
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1399/11/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1( آقــای رضا عابدینی نظری به 
کد ملی 0038850842 به عنوان رئیس هیئت مدیره ، 2( آقای 
محمد صیاد به کدملی 0323615155 به نمایندگی شرکت 
خدمات مهندســی و شهر ســازی علوی دارای شناســه ملی 
10101658981 به عنوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره ، 
آقای مهیار نورعلی به کد ملی 0453419216 به نمایندگی 
از شــرکت پیونــد تجــارت آتیــه ایرانیان به شناســه ملی 
14005291651 به عنوان نایب رئیــس  و عضو هیئت مدیره 
برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه 
اوراق و اســناد مالی و تعهدآور از جمله چک، ســفته، برات، 
قــرارداد و غیره بــا امضاء متفق مدیرعامــل و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامــل با امضاء دو نفر از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. همچنین 
اوراق عــادی و مراســات با امضاء مدیرعامــل همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تمیشان سهامی خاص
 به شماره ثبت 15974 

و شناسه ملی 10100582370

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

شــركتنفتوگازاروندان)مناقصهگزار( در نظر دارد خدمات موضوع فوق را از طریق 
شرکت هاي واجد صاحیت داخلی )پیمانکار( تامین نماید. بدین وسیله از کلیه شرکت هایي که 
داراي شرایط ذیل مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك خود را بر اساس استعام ارزیابي 
کیفي، براي ارزیابي و تعیین صاحیت و همچنین پیشنهاد خود را به این امور ارسال نمایند:

الف-موضوعمناقصهعبارتاســتاز: تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازي سیســتم 
ذخیره سازي و پشتیبان گیري داده هاي دیجیتال

ب-برآوردماليمناقصه: برآورد مالي مناقصه مبلغ 19.118.000.000 )نوزده میلیارد 
و یکصد و هجده میلیون( ریال مي باشد.

ج-نوعوميزانتضمينشركتدرمناقصه: از نوع سپرده )واریز وجه نقد( و یا ضمانت نامه 
بانکي به میزان 955.900.000 )نهصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد هزار( ریال مي باشد.

د-مدتاجرايقرارداد: یک سال 
ر-شرايطالزاميبرايورودبهمرحلهارزيابيكيفي )در صورت عدم دارا بودن و یا 

عدم ارائه هر کدام از موارد ذیل، ارزیابي کیفي آن شرکت انجام نخواهد شد.(: 
* دارا بودن تأییدیه از سازمان حراست صنعت نفت

* دارا بودن گواهینامه صاحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
* دارا بــودن پروانــه افتا در حوزه خدمات عملیاتی و خدمات فنــی افتا، گرایش نصب و 

پشتیبانی محصوالت فتا
* دارا بــودن گواهی معتبر رتبه بندی و احراز صاحیت از شــورای عالی انفورماتیک، با رتبه 3 یا 
باالتر در رشته »تولید و ارائه رایانه های غیر Main Frame« یا »تولید و ارائه قطعات و ملزومات« 
* دارا بودن گواهی معتبر رتبه بندی و احراز صاحیت از شورای عالی انفورماتیک، با رتبه 3 

یا باالتر در رشته »خدمات پشتیبانی« یا »شبکه دادهای رایانه ای و مخابراتی«
* دارا بودن پروانه گارانتی فعال برای برند و کاالهای موضوع قرارداد از ســازمان حمایت 

)www.irangs.ir( از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در ســامانه جامع گارانتــی
* دارا بودن سابقه حداقل یک کار پایان یافته در زمینه تامین، نصب و راه اندازی یک عدد 

دستگاه EMC Unity در کشور
ز-معيارهایارزيابیكيفی:

۱( تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
۲( حسن سابقه در کارهای قبلی

۳( توان مالی
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی 
از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شــد. تاریخ درج آگهی نوبت اول و انتشــار فراخوان در سامانه، مورخ 1401/10/21 
می باشد. متقاضیان می توانند از تاریخ مذکور و حداکثر تا مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت 
دوم، برای دریافت اسناد استعام ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به آدرس اینترنتی فوق الذکر 
مراجعه نمایند. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
بدیهي اســت انتشــار این آگهي صرفاً به منظور شناســایي و ارزیابي متقاضیان طبق قانون 
برگزاري مناقصات بوده و ارســال اســناد و مدارك فوق الذکر هیچگونه حقي براي متقاضیان 
در مقابــل این شــرکت ایجاد نمي کند. ضمناً هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه اســت. 
متقاضیان در صورت داشــتن هرگونه سؤالي مي توانند با شماره تلفن هاي 06۱-۳۲۱۲۱6۱۲ 

