
مجله کیهان ورزشی امروز )29 مرداد 1401( در سراسر کشور منتشر شد. آخرین اخبار ورزش ایران و جهان 
در مجله کیهان ورزشــی انتشار می یابد و خوانندگان گرامی می توانند در مجله کیهان ورزشی اخبار لیگ های 
فوتبال ایران و لیگ های معتبر اروپا را بخوانند. در شماره تازه مجله کیهان ورزشی، صحبت های کارشناسان 
و مســئوالن ورزش درباره انتخابات کمیته ملی المپیک،  نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال خلیج فارس ایران،  
گزارش مسابقات اخیر کشــتی ایران و جهان،  رویدادهای بسکتبال، سینما ورزش و مروری بر هفته نخست 

لیگ برتر فوتبال و... را می خوانید. در شماره 3384 مجله کیهان ورزشی، مطالب زیر را می خوانید:
- ارزیابی یکساله )چشم انداز(

- موثر و در خدمت تیم )نگاه چند بعدی(
- کمیته ملی المپیک، آب حیات یا حیاط خلوت )نگاهی دیگر(

- »غول بچه نروژی« در خدمت گواردیوال )پرونده خارجی(
... و رشته 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 آگهي ارزیابی کیفی
مناقصه شماره 35-1401 یک مرحله ای

شماره مجوز: 3295. 1401 
موضوع مناقصه: پروژه تأمین نیرو شهرســتان همدان شــامل)خدمات امداد، مرکز پیام، گازبانی، 
کنتورخوانی، دفتری، ناظر تعمیرات و تعمیرات کنتور و رگوالتور( بر اساس دستورالعمل شورای عالی 

کار و طرح طبقه بندی مشاغل وزارت نفت درسال 1401
شرح مختصر کار:

 1- مبلــغ برآورد اولیه پروژه 395/569/395/000 )ســیصد و نود و پنج میلیارد و پانصد و شــصت 
و نه میلیون و سیصد و نود و پنج هزار( ريال می باشد.

2- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  13/911/388/000 )سیزده میلیارد و نهصد و يازده میلیون و 
سیصد و هشتاد و هشت هزار ( ريال مي باشد.

3- مدت اجراي پروژه 730 روز می باشد.
4- متقاضیان بايد عضو سامانه تدارکات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir باشند.

6- حداقل امتیاز ارزيابي کیفي مناقصه گران 65 می باشد.
7- حد نصاب تعداد مناقصه گران جهت برگزاري مناقصه حداقل سه مناقصه گر می باشد.

8- ارائه آخرين اسناد مالی حسابرسی ، توسط مناقصه گران الزامی است.
9- قیمت متناسب پیشــنهاددهندگان بر اساس دستورالعمل ارزيابي مالي و قیمت متناسب صنعت 

نفت ) فرايند دامنه قیمت(، تعیین مي گردد.
10-در صورت عدم ارائه گواهی ايمنی توسط پیمانكاران ، امكان تايید صالحیت آن شرکت در مناقصه 

فوق میسر نمی باشد.
11- متقاضیان بايد دارای گواهینامه صالحیت صادره از سوی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند.

متقاضیان شــرکت در مناقصه از تاريخ درج آگهی به مدت 5 روز از مورخ 1401/05/19 ســاعت 15 
مهلت دارند نســبت به دريافت اسناد ارزيابي کیفي به ســايت سامانه تدارکاتي الكترونیكي دولت به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
مهلت بارگذاري اســناد ارزيابی کیفی حداکثر تا ساعت 09/00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 از 

طريق سامانه ستاد خواهد بود. 
تلفن: 4- 8260571 3  ، 8 – 8261075 3   دورنويس: 38256207 = 081

www. nigc-hm. ir :آدرس اينترنت
روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان همدان

سهامي خاص

نوبت دوم

م الف: 822
شناسه آگهی: 1363897  شناسه نوبت چاپ: 1517037

اداره امور شــعب بانک ملی استان خوزستان در نظر دارد، استخر سرپوشــیده خود را که مشتمل بر استخر، سونا خشک، 
ســونای تر، جکوزی، بوفه و سایر بخش های واقع در آن را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران( به شماره 
۵۰۰۱۰۰۵۵۴۰۰۰۰۰۰۱ به صورت اجاره واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران 
و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارک الکترونیک دولت )ســتاد( 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. 

* تاریخ برگزاری و انتشار مزایده: از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/2۹ لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱2 می باشد.
* مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/2۹ لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰2 می باشد.

* مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده: از ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/2۹ لغایت ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱2 می باشد.
* تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱3 خواهد بود.

توجه: امکان شــرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشــد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتما می بایست جهت 
شــرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اســناد مزایده )ساعت ۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰2( 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 14۵۶ – دایره ساختمان: 0۶13333۶۵۷3 
2- مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( www.setadiran.ir مزایده \ مزایده دســتگاه اجرایی \ 

مزایده گر \ )مزایده شماره ۵۰۰۱۰۰۵۵۴۰۰۰۰۰۰۱ کارتابل اجاره

آگهی مزایده اجاره استخر سرپوشیده 
اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان

مدیریت امور شعب بانک ملی استان خوزستان

نوبت اول

به اســتناد صورتجلســه هیئت مديــره مــورخ 1400/06/21 
تصمیمات ذيل اتخاذ شــد: آقای حمیداله ســپهری فر با شماره 
ملی3933362407به نمايندگی از موسســه بنیاد تعاون ســپاه 
به شناســه ملی14003691943 به ســمت مديرعامل و نايب 
 رئیس  هیئت مديره ، رضا روستائی با شماره ملی6219839870 
بــه نمايندگــی از شــرکت کفش نويــد بهمن با شناســه ملی 
10102247860 بــه ســمت رئیس  هیئت مديــره، آقای پرويز 
حسینی با شــماره ملی5929695962 به نمايندگی از شرکت 
کشت و صنعت فردوس با شناسه ملی 10101265667 به سمت 
عضو هیئت مديره ب: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله 
چک، ســفته و بروات و قراردادها با امضاء ثابت مديرعامل همراه 
با امضاء متغیر يكی از اعضای هیئت مديره همراه با مهر شرکت و 
در غیاب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مديره همراه با 
مهر شرکت و ساير نامه های اداری با امضاء مديرعامل به تنهايی 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت گروه کشاورزی
 حامی سرمایه سروش پارسیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 348051 و شناسه ملی 10103961479

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مديره مورخ 1400/05/06 تصمیمــات ذيل اتخاذ 
شــد:- آقای غالمرضا داداش زاده به شــماره ملــی 2753526621 به نمايندگی 
از گروه مالی بانک مســكن به شــماره شناســه ملی 10100687843 به ســمت 
رئیس هیئت مديره- آقای ســیدرضا يوســف بیک به شــماره ملی 0058243127 
به نمايندگی از بانک  مســكن به شــماره شناســه ملی 10100830792 به سمت 
نايب رئیس هیئت مديره- آقای ســیامک خاوری به شــماره ملی 3620184267 به 
نمايندگی از شرکت آموزشی، ورزشی و رفاهی امید روشن پايتخت به شماره شناسه 
ملی 10100944710 به سمت عضو هیئت مديره و مديرعامل- آقای علی سلیمی 
به شــماره ملی 0071571450 به نمايندگی از شــرکت تأمین نیروی انســانی و 
خدمات پشــتیبانی بانک مسكن به شماره شناسه ملی 10102738984 به سمت 
عضو هیئت مديره- آقای حامد میرشک به شماره ملی0079580505 به نمايندگی 
از شرکت گروه سرمايه گذاری مسكن به شــماره شناسه ملی 10101236571 به 
ســمت عضو هیئت مديره انتخاب شدند.- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از 
جمله چک، سفته، برات و قرارداد با امضای ثابت مديرعامل و رئیس  يا نايب  رئیس  
هیئت مديره همراه با مهر شــرکت در غیاب مديرعامل، رئیس  هیئت مديره و يكی از 
اعضای هیئت مديره همراه با مهر شــرکت و در صورت غیاب هر دو نفر )مديرعامل 
ورئیــس  هیئت مديره(، با امضای دونفر از اعضای هیئت مديره همراه با مهرشــرکت 
معتبــر خواهد بود. همچنین مكاتبات و اوراق عــادی و اداری با امضای مديرعامل 
همراه با مهر شــرکت معتبر است.- تفويض اختیارات هیئت مديره به مديرعامل وبا 
رعايت ماده 40 اساســنامه، حدود اختیارات مديرعامل به شرح ذيل تعیین گرديد: 
 1( نمايندگی شــرکت دربرابراشــخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی

2( افتتاح حســاب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی ديگر 
با امضای صاحبان امضای مجاز 3( دريافت مطالبات شــرکت و پرداخت ديون آن از 
اصل و بهره و متفرعات 4( عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبديل يا فســخ و اقاله آن 
در مورد خريد، فروش و معاوضه اموال منقول، غیر منقول، ماشــین آالت، مناقصه، 
مزايده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور 
در ماده پنج اساسنامه در چارچوب آيین نامه معامالت مصوب هیئت مديره 5( نصب 
و عزل کلیه مأموران و کارکنان شــرکت و تعیین شــغل، حقوق، دستمزد، ترفیع، 
تشــويق، تنبیه و تعیین ساير شرايط استخدام، معافیت، خروج از خدمت، مرخصی، 
بازنشستگی و مستمری وراثت آنها در چارچوب آيین نامه جذب و استخدام مصوب 
 هیئت مديــره 6( تعیین میزان اســتهالک ها در چارچوب اســتانداردهای مربوطه

7( تنظیم خالصه صورت دارايی و قروض شــرکت هر شش ماه يكبار و دادن آن به 
بازرس شرکت 8( تنظیم صورت دارايی و ديون شرکت پس از انقضای سال مالی و 

همچنین ترازنامه، حساب عملكرد و حساب سود و زيان شرکت.

آگهی تغییرات شرکت فناوری اطالعات ناو آکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 24693

 و شناسه ملی 10100701565

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده مورخ 
۱۴۰۰/۰7/2۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقای محمد واحدی با کدملی 
33۰۸۹۸27۸۱ بــه عنوان مدیرعامل و نائــب رئیس هیئت مدیره، آقای 
علیرضــا زاهدی با کدملی 6۱۹۹۹۱۸۹۸3 بــه عنوان رئیس هیئت مدیره 
و آقای ســعید معینی ســده با کدملــی ۱۱6۰2۵۴۴۵۱ به عنوان عضو 
هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب گردیدند. اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره )آقای علیرضا زاهدی( همراه با مهر 
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل)آقای محمد واحدی( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان حامی علم و صنعت سهامی خاص
 به شماره ثبت 477116 و شناسه ملی 14005143105

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ و در اجــرای مــاده ۱۴۱ الیحه اصالحی 
قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 2۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 
به مبلغ ۴۱67۵۰۰۰۰ ریال منقســم به ۴۱67۵ ســهم 
۱۰۰۰۰ریالــی بانام کاهــش یافت و مــاده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت آرن افرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 99371 و شناسه ملی 10101433611

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مــورخ ۱3۹۹/۰6/۱2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود و زیان ســال مالی ۱3۹۸ مورد تصویب 
قرارگرفت. موسســه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی به 
عنوان بازرس قانونی شــرکت برای سال مالی ۱3۹۹ انتخاب 
گردید. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشرآگهی شرکت 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ ۱3۹۹/۰۹/۱2 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 
صورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱3۹۸/۰۵/3۱ 
به تصویب رسید. آقای حمید عرب زاده قهیازی به شماره ملی 
۰۰۴22۹۹7۱3 به سمت بازرس اصلی و آقای عباس رسول پور 
قهرود به شماره ملی ۱262۵۴۴27۰ به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران  

آگهی تغییرات شرکت صادرات پنبه شرق شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7774 و شناسه ملی 10100343648

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰7 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آقایان احمد تبریزیان با کد ملی ۰۰۴32۱۹۵۸6 
به ســمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمــود تبریزیان با کد ملی 
۰۰۴۴273۰۰2 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید 
تبریزیان با کد ملی ۰۰۴۴3۵327۸ به ســمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیــره انتخاب گردیدند. و مقرر شــد کلیه چک ها و بروات 
واوراق بهادار و همچنین کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت 
تعهدآور باشــد با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پارس بین الملل شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 87068 و شناسه ملی 10101314923

مــورخ  مديــره  هیئــت  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
 1400/1/2783 شــماره  مجــوز  و   1400/02/22
 مورخ1400/2/26 اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی
استان تهران تصمیمات ذيل اتخاذ شد: آقای مجید شاکری 
باکدملی0089910303 به ســمت عضو و رئیس هیئت 
مديره و آقای کريم شــاکری باکدملی1299984274 به 
مديره و آقای منصور ابراهیمی خوسفی  سمت عضو هیئت 
باکدملی 4479772782به ســمت عضو هیئت مديره و 
مديرعامل انتخاب شــدند. کلیه اســناد مالی تعهدآور و 
قراردادها و اســناد و اوراق بانكی ازقبیل چک ، ســفته و 
برات و سايرمكاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد 

مديرعامل و همراه با مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.

آگهی تغییرات 
موسسه فرهنگی و هنری عصر اطالعات

 به شماره ثبت 37103 و شناسه ملی 14005354707

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

سال هشتاد و یکم   شماره 23098   تکشماره 50000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 29 مرداد 1401   22 محرم 1444   20 آگوست 2022
 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و 4[

از تمــاس تلفنــی   وحشــت صهیونیســت ها 
سید حسن نصراهلل با خانواده شهید ابراهیم نابلسی.

 روزهــای ســخت ترامــپ، با 3 اتهام ســنگین 
وزارت دادگستری آمريكا.

 جدال سنگین عربستان و امارات در جنوب يمن برای سرقت نفت.

 شخصیت شناسی بن سلمان توسط اکونومیست؛ 
او فردی مستبد، متزلزل و بی ثبات است.

 دولت مالی به ســازمان ملل نامه نوشت: فرانسه 
در اين جا از تروريست ها حمايت تسلیحاتی می کند.

نخست وزير مجارستان: 

 تمام اقدامات تنبیهی علیه روسیه
نتیجه عکس داد

 دولت ســیزدهم انجــام داد؛ شكســت رکورد 
.FATF ساخت نیروگاه بدون برجام و

 ارجاع متقاضیان وام ازدواج به شعب بانكی ظرف 15 روز.
 انهــدام بانــد قاچاق اســلحه در اســتان ايالم 

و کشف 50 قبضه سالح کمری.

 دبیرکل اتحاديه بنكداران مواد غذايی: لپه و عدس 
در عمده فروشی ها کیلويی 10 هزار تومان ارزان شد.

 دادستان تهران خبر داد: بازداشت عامل زورگیری 
با قمه در يكی از بزرگراه های پايتخت.

با تصويب دولت 

بیمه ناباروری همگانی شد 
پرداخت۹۰ درصد هزینه ها در مراکز دولتی، ۷۰ درصد در مراکز خصوصی

 ]صفحه 4[

گزارش بانک جهانی نشان داد

چشم انداز اقتصاد ایران در 1401 
حتی با تحریم ها مثبت است

رویترز: صادرات نفت ایران 110هزار بشکه در روز افزایش یافته است

حمل تصاویر شهیدان سلیمانی و المهندس
در تظاهرات بغداد

ســاکنان بغداد روز پنج شنبه راهپیمايی انصاراهلل الحســین )ع( را برای تقدير و تشكر از جانفشانی های 
نیروهای سازمان حشد الشعبی )بســیج مردمی( و نیروهای امنیتی عراق برگزار کردند. اين راهپیمايی از 
خیابان فلســطین در بغداد آغاز شد. تظاهرکنندگان تصاويری از شهدای حشد الشعبی و نیروهای امنیتی 
عراق در دســت داشــتند که در جريان عملیات های مختلف آزاد سازی اين کشــور به شهادت رسیده اند. 
تظاهرکنندگان همچنین تصاويری از فرماند  هان بزرگ مبارزه با داعش يعنی، شهیدان حاج قاسم سلیمانی 

و ابومهدی المهندس را حمل می کردند و علیه رژيم صهیونیستی و آمريكا شعار می دادند.

 بانک جهانی در گزارش جديدی بدون فرض احیای توافق هســته ای و با تداوم تحريم ها پیش بینی کرده 
است همه شاخص های کالن اقتصاد ايران در سال 2022 )1401( با رشد مثبت همراه باشند.

 طبــق اين گــزارش، اقتصاد ايران در ســال جاری میالدی رشــد 3/3 درصدی را تجربــه خواهد کرد.

رشد بخش غیرنفتی در اين سال دو و يک دهم درصد و بخش نفتی دو و 9 دهم درصد پیش بینی شده است.
 تولید نفت ايران طی ســال 2022 با رشــد 5/5 درصدی نســبت به ســال قبل از آن مواجه می شــود 

و نرخ تشكیل سرمايه به سه و هفت دهم درصد خواهد رسید.
 درآمدهــای مالیاتی دولت به معادل 6 و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی می رســد که نشــان از 

رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد.

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

دسترسی آمریکا به برجام
پس از لغو تحریم ها

و اخذ تضمین

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ادعای الجزیره درباره پیشنهاد 4 مرحله ای اروپا برای احیای برجام

کاخ سفید: اهداف اسرائیل و آمریکا
در برجام یکسان است

]صفحه 2[

]صفحه 4[

 شــبکه الجزيره به نقــل از منابع آگاه به 
اروپا  اتحاديه  پیشــنهاد  از  انتشار جزئیاتی 
بــرای احیای برجام پرداخــت؛ جزئیاتی که 
در صورت صحت آنها، حاکــی از تله گذاری 
 ديگری برای جمهوری اســامی است چراکه 
نه از »لغو تحريم« های اصلی مانند کاتســا، 
آيسا، سیسادا، ويزا و تحريم چرخه دالر خبری 

هست نه از »راستی آزمايی« و يا »تضمین«.
 موارد ادعايی درباره پیشــنهاد يکطرفانه 
و فريبکارانــه اتحاديــه اروپــا به هیچ وجه 
تأمین کننده منافع اقتصادی برای ملت ايران 
نیســت و نشــان دهنده تقای ديپلماتیک 
غربی هــا برای کاهــش قیمت نفــت و از 
سرگذراندن زمستان سخت در اروپا و آمريکا 
اروپايی ها  نیست که  بر کسی پوشیده  است. 
پافشــاری  اســتعماری خود  رويه  بر  هنوز 
می کنند و تحقق خواست آمريکا و اسرائیل را 

در دستور کار خود دارند.
با همتای   امیرعبداللهیان در تماس تلفنی 
عمانی: تــا در مورد همه چیز توافق نشــود 
نمی توان از رســیدن به توافق خوب و پايدار 

سخن گفت.
 وال اســتريت ژورنال در گزارشی با عنوان 
»ايران دوباره خواســتار تضمین آمريکا در 
کرده ادعا  شــد«  هسته ای  توافق   مذاکرات 
 بار ديگر مسئله تضمین ها به مانعی بر سر راه توافق

مبدل شده است.

 

بازخوانی 
بزرگ ترین فرار نظامی 

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 همزمان با تقای گسترده رژيم صهیونیستی برای شکست مذاکرات احیای برجام، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا ضمن تاش برای  انداختن توپ 
در زمین ايران، اعام کرد که »هدف واشنگتن و تل آويو در قبال برنامه هسته ای ايران، يکی است!«

 سخنگوی وزارت خارجه آمريکا: موضع رسمی اسرائیل در قبال ايران تغییری نکرده است. شکی نیست که ما و اسرائیلی ها اختافات تاکتیکی 
داريم اما شکی هم نیست که از نظر هدف راهبردی که ممانعت از دستیابی ايران به ساح هسته ای است، دارای اشتراک کامل هستیم.

صفحه ۹

بهترین عملکرد ایران 
از نظر مرغوبیت مدال به ثبت رسید

کسب 133 مدال در بازی های 
همبستگی کشورهای اسامی

صفحه ۸

غوغای شهیدان بی سر
يادی از شهدای عاشورايی

دفاع مقدس و جبهه مقاومت

صفحه ۳

شرط ادامه سفرهای استانی
اجرای مصوبات دور اول 

است

رئیسی تأکید کرد:

صفحه  ۳

 آزادگان اردوگاه ها را به مدرسه ای 
برای تدریس معارف عاشورا 

تبدیل کردند

خطیب جمعه تهران:

صفحه آخر

انفجار مرگبار 
در مسجد اهل سنت کابل
با 30 کشته و 40 زخمی



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* صداقت یعنی دکتر رئیسی، که به مردم قول داد کرونا را جمع کند و از 700 
نفر مرگ و میر به صفر و حاال با اوج گیری مجدد به حدود 70-۶0 نفر رسید، 
اقتصاد را به برجام گره نزد و مردم را معطل نگه نداشــت ، مثل رئیس جمهور 
قبلی صدها توهین به مردمش نکرد، در کاخ زندگی نکرد، پول بی پشــتوانه 
چــاپ نکرد، یارانه را چند برابر کرد، ارز ترجیحی 4200 که چند هزار نفر از 
آن ارتزاق می کردند و میلیاردر می شدند را به تمامی مردم داد، بودجه مناطق 
محروم را چند برابر کرد، از قاچاق آرد و روغن یارانه ای جلوگیری کرد، صنعت 
فضایی را فعال کرد و ماهواره ها یکی پس از دیگری به فضا پرتاب می شــوند، 
کریدور ترانزیت شمال جنوب را فعال نمود، اغلب هفته ها به جای استراحت به 
سفرهای استانی رفت، مشکل قطعی برق، نهاده های دامی و... را حل کرد و...
نصیری
* رئیس جمهور مردمی و انقالبی در یک سال اول خدمت خود با سفر به تمام 
اســتان های کشور رکورد زد. چنین سفرهایی طی 44 سال گذشته بی سابقه 
بود. صرفا به مرکز اســتانها در این سفرها توجه نشد. رئیسی به محروم ترین 
نقاط نیز سرکشــی کرد و پای درددل مردم نشســت و در حد توان به حل 
مشکالت اهتمام ورزید. رئیس جمهور به جای سفر تفریحی جمعه و تعطیالت 
به کیش اکثر جمعه ها را به سفرهای استانی اختصاص داد و در این سفرها به 
مردم و نخبگان هم هیچ اهانتی صورت نگرفت! از خداوند توفیقات روزافزون 
برای رئیس جمهور دلسوز و مردمی و انقالبی را خواستارم. ان شاءاهلل مردم در 
ســال های آینده حالوت و شیرینی این زحمات و ثمرات سفرهای استانی را 

خواهند چشید.
محمدجواد شعبانی
* ضربه کاری ضارب سلمان رشدی توهین کننده به پیامبر اکرم)ص( را باید 
تیر غیبی دانست چرا که موجب شد یک حکم شرعی و آرزوی قلبی بر زمین 

مانده به اجرا در بیاید.
نوریان
* سلمان رشدی مرتد که طی این چند دهه مثل موش ها درهزار سوراخ زندگی 
کرد به محض آفتابی شــدن ضربه  فنی شد و ان شاءاهلل به درک واصل شود و 
به همقطارانش در جهنم بپیوندد. این تازه آغاز عذاب جسمی او در دنیاست. 

هر که با حق در افتاد ورافتاد!
بهشتی نژاد
* اگر شــهید همدانی  و شهید ســلیمانی  و دیگر مدافعان حرم نبودند خدا 
می داند داعشــی های تروریست به پشتیبانی غرب و غربی ها چه مصیبتی بر 
سر کشورهای منطقه و  ایران می آوردند. توهین میرحسین موسوی از سران 
فتنه به شــهید همدانی این افتخار ملی ، توهین به شرافت ایرانیان است بنابر 

این بی جواب نباید بماند.
احمدی
* شهید عزیزمان سردار همدانی برای اطمینان مردم سوریه زن و بچه خود 
را هم به سوریه برد تا آنها بدانند که تا آخرین نفس در کنار شان خواهد ماند 

و از مردم مظلوم و افراد بی گناه دفاع خواهد کرد.
مجید اقبالی
* شــیوع کرونا در کشــور در کنار همه آثار منفی اش این اثر مثبت را برای 
دختران و پسران در آستانه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک داشت که به علت 
شرایط کرونایی کشور با برگزاری مراسم ساده عروسی و به دور از تجمالت و 
تشریفات توانستند با هزینه کم راهی خانه بخت بشوند. این رفتارهای خوب 
باید بعد از رفتن کرونا از کشور هم در سبک زندگی ما مردم تداوم پیدا کند.
واعظ پور
* از تمامی عزیزانی که در کالنتری های سراســر کشــور در ایام دهه محرم 
برای ایجاد نظم و انضباط و امنیت شهری و روان شدن عبور و مرور شهروندان 
ساعت های متمادی در خیابان ها حضور داشتند تقدیر و تشکر می کنم. خداوند 
به همه آنها جزای خیر عنایت کند. حقیقتا کار بسیار مشکلی بر دوش دارند و 

ساعت ها باید سر پا باشند و مراقب نظم و امنیت جامعه و مردم.
صحفی
* روزنامه های آمریکا از افزایش قیمت تخم مرغ در این کشور نوشته اند. چند روز 
قبل هم به موضوع گران شدن گوجه فرنگی پرداخته بودند. این چه ابرقدرتی 

است که مردمش از خوردن یک وعده املت ساده عاجز شده اند!
شرافتی
* شنیدن خبر حذف واژه جعلی »اس رائي ل« از بخش فروش بلیط جام جهانی 
قطر در سایت فیفا خبر خوشحال کننده ای بود. به امید روزی که شاهد حذف 

کامل رژیم کودک کش اسرائیل از جغرافیای جهان باشیم. ان شاءاهلل 
رنجبر
* در طــول عمــر بابرکت انقالب اســالمی افراد خدوم، جهادگــر و... بدون 
چشم داشــت از قشرهای مختلف )از پزشــک و مهندس و دانشجو گرفته تا 
کارگر ساده(در اقصی نقاط کشور به هم وطنانمان خدمت رسانی می کنند و گره 
زندگی آنها را می گشایند. خداوند بر توفیقاتشان بیفزاید که در این دنیایی که 
بســیاری فقط به زراندوزی می پردازند این گونه بدون منت و دستمزد به قشر 

مستضعف خدمت می کنند.
علی آبادی
* سکوت اصالح طلبان در مقابل بیانیه میرحسین موسوی از سران فتنه 88 

توجیه پذیر نیست. اگر اسم این کار قبیله گرایی نیست پس چیست؟
کیوانی
* توهیــن به مفاخر ملی و فراملی به ویژه امثال شــهید همدانی که امنیت 
ناموس خود را مدیون جانفشانی های این عزیزان می دانیم کاری بسیار زشت 

و احمقانه است و همه باید آن را محکوم کنند.
عزیزی
* تا کی قرار است تسلیم مافیای کنکور باشیم؟ برای عالج این فساد باید از 

یک جا شروع کرد. دست روی دست گذاشتن کار را سخت تر می کند.
ربیعی
* مسئولین آموزش و پرورش الزم است گزارش بدهند برای اصالح کتاب های 
درسی دانش آموزان و کاربردی شدن کتب آموزشی که از مطالبات رهبر معظم 

انقالب است تاکنون چه کار کرده اند؟
بخشی
* استیضاح  در مجلس باید گره ای از مشکالت کشور را باز کند. در ضمن اضافه 

کردن وزیر و وزارتخانه مشکلی را حل نمی کند.
صباغی
* جوالن دادن موش های بزرگ در پیاده رو خیابان 17 شهریور موجب رعب 
و وحشت بعضی از عابران شده است. از مسئوالن شهرداری منطقه 12 تهران 

تقاضای سم پاشی و طعمه گذاری در این محله را داریم.
اشتری
* اجاره غرفه در ایستگاههای مترو سنگین بوده و در توان مالی جوانان جویای 
کار نیست. به همین دلیل بیشتر غرفه ها خالی هستند و افرادی که این غرفه ها 
را اجاره می کنند پس از مدت کوتاهی آنها را تحویل می دهند. آیا نمی شود با 
آسان گیری بیشتر این غرفه ها اجاره داده شود و شرایط اشتغال هر چه بیشتر 

جوانان بیکار فراهم گردد؟
وکیلی
* یکی از رانندگان شرکت واحد خط پارک سوار شهید محالتی- میدان شهدای 
هفت تیر داخل اتوبوس ســیگار می کشد و با مسافرین برخورد خوبی ندارد. از 

مسئوالن امر تقاضا داریم به موضوع رسیدگی بکنند.
قصابان
* صاحب مغازه جوشکاری برای یک خال جوش روی جک موتورسیکلت بنده 
مبلغ دویســت هزار تومان پول گرفت. وقتی نظارت و کنترلی روی کارهای 

خدماتی نباشد صاحبان بعضی مشاغل به راحتی اجحاف می کنند.
نامدار
* برخی از نانوایی ها به بهانه صرفه نداشتن برایشان ، نان ساده پخت نمی کنند 
و مشــتریان را به خریدن نان کنجدی که در آتش تنور ســوخته و خاصیتی 
ندارد مجبور می کنند. اگر نانوایی برای صاحبان آنها ســودی ندارد پس چرا 

مجوز نانوایی تا ۶ میلیارد تومان معامله می شد. 
روشنگر
* چندین سال از راه اندازی ایستگاه مترو شهدا خط 4 می گذرد ولی کارگاه آن 
جمع نمی شود و موجب سد معبر شده است. امیدواریم مسئولین امر ترتیب 

اثر بدهند و نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
شریفی

دسترسی آمریکا به برجام
پس از لغو تحریم ها و اخذ تضمین

یکی از ضرورت های توافق خوب در زمینه احیای برجام این است که لغو 
تضمین شده تحریم ها و راستی آزمایی آن، قبل از اجازه دادن ایران به آمریکا 

برای بازگشت به توافق باشد.
علت این ضرورت آن اســت که آمریکا قبال عهدشــکنی به خرج داده و 
اکنون که به اراده خود از برجام خارج شده، باید شرط بازگشتش به توافق و 
دسترسی به مکانیسم ماشه )امکان احیای خودکار تحریم های شورای امنیت(، 
لغو پیشاپیش و تضمین شده تحریم ها باشد. در غیر این صورت، مجدداً عایدی 
آمریکا نقد و برگشــت ناپذیر اما عایدی ایران موکول به اما و اگر و قابل نقض 

یا دور زدن خواهد بود.
گفتنی اســت دیروز شــبکه الجزیره ادعــا کرد: »پیشــنهاد اروپا برای 
احیای توافق هســته ای شــامل 4 مرحله و دو دوره زمانی است که هرکدام 
از آنهــا ۶0 روز طول خواهد کشــید. از روز نخســت پــس از امضای توافق، 
تحریم 17 بانک و 1۵0 مؤسســه اقتصادی برداشــته خواهد شــد و تهران 
بازگشــت تدریجــی از گام های هســته ای اش را آغاز خواهد کــرد. اجرای 
توافــق همزمان با آزاد ســازی 7 میلیارد دالر از پول های بلوکه شــده ایران 
 در کــره جنوبــی خواهــد بــود. ظــرف 120 روز از امضای توافــق، ایران

0 میلیون بشــکه نفت به عنوان سازوکار راستی آزمایی صادر خواهد کرد. این 
پیشنهاد شامل صدور روزانه 2.۵ میلیون بشکه نفت پس از 120 روز از امضای 
توافق است این پیشنهاد تأکید دارد در صورتی که واشنگتن بار دیگر از توافق 

هسته ای خارج شود، جریمه مالی بپردازد«.
درباره این پیشنهاد گفتنی است که بدهی 7 میلیارد دالری کره جنوبی به 
ایران، حق پایمال شده ایران است و نمی تواند بخشی از توافق برجامی برای تضمین 
 حقوق ایران در آینده در زمینه لغو تحریم ها باشد. جالب این که دولت آمریکا بیش از

18 ماه است با این موضوع بازی می کند و هر چندماه یک بار خبرهایی درباره 
آزادی قریب الوقوع مبلغ بلوکه شــده منتشــر می شود. این گروگان گیری هم 
خــود دال بر بی صداقتی آمریکا درباره اهتمام به احیای برجام اســت، ضمن 
این که حداقل برآورد درباره خســارت ایران ناشی از عهدشکنی آمریکا، بالغ 

بر 200 میلیارد دالر است.
در عین حال باید توجه داشت که آزادی 7 میلیارد دالر، معطوف به بخشی 

از حقوق نقض شده ما در گذشته است، نه معطوف به حال و آینده توافق.
 از ســوی دیگر معلوم نیست براســاس نظر اروپا، تکلیف اتفاقات پس از

120 روز چیســت و آیا قرار است مجدداً بعد از چهار ماه، به همان خانه اول 
بازی مار و پله برگردیم.

آرمان: آمریکا نه تضمین می دهد
نه تحریم های پسابرجامی را برمی دارد

یک روزنامه غربگرا نوشت آمریکا تحریم های روی کاغذ را برمی دارد اما در 
عمل آنها را حفظ می کند و تضمین پایداری هم ارائه نمی دهد.

بنابراین، انعطافی برای احیای برجام نشان نمی دهد.
روزنامه آرمان از قول کارشناس خود نوشت: مذاکرات هسته ای ایران من 
را همواره به یاد یک طنز به نسبت تلخ می اندازد . اینکه در ایام جوانی برخی 
تالش می کنند که قفل فرمان بخرند و ســپس خــودرو انتخاب کنند. وقتی 
ما می گوییم که مذاکرات به نتیجه رســیده و رو به پیشــرفت است ولی دو 
بحث تحریم ها و تضمین ها مانده مثل این است که بگوییم ما یک قفل فرمان 
خریده ایم و می خواهیم برای آن یک ماشــین تهیه کنیم. در ارتباط با پرونده 
هسته ای چه آمریکایی ها و چه ایرانی ها هدف گذاری های معناداری کردند که 
بر اســاس آن وارد میز مذاکره شــدند. آمریکایی ها گفته اند اجازه نمی دهیم 
ایران به بمب هســته ای دست پیدا کند در حالیکه ایران بارها اعالم کرده که 
به ســمت بمب هسته ای نمی رود. ایران غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را 
خواســته که آن را در برجام به دســت آورده است. بعد برجام شکل می گیرد 
و ایران شــروطی برای پیاده شــدن برجام دارد و آمریکایی ها در هدفگذاری 
خــود برای آغاز مذاکرات در زمــان اوباما مطلبی را اضافه می کنند. برجام به 
عنوان یک توافقنامه امضا می شود اما آمریکایی ها از برجام خارج می شوند. با 
وجود اینکه اتفاق های بسیار فاحش من جمله خروج آمریکا از برجام صورت 

می پذیرد و هنوز مذاکره در وین ادامه دارد.
آنچه که در رابطه با اهداف ایران مطرح اســت ایران گفته همه تحریم ها 
برداشــته شود و بعد از امضای برجام ۹ شرطی که مقام معظم رهبری مطرح 
کرد در آنجا هم صحبت از برداشــتن همه تحریم ها نه تحریم های هســته ای 
که تحریم های مرتبط با بســیاری از پرونده های دیگر ایران مطرح بوده است. 

اکنون به ظاهر تنها تحریم هایی برداشــته می شــود که موجب می شود ایران 
در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار بگیرد نه به بهبود اقتصادی بازگردد. 
چرا که تحریم های ترامپی با وجود گزارش پولیتیکو برداشــته نمی شود بلکه 

کمرنگ می شود.
صحبت از ۳ ماه شش ماهه و اکنون یک ساله است. در عمل تا زمانی که 
چماق تحریم ها باالی سر ایران باشد هیچ شرکت بزرگی با شرکت های ایرانی 
برای یک سال سرمایه گذاری نمی کند و در عمل اتفاقی رخ نخواهد داد فقط 
در روی کاغذ تحریم ها برای یک سال برداشته می شود حتی اگر برای 4 سال 
باشد. چون تنها یک سال طول می کشد حداقل ارتباط میان شرکت ها برقرار 
شــود. تازه آیا شرکت های گوناگون حاضر هستند در مسائل اساسی در ایران 

سرمایه گذاری کنند. 
در زمینه ارائه تضمین، تضمین ها تنها در باالترین میزان احتمال تا زمان 
ریاســت جمهوری بایدن اســت. تمام ادله موجود تمایل بســیار زیاد به یک 
دوره ای شدن بایدن دارد. نه بایدن که حزب دموکرات نیز در مخاطره به سر 
می برد و در کاندیداهای موجود حزب دموکرات وزن برابر با جمهوری خواهان 
در وضعیــت کنونی دیده نمی شــود. این احتمال باالســت که کنگره آمریکا 
یکدست جمهوری خواه شود و رئیس جمهور بعدی نیز جمهوری خواه باشد. 

2 ســال برای برداشــتن تحریم ها در حد همین توافقنامه هم یک زمان 
فرسایشــی اســت. حداقلی که در زمینه توافق مردم خواهانند اثر یک توافق 

در سفره های آنان است.
در زمینه انعطاف، انعطافی از آمریکایی ها دیده نمی شــود. اینکه بگوییم 
انعطاف؛ انعطاف تعریف پذیر می شود. آمریکا می گوید ما به برجام برمی گردیم 
اما تحریم های پسابرجام را برنمی دارد این آیا انعطاف است؟ تحریم های دوره 
ترامپ بعد از امضای توافق برجام در 14 ژوئیه 201۵ شــکل گرفته است. آیا 
وقتی آمریکا به برجام بازمی گردد و می تواند مکانیســم ماشــه را فعال کند و 
تحریم های دوره ترامپ حتی یک تحریم را نگه دارد آیا از خود انعطاف نشان 

داده است؟ پس بهتر است که انعطاف را تعریف کنیم.
دنده عقب اصالح طلبان

توقع چندانی از برجام نداشته باشید)!(
اصالح طلبان در حالی که تا همین چند هفته قبل، مجددا مشغول روایت 
درآمدهای نجومی از بابت احیای برجام بودند، اکنون می گویند باید واقع گرایی 

در پیش گرفت و انتظارات از احیای برجام را کاهش داد.
در این بــاره روزنامه آرمان در تیتــری با عنوان »لزوم کاهش انتظارات از 
برجام احیاشده«، از قول دیاکو حسینی نوشت: بعد از بازگشت به برجام شاید 

بایدن هم از برجام خارج شود.
تحریم هاي اولیه موثر بوده و هســتند و دامنه آنها در طول زمان افزایش 
هم پیدا کرده و بیشــتر شده است. مي توان دامنه تحریم هاي اولیه را هم کم 
کرد اما در شــرایطي که این آمادگي نزد طرفین براي مذاکره فارغ از پرونده 
هســته اي در زمینه نگراني هاي مشترک وجود داشته باشد. مشخص نیست 
امکان رســیدن به نتیجه مشترک وجود داشته باشد اما مي توان این مسیر را 
رفت تا نگراني هاي دو طرف به اشــتراک گذاشته شود و راه حل هاي احتمالي 
بررســي تا برخي نگراني ها رفع شود در ازاي آن تحریم ها مرتبط با آن حوزه 
هم رفع شــود. البته این مورد راه طوالني اي اســت و مستلزم اراده دو طرف 
است که در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین با توجه به این واقعیت انتظارات 

از برجام باید در اندازه همان برجام باشد.
وی می افزاید: به علت دوقطبي ها و تغییرات احتمالي در ســاختار قدرت 
در آمریکا، این احتمال وجود دارد که عمر برجام احیا شــده هم بسیار کمتر 
از گذشــته باشــد. در این صورت برجام آن قدر هم که از سال ۹4 تا ۹7 براي 
ایران بازدهي اقتصادي داشــت، به همان مقــدار هم نمي تواند در این دولت 
بازدهي داشته باشد. از این رو کاهش انتظارات از برجام احیا شده بسیار مهم 
است. البته مي شود عمر برجام احیاشده را تقویت کرد به شرط آنکه اراده اي 
در تهران و واشــنگتن در این ارتباط وجود داشته باشد تا موضوعات فراتر از 
هسته اي مورد گفت و گو قرار گیرد. این موارد این شانس را به برجام خواهد 

داد که عمر طوالني تري داشته باشد.
حسینی در عین حال گفت: قطعنامه 22۳1 در شوراي امنیت به تصویب 
رســید و از حمایت از برجام الزم االجرا بود. اما زماني که آمریکا از برجـــام 

خارج شد نسبت بـــه همین قطعنامه اهمیتي قائل نبود و سایر کشورها هم 
به خاطر وجود این قطعنامه بـــه تحریم هاي ایاالت متحده بي اعتنایي نشان 
ندادنــد. تجربه برجام در این ارتباط وجود دارد آمریکا حتي به قطعنامه هاي 
شـــوراي امنیت بي اعتنایي کرد. آمریکایي ها بارهــا و بارها در امور مختلف 
دســت بــه این اقدام زده اند و در ارتباط با برجــام هم این کار را کردند و در 
آینده هم باز دســت به این اقدامات خواهند زد. کشــورهایي که قدرتمندتر 
هســتند و بنیان مالي قوي دارند، تخلفات بیشتري در امور بین المللي دارند 
و هزینــه کمتري هم پرداخت مي کنند. این مورد ماهیت و سرشــت قدرت 
 در جهــان اســت. بنابر این نمي توان قدرت هاي بــزرگ را وادار به ماندن در 

توافقي کرد.
از ســوی دیگر علی ربیعی ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد خاطرنشان 
کرد: این تصور که صرفا امضای برجام همه مســائل کشــور را بهبود خواهد 
بخشــید تصور نادرستی است. این دامی است که نباید در آن گرفتار شد. به 
تعبیری برجام برداشــتن مانع برای حرکت رو به جلویی است که تمهیدات و 
سیاست گذاری های درست و کارآمدی های اجرایی را می طلبد. بنابراین آماده 
ساختن نظام بانکی، حل مسئله FATF ایجاد ظرفیت پذیری جذب سرمایه، 

تقویت بخش خصوصی و مواردی از این دست ضروری است.
وی افــزود: نباید به توقعات فزاینده دامن زد در غیر این صورت اقدامات 
توده ســتایانه ناشــی از درآمدهای ارزی در ظرف مدت دو ســال نه تنها آثار 
کوتاه مــدت اقتصادی را خواهــد زدود، خود تبدیل به عاملی برای تشــدید 
نارسایی های اقتصادی- اجتماعی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، فساد مالی 

و اداری و... خواهد شد.
برکنار شد وگرنه

دریاچه ارومیه را احیا می کرد)!(
رسانه های زنجیره ای به جای مؤاخذه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
محیط زیســت در دولت روحانی،  او را در جایگاه کارشــناس منتقد نشانده و 

درباره سرنوشت دریاچه ارومیه هشدار دادند.
روزنامه سازندگی، بخش هایی از اظهارات عیسی کالنتری در گفت وگو با 
ســایت انعطاف نیوز را تبدیل به تیتر یک خود کرده و ضمن گزارشی نوشت: 
ســخنان عیسی کالنتری دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه بازتاب های 
وسیعی داشت و توجهات را به خشک شدن این دریاچه معطوف کرد. عیسی 
کالنتری می گوید: »اگر دریاچه ارومیه احیا نشود، پیامد امنیتی خواهد داشت. 
دریاچه ارومیه احیا نشود، هیچ حکومتی نمی تواند در کشور دوام بیاورد. شما 
نمی توانید برابر سیل مهاجرت میلیون ها نفر مقاومت کنید. ولی دریاچه ارومیه 
باید با آب حوزه خودش احیا شود.« کالنتری کمتر از یک ماه پیش از عضویت 

در ستاد دریاچه ارومیه برکنار شد.
کالنتری در روزهایی این هشــدارها را داده اســت که به گفته مسئوالن، 
بزرگ ترین دریاچه داخلی آب شور کشور نفس هایش به شماره افتاده است.

در حالی که مسئوالن مشغول هشــدار دادن هستند، دریاچه ارومیه در 
حال جان کندن است و آنچه از تصاویر ماهواره ای برمی آید، سطح عرصه آبی 
دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۳1 درصد کاهش یافته و به نظر می رسد 
که این عدد نشانگر این است که سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به پارسال، 

به یک سوم خود کاهش یافته است.
در این میان ستادی که با عنوان ستاد احیای دریاچه ارومیه سال 1۳۹4 و 
در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی به راه افتاد و توانست موفقیت هایی 
هم در این زمینه به دست آورد، حاال با تغییر دولت و احتماالً رویکردها نسبت 
به حفاظت از محیط زیســت دیگر نمی تواند رسالت خود را در راستای حفظ 

این دریاچه ارزشمند به نتیجه برساند.«
این گزارش تبلیغاتی روزنامه ســازندگی برای عیســی کالنتری در حالی 
است که او پس از 7 سال ریاست در ستاد احیای دریاچه ارومیه و بودجه ای 
بالغ بر 1۵ هزار میلیارد تومان، باید پاسخگو باشد، نه اینکه ادعا شود در دوره 
او موفقیت معمایی هم به دست آمد و حاال با تغییر دولت، این ستاد احتماالً 

دیگر نمی تواند رسالت خود را به نتیجه برساند.
یادآور می شــود کالنتری تا 2۹ تیر ماه امسال )یک ماه قبل( در ریاست 
ســتاد یاد شده حضور داشت. او همچنین به مدت چهار سال، در دولت دوم 
روحانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بود. مشاور معاون 
اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست، از دیگر عناوین شغلی 

کالنتری در دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
جاســوس از آب درآمدن معاون ســازمان محیط زیســت )کاوه مدنی( و 
شناسایی و انهدام چند شبکه جاسوسی مرتبط با این سازمان، از جمله اتفاقات 

قابل تأمل سازمان محیط زیست، در دولت قبل بوده است.

24 مردادماه ســالگرد فرار مفتضحانه ارتش متجاوز آمریکا از 
افغانســتان است. این کشور برای آنکه وانمود کند قدرت عملیاتی 
خود را در افغانستان حفظ کرده و هدف گذاری آن مقابله با گروه های 
شبه نظامی بدون مرز بوده است، در نزدیکی اولین سالگرد فرار خود 
با کمک سرویس اطالعاتی پاکستان، اقدام به عملیات پهپادی علیه 
»ایمن الظواهری« رهبر مصری القاعده، در منزل »جالل الدین حقانی« 
از رهبران طالبان در کابل کرد. در این میان طالبان که منکر حضور 
رهبران القاعده در افغانستان بود، نتوانست واکنش تندی علیه اقدام 
مشترک آمریکا و پاکستان علیه »میهمان ویژه« خود داشته باشد. 

درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد: 
1- اشغال نظامی افغانستان در سال 2001 به بهانه حمله به برج های 
دوقلوی منهتن صورت گرفت ولی هدف گذاری آن ایجاد سلطه نظامی 
درازمدت در افغانستان - که کیسینجر از 100 سال سخن می گفت - با 
هدف کنترل ایران، روسیه، چین و هند بود. آمریکا به همین منظور 
ائتالف نظامی »ایساف« را پدید آورد و از کشورهای غربی خواست 
ولو به صورت نمادین و اعزام یک یگان کوچک در این ائتالف شرکت 
نمایند. جمع این نیروها را بین 36 تا 50 هزار نفر ذکر کرده اند که با 
احتساب نیروهای آمریکا به حدود 130 هزار نفر می رسید. این نیروها 
به مرور کاهش یافتند و تقریباً پنج سال پس از اشغال این کشور و 
بروز اختالفات میان نیروهای آمریکایی با بقیه و به خصوص اختالف 
بین انگلیس و آمریکا، عدد نیروهای نظامی غربی در افغانســتان 
در ســال های بعد به حدود 70 هزار نفر رسید و در نهایت نیروهای 
دولت های غربی به کشورهای خود بازگشتند و عدد نیروهای نظامی 

آمریکا نیز به کمتر از 50 هزار نفر رسید. 
با به بن بســت رسیدن روش اشــغال کامل و درازمدت و فعال 
نظامی، آمریکا روی کار آوردن یک دولت افغانســتانی وابسته را 
مدنظر قرار داد. از این رو در نتیجه برگزاری انتخابات، »حامد کرزی« 
به ریاست جمهوری رسید. کرزی ابتدا حضور نظامیان آمریکایی در 
کشــورش را به عنوان پادزهر حمله طالبان به دولت مرکزی در نظر 
داشــت و از آن پشتیبانی می کرد، اما چندی نگذشت که او متوجه 
شد آمریکا اصوالً وجود یک دولت قدرتمند در کابل را نمی خواهد 
و آن را در جهت منافع خود نمی داند، به همین جهت شکافی میان 
دولت کرزی و ایساف به فرماندهی آمریکا پدید آمد. پس از آن دولت 
به صورت ضعیف در کابل وجود داشت و اما در عمل این آمریکایی ها 
بودند که سررشته بسیاری از امور امنیتی و سیاسی افغانستان را در 
دســت داشتند. این موضوع دامنه اختالفات کابل و آمریکا را دائمًا 

فزونی بخشید. 
همزمان با اختالفــات میان آمریکا و دولت ضعیفی که در کابل 
سر کار آمده بود، طالبان در بخش های مختلف افغانستان مشغول 
پیشروی و به دست گرفتن کنترل امنیتی بسیاری از استان ها بود. 
این تحرک پس از پایان دوره ریاســت جمهوری کرزی و آغاز دوره 
ریاست جمهوری اشرف غنی تشدید شــد. غنی برخالف کرزی با 
تقلب علیه دکتر عبداهلل عبداهلل به ریاست جمهوری رسید، به همین 
جهت اختالفات درون دولت افغانستان در دوره غنی شدت گرفت 
و طالبان از این اختالفات بهره برداری می کرد و بر دایره کنترل خود 

در افغانستان می افزود. 
2- در حد فاصل 2006 تا 2021، با قدرت گرفتن طالبان به مرور از 
اقتدار نیروهای اشغالگر و دولتی که در یک دموکراسی ضعیف سر کار 
آمده بود، کاست و در نهایت دولت کابل را تا سرحد انحالل پیش برد. 
از آن طرف سیاست جمهوری اسالمی ایران که بر مبنای اخراج آمریکا 
از افغانستان استوار بود و متناسب با آن اقداماتی را طراحی و به اجرا 
گذاشت، عرصه را بر آمریکایی ها تنگ و افق تسلط درازمدت آمریکا 
را برای واشنگتن نومیدانه کرد. آمریکایی ها در وضعیتی قرار گرفتند 
که ناگزیر شدند با قدرتمندترین گروه معارض افغان که طالبان بوده 
وارد مذاکره شده و راهی را برای حل مسئله پیدا نمایند. از این رو 

مذاکرات آمریکا و طالبان در دوحه آغاز گردید. 
مذاکرات دوحه با دو نیت مجزا و در واقع با دو دستورکار جداگانه 
شروع شد. آمریکایی ها با این انگیزه که با طالبان بر سر بقای نیروهای 
نظامی خود در این کشور به توافق برسند و افغان ها با این هدف که 
آمریکا را وادار به پذیرش حکومت خود نمایند، مذاکرات را شروع 
کردند. زلمای خلیل زاد و مالبرادر در اولین گفت وگوها قبول کردند 
که تحت هر شرایطی ارتباط میان آمریکا و طالبان برقرار باشد. در 
گام های بعدی، آمریکایی ها با طالبان برای زمانی یک ساله به توافق 
رسیدند و براساس آن مقرر شد در این یک سال، طالبان به نیروهای 
نظامی آمریکا کاری نداشته باشد و در مناطق تحت سیطره خود مانع 
حمله به نیروهای آمریکا نیز بشود و متقاباًل آمریکا در منازعه میان 

دولت و طالبان بی طرف بماند!
مذاکرات که تقریباً دو سال به درازا کشید، در نهایت به پذیرش 
خروج از افغانستان توسط آمریکا منجر گردید. در مقابل طالبان قبول 

کردند خروج امن آمریکا از افغانستان را تضمین نمایند. 
جمهوری اسالمی به دقت مذاکرات دوحه میان طالبان و آمریکا 
را زیر نظر گرفت. مطلوب جمهوری اسالمی این بود که آمریکا بدون 
گرفتن امتیاز، خاک افغانســتان را به طور کامل ترک نماید. بر این 
اساس در وقت الزم نکاتی را به دوستان افغانستانی یادآوری می کرد. 
جمهوری اســالمی ایران، تجربه اخراج نظامیان آمریکا از عراق را 
داشت. ایران در این کشور، سیاستی را اتخاذ کرد که نتیجه آن در 
تنگنای شــدید قرار گرفتن نیروهای آمریکایی و پذیرش خروج از 
این کشور بود. در این روند، ایران دوستان عراقی را مجاب کرد که 
روی خروج کامل و نه کاهش حضور تأکید داشته باشند و همزمان 
با آن در ساختار اجتماعی عراق، فشار بر نیروهای آمریکا را دنبال 
کرد. این فرمول برای افغانستان هم کارآیی الزم را داشت. به همین 
 جهت مذاکرات دوحه در ادامه و بــا راهنمایی ایران، به مذاکرات 

بیکر - همیلتون در عراق شبیه گردید. 
3- آمریکا چند ســال پس از حضور نظامی به وضعیتی رسیده 
بود که سه رئیس جمهور آن - اوباما، ترامپ و بایدن - قادر نبودند از 
دلیل و روند حضور آمریکا در افغانستان دفاع نمایند. از این رو لزوم 
خروج از افغانستان و اعتراض به هزینه های سرسام آور در این کشور، 
به ترجیع  بند اظهارات مقامات سیاسی و نظامی آمریکا تبدیل شده 
بود. این که فرمانده کل قوای آمریکا قادر نباشد از سیاست نظامی 

کشورش دفاع نماید، خیلی جالب است. 
واقعیت هم این بود که افغانســتان برای نیروهای آمریکایی از 
یک ســو به گورستان و از سوی دیگر به زندان تبدیل شده بود. این 
موضوع بیش از آنکه به طالبان و قدرت آن برگردد، به روحیه ضدغربی 
مردم افغانستان بازمی گشــت. یکی از نظامیان آمریکا که سال ها 
به عنوان یک افسر اطالعاتی در افغانستان حضور داشته، در آستانه 
اخراج آمریکا از افغانستان، کتابی منتشر کرد که در آن نوشته بود 
»ما از »حومه روستاها«ی افغانستان شکست خوردیم؛ روستائیان 
افغانستان اگرچه به دلیل دست و پنجه نرم کردن با فقر، کمک های 
غذایی ما را دریافت می کردند ولی به هیچ وجه دید خوبی نسبت به 
ما نداشتند. آنان که به دلیل گرفتن پول، در روز به ما کمک می کردند، 
شب علیه ما و به نفع مجاهدین افغانی عمل می  نمودند. از نظر آنان 
ما در نهایت »کافر متجاوز« و مجاهدان افغانی، »مجاهد آزادگر« به 
 حساب می آمدند. ما هیچ شانسی در افغانستان نداشتیم و به هیچ وجه

نمی توانستیم در این کشور بمانیم«. 
آنچه این افسر اطالعاتی در کتاب مفصل خود شرح داده است، به 
خوبی دلیل اجتماعی شکست آمریکا را نشان می دهد اما باید گفت 
اخراج آمریکا از افغانســتان سه ضلع داشت؛ یک ضلع راهبردی و 
استراتژیک که جمهوری اسالمی ایران بود، یک ضلع نظامی که طالبان 
بود و یک ضلع اجتماعی که توده های مردم مجاهد افغانستان بودند. 
یک سال است آمریکا از افغانستان فرار کرده و تصویر و نتیجه این 
فرار، شکست و شکست پذیری آن بوده است. فرار نظامیان آمریکایی 
از افغانســتان، افق فرار آنان را از عراق تا خلیج فارس و کشورهای 

شبه جزیره و به طور کلی غرب آسیا ترسیم نمود.

