاکید کرده بود که دستاورد ايران از برجام تقريبا صفر است.
نكته مهم ديگر اين است که نكته اساسی در اظهارات منتقدان برجام اين بود که آمريكا و اروپا قابل اطمینان نیستند و همین 
نكته را دلیل اصلی در انتقاد از اين توافق می دانستند. دقیقا در مطلب فوق هم به آنچه منتقدان برجام می گفتند صحه گذاشته 

شده و آن غیرقابل اطمینان بودن غربی هاست. 
نكته ديگر اين است که طیف موسوم به اصالح طلب که از سوی مقام های رژيم جعلی اسرائیل به عنوان بزرگ ترين سرمايه 
صهیونیست ها در ايران معرفی شده بودند همواره تالش کرده اند تا بدعهدی آمريكايی ها را به پای جريان سیاسی رقیب خود در 

ايران بگذارند.
تخطئه جبهه خودی با جنگ روانی توسط پادوهای داخلی دشمن

پادوهای داخلی دشــمن که اعتماد به آمريكا را ترويج کردند و فاجعه آفريدند، همچنان جبهه خودی را تخطئه می کنند و 
عصا زير بغل آمريكا می گذارند.

روزنامه جمهوری اســالمی در شماره روز پنج شنبه نوشــت: »رئیس جمهور و اراده غالب در هیئت دولت بر ادامه مذاکرات 
برجامی و رفع مشكالت کشور تعلق دارد ولی متاسفانه عده ای که در خارج از دولت همواره سايه سنگینی بر تصمیمات داشته و 

اراده خود را بر دولتی ها حاکم کرده اند، تاکنون نگذاشته اند رفع تحريم ها شكل گرفته و مشكالت معیشتی مردم برطرف شود.«
طیفی که نگذاشته رفع تحريم ها شكل گیرد و مشكالت معیشتی مردم برطرف شود، تندروها و پادوهای مدعی اصالحاتـ  
اعتدال يا همان شبكه تحريف و جنگ روانی دشمن در داخل هستند که به جای اعتراض به کارشكنی و نقض پیمان توسط آمريكا 

و اروپا در برجام، ايران را تخطئه می کنند.
آنها در دوران مذاکرات برجام و پسابرجام نیز طرف ايرانی را گرفتار و محتاج نشان دادند و ناچار از توافق به هر قیمت. آمريكا 
و اروپا با خیال راحت، توافق را نقض می کردند اما در داخل مدعیان اصالحات به جای بازخواست آمريكا، طرف خودی را مقصر 
وانمود می کردند! به همین دلیل فضای احقاق حق ايران طی مدت مذاکرات و اجرای برجام در دولت روحانی هیچ گاه شكل نگرفت 
بلكه در نقطه مقابل، فضای فشار و کارشكنی علیه کشور روزافزون شد. حريف اطمینان يافت که زيرپا گذاشتن توافق هسته ای 
بدون هزينه است. بدعهدی آمريكا و اروپا در برجام را توجیه و رفو کردند. آنها همچنین با رها کردن بخش مسكن، حذف کارت 
سوخت، حراج کردن ذخاير طال و ارز، به تعطیلی کشاندن صدها کارخانه، عدم اصالح ساختار بودجه و دپوی کاالهای اساسی در 
گمرکات و بنادر به پای اقتصاد قفل زدند، يعنی هم مشوق و پُل تحريم آمريكا شدند و مسبب تحريم خارجی بیشتر، هم در داخل، 
خودشان تحريم گر شدند و عامل تحريم داخلی ويرانگر. رفتاری که دشمن را به محفوظ نگهداشتن تحريم ها و افزايش آن کشاند تا 
اين طیف در داخل بگويد بايد منابع قدرت خود را به دشمن واگذار کنیم تا تحريم نباشد! آنها با همین غرض، چنان فرصت سوزی 
به کشور تحمیل کردند که رکورد های تورم و رکود و ضريب جینی شكسته شد. اين طیف آلوده، همچنان همین رويه خائنانه را 
دنبال می کند. پیگرد امنیتی و قضايی پادوهای داخلی دشمن که مانع از دستیابی ايران به حقوق خود شدند، امری بايسته است.

در گفت وگوی تلفنی یک ساعته رؤسای جمهور ایران و چین مطرح شد
تفاهمات مهم تهران- پکن 

برای توسعه همکاری های راهبردی اقتصادی
رؤســای جمهور ایران و چین در گفت وگوی تلفنی یک ساعته، تحوالت 
عمده بین المللی و منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر چه بیشتر 

همکاری های دوجانبه تاکید کردند.
آيت اهلل ســید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر جمعه در گفت وگوی تلفنی با »شی جین 
پینگ« رئیس جمهور خلق چین، دخالت آمريكا در امور داخلی کشورها را در ادامه سیاست 
مخرب يكجانبه گرايی اين کشور دانست که اکنون به تهديدی برای صلح و امنیت جهانی 

تبديل شده است.
رئیس جمهوری اسالمی ايران، احترام به حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشورها 
را از اصول بنیادين سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ايران دانست و در اين چارچوب 
حمايت از سیاست چین واحد را سیاست قطعی و اصولی جمهوری اسالمی ايران دانست.

رئیســی ضمن تاکید بر عزم کشورمان برای توسعه همه جانبه روابط با چین فارغ از 
تحوالت بین المللی، همكاری مستقالنه و مبتنی بر منافع ملی کشورهای دارای حاکمیت 
را الگوی صحیح حكمرانی در سطح منطقه ای و بین المللی برشمرد و ضمن تاکید بر لزوم 
غلبه عدالت و انصاف در نظم نوظهور بین المللی، هرگونه تالش آمريكا برای تكرار الگوی 

جنگ سرد در جهان را نشانه ضعف و افول آن قلمداد کرد.
وی در واکنش به تحســین سیاست توسعه روابط و همكاری های جمهوری اسالمی 
ايران با همسايگان و دستاوردهای آن توسط رئیس جمهور چین، تاکید کرد: اين رويكرد 
جمهوری اسالمی ايران بسترهای الزم برای امنیت و توسعه جمعی در غرب آسیا را فراهم 
آورده است و می تواند الگويی برای تقويت اعتماد سیاسی و توسعه اقتصادی منطقه باشد.

رئیس جمهــور در اين چارچوب بر اهتمام کشــورمان به تامین امنیت دريانوردی و 
انتقال انرژی تاکید کرد.

وی همچنین در ادامه با مرور مذاکرات رفع تحريم، بر ضرورت تصمیم گیری سیاسی 
طرف آمريكايی به عنوان ناقض توافق و لزوم اقدام مقتضی اين کشور برای لغو تحريم های 

غیر قانونی علیه ايران و طرف های ثالث تاکید کرد.
رئیســی از بســط همكاری های چندجانبه اقتصادی در بستر ترتیبات منطقه ای و 

فرامنطقه ای چون سازمان همكاری شانگهای و گروه بريكس استقبال کرد.
رئیســی و شــی جین پینگ همچنین با طرح ابتكارهای توسعه همكاری ها و ابراز 
خرســندی از روند توســعه روابط و جهش در مبادالت تجاری دو کشــور در يك سال 
گذشــته، درباره راهكارهای توسعه و تسريع در روند اجرايی شدن برنامه همكاری جامع 

۲5 ساله توافق کردند.
»شــی جین پینگ« رئیس جمهوری خلق چین نیز در دومین گفت وگوی سران دو 
کشور در دولت سیزدهم، از همكاری ايران و چین در عرصه بین المللی و حمايت متقابل 

دو کشور از مواضع يكديگر در عرصه های منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.
شی جین پینگ ضمن اشاره به اهمیت حفظ ثبات منطقه و نقش سازنده جمهوری 
اسالمی  ايران در اين راستا، تاکید کرد که چین مخالف سیاست فشار و يكجانبه گرايی است.
رئیس جمهور چین با تاکید بر اهمیت استراتژيك روابط چین و ايران و نیز اهتمام 
کشورش بر تقويت و توسعه همكاری های کلیدی و راهبردی و امنیتی دو کشور به ويژه 
در حوزه تجاری، اقتصادی، زيرســاختی و انرژی اظهار داشت: اجرايی شدن سند جامع 
همكاری های ۲5 ساله دو کشور گامی بزرگ در اين راستا است و برهمین مبنا دستورات 
الزم برای توســعه روابط همه جانبه اســتراتژيك با ايران از جمله در عرصه اقتصادی را 

صادر می کنم.
واكنش فرمانده نیروی دریایی ارتش به ادعاهای صهیونیست ها؛

هر كجا اراده كنیم، حتما حضور پیدا خواهیم كرد
امیر دریادار شــهرام ایرانی در پاسخ به اینکه رژیم صهیونیستی از 
حضور نیروی دریایی ایران در دریای ســرخ انتقاد کرده، گفت: نه فقط 
دریای سرخ و نه فقط دریای مدیترانه، بلکه هر کجا که اراده داشته باشیم 

و تدبیر باشد حتما حضور پیدا خواهیم کرد.
امیر دريادار شهرام ايرانی فرمانده نیروی دريايی ارتش در گفت وگو با »العالم« 
در پاسخ به اين سؤال که »مدتی قبل رژيم صهیونیستی از حضور نیروی دريايی 
ايران در دريای سرخ انتقاد کرد و نسبت به آن هشدار داد، اهداف نیروی دريايی 
از اين حضور و پیام آن چیست؟« گفت: ما هم مانند ساير کشورهای دنیا در دريا 
منافعی داريم که اولین و ساده ترين منافع بحث خطوط کشتیرانی و دريانوردان ما 
هستند که در حوزه تجاری و نفتكش درحال فعالیت هستند و نیاز به پشتیبانی 

وحمايت دارند. 
در مورد حضور ايران در دريای سرخ و ادعاهای رژيم صهیونیستی نیز بايد بگويم که 
به نظر می رسد آنها در خواب عمیقی بوده اند و خیلی دير از خواب بیدار شدند، حضور 

ما در دريای سرخ چیز جديدی نیست.
دريادار ايرانی افزود: ما دو دهه اســت که در محدوده شمال اقیانوس هند حضور 
مداوم داشته ايم و من بايد به اين شخص يادآوری کنم که بد نیست يك مقداری تاريخ 
مطالعه کند و البته دانش نظامی خود را باالتر ببرد. ما در سه مرحله عبور از کانال سوئز 
را داشتیم يعنی نه فقط در دريای سرخ بلكه در دريای مديترانه حضور پیدا کرديم و 

باز هم حضور پیدا خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: درياها محدوده های بســته ای نیســتند و از سوی ديگر ما نیز 
سواحل خیلی زيادی در اختیار داريم و در کنار آن، تجهیزات و ملزومات مورد نیازش 
را نیز داريم. پس نه فقط دريای سرخ و نه فقط دريای مديترانه، بلكه هر کجا که اراده 
داشته باشیم و تدبیر باشد حتماً حضور پیدا خواهیم کرد و خیلی هم نگران نیستیم که 

اگر کسی مثاًل تازه از خواب بیدار شده باشد، ما بخواهیم تغییر مسیر بدهیم.
فرمانده نیروی دريايی ارتش گفت: حضور ما دائمی است و اعتقاد ما اين است که 
حتماً بايد مستمر باشد چون ما يك هدف را دنبال می کنیم و آن هم امنیت و آسايش 
مردم است. در مورد تأمین امنیت مردم هم برای ما خیلی فرقی نمی کند که حتماً ايرانی 
باشند، ما بیش از ۲۷۶ مورد درگیری مستقیم داشتیم و کشتی هايی که در اين درگیری ها 
نجات پیدا کردند، يا به دست دزدان دريايی نیفتادن و يا اسیر تروريسم دريايی نشدند، 
خیلی از آنها ايرانی نبودند و به همین خاطر است که مورد تقدير سازمان های بین المللی 
قرار گرفتیم. ما آنچه را که در قالب امنیت و آرامش است به همه هديه کرده ايم و اين 