و ۳۲۱۲۱6۱۱-06۱ تماس بگیرند.
AOGC.IR:آدرسوبسايت

شناسهآگهی:۱4۳87۲9شناسهنوبتچاپ:۱6۲۱74۵

آگهي عمومي ارزيابي کیفي مناقصه گران- مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 604/ 1401 م م ت
شركتملینفتايرانشماره فراخوان: 2001093567000097 - نوبت دوم

شركتنفتوگازاروندان)سهامیخاص(

روابط عمومي شرکت نفت و گاز اروندان

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1400/02/22 
و مجــوز شــماره 1400/1/2754 مــورخ1400/2/25 اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان تهران تصمیمات ذیل 
 اتخاذ شــد: آقای مجید شــاکری باکدملــی 0089910303 
و آقای کریم شاکری باکدملی1299984274 و آقای منصور 
ابراهیمی خوسفی باکدملی 4479772782 به سمت اعضای 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

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

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

شماره ملی 0074156871 به ســمت مدیرعامل انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته ، برات ، قراردادها و عقود بــا امضاء مدیرعامل 
و یــک نفر از اعضای هیئت مدیــره متفقاً و یا با امضای دو 
نفــر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شــرکت و 
اوراق عــادی و مکاتبــات اداری با امضــاء مدیرعامل و هر 
یــک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شــرکت 
و امضاء اســناد کارانه تیــر و اظهاریه های قــرارداد تیر با 
 امضــاء مدیرعامل بــه تنهایی همراه با مهرشــرکت معتبر 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی آريا ترابر راد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 55760 و شناسه ملی 10101008714

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
آقاسردار به شــماره ملی 0054886031 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین شیرگیری 
بشــماره ملی 0045260524 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای محمود شــیرگیری به شماره 
ملی 0045614040 به ســمت عضو هیئت مدیره 
و آقای امیرحســین یک کام الری به شــماره ملی 
0054606901 خــارج از اعضاء هیئــت مدیره به 
عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته و 
برات و کلیه عقود اسامی طبق ماده 44 اساسنامه 
با امضاء متفــق رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسات اداری 
بــا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت شیمیايی شمین
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29996

 و شناسه ملی 10100754556 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شــرکت در 
واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، 
بخش مرکزی ، شــهر تجریش، محله حکمت ، خیابان شهید 
دکتر لواســانی ، بن بســت گل ، پالک 2 ، طبقــه اول ، واحد 
جنوبی کدپستی 1935754945 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت نیک تراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 266045 و شناسه ملی 10103832470 

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

امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی خوشنام راه
سهامی خاص به شماره ثبت 115299 و شناسه ملی 10101589202 

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

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت ورنکو 
سهامی خاص به شماره ثبت 20380 

و شناسه ملی 10100659286

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

 1400/04/27 مــورخ  هیئت مدیــره  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت پــرورش داده ها به شناســه ملی 
10101147298 با نمایندگی آقای محمدحســین ذوالفقاری طهرانی 
با کد ملی 0043216031 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی 
پرسؤالکترونیک رادمهر به شناســه ملی 10102025262 با نمایندگی 
خانم شــراره پزشــگی وحدتی با کــد ملــی 0042844691 به عنوان 
نائب رئیس  هیئت  مدیره شــرکت صنعتی وبازرگانی صنام به شناســه 
ملــی 10102191894 بــا نمایندگــی آقای اکبر شــفیعی با کد ملی 
4410912518 به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران به شناسه ملی 10530004647 با نمایندگی آقای پیمان برازنده 
با کــد ملی 2593322888 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای ســید بابا 
رضا قریشی زاده با کد ملی 5219548931 خارج از اعضاء هیئت مدیره 
به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسامی و 
بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شــرکت ایجاد تعهد نماید با امضا 
ســه نفر از پنج نفر اعضا ء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت و اوراق عادی و اداری با امضــاء مدیرعامل و یا رئیس  و یا 

نایب رئیس هیئت  مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت اعتبار دارد.