بازخوانی 
بزرگ ترین فرار نظامی 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
 شنبه 2۹ مرداد ۱۴۰۱
22 محرم ۱۴۴۴ - شماره 2۳۰۹۸

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

كاخ سفید: اهداف اسرائیل و آمریکا
در برجام یکسان است

انتصاب یک زن به عنوان رئیس  بخش ایران
 در سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی

سرویس سیاسی-
گســترده  تقالی  با  همزمان 
برای شکست  رژیم صهیونیستی 
مذاکرات احیای برجام، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا ضمن تالش 
برای  انداختن توپ در زمین ایران، 
و  واشنگتن  که »هدف  اعالم کرد 
تل آویو در قبال برنامه هســته ای 

ایران، یکی است!«
پس از اتمام دور جدید مذاکرات، 
ایران در پاسخ به پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برای احیای برجام، جمع بندی نهایی 
خود را به صورت متن مکتوب ارائه داد. با 
اینکه هنوز هیچ واکنش رسمی به متن 
نهایی جمهوری اسالمی ایران منتشر 
نشده اما برخی رسانه ها به نقل از منابع 
خارجی، پاسخ تهران را سازنده ارزیابی 
کرده و بر پافشــاری ایران بر خطوط 
قرمز و شروط اصلی خود تأکید کرده اند.

آمریــکا و اروپا هم در ارزیابی های 
اولیه خود ضمن تأکید بر »حل وفصل 
مشــکالت عمده« گفتند که در حال 
بررسی پاســخ ایران هســتیم. البته 
آمریکایی ها روز دوشنبه گذشته خبر 
دادند که پاسخ خود به »متن نهایی« 
اتحادیه اروپا را به طور غیرعلنی به این 
اتحادیه خواهند داد اما همچنان خبری 

از پاسخ آمریکا نیست!
از ســوی دیگر و در شرایطی که 
ایران و اروپا منتظر پاسخ آمریکایی ها به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند و 
سرنوشت برجام در  هاله ای از ابهام است، 
برخی اخبار حاکی از فعال شدن البی 
صهیونیستی علیه مذاکرات برجام است.

نکته قابل تأمل آنکــه همزمان با 
تقالی گسترده رژیم صهیونیستی برای 
شکســت مذاکرات احیای، سخنگوی 
وزارت خارجــه آمریــکا ضمن تالش 
برای انداختن توپ در زمین ایران، اعالم 
کرد که »هدف واشنگتن و تل آویو در 
قبال برنامه هسته ای ایران، یکی است!«
در  پنجشنبه شــب  پرایس«  »ند 
نشستی خبری گفت: »موضع رسمی 
اسرائیل در قبال ایران تغییری نکرده 
است. شکی نیست که ما و اسرائیلی ها 
اختالفات تاکتیکی داریم اما شکی هم 
نیســت که ازنظر هدف راهبردی که 
ممانعت از دســتیابی ایران به ســالح 
هسته ای اســت، دارای اشتراک کامل 

هستیم.«
وی درباره پاسخ آمریکا به نظرات 
تهران درباره متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا در مذاکرات وین گفت: »بررسی 
پاســخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا 

همچنــان ادامه دارد. ما پاســخ خود 
را مســتقیم و به شــکل خصوصی به 
اتحادیه اروپا منتقــل خواهیم کرد.« 
پرایس همچنین در راستای مقصرنمایی 
و  انداختن توپ در زمین ایران گفت که 
پیشنهاد بورل به طور ماهوی براساس 
متنی اســت که پیش تر در مذاکرات 
وین تهیه شده است. وی مدعی شد این 
متن از ماه مارس )فروردین( آماده بوده 
و منتظر عزم تهران است. گفتنی است با 
اینکه تصور می شد جو بایدن بعد از ورود 
به کاخ سفید، سیاست حمایتی آمریکا 
نسبت به رژیم صهیونیستی را تعدیل 
می کنــد اما در عمل حمایت بی قید و 
شرط آمریکا از امنیت رژیم صهیونیستی 
در دوره بایدن با شدت و حدت هرچه 
تمام تر ادامه پیدا کرد. رزمایش مشترک 
آمریــکا و اســرائیل در دریای ســرخ 
)همزمــان با طرح برجامــی بورل( و 
همچنین سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا 
به اسرائیل و دیدارهای مکرر و مستمر 
مقامات اسرائیل و آمریکا، نشان دهنده 
عمق وحدت استراتژیک آمریکا و رژیم 
منحوس صهیونیســتی در قبال ایران 
اســت. دولت بایدن در طول دو سال 
گذشته همواره خود را شریک اسرائیل 
اعالم و تاکید کرده است که از امنیت 

رژیم کودک کش حمایت می کند.
چندی پیش یک مقام ارشدآمریکا 
مدعی شده بود: »صرف نظر از این که 
آمریکا با ایران بر ســر برجام به توافق 
برسد یا نه، واشنگتن مصمم است که 
در همکاری با اســرائیل با فعالیت های 
ایران در منطقه مقابله  بی ثبات کننده 

کند.«
تالش صهیونیست ها

برای شکست مذاکرات احیای برجام
»یائیر الپید« نخســت وزیر رژیم 
)پنجشنبه(  گذشته  روز  صهیونیستی 
در نامــه ای اعتراضی بــه دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا نوشت که 
پیش نویس توافقی که اتحادیه اروپا به 
ایران تحویل داده، از خطوط قرمز دولت 

بایدن تعدی کرده است.
الپیــد در نامه خود مدعی شــد: 
»پیش نویس توافقنامه اتحادیه اروپا که 
گفته می شد پیشنهاد نهایی آنهاست، با 
اصولی که آمریکایی ها به آن پایبند بوده 

مطابقت ندارد.«
صهیونیستی  رژیم  نخســت وزیر 
بــار دیگر به تالش هــای تل آویو برای 
اثرگــذاری در رونــد گفت وگوهــای 
هســته ای ایران اذعان کــرده و گفت 
که »اســرائیل با انتقال پیام از طریق 

کانال هــای پنهان و آشــکار خود به 
آمریکایی هــا، در تــالش اســت تا بر 
مباحث حساسی که این روزها در کاخ 
سفید درباره احتمال بازگشت به توافق 
هسته ای در جریان است، تأثیر بگذارد«.

نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 
هــم در تماســی تلفنی بــا »اوالف 
شــولتس« صدراعظم آلمان بر موضع 
کشورش مبنی بر لزوم پایان تالش ها 
برای احیای توافق هسته ای سال 201۵ 

قدرت های جهانی با ایران تأکید کرد.
به گفته یکی از دیپلمات های ارشد 
اسرائیل یائیر الپید عالوه بر صدراعظم 
آلمان با »تد دویچ« رئیس کمیته امور 
خاورمیانه در کمیسیون روابط خارجی 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا و »تام 
نایدس« ســفیر این کشور در اسرائیل 
ایران  بــا  درباره مذاکرات هســته ای 

گفت وگو کرده است.
دیپلمات ارشد رژیم صهیونیستی 
افزود که الپید به صدراعظم آلمان گفته 
است که هر اقدامی به جز پایان مذاکرات 
هســته ای با ایــران نشــانه »ضعف« 
محســوب خواهد شــد. نخست وزیر 
از لزوم گفت وگو  اســرائیل همچنین 
درباره »اقدام بعدی« برای »جلوگیری 
از دســتیابی ایران به سالح هسته ای« 
ســخن گفته است. به گفته این منبع 
اســرائیلی پیام »الپیــد« خطاب به 
»اوالف شولتس« چنین بود: »اروپایی ها 
پیشنهادی نهایی را به ایران ارائه کردند 
و اعالم کردند که پاســخ به آن آری یا 
خیر است. ایران این پیشنهاد را رد کرده 
و در نتیجه زمان خروج از مذاکرات فرا 
رسیده اســت. هر اقدام دیگری نشانه 

ضعف خواهد بود.«
به گزارش یورونیوز »ایال هوالتا« 
رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل قرار 
اســت هفته آینده برای گفت وگوهای 
بیشتر با مقامات آمریکایی به این کشور 
سفر کند. هدف از این سفر بحث بر سر 
»راه های جلوگیری از دستیابی ایران به 

سالح هسته ای« عنوان شده است.
ادعای الجزیره: »پیشنهاد اروپا

 برای احیای برجام ۴ مرحله ای است«
شبکه الجزیره به نقل از منابع آگاه 
به انتشار جزئیاتی از پیشنهاد اتحادیه 
اروپا بــرای احیای برجــام پرداخت؛ 
جزئیاتــی که در صــورت صحت آنها، 
حاکــی از تله گــذاری دیگــری برای 
جمهوری اسالمی اســت چراکه نه از 
»لغو تحریم« های اصلی مانند کاتسا، 
آیسا، سیسادا، ویزا و تحریم چرخه دالر 
خبری هست نه از »راستی آزمایی« و یا 

»تضمین«. الجزیره به نقل از منابع آگاه 
ادعا کرد که پیشنهاد اتحادیه اروپا برای 
احیای برجــام چهار مرحله و دو دوره 
زمانی را شامل می شــود که هرکدام 

۶0 روزه است.
این منابع که نامــی از آنها فاش 
نشده اســت، مدعی شدند که در روز 
اول امضای توافق 17 بانک و 1۵0 نهاد 
اقتصادی رفع تحریم می شوند و از همان 
روز اول اجرای توافــق، تهران به طور 
تدریجی شــروع به کاهــش گام های 

هسته ای خود می کند.
آنها همچنین تأکیــد کردند که 
همزمان با اجرای توافق 7 میلیارد دالر 
از اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی 

آزاد سازی خواهد شد.
این منابــع می گویند که ازجمله 
سازوکار این توافق این است که ایران 
طی 120 روز بعد از امضای توافق ۵0 
میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد و 
صادرات نفت ایــران پس از این دوره 

روزانه 2.۵ میلیون بشکه خواهد بود.
منابع مطلــع می گویند: »در این 
متن پیشــنهادی آمده اســت که اگر 
واشنگتن بار دیگر از توافق خارج شد 

باید غرامت مالی پرداخت کند.«
مــوارد ادعایی درباره پیشــنهاد 
یکطرفانه و فریبکارانه اتحادیه اروپا به  
هیچ  وجه تأمین کننده منافع اقتصادی 
برای ملت ایران نیست و نشان دهنده 
تقالی دیپلماتیک غربی ها برای کاهش 
قیمت نفت و از سر گذراندن زمستان 
سخت در اروپا و آمریکا است. بر کسی 
پوشــیده نیست که اروپایی ها هنوز بر 
رویه استعماری خود پافشاری می کنند 
و تحقق خواست آمریکا و اسرائیل را در 

دستورکار خود دارند.
قالیباف: امیدواریم طرف غربی 

به خواسته های بحق ملت ایران تن دهد
رئیس مجلس شــورای اســالمی 
با تأکید بر اینکه اجــازه زیاده خواهی 
به طــرف غربی نمی دهیــم گفت که 
امیدواریم طرف غربی در مذاکرات به 
خواسته های به حق ملت ایران تن دهد.

محمدباقــر قالیبــاف در مطلبی 
در صفحــه توئیتر خود نوشــت: »اگر 
طرف غربی بخواهد با قلدری به برجام 
عمل نکند، اجازه زیاده خواهی به آنها 
نمی دهیم. ما نشــان داده ایم اگر آنها 
چارچوب هــا را رعایــت کنند، ما هم 
رعایت می کنیم؛ امیدواریم طرف غربی 
در مذاکرات به خواسته های به حق ملت 

ایران تن دهد.«

سازمان جاسوسی - تروریستی 
موســاد رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد، دو زن را در دو پُست حساس 
در این سازمان منصوب کرده است.

بر اساس این گزارش، در اطالعیه 
موســاد آمده، برای اولین بار در تاریخ 
این نهاد یک زن با نام اختصاری »ک« 
در پستی حساس یعنی »دفتر ایران« 

در موساد منصوب شده است.
در این اطالعیه اعالم شــده، زن 
دیگری با نام اختصاری »الف« نیز در 
پستی مهم یعنی رئیس مرجع اطالعات 
»جمــع آوری و تحلیــل اطالعــات« 

منصوب شده است.
رئیس بخش  کرد،  اعالم  موســاد 
ایران مسؤول راهبرد موساد در تعامل 
با »همه جوانب تهدید ایران و فرماندهی 
و  تکنولوژی  عملیــات،  یکپارچگــی 
اطالعات در سازمان با ارتش اسرائیل و 
تمام دستگاه های امنیتی« است، وی از 
پیشکسوتان اطالعاتی است و در حال 
حاضر نیز یکی از باالترین، مهم ترین و 
تأثیرگذارترین ســمت ها را در موساد 

برعهده دارد.
در ادامه این اطالعیه آمده، خانم 

»الف« نیز نزدیک به بیست سال است 
که در مرکز عملیات اطالعاتی موساد 
مشغول است. وی مسئول قاعده  سازی 
تصویر اطالعاتی استراتژیک داخلی در 
مسایل مختلف از جمله برنامه هسته ای 
ایران، تروریســم جهانی، عادی  سازی 
روابط با جهان عرب و اطالعات مربوط 
به همه عملیات موســاد است و صدها 
کارمند در جمع آوری اطالعات و تحلیل 
آن را مدیریت می کند. معاون وی نیز 

یک خانم با نام اختصاری »ه« است.
در همین رابطــه »دیوید بارنیا« 
رئیس موساد گفت، خانم دیگری به نام 
»ه« به عنوان معاون سازمان اطالعات 
و نیز یک خانم با نام اختصاری »ص« 
به عنوان معاون منابع انسانی منصوب 
شدند، بنابراین اکنون چهار زن در رأس 

موساد مشغول به کار هستند.
وی افزود، باالترین سمتی که یک 
زن در موساد داشته مربوط به سی سال 
پیش بوده، »الیزا ماگن- هلوی« در آن 

زمان معاون مدیر این سازمان بود.
موســاد عملیات های جاسوسی و 
تروریستی رژیم صهیونیستی در خارج 

فلسطین را بر عهده  دارد.

گفت و شنود

به زحمت افتادید!
گفت: شبکه خبری الجزیره اعالم کرده که پیشنهاد اروپا برای احیای برجام 

شامل 4 مرحله است! که در دو دوره ۶0 روزه یعنی 120 روز انجام می شود!
گفتــم:  از تضمین آمریکا و لغو همه تحریم ها و بســتن پرونده 

من درآوردی PMD و ... هم در آن خبری هست؟!
گفت:  ای عوام! خونه خرس و بادیه مس؟! هیچ کدام از مســائل اصلی در 
آن نیست. به ادعای شبکه الجزیره؛ پیشنهاد شده 7 میلیارد دالر طلب ایران از 
کره جنوبی پرداخت شود، اگر آمریکا از برجام خارج شود، جریمه بپردازد، ایران 

روزی 2/۵ میلیون بشکه نفت بفروشد! و چند مسئله جزئی دیگر!
گفتم: فروش روزی 2/5 میلیون بشکه نفت که برای نجات غرب از 
بحران شدید سوخت و کاهش قیمت آن است جریمه خروج آمریکا از 
برجام هم تاکنون بیش از 300 میلیارد دالر است که به عنوان اولین گام 
برای راستی آزمایی باید پرداخت شود ولی به جای آن پیشنهاد پرداخت 
طلب ایران از کره جنوبی را داده اند که ربطی به برجام ندارد و با توقیف 

چند کشتی کره جنوبی قابل دریافت است.
گفت:  به خیال خودشــان کلک زده و به قول معروف » ســر برف زردآلو 

آورده اند «! 
گفتم: در یزد رسم است که به قنادها »خلیفه« می گویند. یارو در 
قبال بدهی کالنی که داشت برای طلبکارش از یزد باقلوا و پشمک و 
قطاب و... آورده بود. طلبکار وقتی روی جعبه ها را دید که نوشته؛ خلیفه 
فــالن و خلیفه بهمان و ... به یارو زنگ زد و به طعنه گفت؛ اصاًل راضی 

نبودم این تعداد از خلفا را به زحمت بیندازید!

بقیه در صفحه 11



اخبار كشور

المعارف علوم شناختی در حوزه رسانه گردآوری اولین دایره ًْ
اولین دایرهًْ المعارف علوم شناختی در حوزه رسانه به همت گروهی از پژوهشگران 
حوزه رســانه و جنگ های شناختی، در دست گردآوری است و به زودی در دسترس 
قرار خواهد گرفت. علیرضا داودی، کارشــناس رسانه و علوم شناختی در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان گفت: علوم شــناختی عمدتا در حوزه روان شناسی، اعصاب و روان، 
هوش مصنوعی و این نوع موضوعات فعالیت می کند. اما علوم شناختی در حوزه رسانه 
و در قالب تأثیرگذاری بر مخاطب و تأثیرپذیری از محیط و تبدیل آن به یک مدل نوین 
اداره اجتماعی نیز مورد استفاده است. بر همین اساس همه رسانه های معتبر دنیا وارد 
مقوله ای تحت عنوان رسانه، افکار عمومی و علوم شناختی شده اند. در حوزه شناختی 
ما ســه مفهوم را داریم؛ صلح شناختی، نبردهای شناختی و جنگ های شناختی که 
نهایتا این ها به حوزه جنگ های ترکیبی ختم می شوند. وی افزود: ما یک تیم پژوهشی 
بســیار قوی و صاحب تجربه را پایش کردیم که راجع به قواعد و مفاهیمی که عرض 
کردم مطالعه کنند و بررسی کنند که وضعیت فعلی رسانه های ما پاسخگوی نیازهای 
نــگاه مطبوع مخاطب در حال و آینده را دارند یا خیر. ماحصل این فعالیت ها ما را به 
270 تکنیک در حوزه علوم شناختی شاخه علوم انسانی و زیرمجموعه رسانه رساند. 
این مباحث ابتدا در قالب برنامه » روایت رنگ ها« در شــبکه رادیویی گفت وگو عرضه 
شد که تا به امروز 90 تکنیک پایه ای را به طور مستند و مستدل ارائه کرده که نظیرش 
وجود نداشته است. برای بررسی کاربردی این تکنیک ها در ساحت پدافندی نیز برنامه 
»ساعت بیســت وچهار و یک دقیقه« طراحی شد و در حال پخش از رادیو گفت وگو 
است. این مدرس دانشگاه ادامه داد: بررسی ها و نظریه پردازی ها باید تبدیل به مکتوبات 
شــود. برای همین، اولین دایرهًْ المعارف علوم شناختی با تجمیعی از متن برنامه های 
» روایت رنگ ها« و »ســاعت بیســت وچهار و یک دقیقه« در حال شکل گیری است. 
داودی تصریح کرد: ادعا می کنیم که این دایرهًْ المعارف در حوزه رسانه و علوم شناختی 
نــه تنها در ایران بلکه در دنیا بی نظیر اســت. ایــن دایرهًْ المعارف حوزه تکنیک های 
رســانه ای را در بر می گیرد. هر چند که بنا بر حساسیت های موجود از نظر محتوایی 
به طور محدود عرضه خواهد شــد. ما در زمینه های آفندی و پدافندی در حوزه علوم 
شناختی در ساحت رسانه دارای قواعد جدید و نوینی هستیم که این قواعد حتما در 
بستر تکنیک ها و تاکتیک  ها راهبری می شود که باید دارای توضیحات کامل به مثابه 
یک چراغ قدرتمند جهت اقدامات رسانه ای برای طراحی های پیام برای آفند )صیانت، 
حفاظت و حراســت از داشــته های بومی و ملی( و پدافندی )حمله به مواضعی که 
می دانیم اگر به صورت پیش دستانه پیشگیری نکنیم ما را در مخمصه قرار می دهند( 
طراحی می کنیم. این دایرهًْ المعارف مثل یک حل المسائل در حوزه رسانه برای ورود 
هوشمندانه به جنگ های ترکیبی و شناختی خواهد بود. ان شاءاهلل این دایرهًْ المعارف تا 

آخر شهریور منتشر خواهد شد.
مخالفت سازمان سینمایی با ترفند برخی فیلمسازان قانون گریز 
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، به یادداشت یکی 
از کارگردانان سینمای ایران که به اصالحیه برخی آثار سینمایی معترض شده است، 
پاسخ داد و نوشت: اصالحاتی که به برخی فیلم ها داده می شود به خاطر این است که 

فیلمساز فیلم خود را مغایر با فیلمنامه تایید شده ساخته است. 
روح اهلل سهرابی؛ مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی در 
پاسخ به یادداشت یکی از کارگردانان سینمای ایران که به اصالحیه برخی آثار سینمایی 
معترض شــده است، با قانونی خواندن بررســی و اصالحیه برخی از فیلم هایی که از 
چارچوب فیلمنامه تصویب شده عدول کرده اند، گفت: سازمان سینمایی درباره فیلم ها 
و فیلمسازان تعاملی وســیع و عمیق بر پایه قانون و مقررات را در پیش گرفته است. 
وی با تشریح روند قانونی بررسی فیلم ها و تعامل سازنده مدیران سینما با کارگردانان و 
صاحبان فیلم در دولت فعلی افزود: برای روشن شدن موضوع، تنها به چند نمونه که در 
این چندماه با آنها مواجه بوده ایم بسنده می کنم. وقتی گفته می شود تعامل بر اساس 
قانون، منظور کدام قوانین اســت؟ وقتی ما از قانون حرف می زنیم دقیقا از چه قانونی 
سخن می گوییم؟ قانونی که در آن تهیه کننده ای نتواند کارت تهیه کنندگی خود را به 
کسی که هیچ تخصصی در امر تهیه فیلم ندارد، اجاره دهد. قانونی که از تولید بی رویه 
ساالنه ده ها و گاه صدها فیلم غیراستاندارد جلوگیری کند که فیلم شما در نوبت اکران 
نســوزد چرا که ظرفیت اکران در مجموع و در بهترین حالت بین هفتاد تا صد فیلم 
سینمایی است. قانونی که اجازه ندهد صرف داشتن سرمایه، یک فرد را از عرصه بساز و 
بفروشی یا تجارت فرش به طرفهًْ العینی به اوج قله حرفه ای سینما پرتاب کند تا جایگاه 
ســینماگرانی که سال های سال حرفه ای و درســت کار کرده اند را خدشه دار و فضای 
سینما را درگیر حواشی کند. قانونی که کمک کند سینما تا دورافتاده ترین نقاط کشور 
نیز برود و از استعدادهایی در گوشه کنار کشور که می توانند آینده سازان این مرز و بوم 
باشند حمایت کند و این سینمای پایتخت زده و صرفا تهرانی را ایرانی کند. مدیرکل 
دفتــر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم تصریح کرد: ما درباره قانون ســخن می گوییم. 
قانونی که نمی گوید تن ندادن به اصالح فیلم از شرف یک فیلمساز نیست بلکه می گوید 
فیلمساز باید متعهد به فیلمنامه و در چهارچوب قواعد تعریف شده و قابل دفاع حرکت 
کند و خواسته یا ناخواسته موجب توهین به اعتقادات و باورهای مردم نشود کما اینکه 
در هیچ کجای دنیا نیز چنین چیزی قابل قبول نیست. قانونی که نگذارد یک کارگردان 
یا تهیه کننده همزمان سه پروانه ســاخت بگیرند و در عوض یک کارگردان 10 سال 
پشت صف دریافت فقط یک پروانه ساخت به انتظار بنشیند و از عرصه سینما به کلی 
حذف شــود. قانونی که سینما را نه محملی برای توهین به مقدسات و هتک حرمتها 
یا عرصه ای برای دعوت به شــورش و براندازی بلکه دریچه ای به سوی اعتال و ارتقای 
فرهنگ، هنر، اندیشه و وسیله ای برای اصالح امور اجتماعی و فرهنگی بداند. سهرابی 
درباره اصالحات برخی از فیلمها نیز گفت: اساسا موضوع شکل دیگری به خود گرفته 
و گویی واقعیت ماجرا دگرگون شده است. اصالحاتی که به برخی فیلم ها داده می شود 
به خاطر این است که فیلمساز فیلم خود را مغایر با فیلمنامه تایید شده ساخته است. 
با مشــکل اینچنینی چگونه باید برخورد کرد؟! مشکل سازمان سینمایی با اظهار نظر 
کارگردان مبنی بر عدم اصالح فیلمش نیست بلکه مشکل سر موضوعات یا صحنه هایی 
از فیلم است که اساسا در فیلمنامه وجود نداشته است. هر چند البد در بین ده ها فیلم 
که برای اخذ پروانه نمایش مورد ارزیابی قرار می گیرند ممکن است استثنائا یک یا دو 
مورد هم علیرغم وفاداری به متن مصوب، به لحاظ شرایط خاص حاکم بر کشور و در 

یک مقطع خاص امکان نمایش نداشته باشند.
گوینده فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« از دنیا رفت

محمــود فاطمی دوبلور پیشکســوت و گوینده فیلم »محمدرســول اهلل)ص(« 
)الرســاله( دار فانی را وداع گفت. محمــود فاطمی هنرمند دوبالژ ایران یک روز پس 
از درگذشت همسرش، روز پنجشنبه 2۶ مرداد بر اثر ایست قلبی از دنیا رفت. از آثار 
شاخص این پیشکسوت دوبله می توان به گویندگی در فیلم »محمد رسول اهلل« اشاره 
کرد. مرحوم فاطمی در چند اثر دیگر از جمله ســریال های »پزشک دهکده«، »مک 
میالن و همســر«، »پیتون پلیس«، »امام علی)ع(« و »مــرد ۶ میلیون دالری« نیز 
گویندگی کرده است. این دوبلور پیشکسوت متولد 29 آبان 1۳20 در تهران و فرزند 

پروفسور فاطمی، اولین استاد ریاضی ایران بود.
اخبار جدید معاون سیما از تولید سریال های تلویزیونی

معاون سیما در بازدید از پشت صحنه سریال »شهباز« گفت: ظرف سه ماه آتی، 
حداقل 15 سریال در تلویزیون عقد قرارداد و وارد چرخه تولید می شود.

محسن برمهانی معاون سیما در بازدید از پشت صحنه »شهباز« سریال در حال 
تولید شبکه پنج گفت: با حمیت و همراهی گروه سازنده، ان شاءاهلل شاهد تولید یک 
مجموعه جذاب با سوژه امنیتی- پلیسی و ماجراجویانه خواهیم بود که در سطح کالن 

به موضوع امنیت سایبری و تهدیدات دشمنان و تقابل و خنثی سازی آن می پردازد. 
معاون ســیما با بیان این که بازیگران و عوامل شــهباز در یک سریال با رویکرد 
ملی نقش آفرینی دارند، ادامه داد: ســوژه این سریال از چنان قابلیتی برخوردار است 
که قابلیت ســاخت فصل دوم را دارد. وی ادامه داد: زمانی در یک اثر با این گونه)ژانر( 
می توانیم مخاطب را پای تلویزیون بنشــانیم که در کنار بازنمایی اقتدار و توانمندی 
شــخصیت های مثبت و قهرمان، یک شخصیت ضدقهرمان پرچالش داشته باشیم و 

امیدواریم این سریال با داشتن این ویژگی، بتواند مخاطب را با خود همراه کند. 
معاون ســیما همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود در خصوص وضعیت 
تولید مجموعه های نمایشی تلویزیون گفت: در چندماه اخیر، متن های زیادی به سیما 
ارائه شده است که پس از بررسی ها، این نوید را می دهم که ان شاءاهلل تا سه ماه آینده، 
هرماه حداقل 5 سریال جدید)15 سریال جدید( در تلویزیون عقد قرارداد و وارد فرآیند 
تولید خواهد شد. برمهانی ادامه داد: به همت همکارانم در سیمافیلم و گروه های فیلم و 
سریال شبکه های سیما و دیگر بخش ها، این آمار افزایش هم خواهد یافت. معاون سیما 
گفت: این مجموعه های نمایشی تا پایان سال 1۴01 و اوایل سال آینده به مرور به آنتن 
می رسند که امیدواریم استقبال مخاطبان را نیز به دنبال داشته باشد. وی درخصوص 
اولویت انتخاب فیلمنامه ها هم گفت: موضوع اول جذابیت بوده که بســیار مهم است 
یعنی آن چه که مردم ببینند، بپســندند که البته این موضوع جذاب باید حاوی یک 
پیام روشن باشد تا رسانه ملی بر اساس رسالت خود، پیامی که منتقل می کند حتما 
برای مخاطبان مناســب و سازنده باشد. برمهانی بر تنوع گونه های ساخت تاکید کرد 
و گفت: مجموعه های نمایشی نباید به چند ژانر محدود باشد چرا که در این صورت 
آنتن به تکرار می افتد و برای مخاطب خسته کننده می شود، بنابراین گونه های متنوع 

ملودرام، طنز، تاریخی، پلیسی و... در دستور کار است.

حضرت امام خمینی )ره(: اگر  ایمان وارد قلب شود کارها 
اصالح می شود . ایمان به خدا باعث می شود تمام تاریکی ها 

از پیش پای مؤمن برداشته بشود .

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
شنبه 29 مرداد ۱۴۰۱ 
22 محرم ۱۴۴۴ - شماره 23۰98

اخبار ادبی و هنری

 رئیسی تأکید کرد

 شرط ادامه سفرهای استانی
اجرای مصوبات دور اول است

کنعانی:
 دولت آمریکا ركورددار مداخله و كودتا 

علیه كشورهای مستقل است
 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در ســالروز کودتــای
۲۸ مرداد در توئیتی نوشت: دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله 

نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت های مستقل است.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
دیروز )جمعه( 2۸ مرداد و در سالروز کودتای 2۸ مرداد در توئیتی نوشت: 
دولــت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشــورها و 

دولت های مستقل است.
وی افزود: کودتای 2۸ مرداد 1۳۳2 علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی 

از این تاریخ سیاه است. 
کنعانی تصریح کرد: آیا دولت آمریکا سیاست غلط و شکست خورده خود 
در قبال ایران را اصالح و به حقوق مشروع ملت ایران احترام خواهد گذاشت؟

سرپرست وزارت كار: در سقف مصوبه شورای عالی كار
حقوق مستمری بگیران افزایش یافت

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق 
 بازنشســتگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای  عالی کار یعنی

۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابِت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدهادی زاهدی وفا در نشست کانون 
عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی جزئیات تصمیم دولت برای 
بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در 

سال 1۴01 را اعالم کرد.
او با اعالم این مطلب که احکام اصالح شده از شهریور اعمال شده و افزایش 
مطابق با مصوبه شــورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 
به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه می خواست 
تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین 
جهت کار را به وزرای عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی سپرد. 
دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت 
بودجه ای دولت در سال جاری، افزود: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای 
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ می کردند نیاز به کار 
کارشناســی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده 9۶ قانون 
تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای عالی کار و هیئت 

مدیره تأمین اجتماعی بوده است.
زاهدی وفا اعالم کرد: احکام اصالح شــده بر این مبنا از شهریورماه در 
پرونده شــخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصالح و حقوق براساس آن 

از همان ماه، جاری می شود.
او با اشاره به دالیل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان 
گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایش یافته بازنشســتگان مشکل کمبود 
منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر »تعهدی« است و بحث نقد 
شــدن این منابع نیاز به کار و زمان داشــت و به همین علت کار با تأخیر 
انجام شد تا پرداخت ها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح 
در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای  عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به 

اضافه مبلغ ثابِت 515 هزار و 1۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.

درک آیات الهی توسط صاحبان علم
و انکار آنها توسط ستمگران

»)قرآن ســحر و جادو و سخنان باطل نیست( بلکه آیات 
روشنگری است )که حق و باطل را به وضوح نشان می دهد( 
و در دل ها و سینه های کسانی که به آنها علم داده شده است 
جای می گیرد. )آنها کســانی هستند که قلب شان به نور علم 
و ایمان روشــن اســت( و آیات ما را جز ظالمان و ستمگران 

انکار نمی کنند«.
عنکبوت - ۴9

در پرتو وحی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ) ستاد ( برگزار نماید.

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل – میدان جهاد – خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل به شــماره تلفن ۳22۳7۴551 – 05۴ تماس حاصل نمایند . و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شــرکت در مناقصه ( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراســت دانشــگاه علوم 

پزشکی به نشانی فوق مراجعه نمایید.
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
حداقل شرایطمبلغ تضمینموضوع مناقصه شماره مناقصه 

برای دریافت اسناد
شماره فراخواننوع ضمانتنامه

خرید خدمت نیروی انسانی خدماتی به تعداد 12 - 5 / 1۴01
ضمانتنامه بانکی مجوز از مراجع ذیصالح000 / 000 / 251 / ۶ ریال۶۶ نفر خدماتی - پشتیبانی 

200100۳۸۴000002۳یا واریز نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( 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 شده شرکت کنند.

 محل دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.uir  مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳22۳7۴51 – 05۴ 
) اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند. 

از روز شنبه مورخ 29 / 5 / 1۴01 لغایت پنجشنبه مورخ ۳ / ۶ / 1۴01مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد
تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1۶ / ۶ / 1۴01آخرین مهلت بار گزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی  در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 1۶ / ۶ / 1۴01آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات الف به دبیرخانه حراست دانشگاه 

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19 / ۶ / 1۴01تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
20 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد 

 رئیس جمهور تاکید کــرد: اجرای مصوبات 
سفرهای استانی حتمی اســت و دور دوم این 
سفرها با قید پیگیری اجرای این مصوبات آغاز 

خواهد شد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دیــدار اعضای 
فراکســیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی که روز 
پنجشنبه برگزار شد، تنوع اقوام و مذاهب در کشور را 
یک مزیت و فرصت برای جمهوری اســالمی دانست و 
گفت: توجه به این فرصت و مزیت ارزشمند قطعاً موجب 

رشد و ارتقای کشور خواهد شد.
رئیس جمهور افزود: تقدیم 11 هزار شهید اهل سنت 
در دوران دفاع مقدس نشان می دهد که اهل سنت ما 
متدین و دلداده به انقالب اســالمی هستند و همه ما 
نسبت به رفع دغدغه ها و مشکالت آنها وظیفه داریم و 

احساس مسئولیت می کنیم.
رئیسی رفع محرومیت از همه نقاط کشور را وظیفه 
دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: تفاوتی نمی کند که 
این محرومیت در کدام نقطه از کشــور و با چه ترکیب 
قومیتی و مذهبی باشــد. دولت مردمی محرومیت را 
نمی پســندد و برای اجرای عدالت و رفع محرومیت از 

همه مناطق محروم کشور تالش می کند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده 
از سوی برخی نمایندگان درباره مشکل بیکاری و مسکن 
برخی مناطق کشور، گفت: رفع بیکاری و ایجاد اشتغال 
برای دولت اولویت است. در این راستا ضروری است تمام 
تالش ما معطوف به امیدوار کردن مردم به داشته های 

بسیار ارزشمند کشور و بهره برداری از آنها باشد.
رئیسی گفت: رفع مشکالت مردم در حوزه مسکن، 
به ویژه مســکن روستایی در دستور کار دولت است و 
به مسئوالن مربوطه تاکید کرده ایم ارائه تسهیالت در 

این زمینه انجام شود.
رئیس جمهور درباره ابالغ و اجرای مصوبات سفرهای 
اســتانی که از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد نیز 
تصریح کرد: اجرای مصوبات ســفرهای استانی حتمی 
اســت و دور دوم این ســفرها با قیــد پیگیری اجرای 
این مصوبات آغاز خواهد شد. عالوه بر وزرا، استانداران 
و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز موظف شــده اند بر 
اجرای مصوبات ســفرهای اســتانی پیگیری و نظارت 

جدی داشته باشند.
رئیسی در ادامه سخنانش به باور دولت مردمی برای 
بهره گیــری از ظرفیت نیروهای کارآمد فارغ از قومیت 
و مذهب اشــاره کرد و افزود: مکــرر اعالم کرده ایم به 
کارگیری نیروهای بومی و کارآمد از اولویت های اصلی 
دولت سیزدهم در گزینش نیروهاست چرا که موجب 

افزایش انگیزه در بدنه اجرایی کشور خواهد شد.
رئیسی مسئله تامین آب شرب، تقویت زیرساخت ها 
و جاده های مواصالتی و فعال  سازی بازارچه های مرزی با 
هدف ساماندهی به تجارت مرزنشینان را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: عمیقاً باور داریم رفع محرومیت از مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور در کنار خدمت رسانی به 

مردم موجب تقویت امنیت ملی خواهد شد.
رئیس جمهور تاکید کرد: پیشــرفت کشور در گرو 
همراهی و همدلی است و صف بندی و خط کشی های 

سیاســی مشکلی از کشــور حل نخواهد کرد. به لطف 
خدای متعال با همکاری و هم افزایی شــکل گرفته در 
داخل کشور گره های مردم باز و مشکالت شان کاسته 

خواهد شد.
اعتماد به جوانان همواره نتایج درخشانی داشته است

رئیس جمهور همچنین در دومین جلســه شورای 
 عالی جوانان که با حضور نمایندگان دستگاه های عضو 
این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، جمعیت 
جوانان کشور را یک سرمایه ملی در مسیر رشد و توسعه 
کشور خواند و با اشاره به اراده جدی دولت در زمینه به 
کارگیری جوانان و حل مشکالت آنها افزود: اعتماد به 
جوانان، همواره نتایج درخشــانی را در پی داشته است 
و ثمــره این اعتماد در مقاطع حســاس و مهم انقالب 

اسالمی، محسوس بوده است.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر مسئولیت دولت در حوزه 
رفع دغدغه ها و مشــکالت جوانان، تحصیل، اشتغال، 
ازدواج، مسکن و دستیابی به آینده اطمینان بخش را از 
مهم ترین مسائل امروز جوانان دانست و تاکید کرد که 
شورای  عالی جوانان مکلف است با تشکیل کارگروه های 
 اندیشــه ورزی برای هر یــک از این موضوعات تدبیر و 

چاره اندیشی کند.
وی با بیان اینکه ماموریت دولت در رســیدگی به 
مســائل جوانان با تشکیل شــورای  عالی جوانان تمام 
نمی شود، تصریح کرد: شورای  عالی جوانان باید شورایی 
فعال و کارآمد در حل مشکالت و مرجعی مورد اعتماد 

برای جوانان باشد.
آیت اهلل رئیسی بر لزوم استفاده از نظرات خود جوانان 
برای حل مشکالت شان نیز تاکید کرد و گفت: شورای  
عالی جوانان در هر اســتان و شهر می تواند عرصه ای را 
فراهم کند تا جوانان عالوه بر بیان دغدغه ها و مشکالت 
خود، در هم اندیشی و چاره جویی برای رفع این مشکالت 

نیز مشارکت فعال داشته باشند.
رئیس جمهــور بــه موضوع آســیب های اجتماعی 
نیز گریزی زد و شــورای  عالی جوانــان را مامور کرد در 
جلسه آتی خود، آسیب شناســی مسائلی چون اعتیاد، 
طالق و موضوعات مشابه آن را با نگاهی پیشگیرانه و با 
همکاری سازمان اجتماعی کشور در دستور کار قرار دهد.

رئیسی با اشاره به پیامدهای نامناسب ارائه برخی از 
مشاوره های غلط در امور جوانان، به شورای  عالی جوانان 
توصیه کرد با استفاده از ظرفیت افراد متخصص، مراکزی 
را برای ارائه مشاوره به جوانان پشتیبانی و فعال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر اراده 
دولت بر حمایــت عملی و جدی از جوانان، تصریح کرد: 
جوانان انتظار دارند دولت به مسائل آنها توجه ویژه داشته 
باشد و ما هم خود را ملزم به حل مشکالت آنها، امیدآفرینی 

و ایجاد چشم اندازی روشن در برابر جوانان می دانیم.
رئیس جمهور با ابراز گالیه از عملیاتی نشدن همه 
مفاد قانون تســهیل ازدواج که در سال 1۳۸۴ تصویب 
شده، خاطرنشان کرد: ظرفیت هایی در این قانون وجود 
دارد که می توان با اجرای آنها برخی از مشکالت جوانان 

را حل کرد.
اجرای منظومه فکری امام و رهبری کشور را
 به سمت قله های پیشرفت رهنمون خواهد کرد

آیت اهلل رئیســی شامگاه پنجشــنبه نیز در دیدار 
جمعی از آزادگان ســرافراز انقالب اســالمی، آزادگان 
را نماد ایســتادگی، بصیرت، توکل، صبر، سپاسگزاری 
به درگاه حق، انقالبی بودن و انقالبی ماندن دانســت و 
گفت: آزادگان حقیقتا پرچم برافراشته عزت و شکوه در 

هر کوی و برزن کشورمان هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه این پرچم برافراشته، نماد 
همه ارزش ها و آرمان های بلند انقالب اســالمی است، 
افزود: آزادگان سرافراز کشورمان، چه در دوران اسارت 
که دشمن را خوار و زبون کرده و به استیصال کشاندند و 
چه پس از آن در عرصه های مختلف همواره پرچم ایثار، 
فداکاری و از خودگذشتگی را در اهتزاز نگاه داشتند و 

مایه عزت کشور و ذلت دشمنان شدند.
رئیســی با بیان اینکه تحمل اســارت در چنگال 
سفاکان بعثی کار آسانی نبود، بر ضرورت گرامیداشت 
آزادگان تاکید کرد و اظهار داشــت: آنچه از رخدادها و 
وقایع دوران دفاع مقدس و از جمله اســارت آزادگان 
سرافراز کشــورمان در بند دشمن بعثی ثبت و ضبط 
شده است، تنها بخش  اندکی از حماسه های قهرمانان 
دفاع از دین و وطن بوده و ضرورت دارد جانفشانی  های 
این چهره های مقاوم و قهرمان به شایستگی به تصویر 
کشیده شود تا برای عصرها و نسل های آینده به عنوان 

الگو و اسوه باقی بماند.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنانش از 
مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران خواست، در آینده 
باز هم زمینه برگزاری نشســت هایی با حضور آزادگان 
صاحب نظــر و دغدغه مند را فراهم کنند، تا از نظرات و 
ایده هــای آزادگان به عنوان یکی از دغدغه مندترین و 

دلسوزترین اقشار جامعه، بهره گرفته شود.

آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه امروز دولت مردمی 
فرصتی مهم برای رشــد و پیشــرفت کشور در اختیار 
دارد، تصریح کرد: ایــن فرصت برآمده اعتماد مردم و 
رهبر معظم انقالب، دیدگاه های ســازنده شما و توجه 

و دعای خیر خانواده شهدا نسبت به این دولت است.
 رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امروز دشمن 
نیــز این پیام را دریافت کرده اســت که دولت مردمی 
مصمم به اجرای منویات رهبر معظم انقالب اســالمی 
و جبران عقب ماندگی های ســال های گذشــته است، 
خاطرنشــان کرد: بر خالف کسانی که به اشتباه تصور 
می کردند گره ها با مدد دست بیگانگان باز می شود، اما 
دولت مردمی عمیقا بــاور دارد که اگر منظومه فکری 
امام و رهبری در کشور اجرایی و عملیاتی شود، حتما 
کشور را به سمت قله های پیشرفت رهنمون خواهد شد.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه شما ایثارگران و خانواده 
شهدا و جانبازان در ابتال و امتحان خود پیروز و سربلند 
شدید، افزود: شــما آزادگان در دورانی که حتی تصور 
نمی کردید شاید روزی آزاد شوید، با اراده های پوالدین، 
مقتدرانه در برابر دشمن ایستادگی کردید و او را خوار و 

زبون کرده و به استیصال کشاندید.
رئیس جمهور ادامه داد: شما زمانی که دربند دشمنی 
ســفاک بودید، فقط به خدا و ایمان خود تکیه کردید 
و باعث امیدواری دوســتان انقالب و ناامیدی دشمنان 
شــدید و دولت مردمی با الگو گرفتن از راه و مرام شما 
بــا توکل بر خــدا و تکیه بــه توانمندی های داخلی با 
قدرت و سرعت در مسیر تحقق پیشرفت و عدالت گام 

برخواهد داشت.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه امروز نسبت به روزگاری 
که شما در بند دشمن قهرمانانه مقاومت کردید، دشمن 
بــه مراتب ضعیف تــر و جمهوری اســالمی به مراتب 
قدرتمندتر است، اظهار داشت: قدرت امروز جمهوری 
اسالمی به برکت ایستادگی و مقاومت قهرمانانه شما و 
خون های شهدا و جانبازان است. امروز دنیا متوجه این 
مســئله شده و نگاه او به جمهوری اسالمی ایران، نگاه 

به یک نظام مقتدر و منسجم است.
رئیس جمهور تصریح کرد: علم، اقتصاد، کار و تالش 
و تجهیزات و تســلیحات نیز برای هر کشوری قدرت 
می آفرینند، اما مهم ترین عناصر خلق قدرت در جمهوری 
اســالمی، شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز کشورمان 
هســتند که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره بر 

آن تاکید داشته اند.

امام جمعــه موقت تهران با بیان اینکه 
ایران اسالمی در طول یک  فرزندان عزیز 
دهه اسارت برگ زرینی را در تاریخ دفاع 
مقدس خلق کردند، گفت: آزادگان اردوگاه ها 
را به مدرســه ای تبدیل کردند که معارف 

عاشورا تدریس می شد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمد حسن 
ابوترابی فرد در خطبه هــای نماز جمعه تهران که 
در مصالی امام خمینی)ره( برگزار شــد، با اشاره 
به 2۶ مردادمــاه ســالروز ورود آزادگان به ایران 
اسالمی، اظهار داشت: فرزندان عزیز ایران اسالمی 
که بسیاری از آنان در میدان نبرد تا آخرین گلوله 
از کشور و انقالب دفاع کرده بودند و با بدنی مجروح 
در چنگال مزدوران صدام قرار گرفتند، در طول یک 
دهه اســارت برگ زرینی را در تاریخ دفاع مقدس 

خلق کردند.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه عاشــورا 
بود که دفاع مقدس را خلق کرد، گفت: نیروهای 
مســلح اقتدار آفرین ایران، سردار سلیمانی ها و 

صیاد شیرازی ها از عاشورا درس گرفتند.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: آزادگان 
اردوگاه ها را به مدرسه ای تبدیل کردند که معارف 

عاشورا تدریس می شد.
حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد تصریح 
کرد: بسیاری از اسرای عزیز ما رزمنده نبودند و 
صدامیان، مردم کوچه و بازار را اسیر کرده بودند 
اما آنهــا به رزمندگان مقاوم و خســتگی ناپذیر 
مبدل شــدند که تنها دغدغه آنها پیروزی جبهه 

حق علیه باطل بود.
وی ابراز داشت: آسایشگاه های تاریک، سرد و 
پرشکنجه، تبدیل به مسجد و عبادتگاه شده بود 
که در آن آزادگان با خدا زمزمه می کردند. برخی 
از آنها می گفتند ما در نیمه شب بلند می شدیم 
اما می دیدیم، ابوترابی فرد در جای خود نیست و 
بعد متوجه می شــدیم، او به پای یکی از اسرای 
شکنجه شــده بوســه می زند و در برابــر او ابراز 
خشوع می کند، بنابراین ما نیز در جامعه اسالمی 
بایــد مانند آزادگان دســت یکدیگر را بگیریم و 

حمایت کنیم.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به صحبت های 
وزیر دفاع در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران 
گفت: امیدوارم در پرتــو تالش نیروهای خوب، 
باانگیزه، عالم و متعهــد وزارت دفاع و نیروهای 
مسلح مسیر تحسین برانگیز پیشرفت کشور در 

این حوزه تداوم داشته باشد.
بیان  ابوترابی فرد  والمسلمین  حجت االسالم 
داشت: ۳1 تیر سال جاری گزارش تفریغ بودجه به 

مجلس شورای اسالمی ارائه شد که الزم می دانم 
از رئیس دیوان محاســبات، معاونان وی و دیگر 
همکاران آنان جهت تهیه زودهنگام این گزارش 

تقدیر و تشکر کنم.
وی تصریــح کــرد: وظیفــه اصلــی دیوان 
محاســبات، دیده بانی نســبت به مسائل مالی 
کشور است. اعمال دقیق این نظارت و گزارِش به 
هنگام، نقش موثری در اصالح ساختار بودجه و 
افزایش انضباط مالی و تدوین بودجه کارآمدتر و 

اثربخش تر خواهد داشت.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: شش ماه 
زودتر از تاریخ تعیین شده گزارش تفریغ بودجه 
همراه با پیوســت هایی که آن پیوست ها بسیار 
بااهمیت است، تقدیم مجلس شد. از نمایندگان 
مجلس و دولت می خواهم گزارش های پیوســت 

تفریغ بودجه را کاماًل مورد توجه قرار دهند.
حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد افزود: 
گــزارش تحلیلــی بر موضوعات خــاص در 19 
ســرفصل بودجه و گزارش تحلیلی آسیب های 
ساختار نظام بودجه ریزی کشور ارائه شده است که 
باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از این گزارش ها در 
مورد میزان اوراق مالی صادر شده در سال 1۴00 
است و اینکه چه مقدار استقراض از طریق صدور 

اوراق مالی صورت گرفته است.
وزیر دفاع:  حیرت و نگرانی دشمنان 

از پیشرفت  در حوزه های دفاعی کاماًل مشهود است
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه در آستانه 
۳1 مرداد روز صنعت دفاعی و هفته دولت هستیم، 
بیان داشت: وزارت دفاع بر مبنای تبعیت والیی در 
قبال فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و در 
چارچوب قانون اساسی، قانون برنامه ششم و سایر 
قوانین و برنامه های دولت ســیزدهم و انتظارات 
نیروهای مسلح پرتوان و با عنوان نهاد پشتیبان 

از دفاع و امنیت ملت بزرگ ایران اسالمی، متعهد 
و پاسخگو است.