سیاستی است که ابالغ شده و ادامه خواهد يافت.
نیویورک تایمز: ایران با وجود تحریم ها

به صادركننده جهانی پهپاد تبدیل شده است
بقیه از صفحه ۲

اين عضو شــورای فدراسیون روسیه افزوده اســت: »ايران با وجود اينكه نزديك به 
4۰ســال؛ نه بلكه بیش از 4۰سال تحت تحريم و ۳۰سال آن را تحت تحريم های شديد 
بوده ياد گرفته ســالح های درخشانی بسازد که امروز آمريكايی ها را نیز تحت تاثیر قرار 

داده است.«
مورازوف در ادامه می گويد: »با توجه به امكانات فنی و پارامترهای نظامی ]تسلیحات 
ساخت ايران[ می توان گفت اين سالح ها يكی از بهترين ها در دنیا هستند. اين موضوع 
به عنوان مثال شــامل حوزه پهپادها می شــوند. برای همه روشن است که آمريكايی ها 
پهپادهايــی در اختیار دارند که در برنامه های جاسوســی به مدت 4۰ســاعت توانايی 
پرواز دارند در حالی که پهپادهای ايرانی تا 4۶ســاعت مداومت پرواز دارند. آمريكايی ها 
پهپادهــای جنگنده قدرتمندی دارند و ايرانی هــا از آن جلو زده اند. بدين جهت نگرانی 
پنتاگون و کاخ سفید درخصوص همكاری ما با ايران در زمینه پهپادها قابل درک است.«

افتخاری برای مسلمانان
همچنین »باری عطوان« نويسنده و تحلیلگر سرشناس و سردبیر نشريه الكترونیكی 
رای الیوم در يك فايل تصويری به بیان نكاتی پیرامون خبر تقاضای روسیه برای خريد 
پهپاد از ايران پرداخت و گفت: اين واقعا جالب توجه است. روسیه که قدرت دوم نظامی 
جهان شناخته می شــود و در تولید برخی تسلیحات جنگی دست برتر را دارد از ايران 

درخواست خريد پهپاد دارد. اين موضوع افتخاری است برای ما مسلمانان. 
دیدیم که پهپادهای ایرانی بسیار موثر هستند

»سوسانه کولبل« تحلیلگر اشپیگل در يك برنامه تحلیلی در شبكه دويچه وله آلمان 
گفت: ايران می داند چطور بازی را به پیش ببرد و روسیه در حال حاضر به ايران نیاز دارد.
ايران می داند اگر االن در کنار روسیه بايستد در آينده روسیه مديون اين کشور خواهد 

بود و اين همكاری برای ايران سخت نیست. 
ايران علی رغم وضعیت ســختی که در آن قرار دارد يعنی تحريم 4۰ساله، از نظر 
نظامی به صورت حیرت انگیزی خوب مجهز است و ما سال ۲۰19 ديديم که پهپادهای 
ايران بســیار موثر هســتند وقتی که به پااليشگاه های عربســتان سعودی حمله شد و 

5۰درصد از تولید نفت در يك برهه زمانی مسدود شد. 

درمکتب امام

ماه شکست قدرت های یزیدی
ماه محّرم، ماه شكســت قدرت های يزيدی و حیله های شــیطانی 
اســت. مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس 
غلبه ســپاه عقل بر جهل و عدل بر ظلم و امانت بر خیانت و حكومت 
اسالمی بر حكومت طاغوت است، هرچه باشكوه تر و فشرده تر برپا شود، 
و بیرق های خونین عاشورا به عالمت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، 

هر چه بیشتر افراشته شود.
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رئیس قوه قضائیه در سفر به استان بوشهر:

وضعیت انبارهای گمركات و اموال تملیکی
تا حصول نتیجه مطلوب دنبال می شود

بقیه از صفحه ۲
ســؤال اینجاست که چطور می شود بسیاری از دانش آموزان دختر پس از 1۲ سال تحصیل و در اختیار 
آموزش و پرورش بودن، کمترین اطالعی از فلســفه حجاب یا نــگاه اعتقادی و باورمندانه به حجاب پیدا 
نمی کنند؟ چرا در تمام این 1۲ سال و سپس در آموزش عالی نباید مبانی فلسفه حجاب به عنوان یک واحد 
درسی مستقل و مهم تدریس شود؟ اینکه دوران مهم و اثرگذار 1۲ سال تحصیلی بیشتر به فرمول، تست، 
آزمون و معدل و غفلت از امور تربیتی و تبیین اصول اعتقادی - اجتماعی مهم مانند حجاب بگذرد، و تقریبًا 
هیچ فیلم، ســریال یا انیمیشن مروج حجاب و عفاف برای کودک و نوجوان ما تدارک دیده نشود، از آنسو 
فضای مجازی رها شده و مملو از شبهات اعتقادی و ضد حجاب و عفاف، یا سریال ها و انیمیشن ها و بازی های 
رایانه ای غربی مروج بی حجابی و قبح شکنی مرجع و تغذیه کننده فکری کودکان و نوجوانان ما شود و چند 
سال بعد تازه به فکر چاره برای کم توجهی یا سهل انگاری نسبت به حجاب باشیم عاقالنه و منطقی است؟

اثرگذاری کار فرهنگی همراه با اقناع مخاطب بارها و بارها در همین جامعه ما به اثبات رسیده است. به 
عنوان مثال ســال ها قبل در شرایطی که استفاده از کمربند ایمنی در خودرو مرسوم نبود و ساالنه هزاران 
نفر بر اثر همین کم توجهی کشته یا دچار ضایعه های سنگین جسمی می شدند تصمیم گرفته شد با یک کار 
عمیق فرهنگی این ضعف برطرف شود. طی چند سال با تولید و پخش انیمیشن های با کیفیت و جذاب، ساخت 
برنامه های هشدار دهنده ترافیکی، اصرار به نمایش بستن کمربند ایمنی در فیلم ها و سریال ها، کشاندن مقوله 
فرهنگ رانندگی به سطح آموزش جدی در مدارس و اقدامات مفید دیگر کار را به جایی رساند که این رفتار 
به یک عادت و فرهنگ تبدیل شود و همه بپذیرند استفاده از کمربند ایمنی نه محدود کننده حق آزادی و 
انتخاب رانندگان و سرنشینان خودرو بلکه ضامن حفظ جان آنهاست. همین اتفاق درخصوص استفاده از کاله 
ایمنی موتورسواران هم افتاد و اکنون مردم اگر برخورد پلیس با رانندگان متخلفی که همچنان به نبستن 
کمربند ایمنی یا استفاده نکردن از کاله ایمنی موتور سواری اصرار دارند ببینند حق را به پلیس می دهند.

در همین ماجرای کرونا مگر غیر از این بود که در روزهای ســخت شیوع بیماری بیان دالیل مستند و 
تبیین فواید عقلی و منطقی اســتفاده از ماسک و آموزش همه جانبه در این خصوص باعث استقبال مردم 
از آن شد؟ چه چیزی جز کار درست و فرهنگ  سازی همراه با اقناع افکار عمومی می توانست باعث جلب 
مشــارکت مردم در این زمینه شود؟ عده قلیلی هم فکر می کردند که اصرار و در مواردی اجبار به استفاده 
از ماسک سلب کننده آزادی فردی آنهاست اگر اکنون در قید حیات باشند و از کرونا جان سالم به در برده 

باشند خواهند گفت که اشتباه می کردند.
رهبر انقالب در زمینه نیاز به آموزش و اقناع  سازی در بحث حجاب می فرمایند: »کسانی هستند که از 
حکم حجاب و فلســفه  حجاب و فواید حجاب اّطالعی ندارند، باید اینها را با حجاب آشنا کرد لذا به عنوان 
یک فعالیت تبلیغی شما ذهن این دختر جوان، یا این زن جوان را با اهمیت حجاب آشنا کنید؛ یعنی به او 
تفهیم کنید که حجاب از لحاظ شرعی و از لحاظ منطقی این است. در ذهن او، استدالل صحیح را در مورد 

رعایت حجاب راسخ کنید.«
اهمیت اقناع  ســازی و کار درست فرهنگی تا آنجاست که امروز در دل دنیای غرب زنان غیر مسلمان 
وقتی با فلسفه و اهمیت حجاب به طور درست و اصولی آشنا می شوند به سمت استفاده از حجاب و اسالم 
آوردن گرایش پیدا می کنند. مقوله حجاب نیز امروز نیازمند کار عمیق و همه جانبه فرهنگی، آموزشــی و 
اقناع کننده از دوران مدرســه تا سطوح سنی مختلف است و در شرایطی که دشمنان این مملکت به طور 
شبانه روزی و با استفاده از همه ابزار و با دروغ و ریاکارانه در قالب دفاع از حقوق زنان یا آزادی و... مشغول 
خدشــه به این مسئله هستند قطعا این همه انفعال و کم کاری دستگاه های مسئول که باعث طمع دشمن 

شده نه تنها توجیهی ندارد بلکه نیازمند بازخواست است. 

چشم طمع دشمن
به كم كاری ها در موضوع حجاب

یادداشت روز

رئیس  دستگاه قضا شامگاه چهارشنبه در 
سفری بدون پروتکل های تشریفاتی و با پرواز 

عمومی وارد استان بوشهر شد.
به گزارش اداره کل  روابط عمومی قوه قضائیه، 
حجت االســالم والمسلمین غالمحسین محسنی 
اژه ای در سفر به استان بوشهر با حضور در منطقه 
ويژه اقتصادی استان، در بازديدی چهارساعت و 
نیمــه وضعیت اين منطقــه اقتصادی را از حیث 
فرآيندهــای مختلف ناظر بر ورود و خروج کاالها 
و نگهداری آنها، مورد نظارت، بررســی و ارزيابی 

قرار داد. 
در جريان بازديد رئیس قوه قضائیه از منطقه 
ويژه اقتصادی بوشهر، که عالوه بر مسئوالن استانی، 
تعــدادی از مقامات دولتی نیز حضور داشــتند، 
وضعیت ۳۰ کانتینر بالتكلیف دراين منطقه ويژه 
اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت؛ ۳۰ کانتینری که 
در جريان انبارگردانی های اداره بنادر و دريانوردی 
بوشــهر کشف شده بودند و نكته قابل تأمل آنكه 
سابقه و اطالعاتی از اين کانتینرها در هیچ کدام از 
سامانه  های اداره بنادر و دريانوردی بوشهر وجود 
نداشــت. عالوه بر اين، طبق اســتعالم از يكی از 
شرکت های مالك اين کانتینرها، آنها نیز از محتوای 
داخل اين کانتینرها اظهار بی اطالعی کرده بودند. 
رئیس دســتگاه قضا در جريــان اين بازديد 
میدانی، اقدام به شكســتن پلمــب برخی از اين 
کانتینرها که از دهه ۸۰ تاکنون بالتكلیف بودند، 
کرد؛ از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شــده 
به قاضی القضات، از ســال ۸۸ که سیســتم ثبت 
دســتی انبارهای منطقه ويژه اقتصادی بوشهر به 
سامانه های الكترونیكی تبديل و تجهیز شد، نسبت 
به گنجاندن اين ۳۰ کانتینر در آن ســامانه های 
الكترونیكی اقدامی صورت نگرفت؛ لذا از سال ۸۸ تا 
انبارگردانی صورت گرفته در سال جاری، هیچ گونه 
اطالعی از وجود اين ۳۰ کانتینر در انبارهای بنادر 
و گمرکات بوشــهر وجود نداشت و از مشخصات 
ناظــر بر محتوا و مالك اين کانتینرها اطالعی در 