آگهی تغییرات شرکت گسترش تداوم نور پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 477024 و شناسه ملی 14005140383

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1400/02/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج 
آگهی های شــرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره 
به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
محمد واحدی بــا کدملی3308982781 به عنوان 
رئیــس هیئت  مدیره آقای ســعید معینی ســده با 
کدملی 1160254451 به عنوان عضو هیئت  مدیره 
آقای علیرضا زاهــدی با کدملی 6199918983 به 
عنوان مدیرعامل و نائب رئیــس هیئت مدیره کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
ســفته بروات قراردادها و عقوداســامی با امضای 
مدیرعامــل )آقــای علیرضا زاهدی( همــراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

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

و شناسه ملی 14005143105

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه وحساب 
ســود وزیان ســال 99 مورد تصویب قرار گرفت. موسســه 
حسابرســی و خدمات مدیریت معتمد ارکان دارنده شناسه 
ملی 10104073682 به سمت بازرس اصلی و آقای حجت 
عــدل پرور ك.م 0603309437 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکســال مالی انتخاب شدند. آقای عباس امینی 
ك.م 0051388081 مدیرعامــل وعضو هیئت مدیره ، آقای 
رحیم امینی ك.م1189164116 رئیس هیئت مدیره ، آقای 
بابک امینی ك.م 0057047790 نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم ملک مشــاعی ك.م 0040468305 عضو علی البدل 
تعییــن گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
آگهی هــا انتخاب گردیــد. حق امضاء کلیه اوراق و اســناد 
تعهدآور بانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود 
اســامی و نامه های اداری و مراسات با امضاء آقای رحیم 
امینی )رئیس هیئت مدیره( و آقای عباس امینی)مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره( و آقای بابک امینی )نایب  رئیس هیئت 
مدیره( هریک به تنهایی همراه با ُمهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راش بر 
سهامی خاص به شماره ثبت 41466 

و شناسه ملی 10100868415

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

سال هشتاد و يکم   شماره 23221   تکشماره 50000 ريال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  سه شنبه 27 دی 1401   24 جمادی الثانی 1444    17 ژانويه 2023
]صفحهآخر[]صفحات۱0و4[

 رئیس  رژیم صهیونیســتی: وضعیت همین طور 
ادامه یابد اسرائیل چند پاره خواهد شد.

 پنجاه و ســومین اجاس ساالنه داووس در سایه 
بحران انرژی و تورم.

 نوری مالکی هشدار داد: عراق آبستن ناآرامی است.

 ترك  پُســت افســران ارتش رژیم صهیونیستی 
در اعتراض به وضعیت موجود. 

 ســازمان ملل: نیمــی از جمعیت افغانســتان 
گرسنه اند!

پوليتيکوخبرداد

خطر ورشکستگی صنایع پرمصرف
و بیکاری 8 میلیون نفر در اروپا

 وزیــر نفــت: مــردم در مصــرف بهینــه گاز 
همکاری خوبی کرده اند.

 شــرکت پشــتیبانی امور دام از توزیع گوشــت 
 گوســفندی 142 هزار تومانی بــدون محدودیت 

در کشور خبر داد.

 اکبر نیکزاد: عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن 
شتاب گرفت.

 پــس از مطرح شــدن شــائبه درخصوص نحوه 
به کارگیــری و فیش حقوقی، مســئول دفتر عضو 

شورای شهر تهران استعفا کرد.

يکسالپسازدستورويژهرسيدگیبهانبارهایاموالتمليکی

با پیگیری های دستگاه قضا ۲۰ هزار میلیارد تومان
به خزانه دولت بازگشت

]صفحه8[

واکاوی الیحه بودجه 1402 
از سیاست های مالیاتی تا میزان وابستگی به نفت

نتيجهشعارزنزندگیآزادیدرآمريکا

ماهی ۷0 زن در آمریکا
به دست همسران رسمی و غیررسمی خود کشته می شوند

صبحديروزانجامشد

تأکید بر بازگشت 56 میلیارد دالر از اموال ملت ایران
در تجمع طلبکاران شاه مقابل سفارت سوئیس در تهران

 همزمان با سالروز فرار شاه خائن از کشور، تجمع طلبکاران شاه تحت عنوان »مطالبه 56 میلیارد دالر 
دزدی« از سوی کمیته مردمی- دانشجویی مطالبه گران از شاه مقابل سفارت سوئیس در تهران برگزار شد. 
 تجمع کننــدگان بازگرداندن محتوای 384 چمدان پر از جواهرات و عتیقه جات منحصر به فرد دزدیده 
شــده توســط خاندان پهلوی را که بعضا عاوه  بر ثروت مادی بخشــی از میراث فرهنگی ایرانیان است، 

خواستار شدند.

 سهم مالیات در درآمدهای بودجه 41 درصد خواهد بود که این سهم به نوعی تحول در اقتصاد ایران است 
و تأثیرات مثبت خود را در سال های آینده نشان می دهد.

 نوید رجایی کارشــناس اقتصادی: برای درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر 826 همت در نظر گرفته شــده 
و این نشان دهنده آن است که سیاست های انقباضی ادامه خواهد یافت.