وی گفت: وزارت دفاع در راستای سیاست های 
مقتدرانه نظام مقدس جمهوری اسالمی با توکل بر 
خدا و توسل به ائمه اطهار و تدابیر حکیمانه رهبر 
معظم انقالب و حمایت های بی شائبه رئیس جمهور، 
توانســته در طراحی و ســاخت انواع تجهیزات و 
تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح در حوزه های 
هوایی، دریایی، زمینی، موشــک های بالستیک و 
کروز، پهپادهای شناسایی و تهاجمی، شناورهای 
سطحی و زیر سطحی، تجهیزات سایبری، پدافند 
هوشمند، حوزه های شــناختی، زیستی و جنگ 
الکترونیک و ساخت انواع مهمات هوشمند و نقطه 
زن با مدیریت جهادی و بهره گیری از جوانان غیور 
و شایسته پا در رکاب، شرکت های دانش بنیان و 
دانشگاه های کشــور با تکیه بر دانش کاماًل بومی 

به تولید و تأمین نیازمندی های کشور اقدام کند.
به گــزارش فارس، وزیر دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح با اشاره به اقدامات وزارت دفاع 
در یک سال گذشته، اظهار داشت: تولید و تأمین 
تســلیحات، تجهیزات و محصوالت دفاعی برای 
نیروهای مســلح به میــزان 125 درصد برنامه 
مصوب ساالنه به این معنا که ما 25 درصد بیشتر 
از برنامه مصوب تولید داشــتیم و اقداماتی را در 

این راستا انجام دادیم.
امیر ســرتیپ آشــتیانی ادامه داد: رشد 20 
درصــدی صــادرات محصــوالت و خدمات به 
کشــورهای هدف، رشــد 15 درصــدی برنامه 
تحقیقات و توســعه فناوری های صنعت دفاعی، 
اتمام بومی  سازی ۴19 قلم از اقالم کلیدی مواد، 
قطعات و تجهیزات از زمان استقرار دولت سیزدهم 

از جمله این موارد است.
وی گفــت: وزارت دفاع بــا عملکرد عنوان 
شــده به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم در 
کاهش آثار تحریم ها بر صنایع پیشــرفته نظامی 

و غیرنظامی، ایجاد اشتغال و زمینه  سازی برای 
توســعه پایدار و فرصت  ســازی برای صادرات، 
جلوگیــری از خروج ارز و کمک به تولید ملی و 

ارزآوری برای کشور نقش ویژه ای داشته است.
همکاری وزارت دفاع با حدود ۳۵۰۰ شرکت

 در بخش خصوصی
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بیان 
داشــت: افزایش تولید موشــک های بالستیک 
سوخت مایع و جامد، افزایش تولید موشک های 
پدافندی، افزایش 70 درصدی تولید شناورهای 
تندرو، افزایش صددرصدی تولید انواع تسلیحات 
دریایی اعم از انواع اژدر، موشــک، ســامانه های 
موشکی ساحلی، مین رونده و تجهیزات جانبی، 

ارتقای قابلیت و اشــراف اطالعــات الکترونیک، 
بهره برداری از هواپیمای ترابری ســبک سیمرغ 
برای اولین بار در کشور، همکاری با حدود ۳500 
شرکت در بخش خصوصی با حجم همکاری حدود 
۳1 هزار میلیارد تومان که از میان این شرکت ها 
775 شرکت دانش بنیان هستند و حجم همکاری 

با آنها 12 هزار میلیارد تومان است.
امیر سرتیپ آشتیانی خاطرنشان کرد: امروز 
حیرت و نگرانی دشمنان جمهوری اسالمی ایران 
از پیشرفت های شگرف ایران در حوزه های مختلف 
صنعتی و توانمندی های دفاعی کاماًل مشــهود 
است. ما تحریم ها را که یک چالش بزرگ محسوب 
می شد، به فرصت تبدیل کردیم و شرایط الزم را 
برای دستیابی به فناوری های جدید، خودکفایی و 
خوداتکایی فراهم کردیم، به گونه ای که منجر به 

قطع کامل وابستگی به خارج شد.
نهضت بازگشت به مسجد

به گزارش شبستان، حجت االسالم کمال الدین 
خــداداده، رئیس ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور نیز در آستانه روز 
جهانی مســجد، پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهران خاطرنشان کرد: وقتی رویکرد مقام معظم 
رهبری و نگاه رئیس جمهــور را مرور می کنیم، 
درمی یابیم نگاه آنها به مسجد در حکمرانی ویژه و 
متفاوت است؛ امروز وزیر مکتبی و انقالبی فرهنگ 

و ارشاد اســالمی نیز شعار »نهضت بازگشت به 
مسجد« را ســر می دهد نهضتی که اگر محقق 
شود مساجد برقرار و تراز شکل می گیرند و آن گاه 
درمی یابیم مسجد انقالبی و محل ذکر مسلمانان 
نمی تواند ســکوالر و بی خاصیت باشد بلکه باید 

اثرگذار باشد.
وی بــا بیان اینکه مســجد باید محل ذکر و 
عبادت باشد، ابراز داشت: نگاه تمدنی به مسجد 
یعنی مســجد محور ارتقــای فرهنگ عمومی، 
محور توســعه دیانت و معنویــت، محور جهاد 
تبیین و کادر سازی برای انقالب باشد؛ تعبیر امام 
خمینی)ره( از مســجد به کارخانه انسان  سازی 

است.
حجت االسالم خداداده تاکید کرد: امروز تمام 
نهادهای فرهنگی نظام دوباره به بحث مهم مسجد 
مراجعه کرده اند؛ هم سازمان تبلیغات اسالمی در 
بنیاد هدایت، هم بسیج در گفتمان محله اسالمی 
و نیز سازمان اوقاف و امور خیریه؛ حوزه های علمیه 
نیز نگاهی کالن به مساجد دارند. لطمه هایی که 
به نرم افزار مدیریتی مســجد خورده باید جبران 
شود. کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز با همه 
این دستگاه ها هم افزایی دارند و نگاه تحولی دولت 
را در پیشخوان فرهنگی ای که باید در مسجد قرار 
بگیرد و بتواند با همکاری بسیج برای جوانان نشاط 

الزم را ایجاد کند، دنبال می کنند.
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خطیب جمعه تهران:

آزادگان اردوگاه ها را به مدرسه ای برای تدریس معارف عاشورا تبدیل كردند



رئیس  بنیاد ملی گندمکاران:
افزایش خرید تضمینی گندم 

نیاز به واردات را کاهش می  دهد
رئیس  بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال میزان خرید 
تضمینی گندم نسبت به سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته 
که با ادامه این روند واردات این محصول ســه میلیون تن 

کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری ها، عطاءاهلل  هاشمی درباره وضعیت تولید 
گندم کشــور خبر داد: بنابر آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت 
بیش از هفت میلیون تن با ارزش بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان از 
گندمکاران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ 

درصد رشد داشته است.
او افزود: البته برآوردها حاکی از آن اســت که امسال تا پایان 
فصل برداشــت میزان  خرید گندم بــه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن برسد. همچنین برآوردها حاکی از آن است که تولید گندم به 
باالی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۱۰ میلیون تن برســد که در 
صورت تحقق حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن از میزان واردات 

گندم کاسته می شود .
رئیس  بنیــاد ملی گندمــکاران افزود: ۸۲ درصــد مطالبات 
گندمکاران پرداخت شــده و مجموعه بازرگانی دولتی و سازمان 
برنامه و بودجه قول دادند مبلغ خوبی تزریق کنند که امیدواریم این 
کار انجام شود. با توجه به آنکه عمده بدهی مربوط به گندمکاران 
اســتان های شمال غرب است، لذا مسئوالن در تالش هستند که 

۱۸ درصد بهای باقی مانده را طی روزهای آتی پرداخت کنند. 
هاشمی گفت: همچنین اگرچه از نظر قانونی خرید تضمینی تا 
اواخر مهر و آبان ادامه دارد اما تاکنون میزان خرید ۴۸ درصد رشد 
داشــته است. با اصالح نرخ خرید تضمینی گندم  امسال خبری از 
قاچاق آرد یا هدر رفت گندم  تولیدی به ســمت واحدهای خوراک 

دام و طیور نیست.
گفتنی است، بنابر آمار اعالمی بنیاد گندمکاران سال گذشته در 
مجموع چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری 
شــد که امسال در صورت تحقق هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا 
پایان  مهر پیش بینی می شــود که واردات حداقل سه میلیون تن 

کاهش یابد.
بنابر آمار سال گذشته در مجموع چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن 
گندم از کشاورزان خریداری شد که امسال شرایط مساعد اقلیمی و 
اصالح قیمت خرید تضمینی گندم منجر به افزایش گندم تحویلی 

به کشاورزان شده است.
خودکفایی تولید گندم نان در سال آینده

همچنین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید گندم 
در کشــور، افزود: با اجرای برنامه ها می توانیم ســال آینده تولید 
گندم نان را به ســطح پایدار برسانیم. کاهش ۴۵ درصدی قیمت 
کودهای پایه را یکی از مؤثرترین اقدامات دولت در زمینه حمایت 
از کشاورزی است و این کار موجب تقویت زمین های کشاورزی و 
در نتیجه افزایش راندمان تولید شــد و عالوه بر گندم در افزایش 

تولید برنج، جو و ذرت نیز اثرگذار بود.
ســید جواد ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه حمایت از کشاورزان 
ادامه خواهد یافت اظهار داشت: ما این روند را ادامه خواهیم داد و 
زنجیره حمایت از تولید را توسعه و کامل خواهیم کرد و امیدواریم 
خروجی این حمایت ها یک اتفاق بسیار خوب را در زمینه خودکفایی 

در کاالهای اساسی در سال آینده رقم بزند.
بنیاد مسکن:

روستاییان برای دریافت وام ۲۰۰ میلیونی 
باز هم صبر کنند

در حالی قرار بود بعد از چند خلف وعده، پرداخت وام 
۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی از ۸ مرداد آغاز شود 
که رئیس بنیاد مسکن گفت: روستاییان برای دریافت این 

وام باز هم صبر کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنج مرداد ۱۴۰۱ بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اعالم کرد: آیت اهلل رئیسی،  رئیس جمهوری روز 
گذشته طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه دستور پرداخت وام 

۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی را صادر کرده است.
بر این اساس روز شنبه ۸ مرداد با ابالغ رسمی بانک مرکزی به 
تمامی بانک های عامل، سقف مبلغ وام نو سازی و به سازی واحدهای 
مســکونی روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و 
فرآیند دریافت وام جدید در سراســر کشور برای متقاضیان آغاز 
می شود. در حالی ۲۰ روز از تاریخ مورد نظر می گذرد که هنوز طلسم 
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی شکسته نشده 
است. در این شرایط رئیس بنیاد مسکن در جدیدترین اظهارنظر 

به روستاییان گفته برای دریافت وام مذکور همچنان صبر کنید.
اکبر نیکزاد با اشاره به اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور در 
افزایش وام مسکن روستایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون 
تومان گفت: بنا به دستور رئیس جمهور وام مسکن روستایی قرار بود 

به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و از اول مرداد پرداخت شود.
وی ادامه داد: به گفته مسئوالن مربوطه این دستور رئیس جمهور 
در حال عملیاتی شدن است و باید قدری صبر کنید تا منابع مالی 
آن تامین شود. رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: در بالیای طبیعی 
از جمله سیل و زلزله که در چند ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد، 
تاثیر ســاخت مسکن ایمن در روستا ها به خوبی مشخص شد. در 
مناطقی که خانه های باز سازی شده و با ساخته شده ایمن روستایی 

وجود داشت هیچ خسارتی به وجود نیامد.
نیکزاد اضافــه کرد: در حال حاضر ســاخت ۱۸۰ هزار واحد 
مسکونی در روستا های کشور شروع شده که حدود ۱۰۰ هزار واحد 
آن به مرحله سقف و زیر سقف رسیده و برای تکمیل آنها نیازمند 

پرداخت کامل وام مسکن روستایی هستیم.
گفتنی اســت پیش از این مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه درباره دالیل تأخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن روستایی، گفته بود:  این وام، بار مالی سنگینی را به 
همراه خواهد داشــت. پرداخت این وام از دو راه میسر است. یکی 
اینکه به بانک ها بنویسیم که این وام جزو بدهی دولت به بانک ها 
باشد که پایه پولی را باال می برد و تورم وحشتناکی به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از ریشه های تورم در سنوات گذشته بدهی 
دولت به بانک ها بوده اســت. یا باید این اجازه را بدهیم یا این که 
بپذیریم از محل یارانه تأمین شــود. در مدت ۲۰ سال بازپرداخت 
وام مذکور، ۸۰ هــزار میلیارد تومان بار مالی دارد که باید از یک 

جایی تأمین شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه افزود: راه دیگر این اســت که 
اجازه بدهیم از صندوق مسکن که در قانون دیده شده، مابه التفاوت 
سود وام ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود، چون وام ۱۰۰ 
میلیونی ابالغ شده است. میرکاظمی درباره صندوق مسکن نیز گفت: 
هنوز منابع مالی این صندوق تأمین نشده که بخشی از این منابع 
از محل مالیات است. تا برج ۴ حقوق ها را با زحمت می توان تأمین 

کرد. قاعدتاً از مردادماه درآمدهای مالیاتی برمی گردد.
وی گفت: همچنین بخشــی از ایــن مابه التفاوت باید از محل 

فروش دارایی ها تأمین شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تالش می کنیم پایه 
پولی را افزایش ندهیم، تأکید کرد: ممکن اســت برای ۱۰۰ هزار 
نفر مسکن را ارزان کنیم، اما این کار برای اقشار جامعه تورم ایجاد 
می کند. تا منابع مالی تأمین نشــود نمی توانیم وام ۱۰۰ میلیونی 

مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

رویترز:
صادرات نفت ایران

 11۰هزار بشکه در روز افزایش یافته است
خبرگزاری غربی رویتر با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران در 
دو ماه اخیراعالم کرد اطالعات ردیابی کشتی ها نشان می دهد صادرات 
نفت خام ایران در ماه گذشته میالدی ۱۱۰هزار بشکه در روز نسبت  به 

ماه ژوئن افزایش داشته است.
این خبرگزاری غربی طی گزارشی تالش کرد خبر افزایش صادرات نفت 
ایران را با موضوعات همچون تخفیف به چین تحت الشعاع قرار دهد و برهمین 
مبنا نوشت: ایران صادرات نفت خود را در ۲ ماه گذشته افزایش داده و احتماالً 
با ارزان تر کردن نفت خود نســبت  به نفت روسیه برای اصلی ترین خریدارش 
یعنی چین، بازهم رقم صادرات خود را باالتر می برد. ایران علی رغم تحریم های 
آمریــکا، صادرات نفت خود را طی دوره ریاســت جمهوری جو بایدن افزایش 
داده ، اما جریان نفت ایران اخیراً به خاطر رقابت با نفت روسیه کند شده  است.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، طبق گفته سارا وخشوری، از مشاورین 
انرژی شــرکت بین المللــی اس وی بی، ایران در دولت جدیــد آمریکا نفت و 

محصوالت نفتی و پتروشیمی بیشتری صادر کرده  است.
در صورت به ثمر رسیدن قرارداد اتمی برجام، صادرات نفت ایران افزایش  
یافته و عالوه بر چین به خریداران قدیمی مانند کره جنوبی و اروپا هم می رسد.
تحلیلگران عقیده دارند واردات نفت خام چین از ایران در ماه اوت افزایش 
خواهد داشت. نفت خام ایران در ماه گذشته میالدی رقابت سنگینی با نفت 
اورال روسیه داشت، چون بشکه های نفت این کشور به خاطر کاهش تقاضا از 
ســوی اروپا با قیمت ارزان تری ارائه می شدند. اما با افزایش فاصله قیمت بین 
نفت ایران و روسیه و ارزان تر شدن نفت ایران، پاالیشگاه های چین دوباره در 

ماه اوت به بشکه های نفت ایران روی آورده اند.
چین با واردات نفت ارزان قیمت روسیه و ایران، رقابت پذیری اقتصاد خود 
در برابر غرب را که مجبور اســت هزینه باالتری برای انرژی بپردازد افزایش 
داده  اســت. اطالعات ردیابی کشتی ها نشان می دهد صادرات نفت خام ایران 
در ماه گذشته میالدی ۱۱۰هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل  از آن افزایش 

داشته و به ۸۱۰ هزار بشکه در روز رسیده  است.
نفت ایران برای فروش در ماه اوت با تخفیف ۱۱ دالری نســبت  به نفت 
خام برنت ارائه شده  که حدود ۸ دالر پایین تر از قیمت تعیین شده برای نفت 
اورال روسیه است. تفاوت قیمت بین نفت ایران و روسیه در اواخر ماه گذشته 

میالدی بین 3.۵ تا ۴ دالر بود.
شرکت کپلر تخمین می زند صادرات نفت خام ایران در ماه ژوئن به ۹۵۰ 
هزار بشــکه در روز رسیده باشــد، یعنی باالترین رقم صادرات ماهیانه طی 3 

سال گذشته.
صــادرات محصوالت نفتی ایران هم افزایش  یافته اســت. تخمین زده 
می شــود ایران در ماه ژوئن 7۹۰ هزار بشکه در روز محصوالت نفتی صادر 
کرده باشــد و انتظار می رود این رقم تا سه ماهه چهارم سال جاری میالدی 

به حدود یک میلیون بشکه در روز برسد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

لپه و عدس در عمده فروشی ها 
کیلویی 1۰ هزار تومان ارزان شد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه کاهش 
قیمت مواد غذایی به حبوبات رسیده است، گفت: اکنون قیمت دو 
محصول لپه و عدس در عمده  فروشی ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد )۱۰ 

هزار تومان( کاهش یافته است.
»قاسمعلی حسنی« در گفت وگو با ایرنا، از کاهش قیمت حبوبات در 
بــازار خبر داد و اظهار کرد: پیش از این قیمت هر کیلوگرم لپه ۴۰ هزار 
تومان و عدس ۴۶ هزار تومان بود که امروز با کاهش قیمت ۱۰ هزار تومانی 
در این محصوالت نرخ هر کیلوگرم لپه به 3۰ هزار تومان و عدس به 3۶ 
هزار تومان رسیده است که ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت را نشان می دهد.

وی افزود: این کاهش قیمت ها در پی افت قیمت های جهانی حبوبات، 
واردات انبوه، وفور کاال در انبارها، نزدیک شدن به برداشت محصول تازه و 
کاهش مصرف حبوبات به دلیل فصل گرما است که واردکنندگان به منظور 

رقابت پذیری با یکدیگر ناچار به کاهش قیمت این محصوالت شده اند.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: به طور حتم کاهش قیمت 
در دو محصــول لپه و عدس می تواند روی افت نرخ ســایر حبوبات تاثیر 

داشته باشد که کمکی به اقشار آسیب پذیر خواهد بود.
حســنی با بیان اینکه برداشت حبوبات از جمله نخود، لوبیا چیتی و 
لوبیا قرمز تولید داخل از شهریورماه شروع می شود، بیان کرد: اکنون قیمت 
هر کیلوگرم نخود ترکیه و آرژانتین 3۸ هزار تومان، نخود ایرانی ۴۰ هزار 
تومان، لوبیا قرمز 3۸ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۹ هزار تومان نسبت به دو 

تا سه هفته گذشته  اندکی کاهش قیمت داشته است.
وی تصریح کرد: شــواهد نشــان می دهد که امســال تولید حبوبات 
همانند برنج با افزایش تولید همراه باشد که می تواند اثر مثبتی در کاهش 

قیمت ها داشته باشد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایــی اضافه کرد: ایران واردکننده 
عمده عدس از کانادا و روسیه، نخود از ترکیه، آرژانتین و اتیوپی، لوبیا از 

قرقیزستان و چین است.

صفحه ۴اقتصادی
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مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا)ع( در دهه سوم محرم شب ها 
بعد از اقامه نماز در مسجد هدایت واقع در خیابان دولت)شهید 

کالهــدوز( پایین تر از چهارراه قنات منطقــه دروس برگزار و 

از بیانــات دانشــمند محترم حجت االسالم 

والمســلمین فرقانی خراسانی بهره می بریم.
االحقر- چالویی
امام جماعت مسجد هدایت

سخنرانی

ترحیم
الحسین یجمعنا»بسمه تعالی«

به مناســبت شهادت امام سجاد)ع( و ســالگرد تخریب حرم 
امامین عســکریین)ع( و پنجاه و چهارمین سالگرد درگذشت 
والد معظم، واعظ شــهیر کربال، حجت االســالم والمسلمین

حاج میرزامحمدعلی 
شریعت زاده خراسانی)ره(

مجلس عزاداری در موسسه امام سجاد)ع( برگزار می گردد.
مکان:  انتهای دورشــهر، میدان رســالت، پشــت آزمایشگاه 

امیرالمؤمنین)ع(، خیابان رجایی یک، پالک 36
زمان: از پنج شــنبه، 27 مرداد، مطابق با شــب 21 محرم، به 

مدت 5 شب از ساعت 9:30 الی 10:30 شب
محمود شریعت زاده خراسانی

در شرایطی که رئیس  دولت دوازدهم سال 
گذشته عامل قطعی گسترده برق خانگی و صنایع 
را به مسئله برجام و پذیرش FATF ربط می داد 
اما در دولت سیزدهم اتکا به توان داخل سبب 
شد رکورد ساخت نیروگاه در یک سال شکسته 
و تامین پایدار برق خانگی و صنایع انجام شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سال گذشته دقیقا 
در همیــن روزها بود که قطعــی برق کالفه کننده 
بخــش قابل توجهی از زندگی مردم را مختل کرده 
بود، با توجه به گستردگی نیاز مردم به برق از مسئله 
روشــنایی گرفته تا باز شــدن یک درب پارکینگ 
الکترونیکی، خاموشی های زیاد و پی در پی در آخرین 
ســال فعالیت روحانی، مشکالت زیادی برای مردم 

ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر بسیاری از صنایع و سپس روند تولید 
کشور به دلیل قطعی برق با بحران مواجه شد که این 
مسئله در افزایش قیمت قابل توجه سیمان و فوالد و 

سایر کاالها هویدا بود.
پس از قطعی های ســنگین برق در سال گذشته، 
رئیس جمهور وقت، ریشــه مسائلی مانند کمبود برق 
را عدم سرمایه گذاری در اثر مشکالتی مانند تصویب 

نشدن FATF عنوان می کرد.
اختالف رویکرد دو دولت

در شــرایطی که شــخص روحانی، مسئله تامین 
نشــدن برق و خاموشی گسترده ســال گذشته را به 

موضــوع برجــام و اف ای تی اف گــره زده بود، تغییر 
راهبردی نگاه دولت ســیزدهم نسبت به دولت قبل 
و اتکا به ظرفیت های داخل کشــور به جای گره زدن 
مسائل حیاتی مردم به سیاســت خارجی از ابتدا در 
نگاه رئیس جمهور جدید آشــکار شد. بر این اساس از 
ابتدای شهریورماه سال گذشته، تالش برای تامین ۶ 
هزار مگاوات نیروگاه تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۱ در 

مدت یک سال شروع شد.
 همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو 
در بیان جزئیات برنامه ۶۰۰۰ مگاواتی ســاخت 
نیروگاه می گوید: » برنامه ای که برای ســال اول 
دولت در نظــر گرفتیم شــامل افزایش ظرفیت 
تولیــد به میزان ۶ هزار مگاوات اســت که از این 
مقدار ۴۹۰۰ مگاوات مربوط به واحدهای حرارتی 

و تجدیدپذیر است.«
حائری ادامــه داد: » ۴۲۶۰ مگاوات از این برنامه 
واحد حرارتی اســت که توســط وزارت نیرو و یک 
واحد نیز توسط بخش صنایع به عنوان اولین نیروگاه 
احداثی در راســتای تفاهم نامه وزارت نیرو و صنایع 

ساخته شد.«
این مقام مســئول با بیان اینکه ۵۰۰ مگاوات هم 
توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین می شود، افزود: 
»همچنین ۲۸۶ واحد نیروگاهی موجود هم با اقدامات 
کارشناسان داخلی حدود ۱۱۱۵ مگاوات ارتقای توان 

خواهند داشت.«

رکورد تاریخی ساخت نیروگاه
نکتــه قابل توجه راجع به برنامــه دولت در یک 
سال اول به عنوان افزایش ظرفیت ساخت نیروگاه آن 
است که رکورد ساخت نیروگاه در یک سال در کشور 

شکسته شده است.
 بر اساس آمار، بیشــترین آمار مرتبط با افزایش 
ظرفیت نیروگاهی در طی یک ســال مرتبط با سال 
۱3۸۹ با توســعه ۴۹3۵ مگاواتی اســت اما در سال 
اول دولت ســیزدهم رشد، ۶ هزار مگاواتی واحدهای 
نیروگاهی سبب شد تا این رکورد با ارتقای ۲۲ درصدی 

به ثبت برسد.
ثبت این رکوردها در شرایطی اتفاق افتاد که کشور 
روند مذاکرات خود با کشورهای منطقه و سایر کشورها 
را در پی گرفت و بدون گره زدن مسائل و مشکالت به 

مردم زمینه تامین پایدار برق را مهیا کرد.
کنترل قیمت کاالهای صنعتی

با تامین برق پایدار
بــه این ترتیب برنامه دولت برای مدیریت مصرف 
برق صنایع با هــدف کنترل بازار با تامین نیاز انرژی 
صنایع موفق عمل کرد و برخالف سال گذشته خبری 

از جهش های قیمتی در این بخش نبود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، برنامه مدریریت 
مصرف برق صنایع بزرگ بر خالف ســال گذشــته، 
تنهــا به صنایع معدود و خــاص اختصاص پیدا نکرد 
و مطابــق خواســت وزارت صنعت معــدن و تجارت 

برنامــه مذکور بــرای همه صنایع پرمصــرف برق بر 
اســاس هماهنگی هــای انجام شــده طراحی شــد.

این برنامه به نحوی طراحی شد که شاخص قیمت 
صنایع مس و آلومینیم در کشور به عنوان مولف کنترل 
بازار دچار نوسان نشده و زمینه کاهش اثرپذیری تولید 

از برنامه مدیریت مصرف برق مهیا شود.
بر همین اساس نگاهی به شاخص رشد قیمت مس 
کاتد به عنوان محصول اساسی صنایع مس کشور مطابق 
بــا آمار بورس کاال بیانگر آن اســت که پس از اعمال 
سیاست های مدیریت مصرف برق پس از ۱۵ خرداد ماه 
سال ۱۴۰۱، قیمت این کاال در بازار داخلی در کانال سه 
و چهار دهم درصد و هفت دهم درصد رشد نسبت به ۱۶ 
خرداد ماه در ۲۰ روز گذشته نوسان کرده و هیچ افزایش 
قابل توجهی در قیمت این کاال ناشــی از سیاست های 

مدیریت مصرف برق دیده نمی شود.
از ســوی دیگــر عالوه بر صنعت مــس، صنعت 
آلومینیوم نیز با توجه به مصرف برق بسیار زیاد برای 
اولین بار با سیاســت های مدیریت مصرف برق مواجه 
شد اما قیمت شمش آلومینیوم در کشور بر اساس آمار 
بورس کاال با وجود اعمال سیاســت مدیریت مصرف 
بــرق بین منفی دو و نیم درصد تا منفی یک و ســه 
دهم درصد کاهش را تجربه کرد. این مسئله به وضوح 
بی تاثیر شــدن برنامه مدیریت مصرف برق صنایع بر 
روی عرضه و تقاضا و به دنبال آن نوســان قابل توجه 

قیمت را مشخص می کند.

دولت سیزدهم انجام داد

FATF شکست رکورد ساخت نیروگاه بدون برجام و

گزارش بانک جهانی نشان داد

چشم انداز اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ حتی با تحریم ها مثبت است
بانــک جهانی با بررســی چشــم انداز 
شاخص های کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ 
پیش بینی کرد با وجود حفظ تحریم ها، رشد 
اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد 
و تراز حساب های جاری ایران مثبت چهار و 

یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، بانک جهانی در 
گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت 
شــاخص های کالن اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۲ 

میالدی )۱۴۰۱( پرداخته است.
این نهاد بین المللی بــدون فرض احیای توافق 
هسته ای و با تداوم تحریم ها پیش بینی کرده است 
همه شاخص های کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ 

با رشد مثبت همراه باشند.
بر اســاس این گزارش، اقتصاد ایران در ســال 
جاری میالدی رشــد 3.3 درصدی را تجربه خواهد 
کرد. رشــد اقتصادی ایران در سال گذشته چهار و 
هفت دهم درصد بود. بانک جهانی عامل رشد چهار 
و هفت دهم درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را 
واکسیناسیون کرونا اعالم کرده و نوشته است:  کاهش 
محدودیت ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون 
در سال گذشته )۱۴۰۰( منجر به توسعه شدید بخش 

خدمات- محرک اصلی رشــد غیرنفتی- شد و پس 
از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، 
وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این 
در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است 
که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت 
تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون 
عمومی، توسعه کسب وکارها و بخش خدمات بهبود 
یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد. این 
در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی 
ســه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده 

بود که به دو علت تورم و کرونا بود.
رشد بخش غیرنفتی

رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال دو 
و یک دهم درصد پیش بینی شده است. بخش نفتی 
اقتصاد ایران نیز طی این ســال با رشد دو و ۹ دهم 
درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش بینی 
کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد 
۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

بخش صنعت رشد یک و ۶ دهم درصدی در سال 
۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به سه و 
یک دهم درصد می رســد. در این گزارش، آماری از 

رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

همچنین پیش بینی شــده است مصرف بخش 
خصوصی در ایران طی امسال رشد دو و چهار دهم 
درصدی پیدا کند و رشــد مصرف بخش دولتی نیز 
به ســه و ۶ دهم درصد برسد. نرخ تشکیل سرمایه 
که از شاخص های مهم اقتصادی به حساب می آید 
نیز با رشد سه و هفت دهم درصدی در سال جاری 
میالدی مواجه می شــود و به معادل 33 و سه دهم 
درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رســید. ارزش 
پس اندازهای ملی نیز به معادل 37.۵ درصد تولید 

ناخالص داخلی می رسد.
این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کاال 
و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد چهار و ۹ دهم 
درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی 

۴.۴ درصد را تجربه کند.
بهبود وضعیت مالی دولت ایران

بانــک جهانی در ادامه گزارش خــود از بهبود 
وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده 
و پیش بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران 
طی این ســال به معادل ۱۱ و ۶ دهم درصد تولید 
ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای 
دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعالم 

شده بود.

درآمدهای مالیاتی دولت طی ســال ۲۰۲۲ به 
معادل ۶ و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی 
می رســد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال 
قبل دارد. در ســال ۲۰۲۱ درآمــد مالیاتی دولت 
معادل ۶ و یــک دهم درصد تولید ناخالص داخلی 

اعالم شده بود.
رشــد درآمدهای دولت ایران در حالی است که 
هزینه های دولت طی این ســال نســبت به تولید 
ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال 
قبل معادل ۱۶ و ســه دهــم درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد بود. بر این اســاس تراز مالی دولت 
ایــران نیز بهبود خواهد یافــت و در حالی که طی 
ســال ۲۰۲۱ معادل منفی پنج و ســه دهم درصد 
تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به 
معادل منفی چهار و هفت دهم درصد تولید ناخالص 

داخلی خواهد رسید.
تراز حســاب های جاری ایران نیز طی امســال 
بــه معادل چهار و یک دهــم درصد تولید ناخالص 
داخلی می رســد که حکایــت از افزایش یک واحد 
درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز 
حساب های جاری ایران معادل سه و یک دهم درصد 

تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.

رئیس  پژوهشگاه هواشناسی:

تعرض به بستر رودخانه عامل وقوع سیل امامزاده داوود بود
رئیس  پژوهشــگاه هواشناسی و علوم جو کشور، 
مداخالت انسانی و تعرض به حریم رودخانه را مهم ترین 

علت وقوع سیالب در امامزاده داوود اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی رهنما درباره دلیل 
ســیل امامزاده داوود اظهار کرد: تعرض به حریم رودخانه و 
ساخت و ســازهای غیرمجاز باعث تغییر در عرض بستر آن 
شــد. به همین دلیل زمان تمرکز که در حوضه آبریز امامزاده 
داوود در حدود ۲3 دقیقه است، افزایش معناداری پیدا کرده.

وی توضیــح داد: زمان تمرکز، به زمانی گفته می شــود 
کــه رواناب از دورترین نقطه )از لحاظ زمانی( حوضه آبریز به 
نقطه خروجی از حوضه مورد نظر برســد. بر اساس  ماده ۱۵ 

آیین نامه مربوط به بســتر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها 
و... حریم کانال ها، انهار احداثی و سنتی و شبکه های آبیاری 
و زهکشی باید مطابق قانون حفظ شود اما در امامزاده داوود 

این موضوع نقض شده است.
رئیس  پژوهشگاه هواشناســی تاکید کرد: عوامل زیادی 
در وقوع ســیالب دلخــراش امامــزاده داوود دخیل بود که 
مداخالت انسانی و تعرض به حریم رودخانه مهم ترین دالیل 

آن بوده است. 
اجازه ساخت و ساز در بستر رودخانه ها ممنوع شود

سرپرست دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان منابع 
طبیعی کشــور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سیل امامزاده 

داوود، گفت: یکی از دالیل مهم  سیل در منطقه امامزاده داوود 
و خسارات جانی و مالی ساخت  و ساز در بستر رودخانه است. 
متاســفانه سیل امسال به دلیل ساخت سازها و تصرف بستر 
رودخانه ها و آبراه ها و بی توجهی  به هشدارها خسارات جانی 

و مالی زیادی به بار آورد.
ابوطالــب قزل ســفلو در پاســخ به این ســؤال که چرا 
تاکنون فکری برای جلوگیری از ســاخت  و ساز های غیرمجاز 
در حریم رودخانه ها نشــده بــود؟ تصریح کرد: در این بخش 
هماهنگی هــای الزم وجــود ندارد و مدیریــت جامع اعمال 
نمی شود و دستگاه ها پراکنده کار می کنند. وقتی طرح جامع 
 آبخیزداری تدوین شود قطعا برنامه ریزی ها به نوعی خواهد بود 

که اجازه ســاخت و ساز در مسیر آبراهه ها داده نخواهد شد.
وی ادامه داد: نباید در حریم و مسیر رودخانه ها و آبراهه ها 
اجازه ســاخت و ساز داده شــود. بایستی در مناطق حساس 
سیســتم های هشدار سیل نصب و در هر استان با تهیه نقشه 
خطر سیل در زمان هشــدار سیل از تجمع مردم در مناطق 

خطر با اعالم هشدارهای الزم جلوگیری شود.
قزل ســفلو افزود: همــه مناطق اســتعداد فعالیت های 
آبخیزداری و آبخوانداری را ندارد. در هر منطقه ای که امکان 
این عملیات وجود داشــته باشد پس از انجام مطالعات الزم و 
براساس اولویت ها و تخصیص اعتبارات عملیات آبخیزداری و 

آبخوانداری انجام می شود.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک 
مرکزی موظف اســت قانون را اجرا کند و اطالعات 

تسهیالت کالن بانک ها حتماً باید منتشر شود.
با خبرگزاری مهر در  مجتبی رضاخواه در گفت و گــو 
رابطه با قاعده ای که شورای پول و اعتبار برای ارائه اطالعات 
تسهیالت کالن بانک ها گذاشته است، تصریح کرد: اینکه چه 
تسهیالتی، تسهیالت کالن است و کدام یک باید منتشر شود، 
در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی تواند 
چیــزی را برخالف قانون تبدیل به آئین نامه کند. بنابراین، 

تسهیالت کالن بانک ها حتماً باید منتشر شود.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: چند وقت پیش گزارشی 
درباره تسهیالت کالن بانک ها منتشر شد که دارای اشکاالت 
متعددی بود و ما از بانک مرکزی خواستیم که آن را اصالح 
کند. آنان درباره دالیل عدم انتشار اطالعات تسهیالت کالن 
برخی از بانک ها گفتند که برخی از بانک ها اطالعات کامل 

ندادند یا اطالعات آنان ناقص بوده است.
رضاخواه افزود: عدم ارائه اطالعات تسهیالت کالن برخی 
از بانک ها هم این بوده اســت که بانک ها اطالعات را دادند، 
اما بانک مرکزی می گوید که خودش هم باید آن اطالعات 

را بررسی کند که آیا درست است یا خیر.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: از نظر ما موارد مذکور، بهانه های 

طراح طرح اصالح قانون بانک مرکزی در واکنش به 
نامه برخی مدیران بانکی و رؤسای سابق بانک مرکزی 

درباره این طرح، آنان را دعوت به مناظره کرد.
محمد حســین حسین زاده بحرینی، رئیس  کمیته پولی 
و بانکی مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به قالیباف رئیس 
 مجلس شورای اسالمی نوشت: مطلع شدم جمعی از مدیران 
فعلی و سابق شبکه بانکی کشــور در نامه ای به حضرتعالی، 
خواســته اند که رســیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس 

متوقف شود . 
ضمن قدرشناسی نسبت به تالش های کارکنان و مدیران 
پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، الزم است توجه جنابعالی 
و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور 

دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود:
۱-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران 
بانک های خصوصی هستند. از نظر این جانب، همچنان که در 
مراســم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم 
جمهور و نماینــدگان عزیز عرض کردم، بانک های خصوصی 

)عمدتا( جزء قانون گریزترین نهادهای مالی کشور، مهم ترین 
عامل رشــد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری، ام المصائب 
اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس و 
بانــک مرکزی عزم خود را برای عالج خردمندانه این موضوع 
جــزم کرده اند. براین اســاس، مخالفت ســنگین بانک های 
خصوصی با طــرح مجلس کامال قابل پیش بینی بوده و قابل 

درک است. 
۲- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشــاهده 
می شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی 
کشــور بوده اند. این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک 
مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصالح نظام 
بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با 
همراهی مسئوالنه دولت سیزدهم، اصالح نظام بانکی کشور 
را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده اند، برای متوقف 
ساختن مجلس و دولت، به تکاپو افتاده اند. انتظار این بود که 
آقایان به جای تالش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تالش 
مشترک دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، نسبت به ترک فعل و 

کوتاهی خود در اصالح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، 
به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

3- در نامه مدیران شــبکه بانکی، مــواردی در رابطه با 
محتوای طرح - از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، 
ساختار جدید بانک مرکزی و... - مورد اشاره و نقد قرار گرفته 
اســت. اگرچه قباًل پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط 
طراحــان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شــده، ولی 
پیشــنهاد می کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای تنویر افکار 
عمومی، روشن شدن ریشه های نابسامانی نظام بانکی کشور و 
نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی در این 
نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه )ترجیحا یکی از رؤسای 
کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده اند( در یک 
مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس  کمیســیون اقتصادی 
یا رئیس  کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسالمی شرکت 
نمایند. بی تردید، این گفت وگو برای مردم عزیزمان که بیش 
از همه از وضعیت ناهنجار نظام بانکی کشــور آسیب دیده و 

متضرر شده اند، روشنگر و مفید خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

عدم انتشار اطالعات تسهیالت کالن بانک ها خالف قانون است

در ســامانه جدیــد »حمایــت« وزارت رفاه، 
سرپرستان خانوار می توانند دهک اقتصادی خانوار 
و توضیحات در مورد علت دریافت یا عدم دریافت 
یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده 

کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ســامانه 
جدید درخواســت بازبینی دهک بندی خانوارها اعالم 
کرد: در سامانه جدید »حمایت« که با نشانی اینترنتی

اســت،  فعــال   http://hemayat.mcls.gov.ir
سرپرســت هر خانوار می تواند دهک اقتصادی خانوار 
و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم دریافت 
یارانه را به همراه اســامی اعضای خانوار خود مشاهده 

کند.

همچنین امکان مشاهده اطالعات شناسنامه اقتصادی 
خانوار در سه بخش اطالعات خرید از کارت بانکی، اطالعات 
خودرو و اطالعات درآمد به صورت تفکیک شــده و مجزا 
فراهم شــده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این 
اطالعات را دارند می توانند درخواســت خود را در مراحل 

مجزا و به صورت تفکیک شده ثبت کنند.
از دیگر امکانات این ســامانه ارائه توضیحات شــفاف 
و تکمیلــی در مراحل مختلف درخصوص مأخذ داده ها و 
علت ایرادات احتمالی از دید کاربر، پیش بینی امکان ثبت 
وضعیت های خاص نظیر بیماران خاص یا معلوالن گرامی 
در بخش ثبت درخواست بررسی است و البته استانداردهای 
امنیتی برای حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطالعات 

کاربران نیز به طور کامل رعایت شده است.

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در ادامه این 
اطالعیه از هموطنانی که قبال درخواســت بررسی مجدد 
دهک بنــدی خانوار خود را ثبــت نموده اند، دعوت کرده 
اســت برای مشاهده نتایج بررســی ها براساس اطالعات 
به روزرسانی شــده شناسنامه اقتصادی خانوار به نشانی 

اینترنتی hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.
با این توضیح که برای خدمت رسانی بهتر سرپرستان 
خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد زوج است در روزهای 
زوج و سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد فرد 
است، در روزهای فرد می توانند به این وبگاه مراجعه نمایند.

ســایر هموطنان نیز از روز شــنبه پنجم شــهریور 
می تواننــد بــدون محدودیــت زمانــی برای مشــاهده 
ثبــت  و  اقتصــادی  شناســنامه  دهــک،  اطالعــات 

درخواست بررســی به ســامانه حمایت مراجعه نمایند.
سامانه ای که قبال فعال بود صرفا قابلیت دریافت یک 
درخواست بازبینی کلی به شناسنامه اقتصادی خانوار بدون 
ارجــاع به زیربخش مورد نظر را داشــت، در حالی که در 
سامانه ی جدید حمایت افراد می توانند اعتراض خود را به 
تک تک بخش های داده ای مانند اطالعات خودرو، اطالعات 
تراکنش هــای بانکی به صورت مجزا ثبت و درخواســت 
بازبینــی دهند که این مهــم کمک خواهد کرد تا فرآیند 

رسیدگی و تصمیم گیری دقیق تر انجام شود.
شایان ذکر است مراجعه به سامانه مذکور نشان می دهد 
فعال فقــط امکان ثبت اعتراض به دهک بندی وجود دارد 
و ســایر امکانات قابل دسترسی نیست که باید زودتر این 

مشکالت برطرف شوند.

سامانه جدید درخواست بازبینی دهک بندی خانوارها رونمایی شد

طراح طرح اصالح قانون بانک مرکزی:
حاضرم با رؤسای سابق بانک مرکزی مناظره کنم 

واهی اســت و حتماً اطالعات تسهیالت کالن بانک ها باید 
منتشــر شود. بانک مرکزی موظف است قانون را اجرا کند 

و نمی توانــد چیزی را آئین نامه قرار دهد که بر خالف نص 
قانون اســت. بانک مرکزی به جای تالش برای فرار از زیر 

بار اجرای قانــون، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند 
و اطالعات تسهیالت کالن بانک ها حتماً باید منتشر شود.



افقی:
 ۱- یکی از بهترین راهکارها برای حمایت از تولیدات داخلی 
و کمک به افزایش اشــتغال ۲- کاشــف گــردش خون در 
بدن- روز عرب ۳- خوردن- کشتی جنگی- گلی زیبا که در 
مرداب هم می روید ۴- دریاچه ای در شمال روسیه که بسیار 
عمیق است- پرتیراژترین روزنامه چاپ لندن- آهنگر انقالبی 
۵- بزرگترین دریاچه کشــور استرالیا- شــهری در استان 
آذربایجان شرقی- ساخته دســت- نمایشنامه ای از آنتوان 
چخوف ۶- علم الهی- آخرین مقام در نزد زاهدان- مهمترین 
رشته کوه قاره سبز ۷- واحد پول کشور کره- واژه فارسی که 
جایگزین کوپن شده است- ییالق و قشالق آن کار هر ساله 
عشایر دامدار است ۸- میوه ای که افراد چاق ناموزون را به آن 
تشبیه می کنند- آخرین تراژدی ولتر- ویتامین ضدسرطان 
۹- سدی در کردستان- از حیوانات خانگی- یکی از نقاشان 
قرن هفده کشــور هلند ۱۰- رها کردن خود بر روی مبل- 
روشن و فروزان- بیماری خطرناکی که کبد را درگیر می کند 
۱۱- یکی از محله های معروف و قدیمی پایتخت- دانشمند 
معروف انگلیســی که نظریه تکامل را مطرح کرد ۱۲- این 
یکی را بوکســورها هم می گیرند- مهمترین شــهر زیارتی 
کشورمان- نمایشنامه ای از گوگول نویسنده معروف روسی 
۱۳- تکرار یک حرف- نویســنده انگلیســی که زندگی نامه 
اوســکار وایلد را نوشته است- درخت همیشه لرزان- لعن و 
نفرین ۱۴- یکی از شــهرهای مهم استان خراسان شمالی- 
یکی از نام های خداوند- از اســتادان بزرگ موسیقی ایرانی 
که شاگردان زیادی تربیت کردند ۱۵- آخرین فرمانده لشکر 
سپاه اسالم که به دستور حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله 
برای جنگ با رومیان انتخاب شد- یکی از دو بخش اقتصاد- 

مقدم بر سخن گفتن است.

عمودی:
 ۱- بیش از بیست درصد تصادف جاده ای را در این 
روزهای مسافرتی به خود اختصاص داده است- نام 
قدیم کوی نصر که یکی از محله های قدیمی تهران 
اســت ۲- اقتصاددان معروف انگلیسی که معتقد 
بود ارزش هر کاال براساس کاری که برای آن انجام 
می شــود باید تعیین گردد- روزنامه معروف چاپ 

اسپانیا ۳- بیکار گشــتن و وقت خود را به بطالت 
گذراندن- استان آشــوب زده کشور افغانستان- 
نشان مفعول بی واســطه ۴- روز گذشته- یکی از 
دو فاکتــور مهم در تولید کاال- عرب می گوید نه- 
همیشــگی و پایدار ۵- سوئز آن در جهان معروف 
است- پایگاه و سرچشــمه- نیاز همه روستاهای 
دوردست ۶- یکی از نام های سوره مبارکه حمد- 
فیلمی از داریوش مهرجویی ۷- بازی و سرگرمی- 
حکومتی را گویند که یک گروه اقلیت بر اکثریت 
مردم حکم براند ۸- حرفی ســوار بر حرف دگر- 
فیلسوف رواق نشــین رومی که معلم نرون شد- 
ردیف عامیانه- ســوئیچ ماشین های قدیمی برای 
روشن کردن ۹- نام دیگر حنا- خالص و برگزیده- 
انتخاب ۱۰- سید شهیدان  حیوان وحشی- حرف 
اهل قلم- جمع ریه- نوعی پسوند ۱۱- دانشگاهی 
در آمریکا- مخترع فرانسوی دوربین عکاسی- نام 
بین المللی دریاچه مازنــدران ۱۲- بازاری قدیمی 
در شهر شیراز- شــهری کهن در استان همدان 
۱۳- انجام دادن- زدنی به ســیگار- یکی از مواد 
تشکیل دهنده الکل سفید- سوره ای در قرآن کریم 
۱۴- مهمترین عید باستانی ایرانیان- خاورشناس و 
جهانگرد فنالندی که اطالعات ارزشمندی از قبایل 
ساکن در عربستان جمع آوری کرد- شیوه و روش 
هنری ۱۵- دریای عرب- اثری از لئو تولســتوی 

نویسنده اخالق گرای روسی- از نام های خداوند.

شماره ۱۲۳۰۲

متقاضیــان محتــرم می تواننــد بــا توجه به جدول زیر نســبت به انتخــاب هر یک از نشــریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشــتراک به شــماره کارت 
 6104337743976845  بانک ملت به نام حســین شــریعتمداری )موسســه کیهان( و ارســال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شــده ذیل

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

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

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

آدرس: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم تقاضا

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

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

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

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

ه: 
وج

ت

تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحدآبونمان

روابطبینالمللموسسهکیهان

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1۴01

دوره انتشارنشریات
پست سفارشیپست عادی

سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله
16/35۲/0008/176/0004/087/000۲۲/800/00011/400/0005/700/000روزانهکیهان فارسی

61/35۲/00030/676/00015/338/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان انگلیسی
61/35۲/00030/676/00015/388/00067/800/00033/900/00016/950/000روزانهکیهان عربی

13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیکیهان ورزشی
13/5۲0/0006/760/0003/380/00018/۲00/0009/100/0004/550/000هفتگیمجله زن روز

5/356/000۲/678/5001/399/0009/100/0004/550/000۲/۲75/000دوهفته نامهمجله کیهان بچه ها
----------1/400/000----------1/040/000دوماهانهمجله کیهان فرهنگی
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موانع پیش روی 
زائران حسینی)ع( را برداریم

ایرج نظافتی

گـــزارش خبـــری

بــا آغاز ماه محرم و ســوگواری برای ســرور و 
ســاالر شــهیدان حضرت امام حســین)ع( و یاران 
باوفایش)علیها الســالم(، شورســفر معنوی عتبات 

عالیات در دل ها صدچندان شده است.
«ســتاد اربعین» اما شرط ورود به کشور عراق را 
ثبت نام در سامانه سماح و پرداخت حق بیمه اعالم 

کرده است.
 رییس ستاد مرکزی اربعین می گوید:»ثبت نام 
قطعی زیارت اربعین در سامانه سماح آغاز شده و با 
توجه به لزوم داشــتن بیمه برای همه زائران ، افراد 
برای قطعی شدن ثبت نام خود باید مبلغ بیمه را که 

۱۸هزار تومان است، بپردازند.«   
 این باره ذکر نکاتی الزم و ضروری است:

۱- مــی توان گفت هدف از اجبار برای ثبت نام 
زائران حسینی در ســامانه سماح، داشتن یک آمار 

دقیق از زائران است. 
اما در مقابل این سخن هم وجود دارد که با ثبت 
خروج افراد از میهن اســالمی بــرای زیارت عتبات 
عالیات آمار دقیق افراد وارد شــده به کشور عراق به 
صورت آنالین در اختیار تمامی مراکز نیروی انتظامی 
قرار می گیرد، در حالی که اگر مثال سه میلیون نفر 
در ســامانه سماح ثبت نام کنند این احتمال جدی 
وجود دارد که این تعداد ثبت نام شده، بنا به دالیل 
مختلف نتوانند به زیارت عتبات بروند و یا مشخصات 
نوشــته شده آنها از دقت الزم برخوردار نباشد، پس 
 آمار ســایت ســماح نمی تواند یک آمــار جامع و 

کامل باشد. 
۲- اما شرط دیگر ستاد اربعین پیش روی زائران، 
پرداخت حق بیمه توسط آنهاست که ظاهرا با هدف 
ارائه خدمات درمانی در کشور عراق صورت می گیرد.
 در این باره بد نیست بدانیم در شهرهای مذهبی 
عراق و شــهر بغداد، به شــرطی که فرد بیمار، یک 
زائر باشــد - نه تاجر - مــی تواند از خدمات رایگان 

بیمارستان های موجود استفاده کند. 
مثال در شهر کربالی معلی دو بیمارستان مجهز 
از جمله بیمارستان امام حسین)ع( کنار باب الراس 
حرم مطهر و بیمارســتان امام سجاد)ع( و همچنین 
درمانگاه داخل حرم مطهر حسینی به صورت شبانه 
روز و رایــگان در خدمت زائران از اقصی نقاط جهان 
است. در شهر نجف اشرف، کاظمین، بغداد و سامراء 

نیز همین خدمات  به زائران ارائه می شود. 
عالوه بر این، چادرهای سیار هالل احمر در جای 
جای مســیر پیاده روی و حضور زائران وجود دارد.
بدین ترتیب شاید برای زائران این سوال پیش بیاید 
کــه اصوال بیمه کردن آنان چه ضرورتی دارد ومحل 

هزینه آن کجا خواهدبود.

آبخیزداری

❖ ❖

سیل در میانه تابستان! این یک غافلگیری 
بزرگ هم برای مردم بود و هم دولت. سیلی 
که تاکنون ۴۶ کشته و ۳۰ مفقودی داشته و  
۱۸ اســتان را درگیر کرده است. کارشناسان 
باران های موسمی یا  می گویند: این ســیل 
»مونسان« اســت که آخرین بار سال ۶۶ در 

تهران رخ داده است. 
سیل تابستانی از استان فارس آغاز شد و 
۱۸ استان دیگر را هم در برگرفت و به پایتخت 

هم رسید. 
حسین اردکانی، یکی از پیش کسوتان صنعت 
هواشناسی علت سیل های اخیر را وجود پدیده جوی 
»مونسون« اعالم کرده  و گفته این پدیده جوی به 
ســمت مسقط و عدن است و رطوبت این سیستم 
که از خلیج فارس به طرف ایران سرریز می شود باعث 

رگبار موقت، رعدوبرق و بارندگی می شود.
خروش سیالب های موسمی

بهلول علی جانی، کارشناس هواشناسی پدیده 
جوی بارش های ناگهانی را »مانسون« می داند که 
در فارســی به آن »بارش های موسمی« می گویند. 
به گفته این کارشــناس این بارش هــا که به آنها 
سیستم های منطقه معتدله می گویند، از طرف اروپا 
می آید و رطوبت را از مدیترانه می آورد و سبب بارش 

باران می شود.
این کارشــناس هواشناســی توضیح می دهد: 
»رطوبتی که از اقیانوس هند می آید بسیار زیاد است و 
هوا هم گرم است، در نتیجه اگر بارشی در تابستان رخ 
دهد، بارش هایی شدید و سنگین خواهد بود. در ایران 
پدیده بارش سیل در تابستان چندین سال یک بار 
رخ می دهد و نادر است. معموالً تابستان ها در باالی 
ایران سامانه پرفشاری وجود دارد که نمی گذارد هوا 
صعود کند، ولی االن آن سامانه پرفشار عقب نشینی 
کرده و به طرف عربستان رفته درنتیجه هوای گرم و 
مرطوب موسمی وارد ایران شده و تا تهران هم نفوذ 
کرده و موجب وقوع ســیل شده است. این سیل تا 

قم هم رسیده است.«
کارشناسان معتقدند وقوع این باران های تند و 
موســمی طبیعی است، اما مسئله این است که به 
دلیل خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی در ایران، 

این باران ها شکل سیالب به خود می گیرد. 
ســیالب های اخیر در ایران یادآور سیالب های 
موسمی یا همان پدیده مانسون است که درگذشته 
نیز در ایران سابقه دارد. سیل قبلی امامزاده داوود در 
۵ مرداد سال ۱۳۳۳ اتفاق افتاد و سیالب تجریش 

در تهران هم در ۴ مرداد ۱۳۶۶ رخ داد. 
در استان گلستان ۲۰ مردادماه ۱۳۸۰ سیالبی 
سهمگین جاری شد. وقوع سیالب های تابستانی از 
خصوصیات بارز فالت ایران است. در سال های اخیر 
به دلیل تغییرات اقلیمی، بارش باران با وقوع پدیده 
مانســون به دلیل گرمایش جهانی ناشی از افزایش 
گازهای گلخانه ای در ایران و جهان افزایش یافته است. 
در ۲۰ سال اخیر نیز وقوع سیالب افزایش یافته 
است، چون بادهای موسمی بیشتر به طرف شمال 
جریان دارند. در ایران آب وهوای قاره ای وجود دارد 
و وضعیت آب وهوا غیرقابل پیش بینی می شود، باید 
مدیریت سرزمینی را جدی گرفت تا خسارات ناشی 

از جاری شدن سیالب ها بیشتر از این نشوند.

 کلید اصلی ساماندهی سیالب های موسمی
راههایمقابلهباسیلومهارآن امیرحسین بسطامی

بخش پایانی

ایران  هواشناســی:  کارشــناس  یک 
آب وهــوای قــاره ای دارد و وضعیت 
می شــود،  غیرقابل پیش بینی  آب وهوا 
باید مدیریت سرزمینی را جدی گرفت 
تا خســارات ناشــی از جاری شدن 

سیالب ها بیشتر از این نشوند.

 پایگاه اطالع رســـانی سـازمان 
جهاد  وزارت  طبیعــی:  منابـــع 
کشــاورزی مکلف شـــد الیحه 
قانــون آبخیــزداری را بــا قید 
 فوریت تدوین و به هیـأت دولت

ارائه کند.