دست نبود؛ بر همین اساس طبیعتاً نسبت به اعالم 
متروکه شدن آنها نیز اقدامی صورت نگرفته بود. 
اژه ای در ادامــه نســبت به انجــام اقدامات 
قانونی درخصوص تعیین تكلیف اين ۳۰ کانتینر، 
دســتورات مقتضــی را صادر کــرد و خطاب به 
مســئوالن و متولیان اســتانی و دولتی گفت: در 
حال حاضر در قبال اين ۳۰ کانتینر، ســه بحث 
اصلی وجود دارد؛ نخست آنكه چرا طی 1۳ سال 
اخیر، کشــتیرانی که صاحب 11 کانتینر از اين 
۳۰ کانتینر بوده و قاعدتاً مجوز ساير کانتینرها را 
صادر کرده، هیچ موقع سراغی از آنها نگرفته است؟ 
نكته دوم آن است که مشخص نیست محتوای اين 
کانتینرها از ابتدا همین بوده يا خیر؟ و مواردی به 
آن اضافه يا کم شــده است؟ چرا که برخی از اين 
کانتینرها حاوی محموله های متفرقه يا کارتن های 
خالی بودند؛ و نكته ســوم آنكــه در حال حاضر 
کدام دستگاه مسئول بررسی و تعیین تكلیف اين 

محموله هاست؟ 
رئیــس  عدلیه در ادامه از مســئوالن اداره 
بنادر و دريانوردی بوشــهر اين سؤال را مطرح 
کرد کــه چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود 

چنین کانتینرها و محموله های بالتكلیف را به 
گمرک اعالم نكردند؟

محسنی اژه ای تاکید کرد: ظرف ۶ ماه آينده 
مجــدد از منطقه ويژه اقتصادی بوشــهر بازديد 
خواهم کرد تا ببینم که آيا ســاماندهی کاالها و 
محموله های بالتكلیف و بالصاحب و ثبت آنها در 
سامانه های الكترونیكی محقق شده و مراتب اين 
موضوع از سوی اداره بنادر و دريانوردی بوشهر به 

اداره گمرک اعالم شده است يا خیر؟ 
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازديدهای میدانی 
خود در ســفر به بوشهر، به انبارهای گمرک اين 
شهر نیز سرکشــی کرد؛ در اين انبارها نیز 1۸۰ 
رديف کاالی متروکه وجود داشــت که نسبت به 
اعالم آنها به سازمان اموال تملیكی اقدامی صورت 
نگرفته بود؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا به 
مسئوالن دادستانی بوشهر دستور داد تا در اسرع 
وقت بررســی کنند چه میزان از اين 1۸۰ رديف 
کاالی متروکه از ناحیه گمرک بوشهر، به سازمان 
اموال تملیكی جهت جمع آوری اعالم شده است؟
وی در ادامه بازديد از انبارهای گمرک بوشهر 
از بخش نگهداری خودروهای لوکس اين گمرک 

بازديد به عمــل آورد؛ در اين بخش بالغ بر 9۷۶ 
دســتگاه خودروی لوکس وجود داشــت که ۲۲ 
دســتگاه از آنها متروکه شــده بودند و فقط 9۰ 
دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیكی گزارش 

شده بودند.
رئیس  عدلیــه در اين بخش، از مســئوالن 
مربوطه اين ســؤال را مطرح کــرد که چنان که 
پس از طی فرآيندهای قضايی، اين خودروها رفع 
توقیف شوند، آيا قابلیت ترخیص را خواهند داشت 
يا با موانع ديگری مواجه اند؟ که مسئوالن مربوطه 
پاســخ دادند: پس از رفع توقیف از اين خودروها، 
اقداماتی در قبال آنها بايد از ناحیه وزارت صمت 

صورت گیرد.
قاضی القضــات در ادامه بازديــد از انبارهای 
گمرک بوشــهر، از بخش نگهداری ماشین آالت 
ســنگین راه  سازی در اين گمرک بازديد به عمل 
آورد؛ بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین آالت سنگین 
ويژه راه  سازی که مســتعمل شده بودند در اين 
بخش نگهداری می شد که مشكل ترخیص آنها نیز 
ناظر بر عدم برخورداری از مجوز »کمیسیون ماده 
يك آيین نامه اجرايی مقررات صادرات و واردات در 

راستای حمايت از تولید« بود.
رئیــس  قوه قضائیه در هنــگام بازديد از اين 
بخش به گفت وگوی مســتقیم و بی واســطه با 
صاحبان اين ماشــین آالت پرداخت و در راستای 
رفع مشكالت و مسائل آنها دستورات مقتضی را 

صادر کرد.
 بازديــد از چهار انبار ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیكی استان بوشهر، بخش ديگری 
از بازديــد میدانی رئیس  قوه قضائیه در ســفر به 

استان بوشهر بود.
رئیــس  قوه قضائیه گفت: وضــع موجود در 
انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیكی 
از حیث ساماندهی مناسب کاالهای متروکه، قابل 
مقايســه با 1۰ ماه گذشــته نیست اما موضوع تا 

حصول نتیجه مطلوب دنبال می شود.

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگوی 
خارجه  وزارت  سرپرســت  بــا  تلفنی 
افغانستان گفت: اگر مسئله حق آبه ایران 
از هیرمند با سرعت و جدیت حل و فصل 
نشود، در ســایر حوزه های همکاری دو 
کشور آثار منفی خود را نشان خواهد داد.
در پی دستور آيت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
مســئله  پیگیری  درخصوص  رئیس جمهــور 
حق آبه جمهوری اســالمی ايران در هیرمند، 
حسین امیرعبداللهیان وزير امور خارجه ايران 
پنجشــنبه شب ششــم مرداد ماه با امیرخان 
متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان تلفنی 

گفت وگو کرد. 
رئیسی در جلســه هیئت وزيران، وزرای 
امورخارجــه و نیرو را مامــور پیگیری حق آبه 
ايران از رود هیرمند کرد و گفت: دولت مردمی 
در پیگیــری حقوق ملت به هیچ عنوان کوتاه 

نخواهد آمــد. امیرعبداللهیان در گفت وگوی 
تلفنی با امیرخان متقی با اشاره به بارندگی های 
اخیر و جاری شــدن آب در رودخانه هیرمند، 
ابــراز امیدواری کرد که موانع مصنوعی جهت 
رسیدن آب  به جمهوری اسالمی ايران و تامین 

حق آبه ايران وجود نداشته باشد. 
وزير امور خارجه ايران گفت: تحويل حق آبه 
ايران شــاخص مهمی برای سنجش تعهدات 
هیئت حاکمه سرپرســتی افغانستان در عمل 

به تعهدات بین المللی در قبال ايران است.
امیرعبداللهیان با اشــاره به مطالبه جدی 
مردم و نمايندگان سیســتان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسالمی از وزارت امور خارجه 
افزود: اگر مســئله حق آبه ايران از هیرمند با 
ســرعت و جديت حل و فصل نشود، در ساير 
حوزه های همكاری دو کشــور آثار منفی خود 
را نشــان خواهد داد. وزيــر امور خارجه ايران 

بیان کرد: به زودی هیئت عالیرتبه ای از وزارت 
نیروی ايران برای بررسی و رفع موانع موجود 
و رايزنی با مقامات افغانستان در مورد حق آبه 

عازم اين کشور می شود.
امیرعبداللهیــان در بخــش ديگری از 
گفت وگــوی تلفنی اش بــا امیرخان متقی 
همچنین با اشــاره بــه عالقه مندی فعاالن 
اســالمی  جمهوری  خصوصی  بخش هــای 
ايــران برای حضــور در اقتصاد افغانســتان 
عنــوان کرد: ايران از حضور و فعالیت بخش  
خصوصی خود در افغانستان حمايت می کند 
و همزمــان انتظار دارد مقامات افغانســتان 
نیــز با توجه به اهمیــت فعالیت های بخش 
خصوصــی در اقتصاد افغانســتان از فعاالن 
 اقتصــادی ايــران در اين کشــور حمايت

کنند.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه 

افغانستان نیز در اين گفت وگوی تلفنی روابط 
دو کشور را برادرانه و در مسیر کمك به ملت 

افغانستان توصیف کرد.
وی با اســتقبال از ســفر هیئت وزارت 
نیــروی ايــران گفت: ما نســبت به حق آبه 
ايــران متعهــد هســتیم. زمانــی که آب 
 موجود باشــد، آن را به ســوی ايران روان

می کنیم.
امیرعبداللهیــان در پاســخ گفــت: ما 
می توانیم با تشــكیل تیم فنــی و عملیاتی 
مشترک مسیر رودخانه را به مجرای درست 
خــود برگردانیم تا مردم دو ســوی مرز از 

هدر رفت آب آسیب نبینند.
امیرخــان متقی به ســفر هیئت وزارت 
کشــاورزی افغانستان به تهران اشاره کرد و 
توسعه هر چه بیشتر همكاری های دو کشور 

را خواستار شد.

در گفت وگوی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه افغانستان مطرح شد

تأكید امیرعبداللهیان بر حل هر چه سریع تر مسئله حق آبه ایران از هیرمند

خطیب جمعه تهران:

فریادمان برای حل مشکالت اقتصادی
 كمتر از مقوله حجاب نبوده است

بر  با تاکید  امام جمعه موقت تهــران 
اینکه حجاب مبنای قرآنی و فقهی دارد و 
علما آن را از ضروریات دین می دانند، گفت: 
ما فریادمان در رابطه با مشکالت اقتصادی 
اگر بیشتر از حجاب بوده، کمتر نبوده است.
آيت اهلل ســید احمد خاتمی در خطبه های 
نماز جمعه تهران درباره فرمايشات مهم رهبری 
در ديدار با ائمه جمعه کشور تصريح کرد: انصافا 
اين فرمايشات می تواند منشور امامت جمعه باشد.
به گزارش فــارس، امام جمعه موقت تهران 
در مــورد موضوع حجاب و عفاف گفت: غربی ها 
می گفتند تــا زمانی کــه زن از قیود اخالقی و 
شــرعی رها نشود پیشرفت نمی کند اما خالفش 
را در ايران ديدند که زن ايرانی با حجاب اسالمی 
در تمامی عرصه ها خوش درخشید و غربی ها از 
اين عصبانی شدند و در نتیجه قرارگاه فرهنگی 
علیــه حجاب را فرماندهی کرده و در ترويج اين 

منكر می دمند.
وی بیان داشــت: در نوبــت قبل، در جواب 
شبهه هايی که در اين مقوله وارد می شود که آقا 
شما چرا به مسائل اقتصادی اعتراض نمی کنید و 
فقط به حجاب چسبیده ايد گفتم گذشته از اينكه 
حجــاب مبنای قرآنی و فقهی دارد و علما آن را 
از ضروريات ديــن می دانند، ما نیز فريادمان در 
رابطه با مشكالت اقتصادی اگر بیشتر از حجاب 

بوده، کمتر نبوده است.
آيت اهلل خاتمی درباره حواشــی ايجاد شده 
بعد از خطبه های نماز جمعه اخیر تهران، تاکید 
کرد: بخشی از حرف من را تحريف کردند. گفته 
بودم بسیاری از کسانی که »بی حجاب هستند« 
اما »شــل حجابی و کم حجابی« را به حرف من 
اضافه کردند. کم حجابی هم گناه اســت اما من 

درباره »بی حجابی« حرف زدم.
امــام جمعه موقت تهــران افزود: من گفتم 
بســیاری از بی حجاب هــا برخاســته از همین 
خانواده هايــی هســتند که تديــن ندارند؛ اين 
حرفی بود که من زدم. اصاًل در کالم من اسمی 
از »دزدها« نبود. بعد از خطبه ديدم که منتشــر 
شده فالنی گفته اســت که اکثر بی حجاب ها از 
خانواده دزدها هستند. من به آن خبرنگاری که 
اين کار را کرده است می گويم امانت داری شما 
کجا رفته اســت؟ يك ماه تا توانستند فحاشی و 

هتاکی بی منطق کردند.
وی ادامه داد: من گفتم اکثر آنها يعنی برخی 
از آنها! چه بســا يك خانمی از خانواده متدينی 
باشــد اما از آنها بريده باشد. من گفتم »اکثر«؛ 
اکثــر مفهوم دارد. کلمه دزد را من اصاًل نگفتم؛ 
هم تلويزيون اين خطبه ها را پخش کرده است و 

مردم ديده اند و هم مكتوب خطبه ها که از ابتدا 
تا انتها آن را می نويسم موجود است. از خداوند 
می خواهم به همه ما امانت داری را عنايت کند.

آيت اهلل خاتمی با اشاره به ديدار رهبر انقالب 
با پوتین و اردوغان اظهار داشت: مواضع رهبری 
انقالب در اين ديدارهــا تجلی عزت، حكمت و 
مصلحت بی رو دربايســتی بود، به پوتین گفتند 
از کشته شــدن مردم عادی در جنگ ناخرسند 
هســتیم. در عین حال گفتند در قضیه اوکراين 
اگر ابتكار عمل را در دســت نمی گرفتید طرف 

مقابل دست به کار می شد.
امام جمعــه موقت تهران ادامه داد: رهبری 
انقالب در ديدار با اردوغان تاکید کردند که حفظ 
تمامیت ارضی ســوريه مهم اســت که موضعی 

حكیمانه بود.
وی تصريح کرد: دعوای استكبار و در راس آن 
آمريكا دعوا بر سر اسالم ناب محمدی است اين ها 
اين اســالم ناب حاکم بر ايــران را بر نمی تابند، 
اما بدانید نخواهید توانســت ايران اسالمی را از 
قرآن، اســالم و اهل بیت)ع( جــدا کنید، ما تا 

ابد ايستاده ايم.
آيت اهلل خاتمی با اشاره به آغاز ايام عزاداری 
سید و ساالر شهیدان گفت: بهترين فرصت برای 
جهاد تبیین مجالس عزاداری محرم است، نبايد 

اين فرصت را از دست داد.
امام جمعه موقت تهران افزود: دهه اول محرم 
دهه احیای امر به معروف و نهی از منكر اســت، 
تقويت نظام اســالمی از برجسته ترين معروف ها 
و تضعیف نظام اسالمی از بدترين منكرها است. 

تأکید رئیس جمهور بر مهارت آموزی؛
تصویب ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار

 برای تجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای
رئیس سازمان  حســینی نیا،  غالمحسین 
فنی و حرفه ای کشــور در ســخنرانی پیش 

از خطبه های نماز جمعه تهران به مناســبت 
هفته ملــی مهارت و ۶ مرداد؛ روز کارآفرينی 
و آموزش هــای فنی و حرفه ای بیان داشــت: 
مهارت آمــوزی هنر تبديل علم نافع به عمل 
صالح است؛ رسول اکرم )ص( نیز هر روز اين 
دعا را داشــتند که خدايا پناه می برم بر تو از 

علمی که سودی نبخشد.
به گــزارش ايرنا، وی افزود: هر علمی که 
به عمل درآيد و به دست عالمان عامل زمینه 
رفاه، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت مردم 
را فراهم کند، در مسیر علم نافع قرار می گیرد.
معاون وزير تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اظهار داشت: در سازمان فنی و حرفه ای بیش 
از ۶4۰ مرکز آموزشی و پنج هزار و 4۰۰ کارگاه 
برای مهارت آموزی جوانان تجهیز کرديم که به 
صورت رايگان اقدام به آموزش مهارت آموزی 
بــه جوانان می کنند. همچنیــن بیش از 1۲ 
هــزار آموزشــگاه آزاد هم در کشــور وجود 

دارد که نقش موثری در توســعه مهارت های 
آموزشی دارند.

حســینی نیا گفــت: در دولت ســیزدهم 
مهارت آمــوزی مــورد تاکید ويژه رياســت 
جمهوری اســت و رئیس جمهور معتقد است 
که پیشــرفت کشــور در پرتو توسعه آموزش 
و پــرورش و مهارت آموزی اســت؛ بر همین 
اساس در سفرهای پربرکتی که هیئت دولت 
و رئیس جمهور به ساير استان ها داشتند، شاهد 
تصويب بیش از ۲۰ هزار میلیارد ريال اعتبار 
برای تكمیل و تجهیــز مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای هســتیم که اين موضوع نويدبخش 

روزهای روشن در اين زمینه است.
رئیس ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور 
خاطرنشــان کرد: در اين سازمان برای عملیاتی 
کردن شــعار سال 14۰1 که توسط رهبر معظم 
انقالب »تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرين« 
نامگذاری شــده اســت، توجه بــه مقوله آينده 
مشاغل را که متاثر از تكنولوژی های روز و روند 
پرشتاب آن است، در دستور کار قرار داديم و با 
ايجاد طرح هايی مانند طرح مهارت آموزی برای 
دانشجويان، زمینه را برای مهارت آموزی بیش از 
5۰۰ هزار دانشجو و فارغ التحصیل در مهارت های 

دانش بنیان ايجاد کرديم.
نهضت مهارت آموزی

وی از آغاز توسعه مشارکت بخش خصوصی 
در قالب طرحی تحت عنوان »مهارت آموزی در 
محیط واقعی کار با کمك اصناف کشــور« خبر 
داد و افــزود: اين طــرح می تواند زمینه مهارت 
آموزی بیش از يك میلیون و 4۰۰ هزار جوان را 
در کارگاه های تولیدی و خدماتی فراهم کند که 
امیدواريــم يك نهضت مهارت آموزی را با کمك 
يكديگر داشته باشیم؛ چراکه اين اتفاق يك بازی 
برد – برد برای همه فعاالن اصناف و نیز جوانان 

حاضر در طرح مهارت آموزی خواهد بود.
حسینی نیا اظهار داشــت: همچنین هزار و 
5۰۰ مرکز کارگاهی را در کنار کارخانه و مراکز 
تولیدی ايجاد کرديم کــه زمینه مهارت آموزی 
هر چه بیشــتر را برای کارگران شــاغل در اين 
کارخانه هــا ايجاد می کند؛ امیدواريم به نقطه ای 
برسیم که هر کارخانه يك مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای را در درون خود داشته باشد.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان 
داشــت: امیدواريم با تالش جهادگونه همكاران 
در بخــش دولتی و خصوصی بتوانیم چتر کامل 
آموزش مهارتی را با کیفیت باال و متناسب با نیاز 
کشور فراهم کنیم که در اين مسیر نیازمند کمك 

دولت و مردم خّیر هستیم.
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کیم جونگ اون: برای درگیری نظامی با آمریکا
کاماًل آماده ایم

رهبر کره شمالی در سخنرانی خود به مناسبت روز 
پیروزی گفت که کشورش برای درگیری نظامی با آمریکا 

کاماًل آماده است.
رسانه دولتی کره شمالی بامداد پنجشنبه به نقل از »کیم 
جونگ اون« رهبر این کشور گزارش دادند که اگر کره جنوبی 
اقدامات نظامی خطرناکی انجام دهد، دولت و ارتِش آن را به کلی 
نابود می کند. به گزارش فارس، رهبر کره شمالی در سخنرانی 
خود به مناسبت روز پیروزی همچنین گفت که کشورش برای 

درگیــری نظامی با آمریکا کاماًل آماده اســت و»اگر رژیم کره 
جنوبی و گانگسترهای نظامی به فکر حمله نظامی به ما هستند 
و معتقدند که می توانند بخشی از قدرت نظامی ما را پیشگیرانه 
بر اساس ابزارها یا روش های نظامی خاص خنثی یا نابود کنند، 
در اشتباه هستند.« گفتنی است کره جنوبی چند ماهی است 
با حمایت های آمریکا و در مواجهه با همســایه اتمی خود، وارد 
فاز تهاجمی شــده و آزمایش های موشــکی متعددی را انجام 
می دهد. برخی از این تحرکات نظامی بی سابقه عنوان شده است.

 سفیر آمریکا در نیکاراگوئه زبان درازی کرد 
با تحقیر اخراج شد

 دولت نیکاراگوئــه در آمریکای التیــن از ورود 
»هوگو رودریگز« سفیر جدید آمریکا به این کشور در پی 
سخنرانی اخیر وی در برابر کمیته روابط خارجی سنای 

آمریکا، جلوگیری کرد.
»هوگو رودریگز« اخیرا در سخنرانی خود در برابر کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا اظهاراتی را علیه دولت 
نیکاراگوئه مطرح کرد. وزیرخارجه نیکاراگوئه نیز در پیامی 
خطاب به وزیرخارجه آمریکا تاکید کرد که دولت نیکاراگوئه 

سخنان اخیر »هوگو رودریگز« را بر خالف منافع و حاکمیت 
ملی خود می داند و خواســتار عقب نشینی واشنگتن از این 
مواضع است. وی تاکید کرد که سخنان سفیر جدید آمریکا 
در نیکاراگوئه بیانگر دخالت در امور داخلی این کشور و عدم 
رعایت اصل احترام متقابل است. »هوگو رودریگز« پنج شنبه 
گذشته در برابر اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا گفته بود نیکاراگوئه به سرعت در حال تبدیل به یک 

کشور منفور در منطقه است.
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مجارستان:باایناستراتژیحریفروسیهنمیشویم
بامسکومذاکرهمیکنیم

در گفت وگوی تلفنی 2 ساعته رهبران چین و آمریکا

شی جین پینگ خطاب به بایدن: هرکس با آتش بازی کند خواهد سوخت!