بیشترین راه حفاظت در برابر سیالب هایی که 
ایجاد می شود، بازگشت رودخانه ها به شرایط طبیعی 
خود اســت. در ســال های متمادی، با دخالت های 
بی رویه در ساختار رودخانه ها، همچون فعالیت های 
مرتبط با جاده کشــی و ازبین بردن پوشش گیاهی 
یا برداشــت شن و ماسه از بستر رودخانه ها و ایجاد 
سدهای بزرگ و کوچک بسیار که برخی از آنها زیر 
عنوان فعالیت آبخیزداری و توســط سازمان منابع 
طبیعی احداث شده که فجایع زیادی را در برخی از 
مواقع ایجاد کرده است. در استان گلستان تاج سدی 
که به دلیل سیالب پرشده بود، شکست. اخیراً نیز 
فیلم ها و تصاویری که از سیالب ها منتشر می شود 
به وضوح مشــخص می کند که بسیاری از سدهای 
کوچک به دلیل سیالب های موسمی شکسته شده اند 

و حجم زیادی از رســوبات کف آنها همراه با جریان 
سیالب حمل می شود و همین موضوع تبدیل به یک 

فاجعه اصلی در جریان سیالبی در مسیر می شود.
مهار سیل در کانال های مهندسی ساز در تهران

بخش عمده بارندگی های مردادماه شهر تهران به 
دلیل الیروبی نهرها و ساخت کانال های انتقال آب از 
شهر خارج شد تا به چرخه استفاده دوباره وارد شود. 
بارندگی های مردادماه خسارت زیادی به چند شهر 
اسـتان تهران و دیگر مناطق کشور زد و باعث شد 
بسیاری از هم وطنان جان خود را از دست بدهند و 

خانه هایی ویران شود. 
شــهر تهران برای چند روز در معرض بارندگی 
قرار داشت و حجم زیادی از آب باران از دامنه های 
البرز به ســمت بافت مسکونی شهر سرازیر شد. به 
گزارش شهرداری تهران، بخش بزرگی از این آب به 
دلیل الیروبی و باز سازی دائم نهرها و ایجاد کانال های 
بزرگ از شهر خارج شد و در نقاطی مانند تجریش 
که در معرض خطر تصور می شدند، آب گرفتگی و 
سیل رخ نداد. شهرداری تهران در نشستی با موضوع 
برنامه ریزی جهت مقابله با سیالب های احتمالی پیش 
رو، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ با حضور شهردار تهران، 
روش های پیشگیری از وقوع مجدد سیل را بررسی 
کرد. از سویی انتشار یک فیلم کوتاه از هجوم سیالب 

به کانال میانی بزرگراه شــهید باکری نشان می داد 
سـرعت سـیل در برخورد با دیواره های کوتاه درون 
کانــال کاهش پیدا می کند و از شــدت جریان آب 
ذره، ذره کاسته می شود؛ درحالی که خودروها در دو 
طرف کانال با سرعت عادی در حال حرکت هستند. 
اتفاقی که کاربران فضای مجازی با محتوای تحسین 
دانش مهندسان عمران داخلی از آن یاد کرده بودند. 
شرکت خاکریز آب که مجری پروژه های ساخت 
کانال در تهران است اعالم کرد: این فیلم مربوط به 
بارندگی های ســال ۱۳۹۸ است و کانال »وسک« 
در امتداد بزرگراه باکری را نشــان می دهد که برای 
هدایت ایمن آب های سطحی به سمت رودخانه کن 
ساخته شده است. تصاویری که بافاصله یک روز بعد 
از بارندگی شدید در تهران گرفته شد نشان می دهد 
در نقاطی که کانال های آب دارای نوعی پستی وبلندی 
بودند یا دیواره و موانعی برای مهار سرعت آب داشتند، 
سیل رخ نداده است. بخشــی از کانال های آب در 
مسیل فرحزاد، رودخانه نهج البالغه و مسیل ولنجک 
به این شــکل اســت؛ کانال هایی که به شکل های 
مختلف در دیگر نقاط تهران به ویژه محدوده غربی 
در حال ساخت هستند تا شبکه جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی تکمیل شود. این میزان آب در نهایت 
بازچرخانی شده تا برای آبیاری فضای سبز و مزارع 

کشاورزی جنوب شهر تهران مورداستفاده قرار گیرد. 
در همین ارتباط مدیرعامل شـــرکت خاک ریز آب 
گفت: با بیان اینکه پیش بینی اولیه ما برای ساخت 
شبکه آب های سطحی شهر تهران در سـال جاری 
۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار بـوده، به دلیل محدودیت 
منابع مالی امسـال تنها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
به خاک ریز آب تخصیص داده شده که با این بودجه 
تنها می توان حدود ۳ کیلومتر شبکه آب های سطحی 

را توسعه داد. 
سید عبدالمهدی حســـینی نماینده شرکت 
خاک ریز آب با اشـاره به مأموریت های این شرکت 
می گوید: »مأموریت های این شرکت شامل ۳ بخش 
تکمیل و توســعه، احیا و ســاماندهی رود دره ها و 
درنهایت نگهداشت می شود. البته طبیعتاً این روال 

جوابگوی اجرای برنامه توســـعه سوم شهر تهران 
نخواهد بــود. به همین دلیل تأمیــن منابع مالی 
موردنیاز را از راه های دیگری مانند جذب مشارکت ها 
و سرمایه گذاری داخلی و خارجی دنبال می کنیم تا در 
کنار اعتباراتی که شهرداری تهران تخصیص می دهد 
بتوانیم طبق برنامه ۱۰ساله مابقی شبکه جمع آوری 
آب های ســطحی را نیز تکمیــل کنیم.به گزارش 
شــهرداری، از ۵ تا ۸ مردادماه حدود ۲۳ میلی متر 
بارش در ســـطح اسـتان تهران رخ داد که به دلیل 

وقـوع در فصل گرم غیرمنتظره بود.«
عملکرد دولت سیزدهم برای مهار سیل در ایران

پس از ۱۳ سال و وقوع بیش از ۳ هزار سیالب 
مخرب در کشور، سرانجام به دستور رئیس جمهور 
قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور راهی 
مجلس می شود. هر بار که سیالبی مخرب در کشـور 
جاری می شود، کارشناسان از ضرورت یک برنامه 
مدون کشوری برای جلوگیری از هدررفت رواناب ها و 
کنترل سیالب ها می گویند که باید توسط روش های 
آبخیزداری اجرایی شود. تاکنون عملیات آبخیزداری 
در ۳۵ میلیون هکتار از منابع آبخیز کشور اجرا شده، 
اما نیاز کشور به اجرای این عملیات در ۹۰ میلیون 
هکتار است. طرح ها و لوایح مربوط به قانون جامع 
آبخیزداری کشــور از سال ۸۸ در دولت و مجلس 
مطرح بود، اما هیچ گاه به تصویب و اجرا نرســید. 
یکشنبه شــب )۹ مرداد ۱۴۰۱( اما ســید ابراهیم 
رئیسی در جلسه هیئت دولت با تأکید بر اهمیت 
آبخیزداری در پیشگیری و کاهش تخریب های ناشی 
از سیل اعالم کرد: وزارت جهاد کشاورزی ملزم به 
تدوین الیحه ای جامع در این زمینه است. به گفته 
ایشان، در این الیحه باید نقش مردم به طور ویژه 
دیده شــود و همچنین برنامه ای دقیق و کاربردی 
برای آبخیزداری ۹۰ میلیون هکتار اراضی کشــور 

در نظر گرفته شود.
پس از دســتور رئیس جمهوری، وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد که الیحه قانون آبخیزداری را با 
قید فوریت تدوین و به هیئت دولـت ارائه می کند. 

به گزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان منابـع 
طبیعی، وزیر جهاد کشاورزی در این باره می گوید: 
»در پی تکلیف رئیس قوه مجریه و پیگیری معاون 
اول رئیس جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی مکلف 
شـد الیحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین 
و به هیـأت دولت ارائه کند و این دستور در نشست 
بررسی اجرای آبخیزداری و آبخوان داری در کشور به 
وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است. براین اساس، 
این وزارتخانه مکلف است تا ۲ هفته آینده طرحی 
جامع و مرحله ای به همراه الگوی تأمین مالی برای 

آبخیزداری، تدوین و ارائه کند.«
 جواد ســاداتی نــژاد وزیر جهاد کشــاورزی 
درخصــوص اهداف این الیحــه می گوید: »یکی از 
موضوعات در بحث ســیل های اخیر طبیعتاً مهم، 
بحــث آبخیزداری و آبخوان داری اســت که در این 
حوادث طرح می شود؛ لذا جلسه ای در دفتر معاون 
اول درخصوص برنامه های اجرایـــی آبخیزداری و 
آبخوان داری برقرار شــد و یکی از راه حل هایی که 
بتوان از ســیالب ها جلوگیری کرد، این اســت که 
بتوان فعالیت ها و طرح های آبخیزداری را در باالدست 

حوضه های آبخیز کشور اجرایی کرد.«

روابطعمومیشرکتنفتفالتقارهایران
شناسه آگهی: ۱۳۶۴۶۸۸

شــرکت نفت فالت قاره ایران- منطقه قشم در نظر دارد انجام مناقصه فوق الذکر را به صورت 
عمومی یک مرحله ای فشــرده با فرآیند ارزیابی کیفی ساده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 

دولت )ستاد( برگزار نماید. 
کلیــه مراحــل برگــزاري مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد ارزیابــی کیفــی، اســناد 
مناقصــه تــا گشــایش پــاکات، تعیین برنــده مناقصــه و انعقــاد قــرارداد، از طریــق درگاه 
 www.setadiran.ir آدرس  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــي  تــدارکات   ســامانه 

و شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۹۶۱۰۰۰۰۰۳ انجام خواهد شد. 
الزم اســت پیشــنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
الف: محل اجرای خدمات:منطقه قشم.

ب: مد ت انجام خد مات مورد نیاز:۱۲/د وازد ه ماه شمسی.                               
ج: مد ارك الزم جهت شرکت در مناقصه: )در پوشه ارزیابی کیفی بارگذاری شوند(.

۱- اساسنامه شرکت / مؤسسه حفاظتی و مراقبتی            
۲- آگهي هاي ثبت، تأسیس و تغییرات روزنامه رسمي.

۳- مجوز تأسیس از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا با رتبه حداقل دو.  
۴- گواهینامه تأیید صالحیت ایمني معتبر.

۵- پروانه فعالیت عاملین مجاز توزیع تجهیزات دفاع شــخصی و سایر گواهی نامه های مرتبط از 
پلیس پیشگیری ناجا.

د: سایر شرایط: 
 ۱- توانائــي ارائــه ضمانتنامه »شــرکت در فرآیند ارجــاع کار« به مبلــغ ۲.۳۲۷.۵۰۰.۰۰۰
)د و میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون و پانصد هزار( ریال و انجام تعهدات قراردادي 
طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شــدن. اصل ضمانت نامه پس از بارگذاری در سامانه ستاد 
باید به صورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شــده تا قبل از زمان گشــایش پیشنهادات تحویل 

دستگاه مناقصه گزار در منطقه قشم گردد.
۲- توانائی ارائه ضمانت نامه »اجرای تعهدات« به میزان ۱۰% مبلغ کل قرارداد و نیز کســر %۱۰ 

از هر یک از پرداخت  هاي قراردادي جهت تضمین حسن انجام کار.
۳- دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه با مهر و امضای الکترونیکی در سامانه ستاد در مهلت 

مقرر در این فراخوان. اسناد ارزیابی کیفی می بایست در پوشه ارزیابی کیفی بارگذاری گردند.
۴- به تقاضاهای مشــروط، مبهم، ناقص و یا مغایر با شــرایط مندرج در این فراخوان ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
۵- شــرکت نفت فالت قاره ایران در راســتای قوانین و مقررات مربوطه در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات یا تمام آنها، بدون آن که محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود. 
- مهلت د ریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ 

تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰          
 - مهلت تکمیل اســناد و بارگذاری پیشــنهادات در سامانه ســتاد: تا ساعت ۱۸:۰۰ 

روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ 
  - تاریخ گشــایش پاکت هــای ارزیابی کیفی: ســاعت ۰۸:۰۰ صبح روز د وشــنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴           
تاریخ گشایش پیشنهاد ها: متعاقب تعیین نتایج ارزیابی کیفی.

مد ت اعتبار پیشنهاد ها: ســه ماه از تاریــخ سررسید مناقصه )آخرین روز مهلت تحویل 
اسناد مناقصه(. 

جلســه توجیهی قبل از پیشــنهاد نرخ: به منظــور بازدید از محل اجرای خدمــات، رفع ابهام و 
پاســخگوئی به پرسش های مربوط به این مناقصه، جلســه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ، ساعت 

۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ در منطقه قشم برگزار می گردد. )حضور الزامی است( 
از مدیــران عامل محترم و یا نمایندگان تام االختیار مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی الزم را 
کسب نمایند، متعاقباً جهت حضور در جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه دعوت به عمل می آید.

هزینه دریافت اســناد: مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ )پانصد هزار( ریال به نام شرکت نفت فالت قاره ایران به 
IR ۳۶۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۴۹۵۳۸۱۶۱۰۹۹ شماره حساب ۴۱۰۱۰۴۹۵۳۸۱۶۱۰۹۹ یا شماره شبا 

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همزمان با دریافت اسناد مناقصه.
نشانی و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: هرمزگان، جزیره قشم، گورزین، شرکت 

نفت فالت قاره ایران- منطقه قشم 
تلفن: ۲۳۳۸۱۹۰۶-۰۲۱ و ۳۵۳۳۱۰۰۶- ۰۷۶ – واحد امور حقوقی و قراردادها

آگهیتجدیدفراخوانمناقصهعموميویكمرحلهاي
همزمانباارزیابیکیفیساده)فشرده(شماره۰۰8-۱۴۰۱-اقق

حفاظتازخطوطلوله،محوطهها،تأسیساتنفتیوگازیمنطقهقشم
)نوبتدوم(

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

مجمع  صورتجلسه  اســتناد    به 
مــورخ  فوق العــاد  ه  عمومــی 
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد  : باســتناد   سند   صلح 
شماره ۲۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ 
د  فتر اســناد   رسمی ۶۸۲ تهران 
د  ارند  ه  آقای محمد  رضا صد  یقی 
کد  ملی به شماره ۰۹۴۲۳۹۸۱۰۶ 
تمام سهم الشرکه خود   را به ارزش 
۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرکت گروه 
صنعتــی بین المللی محصوالت 
پارس شناســه ملی به شــماره 
نمود    منتقل   ۱۰۱۰۲۲۲۰۸۹۸
و از شــرکت خــارج گرد  ید   د  ر 
حاصل  تغییری  شرکت  سرمایه 
نگرد  ید   اســامی شــرکا پس از 
نقــل و انتقال خانــم معصومه 
کد  ملی ۰۴۹۱۲۳۸۳۱۲  فاضلی 
 ۵۴.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ د  ارای 
ریــال سهم الشــرکه شــرکت 
ســرمایه گذاری ســفیر اقتصاد   
ملی۱۰۱۰۳۳۶۴۰۷۴  شناســه 
 ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ د  ارای 
خانــم  سهم الشــرکه  ریــال 
جی محمــد  ی  حا مــه  معصو
کد  ملــی ۰۰۳۶۸۴۵۴۵۰ د  ارای 
سهم الشرکه  ریال   ۴.۵۰۰.۰۰۰
خانم بتــول آقابابایــی کد  ملی 
ی  ا ر د  ا  ۰ ۰ ۶ ۶ ۱ ۳ ۴ ۹ ۰ ۰
سهم الشرکه  ریال   ۴.۵۰۰.۰۰۰
شرکت گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس شناســه ملی 
ی  ا ر د  ا  ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲ ۲ ۰ ۸ ۹ ۸

۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.

آگهیتغییرات
شرکتساختمانی
افقروشنباربد
بامسئولیت

محدودبهشماره
ثبت۴۰۴86۰
وشناسهملی
۱۰32۰۵۵۵3۱8

سازمانثبت
اسنادوامالککشور

ادارهثبت
شرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران

ثبــت و امضا ذیل د  فاترتکمیل گرد  ید  ه که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آگهی 
می گــرد    د  . موضوع فعالیت: خرید   و فــروش، وارد  ات و صاد  رات کلیه کاالهای مجاز از جمله انواع 
وسایل ورزشی و لوازم و تجهیزات پزشکی، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات د  اخلی 
و خارجی و بین المللی ، گشــایش حساب ، اعتبار اسناد  ی ، تســهیالت و اعتبارات ریالی و ارزی، 
ضمانتنامه ها ، فاینانس ، ریفاینانس نزد   بانک ها ، موسســات مالی و شرکت های د  اخلی و خارجی ، 
انتقال تکنولوژی از خارج به د  اخل کشــور، حق العمل کاری، انعقاد   قرارد  اد   با اشــخاص حقیقی و 
حقوقی د  ر کلیه زمینه های فعالیت شــرکت می باشد  . شــرکت د  ر مناقصات و مزاید  ات د  ولتی و 
خصوصی ، اخذ و اعطای نمایند  گی ، شــرکت د  ر نمایشگاه های د  اخلی و بین المللی د  رصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط مد  ت فعالیت: از تاریخ ثبت به مد  ت نامحد  ود   مرکز 
اصلی: اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مرکزی ، شــهر تهران، محله تهرانپارس ، خیابان 
شهید   عبد  اله شفیعی مکرم )۱۳۵( ، خیابان شهید   مسلم رضائی )۱۸۲ شرقی( ، پالک ۵۱ ، طبقه 
اول ، واحد   شــمالی کد  پســتی ۱۶۵۶۶۴۶۸۶۵ سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال نقد  ی میزان سهم الشــرکه هر یک از شــرکا خانم فرشــته رضایی به شماره 
ملی ۰۰۱۶۶۵۱۳۹۱ د  ارند  ه ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه خانم زهرا رضایی هلل لو به شماره ملی 
۰۰۶۵۹۱۰۱۶۸ د  ارنــد  ه ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه خانم زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی 
۰۰۷۸۶۵۳۷۶۲ د  ارند  ه ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مد  یره خانم فرشته رضایی به 
شــماره ملی ۰۰۱۶۶۵۱۳۹۱ به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به ســمت 
مد  یرعامل به مد  ت نامحد  ود   خانم زهرا رضایی هلل لو به شــماره ملی ۰۰۶۵۹۱۰۱۶۸ به ســمت 
رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   و به سمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   خانم 
زینب رضایی هلل لو به شــماره ملی ۰۰۷۸۶۵۳۷۶۲ به ســمت عضو اصلی هیئت مد  یره به مد  ت 
نامحد  ود   و به سمت نایب  رئیس هیئت مد  یره به مد  ت نامحد  ود   د  ارند  گان حق امضا: کلیه اوراق و 
اسناد   بهاد  ار و تعهد   آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارد  اد  ها، عقود   اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عاد  ی و اد  اری با امضاء مد  یرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد  . اختیارات 
مد  یرعامل: طبق اساســنامه روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت د  رج آگهی های شرکت تعیین 

گرد  ید  . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد  ور پروانه فعالیت نمی باشد  .

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودرفیعتجارتسالمتگستر
درتاریخ۱۴۰۰/۰8/۱2بهشمارهثبت۵86۰8۰

بهشناسهملی۱۴۰۱۰۴78782

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

مــورخ  اســتناد   صورتجلســه هیئت مد  یــره  بــه 
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  : آقای 
ســید   محمد   عد  نانی نیا با کد   ملی ۰۰۵۸۱۷۷۲۷۲ 
بســمت مد  یرعامل و عضو هیئت مد  یره آقای ســید   
طاها عد  نانی نیا با کد   ملی۰۰۱۴۸۵۵۲۸۳ بســمت 
رئیس  هیئت مد  یره آقای ســید   مهزیــار عد  نانی نیا 
با کــد   ملــی۰۰۱۱۸۸۲۹۴۸ بســمت نائب رئیس 
 هیئت مد  یــره تعیین گرد  ید  ند  . کلیه اوراق و اســناد   
تعهد  آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود   
اســالمی و قرارد  اد  ها با امضاء مد  یرعامل به تنهایی 
همراه با مهر شرکت و د  ر نبود   ایشان با امضای د  ونفر 
از اعضای هیئت مد  یره متفقاً همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد  .

آگهیتغییرات
شرکتمهندسیپاالیشسازانفاراب

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت۱7۰6۵8
وشناسهملی۱۰۱۰2۱3۱27۴

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران



دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

سند موتورسیکلت دیسکاور 125 
سی سی به رنگ مشکی مدل 94 و 
 به شماره پالک 83212 ایران 129
و به شــماره موتــور 70085 و به 
شــماره شاســی 9401643 بــه 
مالکیــت محمد کوشــش و دارای 
کد ملــی 0075966506 مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

 405 پــژو  ســبز  بــرگ 
ر  تــو مو ه  ر شــما بــه 
 2 2 5 6 8 1 0 4 7 5 4
ســی  شا ه  ر شــما و 
پــالک  و   IN81004229
 23 ایــران   59 م   419
اعتبــار  گردیــده  مفقــود 

ندارد

بــرگ کمپانــی وانــت شــخصی 
موتــور  شــماره  بــه  پیــکان 
 1 1 2 8 2 0 4 0 6 3 7
 )VIN ( و  ر د خــو ســه  شنا
 IRFCB21XOAB927740
 و شماره شــهربانی 115 ل 46

ایــران 13 بــه نــام اینجانــب 
محمداسماعیل حسین پور مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
آذین رســتگاران دانشــجوی 
شــته  ر نــی  ا د ر کا مقطــع 
ره  شــما بــه  بداری  حســا
 9069044455 دانشجویی 
مرکز آموزش علمی- کاربردی 
جهاد دانشگاهی اهواز مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

 206TU5 برگ سبز خودروی پژو
مــدل 1397 به رنگ ســفید به 
ط 35 شــهربانی 361   شــماره 
شــماره  بــه  و   41 ایــران 
 172B0040907 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAP13FE2JJ680827
مفقــود گردیده و فاقــد اعتبار 

است.

برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 
405 تیــپ 405SLX-TU5 به 
 181BOO67188 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM31FEBJK116241
شــهربانی 748 ص 91  شــماره 
ایران 75 به نام اینجانب حســین 
ایــزدی مفقــود گردیــده و فاقد 

اعتبار است.

برگ ســبز و سند کمپانی سواری 
سمند ال ایکس به شماره موتور 
12487273575 و شماره شاسی 
 NAAC91CC99F187274
شــماره شــهربانی 235 ص 32 
ایران 83 بنــام اینجانب مرتضی 
تبعه ایزدی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

مجــوز حمــل ســالح و مهمات 
لــول روی هــم  دو  شــکاری 
کالیبــر  ته پــر  ســاچمه زنی 
12 مــدل کوســه به شــماره 
ســاخت   279879 ســالح 
ترکیــه بــه شــماره ســریال 
1176261 و شماره شناسه 
00012072822 بــه تاریخ 
بــه   1396/6/26 صــدور 
جهانگیــری  ســامعلی  نــام 
ملــی  کــد  خانبــاز  فرزنــد 
مفقــود   5559077471
شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

ســند موتورسیکلت کیان 
رنگ  بــه   125CC-CDI
مشــکی- مــدل 1395 و 
به شــماره پــالک 89774 
ایــران 132 و به شــماره 
موتــور 9559173 و بــه 
شماره شاســی 957396 
محمــد  لکیــت  ما بــه 
کوشــش دارای کــد ملــی 
مفقــود   0075966506
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اینجانب محمود خورشیدی مالک خودرو 
پژو پارس مدل 91 به شــماره انتظامی 
743 ب 23- ایــران 41 بــه شــماره 
تنــه NAAN11FC7CK661507 و 
شماره موتور 139B0014745 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا 
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فــروش ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

خودرو  کمپانــی  برگ 
ســمند LX بــه رنگ 
ســفید مــدل 91 به 
مــی نتظا ا ه  ر  شــما

 851 ه 32 ایران 40 
موتــور  ره  شــما و 
 12491061103
شاســی   شــماره  و 
و  مفقــود   894643

اعتبار ندارد.

بنایی 
و خدمات ساختمانی

لوازم یدکی 
خودرو

مجله زن روز
روزهای شنبه 

هر هفته 
منتشر 
می گردد

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 مرکز

33112193
33112291 
33902599

 33119236
33113085
      33110202
33113519

33942000
 33118052
33911568

حمل و نقل

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

شهر همدان- هتل یاس
قلب تجاری بازار همدان 

واحد تجاری خدماتی 
هتل یاس 402 مترزمین 

با 1820 متر زیر بنا 
در 4 طبقه و سه بر اصلی

09123334669

فروش یکجا 
شهرک ویالیی
گیالن زیباکنار

11 ویال با تمامی امکانات
09128109747
09912147858

*»امالک سان«*
خرید و فروش

ویال- زمین
پیمانکاری ساختمان

 مشارکت ساخت
مازندران نوشهر، سی سنگان

09111932734

پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

مشاور حقوقی

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

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

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

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

دفتر وکالی دادگستری

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

33990017 -09122497570

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

خرید و فروش 
انواع خودرو

خرید و فروش 
فیش   حج - مکه

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

خریدار فیش حج تمتع و عمره
نقدی- درب منزل

66574819 -66576981
09126993603

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 

و ریلی کاالی وارداتی صادراتی 

ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کاال

09123576576

یک شرکت معتبر در نظر دارد 
تعدادی از ماشین آالت سنگین شامل: 

جرثقیل، بابکت، ماک، میکسرکراز، کامیون ایسوزو
 و تراکتور را به قیمت مناسب به فروش رساند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر تماس با: 

09121572547 -09360090627

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی  
)نوبت سوم(

 دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات
ســمی  قا شــیال  نــب  ینجا ا
شــماره  بــه  فیروزآبــادی 
 4420116374 شناســنامه 
صــادره از یــزد متولد 1369 
ز  ا  1 3 9 5 / 2 / 1 خ  ر مــو
دانشــکده هنــر و معمــاری با 
 درجه کارشناسی مرمت و احیاء 
بناهــای تاریخــی از دانشــگاه 
شــهید باهنــر کرمــان مفقود 
اعتبــار  از درجــه  و   گردیــده 

ساقط می باشد.

نگهداری 
از سالمند
 و کودک

آگهی
 مفقودی

آگهیفراخوانتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهای
دهیاری گلحصار در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

کارفرما: دهیاری گلحصار به آدرس شهرری، بخش کهریزک، روستای گلحصار، خیابان شهداء، خیابان شهید چمران، ساختمان شورای اسالمی 
و دهیاری گلحصار- کدپستی: 1879153486 - به شناسه ملی 14005867632

شماره فراخوان مناقصه موضوع فراخوان مناقصه
در سامانه ستاد ایران

مبلغ برآورد اولیه 
کارفرما)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار)ریال(

خرید، اجرا و راه اندازی و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و 
۲۰۰۱۰۹۱۱۶۱۰۰۰۰۰۲۳۵/۸۰۷/۴۶۵/۰۰۰۱/۷۹۰/۳۷۳/۲۵۰پالک خوان هوشمند مبتنی بر زیرساخت فیبر نوری- روستای گلحصار

* مهلت دریافت اسناد: از ساعت 8:00 تاریخ 1401/05/26 تا 
ســاعت 8:00 تاریخ 1401/06/02 )خرید اسناد تنها از طریق 

سامانه ستاد انجام می پذیرد(
* آخریــن مهلت تحویل پــاکات: تــا ســاعت 13:30 تاریخ 

 1401/06/14
* محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه دهیاری گلحصار 
* محل دریافت اســناد: ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت 

 www.setadiran.ir

* تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 تاریخ 1401/06/015
شماره حساب دهیاری جهت واریز مبلغ ضمانت نامه بصورت 

نقدی: 0106163437002 - بانک ملی شعبه بازار ری
* ارائه هرگونه چک و ســفته به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد 
قبول نمی باشد و تنها ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع کارفرما مورد قبول می باشد.
* به پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از 

انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شــود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

* در شرایط یکســان، شرکت های واجد شرایط با داشتن شخصیت حقوقی 
مرتبط دارای پروانه صالحیت همکاری موســوم به سمتا، پروانه فعالیت در 
حوزه خدمات عملیاتی موســوم به افتا، گواهی نامه رتبه بندی شــورای عالی 
انفورماتیک، گواهی عضویت در اتحادیه سراســری شــرکت های حفاظت 
الکترونیک ایــران، گواهی عضویت در تشــکل های صنعتی الکترونیک و 
رایانه ای، گواهینامه صالحیت پیمانکاری، گواهی صالحیت بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت)HSE به نام شرکت یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره(، 
گواهــی عضویت در اتــاق بازرگانی)چنانچه در این امــور فعالیت دارد(، در 

اولویت انتخاب قرار خواهند داشت.
* دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

* هزینه آگهی در تمامی نوبت ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
دهیاری گلحصار

تدوم
نوب

شرکت تعاونی تولیدی گستران قالب های صنعتی 
 131SX در نظر دارد یک دســتگاه خودرو ســواری پراید سایپا
مدل 1390 رنگ ســفید و یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس 
مدل 1382 رنگ مشکی متالیک خود را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی به مدت 10 روز 
جهت بازدید و اعالم قیمت به نشانی شهرک صنعتی صفادشت- 
انتهای خیابان هشتم غربی- نبش چهارراه تیر- پالک 146 مراجعه 
و یا پیشنهادات خود را از طریق شماره فاکس 02165438984 و 

آدرس ایمیل GGS CO@YAHOO.COM اعالم نمایند.
تلفن جهت هماهنگی: 02165438981-3

اینجانب حمید گودرزی مالک خودرو پژو 405 مدل 83 به شــماره 
انتظامــی 638 ب 91- ایران 41 به شــماره بدنه 83082350 و 
شــماره موتور 12483151358 به علت فقدان اســناد فروش و 
برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

آگهی حصر وراثت
خانم حمیرا ســاوه دورودی  به شــماره شناسنامه 65 مطابق دادخواست 
تقدیمــی به کالســه پرونده 537/2/1400 از این شــعبه درخواســت 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نه نه  خانم 
شمس الدینی شماره شناســنامه 276 در تاریخ 1333/5/29 اقامتگاه 
دائمــی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- نام اسداهلل  نام خانوادگی ساوه درودی شماره شناسنامه 3 تاریخ تولد 
1304 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 2- نام طوبی نام خانوادگی 
ســاوه درودی شماره شناسنامه 277 تاریخ تولد 1294 صادره شمیران 
نســبت با متوفی فرزند 3- نام هاجر نام خانوادگی ســاوه درودی شماره 
شناسنامه 278 تاریخ تولد 1297 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 
4- نام زیبا  نام خانوادگی ساوه درودی شماره شناسنامه 279 تاریخ تولد 
1300 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند 5- نام علی رضا نام خانوادگی 
ســاوه درودی شماره شناسنامه 280 تاریخ تولد 1288 صادره شمیران 
نســبت با متوفی فرزند 6- نام خانم نام خانوادگی ســاوه درودی شــماره 
شناسنامه 283 تاریخ تولد 1284 صادره شمیران نسبت با متوفی فرزند.
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی در یــک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراضی دارد و یــا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و 

اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا بهرامی میگونی  به شــماره شناسنامه 5893 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کالسه پرونده 181/2/1401 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه کربالئی محمدمیگونی شماره 
شناسنامه 32 در تاریخ 1401/3/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام ســکینه  نام خانوادگی بهرامی میگونی شــماره شناسنامه 25 تاریخ تولد 
1331 صادره شــمیران نســبت با متوفی دختر 2- نام محمدرضا نام خانوادگی 
بهرامی میگونی شماره شناسنامه 5893 تاریخ تولد 1347 صادره تهران نسبت 
با متوفی پسر 3- نام صغرا  نام خانوادگی بهرامی میگونی شماره شناسنامه 1066 
تاریخ تولد 1340 صادره تهران نسبت با متوفی دختر 4- نام فاطمه  نام خانوادگی 
بهرامی میگونی شــماره شناسنامه 70 تاریخ تولد 1332 صادره شمیران نسبت 
با متوفی دختر 5- نام مریم نام خانوادگی بهرامی میگونی شماره شناسنامه 444 

تاریخ تولد 1345 صادره تهران نسبت با متوفی دختر
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

آگهی حصر وراثت
خانم حمیرا ساوه دورودی  به شماره شناسنامه 65 مطابق دادخواست تقدیمی 
به کالسه پرونده 538/2/1400 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی ســاوه دورودی شــماره 
شناســنامه 275 در تاریــخ 1331/1/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- نام اســداهلل  نام خانوادگی ســاوه درودی شماره شناسنامه 3 تاریخ تولد 
1304 صادره شــمیران نســبت با متوفی فرزند 2- نــام طوبی نام خانوادگی 
ساوه درودی شماره شناسنامه 277 تاریخ تولد 1294 صادره شمیران نسبت 
با متوفی فرزند 3- نام هاجر نام خانوادگی ســاوه درودی شــماره شناســنامه 
278 تاریــخ تولــد 1297 صادره شــمیران نســبت با متوفــی فرزند 4- نام 
زیبا  نام خانوادگی ســاوه درودی شــماره شناســنامه 279 تاریخ تولد 1300 
صادره شــمیران نســبت با متوفی فرزند 5- نام علی رضا نام خانوادگی ساوه 
درودی شــماره شناســنامه 280 تاریخ تولد 1288 صادره شمیران نسبت با 
متوفی فرزند 6- نام نه نه خانم نام خانوادگی شمس الدینی شماره شناسنامه 
276 تاریخ تولد 1269 صادره شمیران نسبت با متوفی همسر 7- نام خانم 
نام خانوادگی ساوه درودی شــماره شناسنامه 283 تاریخ تولد 1284 صادره 

شمیران نسبت با متوفی فرزند.
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف حوزه 2 رودبار قصران

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه امالک

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

اویجدان به قیمت
09112142080 و 09120281500 رجب پور

ابتدای جاده چالوس روستای زیبای سیجان 
قبل از پیست و آبشارخور

900 متر زراعی با سند متری 2/500 م
0993-9484614

جناب آقای مسلم اسفندیار فرزند حیدر در راستای اجرای دادنامه به شماره 
140/9/390002290753 مــورخ 1401/2/29 صــادره از شــعبه اول 
دادگاه عمومی دماوند مبنی به الزام به مطلقه نمودن همسر شما خانم اختر 
قلی زاده فرزند عوض به شما اخطار می گردد در اجرای دادنامه مذکور ظرف 
مهلت یک هفته در این دفترخانه به نشــانی تهران- شهرستان دماوند شهر 
دماوند جنب بانک ملی کوچه درخشان پ 2 حضور بهم رسانید در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات اقدام و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.
سردفتر طالق شماره یک )دماوند(

پاورقی
Research@kayhan.ir

 فصليازدهم:بازگشتامامازپاريس
کســاني  که  امام  خمیني  )رضوان اهلل  تعالي ( را از 
نزدیک  مي شناسند، خوب  مي دانند که  او عالوه  بر همه   
ویژگي هاي  علمي  و عملي ، از هوش  و ذکاوت  سیاسي  
فوق العاده اي  برخوردار بود. امام  )ره ( در واقع  یک  نابغه   
سیاسي  بود. برخي  از خاطراتي  که  از امام  نقل  کرده  و 
یا خواهم  کرد، به  روشني  داللت  بر این  مدعا دارد، اما 
تصمیم  ایشــان  مبني  بر بازگشت  به  ایران  از فرانسه  را 
نمي توان  به  حساب  نبوغ  سیاسي  او گذاشت . این  تصمیم  

تحقیقاً یک  الهام  غیبي  و الهي  بود.
 تصمیم  به  بازگشت  به  ایران  در فضاي  سیاسي  آن  
روز، در واقع  یک  تصمیم  غیرسیاسي  و خطرناک  بود، 
هیچ  سیاستمداري  این  اقدام  را تأیید نمي کرد، هیچ  کس  

صفحه6
شنبه۲۹مرداد۱۴۰۱
۲۲محرم۱۴۴۴-شماره۲۳۰۹۸
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خدمتبهنظامباپیروزیانقالباسالمی

فصلدوازدهم:درسهايیازشستوشوی
مغزیواطاعتپذيری

»حیرت انگیز اســت کــه زندان ها شــبیه 
کارخانه ها، مدارس، سربازخانه ها و بیمارستان ها، 

که همه شبیه زندان ها شده اند، هستند.«
مایکل فوکالت1

»هدف آموزش عمومی پاسخ گویی به طبقه 
جوان ما با دانش و برانگیختن فهم و فراست آنها 
نیست... هیچ چیز نمی تواند از حقیقت فراتر رود. 
هدف... صرفاً عبارت است از فرو کاستن هر چه 
بیشتر افراد به سطح اشــخاص بی آزار یکسان، 

چه مذهبی، چه نظامی گرایی، چه دموکراسی و چه 
استبدادگرایی، بوده و آمریکا استثنا نیست. در واقع 
مدارس دولتی امروز، نه تنها دژهای مستحکم آزادی 
بیان نیســتند، بلکه صرفــاً نمونه کوچکی از دنیای 
فراسوی دیوارهای ساختمان مدرسه بوده و این دنیا، 

به گونه فزاینده ای دشمن آزادی است.
نمونه های کوچک دولت پلیسی

در درون مــدارس دولتی آمریــکا تقریباً همه 
جنبه های دولت پلیسی آمریکا را که ما در خارج از 
مدرسه به آنها مبتال هستیم، می توان یافت: فلزیاب ها، 
دوربین های دیدبانی پلیس نظامی شده، سگ های 

موادیاب، شــوکرها،  دیدبانی سایبری، تفتیش های 
تصادفی و... این فهرست ادامه دارد. جوانان آمریکا، 
چه در قالب سیاســت های عدم تساهل مطلق، چه 
مقررات شدید ضدقلدری، چه مأموران پلیس موظف 
به شــوک وارد کردن و دستگیر نمودن بچه های به 
اصطالح سرکش، چه آزمون های یک جور و یکدست 
با تأکید بر پاسخ های حفظی و شایستگی  سیاسی و یا 
استفاده گسترده از سامانه های دیدبانی که در مدارس 
سرتاسر سبز شده اند، در صف اول شست وشوی مغزی 
به منظور تبدیل شــدن به شهروندان مطیع دولت 

پلیسی جدید آمریکا قرار دارند.
سیاست های عدم تساهل مطلق که همه خالف ها 
را صرف نظر از اهمیت آن به شدت مجازات می کند، 

جوانــان را وادار می کند از انجــام هر کاری که 
می تواند نامتعارف تلقی شود، چه گرفتن انگشت 
اشــاره به شکل اســلحه، چه نقاشی کردن روی 
میزهای شــان و چه جویدن آدامــس با صدای 
بلند، پرهیز کنند. فناوری های دیدبانی، به منظور 
ردیابی فعالیت های روزمره دانش آموزان و عادت 
دادن جوانان به زندگی در یک اردوگاه کار اجباری 
الکترونیک، توسط مسئوالن مدرسه، پلیس، عوامل 
اداره امنیت ملی و نهادهای شرکتی، مورد استفاده 
قرار می گیرند. در حالی که تمام تحرکات آنها تحت 
مراقبت قرار دارند، روابط متقابل آنها مورد ارزیابی 
قــرار می گیرند و فعالیت های آنها ثبت و بایگانی 
می شوند. به عنوان مثال، وزارت آموزش و پرورش 
همراه با کالج ها و ادارات دولتی نظیر وزارت کار 
و ادارات فنــاوری و بچه ها،5 و خدمات خانواده،6 
ســامانه ای به منظور ردیابی، بایگانی و انتشــار 
اطالعات دربــاره تمامی مقاطع تحصیلی بچه ها 
ایجاد کرده اند. این ســامانه به یک پایگاه داده ها 
به نام این بلوم7 متکی اســت که توسط غول های 
شرکتی، همچون بیل اند ملیندا گیتس فاندیشن8 

شدن، هواپیماهای ناپدید شــده و با انتقادهای 
تند مشاهیر کذایی نژادپرست موعظه گر، اذهان 
آنها را منحرف می  ســازید. از فیلم های پرفروش، 
نمایش هــای واقعیــات3 و بازی هــای ویدئویی 
خشونت آمیز اســتفاده می کنید تا آنها در مورد 
تاکتیک های نظامی به هیجان بیاورید و ســپس 
در حالی که اذهان آنها منحرف شده و از مشاهده 
همه آنچه که در اطراف شان رخ می دهد، مات و 
مبهوت هســتند، جوانان آنها را عمدتاً با تکیه بر 
مدارس دولتی و فرهنگی عمومی، مطابق با طرز 

تفکر خود، شست وشوی مغزی می دهید.
با این همه، در سرتاســر دنیا آموزش عمومی 
همواره به نوعی وسیله برای تبلیغات دولت ساالر،4 
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تربیت دانش آموزان آمریکایی متر
برای زندگی در یک جامعه پلیسی
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مصلحت  نمي دانست  که  در شرایطي  که  ارتش  شاه  بر 
اوضاع  مسلط  است  و انواع  توطئه هاي  پیدا و پنهان  در 
کمین  اســت ، رهبر انقالب  به  ایران  باز گردد؛ اما امام  
)ره ( مصلحت  مي دانــد بازگردد و از نزدیک  نهضت  را 
رهبري  کند. او از بازگشت ، احساس  خطر نمي کند و با 
آرامش  کامل  عازم  ایران  مي گردد، به  گونه اي  که  وقتي  
خبرنگار در هواپیما از او مي پرسد چه  احساسي  دارید؟ 

پاسخ  مي دهد: »هیچ «!
 در مراســم  استقبال  حضرت  امام ، هنوز ایشان  به  
بهشت  زهرا نرسیده  بودند که  ما وارد بهشت  زهرا شدیم . 
مجموع  افراد حاضر در مراســم  استقبال ، ده  تا دوازده  
میلیون  نفر تخمین  زده  مي شــد. شــور مردم  حقیقتاً 
غیرقابــل  توصیف  بود. همه  گونــه  خطري  براي  امام  و 
جمعیت  حاضر قابل  پیش بیني  بود، اما همه  آرام  بودند. 
شوق دیدار رهبر انقالب  گویا همه  چیز را از یاد برده  بود.

 به  دلیل  ازدحام  بي  حد و حصر استقبال  کنندگان ، 
امام  )ره ( با تأخیر وارد بهشت  زهرا شد و نطق  تاریخي  

خود را ایراد کرد.
 حضور رهبر نهضت  در میان  مردم ، حرکت  انقالب  
را فوق العاده  سرعت  بخشید و موضع  رژیم  شاه  را بیش  
از پیش  تضعیف  کرد. امام  وارد مدرسه  علوي  شد و همان  
طور که  وعــده  داده  بود با حمایت  قاطع  مردم ، دولت  
تعیین  کرد و باالخره  با فتواي  تاریخي  خود، مردم  را به  
شکستن  حکومت  نظامي  وادار نمود و رژیم  را به  فضل  

خداوند متعال ، از پاي  درآورد.
 چند شب  پس  از پیروزي  انقالب ، ناگاه  تلویزیون  
اعالم  کرد که  به  مرکز فرســتنده   سیما حمله  شده  و 
گوینده  از مردم  اســتمداد مي طلبید. عالقه مندان  به  
انقالب ، به ویژه  کســاني  که  از تهران  دور بودند سخت  
دچار وحشــت  شــدند. در آن  فضاي  سیاسي ، نظامي  
احتمال  درگیري  داخلي  و خارج  شدن  اوضاع  از دست  
مردم  انقالبي  جّدي  بود. من  نیز نگران  بودم ، تفّألي  به  

قرآن  کریم  زدم ، آیه اي  آمد بسیار آرام  بخش !:
 َو نُریُد أَْن نَُمَنّ َعلَي  الَّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِي االَْرِض َو 

نَْجَعلَُهُم االَئَِمة  و نَْجَعلَُهُم الْو‹ارِثیَن  

شرح  زیر بر دوش  من  بوده است :
 1ـ حاکم  شــرع  دادگاه هاي  انقالب  اســالمي  در 

شهرستان ها،
 2ـ ریاست  دادگاه هاي  انقالب  اسالمي  ارتش ،

 3ـ وزیر اطالعات ،
 4ـ دادستان  کل  کشور،

 5ـ دادستان  ویژه   روحانیت ،
 6ـ نمایندگي  مردم  تهــران  در مجلس  خبرگان  

رهبري  )دوره   دوم  و سوم (،
 7ـ تولیت  آســتان  مقدس  حضــرت  عبدالعظیم  

)علیه السالم (،
 8ـ نمایندگي  ولي  فقیــه  در امور حج  و زیارت  و 

سرپرست  حجاج  ایراني ،
 9ـ ریاست  مؤسسه   فرهنگي  دارالحدیث ،

 10ـ ریاست  دانشکده  علوم  حدیث .
عالوه  بر این  مسئولیت ها، مدتي  دبیر کل  جمعیت  
دفــاع  از ارزش ها بــودم  که  شــرح  آن  در جاي  خود 

خواهد آمد.
ورود به  دستگاه  قضایي 

 چنــد روز پس  از پیروزي  انقــالب ، همراه  آقاي  
سیدحســین  موســوي  تبریزي  و آقاي  فهیم  کرماني ، 
به  عنوان  حاکم  شــرع  دادگاه  انقالب  اســالمي  دزفول  

منصوب  شدیم .
 امام  خمیني  )ره (، نصب  قضات  دادگاه هاي  انقالب  
را به  جامعه  مدرسین  واگذار کرده  بود و احکام  قضات  
به وسیله   آقاي  منتظري  و آقاي  مشکیني  از طرف  جامعه   
مدرســین  صادر مي شد. مســئولیت  اعزام  هم  با آقاي  

محمد مؤمن  بود.
 به  ظاهر حکم  قضاوت  ما نخســتین  حکمي  بود 
که  از طرف  جامعه  مدرســین  صادر شــد و با توجه  به  
تازه  کار بودن  ما، اجراي  حکم  مشــروط  به  اتفاق نظر 

هر سه  نفر بود.
 با دوستان  وارد شهر دزفول  شدیم . احساس  غرور 
پیروزي  با ابهام  نســبت  به  آینده ، بر شــهر حاکم  بود. 
جوانان  شهر شــاداب  و مصمم ، اداره   شهر را دردست  
داشــتند و از تالش هــا و فداکاري هاي  خود در دوران  

حکومت  نظامي  تعریف  مي کردند.
 ما را به  محلي  که  یونسکو نام  داشت  و جنایتکاران  
رژیم  شاه  در آن  بازداشت  شده  بودند، راهنمایي  کردند. 
رسیدگي  به  پرونده ها آغاز شد، اما کار بسیار دشوار بود. 
از یک  سو تازه  کار بودن  ما و از سوي  دیگر انتظار مردم  
و جوانان  غیوري  که  تا چند روز قبل  با جنایتکاراني  که  
امروز در بازداشت  آنان  هستند، درگیر بوده اند و امروز 
به  چیزي  کمتر از اعدام  قانع  نیستند و از همه  مهم تر، 
مســئولیت  شرعي  صدور حکم  که  از مرز عدالت  فراتر 
نباشد، مسئولیت  ما را سنگین تر مي کرد؛ بنابراین  من  
تعدادي  از مسئوالن  اصلي  که  در واقع  نمایندگان  مردم  
نیز محسوب  مي شدند را در جلسه   محاکمه  شرکت  دادم  
تا دفاعیات  متهمین  را بشنوند و نسبت  به  حکمي  که  
صادر مي شــود، توجیه  باشند و بتوانند دیگران  را نیز 
توجیه  کنند. این  ســیره  بعدها نیز به  گونه اي  دیگر در 
دادرســي هایي  که  من  مسئولیت  داشتم ، ادامه  داشت  
تا کنار اجراي  عدالت ، همکاران  و مردم ، حتي المقدور 

نسبت  به  دستگاه  قضائي  خوشبین  باشند.

 »ما مي خواهیم  برمســتضعفان  زمین  مّنت  نهیم  
و آنان  را پیشوایان  و وارثان  روي  زمین  قرار دهیم .«
فصلدوازدهم:درخدمتانقالباسالمي

تا پیروزي  انقالب  اسالمي  مانند بسیاري  از طالب  
جوان  در حد بضاعت  خود با ســخنراني ، شــرکت  در 
تظاهــرات ، گاهي  جمع  کردن  امضــا از بزرگان  حوزه  

و گاه  پخش  اعالمیه  در خدمت  نهضت  اسالمي  بودم .
نخستین  خدمت 

 پس  از پیروزي  انقالب  اسالمي ، نخستین  خدمتي  
که  به  من  واگذار شد، کمک  به  حفاظت  از پادگان هاي  
ارتش  بود. به  من  اطالع  دادند که  براي  برخي  از کارها، 
نیاز به  حضور روحانیون  در تهران  است . آقاي  محمدعلي  
شرعي ، ظاهراً، مسئول  اعزام  بود. من  و عده اي  دیگر به  

تهران  اعزام  شــدیم . به  احتمال  زیاد اعزام  ما یک  روز 
پس  از پیروزي  بود.

 وقتي  وارد تهران  شــدیم ، خیابان ها سنگربندي  
شده  بود و شهر چهره   عادي  نداشت . به  مدرسه   علوي  
رســیدیم ، اما درِ مدرسه  بسته  بود. پس  از طي  کردن  
مقدماتــي ، با نردبام  از منزل  مجاور به  مدرســه   علوي  
وارد شدم . در لحظات  نخست  ورود، شخصي  را آوردند 
که  ســرش  با ُکت  پوشیده  شده  بود. او را به  اطاق هایي  
که  پشت  مدرسه  براي  بازداشت  سران  رژیم  پیش بیني  
شــده بود، بردند. پرسیدم  این  شخص  که  بود، گفتند: 
»بختیار«. در آن  ایام  روزنامه ها هم  نوشتند که  بختیار 

دستگیر شد. بعدها، همان  روزنامه ها نوشتند که  بختیار 
فرار کرد.

 شب  فرا رسید، همه  در رفت  و آمد و تالش  بودند، 
مرحوم  شهید مطهري  و شهید محمد منتظري  از جمله  
افراد بسیار فعال  به  نظر مي رسیدند. صبح  شد و براي  
اداي  نماز صبح  به  قسمتي  در پایین  ساختمان  که  نماز 
جماعت  در آن  برگزار مي شد، آمدیم  و به  امام  )رضوان اهلل  

تعالي ( اقتدا کردیم .
 اوایــل  صبح  مــرا به  پادگان  »ِجي« فرســتادند. 
نیروهاي  ارتش  همه  فرار کرده  بودند. در پادگان  فقط  
چند نفر نظامي  دیده  مي شد. از سوي  دیگر سازمان هاي  
سیاسي  مانند چریک هاي  فدایي  خلق  تالش  مي کردند تا 
در حد توان ، پادگان ها را از سالح  تخلیه  کنند. نیرویي  

تربیت و تعلیم شــهروندان یکدســت، سرکوب 
مخالفــت و خالقیت. این اســت هدف آموزش 

عمومی در ایاالت متحده.«
 هنــری منکــن،2 روزنامه نــگار آمریکایــی 

]آوریل 1924[
شما چگونه می توانید یک ملتی با مردمان به 
نسبت عاشق آزادی را متقاعد کنید که هماهنگ 
با یک دولت پلیسی به سوی زندان گام بردارند؟ 
شــما شروع می کنید آنها را متقاعد کنید که در 
معرض خطر هستند و فقط حکومت می تواند از 
آنها محافظت کند. بــا اعالم خطرهای مداوم، و 
حوادث تروریستی پراکنده، واقعی یا صحنه  سازی 
شــده، آنها را تحریک می کنید. با پوشــش های 
خبری پشت سر هم کشــتی های در حال غرق 

و روپرت مرداخ نیوز کرپ9 تأمین مالی می شود. 
وزارت آموزش و پرورش همچنین 40 میلیون دالر 
از ادارات مختلف ایالتی و فدرال به منظور کمک 

به تأمین مالی این برنامه، دریافت کرده است.
پانوشتها:

Michel Foucault -1
Henry Mencken -2

Reality Show -3 نمایش واقعیات نوعی برنامه تلویزیونی 
است که هدفش نشان دادن نحوه زندگی مردم عادی در 
زندگی روزمره )یا یک موقعیت خاص( است و به منظور 
سرگرم کردن مردم و نه آگاهی بخشی، توسط برنامه سازان 

تولید می شود.
4- دولت ساالر )Statist( به کسی گفته می شود که طرفدار 
یک نظام سیاسی تمرکزگراست، که در آن دولت مرکزی 
کنترل مرکزی همه جانبه و عمیقی را بر همه جنبه های 

حیات اقتصادی و اجتماعی مردم اعمال کند.
Technology and Children -5

Family Service -6
In Bloom -7

Bill and Melinda Gate Foundation -8
.Rupert Murdoch’s News Corp -9

دردرونمــدارسدولتیآمريــکاتقريباًهمهجنبههایدولتپلیســی
آمريــکاراکهمــادرخارجازمدرســهبهآنهامبتالهســتیم،میتوان
يافــت:فلزيابها،دوربینهایديدبانیپلیسنظامیشــده،ســگهای
مواديــاب،شــوکرها،ديدبانــیســايبری،تفتیشهایتصادفــیو...

که  بتواند از مراکز نظامي  حفاظت  کند، وجود نداشت . 
حضور روحانیون  در حفاظت  از این  مراکز بسیار مؤثر 
بــود و مرا بــراي  همین  منظور به  این  پــادگان  اعزام  
کرده  بودند. عده اي  که  مي خواستند براي  بردن  سالح  
وارد پادگان  شــوند، وقتي  حضور مرا مانع  از کار خود 
مي دیدند، شروع  به  انتقاد مي کردند که  ما را تنها براي  

ساقط  کردن  شاه  مي خواستید!
 بدین ترتیب  خدمت  این  حقیر در نظام  اسالمي ، با 
حضور در این  پادگان  و براي  حراست  از آن ، آغاز شد.

فصلسیزدهم:مسئولیتها
پس  از پیروزي  انقالب  اسالمي  مسئولیت هایي  به  

پسازپیروزيانقالباسالمي،نخستینخدمتيکهبهمنواگذارشد،کمكبه
حفاظتازپادگانهايارتشبود...وقتيواردتهرانشديم،خیابانهاسنگربندي
شدهبودوشهرچهرهعادينداشت...اوايلصبحمرابهپادگان»ِجي«فرستادند.
نیروهايارتشهمهفرارکــردهبودند.درپادگانفقطچندنفرنظاميديده
ميشد.ازسويديگرسازمانهايسیاسيمانندچريكهايفداييخلقتالش
ميکردندتادرحدتوان،پادگانهاراازسالحتخلیهکنند.نیروييکهبتوانداز
مراکزنظاميحفاظتکند،وجودنداشت.حضورروحانیوندرحفاظتازاين
مراکزبسیارمؤثربودومرابرايهمینمنظوربهاينپادگاناعزامکردهبودند.

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید
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در محضر امام خمینی)ره(

روایتی اســت که آقای ســیدمحمد جاللی همدانی در سال ۱۳۴۳ 
برایمــان نقل کردند که »من با   حضرت امام از ایام جوانی ایشــان هم 
حجره بودم. از همان موقع بسیار   دقیق و مواظب بودند که وقتی کسی 
به حجره ما می آمد و اگر خدای   نکرده غیبتی شروع می کرد، امام مخالفت 
می کردند که غیبت نکند و اگر دفعه دوم ادامه می داد، باز تذکر می دادند 
که غیبت نکنید و اگر طرف ادامه می داد، حاج آقا روح اهلل بلند می شد و 
عبا را بر سرشان کشیده از   حجره بیرون می رفتند که غیبت را نشنوند.«

همچنین آقا میرزا محمدعلی دامغانی که از علمای معروف همدان بود  
 و در دوران طاغوت در همدان نماز جمعه برقرار می کرد، برای من تعریف 
کرد که در یک ســال حاج آقا روح اهلل خمینی به همدان تشریف آورده 
بودند و دو، ســه شبی مهمان من بودند. من یاد دارم که بعد از خوردن 
شام ، ایشان تا اذان صبح مطالعه می کردند. به حدی که یک بار به ایشان 
عرض کردم: حاج آقا به این پاهای مبارکتان دیگر گوشتی نمانده، از بس 
بی خوابی می کشید و مطالعه می کنید، یک قدری هم استراحت بفرمایید 
و فرمودند: حاال جوان هستم و می توانم کار کنم. روزگاری   خواهد آمد که 

دیگر توان کار نخواهم داشت و باید فعال استفاده کنم.
  راوی: دکتر سید کاظم اکرمی )وزیر اسبق آموزش و پرورش(،
 کتاب امام به روایت دانشوران ، صص 76-75(

حساسیت فوق العاده امام به غیبت

حکایت اهل راز

اهمیت نماز شب 
در سیره مقدس اردبیلی

مرحــوم مقدس اردبیلی در حجــره  ای تنها زندگی می  کرد. یکی از 
طالب مدرسه مایل شــد که با مقدس هم حجره باشد و در این باره با 
شیخ حرف زد، شیخ قبول نکرد ، او زیاد اصرار و التماس کرد شیخ فرمود 
قبول می  کنم با این شــرط که هــر چه از حال من اطالع پیدا کنی به 

کسی نگویی. 
آن مرد قبول کرد، مدتی باهم بودند تا آنکه زمانی رســید که هر دو 
مبتال به تنگی معاش شــدند، به حدی که قوت الیموت هم نداشتند و 
به کســی هم اظهار نمی  کردند، تا آنکه آثار ضعف و ناتوانی از چهره آن 
مرد نمودار شــد، در آن حال کسی از کنار آن طلبه عبور کرد، حال او 
را دید و علت ضعف و بی  حالی اش را پرسید، او چیزی نگفت ولی عابر 

زیاد اصرار ورزید و التماس کرد که علت را بگوید. 
طلبه قضیه را فاش کرد کــه ما دو نفر طلبه علم دین ، مدت زیادی 
اســت غذا نخورده  ایم. آن شــخص تا مطلع شد رفت غذائی تهیه کرده 
بــا مقداری وجه به آن طلبه داد و گفت: نصف این غذا و پول مال تو و 

نصف دیگر را به رفیقت بده. 
وقتی که مقدس وارد حجره شــد و آنها را دید سؤال کرد که از کجا 
رسیده، آن طلبه حکایت را نقل کرد، مقدس فرمود: دیگر هنگام جدائی 
ما شــد، پس آن غذا را خوردند، اتفاقاً همان شب مقدس نیاز به حمام 
پیدا کرد ، زود بلند شــد رفت به حمام که به نماز شــب برسد.در حمام 
بســته بود ،حمامی در را قبل از وقت بــاز نکرد ،مقدس به اجرت حمام 
افــزود، باز قبول نکرد، آن قدر افزود که رســید به آن مقداری که از آن 
وجه ســهمش شــده بود ،حمامی در را باز کرد، تمامی آن وجه را داده 

غسل کرد و نماز شب را بجا آورد. 
مردان علم در میدان عمل، سید نعمت اهلل حسینی، دفتر 
انتشارات اسالمی)وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(، جلد 1.

زنده نگه داشتن قیام امام حسین)ع(
 با گریه های مستمر

امام زین العابدین)ع( از هر بهانه ای اســتفاده می کردند که اثر 
قیام امام حسین)ع( را زنده نگه دارند. 

حضرت با گریه های زیاد می خواست این حادثه غمبار را زنده 
نگه دارد تا مردم یادشــان نرود که چرا امام حسین)ع( قیام کرد 
و چه کســانی او را شهید کردند؟ روزی یکی از خدمتگزاران امام 
سجاد)ع( عرض کرد: آقا! آیا وقت آن نرسیده که شما از گریه باز 
ایستید؟ حضرت فرمود: چه می گویی؟! یعقوب)ع( یک یوسف)ع( 
 بیشــتر نداشــت، قرآن عواطــف او را این طور تشــریح می کند: 
ز  ا نش  چشــما لحــزن«  ا مــن  ه  عینــا بیضــت  ا و «
شــد  ســفید  یوســف)ع(  فــراق  از  ناشــی  گریــه   شــدت 
)کور شــد( من در جلوی چشم خودم هجده یوسف را دیدم که 

یکی پس از دیگری بر زمین افتادند؟! )۱(
____________

۱- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری، ص۱02

تبیین صحیح 
»کل یوم عاشورا و کل ارض کربال«

ایــن کلمه »کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربال« یک کلمه 
بزرگی است که اشتباهی می فهمند. آنها خیال می کنند که یعنی 
هر روز باید گریه کرد. این محتوایش غیر از این اســت. کربال چه 
کرد؟ همه زمین ها باید آن طور باشــند. نقش کربال این بود که 
سیدالشــهداء)ع( با چند نفر جمعیت و عدد معدود آمدند کربال و 
ایســتادند در مقابل ظلم یزید، و در مقابل دولت جبار. در مقابل 
امپراطور زمان ایستادند و فداکاری کردند و کشته شدند، لکن ظلم 
را قبول نکردند، و شکســت دادند یزید را. همه جا باید این طور 
باشــد. همه روز هم باید این طور باشد. همه روز باید ملت ما این 
معنا را داشته باشد که امروز روز عاشورا است و ما باید در مقابل 
ظلم بایســتیم،  و همین جا هم کربال است، و باید نقش کربال را 
ما پیاده کنیم. انحصار به یک زمین نداشــته، انحصار به یک افراد 
نداشته. قضیه کربال منحصر به یک جمعیت هفتاد و چند نفری و 
یک زمین کربال نبوده! همه زمین ها باید این نقشه را اجرا کنند و 

همه روزها غفلت نکنند.)۱(
____________

۱- صحیفه امام، ج ۱0، ص ۱22

دوست و دشمن واقعی انسان
قال  االمام الحسین)ع(: »من احبک نهاک و من ابغضک اغراک«

امام حسین)ع( فرمود: کسی که دوستدار )واقعی( تو است، تو 
را از بدی ها و کارهای ناشایسته بازمی دارد، و هر کس که دشمن 
)واقعی( تو اســت، تو را به سوی کارهای ناپسند و زشت تشویق 

می کند! )۱(
____________

۱- بحاراالنوار، ج 75، ص ۱28

و  علل  بیــان  در  خداونــد 
انگیزه های خیانت، به تسلط 
و  اماره، نژادپرســتی  نفس 
به  دلبستگی  قومیت گرایی، 
فرزند و دلبســتگی به مال و 
می کند  اشاره  دنیایی  ثروت 
و بیان می دارد که بسیاری از 
مردم سست ایمان به سبب 
همین امــور به ملت و مردم 
خویش خیانت می کنند و در 

خدمت دیگران در می آیند.

منافقان به هر شکلی شده 
به اذیت و آزار رهبر الهی 
جامعه اقدام می کنند و از 
ســعه صدر و عطوفت او 
سوءاستفاده می کنند. آنان 
حقایق  تا  می کنند  تالش 
را وارونه جلوه دهند و دل 
مردم را خالی کنند و آنها 
را به سوی باطل بکشانند.

سست ایمان ها و منافقان، به سبب اتحاد ظاهری که با کافران دارند، 
از روش های کافران برای ضربه زدن به جامعه اسالمی از طریق جنگ 
روانی شایعه  سازی، جوک  سازی و استهزاء و تمسخر اقدام می کنند و 

به آیات و مقدسات جامعه اسالمی و مومنان اهانت روا می دارند.

همان طوری که دارنده عصمت اکتسابی فاقد اختیار و قدرت مخالفت 
با علم قطعی و عمل صالح نیست، بلکه می تواند بر خالف علم یقینی 
به عمل غیر صالح بپردازد، دارنــده عصمت تفّضلی نیز فاقد اختیار 
نمی شود؛ زیرا عصمت موجب نمی شود تا گرفتار جبر باشد و نتواند 

حق انتخاب آزاد داشته باشد.

هر روز عاشورا و هرجا کربال
پرسش:

چگونه می توان مفهوم شــعار هر روز عاشورا و هرجا 
کربال را پیاده کرد؟

پاسخ:
امام حسین)ع( می فرماید: »ولکم فی اسوهًْ« در کار من برای 

شما الگو است)تاریخ طبری، ج۴، ص۳0۴(
الگو بودن سیره امام حسین)ع( به این است که روح قیام آن 
حضرت باید مالک عمل اجتماعی مســلمانان قرار گیرد. آنچه 
که سیدالشهداء به آن عمل کرد و آن ایده ای که او داشت و آن 
راهی که او رفت و آن پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل 

شد و بقای اسالم را تضمین کرد.
بنابراین عبارت بزرگ و ســازنده کل ارض کربال، هم تکلیف 
مســلمانان است و هم مژده؛ تکلیف از آن جهت که مستضعفان 
با عده ای قلیل، علیه مســتکبران با ســازوکار مجهز و شیطانی 
عظیم، مأمورند چونان ســرور آزادگان امام حســین)ع( مبارزه 
کنند و مژده بدین جهت اســت که شــهیدان ما را در شــمار 

شهیدان کربال قرار داده است. 
مفهوم این عبارت اگرچه روایت مستندی نیست، اما برداشت 
درستی از مجموع حادثه کربال و خط سیر امامت و دربر دارنده 

چندین پیام آموزنده و زیبا است. 
چون اگر روزی مثل واقعه عاشورا نیست، و به وجود نخواهد 
آمد، اما همیشــه ظلم ظالمان و ســتم به مظلومان پابرجاست، 
بنابراین فرهنگ عاشــورا جاری بر بســتر زمــان و کربال نماد 

استقامت و مبارزه در راه هدف و ظلم و بی عدالتی است.
پیشــوایان دینی ما این گونه به مــا آموختند که باید با ظلم 
ظالمــان مبارزه کــرد و خود نیز این چنین عمــل می کردند و 
این گونه نیست که عاشورا حادثه ای محدود و در چارچوب مکان 
و زمان معینی باشــد. این عبارت بزرگ و سازنده، نشان دهنده 
پیوســتگی و تداوم خط درگیــری و تقابل حق و باطل در همه 
زمان هــا و مکان ها اســت. عاشــورا و کربال یکــی از بارزترین 

حلقه های این زنجیره طوالنی است. 
همیشــه در طول تاریخ، حق و باطل رودرروی هم هســتند 
و انسان های آزاده، وظیفه پاســداری از حق و پیکار با باطل را 
برعهده دارند و بی تفاوتی در جبهه حق و باطل، نوعی بی تعهدی 
و بی مسئولیتی اســت که با آموزه های وحیانی اسالم سازگاری 

ندارد. 
نکتــه کلیدی دیگر اینکه ســازوکار مبارزه بــا ظلم ظالمان 
 در هــر عصری متناســب با مقتضیــات همان زمــان و مکان

خواهد بود.

همواره بزرگ ترین ضربه به ملت ها و جوامع 
بشری از درون وارد شده است. اگر خیانت برخی 
از افراد ملت نبود، دشــمن هیچ گاه اطالعات 
جامــع و کاملی از ملت نداشــت و نقاط قوت و 
ضعف را نمی شناخت؛ اما خیانت برخی از افراد 
به ملت خویش از طریق همکاری های اطالعاتی و 
جاسوسی، جنگ روانی و شایعه پراکنی و مانند 
آن، همواره موجب شده است تا دشمن بر ملتی 

چیره شود.
در نوشتار حاضر تحلیل قرآن از خیانت ورزی 
به عنوان مصداق برجسته خیانتکاران  منافقان 

مورد بررسی قرار گرفته است.
***

از خیانت به خویشتن
 تا خیانت به خدا

خیانت، نقیض امانت و به معنای مخالفت در برابر 
حق، از طریق پیمان شکنی مخفیانه است.)مفردات الفاظ 
قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص ۳05، ذیل واژه »َخْون«( 
عقل عملی بشر حکم می کند که انسان در رفتار خویش 
هنجارهای عقالنی را مراعات کند. از این جاســت که 
برخــی از اصول اخالقی عقالنی ظاهر می شــود که از 
آن جمله نیکویی عدالت و زشــتی ظلم است. وفای به 
پیمان ها و عهود، امانتداری و پرهیز از خیانت از دیگر 

اصول اخالق عقالنی است.

انســان و جن بر اساس مشیت حکمیانه الهی 
دارای اراده هستند که به آنان این امکان و قدرت 
را می بخشــد تا میان دو چیــز متضاد یا متناقض 
انتخاب آزادانه داشــته باشند؛ که اگر این انتخاب، 
آزادانــه، آگاهانه و عالمانه باشــد، موجب انتخاب 
درست می شود و اگر جاهالنه یا براساس ظنون یا 
هواهای نفسانی باشد، انتخابی نادرست را به دنبال 
می آورد؛ این گونه است که بسیاری از انتخاب های 
توده های مردم به ســبب آنکه بر اساس ظنون یا 
هواهای نفسانی است، انتخاب های نادرست می شود.

از نظر قرآن، پیامبران دارای عصمت تفضلی از 
سوی خدا هستند. این عصمت به آنان این امکان 
را می دهد تا مصون از خطا، اشــتباه، گناه، نسیان، 
ســهو، غفلت و مانند آنها باشند و همواره از جهت 
عقل نظری و اندیشــه ای، انتخابی درست و جزمی 
استوار، و از جهت عقل عملی و انگیزه، عملی درست 

و عزمی استوار داشته باشند.
البته غیر از پیامبران دیگرانی هستند که با عصمت 
اکتسابی به درجه یا درجاتی می رسد؛ چنان که کسانی که 
در مرتبه تقوای اخص هستند، از جهت عقل نظری، دارای 
قدرت تشخیص )فرقان( و از جهت عزم عملی نیز به دور از 
سلطه شیطانی بوده و جزم و عزم آنان نیز از نظر  اندیشه ای 
و انگیزه ای استوار است.)طالق، آیات 2 و ۳؛ انفال، آیه 29(

احیای امر به معروف و نهی از منکر 
هدف اصلی قیام امام حسین)ع(

امر به معروف و نهی از منکر یگانه اصلی اســت که ضامن بقای اسالم 
اســت؛ به اصطالح، علت ُمبقیه اســت. اصاًل اگر این اصل نباشد، اسالمی 

نیست. رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است. 
آیا یک کارخانه بدون بازرسی و رسیدگی دائمی مهندسین متخصص 

که ببینند چه وضعی دارد، قابل بقاست؟
اصاًل آیا ممکن اســت یک سازمان همین طور به حال خود باشد، هیچ 

درباره  اش فکر نکنیم و در عین حال به کار خود ادامه دهد؟ ابداً. 
جامعه همچنین اســت. یک جامعه اســالمی این طور است بلکه صد 

درجه برتر و باالتر. 
شما کدام انسان را پیدا می  کنید که از پزشک بی نیاز باشد؟ یا انسان 
باید خودش پزشــک بدن خود باشــد یا باید دیگران پزشک باشند و او را 
معالجه کنند: متخصص چشم، متخصص گوش و حلق و بینی، متخصص 

مزاج، متخصص اعصاب.
انسان همیشه انواع پزشــک ها را در نظر می گیرد برای آنکه  اندامش 
را تحت نظر بگیرند، ببینند در چه وضعی اســت. آن وقت جامعه نظارت و 
بررسی نمی خواهد؟! جامعه رسیدگی نمی خواهد؟! آیا چنین چیزی امکان 

دارد؟! ابداً.
حســین بن علی )ع( در راه امر به معروف و نهی از منکر یعنی در راه 
اساسی ترین اصلی که ضامن بقای اجتماع اسالمی است کشته شد؛ در راه 
آن اصلی که اگر نباشد، دنبالش متالشی شدن است، دنبالش تفّرق است، 
دنبالش تفّکک و از میان رفتن و گندیدن پیکر اجتماع است. بله، این اصل 

این مقدار ارزش دارد.
شهادت در راه امر به معروف و نهی از منکر

...گاهــی ما امر به معروف و نهی از منکر می کنیم، ولی نه تنها به این 
اصل ارزش نمی دهیم بلکه ارزشش را پایین می آوریم.

االن در ذهن عامه مردم، به چه می گویند امر به معروف و نهی از منکر؟ 
یک مســائل جزئی، نمی گویم مسائل نادرست )بعضی از آنها نادرست 

هم هست(، ولی اینها وقتی در کلّش واقع شود زیباست.   
مثاًل اگر امر به معروف و نهی از منکِر کسی فقط این باشد که آقا! این 
انگشــتر طال را از دستت بیرون بیاور، این در جای خودش درست است، 
حرف درستی است اما نه اینکه انسان هیچ منکری را نبیند جز همین یکی، 

جز مسئله ریش، جز مسائل مربوط به مثاًل کت و شلوار.
حــال وقتی که نهــی از منکر ما در این حد بخواهد تنزل کند، ما این 

اصل را پایین آورده  ایم، حقیر و کوچک کرده  ایم.
ولی حســین)ع( را ببینید! امر به معروف و نهی از منکر، کار او بود از 
بیخ و بن. به تمام معروف های اســالم نظر داشــت و فهرست می  داد و نیز 
به تمام منکرهای جهان اســالم. می گفت: اولین و بزرگ ترین منکر جهان 
اسالم خود یزید است: »َفلََعْمری َما ااْلماُم ااَلّ الْعاِمُل بِالِْکتاِب، الْقائُِم بِالِْقْسِط 
«؛ امام و رهبر باید خودش عامل به کتاب باشد، خودش  َو الّدائُِن بِدیِن الَْحِقّ
عدالت را بپا دارد و به دین خدا متدیّن باشد. آنچه را که داشت، در راه این 

اصل در طبق اخالص گذاشت.
بــه مرگ در راه امر به معروف و نهی از منکر زینت بخشــید، به این 

مرگ شکوه و جالل داد.
از روز اّولی که می  خواهد بیرون بیاید، ســخن از مرگ زیبا می گوید. 
چقــدر تعبیْر زیباســت! هر مرگی را نمی گفت زیبا، مــرگ در راه حق و 
حقیقت را زیبا می  دانســت:»ُخَطّ الَْمْوُت َعلی ُولِْد آَدَم َمَخَطّ الَْقالَدهًِْ َعلی 
 جیِد الَْفتاهًْ«؛ چنین مرگی مانند یک گردنبند که برای زن زینت اســت،

برای انسان زینت است. 
مجموعه  آثار استاد شهید مطهری)حماسه حسینی ج 1و2(، 
ج 17، صص: 236-235- 158-156- با تلخیص و ویرایش جزئی -

خیانتمنافقانبهملتازنگاهقرآن
 محمدحسین قاسم آبادی

از نظر قرآن، خیانت دارای مصادیق بسیاری است. 
از جمله می توان به خیانت چشــم ها و نگاه دزدانه به 
ناموس دیگران و نظر کردن به نامحرمان)غافر، آیه ۱9(، 
خیانت به ناموس از راه تجاوز به ناموس دیگران)یوسف، 
آیه 52(، خیانت در گفتار)نســاء، آیات ۱07 و ۱08(، 
خیانت در کالم خدا از راه تحریف لفظی و معنوی)مائده، 
آیات ۱2 و ۱۳(، نقض پیمان های صلح بدون اطالع به 
طرف مقابل)انفال، آیات 5۶ و 58(، خیانت به خویش 
از طریق همبستری در موارد ممنوع)بقره، آیه ۱87(، 
خیانت به خدا و پیامبر از راه تحریف کالم خدا )مائده، 
آیات ۱2 و ۱۳( و یا نقض پیمان های خداوند و ارتکاب 
محرمات)انفال، آیه 27( ، خیانت به همسر و مانند آن 
اشــاره کرد. یکی از مصادیق خیانت، خیانت به مردم 

خویش از طریق افشــای اخبار امنّیتی و اسرار جامعه 
اســالمی)انفال، آیــه 28( و خیانت بــه آنان از طریق 
همکاری با دشــمنان ملت و مردم اســت که منافقان 
نمونه بارز در خیانت ورزی به شمار می روند.)نساء، آیات 

۱07 و ۱08(
چرایی خیانت به ملت

هــر یک از خیانت هــا دارای زمینه هــا،  عوامل و 
انگیزه های مادی و معنوی است. برای اینکه بدانیم به 
چــه علت مادی و غایی برخی از مردم به ملت خویش 
خیانت می کنند، با نگاهی به رفتار منافقان می توان به 
این چرایی پی برد؛ زیرا منافقان از جمله کسانی هستند 
که به ملت خویش خیانت می کنند و اســباب تسلط و 
والیت کافران و دشــمنان را بر جامعه اسالمی فراهم 
می آورند. از این رو رفتارشناسی آنان در زمینه خیانت 

از نگاه قرآن بررسی می شود.
خداوند درباره چرایی خیانت منافقان به بسترهای 

نفاق و خیانت و علت غایی خیانت توجه می دهد؛ زیرا 
منافقان به ســبب تصویر نادرستی که از جهان هستی 
ارائه می دهند نمی توانند به اصول اخالقی و احکام عقل 
عملی پایبند باشند و قدرت تشخیص حق از باطل را از 
دست می دهند و بر اساس همین تصویر غلط و نادرست 
از هستی و موقعیت خود و دیگران، رفتاری ضد هنجاری 
و ضد عقالنی درپیش می گیرند و برخالف احکام مستقل 
عقل عملی مانند لزوم وفای به عهود، به پیمان شکنی 

و خیانت پنهانی اقدام می کنند.
از نظر قرآن، خاســتگاه اصلــی در چرایی خیانت 
افراد از جمله منافقان جهالت آنان است؛ زیرا به سبب 
بیماردلی یا دلمردگی نمی توانند از ابزارهای شناختی 
حــق از باطل به درســتی بهره برند و به ســبب آنکه 
دل هایشــان زنگار گرفته یا مهر شده است، نمی توانند 
حق را از طریق قوه شــناختی قلب درک و فهم کنند.

)بقره، آیات 8 و ۱0( البته تفاوتی که درباره خصوصیات 

قلب و قوه مدرکه ایشــان گفته شد با توجه به مراتب 
نفاق و شدت و ضعف آن است.)بقره، آیات 8 تا ۱0؛ آل 

عمران، آیه ۱۶7؛ توبه آیات 77 و 97(
ایــن جهل نســبت به هســتی و حتــی فقدان 
خودشناسی موجب می شود تا فاقد خداشناسی شوند و 
نتوانند از پروردگاری و ربوبیت خداوند آگاه شوند. از این 
رو نسبت به اهداف آفرینش سردر گم می شوند و یا برای 
آن هدف کالن و اساسی در نظر نمی گیرند و یا اهداف 
خرد دنیوی و مادی را تمام هدف خلقت می شــمارند. 
چنین تصویر و ترسیمی از خود و خدا موجب می شود 
تا عــزت را در جایی غیر از عزت الهی بجویند )انفال، 
آیه ۴9( و یا نســبت به مســائل مادی حساس شده و 
برای گردآوری آن تالش بسیار به خرج دهند و نسبت 
به انفاق مالی کوتاهی ورزند و از کمک به دیگران بخل 

ورزند.)توبه، آیات 75 و 77(
همین تفکر نادرست و تصویر غلط از خود و هستی 
است که شخصیت ایشان را در معرض انحطاط و سقوط 
قــرار می دهد و تحلیل و تبیین هــای وارونه و واژگونه 
ارائه می دهند و بر اساس همین تحلیل و تبیین وارونه 
است که توصیه های رفتاری خویش و دیگران را سامان 

می دهند.)نساء، آیات 88(
آنان افرادی حق ناپذیر می باشند و به هیچ حقیقتی 
باور ندارند؛ زیرا قدرت تشخیص حق از باطل را به سبب 
فقدان قوه درک و فهم یعنی قلب از دست داده اند.)مدثر، 

آیه ۳۱؛ بقره، آیات 8 تا ۱8(
همین ویژگی جهالت و فقدان قوه درک و فهم است 
که آنها را از درک هدایت محروم ســاخته است.)بقره، 

آیات ۱۴ و ۱۶؛ نساء، آیات 88، ۱۴2 و ۱۴۳(
خداوند با تحلیل و تبیین شــخصیت منافقان به 
این نتیجه رهنمون می سازد که این افراد نمی توانند 
تحــت والیت الهی قرار گیرند و به ســبب خروج از 
والیت الهــی و فقدان درک مفهــوم واقعی عزت و 
توکل)انفال، آیه ۴9( والیت کافران را می جویند)نساء، 
آیــات ۱۳8 و ۱۳9( و از نظر روحی و فکری و حتی 
اجتماعی و سیاســی و فرهنگی، به بیگانگان وابسته 
شده و از استقالل در عرصه های بین المللی دست بر 
می دارند؛)همان( چرا که بیماری نفاق دل و  اندیشه و 
رفتارشان را تحت تاثیر قرار داده است و همه چیز را 
واژگونه می ببینند و درک و فهم می کنند و بر اساس 
همین تصویر واژگونه )نســاء، آیه 88( می اندیشند و 
تحلیــل و تبیین و توصیه می کنند و رفتارهای خود 
را ســامان می دهند.)همان و نیز بقره، آیات 8 تا ۱0؛ 

مائده، آیه 52؛ انفال، آیه ۴9(
این گونه است که فساد را صالح و افساد را اصالح طلبی، 
ایمان را ســفاهت، کفر و نفاق را خردمندی، اســتهزاء و 
تمســخر دیگران را هنجار و دعوت به خیر و صالح را ضد 

هنجار ، هدایت را ضاللت و ضاللت را هدایت می دانند و بدان 
توصیه و براساس آن رفتار می کنند.)بقره،  آیات 8 تا ۱۶(

پس بر اســاس همین تحلیــل و تبیین و توصیه 
اســت که استقالل را نادرســت و ناپسند و وابستگی 
را درست و پسندیده می شــمارند و خیانت در امانت 
و نقض عهد و پیمان را درســت و ارزشــی می دانند و 
 والیــت کافران را پذیرفته و آن را هنجاری می خوانند.

)نساء، آیات ۱۳8 و ۱۳9(
البته این یکی از پاسخ های قرآنی به چرایی خیانت 
منافقان است؛ زیرا قرآن عوامل و انگیزه های دیگری را 
نیز به عنوان عامل همســویی و همگرایی و همفکری 
منافقان با کافران و دشمنان ملت و امت مطرح می کند. 
به ســخن دیگر، غیر از جهالــت و فقدان قدرت 
تشــخیص حق از باطل و انحطاط شخصیت منافقان،  
می تــوان به امــور دیگــری از جمله تــرس، ثروت، 

راحت طلبی و مانند آن نیز اشاره کرد. 

خداونــد در بیــان علل و انگیزه هــای خیانت، به 
تسلط نفس اماره)یوسف، آیات 52 و 5۳(، نژادپرستی 
و قومیت گرایی)آل عمــران، آیــه 75(، دلبســتگی به 
فرزند)انفال، آیات 27 و 28( و دلبستگی به مال و ثروت 
دنیایی)همان( اشاره می کند و بیان می دارد که بسیاری 
از مردم سست ایمان به سبب همین امور به ملت و مردم 
خویش خیانت می کنند و در خدمت دیگران در می آیند.

همین امور حتی می تواند عاملی در گرایش برخی 
از سست ایمان ها به سوی منافقان و همدلی و همراهی 
با آنان شود. از این رو دیده می شود که برخی از مومنان 
و مســلمانان، به سبب سست ایمانی و فقدان بصیرت 
و تحلیل نادرســت از دوست و دشمن و خودی و غیر 
خودی، گرفتار حیله های منافقان می شــوند و با آنان 
 عقــد اخوت می بندند و زیر علم آنها ســینه می زنند.

)احزاب، آیات ۱2 و ۱8(
از نظر قرآن،  برادری اعتقادی می تواند به ســبب 
سســت ایمانــی،  میان مســلمانی با منافقــی برقرار 
گردد)همــان(؛ چنان که می تواند این برادری اعتقادی 
میان دو مومن واقعی یا منافقان )آل  عمران، آیات ۱5۶ 
و ۱۶7 و ۱۶8( یا میان منافقان و اهل کتاب )حشر، آیه 

۱۱( و یا کافران برقرار گردد.
به هر حال، عوامل وعلــل و انگیزه های چندی را 
می توان در گرایش برخی از مســلمانان و منافقان به 
کافران و خیانت به مردم جست که در این جا به برخی 

اشاره شده است.
خیانت های سست ایمان ها و منافقان

 به امت
خداونــد درباره خیانت هــای برخی از مردم از 
جمله منافقان، به همسویی و همفکری آنان اشاره 
می کند و می گوید که منافقان چون از نظر فکری 
و عقیدتی با کافران همسو هستند در حقیقت جزو 
جبهه آنان می باشــند و تنها به سبب عللی چون 
وحــدت قومی و قبیله ای و مانند آن در میان امت 
باقی می مانند و چون دل و جانشان با کافران است 
همواره بر آن هستند که با آنان ارتباط داشته باشند 
و در خدمت آنان باشــند؛ چــرا که منافقان همان 
برادران عقیدتی کافران هســتند و همواره برادری 
عقیدتی قوی تر از برادری خونی و قبیله ای اســت.
)آل عمران، آیه ۱۶7؛ نساء، آیات ۱۳8 تا ۱۴0؛ توبه، 

آیات 7۳ و 7۴ و ۱07(
البته منافقان با همه ظاهرســازی که در اتحاد با 
کافران نشــان می دهند؛ ولی هرگز دلهایشــان با هم 
نیست؛ زیرا کفر و نفاق اصوال اجازه همگرایی و وحدت 
قلبــی را نمی دهــد، هر چند که وحدت مشــابهت را 
تحقق می بخشد،)بقره، آیه ۱۱8( ولی این مشابهت ها 
هرگز پایدار نیســت؛ چرا که خواسته های آنان مادی 

و دنیوی اســت و تضاد در مسائل دنیا امری مخفی و 
نهان نیســت و این تضاد در منافع موجب می شود که 
در نهایت علیه هم شوند؛ زیرا هر یک منفعت بیشتر را 
برای خود می خواهد و اهل ایثار و گذشــت نیستند. از 
این رو خداوند از پراکندگی دل های کافران و منافقان 
با همه اتحاد ظاهری شــان سخن به میان آورده است.

)حشر، آیات ۱۱ و ۱۴(
بر همین اساس، حضور منافقان در جبهه کافران،  
حضوری ناپایدار و بی اثر اســت؛  زیــرا هریک از آنان 
می کوشــد تا در راســتای اهداف خویش مســائل را 
مدیریت کند و هرگاه تضاد منافع و اهداف تحقق یابد 
از هم دوری می گزینند و علیه یکدیگر اقدام می کنند.

)آل عمران، آیه ۱۶7(
منافقان به سبب همین اخوت عقیدتی با کافران در 
خدمت کافران می باشند و در همین چارچوب به امت 
اسالم و ملت خویش خیانت می ورزند و با کافران برای 
مبارزه با مسلمانان اعالم آمادگی و همکاری می کنند.

)حشر، آیه ۱۱(
سست ایمان ها و منافقان، به سبب اتحاد ظاهری 
که با کافران دارند، از روش های کافران برای ضربه زدن 
به جامعه اســالمی از طریق جنگ روانی شایعه  سازی، 
جوک  سازی و اســتهزاء و تمسخر اقدام می کنند و به 
آیات و مقدســات جامعه اسالمی و مومنان اهانت روا 

می دارند.)نساء، آیه ۱۴9(

این گونه اســت که بزرگ ترین هجمه تبلیغات منفی 
را از طریق جوک و لطیفه  ســازی و شایعه پراکنی دروغین 
علیه مسلمانان به راه می اندازند. آنان تالش می کنند جهت 
گســترش کفر و معیارها و ارزش های کافران در جامعه و 
تضعیف عقاید اسالمی مردم، گام هایی را در جامعه بردارند.

)نســاء، آیات 88 و 89( و در ایــن راه از تحقیر ارزش ها و 
قداســت ها و اهانت به آنها کم نمی گذارند. اهانت به رهبر 
جامعه و بیان القاب زشت و اتهامات ناروا مانند غارت و چپاول 
بیت المال و خیانت در آن، افتراهای ناموســی و مانند آن از 
کارهایی است قرآن برای شکستن قداست ها و حرمت های 
رهبری از منافقان گزارش می کند.)نور، آیه ۱۱؛ آل عمران، 
آیه ۱۶۱، توبه ، آیه 58( آنان حتی برای مقابله با اســالم و 
امت، به انواع تهمت و دروغ و افترا اقدام می کنند تا مردم از 

رهبری دور شوند و گرایش به ایشان پیدا نکنند.)نساء، آیه 
۶۱؛ توبه، آیه ۱07( منافقان به هر شکلی شده به اذیت 
و آزار رهبــر الهی جامعه اقدام می کنند)توبه، آیه ۶۱؛ 
احزاب، آیه ۴8( و از سعه صدر و عطوفت او سوءاستفاده 
می کنند.)توبه، آیه ۶۱( آنان تالش می کنند تا حقایق را 
وارونه جلوه دهند و دل مردم را خالی کنند و آنها را به 
سوی باطل بکشانند.)توبه، آیه ۴8( به انگیزه جاسوسی 
علیه مسلمانان و ملت در همه جا حضور داشته و گوش 
به سخنان رهبری دارند تا اطالعاتی را کسب و به گوش 

دشمنان برسانند.)مائده، آیه ۴۱(
سست ایمان ها و منافقان جلسات سری و توطئه گرایانه ای 
را برگــزار می کنند و در محافل خویش درباره راه براندازی 

وخیانت، به رایزنی اقدام می کنند.)نساء، آیه 8۱( 
از ارزش ها و مقدسات برای کارهای پست خویش 
سوءاستفاده می کنند)توبه، آیه ۱07( و با استفاده ابزاری 
از آنها خود را از هر گونه تحرک مخالفان خود در امان 
نگه می دارند و در پشت نقاب ارزش های اسالمی مخفی 

می شوند. )منافقون، آیات ۱ و 2؛ توبه، آیه ۱07(

نسبت عصمت و اختیار 

اما همان طوری که دارنده عصمت اکتسابی فاقد 
اختیار و قــدرت مخالفت با علم قطعی و عمل صالح 
نیست، بلکه می تواند بر خالف علم یقینی به عمل غیر 
صالح بپردازد، دارنده عصمت تفّضلی نیز فاقد اختیار 
نمی شود؛ زیرا عصمت موجب نمی شود تا گرفتار جبر 
باشــد و نتواند حق انتخاب آزاد داشته باشد؛ چرا که 
چنان اراده انسانی برای هر دو نفر از دارندگان عصمت 

اکتسابی و تفضلی باقی است. 
پس عصمت موجب نمی شود تا شخص مجبور 
در مقام اندیشــه یا انگیزه باشد؛ از همین رو هر دو 
می توانند بــه جای ایمان ، کفر ورزنــد؛ زیرا ایمان 

در انســان که بر اساس  اندیشــه صحیح جزمی و 
انگیزه قوی عزمی شکل می گیرد، به اراده و اختیار 
شخص بســتگی دارد. پس همان طوری که کسانی 
که دارای یقین هســتند، در مقام عزم به مخالفت 
با جزم می پردازند و به ســبب علّو یا ظلم، به انکار 
می پردازند)نمل، آیه ۱۴(، همچنین دارندگان عصمت 
نیز ممکن است چنین انتخابی داشته باشند، ولی آنان 
با اختیار و عقل صحیح خود چنین نمی کنند. البته 
فرشتگان نیز دارای ایمان هستند؛ زیرا خدا حتی برای 
فرشــتگان از مصادیق غیب است؛ و این گونه نیست 
که خدا برای فرشــتگان حتی فرشتگان عرش الهی 

و حول آن، در مرأی و منظر و قابل رؤیت باشد؛ 
بلکه برای آنان نیز غیب است و آنان به غیب ایمان 
دارند؛ ولی ایمان آنان به اراده و انتخاب آزاد همانند 

انسان و جن نیست.
خدا در قرآن درباره ایمان فرشتگان می فرماید: 
فرشــتگانی که حامالن عرشند و آنها که گرداگرد 
آن )طواف می کنند( تسبیح و حمد پروردگارشان 
را می گویند و به او ایمان دارند. )غافر، آیه 7( این 
آیه نشان می دهد که خدا حتی مشهود فرشتگان 
نیست، بلکه برای آنان نیز از مصادیق غیب است؛ 
زیرا ایمان به چیز مشــهود که فخری ندارد، بلکه 
آنچه موجب فخر و امتیاز می شــود، ایمان به امر 
غیبی اســت که التدرکه االبصار.)انعام، آیه ۱0۳؛ 

کشاف، زمخشری، ج ۴، ص ۱52(
پس همان طوری که انسان و جن به امر غیبی 
ایمان دارند، فرشــتگان و حتــی حامالن عرش و 
پیرامونی های آن نیز به امر غیبی ایمان دارند؛ اما 
در مسئله عصمت، عصمت فرشتگان ذاتی همراه 
با جبر اســت؛ زیرا برایشان اراده و اختیاری نیست 
)تحریم، آیه ۶؛ نحل، آیه 50(؛ اما عصمت انسان ها 
به سبب وجود اراده هرگز جبری نیست، بلکه ارادی 

و اختیاری است. 
علی رضا نصیری
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شهید حاج قاسم سلیمانی
دی  1399، در مراســم وداع بــا پیکر شــهدای گمنام 
شهرستان ریگان، بخش گنبکی، سردار سیدمحمد باقرزاده، 
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره جایگاه باالی ســپهبد شهید قاسم سلیمانی، در میان 
مردم دیار حاج قاســم صحبتهای بسیار مهمی نمود و بعد از 
تشریح مفصل ویژگی های اعالی شخصیتی و عملکردی حاج 
قاســم و عاشق اهل بیت)ع( بودن و مصداق کامل تبعیت از 
والیت فقیه بودنش، خاطرنشان نمود: در عظمت این شهید 
همیــن بس که معیارها و فتــاوای فقهی را جابه جا کرد. آن 
شــبی که ما در معراج شــهدای تهران بــه وضعیت پیکرها 
رسیدگی می کردیم، وضعیت خاصی داشتیم. اجزای پیکرها 
با هم مخلوط شــده بود و باید تکه ها و بدن های ارباارباشده 
این شهدا به پیکر اصلی ملحق می شد. بعضی از شهدا به شدت 
تکه تکه شــده بودند. بعضی ها عادی تر بودند و بدن آســیب 
کمتری دیده بود. پیکر شــهید ابومهدی المهندس و شهید 
حاج قاسم سلیمانی چند تکه شده بود. بدن حاج قاسم پنج 
تکه شده بود. باید اجزا را ملحق می کردیم. DNA آنها سریع 
بررسی شد و دوســتان توانستند اینها را در مرکز تحقیقات 
پزشکی سپاه تعیین تکلیف کنند. شب قبل از مراسم، وقتی 
بدن ها می خواست برای نماز به امامت حضرت آقا در دانشگاه 
تهران آماده شــود و بعد آن تشییع تاریخی صورت بگیرد، ما 
آمدیم در معراج شــهدا. برای پیکرها امکان غسل نبود. باید 
آن را تیمم می دادیم. از نظر خودمان آنها را تیمم داده، کفن 
کرده و تجهیز و آماده کردیم و بعد در تابوت ها قرار دادیم و 
برای برنامه های بعدی و تشییع آماده شد. من آن روز از خدا 
و از خود شهید خواســته بودم که توفیقی دهد من خدمت 
حضرت آقا برسم چون در آن ازدحام، شلوغی و هیاهو امکان 
نبود. دوست داشتم بروم و گزارشی را از وضعیت پیکر شهدا 
به خدمت حضرت آقا برسانم. به طور معجزه آسایی به محضر 
حضرت آقا شــرفیاب شدم. قبل از نماز زیر جایگاهی که آقا 
لحظاتی توقف داشــتند، شخصیت های مملکتی و سران قوا، 
اسماعیل هنیه، فرماندهان عالی سپاه از جمله سردار سالمی 
هم آنجا بودند. من هم به آنجا هدایت شــدم. بزرگواری من 
را به آن سمت برد. این شخصیت محترم که آنجا بود به من 
گفــت وضعیت پیکرها را برای آقــا گزارش کنید. من بعد از 
این که جلو رفتم و سالم عرض کردم و دست آقا را بوسیدم، 
خدمت حضرت آقا عرض کردم آقا ما در شــب گذشته برای 
آماده   سازی پیکر مطهر شــهدا اقدام کردیم. نمی شد آنها را 
غســل بدهیم، تیمم داده و تجهیز شــدند. در معراج شهدا 
جوان ها حضور داشــتند. کفن، پنبه، پارچه، نایلون و وسایل 
دیگر موجود بود، ولی در آماده   سازی این پیکرها خیلی اذیت 
شدیم. به این معنا که به سختی تکه پاره های این پیکرها را 
جمع و جور کردیم. گوشــت های پراکنده را سامان دادیم تا 
بتوانیــم در قالب یک پیکــر درآورده و آنها را در تابوت قرار 
دهیم. شهید ســر نداشت، بخشی از کتف ایشان باقی مانده 
بود و بخشــی از مچ پا به پایین و دست و اجزایی که کوبیده 
شــده بود. اینها اربا اربا بودند. من اینها را خدمت آقا عرض 
کردم و بعد هم به کربالی حضرت اباعبداهلل)ع( اشاره کردم و 
گفتم ما که با این وضعیت به سختی شهیدان را جمع و جور 
کردیم، نمی دانم امام زین العابدین علیه السالم در کربال چگونه 
تنها با بوریا پیکر حضرت اباعبداهلل علیه السالم را مهیای تدفین 
کردند؟! آقا فرمودند: »شــما به زحمت افتادید، اینها شهید 
معرکه بودند«، یعنی غســل و کفن نداشتند. در حقیقت این 
همه بحثی که ما کردیم، دیدیم با یک فتوای فقهی یک دفعه 
فضا عوض شــد و این شهیدان به حکم »الیغسل و الیکفن« 
نیازی به غسل و کفن نداشتند. حتی تیمم هم نداشتند. آقا 

می خواستند این را بفرمایند...
شهید عبدالحسین برونسی 

ســردار شهید حاج عبدالحسین برونسی بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی در سپاه مشهد مشغول به خدمت شد. جنگ 
که شروع شد به ســرعت راهی جبهه ها شد. بالیاقتهایی که 
از خود نشان داد حکم فرماندهی گردان عبداهلل برایش آمد. 
ابتدا قبول نکرد؛ اما فردای آن روز صبح زود به مقر تیپ رفت 
و گفــت قبول می کنم و درباره علتش گفت: خواب دیدم که 
خدمت آقا امام زمان)عج( رسیدم. حضرت خیلی لطف کردن و 
فرمایشاتی داشتن. بعد دستی به سرم کشیدن و با اون جمال 
ملکوتی شون و با لحنی که هوش و دل آدم رو می برد فرمودن: 

شما می توانی فرمانده تیپ هم بشوی.
بعدها این گونه نیز شد و فرمانده تیپ 18 جواداالئمه)ع( 

از لشکر 5 نصر گردید.
او تمام زندگی اش را وقف جبهه و دفاع مقدس کرده بود 
و حتــی زمانی که به مرخصی می آمد، وقتش را صرف رفتن 

به دیدار خانواده شهدا و جانبازان می کرد.
از خصوصیات بارز شهید برونسی، توسل به ائمه اطهار)ع( 
مخصوصاً حضــرت فاطمه زهرا)س( بود. بــرای پیروزی در 
عملیات، به ائمه اطهار)ع( متوسل می شد به ویژه در هنگامی 
که کار به بن بست می رسید و این توسل خالصانه اش همیشه 
جواب می داد و تعجب همگان مخصوصاً فرماندهان جنگ را 

در پی داشت.
به دوستانش گفته بود: توی دنیا بعد از شهادت فقط یک 
آرزو دارم: اونم اینکه تیر بخوره به گلوم. وقتی تعجب کردند، 
گفت: یک صحنه از عاشورا همیشه قلبمو آتیش می زنه؛ بریده 

شدن گلوی حضرت علی اصغر.
والفجر یک بود که مجروح شــد و یک تیر خورده بود به 
گلویش. وقتی می بردنش عقب، داشت از گلویش خون می آمد. 

می گفت: آرزوی دیگه ای ندارم مگر شهادت.
قبل از شــهادت با خون خود روي خاك نوشت درود بر 
خمیني و جانم فداي زهرا)س( و با این کار ارادت خود را به 

اهل بیت)ع( و والیت و رهبري نشان داد.
چند روز قبل از عملیات بدر، بارها به مناسبت هاي مختلف 
از شهادتش در عملیات قریب الوقوع بدر و حتي به بعضي ها 

تاریخ و محل شهادتش را نیز خبر داده بود.
همرزمش مي گوید: شــهید برونسي روز قبل از عملیات 
بدر روحیه عجیبي داشت. مدام اشک مي ریخت. علت را که 
پرسیدم آقاي برونسي گفت: دارم از بچه ها خداحافظي مي کنم 
چرا که خوابي دیده ام. سپس افزود: به صورت امانت براي شما 
نقل مي کنم و آن اینکه: در خواب بي بي فاطمه زهرا)س( را 
دیدم که فرمود: فالني! فردا مهمان ما هستي. محل شهادت 
را هم نشان داد و باالخره نیز این خواب در همان جا و همان 

وقتي که گفته بود، به زیبایي تعبیر شد.
عبدالحسین برونسی، اسفندماه 1363 در عملیات بدر در 

شرق دجله به شهادت رسید.
بیست و هفت سال بعد پیکرش بی سر در کنار فرات کشف 
شد. از این شــهید پالك هویت، بخشي از صفحات قرآن به 
همراه جانماز و مهر، سربند لبیک یا خمیني و لباس بادگیر 

خاکي منقوش به آرم سپاه پیدا شد.
در اردیبهشــت ماه 1390، همزمان با ســالروز شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، پیکر مطهر شــهید برونســی پس 
از طواف در مضجع منور رضوی در بهشــت رضای مشهد به 

خاك سپرده شد.
شهید محسن حججی 

شــهید مدافع حرم محســن حججی در 21 تیر 1370 
در خانواده ای متدیّن در نجف آباد اصفهان پا به عرصه وجود 
گذاشــت. مادرش او را به یاد فرزند شــهید حضرت فاطمه 

زهرا)س(، »محسن« نام نهاد. 
به گفته مادرش همیشــه می گفت من می خواهم در راه 

رهبرم سرم را هدیه کنم و همان هم شد.
آقامحسن به همه شهدا ارادت داشت؛ ولی عالقه اش به 
شهید احمد کاظمی جور دیگری بود و در همه امور و احواالت 

با توسل به این شهید بزرگوار جواب می گرفت. یکی از نقاط 
عطف زندگی اش هم حضور در گروه جهادی شــهید کاظمی 
و شــرکت در اردوهای جهادی به منظور خدمت رســانی به 

محرومان و مستضعفان بود. 
پس از گذراندن دوران تحصیالت متوسطه، در دانشکده 
افســری سپاه پذیرفته و در لشــکر 8 نجف اشرف عضو شد. 
علی رغم اینکه یک بچه دوســاله داشــت، با اصرار فراوان به 
ســوریه رفت و در دومین اعزام در منطقه التنف ســوریه در 
حمله ســنگین و غافلگیرانه داعش اسیر شد. وقتی اسیر شد 
خیلی خونســرد بود و مدام لبخند می زد. داعشیها شهیدش 

کردند و سر و دستهایش را قطع کردند.
جنایتکاران داعشی تصاویر اسارت و سر بریدن محسن 
حججی را پخش کردند. مدت کوتاهی پس از شهادت، پیکرش 
در یک مبادله از داعش بازپس گرفته شــد در حالی که سر و 

دو دست نداشت.
ســردار مدافع حرم مهدی نیساری، پایه گذار و فرمانده 
گردان زرهی تیپ 33 المهدی)عج( به همراه یکی از رزمندگان 
سوری، جان برکفانه برای شناسایی پیکر شهید حججی به یکی 
از مقرهای داعش رفتند. یک داعشی پیکری تکه تکه شده و 
بی سر و دست را نشان داد. پیکر قابل شناسایی نبود و داعشی 
اجازه هم نمی داد تا برای شناسایی ببرندش. سردار نیساری 
در دل به حضرت زهرا)س( متوســل شد و گفت: بی بی جان 
خودتان به ما کمک کنید، خودتان دست ما را بگیرید. خودتان 
یک راه چاره به ما نشان بدهید. یک باره چشم سردار افتاد به 
تکه استخوان کوچکی از محسن. پنهانی استخوان را برداشت 
و در جیبش گذاشت و برگشت. آزمایش DNA مشخص کرد 
پیکر متعلق به محسن بوده و پیکر قطعه قطعه شده را تحویل 
گرفتند. شــهادت محســن ایران و جهان را به لرزه درآورد و 
تصاویر و اخبار اسارت و شهادت و تشییع اش تیتر اول رسانه ها 
بود و میلیونها نفر در فضای مجازی و رســانه ها به این شهید 
واالمقام ابراز ارادت کردند. عباراتی همچون نماد جریانی که 
به رهبری حسین بن علی در دنیا پیش می رود، تداعی عاشورا 
و پیروزی خون بر شمشیر، روضه مجسم کربال و تجلی عاشورا، 
حجت خدا برای امتداد جریان عاشورا، شهید کاملی از عاشورا، 
برافراشته شدِن بیرق سرخ حسینی در جهان، حججی سر داد 
اما ســر خم نکرد دست داد اما دستی به سمت دشمن دراز 
نکرد، تمام شدِن حجت بر طرفداراِن لبخند به دشمن، بازي 
بُردبُرد یعني این و... در متنهای منتشر شده به چشم می خورد. 
رهبر معظم انقالب اسالمی از شهید حججی با عنوان نماینده 
و سخنگوی شهدای مظلوم و بی سر و همچنین نماد شهادت 

مظلومانه و شجاعانه یاد نمودند.
شــهید حججی مانند امام حســین)ع( و حضرت علی 
اکبر)ع( و شهدای کربال بی سر و همچون حضرت عباس)ع( 
بی دست به خاك سپرده شد.خون شهدای کربال بساط یزید 
و یزیدیان را برچید و خون شهید حججی بساط داعشی های 

خونخوار را. 
شهید عبداهلل اسکندری

سردار شهید حاج عبداهلل اسکندری به عنوان سیدالشهدای 
مقاومت استان فارس معروف است. از سردار شهید به عنوان 
نخســتین مدافع حرمی یاد می کنند که به مانند موالی مان 

حضرت سیدالشهدا)ع( سر از بدنش جدا شده است.
در نخســتین روز های خرداد سال 1393 بود که تصویر 
ســر بریده و بر نیزه کرده اش در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد و بار دیگر کربال و روز عاشورا را 

برای همگان تداعی کرد.
ســردار اسکندری از جمله فرماندهان و جانبازان دوران 
دفاع مقدس اســت. در سال 1358 به سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی پیوست و در طول هشت سال دفاع مقدس به طور 
مســتمر در جبهه های حق علیه باطل در قالب تک تیرانداز، 
نیروی اطالعات عملیات، تیربارچی و بعدها در ســمت های 
فرماندهی حضور داشــت. مدت 84 مــاه در جنگ و جبهه 
حضور داشــت و در این مدت 9 بار مجروح شد و 25 درصد 

جانبازي داشت.
به تبعیت از امر رهبری در دفاع از حرم اهل بیت)ع( به 
ســوریه رفت. خرداد 1393، در دفاع از حرم حضرت زینب 
کبری)س( بر اثر اصابت گلوله تک تیرانداز داعشی به شهادت 
رسید. ایشان فرماندهی یک منطقه عملیاتی را به عهده داشتند 
که به محاصره می افتند و در کنار نیروهای سوری تا آخرین 
لحظه مقاومت کرده و ســرانجام به شهادت می رسند. پیکر 
مطهرشان پس از شهادت به دست گروه تروریستی اجنادالشام 
افتاد و یکی از فرماندهان این گروه تروریســتی تکفیری سر 
از تن شان جدا و سر بریده را بر نیزه کرد. تکفیری ها فیلم و 
عکس های سِر بر نیزه را در فضای مجازی منتشر کردند و این 
را امتیاز بزرگی برای خود می دانستند تا این موضوع گواه روشن 
و غیرقابل انکاری شود بر امام حسینی بودِن مدافعان حرم و 
سندی شود بر شمرصفتی و یزیدپیشگِی تروریستهای تکفیری. 
این جمله همیشــه ذکر زبان ســردار بود که از خداوند 
مي خواهم که سرنوشت من را به بهترین نحو رقم بزند. بارها 

این جمله را گفت و خداوند هم دعایش را مستجاب کرد.
بعد از شــهادتش یکی از همکارانــش خاطره ای را نقل 
کرده است: به آقای اسکندری گفتم می خواهم بروم کربال. ای 
کاش شما هم می آمدید که ایشان سرشان را پایین انداخت و 
آه کشید و گفت ای کاش مثل امام-حسین)ع( شهید شویم و 
مثل امام حسین)ع( سر از بدنمان جدا شود.... به نظرم همان 
موقــع حضرت زینب)س( دعای ایشــان را قبول کرده بود و 

همان طور که خواستند شهید شدند.
همسر شهید اســکندري از لحظاتی می گوید که بعد از 
مطمئن شدن از صحت خبر شهادت سردار بر اوگذشته است: 
همــان لحظه من دعا کردم که خدایا یک صبر زینبي به من 
عطا کن. خدا مي داند از آن لحظه به بعد خدا به من آرامشي 
داد تا بچه ها را آرام کنم. مردم و فامیل و دوستان نگران بودند 
و ناراحت اما وقتي آرامش من را مي دیدند آرام مي شــدند و 
من این را از برکت وجود خانم زینب)س( مي دانم. عکس هاي 
شهادت همسرم را هم با بچه ها همان شب نگاه کردم. آن لحظه 
فرموده خانم حضرت زینب )س( در ذهنم تداعي شــد که: ما 
رایت اال جمیال. خدا را شــاهد مي گیرم مصداق جمله ایشان 
در وجود من متبلور شد. من غیر زیبایي چیزي ندیدم. بچه ها 

خوشحالند که پدر به آرزویشان رسید.
پس از شهادت ســردار بی سر، صحبت هایی مطرح بود 
که با مبادله برخی اســرای تکفیری ها یا پرداخت هزینه ای، 
پیکرمطهــرش را بازپس بگیرند. اما فرزندان شــان به مادر 
گفتند ما راضی نیستیم که یک ریال از بیت المال صرف این 
گروه خبیث شود. حتی یک اسیر هم نباید آزاد شود. به این 

ترتیب آن موضوع منتفی شد.
خانواده شهید در همان سال شهادت سردار موفق به دیدار 
با حضرت آقا شدند. همسر شهید خدمت حضرت آقا ماجرای 
پاسخ بچه ها درخصوص بازگشت پیکر پدرشان را عرض کرد 
و گفــت که بچه ها گفته اند ما چیــزی که در راه خدا دادیم، 
پس نمی گیریم و نیز گفته اند که اگر خدا خواســت که پیکر 
برمی گردد و اگر هم خدا نخواست باالخره صالح و مصلحت 

این بوده وهمیشــه در جوار حضرت زینب، مهمان حضرت 
زینب و حضرت رقیه سالم اهلل علیها هستند و ما از این بابت 

هیچ نگرانی نداریم.
مردادماه امســال، پیکر مطهر پنج شهید مدافع حرم با 
نام های عبداهلل اسکندری، رحیم کابلی، مصطفی تاش موسوی، 

محمد امین کریمیان و عباس آسمیه به کشور بازگشت.
همسر شهید اسکندری از لحظه ای می گوید که خبر پیدا 
شدن پیکر همسرشان را به او دادند: وقتی خبر را شنیدم گفتم 

این هدیه امام حســین)ع( در ماه محرم به ما است و شهید 
از بندگان خاص خدا بوده و دوستشــان داشته که این موقع 
پیدا شــده اند. او معتقد است پیدا شدن پیکر همسرشان در 
این ایام عزای ســرور و ساالر شهیدان، می تواند الگویی برای 
جوانها باشــد و به آنها انسان زندگی کردن و آزادمردی امام 

حسین)ع( را گوش زد می کند.
شهید محمد ابراهیم همت

محمدابراهیــم همت با عنایت امام حســین)ع( به دنیا 
آمد و یکــی از بزرگ ترین فرماندهان دفاع مقدس و یکی از 

معروف ترین شهدای عاشورایی گردید.
محمدابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محّمدرسول اهلل)ص( 
در جریان عملیات خیبر در منطقه طالییه به شهادت رسید. 

پیکرش را در حالی یافتند که ســر و یک دســت را تقدیم 
نموده بود. 