آمریکایی ها از ترس جنگ داخلی حزب جدید تشکیل دادند

سرویس خارجی-
اظهارات  جدیدترین  در  مجارستان  نخست وزیر 
خود درباره جنگ اوکراین که از بروز شکاف گسترده 
در اروپا حکایت دارد گفته اوکراین )بخوانید ناتو(ناتو 
قادر به شکست روسیه نیست و این کشور برای خرید 

گاز در حال مذاکره با روسیه است.
شکاف در اتحادیه اروپا درباره کم و کیف تحریم نفت و 
گاز روسیه به دلیل جنگ اوکراین روز به روز بیشتر خود را 
نمایان می کند. پیش از این مقامات کاخ ســفید درباره بروز 
اختالف در اروپا ابراز نگرانی کرده بودند. هفته گذشته شبکه 
»سی ان ان« به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده بود 
که دولت »جو بایدن« نگران اســت که کمبود گاز ناشی از 
کاهــش عرضه نفت و گاز و انرژی روســیه به غرب ممکن 
است اتحاد اروپا علیه مســکو را تضعیف کند. گزارش های 
جدید نیز نشان می دهد که نگرانی ها در آن سوی آتالنتیک 

بی مورد نیست!
به عنــوان مثال صــدر اعظم اتریــش در جدیدترین 
اظهاراتــش تحریم گاز روســیه را »غیرممکن« دانســته و 
نخست وزیر مجارستان نیز اعالم کرده اوکراین نمی تواند در 

جنگ با روسیه پیروز شود. 
به نوشــته خبرگزاری »تاس«، کارل نهامر در نشست 
خبری با »ویکتور اوربان« گفت:  »موضع اتریش این اســت 
که تعریف یک بسته تحریمی علیه صادرات گاز روسیه غیر 
ممکن اســت...نه فقط به این دلیل که اتریش به گاز روسیه 
وابسته است، بلکه صنعت آلمان نیز به آن وابسته است و اگر 
صادرات گاز روســیه از بین برود، اتریش نیز سقوط خواهد 

کرد و با بیکاری گسترده مواجه می شویم.«
وی در ادامه با گالیه از اقدامات ناکافی ســران اتحادیه 
اروپا درباره بحران انرژی گفت »بیانیه های متعددی از سوی 
کمیسیون اروپا منتشر می شــود ولی اقدامات بسیار اندکی 
انجام می شوند و نشــانه ای از اجرای پلتفرم مشترک خرید 
گاز که از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده وجود ندارد.« 
نخست وزیر مجارستان نیز که این روزها پرچم عصیان را در 
اتحادیه اروپا بلند کرده خطاب به خبرنگاران گفت: »اوکراین 
در این جنگ قادر به پیروز شدن نیست و راهبردهای ناتو در 

حمایت از اوکراینی ها با تعلیمات و تسلیحات تا به حال نشان 
داده که به پیروزی منتج نمی شوند.« اوربان این را هم گفت 
که بدون رسیدن به صلح در اوکراین، تمام اتحادیه اروپا »به 
داخل وضعیت جنگی هل داده خواهد شد و بدون تغییر در 
راهبرد، صلحی نیــز در کار نخواهد بود.« این مقام اروپایی 
در ادامه گفت: »در صورتی که جنگ ادامه پیدا کند معلوم 
نیست چطور از رکود اقتصادی جلوگیری خواهیم کرد.« او 
در تأیید اظهارات »نهامــر« درباره غیرممکن بودن تحریم 
گاز روســیه نیز این طور موضع گرفت: »مــا به یک دیوار 
برخورد کرده ایم که همان تحریم گاز است و به اتحادیه اروپا 
پیشــنهاد می کنم به این دیوار نکوبد...فقط گفت وگو میان 
روســیه و آمریکا می تواند به این درگیری خاتمه دهد زیرا 

روسیه به دنبال ضمانت های امنیتی است.« 
بر اســاس گزارش »سی.ان.ان« نخست وزیر مجارستان 
بیان داشت که نمی توان از ابزار تحریم ها برای تضعیف ثبات 
مسکو اســتفاده کرد. وی همچین گفت در حال مذاکره با 
روس ها برای خرید ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز اضافی است 
و این قرارداد می تواند در تابســتان منعقد شود. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، دو کشــور در کنار یک پیمان بلندمدت 
موجود برای تامین گاز، در حال مذاکره برای عرضه بیشــتر 
هســتند. مجارســتان که حدود ۸۵ درصد به گاز روســیه 
وابســته اســت، قاطعانه با ایده تحریم های اتحادیه اروپا بر 

واردات گاز روسیه مخالف است.
نفتبهجایحقوقبشر

کمبود انــرژی در اروپــا مقامات کشــورهای اروپایی 
را مجبــور کرده تا به هرخواری و خفتــی تن داده و حتی 
روی تمامی موازین و ادعاهای حقوق بشــری خود نیز قلم 
بکشند. درهمین رابطه دیدار رئیس جمهور فرانسه با ولیعهد 
عربستان سعودی که متهم به صدور دستور قتل روزنامه نگار 
منتقد سعودی است با انتقاد گروه های حقوق بشری رو به رو 
شده است. رسانه های بین المللی از جمله خبرگزاری رویترز 
دیــدار ماکرون با محمد بن ســلمان را بخشــی از تالش 
کشــورهای غربی برای جلب حمایت عربستان سعودی به 
عنوان یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده نفت در بحبوحه 
جنــگ در اوکراین دانســته اند. مخالفان دولت فرانســه و 

گروه های حقوق بشری، تصمیم ماکرون برای دعوت کردن 
بن سلمان به ضیافت شــام در کاخ الیزه را مورد انتقاد قرار 
داده اند. سفر ولیعهد سعودی به پاریس دو هفته بعد از دیدار 
جو بایدن با بن ســلمان در ریاض انجام می شود. این دیدار 
با واکنش »آگنس کاالمارد«،دبیرکل سازمان عفو بین الملل 
همراه شد. او در توئیتر نوشته است: »بازگرداندن حیثیت به 
این شــاهزاده قاتل در فرانسه هم همانند ایاالت متحده به 
عنوان سیاســت واقع گرایانه توجیه خواهد شد، اما در واقع 
چیزی که غلبه دارد، التماس است. با واقعیت رو به رو شویم«

دادستان های فرانســوی در حال بررسی شکوائیه هایی 
هســتند که بــه دلیل نقش ســعودی در جنگ یمن علیه 
بن سلمان مطرح شــده است. سه ســازمان حقوق بشری 
روز پنجشــنبه به رویترز گفته اند با تنظیم شکایت نامه ای 
از مســئوالن فرانســه خواســته اند به تحقیق درباره نقش 
بن ســلمان در شکنجه و قتل خاشــقچی بپردازد.به نوشته 
روزنامه »الشــرق االوسط« به نقل از یک فرد مطلع در کاخ 
الیزه، ماکرون و بن ســلمان در مراسم شام کاری پنجشنبه 
شــب، تأمین انرژی برای کشــورهای اروپایی در بحبوحه 

بحران ناشی از جنگ اوکراین را به بحث گذاشتند.
زیان5میلیاردیوروییشرکتبرقفرانسه

در فرانســه همچنین شــرکت برق این کشور به دلیل 
کاهش تولید انرژی هســته ای و دســتور دولت برای ارزان 
فروشی برق متحمل زیان بی سابقه ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
یورویی شد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، این شرکت 
به دلیل کاهش تولید انرژی هســته ای، ناشی از مشکالت 
فنــی برخی راکتورهایش و نیز کمــک دولت به مهار بهای 

برق، یکی از ســنگین ترین زیان های تاریخ خود را در نیمه 
اول ســال ۲۰۲۲ متحمل شده است. این کاهش تولید کم 
ســابقه به ویژه پیامد تعطیلی ۱۲ رآکتور به دلیل خرابی و 
۱۸ رآکتــور به دلیل تعمیر از مجموع ۵۶ رآکتور در اختیار 
این شرکت است. بر اساس این گزارش دولت فرانسه شرکت 
برق را مجبور کرده برای جلوگیری از افزایش بهای قبوض، 
برق ارزان تری را نســبت به رقبا به فروش برساند.۸4 درصد 
از ســهام شرکت برق فرانسه در اختیار دولت است و برنامه 
ملی و دولتی شدن کامل آن برای ماه های آینده پیش بینی 

شده است.
اعتصابدرانگلیس

انگلیــس نیز به گونه دیگری درگیــر بحران اقتصادی 
ناشی از جنگ اوکراین است و روزی نیست که اتحادیه های 
کارگــری در این کشــور تظاهرات یا اعتصــاب نکنند. در 
جدیدترین مورد یک اتحادیه تجاری در انگلیس از اعتصاب 
کارکنان بزرگ ترین بندر کانتینری این کشور خبر داد که 
می تواند مشــکالت بزرگ در حمل ونقل دریایی انگلیس به 
وجود آورد. به گزارش رویترز، این اتحادیه روز پنجشــنبه 
اعالم کرد که بندر فلیکســتو بزرگ ترین پایانه کانتینری 
انگلیس به علت اختالف بر سر پرداخت دستمزد اعتصاب 
خواهند کرد.در بیانیه  این اتحادیه آمده: »اعتصاب فلیکستو 
را به تعطیلی خواهد کشــاند و منجر به مشــکالت بزرگ 
لجســتیک دریایی و حمل ونقل جــاده ای منتهی به بندر 
می شــود. هیچ تاریخی برای این اعتصاب که ۹۲ درصد از 
کارگران به آن رأی مثبت دادند، ارائه نشــده اســت. علت 
این اختالف، تصمیم شــرکت اســکله و راه آهن فلیکستو 
اســت که فقط ۵ درصــد به حقوق کارگــران خود اضافه 
کرده اســت.« شبکه اســکای نیوز در این باره نوشت نرخ 
واقعــی تورم در حال حاضر بر روی ۱۱.۹ درصد ایســتاده 
اســت. دولت انگلیس درباره افزایش حقوق کارگران هنوز 
به وعده های خود عمل نکرده و لیز تراس رهبر محافظه کار 
نامزد نخســت وزیری این کشور وعده سرکوب اتحادیه های 
کارگری را داده است که از سوی محافل سیاسی به عنوان 
جدی ترین حمله به حقوق مدنی مردم این کشــور ارزیابی 

شده است.
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سرویس خارجی-
گروهی از مقام های ســابق دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه با اشــاره به بن بســت ها و بحران های 
سیاسی بی ســابقه ای که آمریکا با آنها مواجه شده و 
همچنین خطر بروز جنگ داخلی در این کشــور حزب 

جدیدی به نام »فوروارد« تاسیس کرده اند. 
آمریکا این روزهــا درگیر بحران های متعــدد و پیچیده 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اســت. اقتصاد این کشور تورم 
توام با رکود را تجربه می کند. بایدن اعتبار خود را نزد مردمش 
از دســت داده و خیابان های آمریکا نیز صحنــه وقوع روزانه 
خشونت های مسلحانه است، طوری که بر اساس اعالم آرشیو 
خشونت مسلحانه، در یک سال گذشته، تیراندازی های جمعی 
در آمریکا بیش از ۱۹ هزار کشــته و بیش از ۳۷ هزار مجروح 
به جای گذاشته است. افزایش خشونت های مسلحانه در آمریکا 
زنــگ خطر بروز جنــگ داخلی در این کشــور را نیز به صدا 
درآورده اســت. تارنمای آمریکایی »ساینس« چند روز پیش 
بود که طی گزارشــی نوشت نیمی از آمریکایی ها انتظار دارند 
کشورشان وارد جنگ داخلی شود و بسیاری از آنها می گویند 
حاضر هستند دموکراسی را با یک رهبر قدرتمند مبادله کنند. 
هفته گذشــته همچنین مجله آمریکایــی نیم قطع و مصّور» 
نشــنال اینکوایرر« که قدمتی حدود ۹۶ ساله دارد، در عنواِن 
اصلی روی جلد خود نوشــت »جنگ داخلــی دوم در آمریکا 
فوران کرد!« این عنوان درحالی نوشــته شــده که نظرسنجی 
دانشگاه شیکاگو هم نشان می دهد حدود یک سوم آمریکایی ها 
بر این باورند ممکن اســت بزودی الزم شود ضد دولت سالح 
به دســت بگیرند! حاال و در جدیدترین تحــول که از نگرانی 
گسترده از بروز جنگ داخلی در آمریکا حکایت دارد ده ها نفر 
از مقام های ســابق حزب دموکرات و جمهوری خواه یک حزب 
سیاسی جدید تشــکیل داده اند. این حزب که خودش را یک 
حزب »مرکزگرا« معرفی می کند نــام »Forward« )به پیش( 
را برگزیده و از روز پنجشــنبه تحت ریاســت »اندرو یانگ«، 
نامزد ســابق حزب دموکرات در انتخابات ریاســت جمهوری و 
»کریســتین تاد ویتمن«، فرماندار سابق ایالت نیوجرسی )که 

جمهوری خواه است( آغاز به کار کرده است. 

نهراستیمنهچپ
در وب سایت حزب »فوروارد« درباره ضرورت تشکیل این 
حزب آمده: »در حالی که ســایر حزب های سیاسی در آمریکا 
به دنبال تقســیم کردن مردم به اردوگاه های مختلف هستند 
هدف حزب فوروارد یکپارچه کردن آنها اســت... نه راســتیم، 
نــه چپ، به پیش.« »اندرو یانگ« هــم در یک پیام ویدئویی 
گفته هدف این حزب »پیدا کردن راه حل برای مشــکل هایی 
اســت که دارند به معنای واقعی کلمه ما را دیوانه می کنند.« 
»ویتمن« و »یانگ« روز چهارشــنبه در یادداشتی در روزنامه 
»واشنگتن پست« ضمن اذعان به اینکه تا کنون تمامی تالش ها 
برای تشــکیل یک حزب ســوم در برابر احزاب جمهوری خواه 
و دموکرات به شکست منجر شــده اند تالش کرده اند توضیح 
بدهند که چرا فکر می کنند این اتفاق درباره جنبش »فوروارد« 

رخ نخواهد داد.
شایدآمریکاسیصدمینسالتاسیسشرانبیند

به گزارش فارس در یادداشت موسسین حزب جدید آمده: 
»افراط گرایی سیاسی، کشور ما را از هم دریده است و دو حزب 
اصلی موفقیتی در درمان این بحران به دست نیاورده اند. هفته 
گذشته، کمیته منتخبی که در حال تحقیق درخصوص حمله 
۶ ژانویه۲۰۲۲ )۱۷ دی ۹۹( به ساختمان کنگره است موجب 
شــد ما یکی از تاریک ترین روزهای تاریــخ آمریکا را مجدداً 

زندگی کنیم. تالش هولناک برای انجام کودتای انتخاباتی در 
ایاالت متحده، قوی ترین ادله ای اســت که نشــان می دهد که 
ما با اضمحالل احتمالی دموکراســی مان رو به رو شده ایم.« در 
ادامه این یادداشت می خوانیم: »قطبی شدگی، آتش به خرمن 
ارعاب سیاســی می ریزد. در دو سال گذشته، شاهد تهدید به 
قتل و توطئه قتل علیه اعضای کنگره، فرمانداران، قضات دیوان 
عالی و حتی معاون رئیس جمهور بوده ایم.« موسســان حزب 
جدید ابراز نگرانی کرده اند »چنان که کاری انجام نشود، ایاالت 
متحده به شــکلی که قابل تشخیص باشد به سیصدمین تولد 
خودش در این قرن نخواهد رســید.« آنها ســپس با اشاره به 
آمارها و ارقام جدید ضرورت تشــکیل حزب جدید را توضیح 
داده اند: »آمریکایی ها اعتمادشان به دولت را از دست داده اند. 
طبق نتایج یک نظرســنجی اخیر، تقریباً از هر ۱۰ نفر ۸ نفر 
گفته اند کشــور در حال حرکت در مســیر غلطی است و دو 
ســوم رأی دهندگان تصور می کنند نه جمهوری خواهان و نه 
دموکرات ها اولویت هــای صحیحی را دنبال نمی کنند«آنها در 
ادامه خاطرنشــان کرده اند: »مسئله شوک آور اینکه تقریباً ۳۰ 
میلیون از آمریکایی ها معتقدند خشونت علیه دولت فعلی موجه 
است. همین تعداد آدم می خواهند به ضرب زور رئیس جمهور 
سابق دونالد ترامپ را به کاخ سفید برگردانند. این اتفاقی است 
که به هنگام شکست دموکراسی ها رخ می دهد: مردم احساس 

می کنند صدایشان شنیده نمی شود و با در پیش گرفتن مسیر 
افراط سالح به دست می گیرند و موجب می شوند جریان اصلی 

گفت وگوها به سمت جنگ داخلی حرکت کند.«
دلقِکدروغگو

در میانــه تالش ها برای تشــکیل حــزب جدید از ترس 
وقوع جنــگ داخلی در آمریکا، بحــران اقتصادی، کوچک تر 
شــدن اقتصاد و توجیهات دولت بایــدن مبنی بر دالیل این 
بحــران و همچنین انــکار وقوع این بحران مــردم آمریکا را 
به شــدت عصبانی کرده اســت. شــبکه »سی ان بی سی« در 
ایــن زمینه گزارش داده که ســخنان اخیر جو بایدن در نفی 
رکود اقتصادی در این کشــور، با واکنش تمسخرآمیز و البته 
غضب آلود مخاطبان آمریکایی رو به رو شــده است. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از »روسیا الیوم«، شبکه سی ان بی سی 
شامگاه گذشــته گزارش داده که جو بایدن روز پنج شنبه در 
سخنانی ایجاد رکود در اقتصاد آمریکا را رد کرده و گفته بود 
در شرایط کنونی رکودی را مشاهده نمی کند. این سخنان در 
شرایطی مطرح شده که دفتر پژوهش های اقتصادی وابسته به 
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی اعالم کرد که شاخص تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در ســه ماه دوم سال ۲۰۲۲ به میزان 
۹ دهم درصد کاهش پیدا کرده اســت. این در حالی است که 
بر اساس همین گزارش، شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا 
در سه ماه نخست سال جاری میالدی نیز، ۱.۶ درصد کاهش 
پیدا کرده بود.در این گزارش آمده است: بر اساس این آمارها 
اقتصاد آمریکا وارد روند رکودی خود شده است، که برمبنای 
کاهش شــاخص تولید ناخالص داخلی در دو دوره متوالی سه 
ماهه از یک سال، تعریف می شود.شبکه سی ان بی سی گزارش 
داد که انکار این واقعیت از ســوی جــو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا، اصال به مذاق مخاطبان آمریکایی خوش نیامده است و 
آنها رئیس جمهور را دلقک و دروغگو توصیف کرده اند. یکی از 
مخاطبان آمریکایی به نام مستعار »کی دی« خطاب به بایدن 
گفته است: »دلقک! ما در شرایط رکود قرار داریم!«. مخاطبی 
دیگر نیز گفته اســت: »بایدن به آمریکایی ها می گوید نگران 
نباشــید! اگر ما در شــرایط رکود قرار داریم، پس من تعریف 

رکود را تغییر می دهم!«

 سرویس خارجی-
پیش از سفر پر حاشــیه »نانسی پلوسی« به شرق 
آسیا و اما و اگرهای ســفر او به تایوان، رؤسای جمهور 
چین و آمریکا با هم یک مکالمه تلفنی دو ساعته داشتند 
که در آن »شی جین پینگ« خطاب به همتای آمریکایی 
خود هشــدار داده هرکس با آتش بــازی کند خواهد 

سوخت!
صحبت ها و مجادالت بر سر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
به تایوان مدتی است باال گرفته و با وجود مخالفت تلویحی »جو 
بایدن« با این سفر و هشدارها و تهدیدات تند و تیز پکن، نه تنها 
پلوســی خبری از معلق شدن این سفر نداده بلکه او از اعضای 

کنگره برای سفر به تایوان نیز دعوت کرده است.
پکن مدت هاســت که در سطوح مختلف از ارتش تا وزارت 
خارجه هشــدارهای جدی را به واشنگتن می فرستد تا پلوسی 
را از این ســفر منصرف کند. شاید در آخرین و جدی ترین این 
هشدارها رئیس جمهور چین خطاب به همتای آمریکایی خود 
در یک مکالمه تلفنی ۲ ســاعته هشدار داد: »کسی که با آتش 
بازی کند خواهد ســوخت.« به گزارش فــارس، رئیس جمهور 
چین به همتای آمریکایی هشدار داد: »چین صراحتاً با مداخله 
در امــور تایوان مخالف اســت و قاطعانه از حق حاکمیت خود 
دفاع می کند.« »کین گانگ«، سفیر چین در آمریکا نیز در مورد 
ســفر پلوسی هشدار داده، اگر کسی بخواهد جزیره تایوان را از 
کشور چین جدا کند و بخواهد اصل اساسی چین ]چین واحد 
و این که تایوان جزئی از آن اســت[ را به چالش بکشــد، در آن 
صورت ارتــش اقدامات قاطعانه ای را برای حفاظت از حاکمیت 

ملی و تمامیت ارضی این کشور اتخاذ خواهد کرد.
بایدن:بهمنربطیندارد

از طرف دیگر کاخ ســفید نیز نگران است که دیدار نانسی 

پلوسی از تایوان که »عبور از خط قرمز چین« است، به تبعاتش 
نیرزد. بایدن روز پنجم مرداد به طور تلویحی از هم حزبی خود، 
یعنی خانم پلوسی، خواست تا به توصیه های ارتش توجه کند: 
»ارتش فکر می کند که انجام این سفر در حال حاضر فکر خوبی 
نیســت«. سخنگوی کاخ سفید در نشســت خبری پنج شنبه 
شب خود درباره موضوع حساس سفر رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا گفت، جو بایدن معتقد اســت، به او ربطی ندارد که به 

پلوسی توصیه کند به تایوان برود یا نه.
احتماللغوسفر

حــاال خبر می رســد که یکــی از منابعی کــه بعدازظهر 
پنجشنبه برنامه سفر را بررسی کرده است، گفته که سفر تایوان 
در این برنامه »غیرقطعی« ذکر شده است. تور آسیایی پلوسی 

شامل سفر به کشورهای متحد آمریکا در آسیا شامل ژاپن، کره 
جنوبی، مالزی و سنگاپور خواهد بود. هیئت پلوسی روز جمعه، 
آخرین روزی که مجلس نماینــدگان آمریکا قبل از تعطیالت 
ماه اوت جلسه برگزار می کند، این سفر را آغاز کرد. گرچه این 
ســفر در ابهام است اما یکی از دســتیاران نانسی پلوسی گفته 
کــه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از دیگر اعضای کنگره این 
کشور برای همراهی با او در سفر به تایوان دعوت به عمل آورده 
اســت. همچنین مقامات پنتاگون گفته انــد اگر رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کند ارتش این کشور تدابیری 
»فراتــر از معمول« جهت تضمین امنیــت او در منطقه به کار 
خواهد گرفت. در همین حین خبر می رســد که ناو هواپیمابر 
»رونالــد ریگان« به همراه گروه رزمی خود ســنگاپور را ترک 