در وصیت نامه شــهید همت آمده اســت: »حسین وار 
زیستن و حسین وار شهید شدن را دوست مي دارم.« 

شهید شیرعلی سلطانی 
شهید شیرعلی ســلطانی هم مداح بود و هم شاعر اهل 
بیت)ع(. عشق به حسین)ع( موجب شد تا لباس سبز پاسداری 
بپوشــد. در عملیات فتح بستان، موج انفجار مجروحش کرد. 

تمام بدنش از کار افتاده بود. او را در پالستیک می پیچند و به 
سردخانه تحویل می دهند. صداها را می شنید اما نمی توانست 
حــرف بزند یا حرکتی کند. در آن حال به امام حســین)ع( 
متوســل می شــود. به آقایش می گوید من با توعهد بسته ام 
بدون سر شهید شوم، پس شرمنده ام نکن. وقتی برای بردن 
شهدا به سردخانه رفتند، دیدند کیسه ای که شهید سلطانی 
در آن پیچیده شده عرق کرده است. کیسه را باز می کنند و 

نجاتش می دهند.
در محله شان مسجدی با هزینه  خودش ساخت و آن را 

مسجدالمهدی)عج( نام گذاری نمود. 
چند بار به جبهه رفت. یک بار قبل از رفتن به جبهه، درب 
منزل کنار مسجدالمهدی)عج( را که خریداری کرده بود، باز 

کرد و قبری را که در آن برای خویش حفر کرده بود، نشــان 
همسرش داد. همسرش متعجب شد چرا که ابعاد قبر برای او 
کوچک بود. وقتی این مســئله را به او گفت، پاسخ داد زمانی 
که شهید شوم این قبر اندازه من می شود و دقیقاً هم همین طور 
شــد؛ او بدون سر و یک دست شهید شد و پیکرش به دلیل 

اینکه سر نداشت، به راحتی درون قبر جا شد.
به یارانش گفته بود: من از خدایم خواسته ام تا جلو امام 
حســین)ع( شرمنده نشوم؛ وقتی شهدا وارد محشر می شوند 

چگونه سر بر بدن داشــته باشم و به حضور امام حسین)ع( 
برســم. می گفت: شرمنده ام که با ســر وارد محشر شوم و 

اربابم بی سر وارد شود.
شهید حاج شیرعلی سلطانی مسئول تبلیغات تیپ امام 
ســجاد)ع( بود که سال 1361 در منطقه شوش و در جریان 

عملیات فتح المبین به شهادت رسید.
شهید محمد تکلو 

شهید پاسدار محمد تکلو بیغش سالها در جبهه جنگید. 
19 ســاله بود که معاون فرماندهي گردان 154 لشــکر32 

انصارالحسین)ع(شد. 
آرزویی داشــت که همیشــه به زبان می آورد. می گفت: 

می خواهم روز عاشورای امام حسین)ع( عاشورایی بشوم.

روز عاشــورا، جعبه های مهمــات را جابه جا می کرد که 
صدای انفجار بلند شد! وقتی گرد و غبار خوابید، دیدند که به 
آرزویش رسیده. سر جدا، پیکر جدا.در شهریورماه سال 1365 

در جزیره مجنون به شهادت رسید.
شهید رحمان قاسمی

شهید رحمان قاسمی به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
یافت و در سال 1364 به شهادت رسید. 

گفتند اســیر شده. بعد از چندین سال که استخون  های 
بي سرش را همراه با یه پالك آوردند، تازه فهمیدند که کارش 
اصاًل به اردوگاه رفتن نکشیده و بعثی ها همان موقع سرش را 

بریده و شهیدش کرده بودند.
شهید علي اكبر دهقان

شــهید علی اکبر دهقان از رزمندگان دفاع مقدس بود 
که آرزویش شهادتی همچون موالیش سیدالشهدا)ع( بود.

وقتی شــهید دهقــان و عده ای از رزمنــدگان در جاده 
بصره-شلمچه در حال حرکت بودند، در پی انفجارهای پیاپی 
دشمن، علی اکبر از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت؛ در 
حالی که بدن این بزرگوار بدون ســر می دوید، سر مبارکش 
چند دقیقه ای روی زمین می غلتید و حدود پنج دقیقه فریاد 
»یاحسین، یاحسین« از ســر به گوش مي رسید. ده، پانزده 
نفر از همرزمانش که آنجا بودند این فریادها را می  شــنیدند 

وگریه مي کردند.
شهید حسن آقاخانی

شهید حسن آقاخانی امام جماعت واحد تعاون بود. زیر 
آتش سنگین بعثی ها، شهدا را منتقل می کرد عقب. در همین 
رفت و آمدها بود که گلوله مســتقیم تانک سرش را جدا کرد. 
بدن بی ســرچند قدمی برداشــت و از حلقوم بریده اش ندای 

»السالم علیک یا ابا عبداهلل« را شنیدند.
شهید اكبر بابادی 

شهید پاســدار اکبر بابادی می گفت: این انقالب نیاز به 
خون دارد و ما باید خانه ای یک شهید بدهیم تا اینکه بتوانیم 
اسرائیل و آمریکا را از بین ببریم. این تکیه کالم شهید بزرگوار 
بود: من پســر امام خمینی ام. من فدایی امام هســتم و باید 

بروم و شهید شوم.
روی پیراهنش کلمه زنده شهید را نوشته بود و همیشه 

آرزومند شهادت بود.
چندین نوبت در جبهه ها حاضر شــد و سرانجام در دی 
ماه 1365 در عملیات کربالی 5 در جزیره بوبیان خرمشــهر 
بر اثر اصابت ترکش به ســر، بی ســر و با بدن صد چاك به 

شهادت رسید.
قبل از مراسم چهلم شهید، پدرش او را در خواب دید که 
کتابی در دستش بود و در حال خواندن و مطالعه است و به 

پدر می گفت: من زنده ام؛ برای من ناراحت نباشید.
شهید نمرباقرالنمر

آیت اهلل نمرباقرالنمر  روحانی شــیعه برجسته عربستانی 
ســالها در حوزه-علمیه حضرت قائم)عج( در تهران و حوزه 
علمیه حضرت زینب)ع( در سوریه تحصیل و تدریس نمود و 
از معروف ترین و شایسته ترین مدرسان علوم دینی در حوزه های 
علمیه به شمار می آمد. پس از بازگشت به عربستان مرکز اإلمام 

القائم)عج( را در العوامیه تأسیس کرد.
شــیخ نمر افشاگر سیاست های سعودی ها بود و همواره 
در سخنرانی هایش سیاست های تبعیض آمیز نظام سعودی و 
تفرقه افکنی های مفتی های وهابی را محکوم می نمود. بارها 
تأکید کرده بود که از گفتن کالم حق ترس ندارد، حتی اگر 
در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین 

شکنجه ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد.
نیروهای امنیتی عربســتان ســعودی چندین بار وی را 
به بهانه های مختلف بازداشــت کردنــد. آخرین بار آیت اهلل 
نمر در ســال 2012 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. 
قبل از بازداشــت، به سوی خودرویش تیراندازی و به شدت 

مجروحش کردند. 
محاکمه آیت اهلل نمر بدون حضور رسانه ها آغاز و به حکم 
ظالمانه اعدامش منتهی شد. رژیم آل سعود در سال 1394 در 
بیانیه ای، از اعدام چهار نفر از شخصیت های انقالبی عربستان 

و در رأس آنها شیخ نمرباقرالنمر خبر داد.
در بیانیه مقامات سعودی اعالم شده بود که محکومان به 
اعدام یا به ضرب گلوله یا با قطع سرهای شان با شمشیر اعدام 
شده اند. برخی خبرها از داخل عربستان حاکی است که شهید 
نمر از جمله کسانی بود که جالدان سعودی، او را با شمشیر 

گردن زدند و به شهادت رساندند.
شهید زكریا بدرعلی الجابر

زکریا بدرعلی الجابر کودك شیعه شش ساله سعودی در 
ســال 1397 توسط مرد 40 ساله وهابی به جرم شیعه بودن 
به طرز وحشتناکی در مقابل چشمان مادرش سر بریده شد.

مادر زکریا به همراه فرزند خردسالش برای رفتن به مدینه 
ســوار ماشینی شــدند که راننده آن وهابی بود. وقتی راننده 
جنایتکار از شــیعه بودن شان مطلع شد، در نزدیکی یکی از 
قهوه خانه های راه که زکریا پیاده شــد تا مقداری غذا بخورد، 
ناگهان او را از آغوش مادر ربود و شیشــه یکی از مغازه ها را 
شکست و این شیشه شکسته را ابزاری برای بریدن سر کودك 
قرار داد. زکریا با سر بریده شهید شد و مادرش بر اثر اغما به 

بیمارستان منتقل شد. 
این کودك شش ساله در بقیع در جوار ائمه)ع( به خاك 

سپرده شد.
حاج شــیخ کاظم عمری از علمای شیعی مدینه منوره 
بر ســر جنازه این کودك شــهید مصیبت علی اصغر)ع( را 
خواند و خطاب به نمازگزاران گفت: »این کودك بیگناهی که 
سرش مظلومانه بریده شده است ما را به یاد طفل شش ماهه 
امام حسین علیه السالم یعنی حضرت علی اصغرعلیه السالم 
می اندازد. امام حسین علیه السالم کودك شیرخواره خود را به 
میدان جنگ آورد.... امام حسین علیه السالم به آنها می گفت ای 
قوم این کودك جنایتی را مرتکب نشده است. این کودك را 
ببرید و آبش دهید اما حرمله ملعون وی را با تیری سه شعبه 
به شهادت رساند.... اما این کودك شش ساله دومین قربانی 
حرمله است. این کودك زکریا است که قربانی حرمله دیگری 
شد. این جنایتکار این کودك بیگناه را سر برید در حالی که 
این کودك نیز جرمی را مرتکب نشده بود. خداوندباری تعالی 
این کودك را نیز با کودك امام حسین محشور فرماید. انا هلل 

و انا الیه راجعون.«
جنایات گروهک تروریستی كومله

نیروهای گروهک تروریستی کومله در سال های آغازین 
پس از پیروزی انقالب اسالمی اقدامات تجزیه طلبانه و ایجاد 

ناامنی و رعب و وحشت در کردستان انجام دادند. 
بریدن سر مردم عادی و پاسدارها در جای جای کردستان، 
در آتش ســوزاندن و کندن پوست بدن انقالبی ها و نظامی ها 
و ســر بریدِن پاسدارها و بسیجی ها در مراسم عروسی جلوی 

پای عروس و داماد از جمله جنایات آنهاست. 
یکی از اشخاصی که در اوایل انقالب به دست جنایتکاران 
کومله اسیر شد، خاطره ای وحشتناك از سر بریدن های این 

یزیدیان تعریف کرده بود: یک بار چند نفر از ما را برای دیدن 
عروسی دختر یکی از سرکردگان کومله بردند. پس از مراسم، 
آن عروس شیطان صفت گفت: »باید برام قربانی کنین تا به 
خونه شــوهر برم.« دستور داده شد قربانی ها را بیاورند. شش 
نفر از مقاوم ترین بچه های بسیج اصفهان که حداکثر سن شان 
شــاید 14 سال نمی شد را آوردند و تک تک از پشت سر، سر 
بریدند. آن برادران مانند مرغ ســربریده پرپر می زدند و آنها 
شادی و هلهله می کردند. اما این پایان ماجرا نبود. آن دختر 
دوباره تقاضای قربانی کرد و این بار شــش ســپاهی، چهار 
ارتشی و دو روحانی را آوردند که این عزیزان هدیه دوستان، 
اقوام و آشــنایان بودند. این دوازده نفر را نیز سربریدند. من و 
عده دیگری از برادران که آنها ما را برای تماشــا برده بودند، 
به حالت بی هوشی و اغما افتادیم و ما را به زندان برگرداندند. 
اما شــنیدیم که تا پایان مراســم عروســی، 16 نفر دیگر از 
رزمندگان را نیز در جاهای مختلف قربانی هوسرانی شیطانی 

خود کرده و سر بریدند.
شهید سیدمیالد مصطفوی

شهید ســیدمیالد مصطفوی مهندسی عمران داشت و 
عضو ســازمان نظام مهندسی و از مدیران پروژه آزادراه ساوه 
همدان بود.حضور در هیئت های مذهبی را از اوجب واجبات 
می دانســت و از کودکی دست در دســت مادرش به هیئت 
می رفت. ارادت غریبی به عمه ســادات داشــت.دوازده سال 
در کســوت خادمی شهدا در مناطق عملیاتی حاضر شد و به 

خدمت رسانی به زائران پرداخت.
سیدمیالد عاشق ائمه)ع( بود و در آرزوی رفتن به کربال. 
بعد از شهادتش فهمیدند پیرمردان و پیرزنانی که شرایط مالی 
خوبی ندارند را در هیئت ها پیدا می کرد و به کربال می فرستاد. 
آخر هم قسمتش نشد خودش کربال را ببیند تا اینکه مهمان 

شهدای کربال شد.
برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم راهی سوریه شد. خود 
را که در صحن و سرای حضرت زینب)س( دید، اشک امانش 
نداد و به ضریح دخیل بسته و می گفت: »عمه جان مرا قبول 

کن تا همین جا پیشت بمانم.«
مهرمــاه1394، در اوج درگیری بعد از رشــادت های به 
یادماندنی با اصابت گلوله به گلویش در جنوب حلب شهید شد. 
پیکر مطهرش دســت دشمنان لعنت شده آل اهلّل افتاد 
و بدنش اربااربا شد. سر و دستها و پاهای مطهرش را از بدن 
جــدا کردند و با خود به غارت بردند. پیکر مطهرش چندین 

روز زیر آفتاب ماند.
خواســته قلبی ســیدمیالد گمنام بودن و ماندن پیش 
عمه جانش حضرت زینب)س( بود اما به خاطر بی قراری های 
پدر و خواهــرش به خواب یکی از همرزمانش رفت و آدرس 
محل پیکرش را به او گفت. این خواب راهی شد برای یافتن 
و بازگشــت پیکر ســیدمیالد بی سر و دســت و پا. آبان ماه 
1394، بعد از21 روز پیکر مطهرش وارد کشــور شــد و به 

خاك سپرده شد.
شهید رضا اسماعیلی 

شــهید رضا اسماعیلی از نخستین کســانی بود که به 
فاطمیون پیوســت و به نخســتین شــهید بی سر فاطمیون 

معروف است.
دوســال مدام می رفت سوریه و برمی گشــت. در نبرد 
آزاد  سازی شهرك شیعه نشین زمانیه، وارد منطقه داعشی ها 
می شود. تا جایی که مهمات داشته از خودش دفاع  می کند، بعد 
که مهماتش تمام می شود، اسیر دست پیروان یزید می شود. 
داعشــی ها چند بار از او می پرســند که برای چه این جا 
آمــدی؟ رضا هم می گویــد: به خاطر حضــرت زینب)س(. 
می گویند اگر به مقدســاتی که به آنها معتقدی پشت بکنی، 
مــا تو را آزاد می کنیم . اما رضا می گوید من به خاطر حضرت 
زینب)س( آمده ام سرم را هم بدهم، محال است به اعتقاداتم 
پشت کنم. در بهمن 1393 درحالی که مدام »یاعلی« و »یا 

زینب« می گفت، او را شهید می کنند. 
هنوز ســاعتی از اسارتش نگذشته بود که در شبکه های 
مجازی تصاویر سر بریده اش از سوی یزیدیان زمان پخش شد. 
دوستانش عملیات را ادامه دادند و شهرك آزاد شد و پیکر 

رضا بدون سر به دست آمد.
رضا شــب قبل از شــهادتش یک خوابی دیــده بود و 
همرزمانش را بیدار کرده بود و گفته بود من خواب دیدم امام 
حسین)ع( به خوابم آمد و گفت رضا تو شهید می شوی، اگر 

سرت را بریدند، نترس، درد ندارد.
شهید ذوالفقارحسن عزالدین

ذوالفقارحســن عزالدین رزمنده 17 ســاله حزب اهلل از 
اهالی منطقه صور لبنان بود که سال 1392 در اولین روزهای 
درگیری ســوریه در منطقه غوطه شرقی دمشق توسط مین 
زخمی شد و به اسارت تکفیری ها درآمد. هنگام اسارت بیهوش 
شــده و بعد از به هوش آمدن، داعشی ها سؤاالت پی درپی از 
او پرســیدند که در پاسخ از در راه خدا و به خاطر مقدسات 
آمدنش به ســوریه گفت. داعشی ها سر از تنش جدا کرده و 

شهیدش می کنند.
شهید دوبار خواب دیده بود که می خواهند سرش را ببرند 
و هر بار از خواب پریده و بار ســوم خواب دیده بود که امام 
حسین)ع( در هنگام سربریدنش به وی می فرمایند: عزیز من! 
سر تو را خواهند برید همان طور که بر سر من در واقعه کربال 
گذشــت. اما دردی حس نخواهی کرد، چون فرشتگان از هر 

طرف تو را دربر خواهند گرفت.
شهید قاسم سلیمانی در یک ســخنرانی روایت خواب 
شهید را نقل نموده است که از جمله فرازهای معروف سخنان 
سردار است که کلیپش مکرراً در فضای مجازی بازنشر گردیده 
است. سردار دل ها نقل نموده است که وقتی این جوان لبنانی 
خواب می بیند که داعشی ها قصد دارند سر از تنش جدا کنند، 
چشمش افتاد به امام حسین)ع( که گفت: »فالنی نترس! هیچ 

درد ندارد. سر من را هم بریدند.«
یزیدیان و شــمرصفتان خونخوار داعشــی تصاویر سر 
بریده اش را منتشــر کردند و مادر شهید تصویر آن لحظه را 
بزرگ قاب کرده و در اتاقش زد و می گفت: »ما نمی بینیم، اما 

پسر فاطمه این جاست و سر پسرم را بر دامن دارد.«
 بعد از شــهادتش نامه پرشــور مادر شهید بدین شرح 

منتشر گردید:
»فرزندم ذوالفقار.. خدا تو را رو سفید بگرداند همین طور 
که مرا در مقابل زهرا)س( روسفید کردی... من روز قیامت با 
افتخار می ایستم در حالی که سر خونی تو را در بغل دارم و با 
دست خودم خون تو را به آسمان پرتاب می کنم تا فرشتگان 
با خون تو بال های خود را آراســته کنند... شکایت خود را از 
قومی که با بریدن سر فرزندم قلب مرا شکستند و مرا از شرکت 
در عروسیش)تشییع جنازه( محروم کردند به امیرمؤمنان)ع( 
خواهــم کرد.. فرزندم خون تو ضامن من نزد خدا خواهد بود 

و باعث افتخار من است.
فکر نکنید که با کشتن فرزندم طاقت مرا می گیرید... فکر 
نکنید که با بریدن سر فرزندم قلب زینبی مرا پاره می کنید... 
به خدا قســم که من منتظر بازگشت پیکر فرزندم هستم تا 
عطر سرورم زینب)س( را از آن استشمام کنم... می خواهم او 
را در سینه خود فشار بدهم و عطر شهادت را استشمام کنم... 
می خواهم بایستم و با صدای بلند بگویم خداوندا این قربانی 
را از ما بپذیر... و خون تو را بر آسمان بریزم تا زهرا)س( خون 
تو را بگیرد... پســرم قلب من برای تو بی تابی می کند ولکن 
زینب)س( با صبر خود بر قلب من دست کشید... پسرم ما هر 
روز منتظر بازگشت تو هستیم تا با ریختن گل روی پیکرت 
عروســی تو را بگیریم... منتظر تو هستیم و اشکها مرا آتش 

می زنند.. تهنیت پسرم که در بهشتی... تهنیت...«
پیکر مطهر شهید ذوالفقارحسن عزالدین بعد از پنج سال 

گمنامی کشف و در لبنان به خاك سپرده شد. 

یادی از شهدای عاشورایی دفاع مقدس و جبهه مقاومت

غوغای شهیدان بی سر
کامران پورعباس

شهدای بی سر، سربلندترین قهرمانان عالم هستند. سر دادن در راه عزت و عظمت اسالم یکی از مهم ترین درس های 
جاویدان نهضت حسینی است که مکرر در مکرر توسط عاشوراییان و فرزندان اباعبداهلل الحسین)ع( در طول قرون و اعصار 
نصب العین قرار گرفته و تکرار شده و در پرتو آن حماسه های عظیم با دستاوردهای شگفت انگیزی خلق گردیده است.

در جریان پیروزی انقالب اسالمی ایران و بعد از آن تا به امروز شاهد احیای فرهنگ عاشورا هستیم و شهدای بی سر 
زیادی تقدیم اسالم و نهضت حسینی گردیده است.

بارها و بارها و مکرر در مکرر حسین ها، عباس ها، قاسم ها و علی اکبرها، سر و جان تقدیم نموده اند تا امتداد جوشش 

خون عاشــوراییان در رگ های شاگردان امام راحل و مقام عظمای والیت عاشوراها و کربالهای بسیار و بیشماری خلق 
نمایند و به بهترین نحو زمینه ساِز ظهور امام زمان)عج( در عصر حاضر باشند. 

اقتداری که امروز داریم مرهون اقتدای مردم و نظام مقدس مان به مکتب حســینی و شهدای بی سر است.شهدای 
بی سر ما جرعه ای از شربت ناب عاشورا نوشیدند و در دل تاریخ تا ابد جاودانه شدند.

یادی می کنیم از برخی شــهیدان بی سِر انقالب اسالمی ایران و غوغایی که این شهیدان بی سر در ایران و جهان در 
عصر حاضر برپا نمودند.

شهید اکبر بابادی 

شهید حسن آقاخانی

شهید حاج قاسم سلیمانی

شهید نمرباقرالنمر

شهید ذوالفقارحسن عزالدین

شهید رضا اسماعیلی

شهید زکریا بدرعلی الجابر

شهید سیدمیالد مصطفوی

شهید شیرعلی سلطانی

شهید عبدالحسین برونسی

شهید عبداهلل اسکندری

شهید علي اکبر دهقان

شهید محسن حججی

شهید محمد تکلو

شهید محمد ابراهیم همت



یادی از شهید مدافع حرم سردار اسماعیل حیدری
در آرزوی نبرد با اسرائیل

نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم 
حاج اسماعیل حیدری فرا رسیده است. او یکی 
از بازماندگان قافله شهدا در دوران دفاع مقدس 
بود که گمشده خود را دو دهه بعد، در راه دفاع 

از حرم حضرت زینب)س( دریافت کرد.
اســماعیل حیدری دوم اسفند 1347 در 
شهر آمل متولد شد. وی همزمان با آغاز جنگ 
تحمیلی با وجود سن بسیار پایین اما به جبهه 

شــتافت و در دو عملیات کربالی 4 و 5 نیز حضور یافت و به مقام جانبازی نائل 
آمد. او در دوران نوجوانی عضو گروه ســرود مدرسه شــان بود و یک بار نزد امام 
خمینی)ره( نیز به اجرای ســرود پرداخته بود. شــهید حیدری در سال 1366 به 
عضویت ســپاه پاسداران انقالب اسالمی درآمد و پس از جنگ، ادامه تحصیل داد. 
وی تحصیالت خود را در رشــته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی و در رشته 
اطالعات اســتراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. حرفه وی نیز تدریس 
دروس نظامی بود. این شهید در سال 1391 و مدتی پس از شروع فتنه تکفیری ها 
در ســوریه به طور داوطلبانه به آن کشــور عزیمت کرد. وی سرانجام 28 مرداد 
سال 1392 شهد شهادت را نوشید. شهادت وی بازتاب گسترده ای در رسانه های 
جهانی داشــت. چرا که وی از نخستین مستشاران نظامی ایران در سوریه بود که 
پرچم مدافعان حرم را باال برد. شهید مدافع حرم سردار حاج اسماعیل حیدری در 
بخشی از وصیت نامه اش نوشته است: »من از خداوند شهادت را زمانی که در مقابل 

اسرائیل یعنی در مقابل دشمن حقیقی ما، می جنگیم، می خواهم، ان شاء اهلل«.

حدیث دشت عشق

 سید سعید مدنی
از آنجا که فوتبال ، رشته ای جذاب است و نزد دوستداران ورزش- نه فقط 
در ایران که در سراســر جهان- طرفداران فراوان و پرشــماری دارد، به طور 
طبیعی ، اخبار و رویدادها و مسائل متن و حاشیه آن زیر ذره بین عالقه مندان ، 
کارشناسان و رسانه ها قرار می گیرد. مسائل ناخوشایندی که خاصه در ماه های 
اخیر در فوتبال ایران رخ داده و حکایت از ســلطه جریان منفعت جو و داللی 
افسارگســیخته و اخاللگر دارد و نیــز در پیش بودن انتخابات فوتبال که قرار 
اســت اوایل هفته آینده برگزار شود، موجب شده که این رشته ، بیش از پیش 

مورد توجه رسانه ها و کارشناسان واقع شود. 
ما نیز طبق روش شناخته شده خود - که نقد صریح و شفاف و البته )به 
لطف خدا( منصفانه اســت – و به حســب وظیفه و در حد توان به موضوعات 
و مســائل فوتبال و مدیریــت و تیم ملی و مربیگری این تیــم و انتخابات و 

کاندیداهای ریاست و... پرداخته و خواهیم پرداخت. 
اما این همه ، به معنای آن نیست که همه جای ورزش ایران وضع و حال 
مســاعدی دارد و به اصطالح » گل و بلبل « اســت و فقط فوتبال است که با 
مشکالت عدیده و آفات ریز و درشت ، درگیر است. چنین تصوری کامال اشتباه 
و از ســر غفلت یا خودفریبی است. متاسفانه باید بگوییم ماجرای ورزش ما به 
قول حکیم توس» یکی داستان است پر از آب چشم« و راستی آن است که به 
خاطر فقدان نظارت و عدم رعایت اصل کنترل و پاسخگویی و نیز وجود حس 
زیاده خواهی و طبیعت منفعت پرستی و سیری ناپذیری که در نهاد هر انسانی 
اســت و باالخره رخنه و نفوذ عناصر و باندهای فرصت طلب و منفعت جو، اکثر 
قریب به اتفاق حوزه ها و رشــته های ورزشــی ، وضعیتی مانند فوتبال- و بلکه 

بعضا بدتر از آن- دارند. 
این واقعیتی است ناخوشــایند که هر کسی با عینک واقع بینی و انصاف 
به کندوکاو درباره ورزش بپردازد ، به آن خواهد رســید و در اکثر رشــته ها و 
مراکز مرتبط با اشکاالت عدیده ناشی از سوءمدیریت، فقدان نظارت، باندبازی، 
بداخالقــی، ناهنجاری های فرهنگی ، آقازاده بازی و خانواده ســاالری و قومیت 

گرایی و دالل بازی و منفعت جویی و... مواجه خواهد شد. 
این وضعیت ناهنجار و کامال ناهمگون با ارزش های فرهنگی جامعه و در 
تضاد با آرمان های انقالبی ملت ایران و حتی مغایر با اصول علمی مدیریتی و 
رایج در کشورهای پیشــرفته و صاحب ورزش دنیا، چنان بر تار و پود ورزش 
ما سلطه پیدا کرده که گویی روندی طبیعی است و اگر غیر از این باشد ، باید 
تعجب کرد! آنهایی که مسائل ورزش را به طور جدی تر دنبال می کنند و فراتر 
از روزمرگی ها و بــرد و باخت ها و مدال ها و نتایج بین المللی)مثل آنچه اخیرا 
در قونیه اتفاق افتاد( به روند و شــیوه و جهت حرکت ورزش ایران نظر دارند 
که کجا می رود و چرا می رود و به کدام وســیله و روش دارد می رود و... خوب 
می دانند که ریشــه اتفاقات و شــرایط حاکم بر ورزش و خاصه نحوه مدیریت 
آن را باید تقریبا در دو دهه پیش جست وجو کرد، آنجا که نتیجه گرایی به هر 
قیمت و مدال آوری و کمیت گرایی به هر وســیله- ولو نابود کردن ارزش های 
اخالقی و لگدمال کردن معیارهای پهلوانی و...- که البته از گذشته هم وجود 
داشــت بر سایر دیدگاه ها و نظرات چربید و مالک اصلی مدیریت ورزش ، اول 
این شــد که » کی می تواند پول بیاورد؟« و دوم اینکه»چه کســی می تواند 

بیشتر مدال بیاورد؟ «. 
همین! حاال این» کی« اصال » کی« هســت و کجای ورزش بوده و چقدر 
سابقه و تجربه و چه  اندازه دغدغه های فرهنگی و تربیتی دارد و... مهم نیست. 
مهم این است که پول کجاست و کدام مدیر می تواند مدال آور باشد که بشود 

در رقابت های سیاسی علیه رقیبان خرجش کرد و رای بیشتر، جمع کرد. 
این روند طی شش سال آخر مدیریت ورزش در دولت گذشته)معروف به 
تدبیر و امید( رو به اوج گذاشت و امروز به تفکر و دیدگاه حاکم بر ورزش ایران 
تبدیل شده اســت ، تفکر غلط و مخربی که از رفع ایرادهای ساختاری ورزش 
غافل است، سراغ مسائل اساســی نمی رود و به روزمرگی و دو تا مدال و یک 
صعود به جام جهانی و راه انداختن هو و جنجال رسانه ای و یکی دو روز شادی 

خیابانی و... دلخوش بوده و به همین بسنده کرده است. 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم- که دولتی مردمی و انقالبی بود- انتظار 
طبیعــی و منطقی خیلی از دوســتداران ورزش ، خاصه آنهایــی که فراتر از 
روزمرگی ها و شادی های کودکانه و گاه عوامفریبانه، طالب یک ورزش ریشه ای، 
با ســاختار قوی و اهداف بزرگ هســتند، این بود که رویکرد و هدفگذاری و 
روش ها ، اصالح و به حرکت در مسیر غلطی که ورزش در پیش گرفته بود پایان 
داده شــود، اما بدون تعارف و مصلحت اندیشی و خیلی صریح عرض می کنیم 
که با گذشــت یک سال از شــروع کار دولت سیزدهم، از سوی مدیران جدید 
ورزش ، این انتظار منطقی و طبیعی به هیچ وجه پاســخ داده نشــده و همان 
مالک ها و معیارها و رویه ها و روش های غلط کماکان پابرجاست و ورزش ایران 

را به بیراهه ها هل می دهد. 
واقعیت ، هرچه باشد و مدیران ارشد ورزش در وزارتخانه یا کمیته المپیک ، 
هر سودایی که در سر داشته باشند ، بر این نکته )که البته نوشتن و گفتن آن 
سخت است( تاکید موکد و اصرار داریم که ورزش ما در این بیراهه ، کارش به 
نابودی ، کشــیده می شود و البته جیب مشتی فرصت طلب ریاکار، پر و سبیل 
باندهای داللی و باجگیر، چرب خواهد شد و... بنابراین تنها نیاز فوری و عاجل ، 

ایجاد اصالحاتی عمیق و مدبرانه و انقالب گونه است. 
ایــن ورزش به یک جراحی تمام عیار احتیاج دارد تا ریشــه افکار انحرافی 
و دیدگاه های غلــط و القائات مغرضانه و اهداف پیش پــا افتاده- که همه در 
»نتیجه گرایی« افراطی و» کمیت محوری« ابلهانه ، تجلی می یابد- خشــکانده 
شود و ورزش در مسیری منطقی و عقالیی حرکت کند که هم حفظ منافع ملی 
و هم تامین مصالح و تضمین پیشرفت واقعی و اساسی)ونه قالبی و گلخانه ای( 
ورزش و هم مهم تر از همه ، پاســخگویی به مطالبات و انتظارات مردم فهیم و 
ورزشدوست کشورمان ، در گروی پیمودن آن است. این اصالحات ، اتفاقی است 
کــه باالخره روزی باید درباره ورزش مــا رخ دهد. چه بهتر که آن روز ، همین 
امروز باشد و مسئوالن و مدیران فعلی ، اراده و شجاعت الزم را برای پایان دادن 

به بساط فعلی و دست زدن به اصالح و تحول در ورزش داشته باشند.

ارزیابی یک ساله ورزش

نکته  ورزشی

ورزشی 

سرویس ورزشی-
بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی با عنوان 

سومی کاروان ایران به پایان رسید. 
پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی به 
میزبانی قونیه به پایان رسید و پنجشنبه شب مراسم اختتامیه 
این رویداد ورزشی برگزار شد. در این دوره از بازی ها کاروان 
ورزشی ایران )که با نام پیامبر اعظم )ص( در مسابقات شرکت 
کرده بود( شــامل 257 ورزشــکار در 16 رشته اصلی و سه 
رشــته پارا بود که با کســب 39 طال، 44 نقره، 5۰ برنز و در 

مجموع 133 مدال در رده سوم بازی ها قرار گرفت.
ترکیه به عنوان میزبان مسابقات با 145 طال، 1۰7 نقره، 
89 برنز و در مجموع 341 مدال در جایگاه نخست قرار گرفت. 
ســپس ازبکســتان با 51 طال، 42 نقره، 65 برنز و در مجموع 
158 مدال دوم شد. ایران، آذربایجان و قزاقستان هم به ترتیب 
در رتبه های ســوم تا پنجم قرار گرفتند.  دور قبل این بازی ها 
کاروان ایران با 282 ورزشکار راهی باکو، میزبان بازی های شد 
که در نهایت با کســب 39 مدال طــال، 26 نقره و 33 برنز در 
مجموع 98 مدال در جایگاه سوم ایستاد.پنجمین دوره بازی ها 
قرار بود در ســال 2۰21 برگزار شود اما به دلیل کرونا یک سال 
 »2۰21 Konya« به تعویق افتاد با این حال عنوان مســابقات

)قونیه 2۰21( بود.
اسامی مدال آوران ایران در این بازی های به شرح زیر است:

وزنه برداری:
مدال طال: مصطفی جوادی 2 مدال، رضا بیرانوند 3 مدال، الهام 

حسینی و رسول معتمدی 3 مدال
مدال نقره: مصطفی جوادی، علیرضا یوسفی 2 مدال، پیمان جان 

2 مدال و مهدی کرمی
مدال برنز: پوپک بسامی 3 برنز، حافظ قشقایی، حسین سلطانی 
2 مدال و الهام حسینی 2 مدال، علیرضا یوسفی، پیمان جان و 

مهدی کرمی 2 مدال
کشتی آزاد:

مــدال طال: علی ســوادکوهی، علیرضا کریمــی، احمد بذری، 
مجتبی گلیج و سید مهدی هاشمی

مدال نقره:حسین ابوذری و محمدصادق فیروزپور
مدال برنز: مجید داستان و مرتضی قیاسی

کشتی فرنگی:
مدال طال: شــیرزاد بهشتی طال، محمدرضا رستمی و علی اکبر 

یوسفی
مدال نقره: رامین طاهری

مدال برنز: مهدی بالی، محمدجواد رضایی و امین کاویانی نژاد

پارا تیروکمان:
مدال طال: تیم کامپوند مردان و زنان، تیم میکس کامپوند، هادی 

نوری و محمدرضا عرب عامری
مدال نقره: تیم ریکرو مردان، تیم میکس ریکرو، فرزانه عسگری، 

غالمرضا رحیمی و سمیه رحیمی
مدال برنز: علی سینا منشازاده، مریم یاورپور و اصغر زارعی نژاد

تکواندو:
مــدال طال: ناهید کیانی، حســین لطفی، امیرمحمد بخشــی، 

علیرضا نادعلیان و علی احمدی
مدال نقره: غزل سلطانی، زینب اسماعیلی، اکرم خدابنده و سیده 

نرگس میرنوراللهی
مدال برنز: مهدی حاج موسایی، مهران برخورداری، محمدصادق 

دهقانی و نسترن ولی زاده
پارا شنا:

مدال طال: محمــد کریم زاده در 15۰ متــر مختلط انفرادی، 
شــاهین ایزدیار در ماده های 1۰۰ متر کرال پشــت و 5۰ متر 
آزاد، ســینا ضیغمی نژاد در ماده های 1۰۰ متر قورباغه و 4۰۰ 

متر آزاد
مدال نقره: سینا ضیغمی نژاد در ماده های 1۰۰ متر آزاد، 5۰ متر 
آزاد و 1۰۰ متر پروانه،  شــاهین ایزدیار در ماده های 1۰۰ متر 

قورباغه، 2۰۰ متر مختلط انفرادی و 4۰۰ متر آزاد
مدال برنز: شــاهین ایزدیار در 1۰۰ متــر آزاد، ابوالفضل ظریف 
1۰۰ متر کرال پشت، محمد کریم زاده در 2۰۰ متر آزاد، سینا 

ضیغمی نژاد در 2۰۰ متر مختلط انفرادی
تنیس روی میز:

مدال طال: تیم ملی مردان و زنان، امیرحسین هدایی
مدال نقره: ندا شهسواری و نیما عالمیان

دوومیدانی:
مدال نقره: فرزانه فصیحی

مدال برنز: علی فتحی گنجی
دوچرخه سواری:

مدال طال: محمد گنج خانلو
مدال نقره: بهنام آرین در دو ماده پیست و اسکرچ

مدال برنز: ماندانا دهقان
شمشیربازی:

مدال طال: تیم ملی مردان
مدال نقره: علی پاکدامن، تیم ملی اپه مردان و زنان

مدال برنز: محمد رهبری، اعظم بختی
شنا:

مدال برنز: تیم 4 در 1۰۰ آزاد
پاراتنیس:

مدال نقــره: فاطمه محمدی، تیم ملی مــردان، تیم ملی زنان، 
تیم میکس

مدال برنز: پگاه کلهرودی، امین صادقیان، حمید رضا شیخ زاده، 
جواد فوالدی و مهدی معصوم
ایروبیک ژیمناستیک:

مدال برنز: علی خلیلی خضرآباد، تیم ملی ایروبیک
هندبال:

مدال برنز: تیم ملی هندبال مردان
والیبال:

مدال طال: تیم ملی مردان
مدال نقره: تیم ملی زنان

جودو:
مدال برنز: تیم ملی مردان

کاراته:
مدال نقره: ابوالفضل شــهرجردی، کاتــای تیمی زنان، علی 

اصغر آسیابری، فاطمه صادقی و مبینا حیدری
مدال برنز: سارا بهمنیار، کاتای تیمی مردان و لیال برجعلی

تیروکمان:
مدال نقره: تیم میکس کامپوند
مدال برنز: تیم کامپوند مردان

بسکتبال ۳ به ۳:
مدال برنز: تیم ملی مردان.

بهترین عملکرد ایران 
درخصوص بازی های همبستگی کشورهای اسالمی باید 
به این نکته اشاره داشت که بیش از 4 هزار ورزشکار مسلمان 

طی 14 روز در قونیه ترکیه به رقابت با یکدیگر پرداختند. 
بهترین عملکرد ایــران از نظر مرغوبیت مدال، در دوره 
گذشــته یعنی ســال 2۰17 در باکو آذربایجان بود که 39 
مدال طال، 26 نقره و 33 برنز به دست آمد که کاروان ایران 
در قونیه، آن عملکرد را پشت سر گذاشت تا عملکرد کاروان 
این دوره ایران در قونیه ترکیه، تبدیل به بهترین نتیجه ایران 
در تمام ادوار این بازی ها از حیث مرغوبیت مدال شود. البته 
نباید از خاطر برد که بهترین رتبه ایران در ســال 2۰13 و با 
کسب جایگاه دوم در پالمبانگ اندونزی به ثبت رسیده است.

اگر چه در این دوره از بازی ها رشــته هایی مانند ووشــو، 
ورزش های زورخانه ای و بخش پرتابی پارا دوومیدانی برگزار نشد 
اما محاســبه مدال های هر سه حرکت وزنه برداری و رشته هایی 
مانند پارا تیراندازی با کمان و پارا شــنا باعث شد تا مدال های 
طــالی ایران در همان عدد 39 باقی بماند.  این دوره از بازی ها 
در 19 رشــته برگزار شــد که کاروان ایران نیز در همه رشته ها 
به جز فوتبال، کیک بوکســینگ و بوچیا نماینده داشت و موفق 
شــد در 15 رشته به مدال دســت پیدا کند. تنها رشته ای که 
نمایندگان ایران موفق به کســب مدال در آن نشدند، تیراندازی 
بود که دلیل آن هم این بود که این رشته فقط در بخش اهداف 
پروازی برگزار شد. 39 مدال طالی ایران در 9 رشته کسب شد 
که در این بین، بیشترین سهم را وزنه برداری و کشتی به ترتیب 
با 9 و 8 مدال طال داشتند. تیراندازی با کمان، شنا و تکواندو نیز 
دیگر رشته هایی بودند که حداقل 5 طال را برای کاروان ایران به 
ارمغان آوردند. اگرچه بسیاری از رشته های ایران در این دوره از 
مســابقات نمره قبولی گرفتند و عملکرد بهتری نسبت به دوره 
گذشته به ثبت رساندند اما عالمت سؤال اصلی کاروان ایران دو 
رشته دوومیدانی و کاراته بودند که برخالف انتظارات، نتوانستند 

حتی یک مدال طال کسب کنند.

پرونده مسابقات با برگزاری مراسم اختتامیه بسته شد 

کسب 133 مدال در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی
بهترین عملکرد ایران از نظر مرغوبیت مدال به ثبت رسید
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سایت آمریکایی به بررسی جدال پنجم دیوید تیلور و حسن یزدانی پرداخت.
رقابت های جهانی کشــتی از 2۰ شــهریور در بلگراد برگزار می شود و یکی از حســاس ترین رقابت ها مربوط به وزن 86 
کیلوگرم اســت جایی که حســن یزدانی و دیوید تیلور که هر دو ســابقه قهرمانی در المپیک را دارند برای کسب طال شانس 
خواهند داشت. دیوید تیلور قهرمان جهان و المپیک، نماینده ایاالت متحده در وزن 86 کیلوگرم در مسابقات جهانی خواهد بود.

سایت flowrestling نوشت: از سال 2۰17، هر مدال طالی جهانی یا المپیک در وزن 86 کیلوگرم توسط حسن یزدانی 
یا دیوید تیلور به دســت آمده اســت. یزدانی در ســال های 2۰17، 2۰19 و 2۰21 عناوین جهانی را به دست آورد در حالی 
که تیلور در ســال 2۰18 طالی جهان و طالی المپیک 2۰21 را به دســت آورده است. رقابت یزدانی و تیلور ممکن است در 
حال حاضر بزرگ ترین رقابت در کشــتی جهان باشــد و به احتمال زیاد در مسابقات امسال شاهد یک مسابقه دیگر بین این 

دو خواهیم بود. 
یزدانی ســال گذشته سرانجام در فینال جهانی 2۰21 انتقام خود را گرفت و با نتیجه 6 بر 2 تیلور را شکست داد. در آن 
مسابقه یزدانی در وقت استراحت با نتیجه 2 بر صفر پیش افتاد و برای اولین بار در سری مسابقات خود توانست در وقت دوم 
از تیلور پیشــی بگیرد. آیا این بدان معناست که باالخره یزدانی رمز پیروزی مقابل تیلور را متوجه شده است؟ یا تیلور امسال 

انتقامش را خواهد گرفت؟
نمی توان اغراق کرد که تیلور و یزدانی در وزن 86 کیلوگرم چقدر از بقیه جلوتر هستند. اگر آنها دوباره در فینال جهانی 

2۰22 مالقات کنند، مطمئناً آتش بازی خواهد بود!
مبارزه دیگر بین تیلور و یزدانی قریب الوقوع است. در حالی که رقبای برجسته زیادی در این وزن وجود دارند، اگر تیلور 

یا یزدانی قبل از فینال شکست بخورند، یکی از بزرگ ترین شگفتی های تمام دوران خواهد بود.

تقابل یزدانی و تیلور بزرگ ترین رقابت در کشتی جهان
تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان با کسب سه مدال طال، یک مدال نقره و چهار مدال برنز عنوان قهرمانی 

پیکارهای جهانی بلغارستان را کسب کرد.
رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان طی روزهای 24 لغایت 26 مرداد ماه در شهر صوفیه بلغارستان برگزار 

شد و تیم ایران با کسب سه مدال طال، یک نقره و چهار برنز قهرمانی سال گذشته خود در این مسابقات را تکرار کرد.
برای تیم کشــتی آزاد کشــورمان، سبحان یاری در وزن 79 کیلوگرم، امیرحســین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم و 
امیررضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم به مدال طال دست یافتند، آرمین حبیب زاده در وزن 61 کیلوگرم صاحب مدال 
نقره شد و احمد محمدنژاد جوان در وزن 57 کیلوگرم، حسین محمدآقایی در وزن 7۰ کیلوگرم، عارف رنجبری در وزن 

86 کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. 
در رده بندی تیمی، ایران با 159 امتیاز به عنوان قهرمانی دســت یافت، آمریکا با 132 امتیاز دوم شــد و تیم هند با 

112 امتیاز سوم شد.
ارزش این قهرمانی زمانی دو چندان می شــود که بدانیم برای دومین سال متوالی جوانان کشتی آزاد عنوان قهرمانی 
جهان را بدست آوردند. سال گذشته مسابقات جهانی جوانان در روزهای 25 تا 27 مرداد ماه در شهر اوفا برگزار شد. تیم 
جوانان کشــورمان در خاک روســیه موفق به کسب 5 مدال طال، یک مدال نقره و یک مدال برنز شد و با 178 امتیاز جام 

قهرمانی را باالی سر برد.
در آن تیم رحمان عموزاد خلیلی، عرفان الهی، محمد نخودی، امیرحسین فیروزپور و علی اکبرپور در اوزان 61، 7۰، 
79، 86 و 125 کیلوگرم به مدال طال، مهدی حاجیلوئیان در وزن 92 کیلوگرم به مدال نقره و علیرضا عبداللهی در وزن 

97 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند و بعد از ایران، دو تیم روسیه و آمریکا با 142 و 129 امتیاز دوم و سوم شدند.

تکرار قهرمانی جهان توسط آزادکاران جوان کشتی کشورمان

تیم سپاهان با رقم زدن دومین برد پیاپی خود، 
به یکه تازی در جــدول رده بندی لیگ برتر فوتبال 

ادامه داد.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران روزپنج شــنبه هفته 
گذشــته با انجام 3 بازی در شــهرهای انزلی، رفسنجان و 
اصفهان آغاز شد. 5 دیدار باقی مانده هفته نیز جمعه شب 

برگزار شد که نتایج آن به چاپ روزنامه نرسید. 
ملوان انزلی1.................................... استقالل 3

در این دیدار که در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران 
برگزار شد شاگردان مازیار زارع نیمه اول را با پیروزی پشت 
سر گذاشتند اما در نیمه دوم استقاللی ها توانستند به بازی 
برگردنــد و با به ثمر رســاندن 3 گل از تیم میزبان پیش 
بیفتند و بازی را با پیروزی پشت سر بگذارند. سجاد بازگیر 
)27( برای ملوان و عارف غالمی)58(، مهدی قایدی)79( 

و مهدی مهدی پور)6+9۰( برای استقالل گلزنی کردند.
البته در پی حرکت ریکاردو ســاپینتو ســرمربی تیم 
اســتقالل در این بازی و لگــد زدن به برانکارد کنار زمین 
و انداختن آن بر روی امدادگران حاضر در صحنه، جمعیت 
هالل احمر رفتار ســرمربی استقالل تهران با تیم امدادی 

حاضر در ورزشگاه را تقبیح کرد.
هر چند ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم استقالل پس 
از پیروزی تیمش مقابل ملوان در نشســت خبری درباره 
درگیری خود با مجموعه هالل احمر گفت:  »وقتی که ما 
گل خوردیم، آنها شادی کردند. این مسئله باعث رنجش 
شــد اما من بعد از بازی از آنهــا عذرخواهی کردم« اما 
جمعیت هالل احمر در متنی کــه در پایگاه خبری این 
جمعیت منتشر شده اســت، نوشت: »کارکنان جمعیت 
هالل احمر که در شرایط ســخت همواره در کنار مردم 

حضور داشــته و خدمــات ارزنده ای به شــهروندان ارائه 
داده اند روز پنجشــنبه در محل ورزشــگاه فوتبال دیدار 
ملوان بندرانزلی و اســتقالل تهران مورد هجوم سرمربی 
تیم فوتبال اســتقالل تهران قرار گرفتند که این حرکتی 
ناشایســت بوده و باید از ســوی مراجع ذی صالح تحت 

پیگیری قرار گیرد.«
پس از این اتفاقات و بر اســاس اعالم کمیته انضباطی 
وارد عمل شــد و اعالم کرد ریکاردو ســاپینتو ســرمربی 
تیم اســتقالل می بایســت به خاطر رفتار غیرورزشی خود 
تا 48 ساعت نســبت به ارائه دفاعیات کتبی خود در این 
خصوص اقدام کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بر 
اساس گزارش مقامات رسمی مسابقه، مستندات و بررسی 
دفاعیات سرمربی استقالل در این خصوص تصمیم گیری 

خواهد کرد.
مس رفسنجان صفر.............................گل گهر صفر

دربی کرمان در شــرایطی با تساوی بدون گل دو تیم 
مس رفسنجان و گل گهر پایان پذیرفت که امیر قلعه نویی، 
سرمربی گل گهر در نشست خبری پس از این دیدار اظهار 
کرد: این یک امتیاز زیادمان اســت و روی شانس و بازی 
خوب محســن فروزان کسب شــد. امروز یک تیم ترسو 
بودیم. ایراد بازیکنان این مدلی این است که یک روز خیلی 
باال هســتند و یک روز خیلی پایین هستند. این موضوع 
مربی را بالتکلیف می کند. ما امروز چهار توپ معمولی هم 
نداشتیم. امروز خیلی بد بودیم. شاید یکی از دالیلش این 
بود که بازی قبلی پرفشارتر بوده و یک روز کمتر استراحت 
کردیم. شاید این بهانه اســت. تیم محمد ربیعی در تمام 
دقایق زمین با برنامه بــازی کرد.این بازی یکی از بدترین 

بازی های دوران مربی گری من بود.

سپاهان ۲....................................... نساجی یک
نســاجی در دقیقه 5 با فرصت طلبی ایوب کالنتری 
گلی زود هنگام را وارد دروازه سپاهان کرد اما سپاهانی ها 
تنها 6 دقیقه بعد گل تســاوی را توسط مانول فرناندز به 
ثمر رساندند. این پایان کار نبود و یاسین سلمانی توانست 
در دقیقه 41 گل دوم تیمش را به ثمر برساند. نیمه دوم 
این دیدار گلی نداشــت تا بازی با پیروزی سپاهانی ها به 
پایان برسد. البته در این دیدار که در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان برگزار شــد در دقیقه 34 و در حالی که بازی با 

تســاوی یک بر یک در جریان بود، محمد حسین ترابیان 
خطای واضح رشــید مظاهری که طبق نظر کارشناسان 
داوری باید با اخراج دروازه بان ســپاهان همراه می شــد، 
اعالم نکــرد و همین  موضوع ضمن به جنجال کشــیده 
شــدن بازی منجر به اعتراض شدید بازیکنان و کادرفنی 
تیم قائمشــهری شــد.ظاهرا این اشــتباه بزرگ ترابیان 
مســئوالن کمیته داوران را به برخــورد با او وادار کرده و 
طبق شــنیده هااحتمال دارد او چند هفته فرصت قضاوت 

در لیگ برتر را از دست بدهد.

احتمال محرومیت برای داور دیدار سپاهان- نساجی

کمیته انضباطی از سرمربی استقالل توضیح خواست
*اردوی تیم ملی بسکتبال در حالی برای حضور در پنجره چهارم انتخابی جام 
جهانی در تهران جریان دارد که روز پنجشنبه هفته گذشته یک درگیری در 
جریان تمرین بین حامد حدادی، ستاره تیم ملی و سعید ارمغانی سرمربی به 
وجود آمد.به گزارش فارس گفته می شــود شدت این درگیری لفظی آن قدر 
زیاد بود که باعث تعجب سایر ملی پوشان و دیگر حاضران در سالن شده است.
برهمین اساس حدادی در بازی تدارکاتی دیروز تیم ملی مقابل تیم ب غایب 
بــود و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.تیم ملی بســکتبال 
سوم شهریور در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی در تهران میزبان ژاپن است.
*کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اپه ایران در سن 41 سالگی با ورزش حرفه ای 
خداحافظی کرد. محمدرضایی، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اپه ایران پس از 
پایان بازی های کشورهای اسالمی و کسب مدال نقره تیمی با انتشار پستی در 

صفحه اجتماعی خود از شمشیربازی خداحافظی کرد.
*تیم ملی والیبال ایران که در جام واگنر شــرکت کرده است در مسابقه اول 
خود به مصاف تیم ملی والیبال لهســتان رفت و با نتیجه ســنگین 3 بر صفر 
شکســت خورد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در جام واگنر 
با ترکیب محمدطاهر وادی، امیرحســین توخته، صابر کاظمی، امیرحســین 
اسفندیار، علی اصغر مجرد، میالد عبادی پور و محمدرضا حضرت پور به میدان 
رفت. این دیدار در ســه ســت و به ترتیب با نتایج 25 بر 19، 29 بر 27 و 25 
بر17 به سوی والیبال لهستان به اتمام رسید تا تیم ملی والیبال ایران در اولین 
بازی خود شکســت را تجربه کند. این شکست درحالی برای والیبالیست های 
ایران به دست آمد که هواداران پرشور لهستانی با پر کردن ورزشگاه بازی، به 
تشــویق تیم خود پرداختند. در دیگر دیدارهای برگزار شده در این رقابت ها، 
آرژانتین 3 بر یک مقابل صربستان به پیروزی رسید.مسابقات والیبال هوبرت 
جرزی واگنر )Hubert Jerzy Wagner( لهســتان از سال 2۰۰3 هر ساله 
از ســوی بنیاد واگنر در این کشــور و با حضور چهار تیم مطرح و صاحب نام 

والیبال جهان برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

اخطار و ابالغ
آقای سید اکبر علی فر همسر شما بانو طاهره مرادی به موجب حکم صادره از دادگاه به 
دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود را دارد لذا به موجب این آگهی به شما 
اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشر آن ظرف یک هفته به دفتر خانه مراجعه و ذیل اوراق 

و اسناد را امضاء در غیر این صورت طالق همسر شما یک طرفه به ثبت خواهد رسید.
طبق رای صادره از شعبه اول دادگاه خانواده سبزوار 

ذیل دادنامه 14۰۰2539۰۰۰8۰6۰581 تاریخ 27 / 7 / 14۰۰
نشانی دفترخانه: سبزوار – خیابان بیهق – نبش بیهق 37 – رو به روی قائم

عباس مطهری نژاد – سردفتر ازدواج 9 و طالق 2 سبزوار

اعالم مفقودی
مربوط  سبز  برگ  و  خودرو  شناسایی  کارت  سوخت ،  کارت  گواهینامه ، 
موتور  شماره  به  سفید  رنگ  به   1398 مدل  تندر  پارس  خودروی  به 
K4MA69۰- W211796 به شماره شاسی NAPLSRALDK1379161 به 
شماره پالک 578 ص 45 ایران 82 به نام فاطمه قاسم زاده گرد رودباری 
به کد ملی 2۰622۰5996 فرزند سلیمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

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

برابر رأی شــماره 140160309007000096 مورخه 1401/4/5 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهدی رمضانی به شــماره شناســنامه 557 صادره از بویین زهرا 
فرزند محمود در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 5000 مترمربع از پالک 103 اصلی واقع در 
بخش 9 قزوین موســوم به روســتای آب باریک انتقالی از اصغر رمضانی فرزند شربتعلی و اسماعیل 
رمضانی فرزند ابراهیم و وراث لطیف محمدی به موجب پرونده کالسه 1398114409007000019 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و نیز امالک واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت اسناد و امالک تحویل 
دهــد در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/29                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/13  
سهراب نوروزی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بویین زهرا

م الف 257

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

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی: برابر رای شــماره 
140160310006001575 مورخ 1401/03/17 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرســتان نور تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی بنام 
آقای پرویز کاویان پور ششدانگ زمین با بنای احداثی به مساحت 353/59 
مترمربع به پالک 702 فرعی از 1- اصلی واقع در هندومرز مازندران بخش 
5 ثبت نور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز روزنامه سراســری و محلی آگهی می گردد در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول: 1401/05/29    تاریخ انتشار دوم: 1401/06/12

علی سعادتیشناسه آگهی: 1365626
 سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتی قائم شــهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم 

صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: 
امالک متقاضیان واقع در قریه چهارمزرعه پالک 68 اصلی بخش 16

122 فرعی به نام آقای نیما افتخاری نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت 2700 مترمربع خریداری بدون واسطه از آقای سینا افتخاری مالک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و مــاده 12 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق این روزنامه 
محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص 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 تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالک که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 

حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/29                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/6/12  
یونس قصابی- رئیس کل اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان قائم شهر شناسه آگهی: 1366652

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
خودرو ســواری پژو به رنگ ســفید مدل 1390 و به 
شــماره موتور 15090028729 و به شــماره شاسی
NAAP41FD1BJ336458 و به شــماره انتظامی 
495 ص 98 ایران 62 به نام فهیمه نصراله زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

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

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160326006000601 مورخه 1401/05/09 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی داود عباســی به شماره شناسنامه 9979 
کد ملی 3871342122 صادره از همدان فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 53650/09 مترمربع قسمتی از اراضی روستای خردمند پالک 99 اصلی واقع در بخش 
2 مالیر خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشــند 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: 1401/05/29         تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/06/13
حسن ابراهیم قاجاریان 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

م الف: 204

برابــر رای شــماره 140160310456004559 مــورخ 1401/05/18 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه ســید حسن کریمی فرزند 
میرحبیب بشــماره ملی 2092996363 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 134/40 متر مربع قسمتی از پالک 12- اصلی واقع در قریه آکند 
بخش 5 ثبت ساری. 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 اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/29         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/13

شناسه آگهی: 1366454

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

شهرستان ساری 

بهنام سراج پور- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
شنبه 29 مرداد 1401

لیگ برتر انگلیس
*ولورهمپتون........................................ تاتنهام )ساعت 16:۰۰- شبکه ورزش(

بوندسلیگا آلمان
*بایرلورکوزن........................................ هوفنهایم )ساعت 18:۰۰- شبکه ورزش(

لیگ برتر انگلیس
*بورنموث................................................. آرسنال )ساعت21:۰۰ – شبکه ورزش(

لیگ پرتغال
*پورتو................................................. اسپورتینگ )ساعت 23:59- شبکه ورزش(

پنج شنبه ۳ شهریور 1401
*نفت مسجد سلیمان..............................................................پیکان)ساعت19:۰۰(
*نساجی مازندران.....................................................................ملوان)ساعت19:۰۰(
*ذوب آهن.................................................................مس رفسنجان)ساعت19:۰۰(
*استقالل..........................................................................مس کرمان)ساعت19:3۰(
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برنامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران

نامه مشترک فیفا و AFC به فدراسیون فوتبال ایران
نامه مشــترک فیفا و AFC که به امضای برخی از مســئولین این دو نهاد 
رسیده به فدراسیون فوتبال ایران ارسال شد. در این نامه که به امضای مسئوالن 
فیفا و AFC رسیده اســت، از فدراسیون فوتبال ایران درخواست شد تا روز 2۰ 
آگوست )29 مرداد( پاسخ خود را درخصوص گزارش های رسانه ای منتشر شده 
از اظهارات برخی نمایندگان مجلس و حفظ استقالل فدراسیون بر اساس قوانین 
و ضوابط فیفا و AFC ارائه نماید. فدراســیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران با 
تاکید بر حفظ اســتقالل کامل و اجرای دقیق و شــفاف اساسنامه در برگزاری 
انتخابات هشتم شهریور نسبت به تهیه پاسخ الزم در مهلت مقرر اقدام می نماید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال به اتریش رفت
دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از پایان سفر به زوریخ و دیدار با مسئوالن 
فیفا راهی اتریش شد. حسن کامرانی فر که به دعوت فیفا و به منظور برگزاری 
نشست های مختلف با مسئوالن فدراسیون جهانی در بخش های گوناگون راهی 
زوریخ شــده بود در پایان این ســفر ســوئیس را به مقصد اتریش ترک کرد. 
دبیرکل فدراسیون در این کشور اروپایی از امکانات، زمین های تمرین و مسابقه 
و هتل محل اقامت تیم ملــی در اردوی پیش روی بازدید خواهد کرد و پس 
از انجام مذاکرات و هماهنگی های الزم در این خصوص به تهران باز می گردد.

پرسپولیس همچنان به دنبال جذب مهاجم خارجی
پس از موافقت یحیی گل محمدی، باشــگاه پرســپولیس مذاکره با شیخ 
دیاباته را پیش می برد. پس از جذب لوکادیا حاال پرســپولیس به دنبال جذب 
دومین مهاجم خارجی خود اســت و مذاکره با شیخ دیاباته را پس از موافقت 
یحیی گل محمدی آغاز کرده اســت.روز گذشته باشگاه پرسپولیس موفق شد 
نظر مثبت یحیی گل محمدی را جلب کند و پس از آن مذاکره رسمی با مهاجم 
ســابق استقالل آغاز شد و حاال طرفین در حال رایزنی هستند.مسئول مذاکره 
با شــیخ دیاباته، امیرعلی حســینی، معاون امور بین الملل باشگاه پرسپولیس 
اســت که در انتقال لوکادیا نیز مذاکرات را پیش برد. او پس از اعالم شــرایط 
پرسپولیس به دیاباته، قرار است شرایط او را به رضا درویش و محمد محمدی 
اطالع بدهد تا باشــگاه پرســپولیس موافقت یا مخالفت خود را اعالم کند. با 
این حال بعید اســت مشکلی برای این انتقال پیش بیاید.از سوی دیگر باشگاه 
پرســپولیس مذاکره با شرزود تمیروف را انجام می دهد تا او از پرسپولیس جدا 
شود و لیست برای بازیکن خارجی موردنظر باز شود. این موضوع می تواند انتقال 
دیاباته را با پیچیدگی همراه کند.باشگاه پرسپولیس تا روز یکشنبه فرصت دارد 
تا بازیکن خارجی مدنظر خود را به خدمت بگیرد و پس از آن باید به سراغ بازار 
بازیکنان آزاد برود.شیخ دیاباته سابقه آقای گلی در ایران با پیراهن استقالل را 
دارد و فصل گذشــته شاگرد استراماچونی در الغرافه بود.در صورت انتقال، این 

مهاجم 34 ساله نوزدهمین بازیکن بزرگسال لیست پرسپولیس خواهد بود.

اخبار کوتاه از فوتبال
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در توافقات انجام شده تا این لحظه طرف عراقی اعتبار گذرنامه تا 
یک ماه را پذیرفته و برای کسانی که گذرنامه شان نیاز به تمدید دارد 

توافقات اولیه حاصل شده است. 
به گزارش تســنیم، رئیس پلیس مهاجــرت و گذرنامه با اعالم این خبر 
افزود: در صورت نهایی شــدن اطالع رســانی می شــود تا مردم برای تمدید 
مراجعه کنند و ُمهر فیزیکی برای ۶ ماه صرفا به مقصد کشــور عراق در ایام 
اربعین درج خواهد شد.وی افزود: برای کسانی که اعتبار گذرنامه شان کمتر 

از ۶ ماه است در روزهای آینده خبرهای خوبی داریم.
فرمانده انتظامی کل کشــور هم از امکان تردد به عراق برای زائرینی که 
گذرنامه آنها به پایان رســیده اســت خبر داد و گفت: درخصوص گذرنامه ها 
توافقاتی با دولت عراق انجام شده تا آن هایی که یک ماه اعتبار داشته باشند، 

مشکلی نداشته باشد.
به گزارش مهر، ســردار حسین اشــتری افزود: همچنین توافق شده تا 
کسانی که گذرنامه آنها به پایان رسیده با مهر پلیس بتوانند برای کشور عراق 
تردد داشته باشند و این موضوع برای مرزهای هوایی، زمینی و دریایی صدق 
می کند و روش آن طی چند روز آینده اعالم خواهد شــد و مردم عزیز نگران 
نباشند. اشتری با بیان اینکه برای تمدید گذرنامه مبلغی نباید پرداخت شود، 
ادامه داد: کسانی که می خواهند گذرنامه خود را تعویض کنند مراجعه کنند؛ 
اما اگر ازدحام جمعیت بود نگران نشــوند و درخصوص گذر موقت امســال 
نمونه ها را فرستادیم و در حال پیگیری است و امیدواریم به توافق برسند که 

اگر به توافق برسند کار روان تر خواهد شد.

منابع خبری بامــداد جمعه گزارش 
در  آتش سوزی  قربانیان  دادند، شــمار 
شرق الجزایر تاکنون به ۳۸ نفر رسیده 

است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا از خبرگزاری 
فرانسه، گروه های اطفای حریق پنجشنبه شب 

موفق شــدند تا بســیاری از مناطقی که آتش ســوزی در آن رخ داده بود را 
خاموش کنند.

بر اســاس این گزارش، این آتش ســوزی ها در اســتان الطارف در شرق 
الجزایر روی داده است و تا کنون ۲۰۰ نفر نیز زخمی شدند. 

در آتش سوزی سال ۲۰۲۰ الجزایر نیز ۶۹ تن از جمله ۲۸ نظامی کشته 
شدند و به دنبال این آتش سوزی بود که چندین نفر که عامل آتش سوزی در 

جنگل های این کشور بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
الجزایر به عنوان بزرگ ترین کشور آفریقا ۴.۱ میلیون هکتار جنگل دارد 
که هر ساله تحت تاثیر آتش سوزی قرار می گیرند. در سال ۲۰۲۰ هم ۴۴ هزار 

هکتار از مراتع جنگلی الجزایر طعمه حریق شد.

شمارقربانیان
آتشسوزی

به۳8نفررسید

الجزایر

مأموریت  فضانــوردان  که  هنگامی 
شنژو-۱۴ چین اواخر سال جاری میالدی 
مواد  از  بســته هایی  بازگردند،  زمین  به 
غذایی که در فضا رشد کرده اند را با خود 

به خانه خواهند آورد.
به گــزارش خبرگــزاری ایســنا، چندی 
پیش سه خدمه مأموریت شــنژو-۱۴ به ایستگاه فضایی تیانگونگ فرستاده 
شدند. قرار اســت این فضانوردان، ۶ ماه در آنجا بمانند تا فرآیند مونتاژ این 
ایســتگاه فضایی عظیــم را تکمیل کنند. تاکنون بیش از ۷۰ روز اســت که 
این ســه فضانورد در فضا حضور دارند. بسته هایی که از آخرین سفر فضایی 
طوالنی مدت چینی ها به زمین بازخواهند گشت، شامل برنج، دانه های سویا 
و ســبزیجات و انواع گونه های باکتریایی ضروری برای نگهداری مواد غذایی 
است. هدف از انتخاب این مواد پرورش گیاهان و میکروارگانیسم ها در مدار و 

استفاده از آنها در تولید غذا و نوشیدنی است.
فرآینــد پرورش مواد در فضا به قرار دادن دانه ها در معرض تشعشــعات 

کیهانی و ریزگرانش برای ایجاد جهش های ژنتیکی اشاره دارد.
پــس از بازگرداندن این مواد غذایی به زمین، دانشــمندان جهش های 
ژنتیکی را بررســی و ارزیابی خواهند کرد. غــذای پرورش یافته در فضا برای 
مصرف انسان بی خطر است. »ژائو هوی«، کارشناس آکادمی فناوری فضایی 
چین گفت که جهش در دانه های پرورش یافته در فضا فقط در ماده ژنتیکی 

خود آنها رخ می دهد.
چین که در حال حاضر پرجمعیت ترین کشور جهان است، اولین آزمایش 
پرورش مواد غذایی در فضا را در سال ۱۹۸۷ انجام داد و بسته هایی از دانه ها 
را روی یک ماهواره پرتاب کرد و پس از قرار گرفتن آنها در معرض تشعشعات 
کیهانی، آنها را به زمین بازگرداند. از آن زمان، صدها دانه گیاهی سوار بر ده ها 

ماهواره و فضاپیما به فضا ارسال شدند.
در ســفر فضایــی، بذرهای گیاهــان در معرض تشعشــعات کیهانی و 
ریزگرانش قرار می گیرند که این امر به جهش های ژنتیکی منجر می شــود. 
سفر در فضا مرحله مهمی از پرورش فضایی است و به دنبال آن آزمایش های 

پرورشی روی زمین انجام می شود.

بررسیجهشهایژنتیکی
درموادغذاییبازگشته

ازفضا

چین

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه:
تمدید گذرنامه ها 

فقط برای ایام اربعین است

سخنگوی دولت جزئیات مصوبه همگانی شدن بیمه 
ناباروری را تشریح کرد.

علی بهادری جهرمی به خبرگزاری ایســنا گفت: پس از 
همگانی شــدن بیمه پایه، بیمه ناباروری هم با مصوبه دولت 

همگانی شد.
بهادری افزود: با مصوبه هیئت دولت، سازمان بیمه سالمت 
ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای همه زوجین نابارور 
فاقد بیمه پایه مطابق آیین نامه بند »الف« ماده )۷۰( قانون 

برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
وی اظهارداشت: در اجرای جزء )۵( بند »ک« از تبصره 
)۱۷( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همه مراکز درمانی 
و بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف 

به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه هستند.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: تمدید پروانه مراکز درمانی 
و بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری منوط 

به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.
بهــادری گفــت: هزینه هــای خدمات تشــخیصی و 
 درمانــی نابــاروری و خدمــات تخصصی ناباروری شــامل

)IUI, IVF, ICSI، FET( بر اساس ضوابط ابالغی وزارت بهداشت 
در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف 
قرارداد با خودپرداخت معافیت )فرانشیز( مطابق دستورالعمل 
مندرج در مصوبه شــورای عالی بیمه سالمت، تحت پوشش 

سازمان های بیمه گر پایه قرار گرفته است.

وی ادامــه داد: ســازمان های بیمه گــر نیــز مکلفند با 
همکاری وزارت بهداشت نسبت به پوشش صد درصد تعرفه 
 زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل 
صــد درصد تعرفه عمومــی غیردولتــی در مراکز خیریه و 

خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام نمایند.
ســخنگوی دولت با بیان اینکه این دســتاورد بزرگ در 
آســتانه یک ســالگی دولت، مکمل همگانی شدن بیمه پایه 
است، افزود: براساس مصوبه هیئت وزیران، همه افراد صاحب 
صالحیت شامل فلوشــیپ نازایی، متخصص زنان و زایمان 
دوره دیده مراکز ناباروری )دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت 
بهداشت( و متخصص ارولوژی مکلفند مطابق استاندارد ارائه 
خدمات ناباروری نســبت به نشان دار کردن زوجین نابارور با 
رعایت محرمانگی اطالعات در سامانه نسخه الکترونیک اقدام 
نمایند. سازمان های بیمه گر پایه هم مکلفند زیرساخت الزم 

به این منظور را فراهم نمایند.
علی بهادری جهرمی همچنین پیرو مصوبه اخیر دولت، در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »بیمه ناباروری 
همگانی شد. با مصوبه دولت: ۱-بیمه ناباروری جزء خدمات 
بیمه پایه شــد، بیمه سالمت، همه زوجین نابارور فاقد بیمه 
پایه را بیمه می کند. ۲-پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز 

ارائه دهنده خدمات بارداری شد.
۳-زایمان طبیعی در همه مراکز معادل صد درصد تعرفه 

دولتی بیمه می شود.«

 پرداخت۹۰ درصد هزینه ها در مراکز دولتی
۷۰ درصد در مراکز خصوصی

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت ۹۰ 
درصد هزینه درمان ناباروری از سوی دولت خبر داد.

بهرام عین اللهی در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات 
ناباروری، اظهارداشت: یکی از اهداف دولت تقویت بیمه است 
و گام اول که برداشــته شــد این بود که ما ۶ میلیون نفر را 
تحت پوشش بیمه قرار دادیم. تقریباً بیمه همگانی در کشور 

در حال محقق شدن است.
به گزارش ایسنا، عین اللهی بیان داشت: این مقدمه طرح 
دارویاری است با توجه به اینکه جوانی جمعیت برای ما خیلی 
مهم بوده و خیلی اهمیت دارد در رابطه با ناباروری بیمه ها یک 
مصوبه ای در هیئت دولت داشتیم و آن این بود که آن هایی که 
نابارور هستند اگر در مراکز دولتی باشد تا ۹۰ درصد هزینه ها 
و در مراکز خصوصی تا ۷۰ درصد هزینه بیمه براساس تعرفه 

بیمه سالمت پرداخت می شود.
 همه خانم های باردار بیمه می شوند

وی خاطرنشان کرد: یکی از چیزهایی که در این مرحله 
تصویب شــده این است که هر خانمی که باردار شود به طور 
طبیعی تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرد و تا دو سال 
بعد از تولد فرزندش هم از خدمات رایگان بیمه استفاده می کند 
و بچه اش تا پنج سال تحت پوشش بیمه است. این ها امتیازاتی 
است که داده می شود تا در جهت جوانی جمعیت کار کنیم.

 سقف کارانه پزشکان مناطق محروم
 برداشته شد

وزیر بهداشت با اشاره به تصویب طرح حذف سقف کارانه 
پزشکان مناطق محروم در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، 
گفت: این مصوبه برای ماندگاری بیشــتر نیروهای پزشکی و 
تخصصی تصویب شد و نیروهای پزشکی در مناطق محروم، 
هر قدر فعالیت کنند، می توانند دریافتی داشته باشند و این 

دریافتی در مناطق محروم فاقد سقف خواهد بود.
عین اللهی افزود: این مصوبه، گام بلندی در جذب نیروهای 
پزشکی و تخصصی در مناطق محروم است و به تحقق عدالت 

در سالمت کمک شایان توجهی می کند.
وی با اشــاره به بومی گزینی پزشــکان متخصص، بیان 
داشت: امسال یک طرحی در شورای آموزش به طور تخصصی 
به تصویب رسید که این طرح بر این اساس است که ما بتوانیم 
نیاز بخصوص مناطق محروم را تأمین کنیم. پزشکان متخصص 
براساس قانونی که وجود دارد مدتی را باید تحت نیروی انسانی 
در مناطق بگذرانند و در این مناطق خدمت خود را ســپری 
کنند و بعد از آن می توانند هرجایی از کشور خواستند بروند 
منتهی این مشکل مناطق محروم را حل نمی کند برای همین 
بود که یک سهمیه جداگانه ای در مناطق محروم به پزشکانی 
که در آزمون دستیاری شرکت کردند به عنوان سهمیه بومی 
امســال اختصاص داده شده و هدف این است که ماندگاری 

پزشکان متخصص در مناطق محروم افزایش پیدا کند.

با تصویب دولت 

بیمه ناباروری همگانی شد 
پرداخت۹۰ درصد هزینه ها در مراکز دولتی،۷۰ درصد در مراکز خصوصی

دادستان تهران خبر داد

بازداشت عامل زورگیری با قمه در یکی از بزرگراه های پایتخت
دادستان تهران از دستگیری خفتگیری که با 
قمه در یکی از بزرگراه های پایتخت به یک خانم 

حمله کرده بود، خبر داد.
علی صالحی به خبرگزاری میزان گفت: در پی انتشار 
فیلمــی در فضای مجازی مبنی بــر زورگیری فردی از 
یک خانم ســوار بر خودرو در بزرگراه آیت اهلل هاشــمی 

رفســنجانی، پس از تشکیل پرونده قضایی در دادسرای 
تهران، دســتورات ویژه برای شناســایی و دســتگیری 
متهم به ضابطان و ماموران انتظامی ابالغ شــد. در این 
رابطه پس از اقدامات انجام شــده متهم پرونده توسط 
پلیس آگاهی تهران دستگیر شد و در حال حاضر روند 

تحقیقاتی از وی در حال انجام است.

وی با اشــاره به اینکه مردم بداننــد برخورد قاطع 
قضایــی و بدون اغماض با این افراد انجام خواهد شــد، 
تصریح کــرد: امنیت مردم خط قرمز دســتگاه قضایی 
اســت و در این رابطه با هیچ فردی تعارفی نداشــته و 
موارد با جدیت پیگیری خواهد شد. به گزارش تسنیم، 
رئیس پلیــس آگاهی پایتخــت هم با اشــاره به اینکه 

کارآگاهان پس از دریافت اطالعات با هماهنگی قضایی 
سارق جوان را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند، 
گفت: متهم در تحقیقــات ابتدایی به جرم زورگیری از 
زن جوان در بزرگراه هاشمی رفســنجانی به همراه ۱۰۰ 
فقره ســرقت به عنف در سطح خیابان های شهر تهران 

اعتراف کرد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش خبر داد

ارجاع متقاضیان وام ازدواج به شعب بانکی ظرف 15 روز 
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از مکلف 
شدن بانک مرکزی برای ارجاع متقاضیان دریافت وام 
ازدواج به شعب مربوطه حداکثر ظرف ۱۵ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایســنا، وحید یامین پور با اشــاره 

به جلســه روز پنجشــنبه شــورای عالی جوانان به ریاست 
رئیس جمهور، درباره برخی از مصوبات این شــورا در صفحه 
شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: »بنا بر اعتراضات 
بسیار متقاضیان وام ازدواج نسبت به طوالنی بودن و نامعلوم 

بودن مــدت زمان انتظار برای ارجاع به شــعب بانکی، بانک 
مرکزی مکلف شــد حداکثر ظــرف ۱۵ روز، متقاضیان را به 
شــعب مربوطه ارجاع دهد.« یامین پــور همچنین ادامه داد: 
»آیین نامه ای مصوب شــد که به موجــب آن برای برگزاری 

ارزان تــر جشــن ازدواج جوانان، همه دســتگاه های دولتی و 
نهادهای عمومی موظف اند حداقل ۲۰ درصد از مراکز آموزشی 
و فرهنگی خود شــامل تاالرها و سالن ها و باشگاه های خود را 

برای برگزاری جشن ازدواج در اختیار جوانان قرار دهند.«

انهدام باند قاچاق اسلحه در استان ایالم و کشف 50 قبضه سالح کمری
دادســتان عمومی و انقالب مرکــز ایالم از انهدام 
باند قاچاق سالح و کشف تعداد زیادی سالح کمری در 

شهرستان دهلران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، عبدالوهاب بخشنده گفت: در 
تداوم طرح های مبارزه با قاچاق، خرید و فروش اسلحه و مهمات 
و پس از اطالع از فعالیت در زمینه قاچاق اســلحه غیرمجاز در 

شهرستان دهلران، دســتور قضایی برای رسیدگی به موضوع 
صادر شــد. وی افزود: پس از انجام تحقیقات و دستورات مقام 
قضائــي و طي رصد اطالعاتی، زمانی کــه باند قاچاق در حال 

ورود سالح غیر مجاز به مرز بود، مورد رصد اطالعاتی سربازان 
گمنام امام زمان قرار گرفت و در این عملیات با انهدام این باند 

قاچاق تعداد ۵۰ قبضه سالح کمری کشف شد.

عضو مجمع عمومی کانــون هموفیلی ایران، درخصوص کمبود 
داروی فاکتور ۸ ، توضیحاتی ارائه داد.

احمد قویدل، در گفت و گو با خبرگزاری مهر از کمبود فاکتور ۸ هموفیلی 
در کشــور خبر داد و گفت: در حالی که شــرکت داخلی تولید کننده فاکتور 
۸ مدعــی توزیع ۲۵ هزار ویــال فاکتور ۸ مورد نیاز بیمــاران هموفیلی به 
شــرکت های پخش گردیده است، اما بدهی دانشــگاه های علوم پزشکی به 

بیمه ها، مانع تحویل دارو به داروخانه ها شده است.
قویدل با بیان اینکه کمبود فاکتور ۸ روز به روز رو به وخامت است، افزود: 
کمبود فاکتور ۸ در استان های اصفهان و فارس بسیار جدی است. فاکتور ۸ 
پالسمایی نیز در لرستان وجود ندارد. وی ادامه داد: گروگان گرفتن داروهای 
بیماران بابت پرداخت بدهی دانشــگاه های علوم پزشــکی، یک درد کهنه و 
قدیمی است. بازبینی این فرآیند برای پیشگیری از فاجعه معلولیت بیماران 
یک امر مهم و جدی اســت که ضرورت دارد سازمان های نظارتی به آن ورود 
کنند. عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران بیان داشــت: در حالی که 
فاکتور ۸ در کشور تولید می شود، یک ساعت دردهای جانکاه بیماران به علت 
عدم دسترســی به دارو قابل تحمل نیست چه برسد به اینکه آینده کودکان 
هموفیلــی به معلولیت گره بخورد. بی تردید اگــر منصفانه بخواهیم قضاوت 
کنیــم مگر طاقت اقتصادی تولید کننده داخلی چقدر اســت که برای نمونه 
۲۵۰ میلیارد تومان طلبکار باشد. این زنجیره معیوب فقط حاصلش نارضایتی 

و وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به بیماران است.
قویدل گفت: در حالی که درمان هموفیلی در جهان هر روز با استفاده از 
داروهای جدید توســعه می یابد اینکه محصول تولید داخل که از درمان های 
رایج هموفیلی است در دسترس بیمار نباشد، بسیار تأسف بار است و به اعتبار 
تولید کنندگان داخلی هم صدمه وارد می کند. وی افزود: داروی »هیومیت« 
که از داروهای مــورد نیاز بیماران مبتال به بیماری »ون ویلبراند« و وارداتی 
است، به شدت در کشور کمیاب است. با اطالع از منابع موثق، تا ۱۰ شهریور 
هشــت هزار ویال به کشور حمل می شود و این انتظار وجود دارد که از نیمه 
شــهریور به بعد این کمبود برطرف شود. زنان مبتال به این بیماری در دوران 
ماهیانه به علت خونریزی بدون اینکه حادثه ای برای آنها رخ داده باشد به این 

دارو نیاز حیاتی دارند.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران مطرح کرد
بیماران هموفیلی قربانی بدهی 

دانشگاه های علوم پزشکی به بیمه ها
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
هتک حرمت عزاداری سید و ساالر شهیدان

در روزنامه زنجیره ای
سرویس سیاسیـ 

روزنامه زنجیره ای شرق در شماره روز پنج شنبه به هتک حرمت عزاداری سید و ساالر شهیدان پرداخت.
این روزنامه غربگرا طی یادداشــتی آورد: »آدمی در شــهر گم اســت یا اساسا خیلی وقت ها به شهر آمده است که 
گم باشــد. قطره ای در اقیانوس جمعیت. به شــهر آمده تا خودش باشد نه آن گونه که او را می پسندند. می خواهد دیده 
نشــود. کم نیســت مواردی که همسایه از همسایه خبر ندارد یا حتی شــناخت ندارد. این گم بودن، فارغ از آزادی ها یا 
فرصت هایی که ممکن است برای فرد به ارمغان آورد؛ اما گاهی او را دچار حس غربت یا تنهایی می کند. خود این حس 
تنهایی می تواند عاملی برای همدلی بیشتر با حسین تنها باشد. این گم بودن و دیده نشدن، در برخی موارد می تواند فرد 
را دچار حس بی ارزش بودن کند. ممکن است حس کند کسی برای او اهمیت و ارزشی قائل نیست. کسی او و رنج ها و 
دســت و پا زدن هایش را نمی بیند. در چنین موقعیتی، عزای جمعی، فرصتی برای دیده شدن آدم های گم است. فرصتی 
برای دیده شــدن آنها که دیده نمی شــوند. عزای جمعی نقش ها و جایگاه هایی را تعریف می کند که در آنها افراد فرصت 
دیده شــدن پیدا می کنند. یکی واعظ و آخوند است و بر منبری می نشیند که همه او را می بینند. دیگری مداحی است 
که با سوز و صدا و روضه و شعرش جلب توجه می کند. سومی جوان نیرومندی است که به زور بازویش می نازد و زیر بار 
علم و کتل هیئت می رود. دیگری نوجوانی است که با نواختن طبل خبر از آمدن خود و دسته می دهد. بعدی کودکی 
است که می کوشد در تکرار دم نوحه، فریاد بزند تا صدایش در صدای مردانه دسته گم نشود. و کسانی که حلقه تشکیل 
می دهند و با سنگین سینه زدن های شان همگان را متوجه حضورشان می کنند. پیرمردانی هم هستند که عشق می کنند 
که مســیر دســته را هدایت  کنند یا اینکه وسط سینه زنی فریاد بزنند: »مظلوم« تا جمعیت پاسخ دهد: »حسین« و در 

نهایت هم دعا کنند که: »بده حاجات همه را«!«
مدعیان اصالحات همین اند. تمام وجوه عزاداری و ســوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( را به میان می کشند و 
برای هریک مدعی تقالی عزاداران برای دیده شدن و خودنمایی می شوند. طیف مذکور عالوه بر داشتن سابقه سیاه در 
ضربه زدن به منافع کشور و کارچاق کنی برای دشمن، کارنامه ای فضاحت بار در اهانت به ارزش های اسالمی دارد و در 

سایه عدم پیگرد امنیتی و قضایی، گستاخی و وقاحت خود را به این جا می رساند.
مدعیان اصالحات، همسو و همنوا با آمریکا و اسرائیل

یک ورشکسته سیاسی مدعی اصالح طلبی برخی از دروغ ها و ادعاهای سخیف درباره خسارت محض برجام را تکرار کرد.
ســید مصطفی هاشــمی طبا در روزنامه شرق نوشت: »همه مطلع اند که در جریان امضای معاهده برجام با آن  همه 
حمایت رهبری از مذاکره کنندگان که در عمل منجر به تصویب در مجلس شورای اسالمی شد، همین والیت مداران چه 

بر سر برجام و عوامل آن آوردند و همسو با ترامپ و نتانیاهو علیه آن اقدام کردند.«
نویسنده تحریف  گر مطلب فوق، به روی خود نمی آورد که دولت روحانی به شروط رهبری، مجلس و شورای عالی 
امنیت ملی برای برجام وقعی نگذاشت و با وادادگی و اعتماد به دشمن تحریم را دو برابر کرد. هاشمی طبا گمان کرده 
مخاطب فاقد درک و شعور است که حمایت رهبری از مذاکره کنندگان را به عنوان موافقت مطلق و بی قید و شرط ایشان 
با برجام به خورد مردم می دهد. نکته دیگر اینکه والیت مداران زمانی که عناصر معاند و منافق متظاهر به اصالح طلبی مردم 
را فریب دادند و برجام را منجی جا زدند و به اعتراف مدیر مسئول همین روزنامه شرق بزک کردند، پایان امید و اعتماد 
به آمریکا را پیش بینی کردند و هشدار دادند. از این رو طیف مدعی اصالحات است که خائنانه و همسو و همنوا با ترامپ 
و اسرائیل، به دنبال اضافه کردن توانمندی موشکی و نفوذ منطقه ای ایران به برجام بوده و می باشد اما کور خوانده است.

مشوق و محرک ترامپ برای خروج از برجام، مدعیان اصالحات بودند
روزنامه شــرق در مطلب دیگری نوشــت: »بر همگان مبرهن است که در برهه انعقاد برجام در دولت یازدهم میان 
سال های 94 تا 97 وضعیت اقتصادی کشور در شاخص های اقتصاد کالن نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی کاری 
بسیار مطلوب بود به صورتی که در دو سال 9۵ و 9۶ نرخ تورم تک رقمی به ترتیب 9 درصد و 9.۶ درصد داشتیم... اگر 
این اتفاق دهشتناک میان ایران و آمریکا به واسطه فردی غیرقابل پیش بینی و ناخوش احوال که اساسا سیاستمدار هم 

نبود رخ نمی داد، امروزه می توانستیم شاهد رشد اقتصادی چشمگیر و متعاقبا رفاه عمومی کافی و قابل قبول باشیم.«
گفتنی اســت، فاکتور درست کردن مدعیان اصالحات برای آمریکا با ادعای وضعیت خوب اقتصادی طی سال های 
94 تا 9۶ به واســطه مذاکره با آمریکا، در حالی اســت که شــهریور 94  وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای 
مشــترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند »اگر تصمیم 
ضرب االجل اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن 
آثار آن شاید مدت ها وقت الزم باشد.« تورم در آن مقطع به اذعان حامیان دولت، به قیمت رکود مطلق کاهش یافت. 
افزایش فروش موقت نفت در آن مقطع درآمد را افزایش داد و در محاســبات خام رشــد اقتصادی به چشم آمد اما این 
رشد به تعبیر کارشناسان حامی  دولت )مومنی، راغفر و...( »رشد بی کیفیت و بی خاصیت« بود که اقتصاد ما را معتاد تر 
و بی رمق تر می کرد و اتفاقا تأثیر ویرانگر بر تولید داشــت که در معرض واردات بی رویه قرار گرفته بود. آمریکا همزمان، 
سرمایه گذاران را تهدید به تحریم می کرد و بر خریداران نفت فشار می آورد تا در فواصل سه تا شش ماهه، خرید نفت 
ایران را کاهش دهند. علت مجال موقت فروش نفت، اثرگذاری بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و نیز شرطی  سازی 
و فریب ایران، در جهت احساس نیاز بیشتر به مذاکره بود. مطلب دیگر اینکه، مدعیان اصالحات ـ اعتدال بودند که به 
موگرینی تضمین دادند حتی در صورت خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها از این توافق خارج نمی شوند. از این 

رو، مشوق و محرک ترامپ برای خروج از برجام، مدعیان اصالحات ـ اعتدال بودند.
مدعیان اصالحاتـ  اعتدال؛ کاسبان تحریم

سیدجالل ساداتیان دیپلمات پیشین به روزنامه شرق گفته است: »حتی اگر در آینده مذاکرات به نتیجه برسد و توافق 
حاصل شود، باز هم با وجود همراهی نسبی با این توافق، جریان مخالف برجام از هیچ گونه تالشی برای به شکست کشاندن 

آن دریغ نمی کنند؛ چراکه منافع کاسبان تحریم در نبود برجام و تداوم تحریم هاست.«
به مصاحبه شونده تحریف گر باید گفت، کاسب تحریم و موجب شکست برجام مدعیان اصالحاتـ  اعتدال هستند 
که گرای تحریم های فلج کننده را به دولت اوباما دادند، سپس ادعا کردند برای برداشتن تحریم ها باید بر سر منابع قدرت 
ملی مذاکره و آنها را واگذار کرد و سبب دو برابر شدن تحریم ها شدند، از سوی دیگر به دشمن تضمین دادند که اگر از 
برجام هم خارج شود، در توافق می مانند و یکطرفه آن را اجرا می کنند. آنها با سوءمدیریت هم به تحریم ها ضریب اثر 

بیشتر دادند. همصدایی و کاسبی تحریم و کارچاق کنی برای دشمن از این باالتر؟
اذعان روزنامه اصالح طلب به جهش فروش و وصول درآمدهاي نفتی

 در دولت سیزدهم 
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با اشاره به گزارش وزارت نفت نوشت: »... افزایش ظرفیت تولید نفت کشور 
به میزان قبل از تحریم ها در دستور کار قرار گرفت و این ظرفیت در دولت سیزدهم به 3/8 میلیون بشکه در روز با انجام 
اقداماتي از جمله تکمیل چاه هاي جدید، اجراي طرح هاي بازســازي و نوســازي تاسیسات و خطوط لوله رسیده است. 
شکســتن رکورد فروش نفت و میعانات گازي در 3 ســال اخیر و رشد 40 درصدي صادرات نفت خام و میعانات گازي 
نسبت به ماه آخر دولت قبل پایان سال اول دولت سیزدهم محقق شد... 2/۵ برابر شدن وصول درآمدهاي ارزي حاصل 
از صادرات نفت خام، میعانات گازي، گاز طبیعي، فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشیمي در سال 1400 نسبت به 
سال قبل آن که در نتیجه آن عالوه بر مدیریت بازار ارز، کاالهاي اساسي مورد نیاز کشور اعم از نهاده هاي دامي و دارو 
بدون وقفه تامین شــده اســت. 1/۶ میلیارد دالر مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تسویه تمام 
صورتحســاب هاي جاري صادرات گاز کشور شده است... افزایش قریب به 80 درصدي وصول درآمدهاي ارزي صادرات 
نفت خام، میعانات گازي، گاز صادراتي و محصوالت پتروشیمي در 4 ماهه نخست سال 1401 نسبت به بازه مشابه سال 

1400 در پایان سال اول دولت سیزدهم محقق شد.«
اذعان این روزنامه حامی دولت روحانی به جهش فروش و وصول درآمدهای نفتی در دولت رئیســی آن هم بدون 
برجام در حالی اســت که دولت تدبیر و امید، پیشــران و نماینده اصلی ایده »توافق با آمریکا برای حل همه مشکالت 
اقتصادی کشور« در دهه 90 بود اما درآمدهای نفتی در دولت برجام، به پایین ترین حد رسید که نوبخت رئیس سازمان 

برنامه و بودجه روحانی می گفت حتی یک قطره نفت هم نمی توانیم بفروشیم.
در دولت جدید با وجود میراث های خســارت بار دولت قبل و بدون برجام و FATF فروش نفت ایران چهل درصد 

افزایش یافته و صادرات نفتی و تجارت منطقه ای هم رونق گرفته است.

تأكید امیرعبداللهیان 
بر آزادی یکی از حجاج ایرانی زندانی در عربستان

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با همتای 
عمانی خود بر ضرورت آزادی یکی از حجاج ایرانی زندانی شده در عربستان 

تاکید کرد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و بدر البوسعیدی وزیر امور 
خارجه سلطنت عمان در مورد مهم ترین موضوعات در دستورکار دوجانبه و همچنین 
برخی مسائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای و بین المللی به صورت تلفنی 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه کشورمان در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به بازداشت یکی از حجاج 
ایرانی در جریان مناسک حج امسال توسط پلیس عربستان سعودی، بر ضرورت آزادی 

هرچه سریع تر وی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه عمان نیز در جریان این گفت وگو خاطرنشان کرد در چارچوب 
مناسبات دوستانه دو کشور، پیگیری الزم را برای آزادی این زائر ایرانی به عمل می آورد.
ضارب سلمان رشدی: ارتباطی با ایران نداشتم

»هادی مطر«، ضارب »سلمان رشــدی«، نویسنده مرتد اهانت گر به 
ساحت گرامی پیامبر اسالم)ص( در مصاحبه ای ارتباط با ایران برای انجام 

این حمله را تکذیب کرد.
هادی مطر که ساکن شهر »فیرویو« در ایالت »نیوجرسی« است، هفته گذشته 
در غرب نیویورک با چاقو سلمان رشدی را زخمی کرد. برخی گزارش ها حاکی است 

او بین 10 تا 1۵ ضربه به این نویسنده مرتد وارد کرد.
به گزارش فارس، مطر در این مصاحبه که از زندان منطقه »شوتاکوا« انجام شد، 
در واکنش به گزارش های اثبات نشده ای که ادعا می کنند سلمان رشدی زنده است 

گفت: »وقتی شنیدم او زنده است متعجب شدم.«
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حمله به سلمان رشدی را بر مبنای فتوای امام 
خمینی)ره( انجام داده است یا خیر گفت: »من برای آیت اهلل ]خمینی[ احترام قائل 

هستم. فکر می کنم ایشان فرد بزرگی است. همین قدر می توانم در این باره بگویم.«
روزنامه »نیویورک پست« نوشته  هادی مطر ارتباطش با ایران را تکذیب کرد و 

به تلویح گفت که کاماًل به صورت تنها این حمله را انجام داده است.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه تصریح کرد، بعد از آنکه در فصل زمستان 
توئیتی را دیده که در آن سخنرانی سلمان رشدی در شاتاکوآ اعالم شده بود تصمیم 
گرفته به آنجا برود و به او حمله کند. هادی مطر گفت: »من از این آدم خوشم نمی آید. 
فکر می کنم آدم خوبی نیست. از او خوشم نمی آید. خیلی از او خوشم نمی آید. او کسی 

است که به اسالم و به عقاید ]مسلمانان[ و نظام اعتقادی آنها حمله کرده است.«
هادی مطر درباره نحوه حمله اش به سلمان رشدی گفته که یک روز قبل از حمله 

با اتوبوس از نیوجرسی به بوفالو آمده و از آنجا به شاتاکوآ رفته است.
او گفت: »آن دور و برها پرســه می زدم. کار خاصی انجام نمی دادم و فقط قدم 
می  زدم.«  هادی مطر گفته که شب پنجشنبه را روی چمن خوابیده است. وی اضافه 

کرد: »تمام آن وقت را بیرون بودم.«
هادی مطر گفته که ویدئوهای سلمان رشدی را در یوتیوب دیده است. او گفت: 
»سخنرانی های زیادی را دیدم. از آدم هایی که این قدر دورو هستند خوشم نمی آید.«

نیویورک پســت نوشته مطر به طور خاص درباره رشدی حرف های زیادی نزده 
اما از شرایط زندان- جایی که بدون وثیقه نگهداری می شود- گالیه کرده است.

او گفت: »بسیاری از غذاهایی که اینجا به من می دهند خوردنش در دین من 
مجاز نیست.«

نیویورک پســت نوشته دادستان این پرونده به قاضی گفته بدن سلمان رشدی 
بر اثر ســه زخم چاقو در ناحیه گردن، چهار زخم چاقو در ناحیه شکم، یک سوراخ 
زخم در ناحیه چشم راست، دو سوراخ زخم در قفسه سینه و یک پارگی در ناحیه 

ران راست آسیب دیده است.
دولت انگلستان که زمینه انتشار کتاب آیات شیطانی را فراهم کرده بود، با صرف 

هزینه های فراوان مسئولیت حفاظت از جان او را به عهده گرفته بود.
سلمان رشــدی قبل از این حمله در آمریکا زندگی می کرد و از مدت ها پیش 
تحت حفاظت قرار داشت. انگلیس در سال 2007 به سلمان رشدی جایزه داد که 

اعتراضات مسلمانان در سراسر جهان را به همراه داشت.
استاندار:

3 خط پدافندي براي حل مشکل آب شرب شهركرد 
در جریان اجرا است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: معاون وزیر نیرو و تیم هاي تخصصي 
از اســتان هاي مختلف کشور براي حل مشکل آب شرب در استان از یک 

هفته گذشته حضور دارند.
غالمعلی حیدری درجمع خبرنگاران افزود: با تالش این تیم های تخصصی 3 خط 

پدافندي براي حل مشکل آب شرب شهرکرد در حال اجرا است.
وی با اشــاره به اینکه آب چشمه کوهرنگ به علت کدورت و گل آلودي از مدار 
خارج شــد، اظهار کرد: این اتفاق نادر بود و تامین آب شرب نیمي از جمعیت شهر 
شــهرکرد دچار مشکل شــد و برای حل مشکل آب از عالي ترین سطوح پیگیري و 

شاهد حضور وزیر نیرو در استان بودیم.
حیدری بیان کرد: خط پدافندي اول از شهرستان سامان اجرا شد که تصفیه خانه 
سامان عالوه بر تامین آب شرب شهروندان این شهرستان، 130 لیتر به خط پدافندي 
اول براي تامین آب شرب در شهرکرد کمک مي کند، همچنین خط پدافند از طرح 
عمان ســامان است که کشــاورزان در این رابطه همکاري الزم را داشتند و تیم ها 

شبانه روزي در حال کار هستند و به زودی خط پدافند وارد مدار خواهد شد.
استاندار درخصوص خط پدافندي فدک، خاطرنشان کرد: این خط با 3 شیفت در 
حال اجرا است و امیدواریم این خطوط در کوتاه ترین زمان وارد مدار شود و مشکل 

آب شرب شهروندان شهرکردي را حل کند.
مســئول روابط عمومی وآموزش همگانی شــرکت آبفای استان چهارمحال و 
بختیاری نیز در گفت وگو با خبرنگار کیهان، مهم ترین اقدامات این شــرکت برای 
رفع کمبودآب در شــهرکرد را افزودن13حلقه چاه جدید به شبکه آبرسانی، بیش 
از20 کیلومتــر لوله گذاری ، نصب پکیج کاهش گل آلودگی ، کنترل لحظه به لحظه 
گل آلودگی آب ، تعبیه علمک برداشت آب از چاه های کشاورزی ، استقرار تانکرهای 
سیار آبرسانی در سطح شهر؛ توزیع آب در منازل و افزایش ظرفیت برداشت آب از 

تصفیه خانه سامان و... اعالم کرد.
استاندار همدان:

تأكید دولت بر حمایت از تولید و اشتغال است
همدان- خبرنگار کیهان:

استاندار همدان با بیان اینکه تقویت روحیه خودباوری و تکیه بر تاکیدات 
مقام معظم رهبری گره گشای بخش تولید است گفت: دولت سیزدهم هم 

بر حمایت از تولید و دانش بنیان کردن آن و نیز ایجاد اشتغال تاکید دارد.
علیرضا قاسمی فرزاد در آیین افتتاح و بازدید از نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط 
همدان با تاکید بر اینکه تحریم ها، فشارهای زیادی در بخش تولید ایجاد کرد افزود: 
اما کشور توانست با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تقویت روحیه 
خودباوری در بخش صنایع پیشرفته و تکنولوژیک، دستاوردهای خوبی به دست آورد. 

وی با اشاره به اینکه رویکرد استان در بخش های مختلف تولید به ویژه صنعت، 
کشاورزی، معدن و گردشگری، بر مبنای دانش بنیان است عنوان کرد: برپایی نمایشگاه 
صنایع کوچک و متوسط، نشان از توانمندی های استان در بخش های تولیدی است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از توانمندی این نمایشگاه نشات 
گرفته از تحریم ها اســت یادآور شد:  در ابتدای تحریم ها بسیاری از تولیدکنندگان 
برای ورود مواد اولیه دچار مشکل بودند و همین باعث شد تا عزم  و اراده  آنها برای 

تولید محصول دوچندان شود.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه بسیاری از این محصوالت صنعتی کشور مدت ها وارداتی 
و در ایران مونتاژ می شد اظهار داشت: در حال حاضر امروز با بهره گیری از دانش فنی 
و توانمندی داخلی، مواد اولیه در داخل تولید و محصوالت با همان کیفیت خارجی 
به دســت مصرف کننده می رسد. وی تصریح کرد: به پارک علم و فناوری ماموریت 
داده شد تا در عرصه های مختلف تولید و محصوالت صنعتی ورود جدی داشته باشد.

درمکتب امام

محمدرضاشاه رفت و رضاشاه آمد
قدرت دســت دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. او برای 
مملکت می خواســت خدمت بکند لکن اشــتباه هم داشــت. یکی از 
اشــتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دســتش آمد، این]شاه[ را 
خفه اش نکرد که تمام کند قضیه را... به قول بعضی که »محمدرضاشاه 
رفت و رضاشــاه آمد«! بعضی گفته بودند این را به دکتر که کار شــما 
این شــد که محمدرضاشاه رفت- خوب، محمدرضا آن وقت یک آدم 
بی عرضه ای بود و تحت چنگال او ]مصدق[ بود- او رفت و رضاشاه آمد 

یعنی یک نفر قلدر آمد.
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قالیباف:

یکی از راه های مبارزه با فساد
كاهش اقتصاد دولتی است

رئیس  مجلس شورای اسالمی گفت: یکی 
از راه های مبارزه با فساد این است که اقتصاد 

دولتی را تا می توانیم کاهش دهیم.
محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی صبح دیروز )جمعــه، 28 مردادماه( در 
همایش سراسری آزادگان موصل2 )عملیات خیبر(، 
گفت: مطمئنم با یک کار تشکیالتی و منسجمی 
کــه رزمندگان با یکدیگر داشــتند هــر کاری را 
می توانستیم به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

رئیس  مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
شــرایطی که امروز در کشــور به ویژه در حوزه 
اقتصادی داریم؛ شــرایط بســیار ســختی است 
تأکیــد کرد: مردم از ما توقعات به حقی دارند، ما 
مسئوالن باید آن توقعات را با برنامه ریزی و تالش 
برآورده کنیم و این شــرایط ســخت اقتصادی را 

بهبود بخشیم.
وی با بیان اینکه این مردم بودند که جنگ را 
که جزو پیچیده ترین علوم دنیا است چه در حوزه 
نظری و چه آموزش هــا و چه حوزه میدانی اداره 
کردند گفت: دفاع مقدس نشان داد که ما می توانیم 
بسیاری از کارها را به سرعت و خارج از روال های 

عادی انجام دهیم. 
رئیس مجلس  با اشــاره به بیانات اخیر رهبر 
معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه خدای دفاع 
مقدس خدای اقتصاد هم هست، افزود: ما امروز در 
مسائل غیر حوزه دفاعی و امنیتی و به طور خاص 
در حوزه مسائل اقتصادی، تکیه به سنت های الهی 
و اتکا به مردم را مشاهده نمی کنیم و اگر هم هست 

اجرایی نمی شود.
رئیس  قوه مقننه با بیان اینکه یکی از راه های 
مبارزه با فســاد این اســت که اقتصاد دولتی را تا 
می توانیــم کاهش دهیم، ادامــه داد: با توجه به 
شناختی که دارم، البته شناخت و اطالعات کمی 
هم نیســت چرا که بعد از دوران دفاع مقدس در 
محیط های مختلفی فعالیــت کردم؛ معتقدم که 
در کشــور به لحاظ امکانات در حوزه اقتصادی و 
نیروی انســانی ما می توانیم یک اقتصاد با ثبات و 
با یک رشد مشخصی و مداومی داشته باشیم لذا 
چالش ما، چالش نداشتن نیست، بلکه ما امکانات 
داریم اما یا نمی توانیم یا نمی خواهیم از آن درست 

استفاده کنیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: آن 
چیــزی که امروز باید همه به آن توجه کنیم، این 

است که در دوران دفاع مقدس چه کسی به ما اجازه 
داد که لشگر تشکیل دهیم و چه کسی به ما گفت 
که بجنگید و چه کسی در آن دوران به ما رسمیت 
بخشید. آیا جز اراده یکایک خودمان بود؟ طبیعتاً 
همین شرایط در اقتصاد هم باید با چنین انسجامی 
اتفاق بیفتد و کار انجام شود. ممکن است بگوییم که 
اقتصاد ابتدا پول می خواهد اما بنده عرض می کنم 

که اول اراده می خواهد.
قالیبــاف تصریح کرد: البتــه عرصه اقتصاد 
با محیــط دوران دفاع مقدس متفاوت اســت و 
دوران دفــاع مقدس به دلیل پاکی و دیدن مرگ 
در مقابل چشــمان افراد، بسیار معنوی بود اما آن 
نسل می توانستند همان فضا را به شکل دیگری و 
به صورت کامالً جهادگونه و با همان روحیه جهادی 
در حوزه مسائل اقتصادی و سازندگی و تحول در 

عرصه های مختلف کشور ایجاد کند. 
وی اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه صنعت 
همان طور که در سخنرانی سالگرد شهید تهرانی 
مقــدم بیان کردم، نمونه ایــن دو فرهنگ در دو 

ســوی اتوبان کرج قابل مشاهده است، در جنوب 
اتوبان خودروسازان قرار دارند و شمال اتوبان هم 
بچه های هوافضا فعالیت می کنند. دقت کنید که 
در شمال اتوبان بچه ها با چه تکنولوژی با فرهنگ 
جبهه کار می  کنند و پیچیده ترین نقشه های فنی 
و پیچیده ترین گیربکس هــا را با کمترین حجم 
تولید می کنند که قابلیت های بســیار زیادی در 
تکنولوژی هوافضا دارد اما در جنوب اتوبان برخی 
از ماشــین های ما هنوز آماده تحویل نیست چرا؟ 

چون پمپ برف پاک کن ندارند!
قالیبــاف اضافــه کرد: در آن اتوبــان این دو 
فرهنگ با کمترین فاصلــه از یکدیگر قرار دارند. 
این جاســت که می گویم ما نیازمند فرهنگ دهه 
شــصتی خودمان در عرصه اقتصاد هستیم و این 
ظرفیت از جهت مادی و امکانات در کشور وجود 

دارد و در آن هیچ تردیدی نکنید.
رئیس مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: 
معتقدم در برنامه هفتم توسعه که در سال جاری در 
پیش داریم نباید مانند ۶ برنامه گذشته برنامه ریزی 

کنیم چرا که در برنامه های گذشته علی رغم تمامی 
زحمات کشیده شده هم در تنظیم و هم در اجرا 
اشــکاالت جدی وجود داشت و نتیجه آن هم این 
بود که برنامه ها بیش از 30 درصد تحقق نداشته 
است و وضعیت اقتصادی کشور چه در زمانی که 
ما صد و ده میلیارد دالر در ســال درآمد داشتیم 
و چه در ســالی که تنهــا 20 میلیارد دالر درآمد 
داشتیم تفاوت چندانی نداشت؛ این موارد حاکی 

از برنامه ریزی و نحوه اجرای آن است.
رئیس قوه مقننه در بخش پایانی ســخنان با 
بیان اینکه اگر در تدوین برنامه هفتم که از ســال 
آینده باید اجرا شود در مجلس و دولت دقت کنیم 
و کار را درست انجام دهیم تحولی ایجاد می شود و 
می توانیم مشکالت را حل کنیم گفت: این درحالی 
اســت که تا این لحظه به صورت مطلوب در این 
مسیر قرار نگرفته ایم اما برنامه هفتم هنوز تدوین 
نشــده و در فرآیند تدوین این برنامه باید به این 
مسئله مهم دقت کنیم و با همراهی و هم افزایی 

شاهد تدوین یک برنامه اجرایی و مؤثر باشیم.