کرده و به سمت خلیج تایوان حرکت می کند. روزنامه »ساوث 
چاینا مورنینگ پســت« بامداد پنجشــنبه به نقل از یک گروه 
تحلیلــی محلی گزارش داد که ناوگروه تهاجمی نیروی دریایی 
آمریکا در شرق آسیا به سمت تایوان در حال حرکت است. در 
همین زمینه »ویلیام برنز«، رئیس »ســی آی ای«، هفته گذشته 
گفته یود، با وجود این  که ارزیابی می شد چین از عواقب به بار 
آمده برای روســیه به خاطر حمله اش به اوکراین درس عبرت 
گرفته باشد، به نظر می رسد که رئیس جمهور چین هنوز مصمم 
است تا از زور علیه تایوان استفاده کند. همچنین ژنرال »مارک 
میلی«، رئیس ستاد مشــترک نیروهای مسلح آمریکا، که برای 
هماهنگی با کشورهای هم پیمان در حوزه هند و اقیانوسیه در 
برابر اقدامات احتمالی چین علیه تایوان به آسیای شرقی سفر 
کرده بود، گفته که ارتش چین در پنج ســال گذشته در هوا و 

دریا تهاجمی تر عمل می کند.
گفتنی اســت، کار به جایی رســیده است که برخی از 
ناظران جهانی بعید ندانســته اند که حمله چین به تایوان و 
واکنش احتمالی آمریکا به آن، به جنگ جهانی منجر شود. 
جالب توجه است که مشاور امنیت ملی انگلیس در سخنرانی 
اخیر خود که به صورت مجازی انجام شــده است، گفته که 
فقدان گفت وگو )میان کشورهای غربی با روسیه و چین( در 
زمانی اتفاق می افتد که نه تنها »طیف وسیع تری« از خطرات 
راهبــردی وجود دارد، بلکه در نتیجه پیشــرفت های علم و 
فناوری، تکثیر تســلیحات و افزایــش رقابت در عرصه هایی 
مانند فضا، »مسیرهای تشدید تنش« بیشتری در روابط فی 
مابین آنها وجود دارد. او درباره افزایش احتمال جنگ اتمی 

در جهان هشدار داد.
هفتــه پیــش رو اما نشــان خواهــد داد، کــدام یک از 

طرفین)چین یا آمریکا( کوتاه می آید!

در حالی که انتخاب »محمد شــیاع ســودانی« به عنــوان گزینه 
نخست وزیری امیدها را برای خروج از بن بست سیاسی عراق زنده کرده، 
طرفداران »مقتدی صدر« که به ایجاد آشفتگی شناخته شده اند به پارلمان 
این کشور حمله ور شدند آن هم در سایه اهمال عجیب دولت »مصطفی 
کاظمی« که با کم کاری دولت او مهاجمین به منطقه شدیداً محافظت شده 

سبز بغداد به راحتی وارد شدند.
پس از چندین ماه بن بست کامل سیاسی که پس از انتخابات پارلمانی عراق به 
وجود آمد، آن  هم در سایه عدم اجماع جریان صدر با دیگر شیعیان، باالخره امیدها 
با انتخاب »محمد شیاع سودانی« زنده شد. اما هنوز ۳ روز از این اتفاق نگذشته بود 

که جریان صدر و طرفدارانش وارد میدان شدند تا اوضاع به حالت قبلی بازگردد!
منابع عراقی عصر روز چهارشــنبه بود که خبــر دادند ده ها تظاهرات کننده و 
مهاجم عراقی که به وضوح از طرفداران مقتدی صدر بودند، در اعتراض به پیشنهاد 
سودانی برای تصدی منصب نخست وزیری عراق به میدان »التحریر« بغداد آمده اند. 
تجمع کنندگان پس از حضور در میدان التحریر به سمت منطقه سبز بغداد حرکت 
کردند. بعد به منطقه سبز رسیدند و در نزدیکی یکی از دروازه های این منطقه در 
مجاورت وزارت برنامه ریزی عراق تجمــع کردند. معترضان به راحتی موانع بتنی 
موجود را تخریب کردند و وارد منطقه ســبز شدند. در نهایت گروهی از آنان وارد 
ساختمان مجلس نمایندگان عراق شدند و... ماجرا این طور پیش رفت که ساعاتی 
پس از هجوم این افراد به ســاختمان پارلمان عراق، صدر در پیامی از آنها خواست 
تا از منطقه ســبز بغداد خارج شوند. »صدر« در پیامی توئیتری خطاب به اعضا و 
هوادارانش نوشت: »پیغام شما به مقصد رسید، مفسد ها را ترساندید، دو رکعت نماز 
بخوانید و با آرامش و صحیح و سالم به خانه برگردید.« وی در این پیام همچنین 
بر »انقالب اصالح« و »رد فساد و بی عدالتی« تاکید کرد. هواداران وی پس از این 
پیام در حالی که شــعار می دادند »از سید اطاعت می کنیم« از ساختمان پارلمان 

عراق خارج شدند.
چارچوبهماهنگی:متوقفنمیمانیم

کمیته هماهنگی گروه های سیاســی شــیعی در عراق موسوم به »چارچوب 
هماهنگی«، شامگاه روز چهارشنبه، بیانیه ای در ارتباط با ورود تظاهرات کنندگان 
عراقی به ســاختمان پارلمان این کشــور صادر کرد. این کمیته اعالم کرد: »پس 
از آنکــه گروه های چارچــوب هماهنگی اقدامات عملی مربوط به آغاز تشــکیل 
دولتی خدمت رســان و ملی را تکمیل کردند و بر سر نامزدی شخصیتی میهنی و 
معروف به کاردانی و بی طرفی باالجماع توافق نمودند، از روز گذشــته، تحرکات و 
فراخوان های مشکوکی مالحظه شده که در آن به فتنه انگیزی، هرج ومرج افکنی 
و از بین بردن صلح مدنی تشــویق شده است...رویدادهای که امروز به سرعت رخ 
داد و به تظاهرات کنندگان اجازه ورود به منطقه دولتی ویژه و پارلمان  و نهادهای 
قانونی داده شــد و از طرف دیگر، عمل نکردن نیروهای ذی ربط به وظایفشــان 
شبهه های بسیاری را برانگیخت؛ از این رو ما دولت پیشبرد امور )مصطفی کاظمی( 
را مســئول کامل امنیت ادارات دولتــی، کارکنان آن ها، هیئت های دیپلماتیک و 
امــوال عمومــی و خصوصی می دانیم و از این دولــت می خواهیم که برای حفظ 
امنیت و نظم و جلوگیری از هرج و مرج و تحرکات غیرقانونی اقدماتی قاطع اتخاذ 
کند.« چنان که از این بیانیه نیز برمی آید این اتفاق آن هم در این برهه حســاس 
عراق با اهمال دولت کاظمی رخ داده اســت. جالب توجه آن که نخست وزیر عراق 
موقت با انتشــار بیانیه ای، ســعی کرد پای دولت خود را از اختالفات سیاسی که 
اخیراً در این کشور به وجود آمده، کنار بکشد. او اشاره ای به اهمال نیروهای تحت 
امــر خود نکرد که چگونه این اهمال منجر به تخریب اموال عمومی، فتنه انگیزی 
و هرج ومرج شــد آن چه به تعبیر کمیته هماهنگی بــه از بین بردن صلح مدنی 
می انجامد. به نظر می رسد عده ای در کشور دوست و برادر عراق نمی خواهند این 
کشور روی آرامش را ببیند و درست مثال آمریکا، خواستار تشکیل دولت در عراق 
نیستند. بهترین سناریو برای دشمنان عراق، ادامه این وضع یعنی »دولت بی سر« 
اســت! وضعیتی که در لبنان نیز چند سالی است به وجود آورده اند! »سید عمار 
حکیم«، رهبر جریان حکمت ملی عراق در گفت وگو با بخش عربی شبکه بی.بی.

سی گفت که ایران در نامزدی سودانی دخالتی نداشت. رهبر جریان حکمت ملی 
عراق در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراضات اخیر عراقی ها ارتباطی با سفر سردار 
قاآنی دارد تاکید کرد: »به هیچ وجه، این سفر هیچ ارتباطی با اعتراضات ندارد. او 
گاهی اوقات سفرهایش را علنی می کند و گاهی اوقات به دالیل امنیتی سفرش را 
به طور علنی اعالم نمی کند اما در هر صورت در این چند روز هیچ ســفری که با 

اعتراضات مرتبط باشد انجام نشده است.«
گردهماییبزرگحامیانحکیم

دیروز انبوهی از هواداران حزب حکمت به ریاســت عمار حکیم نیز در میدان 
الخالنی بغداد به مناسبت فرارسیدن محرم تجمع کردند.عمار نیز به محل وارد شد 
و سخنرانی کرد. گفته می شود این گردهمایی بزرگ و قدرت نمایی عظیم بی ارتباط 

با تجمعات جریان صدر و قدرت نمایی های اخیر او نیست.

کیهان بررسی می کند
چهکسانیدرعراق

نمیخواهنداینکشوررویآرامشراببیند؟
سرویس خارجي-

شهر حیفا به عنوان مهم ترین شهر زیرســاختي و اقتصادي رژیم 
صهیونیستي باردیگر شاهد حوادث و آتش سوزي هاي »مشکوك« بود! 
حوادثي که علت آن به ظاهر مشخص نیست و به نظر مي رسد که تکرار 

آن کیان صهیونیست ها را هدف قرار داده است.
در گرماگرم روزهاي تابستان که تحوالت مختلف منطقه اي شتاب گرفته؛ 
در ســرزمین هاي اشغالي بال و مصیبت شــدت گرفته است. از یک طرف بن 
بست سیاســي و بحران اقتصادي ماه هاست گریبانگیر اشغالگران در تل آویو 
شده و از طرف دیگر حوادث ویرانگر گلوي رژیم صهیونیستي را فشار مي دهد. 
گویي فلسطین اشغالي قرار نیست روي آرامش به خود ببیند و از همین رو نیز 
رسانه هاي صهیونیستي عصر پنجشنبه از وقوع آتش سوزی گسترده در شهر 
حیفا واقع در فلسطین اشــغالی خبر دادند. بر اساس گزارش ها، در این آتش 
ســوزی سه باب منزل مسکونی و شــماری خودرو آتش گرفته اند و نیروهای 

اطفای حریق به منطقه اعزام شده اند.
آتش ســوزي مشکوک حیفا را رسانه رسمي تل آویو با عنوان شبکه کان نیز 
تائید کرد و گفت که این آتش سوزی در روستای رخاسیم واقع در شرق حیفای 
اشغالی رخ داده، اما علتي براي این آتش سوزي مهیب اعالم نشد. تصاویر حجمي 
از آوار خانه هاي آتش گرفته در کنار خودروهاي سوخته در آتش را نشان مي دهد 

و مشخص است که خسارات آتش سوزي حیفا قابل توجه بوده است. 
 شهر حیفا حداقل از چند ماه گذشته با زنجیره اي از حوادث و آتش سوزي هاي 
مشــکوک رو به رو بوده که عمده این حوادث نیز به صورت مشــکوک و بدون علت 
خاصي اعالم شــده اســت! کمتر از دو هفته پیش نیز کانــال ۲۰ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی از نشت مواد سمی و خطرناک در یکی از تأسیسات بندري حیفا در 
فلسطین اشغالی خبر داد، اما در جریان آن حادثه نیز علت خاصي اعالم نشد. حتي 
یک روز قبل از آن حادثه نیز، وقوع آتش ســوزی در پاالیشــگاه »بی.زد.اِن« بندر 
حیفا از سوي  مالک آن پاالیشگاه  تایید شد، هرچند رسانه هاي صهیونیستي تالش 