در گزارش تحقیــق و تفحص مجلس 
از فــوالد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، 
انحراف و تحمیل خســارت و توزیع رانت 
بالغ بر ۹1 هــزار میلیارد تومان و همچنین 
قانونی مورد  نواقص  و  ضعف های ساختاری 

شناسایی قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم، در نشست علنی سه شنبه 
2۵ مرداد ماه مجلس شــورای اســالمی گزارش 
نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق 
و تفحص از عملکرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 1۶8 رأی 
موافــق، 13 رأی مخالف و چهــار رأی ممتنع از 
مجموع 212 آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق 
و تفحــص از فوالد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه 

موافقت کردند.
 عمده مســائل و مشکالت به وجود آمده در 
شرکت فوالد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت 
از دولتی به نیمه خصوصی می باشد به گونه ای که 

با ایجاد ســرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی 
و بخش خصوصی ســرمایه های مبهم نهادهای 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی 
کاماًل مبهم و مدیریتی کاماًل دولتی بر آن حاکم 
است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت 
تمام رخدادهای این شــرکت با دولت است و از 
این روســت که اعضای هیئت مدیره آن توســط 
نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه 

تامین می شود.
 در گــزارش این هیئــت 90 عنوان تخلف، 
انحراف و تحمیل خســارت و توزیع رانت بالغ بر 
صدها هــزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های 
ســاختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار 
گرفته و پیشنهادهایی برای اصالح ساختار و قوانین 
و مقررات موجود برای رفع مشــکالت در شرکت 

فوالد مبارکه ارائه شده است.
در پایان گزارش مجلس آمده اســت: کلید 
اصلی بســیاری از معضالت حادث شــده در این 

صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز،... 
و حتی بانک ها، ابر مسئله خصوصی  سازی است، که 
شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص 
ابالغیه سیاســت های کلی اصل 44 جست وجو 
کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین 
تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای 
مدیران متخلف اســت، اما ریشه مشکالت را باید 
در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان 
واقعی هیچ نقشــی در مدیریت ایفا نمی کنند و 
ایجاد شــرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی 
با مدیریت دولت دانســت، که منشأ حقوق های 
نجومی، پولشــویی، رانت، مسافرت های خارجی، 
اخالل در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، 
رفاقتی و سیاسی در هیئت مدیره هاست. لذا باید 
بــا تالزم مدیریت و مالکیت و حذف این دســت 
شرکت ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، 
چــه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و 

یا دستگاه کامال دولتی حرکت کرد.

شناسایی ۹۰ عنوان تخلف 
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مباركه اصفهان

بقیه از صفحه 2
امیرعبداللهیان:

 تا در مورد همه چیز توافق نشود
 نمی توان از رسیدن به توافق خوب و پایدار سخن گفت

حســین امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و »بدر البوسعیدی« وزیر 
امور خارجه ســلطنت عمان روز پنجشــنبه، 27 
مردادماه در مورد مهم ترین موضوعات در دستورکار 
دوجانبه و همچنین برخی مســائل مورد اهتمام 
مشترک در عرصه منطقه ای و بین المللی به صورت 

تلفنی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
دو وزیــر خارجه همچنیــن در این گفت وگو 
آخرین مباحث مطرح شــده درخصوص مذاکرات 

وین را مورد ارزیابی قرار دادند.
امیرعبداللهیان در این گفت وگو، به نقش سازنده 
عمان در جریان مذاکرات برای لغو تحریم ها علیه 
ایران اشاره و از تالش های این کشور برای نزدیک 
کــردن دیدگاه های طرف هــای مختلف مذاکرات 

قدردانی کرد.
بدر البوســعیدی ابراز امیــدواری کرد که در 
همکاری مشــترک همه طرف ها، شــاهد نتیجه 

رضایت بخش مذاکرات وین باشیم.
امیرعبداللهیان با اشاره به حسن نیت و جدیت 
ایران در رســیدن به توافقی خــوب و پایدار افزود: 
پس از دریافت نظــرات آمریکا، در صورت حصول 
اطمینان از انتفاع اقتصادی ایران از توافق و رعایت 
شــدن خطوط قرمزمان، وارد مرحله جدیدی در 

وین خواهیم شد.
وزیر امور خارجه کشــورمان تأکید کرد: تا در 
مورد همه چیز توافق نشــود نمی توانیم با قطعیت 

از رسیدن به توافق خوب و پایدار سخن بگوییم.
اولیانوف: نتیجه نهایی مذاکرات وین

 به رفتار آمریکا بستگی دارد
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین گفت نتیجه 
نهایی مذاکرات وین به واکنش آمریکا به پیشنهادات 

معقول ایران بستگی دارد.
اولیانوف در توئیتر نوشت: »قباًل دالیلی برای 

خوش بینی وجود داشت اما در موقعیت های قبلی، 
انتظارات برآورده نشد. این بار بیشتر از همیشه شانس 
داریم از خط پایــان در مذاکرات وین عبور کنیم. 
نتیجه نهایی به نحوه واکنش آمریکا به پیشنهادات 

معقول ایران بستگی دارد.«
او همچنین دیروز جمعه طی ســخنرانی در 
همایش گروه رســانه ای »روسیا ِسگودنیا« روسیه 
اظهار داشــت: »موارد زیادی بــرای احیای توافق 
هسته ای حاصل شده اســت. امیدواریم تا قبل از 
اول سپتامبر، اجماعی برای احیای توافق هسته ای 

داشته باشیم.«
به نوشته وبگاه »ریانووستی«، اولیانوف با بیان 
اینکه هنوز مســائل پیچیده ای برای احیای توافق 
هسته ای ایران وجود دارد، اما توضیح داد: »3 متن 
برای احیای توافق هســته ای وجود دارد و اتحادیه 
اروپا در تالش است بین دیدگاه های طرف ها ارتباط 

برقرار کند.«
به نوشــته ریانووستی، وی همچنین افزود که 
توافق بر سر احیای برجام ممکن است »به معنای 

واقعی کلمه در چند روز آینده« حاصل شود.
یکی از محوری ترین درخواست های ایران
دریافت تضمین های الزم از آمریکا است

وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان »ایران 
دوباره خواستار تضمین آمریکا در مذاکرات توافق 
هسته ای شد« ادعا کرده بار دیگر مسئله تضمین ها 

به مانعی بر سر راه توافق مبدل شده است.
الرنس نورمن، گزارشگر این روزنامه نوشت: »به 
نظر می رسد درخواست های ایران برای تضمین از 
آمریکا بار دیگر امیدها برای احیای توافق هسته ای 
201۵ را بــا تردیــد مواجه کرده و واشــنگتن و 
پایتخت های اروپایی مطمئن نیستند که آیا توافق 

ممکن خواهد شد یا خیر.«
براساس این گزارش، تیم مذاکره کننده ایران 
متذکر شــده که در قلب پاسخ ایران، تمرکز بر 
گرفتن تضمین هایی اســت که تهران به دنبال 
آن اســت که در صورت خــروج ایاالت متحده 
از ایــن توافق- همان طور که یــک بار دیگر در 
دوره ترامپ اقدام به آن کرده- از شــرکت های 

غربی سرمایه گذاری در ایران محافظت می شود. 
وال اســتریت ژورنال نوشت: مضاف بر این، ایران 
مکانیسم هایی را در چارچوب حل وفصل اختالف 
ارائه کرده که ممکن است تهران را قادر سازد تا در 
صورت خروج مجدد واشنگتن از توافق، به سرعت 

برنامه هسته ای خود را باز سازی کند.
این گزارش افزوده است، مقامات اروپایی از زمان 
ارســال پاسخ ایران در دوشنبه شب به این موضوع 
اشاره کرده اند که موضع ایران احتماالً ایده سازش 
باشد، بااین حال، آنها مدعی هستند که حل وفصل 

ماجرا به تهران بستگی دارد.
در ادامه گزارش وال استریت ژورنال آمده است، 
یک مقام بلندپایه اروپایی روز چهارشــنبه به این 
موضوع اشاره کرد که تهران و واشنگتن می خواهند 
درباره محتوای پیش نویس اطمینان حاصل کنند. دو 
مقام غربی اشاره کردند که هیچ توافق قریب الوقوعی 
را پیش بینی نمی کننــد، اگرچه در روزهای آینده 

احتمال آن باقی خواهد ماند.
سناتور جمهوری خواه: 

درخواست تضمین از سوی ایران
 باج خواهی است!

شــورای امنیت ملی آمریکا در توئیتی برخی 
ادعاهای مطرح شده توسط مقامات و منابع مختلف 
درخصوص مفاد پاسخ ایران به متن نهایی اتحادیه 

اروپا بر سر احیای برجام را تکذیب کرد.
جیــم ریش، ســناتور جمهوری خواه ارشــد 
آمریکایــی روز جمعــه در رشــته توئیتی با طرح 
ادعاهایی نوشت: ایران به دنبال دریافت تضمین های 
برجامی از دولت بایدن است تا نظارت های آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی را تمــام کرده، از فعالیت 
شرکت های غربی در ایران حفاظت کند و به ایران 
اجازه دهد تا در صورت خروج دولت بعدی از توافق، 

برنامه تسلیحات هسته ای خود را تسریع کند.
وی در توئیت بعدی مدعی شد: این درخواست ها 
از ســوی ایران باج خواهی هســتند. این در تاریخ 
به عنوان یکی از شکست های بزرگ سیاست خارجی 
بایدن ثبت خواهد شد و در کنار خروج فاجعه بار از 
افغانستان جای خواهد گرفت. حتی الزم نیست اشاره 

کنم که این توافق امنیت شرکا و آمریکایی ها را در 
منطقه به خطر خواهد  انداخت.

جیم ریــش در توئیت دیگری ادعا کرد: ایران 
به نقشه خود برای ترور مقامات پیشین آمریکایی 
ادامه می دهد، روســیه را با پهپــاد برای حمله به 
اوکراین مجهز کــرده، نظارت های آژانس اتمی را 
مختل می کند، به جهاد اســالمی فلسطین برای 
حمله به اســرائیل کمک ارائه می دهد و به نیروها 
و دیپلمات هایمان حمله می کند. رفع تحریم های 
برجامی بایدن تنها تروریسم ایران را افزایش می دهد.

واکنش شورای امنیت ملی آمریکا
 به ادعای سناتور آمریکایی

توئیتر رسمی شــورای امنیت ملی آمریکا در 
واکنش به این ادعاها نوشت: هیچ  چیزی در این جا 
حقیقت ندارد. ما هرگز چنین شرایطی را نخواهیم 
پذیرفت. مــا همچنین برای اینکه ایــران برنامه 
هسته ای اش را شــدیداً تسریع کند، از توافقی که 

کارایی داشت خارج نمی شدیم.
رایزنی کره جنوبی با آمریکا و اتحادیه اروپا 

درباره ایران
وزارت خارجــه کره  جنوبی در بیانیه ای اعالم 
کرد که »چو هیون دانگ«، معاون اول وزیر خارجه 
این کشــور در تماس های تلفنی جداگانه با »راب 
مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و »انریکه 
مــورا« میانجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین تا از 
تحوالت اخیر پیرامون مذاکرات بر سر احیای برجام 

مطلع شود.
»چو هیون دانــگ« در این تماس ها حمایت 
سئول از احیای برجام را ابراز کرد و گفت که امیدوار 
است توافق بتواند بر حل وفصل مشکالت کره جنوبی 

با ایران کمک کند.
یونهاپ نوشت که روابط دوجانبه میان سئول 
و تهران به دلیل دارایی 7 میلیارد دالری بلوکه شده 
ایران در دو بانک کره به دلیل تحریم های آمریکا- 
که پس از خروج ترامپ از برجام در ســال 2018 
اعمال شــدند- شکرآب است. تهران تاکنون بارها 
خواســتار آزادی اموال بلوکه خود در کره جنوبی 

شده است.

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

كاخ سفید: اهداف اسرائیل و آمریکا
در برجام یکسان است

انقالب  پاســداران  سپاه  فرمانده  کل 
اســالمی با تأکید بر اینکه نیروی دریایی 
سپاه یک نیروی قدرتمندی است و ما امروز 
مأموریت گرفته ایم که در دریاهای دوردست، 
معظم  فرماندهی  گفت:  کنیم،  پیدا  حضور 
کل قوا برای شــما همیشه دعا می کنند و 
این قدرت را عامل عزت و سرافرازی اسالم 

می دانند.
ســردار سرلشکر پاسدار حســین سالمی، 
فرمانده  کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
بیســت و دومین همایش دوساالنه فرماندهان و 
مسئولین نیروی دریایی سپاه در مشهد مقدس 
گفت: این یک حقیقت اســت که شــما برادران 
نیروی دریایی ســپاه شرافتمندانه و مقتدرانه در 
مأموریت ها عمــل کردید و زمانی که فرماندهی 
قوی و نزدیک، شناخت موقعیت و صحنه با عمل 
حرفه ای با هم قرار بگیرد، عمل صالح می شود و 

موفقیت به بار می آورد.
به گزارش تســنیم، وی با یادآوری موفقیت 
دریادالن نیروی دریایی سپاه در ایام دفاع مقدس 
تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه از همان دوران 
دفاع مقدس در نبردهای دریایی در خلیج فارس 
که درگیر شــد، تا امروز که قطعه قطعه درگیر 
می شــود، حال اگر تکه تکه ایــن نقاط را به هم 
بدوزیم آن شــکل و شمایل قدرت واقعی خود را 
نشــان می دهد که در تنگه هرمز و خلیج فارس 

و مــاورای آن یک قدرت دریایی عظیم در حال 
تکامل و تکوین است.

فرمانده  کل ســپاه با تأکید بر اینکه مطمئن 
هســتم در قلب های هیچ یک از شــما هیبت و 
شکوه ظاهری دشمن جلوه ای ندارد، بیان داشت: 
آن چیزی کــه می تواند حجم واقعی این قدرت 
به ظاهر باشــکوه را آن گونه که کوچک اســت، 
نشان دهد، قدرت ایمان است. قرار گرفتن مقابل 
چنین دشمنی با شاکله ای این چنین ایمان قوی 
می خواهد، یعنی انســان هایی کــه دارای ایمان 
قوی و ثبات قدم هستند و مقابل هیبت ظاهری 

دشمن نمی ترسند.
سرلشکر سالمی همچنین با تأکید بر نقش 
معنویت در ارتقای سطح آمادگی های رزم گفت: 
امروز ما چیزی از دشمن کم نداریم، موشک های 
پیشــرفته، شــناورهای با ثبات بــاال در دریا و 
تجهیــزات دریاپایه دیگر، وقتی این تجهیزات با 
ایمان واقعی پاســداران دریادل همراه می شوند، 
شکست ناپذیر می شوند و هیچ قدرتی قادر نیست 
مقابــل این ایمان، مقاومــت کند و این یک چیز 
ثابت شده است؛ مالک ما برابری سالح با دشمن 
نیســت، مالک ما ایمان ثابتی اســت که برای 

موفقیت در میدان جهاد الزم است.
وی اظهار داشــت: فرماندهی در اسالم، یک 
حقیقت جاری و یک فضیلت حقیقی به شــمار 
می رود. همان گونه که فرمانده می اندیشــد و به 

آن اعتقاد دارد، همان حقیقت در وجود نیروهای 
تحت امرش جریان پیدا می کند.

سرلشــکر ســالمی نیروی دریایی سپاه را 
ترکیبی از ایمــان، دانش، فناوری، ابزار، تدبیر و 
سرشت پیونددهنده دل های مستحکم مردان به 
یکدیگر و رشته ای از یک اخوت بی انتها توصیف و 
تصریح کرد: این نیرو در زمینه توجه به جنبه های 
معنوی، روحی و عاطفی کارکنان جزو پیشگامان 

در نیروهای مسلح است.
فرمانــده کل ســپاه با مهم دانســتن نقش 
تعیین کننده ســرعت در موفقیت نبرد دریایی، 
تصریــح کــرد: نبرد در دریا بســیار ســریع و 
سرنوشت ساز اســت، چون دشــمن تجهیزات 
محدودتری نسبت به زمین دارد. هرچه سریع تر 
بتوانیــد آرایش اولیه را بشــکنید، میدان غلبه 
را تغییر داده اید. به  اندازه ای که شــما قدرتمند 
می شوید، دشمن آسیب پذیرتر می شود و غلبه بر 
آسیب ها مهم است، یعنی اگر شما مقابل دشمن 

بایستید، نمی ایستد و میدان را ترک می کند.
وی از قدرت ادامه نبــرد به عنوان مؤلفه ای 
مهم نام برد و اظهار داشت: در جنگ دریایی هر 
کسی بیشتر مقاومت کند، پیروز است. ورزش برای 
نیروی دریایی یک توانمندی است. به استحکام 
جسمانی نیروها خیلی فکر کنید تا سختی های 

نبردهای دریایی را تحمل کنید.
سرلشکر ســالمی با تأکید بر اینکه نیروی 

دریایی ســپاه یک نیروی قدرتمندی است و ما 
امروز مأموریت گرفته ایم که در دریاهای دوردست، 
حضور پیدا کنیم، بیان داشت: فرماندهی معظم 
کل قوا برای شــما همیشــه دعا می کنند و این 
قدرت را عامل عزت و سرافرازی اسالم می دانند.

فرمانــده  کل ســپاه با بیان اینکــه تاریخ و 
هویت کشــور ما را همیــن 22بهمن ها، فجرها، 
بیت المقدس ها، رمضان هــا و بعد از آن 9دی ها 
ساخت، خاطرنشان کرد: این روند ادامه پیدا کرد 
تــا در دریا، نیروی دریایی برای عظمت کشــور 
یوم اهلل خلق کرد، نمادها و کارهایی که وســعت 
کارها را نشــان می دهد، دســتگیری تفنگداران 
متجاوز انگلیسی و آمریکایی، تصرف کشتی روباه 

پیر و عملیات هایی که جزو اسرار است.
وی بــا تأکید بر اینکه این شــکوه و افتخار 
به خاطر شجاعت برادران ما در نیروی دریایی است 
که با اقتدار، منطق و شجاعت در دریا ایستادند، 
گفت: نمونه های زیادی وجود دارد، مثل عملیات 
17ربیع، آنجا که کشتی را به صورت حرفه ای و با 
اعتماد به نفس در یک متری دشمن درآوردند و یا 
وقتی که نفتکش یونان را به ساحل آوردند. وقتی 
که اسرائیل را در نبرد خلیج فارس به زانو درآوردند 
و تســلیم کردند، این تحمیل اراده به  زیباترین 
شکل ممکن انجام شد و تسلط فرماندهی، انضباط 
عملیاتی، و عمل زیبای تاکتیکی، با رفتار زیبای 

پاسداران از ویژگی های این عملیات ها بود.

سرلشکر سالمی:

مأموریت گرفته ایم در دریاهای دوردست حضور یابیم

یزد-خبرنگار کیهان:
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد از مشارکت 
بی نظیر مردم دارالعباده در پویش هر هیئت آزادی 
یک زندانی و آزادی 11 محکوم مالی از ابتدای محرم 

تاکنون خبرداد.
سیدمســعود عظیمی با اعالم این خبر گفت: تاکنون 
مبلغی قریب به 800 میلیون تومان از سوی مردم دارالعباده 
جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به این ستاد اهدا گردیده 
اســت که این رقم در مقایســه با ماه محرم ســال گذشته 
افزایش چشــمگیری داشته و این پویش تا پایان ماه محرم 

ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول ضمن تقدیر و تشکر از شرکت فوالد 
آلیاژی ایران به دلیل حمایت مالی و همکاری در ساخت برنامه 
تلویزیونی »نذری ماندگار« و کمک به آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد، صداوسیما استان یزد به دلیل پخش این برنامه در 
2 نوبت صبح و شــب و تبلیغات ستاد دیه استان به صورت 

زیرنویس و پخش تیزرها و همین طور ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد به دلیل همکاری در چاپ 
و نصب بنر های پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در استان 
گفت: در سال جاری با تبلیغات مجازی و فضا  سازی شهری 
شاهد مشارکت چشمگیر عزاداران حسینی و همشهریان عزیز 
در راستای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بودیم که 
نشان می دهد، لقب حسینیه ایران برازنده این استان است.

عظیمــی ادامه داد: یکی از زیباترین اقداماتی که برای 
سال اول در استان یزد صورت گرفت، اجرای گلریزان حسینی 
تحــت عنوان »نخل آزادی« بود که در روز عاشــورا قبل از 
مراســم نخل برداری صورت گرفت و در کمتر از 10 دقیقه 
مبلغ 30 میلیــون تومان مانده بدهی یک مددجو فراهم و 
آیین با شکوه نخل برداری بعد از انجام این گلریزان برپاشد.
سیدمسعود عظیمی تصریح نمود: از ابتدای سال جاری 
تاکنون تعداد ۶4 محکوم مالی جرائم غیرعمد از زندان های 

استان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

راه اندازی »نخل آزادی« در یزد 

اراک- خبرنگار کیهان:
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
مرکزی از پویش حســینی »نذر خون« آزادگان در 
ماه محرم و همزمان با 2۶ مرداد ماه سالروز بازگشت 

آزادگان به میهن اسالمی خبر داد.
  رضا ربیعی ، همراه جمعی از آزادگان ســرافراز ضمن 
حضور در پایگاه انتقال خون استان مرکزی، گفت: همان طور 
که حضور جوانــان دیروز در صحنه هــای ایثار و جهاد و 
جبهه هــای حق علیه باطل پررنگ بوده  اســت، امروز نیز 
جمعی از آزادگان سرافراز و جوانان دیروز ، برای اهدای خون 
پیش قدم بوده و با اهدای خون خود به کسانی که چشم انتظار 
قطرات حیات بخش خون هستند تا جانی دوباره یافته و به 
زندگی برگردند و خانواده ای را شاد کنند ، نقش خود را در 
اجرای ایثار اجتماعی همچون گذشته به خوبی ایفا نمودند.

ربیعی گفت: حضور در کنــار آزادگان باعث افتخار و 
سربلندی است و امروز فرصت مغتنمی است تا  تبیین گر 
صبر و ایثار این اســطوره ها و اسوه های مقاومت و پایداری 

باشیم.
وی خاطرنشــان کرد:  بدون  شــک، آزادگان دالور و 
ســرافراز، با الهام از مکتب انسان ســاز اسالم و سیره ائمه 
اطهار)ع( موجب شــد کــه آنان امروز بیــش از هر زمان 
دیگری پیشــتاز در حمایت از والیت و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری و  در مسیر سبز پیروزی گام بردارند و الگو 

و افتخار میهن خویش باشند.
گفتنی است مدیرکل سازمان انتقال خون استان مرکزی 
نیز با اعالم اطالعیه ای از هم استانی های عزیز خواست نسبت 
به اهدای خون خود در همه گروه های خونی برای بیماران 

نیازمند اقدام کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکزی خبر داد
پویش حسینی »نذر خون« آزادگان استان مركزی



 دولت مالی به سازمان ملل نامه نوشت: فرانسه 
در این جا از تروریست ها حمایت تسلیحاتی می کند

وزیر خارجه مالی طی نامه ای به رئیس شورای امنیت 
سازمان ملل نوشت فرانسه حریم هوایی کشورش را 
بارها نقض کرده و به تروریست های افراطی سالح های 

بسیاری تحویل داده است.
بعــد از اطالعیه دولت پاریس مبنی بــر پایان مداخله 
نظامی در مالی، دولت این کشور طی نامه ای به سازمان ملل 
از اقدامات غیرقانونی فرانسه شکایت کرد. دولت مالی شامگاه 
چهارشــنبه اعالم کرد که فرانسه حریم هوایی این کشور را 

بارها نقض کرده و به تروریســت های افراطی در این کشور با 
هدف بی ثبات کردن آن، سالح های بسیاری تحویل داده است.
 بــه گزارش فارس، »عبداهلل دیــوپ« وزیر امور خارجه 
مالی در این نامه همچنین نوشته: »فرانسه از این نقض آشکار 
حریم هوایی مالی برای جمع آوری اطالعات به منظور گروه های 
تروریستی فعال در ساحل و رساندن اسلحه و مهمات به آنها 
استفاده کرد.« دیوپ همچنین در این نامه از شورای امنیت 

خواست تا هرچه سریع تر در این موضوع ورود کند.

 وحشت صهیونیست ها از تماس تلفنی سید حسن نصراهلل 
با خانواده شهید ابراهیم نابلسی

به گفته پدر فرمانده شهید »کتائب االقصی«، سید 
مقاومت در روز دوم شــهادت فرزندش با آنها تماس 
می گیرد؛ اما سازمان اطالعات رژیم صهیونیستی تماس 

آنها را قطع و کاری می کند که تلفن آنها بسوزد!
خانواده شــهید فلســطینی »ابراهیم النابلسی« فرمانده 
»کتائب االقصی« که اخیراً به شهادت رسید، از تماس تلفنی 
»ســید حســن نصراهلل« با اعضای این خانــواده در روز دوم 
 شهادت شهید النابلسی برای عرض تبریک و تسلیت خبر داد. 

»عالء النابلسی« پدر شهید گفت که: »جناب سید حسن نصراهلل 
-نماد مقاومت لبنان- با ما تماس گرفت تا شهادت ابراهیم پسر 
مقاومت کننده ما را تبریک بگوید؛ اما متأسفانه سازمان اطالعات 
اسرائیل وارد عمل شد نوسانات برق فرستاد و تلفن سوخت.« به 
گزارش فارس، مادر این فرمانده شهید هم گفت که: »الحمد هلل 
رب العالمین، تماس جناب حسن نصراهلل -نماد مقاومت- را به 
عنوان یک نشان روی سینه ام قرار می دهم. آزاد سازی و پیروزی 

-ان شاء اهلل- به دستان او صورت خواهد گرفت.«
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نخست وزیر مجارستان: 
 تمام اقدامات تنبیهی علیه روسیه نتیجه عکس داد

شخصیت شناسی بن سلمان توسط اکونومیست 
او فردی مستبد، متزلزل و بی ثبات است

 روزهای سخت ترامپ 
با 3 اتهام سنگین وزارت دادگستری آمریکا

انفجار مرگبار در مسجد اهل سنت کابل با 30 کشته و 40 زخمی

سرویس خارجی-
به  بلومبرگ، نوبت  از گــزارش  چند روز پس 
نخست وزیر مجارستان رسید که اعالم کند »تمام 
تحریم ها و اقدامات تنبیهی کشورهای غربی علیه 
روسیه طی 6 ماه گذشته و در جریان جنگ اوکراین 

شکست خورده و نتیجه عکس داده است.«
177 روز اســت که از جنــگ اوکراین می گذرد. این 
جنگ تاثیرات شدیدی بر اقتصاد اروپا و کشورهای دیگر 
گذاشته و زیر سایه آن مردم به ویژه در کشورهای اروپایی 
را با شــدیدترین نرخ تورم طی 4 دهه گذشــته مواجه 
ساخته است. همچنین جنگ منجر به تشدید اختالفات 
بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مقابله 
با بحران انرژی نیز شــده است. کشورهایی که بیشترین 
وابســتگی را به نفت و گاز روسیه دارند ساز ناسازگاری را 
کوک کرده و یکی پس از دیگری مســیر خود را از بقیه 

جدا می کنند. مجارستان یکی از این کشورهاست.
 مقامات این کشــور به دلیل وابستگی باالیی که به 
انرژی روســیه دارند از همان آغاز جنگ، مخالفت خود را 
با طرح اتحادیه اروپا برای کاهش واردات گاز از روســیه 
اعــالم و آن را »بی فایده، غیر قابل اجرا و مضر« خوانده 
بودند. مخالفت مجارســتان با تحریم نفت و گاز روســیه 
دلیل منطقی دارد چرا که این کشور 65 درصد از نفت و 

80 درصد از گاز خود را از روسیه وارد می کند.

حاال نخست وزیر این کشور در جدیدترین اظهاراتش 
گفته اقدامات تنبیهی علیه روسیه شکست خورده است. 
»ویکتور اوربان« در گفت و گو با مجله اینترنتی »تیچس 
اینبلیک« در این باره گفته: »غرب قادر به پیروزی نظامی 
در جنگ اوکراین نیســت و تحریم هایی که علیه مسکو 
اعمال کرده نتوانســته این کشــور را بی ثبات کند...تمام 
اقدامات تنبیهی علیه مسکو به طور شگفت انگیزی نتیجه 
عکس داشته اند.. جنگ اوکراین این پتانسیل را دارد که به 
شکلی نمایشی به هژمونی غرب در سطح جهان نیزپایان 
دهد...انتظار داریم پس از پایان جنگ در اوکراین اتحادیه 
اروپا در عرصه جهانی ضعیف تر ظاهر شود... بخش بزرگی 
از جهــان به وضوح در مــورد اوکراین موافق نظر غرب و 
آمریکا نیســت.« وی بــه چین، هند، برزیــل، آفریقای 
جنوبی، جهان عرب و آفریقا به عنوان مناطقی اشاره کرد 

که از الگوی غرب در جنگ حمایت نمی کنند.
افزایش درآمدهای روسیه 

همزمان با اظهارات نخست وزیر مجارستان خبرگزاری 
رویترز نیز گــزارش داده که افزایش حجم صادرات نفت 
همراه با افزایش قیمت بنزین، درآمد روسیه را از صادرات 
انرژی در ســال 38 درصد افزایــش می دهد. به گزارش 
ایرنا، بر اســاس یک سند وزارت اقتصاد روسیه که توسط 
خبرگزاری رویترز مشــاهده شــده، جهش درآمدها در 
صورت تحقق به تقویت اقتصاد روسیه در مواجهه با امواج 

تحریم های غرب کمک می کند. براساس این گزارش، در 
زمانی که اقتصاد روســیه دچار رکود شــده است و تورم 
استانداردهای زندگی را کاهش می دهد، پول نقد حاصل 
از درآمد صادرات انرژی به والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه در تامین هزینه های نظامی یا افزایش دستمزدها 
و حقوق بازنشســتگی کمک می کند. طبق سند وزارت 
اقتصاد، درآمد صادرات انرژی روســیه در سال آینده به 
۲55.8 میلیارد دالر خواهد رســید که همچنان باالتر از 

رقم ۲44.۲ میلیارد دالری در سال ۲0۲1 است. 
اعتصاب در انگلیس

از تاثیــرات اقتصادی جنگ اوکراین بر کشــورهای 
اروپایی نیز خبر می رســد که شبکه حمل ونقل همگانی 
لندن دیروز مجددا با اعتصاب کارکنان مترو و اتوبوس ها 

برای درخواست افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری، 
متوقف شــد. این اعتصاب آخرین مــورد از اعتراض های 
کارگــری در تابســتان جــاری همزمان با ذوب شــدن 
دســتمزدها در برابر گرمای داغ تورم دو رقمی به شمار 
می رود. ده ها هزار کارگر شــبکه راه آهــن ملی انگلیس 
نیز که روز پنجشــنبه دست از کار کشیده اند قصد دارند 
 امروز)شنبه( دست به اقدام مشابهی بزنند.کارکنان راه آهن 
انگلیــس پیش از این هم در ســال جاری در اعتراض به 
دســتمزدهای اندک و شــرایط کاری نامناسب، دست از 
کار کشیده بودند که به خوبی نشانگر هزینه های فزاینده 

زندگی ناشی از تورم به علت افزایش بهای انرژی است. 
 چشم انداز تیره توسعه اقتصادی در آلمان

در آلمــان نیز وزارت دارایی این کشــور اعالم کرده: 
»چشم انداز توســعه اقتصادی این کشور اکنون به شکل 
محسوسی تیره اســت و با درجه باالیی از عدم اطمینان 
مواجه است. «به گزارش ایرنا به نقل ازخبرگزاری رویترز، 
وزارت دارایــی آلمان در گزارش ماهانــه خود که دیروز 
جمعه منتشر شد، تاکید کرد: کاهش تامین گاز از سوی 
روســیه، افزایش قیمت انرژی و دیگــر کاالها و اختالل 
در زنجیره تامین به خاطر اتخاذ سیاســت های ضدکرونا 
درکشورهای مختلف از جمله چین، بر اقتصاد آلمان فشار 
وارد کرده و توســعه اقتصادی را با مشــکل مواجه کرده 

است.
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 شــهرداری شــهریار در نظــر دارد بــه اســتناد مجوز شــماره 382 مــورخ 1401/3/24 شــورای اســامی شــهر 
در خصــوص تجدید مناقصه عمومــی )تکمیل باقیمانده زیرگذر تقاطع بســیج شــهریار( با برآورد 
اولیــه 566/837/122/852 ریال با شــماره فراخوان 2001093897000055 در ســامانه نســبت به 
انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد مناقصه به شــرح ذیل 
 تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارک الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 1( مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه 28/342/000/000 ریال می باشــد. سپرده 
نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مســترد نخواهد شــد. )سپرده به صورت واریز نقدی به 1 حساب سپرده 
اشــخاص شــهرداری و یا ضمانت نامه بانکی(. 2( ســایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده 
است. 3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 4( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 5( متقاضیان 
می بایســت دارای حداقل رتبه 2 در رشــته راه و ترابری از ســازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین سابقه اجرایی حداقل یک 
 پروژه با موضوع احداث تقاطع غیرهمســطح و همچنین دارای گزارش حسابرسی سال مالی قبل از شرکت های ذیصاح باشند. 
 6( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/5/22 تا تاریخ 1401/5/31 ساعت 13 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 
 7( مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 13 مورخ 1401/6/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 8( زمان بازگشایی پاکت ها: 

ساعت 14/30 مورخ 1401/6/12 در محل شهریار- میدان نماز- جنب پایانه 22 بهمن- شهرداری شهریار
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/22                                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/29
محمدصادق کولی وند- شهردار شهریار

تجدید مناقصه عمومی
نوبت دوم 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ) ستاد ( برگزار نماید.

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل – میدان جهاد – خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل به شماره تلفن 3۲۲374551 – 054 تماس حاصل نمایند . و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه ( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیرت حراست دانشگاه علوم پزشکی 

به نشانی فوق مراجعه نمایید.
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
حداقل شرایطمبلغ تضمینموضوع مناقصه شماره مناقصه 

برای دریافت اسناد
شماره فراخواننوع ضمانتنامه

 خریــد خدمــت نیــروی انســانی 16 نفر 8 - 5 / 1401
ضمانتنامه بانکی مجوز از مراجع ذیصالح 000 / 000 / 156 / 1ریالدستیار دندانپزشک 

۲001003840000019یا واریز نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( 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 شده شرکت کنند.
 محل دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.uir  مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲۲37451 – 054 

) اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند. 
از روز شنبه مورخ ۲9 / 5 / 1401 لغایت پنجشنبه مورخ 3 / 6 / 1401مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت بار گزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی  در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات الف به دبیرخانه حراست دانشگاه 

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19 / 6 / 1401تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
۲0 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ) ستاد ( برگزار نماید.

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل – میدان جهاد – خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل به شماره تلفن 3۲۲374551 – 054 تماس حاصل نمایند . و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه ( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیرت حراست دانشگاه علوم پزشکی 

به نشانی فوق مراجعه نمایید.
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
حداقل شرایطمبلغ تضمینموضوع مناقصه شماره مناقصه 

برای دریافت اسناد
شماره فراخواننوع ضمانتنامه

ضمانتنامه بانکی یا واریز مجوز از مراجع ذیصالح  000 / 000 / ۲30 / ۲ریالخرید خدمت نیروی انسانی ۲4 نفر درمانی 9 -  5 / 1401
۲0010038400000۲0نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( 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 شده شرکت کنند.

 محل دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.uir  مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲۲37451 – 054 
) اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند. 

از روز شنبه مورخ ۲9 / 5 / 1401 لغایت پنجشنبه مورخ 3 / 6 / 1401مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد
تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت بار گزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی  در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات الف به دبیرخانه حراست دانشگاه 

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19 / 6 / 1401تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
۲0 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ) ستاد ( برگزار نماید.

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل – میدان جهاد – خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل به شماره تلفن 3۲۲374551 – 054 تماس حاصل نمایند . و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه ( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیرت حراست دانشگاه علوم پزشکی 

به نشانی فوق مراجعه نمایید.
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
حداقل شرایطمبلغ تضمینموضوع مناقصه شماره مناقصه 

برای دریافت اسناد
شماره فراخواننوع ضمانتنامه

خرید خدمت نیروی انسانی خدماتی به تعداد 11 -  5 / 1401
ضمانتنامه بانکی مجوز از مراجع ذیصالح000 / 000 / 446 / 4 ریال47 نفر خدماتی و نگهبانی 

۲0010038400000۲۲یا واریز نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( 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 شده شرکت کنند.

 محل دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.uir  مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲۲37451 – 054 
) اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند. 

از روز شنبه مورخ ۲9 / 5 / 1401 لغایت پنجشنبه مورخ 3 / 6 / 1401مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد
تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت بار گزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی  در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات الف به دبیرخانه حراست دانشگاه 

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19 / 6 / 1401تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
۲0 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشروحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین شده را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی ) ستاد ( برگزار نماید.

ضمنا مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره حقوقی و مناقصات به نشانی زابل – میدان جهاد – خیابان شهید باقری – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
زابل به شماره تلفن 3۲۲374551 – 054 تماس حاصل نمایند . و همچنین جهت ارائه پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه ( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیرت حراست دانشگاه علوم پزشکی 

به نشانی فوق مراجعه نمایید.
* هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
حداقل شرایطمبلغ تضمینموضوع مناقصه شماره مناقصه 

برای دریافت اسناد
شماره فراخواننوع ضمانتنامه

خرید خدمت نیروی انسانی خدماتی به تعداد 10 - 5 / 1401
ضمانتنامه بانکی یا واریز مجوز از مراجع ذیصالح 000 / 000 / ۲۲6 / ۲ریال۲4 نفر خدماتی

۲0010038400000۲1نقدی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی ) ستاد ( 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 شده شرکت کنند.
 محل دریافت اسناد مناقصه : مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.uir  مراجعه نمایند و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲۲37451 – 054 

) اداره امور حقوقی و مناقصات دانشگاه ( تماس حاصل نمایند. 
از روز شنبه مورخ ۲9 / 5 / 1401 لغایت پنجشنبه مورخ 3 / 6 / 1401مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت بار گزاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی  در سامانه ستاد
تا ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه مورخ 16 / 6 / 1401آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکات الف به دبیرخانه حراست دانشگاه 

از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19 / 6 / 1401تاریخ گشایش پاکات مناقصه 
۲0 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد.مدت اعتبار پیشنهاد 

خبرگزاری اســپوتنیک گزارش داده که شمار شهدای 
انفجار در مسجدی در شمال کابل به ۳۰ نفر رسیده و بیش 

از ۴۰ نفر نیز زخمی شده اند. 
اگرچه طالبان بارها تاکید کرده کنترل کامل افغانســتان را در 
اختیار دارد و امنیت این کشــور را تامین کرده  اســت اما حمالت 
روزافزون گروه های تروریســتی به ویژه داعــش ادعای طالبان را 
درباره تامین امنیت در این کشــور زیر سؤال برده است. بر اساس 
گزارش ها طی یک ســال گذشته بیش از 50 بمب گذاری بزرگ و 
کوچک و حمله مسلحانه در سراسر این کشور انجام شده که گروه 
تروریســتی داعش مسئولیت بیشتر این حمالت را بر عهده گرفته 
است؛ حمالتی که هر دو طیف شیعه و سنی را هدف گذاری کرده 
اســت و حمالت به مساجد و اجتماعات شــیعه بسیار گسترده تر 

بوده است.

یافته های نهاد پژوهشــی »شبکه تحلیلگران باُلق« متشکل از 
پژوهشگران افغان نشان می دهد که در یک سال گذشته دست کم 
۲۲۲ نفر در پی حمالت تروریستی در مکان های مرتبط با شیعیان 

و هزاره ها به شهادت رسیده اند. 
بر اساس گزارش رسانه های محلی شامگاه چهارشنبه نیز یک 
مسجد متعلق به اهل سنت در شمال کابل به نام مسجد »صدیقیه« 
در جریان ادای نماز مغرب و عشــاء هدف حمله تروریســتی قرار 

گرفت.
منابــع گفته اند که در این انفجار »مولوی امیرمحمد کابلی« و 
چند تن از شاگردان وی جان باخته اند. بر اساس گزارش اسپوتنیک 
در این انفجار دست کم 30 شهید و 40 نفر زخمی شده اند.دو هفته 
پیــش نیز در دو انفجار مرگبار در کابل 10 نفر جان باختند و 40 

نفر دیگر زخمی شدند.

نویسنده گزارش اکونومیست در سومین بخش از مقاله 
خود نوشته که مردم و نزدیکان بن سلمان، از تیک های عصبی 
ولیعهد سعودی هراس دارند، چرا که او شخصیتی متزلزل و 

بی ثبات و در عین حال قدرت مطلق در عربستان است.
ولیعهد سعودی از یک طرف سودای آن را دارد که خود را یک 
مدرنیست تمام عیار معرفی کند، از سوی دیگر به دنبال آن است که 
خود را به عنوان رهبر مسلمانان جهان جا بزند، از سوی دیگر خوی 
بدوی این سعودی چی او را به سمت سالخی منتقدان و خبرنگاران هم 
می کشاند. این طور است که یک شخصیت چندپاره شکل می گیرد.
 نشریه »اکونومیست« گزارش مشــروحی درباره او » با عنوان 
»دیکتاتور صحرا« منتشــر کرده است. حاال در بخش سوم و پایانی 
این گزارش به قلم »نیکالس بالم«، آمده: »بن سلمان از نسل هزاره 
دوم است، با شخصیتی متزلزل و بی ثبات و قدرتی مطلق در عربستان، 
اما در آینده او می خواهد چه کند...همه از تیک های عصبی محمد بن 
سلمان ترس دارند. منابع سعودی می گویند که او یکی از وزیران را 
به مدت 10 ساعت در حمام زندانی کرد )آن وزیر بعداً در تلویزیون 
ظاهر شد تا درباره حکمت و خرد شاهزاده حرف های مزخرف بزند(.« 
نویسنده با یک مقام ارشد نیز صحبت کرده و او گفته بود به دنبال 
راه حلی است. همچنین مقام دیگری گفته که »هرکس که در حلقه 
او باشد، از او می ترسند«، باور نمی کنند که او بتواند کشور 35 میلیون 
نفری را درســت اداره کند. یکی از اعضای سابق حلقه ولیعهد  گفت 
که هرکسی که به او نزدیک است، از ارزیابی واقعی پروژه های بزرگ 
و ســنگین اش و امکان اجرایی بودن آنها وحشت دارد، با این حال 

هرگز جرات گفتن نه و نمی شود را ندارند.
 بالم این را هم نوشته که، بر اساس برنامه زمان بندی شده ساخت و ساز
اصلی شهر »نئوم«- شــهر خیالی بن سلمان- باید در سال ۲0۲0 
تکمیل و در سال ۲0۲5 مناطق جدیدی به آن اضافه شود! »احمد 
الخطیب«، وزیر گردشگری این شایعات را رد کرد و آنها را بیش از 
حد خوشبینانه دانست. به گزارش فارس، اکونومیست می نویسد: »پیدا 
کردن نئوم اولین مشکل بود. هیچ جاده یا تابلویی وجود ندارد. پس از 
سه ساعت رانندگی، ماشین در نقطه ای توقف کرد که راهنما و نقشه 
نشان می داد، چیزی آنجا نبود، به جز یک درخت انجیر کهنسال و 
شتری که در یک بزرگراه سریع السیر خالی راه می رفت و انبوهی از 
نخاله ها که در مسیر بودند و بقایای شهرکی که تخریب شده بود تا 
راه برای شهری بزرگ باز شود.« اکونومیست می افزاید، مساحتی که 
برای ساخت شهر در نظر گرفته شده، به اندازه کشور بلژیک است. از 
جمله مشاهداتش این بود که دید، دو پروژه تکمیل شده است، کاخ 
محمد بن ســلمان و چیزی که نقشه گوگل آن را »مرکز سنجش و 
آزمایش NEOM« می نامد؛ اما وقتی برای دیدنش با ماشین به آنجا 

رفت، چیزی جز یک کلبه موقت نبود.
ولیعهد مسلمین!

خبر دیگر از این سعودی چِی تازه به دوران رسیده آنکه در اقدامی 
که شــاید هدف آن معرفی محمد بن سلمان به عنوان فردی است 
که در کنار اصالحات، به دین اهمیت می  دهد، »صالح المغامســی« 
مبلغ سعودی نزدیک به بن سلمان، وی را »ولیعهد مسلمین« خطاب 
کرد. صالح المغامســی که پیش تر امام جماعت مسجد قبا بوده، در 
واکنش به ویدئوی پخش شــده از بن سلمان در حال شست وشوی 
کعبه نوشت: »خداوند از شما قبول فرماید و بر جایگاه، عزت و قدرت 

شما بیفزاید  ای ولی عهد مسلمین.«

سرویس خارجی-
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا این بار با سه اتهام 
مهم و ســنگین در ارتباط با اسناد محرمانه مواجه شده که اگر ثابت 

شوند حکم زندان برای وی قطعی خواهد بود.
حمله »اف بی آی« به اقامتگاه ترامپ در فلوریدا )که اقدامی بی ســابقه در 
این کشور بود( و کشف اسناد محرمانه و سری در جریان این یورش گسترده 
هــر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند و فشــارها بر ترامپ نیز روز به روز بیشــتر 
می شود. گزارش ها نشــان می دهد که اگر ثابت شود ترامپ اسناد محرمانه و 
سری را بر خالف قانون در اقامتگاه خود نگه داشته است، »باید« محاکمه شود. 
محاکمــه ترامپ نیز مهر ابطالی خواهد زد بر تمامی آرزوهای وی برای حضور 

مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲0۲4 میالدی. 
»تاکر کارلسون«، مجری شبکه» فاکس نیوز« هفته پیش بود که در برنامه 
خود در این شــبکه پیش بینی کرد علیه دونالد ترامپ طرح اتهام خواهد شد. 
از ســوی دیگر به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، وزارت دادگستری آمریکا در 
حال بررسی 3 مورد اتهام قانون شکنی توسط ترامپ است. این اتهامات، نقض 
قانون جاسوسی از طریق تصاحب اطالعات امنیت ملی ، از بین  بردن و مخفی 
کردن یا دســت بردن در اسناد به قصد اخالل در تحقیقات را شامل می شوند. 
رویترز نوشــته، قرار است وزارت دادگستری آمریکا در نشستی با خبرنگاران، 
به اسناد مهر و موم شده ای بپردازد که از طریق آن توانسته حکم دادگاه برای 
تفتیش عمارت اعیانی ترامپ را دریافت کند. با این حال این وزارتخانه با انتشار 
مجوزی که برای تفتیش عمارت موســوم بــه »مار ئه الگو« متعلق به ترامپ 

استفاده شده، مخالفت کرده است.
دردسر تازه ترامپ

همزمان با تالش وزارت دادگستری آمریکا برای اقامه دعوی علیه ترامپ، 
وی با دردســر تازه ای مواجه شده است. رسانه ها روز پنج شنبه گزارش دادند 
که »آلن ویســلبرگ« مدیر مالی »سازمان ترامپ« اتهامات خود درباره نقض 
قوانین مالیاتی به مدت بیش از 10 سال را پذیرفته است. به نوشته وبگاه شبکه 
»فاکس نیوز«، ویســلبرگ پذیرفته بابت تخلفاتش صد روز را پشت میله های 
زندان سپری کند و البته درباره فعالیت های سازمان ترامپ ادای شهادت کند. 
با اینکه پیش تر رســانه های آمریکایی برآورد کرده بودند ویســلبرگ در عدم 
اعالم دارایی های شــرکت و فرار مالیاتی، مبالغ هنگفتی به جیب این سازمان 
ســرازیر کرده، تحقیقات دادگاه به کشف فقط 50 هزار دالر دارایی نامشروع 
منتج شده است.وکیل این مقام سابق سازمان ترامپ در این باره گفت: »آقای 
ویســلبرگ در یکی از سخت ترین تصمیمات زندگی خود، امروز اتهامات علیه 
خود را پذیرفت تا این پرونده بعد از یک ســال کابوس برای او و خانواده اش، 
مختومه شود«.پیش تر نیز شبکه خبری »ســی ان ان« نوشت دفتر دادستانی 
نیویورک ســوابق مالیاتی ترامپ را از تاریخ ۲011 تا ۲019 به دســت آورده  
است. این در حالی است که ترامپ تالش می کرد از طریق دیوان عالی آمریکا 

دستیابی به این اسناد را غیرممکن کند.

هفت سال پیش که رهبران سعودي و امارات ائتالفي را تشکیل 
دادند که به قول خودشــان کار یمن را طي چند هفته یکسره 
کنند، هیچ گاه این تصور را نداشتند که نه تنها به هیچ نتیجه اي 
نخواهند رسید، بلکه بدتر از آن نیروهایشان رو به روي هم قرار 
گیرند و »جنگ علیه یمن« به »درگیري نظامي ابوظبي و ریاض 

در جنوب یمن« تبدیل شود.
روز جمعه نیز درگیری ها بین شبه نظامیان طرفدار امارات از یک طرف 
و از طرف دیگر گروه هاي مورد حمایت عربستان در حومه استان »شبوه« 
در نزدیکی میادین نفتی و مناطق بین این اســتان و »حضرموت« ادامه 
یافت و حتي این درگیري ها تلفاتي هم از میان دو طرف برجاي گذاشت. 
طي چند ماه گذشته عمده درگیري هایي که میان نیروهاي وابسته 
به عربســتان علیه نیروهاي وابسته به امارات صورت گرفته، در استان ها 
و مناطق نفت خیز یمن بوده و به نظر مي رسد که دو طرف تالش دارند 
تا از تسلط دیگري بر میادین نفتي یمن جلوگیري کنند. در واقع امارات 
متحده عربی و عربســتان، هرکدام به صورت جداگانه و حریص  گونه ای 
در پی ســرقت منابــع طبیعی و بهره بــرداری از مزیت های اقتصادی و 
ژئواکونومیک یمن هســتند و از آنجا که این منابع تا کنون بکر و دست 
نخورده باقی مانده، دو کشور نیز حتي تا سرحد یک جنگ تمام عیار علیه 

یکدیگر در جنوب یمن پیش رفته اند.
بر اساس بررسی دقیق زمین شناسی شرکت آمریکایي »یو. إس. جی. 
إس« مخازن دریایی نفت یمن بســیار وســیع است و این مسئله نشان 
می دهد ذخایر بکر یمن یکی از مهم ترین ذخایر مشــترک در بین کل 
کشــورهای خلیج فارس است و شاید این مسئله یکی از اسرار و رازهای 

شروع جنگ علیه یمن باشد.

سرویس خارجي-
پس از تجاوز ۳ روزه صهیونیست ها به غزه، آمارها 
افزایش عملیات مقاومتي فلسطیني ها علیه رژیم  از 

صهیونیستی در کرانه باختري خبر مي دهند.
امروز دیگر کمتر کســي تردیــد دارد که کرانه باختري 
در حال تغییر اســت. حجم عملیات هــاي فردي و گروهي 
فلســطیني ها در این بخش از سرزمین فلسطین به صورت 
ماهانه در حال افزایش است. مشخص است که برخالف رویه 
به نســبت آرامي که در گذشــته هاي دور در کرانه باختري 
شاهد بودیم، طي چند سال گذشته بویژه یک سال گذشته 

کرانه باختري در حال تبدیل شدن به نوار غزه دوم است. 
به عبارت دیگر فلســطینیان ساکن در کرانه باختري 
نیز به این نتیجه رســیده اند که هرگونه عقب نشــیني و 
سکوت در برابر اشــغالگران به اشغال بیشتر سرزمین شان 

منجر خواهد شــد و از این رو نیز تعداد عملیات هاي ضد 
صهیونیســتي در کرانه باختري این روزها بســیار بیشتر 
از گذشــته اســت. در همین ارتباط نیز منابــع میداني 
فلسطین گفته اند کرانه باختری طی دو روز گذشته شاهد 
30  عملیات مقاومتی بوده که اشغالگران و شهرک نشینان 
صهیونیســت  را در مناطق مختلف هدف قرار داده است. 
پایگاه خبري فلســطین الیوم نیز در گزارشي تائید کرده 
که نیروهای مقاومت فلســطین در کرانــه باختری، چند 
عملیات ضد صهیونیســتی با اســتفاده از ســالح گرم در 
خیابــان »القدس« و اردوگاه »البالطه« در نابلس و جنین 
نیز انجام داده اند. در همین ارتباط گفته شده که نیروهای 
مقاومت همچنین  در میــدان »العلیمی« در طولکرم به 
ســمت نیروهای اشغالگر  صهیونیســت کوکتل مولوتف 
پرتاب کردند. عالوه بر این گفته شده که یک شهرک نشین 

صهیونیســت پس از هدف قرار گرفتــن خودروی وی در 
ایست بازرسی »موو دوتان« مجروح شد.

عملیات های ضد صهیونیســتی شــامل تیراندازی، زیر 
گرفتن با خودرو، بسته های انفجاری، پرتاب کوکتل مولوتف 
و مقابله با شهرک نشــینان صهیونیســت اســت. آمارهاي 
اعالم شده از ســوي منابع فلسطیني نیز حکایت از افزایش 
حجم حمالت ضداشــغالگري در ســرزمین هاي فلسطیني 
دارد. براســاس این آمــار، از آغاز ســال ۲0۲۲ میالدی تا 
کنون یعنــي از حدود 8 ماه پیش بیــش از 6 هزار و 400 
عملیات توســط نیروهای مقاومت فلسطین علیه اشغالگران 
صهیونیست در سراســر اراضی اشغالی انجام شده است. در 
حالي که در ماه ژانویه یعني 8 ماه پیش 6۲3 اقدام مقاومت 
علیه صهیونیست ها ثبت شد، این آمار در ماه گذشته و طي 
 فقــط یک ماه بــه حدود 900 عملیات رســید. پیش بیني 

مي شود افزایش تعداد عملیات نیروهاي فلسطیني در ماه هاي 
آینده هم ادامه داشته باشد.

همزمان با افزایش عملیات هاي مقاومت فلســطین علیه 
اشــغالگران، »ناصر ابوشــریف«، عضو دفتر سیاسی جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین هشدار داده است که در جنگ آینده، 
بســاط رژیم موقت صهیونیســتی از خاک فلسطین برچیده 
خواهد شــد. ابوشــریف بعد از ظهر پنجشنبه تأکید کرد که 
پروژه صهیونیسم علیه فلسطین، بسیار واضح و روشن است و 
هر کس که توهم تشکیل دولت در مرزهای 1967 را داشت، 
با زورگویی رژیم صهیونیســتی، توهماتش از بین رفت. این 
عضو جهاد اسالمي با بیان اینکه جنگ آینده ملت فلسطین 
باید برای »جارو کردن اســرائیل از خاک فلســطین« باشد، 
تصریح کرد، باید در راستای آزاد سازی کامل فلسطین تالش 

کرد؛ لذا وحدت میادین در این زمینه نقش مهمی دارد.

30 عملیات ضد صهیونیستی طی 48 ساعت     جهاد اسالمی: اسرائیل را از خاک فلسطین جارو می کنیم

جدال سنگین عربستان و امارات در جنوب یمن 
برای سرقت نفت