داشتند تا آن حادثه نیز در رسانه ها چندان بازتابي نداشته باشد.
چراوقوعحوادثدرحیفامهماست؟

وقــوع حوادث پي در پي در شــهر بندري حیفــا از آن جهت داراي اهمیت 
دو چندان اســت که شــهر بندري حیفا یک شــهر اســتراتژیک و بســیار مهم 
براي صهیونیســت ها به شــمار مي رود و از نظر جمعیتي نیز سومین شهر مهم 
رژیم صهیونیســتي است. همچنین بیشــترین مراکز مهم حکومتی و اقتصادی 
صهیونیســت ها در دو شــهر مهم این رژیم یعنی حیفا و تل آویو بنا نهاده شده اند 
و از این حیث، این دو شــهر به شهرهای مهم و استراتژیکی برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی، سیاســی و امنیتی این رژیم تبدیل شده اند، هرچند در این میان، حیفا 
در شــمال سرزمین های اشغالی از اهمیت بیشتری به لحاظ اقتصادی و زیربنایی 

برخوردار است و این شهر به قلب اقتصادی رژیم اسرائیل ملقب شده است.
حیفــا همچنین به لحاظ وجود تاسیســات زیربنایی و اقتصادی بســیار و 
همچنین واقع شــدن آن در کنار کوه های جنگلي، یک شــهر اقتصادی-تجاری 
و توریســتی برای صهیونیست ها بوده و ساالنه میلیون ها دالر از بندر بزرگ این 
شــهر، تبادل تجارت صــورت گرفته و میلیون ها دالر هــم از برپایی جاذبه های 
توریستی در شهر به ویژه در کوه های کرمل، کسب می شود. تاسیسات زیربنایي 
مهمي همچون بندر، پتروشــیمي، شــرکت یافا به عنوان تامین کننده برق تمام 
ســرزمین های اشــغالی، مجتمع ماتام به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین پارک 
علم و فناوری صهیونیســت ها و ایستگاه راه آهن حیفا به عنوان مرکز حمل ونقل 
ریلی در فلسطین اشغالي در مجموع باعث اهمیت بسیار زیاد شهر حیفا شده و از 
همین رو نیز حوادث متعدد در این شهر با حساسیت و نگراني بسیاري از سوي 

صهیونیست ها دنبال مي شود. 
درلبهجنگداخلي

 خبر دیگر اینکه روز جمعه یک عضو پیشــین ســازمان اطالعات و امنیت 
داخلی رژیم صهیونیســتی موســوم به شاباک نســبت به وقوع جنگ داخلی در 
درون این رژیم هشدار داد. شبکه اسرائیلی آی-۲4 به نقل از این مسئول امنیتي 
ناشــناس گفته است که اگرچه جنگ سال گذشته با گروه هاي مقاومت فلسطین 
با وحشــت زیادي همراه بود، اما شاید در آینده نزدیک، تل آویو شاهد سناریوی 
مشــابهی مانند شمشیر قدس باشد که البته این حمله یا جنگ، در سطح داخلی 
خواهــد بود. این مقام امنیتي صهیونیســتي تاکید کرده که هیچ آمادگي داخلي 
بــراي بحران هاي داخلي رژیم صهیونیســتي وجود ندارد و شــاید جنگ داخلي 
سرنوست مختوم وضعیت فعلي باشد. این که در چند ماه گذشته مقامات مختلف 
صهیونیستي نسبت به فروپاشــي و اوضاع بحراني این رژیم به صورت پي در پي 
هشدار مي دهند، نشان دهنده عمق بحران داخلي در میان صهیونیست هاست که 

شاید هیچ راه حلي هم براي آن قابل تصور نیست.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از پروژه »نئوم« نوشته این یک پروژه 
شــبه خیالی با هزینه های نجومی است که به نتیجه هم نخواهد رسید و 
نشان می دهد »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی، تحت تأثیر توهمات 

سینمایی هالیوودی است.
محمد بن سلمان، ولیعهد سودایی سعودی که به خاطر کشتار کودکان یمنی 
و قتل »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد ســعودی سوء شهرت جهانی دارد، 
روز سه شــنبه )چهار مرداد( بار دیگر در اظهاراتی به بیان جزئیاتی از پروژه شهر 
هوشمند »الین« در داخل ابرپروژه نئوم پرداخت و گفت که این شهر با ۲۰۰ متر 
عــرض و ۱۷۰ کیلومتر طول یک تجربه غیر عادی خواهد بود. گفتنی اســت، از 
زمانی که او در اکتبــر ۲۰۱۸ )مهر-آبان ۱۳۹۷( از وجود چنین طرحی خبر داد، 
بارهــا به زوایای مختلف این پروژه از جمله بیرون راندن ســاکنان اصلی منطقه و 
ســرکوب آنها پرداخته شده اســت. حاال نوبت به خبرگزاری بلومبرگ رسیده که 
در گزارشــی مســتند و مفصل به میزان امکان اجرا و تحقق این پروژه پرداخته و 
بنویســد عمده طرح های ارائه شده در نئوم از فیلم های علمی تخیلی-هالیوودی و 
دیگر استودیو های جهانی اقتباس گرفته شده است. این خبرگزاری آمریکایی این 
را هم نوشته که چگونه بسیاری از پیمانکاران و شرکت ها و مهندسان، استعفا داده 
و دست از کار کشیده و به کشورهایشان باز گشته اند، چون به این نتیجه رسیده اند 
که طرحی که ولیعهد از آنها می خواهد، بیشــتر شبیه به یک خیال و توهم است. 
یکی از مدیران نئوم به بلومبرگ گفته: »تعجب کردم وقتی شــنیدم که شاهزاده 
محمد بن ســلمان به تخیــالت علمی عالقه دارد.« بر اســاس این گزارش برخی 
از پروژه هــا در نئوم با چالش های بزرگی رو به رو هســتند زیرا آنها چیزی بیش از 
ایده هایی نیســتند که در فیلم های تخیلی ارائه شده است، نمونه ای از آن پروژه ای 
به نام الین است؛ طبق اسناد این شرکت قرار است این پروژه بر روی یک طبقه در 
زیرزمین ساخته شود و دارای وسایل و امکانات حمل ونقل و قطارهای سریع السیر 
باشــد، اما هزینه این طرح نجومی خواهد بود و ممکن است به یک تریلیون دالر 
برسد. به گزارش فارس، »ورث« از مدیران سابق آمریکایی در پروژه نئوم که مسئول 
پروژه  پر هزینه ای به نام پیست اسکی نئوم بود، به بلومبرگ گفت: »این ایده کمی 
برای هر شــنونده ای مضحک بود.« او همچنین از پیامدهای زیست محیطی ابراز 
نگرانی کرده و گفت: »ما حتی نمی توانســتیم هزینه های ساخت و ساز را تخمین 
بزنیم. ما داشــتیم به نوعی ساختمان ها را در دامنه کوه ها آویزان می کردیم و هیچ 
دانشی درباره جغرافیا نداشتیم.« ورث سرانجام در سال۲۰۲۰ و پس از گذشت پنج 
ماه از حضور خود در این پروژه استعفا داد و به قول بلومبرگ »گنجایش تحمل او 
سر ریز شد.« در بخش دیگری از گزارش این خبرگزاری آمریکایی، به موضوع کوچ 
اجباری ســاکنان اصلی این منطقه که از قبیله »الحویطات« هستند، اشاره شده 
اســت. قبیله ای که در ابتدای آغاز پروژه به تصاحب زمین های آباء و اجدادیشــان 
اعتراض کرده و برخی از بزرگان عشیره بازداشت و کشته شدند. طبق این گزارش 
دولت سعودی قول جبران آن چه بر سر این قبیله آمده را داده و گفته است که در 
ازای تصاحب زمین هایشــان به آنها پول می دهد، اما مبلغی که به خانواده ها داده 
شده، از حقوق یک ماه یک کارگر خارجی که در نئوم کار می کند نیز کمتر است.

باران تهدید و نکبت بر سر صهیونیست ها
ازآتشسوزیبزرگدرحیفا

تانگرانیعضوشاباکازوقوعجنگداخلی

پروژهنئوموتوهماتهالیوودیبنسلمان
بهروایتبلومبرگ

با وجود آن که این روزها سازمان ملل می گوید در تکاپو براي تمدید 
آتش بس در جنگ یمن اســت، اما از طــرف دیگر خبرها حکایت از آن 
دارد که واشــنگتن در حال پیاده سازي نیروي نظامي در مناطق شرقي و 

نفت خیز این کشور است.
پایگاه خبری »وکالهًْ الصحافهًْ الیمنیهًْ«، پنجشــنبه شــب ورود یک گروه از 
نیروهای آمریکایی به استان المهره در شرق یمن را تایید کرد و گفت: این نظامیان 
از چند روز قبل و از روز سه شــنبه وارد فرودگاه »الغیضه« در اســتان المهره شده 
بودند. در این گزارش گفته شــده که فرودگاه الغیضه یک پایگاه نظامی اســت که 
توسط نیروهای انگلیسی و صهیونیســتی در سال ۲۰۱۷ به صورت غیرقانونی در 
شــرق یمن ساخته شــده اســت و نظامیان مذکور نیز از فرودگاه الریان واقع در 
شهر المکال؛ مرکز استان حضرموت یمن وارد این پایگاه نظامی شده اند. این منابع 
گفته اند که نظامیان آمریکایی پس از ورود  برای نصب دســتگاه های جاسوســی، 
کابل  اینترنت در منطقه »ســیحوت«  را قطع کردند. اگرچه مشــخص نیست که 
نظامیان آمریکایي که اخیرا وارد یمن شده اند، چه تعدادي هستند، اما این موضوع 
مشــخص است که این گروه از آمریکایي ها، اولین نظامیان آمریکا در یمن نیستند 
و پیشــتر نیز نظامیان دیگري وارد یمن شده بودند. البته پیشتر نیز منابع رسمي 
آمریکایي حضور نظامیان خود در یمن را تایید کرده بودند. از جمله ســال گذشته 
کاخ سفید ادعا کرده بود که تعدادی از نیروهای آمریکایی در یمن با هدف مبارزه 
با گروه های تروریســتی القاعده و داعش حضور دارنــد. ورود این گروه از نظامیان 
آمریکایي به شرق یمن بیشتر از آنجا قابل توجه به نظر مي رسد که یک هفته پیش 
از این فرســتاده ویژه آمریکا در امور یمن با معاون رئیس شورای ریاستی یمن که 
وابسته به عربســتان است، دیدار و گفت وگو کرده بود و در آن زمان هدف از این 
دیدار مسائل مرتبط با آتش بس اعالم شد. اکنون ورود نظامیان آمریکایي به شرق 
یمن نشان از آن دارد که احتماال دیدارها و تحرکات اخیر فرستاده ویژه آمریکا در 
یمن با هدف زمینه سازي و مقدمه چیني براي حضور این نظامیان در یمن صورت 
گرفته اســت. نظامیان آمریکایي در واقع به قسمتی از یمن وارد شده اند که داراي 
منابع غني نفت است و بخش زیادي از نفت یمن نیز در همین استان المهره قرار 
دارد. اســتان المهره عالوه بر دارا بودن منابع نفتــي، همچنین به لحاظ موقعیت 

استرات ژیک نیز داراي اهمیت زیادي است!

ورودپنهانینظامیانآمریکاییبهخاکیمن
هدف:نفت!

رهبر حزب جدید آمریکا گفته نه راستی است و نه چپی