 30 درصد درآمدهای دولت در الیحه بودجه هم توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده 
و باید دید آیا این پیش بینی محقق می شود یا خیر؟

 برخی کارشناسان معتقدند اگر با افزایش صادرات نفت در سال آینده مواجه شویم می توان به محقق شدن 
درآمد نفتی بودجه امیدوار بود.

]صفحه۳[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

رونویسی BBC فارسی
از روزنامه های

زنجیره ای

گزارشخبریتحليلیكيهان

رونق معامالت در بورس
از رشد شاخص تا فروش خودرو  زیر قیمت بازار 

]صفحه4[

]صفحهآخر[

شاخصكلبورسدرپايانمعامالتديروز
بــاافزايش۳6هــزارو970واحدیبهرقم
يکميليونو680هزارو684واحدرسيد.

همچنيــنديــروزركورد۲ســالهورود
پولحقيقیبهبازارسرمايهشکستهشدكه
شايداينمســئلهمهمتريناتفاقمعامالت

بورسبود.
بســياریازكارشناسانمعتقدندمقاومت
يکميليونو647هــزارواحدیتبديلبه
حمايتخواهدشدوخطرشروعاصالحبازار

ازسربازاربرداشتهشدهاست.
رضاگلستانیكارشــناسبازارسرمايه:بودجه
سالآيندهحمايتخوبیازبورسانجامدادهاست.
بهموازاتبازارســهام،بورسكاالهماين
ماجرای در دارد،خصوصا رونقخوبی روزها

عرضهخودروزيرقيمتبازارآزاد.
ديروز۱0هزاردستگاهخودرویدناپالس
دربورسكاالعرضهشدكهبررسیهانشان
داداينخودرو۱8۵ميليونتومانزيرقيمت

بازارآزادمعاملهشدهاست.
هجدهــمدیماههمخودرویشــاهين
۳04ميليــونتوماندربــورسكاالقيمت
خوردكهحدود۲00ميليونتومانزيرقيمت

بازارآزادبود.
مجيدعشقی،رئيسسازمانبورس:هدفاز
عرضهخودرودربورس،ارتقایكمیوكيفی
آناســتتاباارتقایتوليداتخودروسازان

درنهايترضايتمشتريانبهدستآيد.

 

گرم است به هم 
پشت رقیبان  

یادداشت میهمان

] صفحه۲ [

صفحه آخر

»آزادی بیان« ممنوع! 
»همجنس بازی« آزاد!

اصالحاتمدنظربنسلمان
ازنگاهسعودیليکس؛

صفحه ۱۰

جریمه دستکاری پالک خودرو 
از۶0 هزارتومان تا یک سال حبس

معاونپليسراهورتهرانبزرگهشدارداد

صفحه ۱۱

افشای فساد درون سازمانی ضدانقالب
 با انتشار ایمیل های »نازنین بنیادی«

صفحه ۳
ناگفته هایی از زندگی نواب صفوی
سالگردشهادتنوابصفویويارانش

صفحه ۱۱

نباید جاسوس انگلیس را 
اعدام می کردیم ،

در روابطمان با اروپا سونامی شد!

نگاهیبهديروزنامههایزنجيرهای

صفحه ۳

تأکید رئیس جمهور بر تامین پایدار دارو
 و کاهش هزینه های درمان 

درجلسهستادهماهنگیاقتصادیمطرحشد



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 3000۲3۲3 - 3000۷1۹3۲  

* همان طوری که رهبر معظم انقالب فرمودند راه عالج وسوسه تبلیغات اثرگذار 
بر ذهن جوان و نوجوان تبیین اســت. باید مجموعه فرهنگی کشــور به ویژه 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشــت و تمام دستگاهها و 
نهادها همایش تبیین برای تمام کارکنان به ویژه دانش آموزان و دانشــجویان 
برگزار کنند و فرزندان انقالب را با شیوه های دشمنان برای ضربه زدن به نظام 
و انقالب آشنا ســازند. باید ترتیبی اتخاذ کرد که به صورت هفتگی و ماهانه 

این جلسات برگزار شود.
عظیمی
* رهبر معظم انقالب در حکم انتصاب سردار رادان به فرماندهی نیروی انتظامی 
جلب رضایت خداوند و رضایت مردم را یکی از اصلی ترین ماموریت های سردار 
دانســته اند. تالش در این راه نویدبخش روزهای امنیت مردم و اقتدار پلیس 

خواهد بود.
خجسته
* ممنون و قدردان زحمت های کشــیده شده شبانه روزی سردار اشتری در 
این مدت در نیروی انتظامی هســتیم از سوی دیگر با شناختی که از سردار 
رادان داریم می توان گفت که دوره فرماندهی ایشان نیز درخشان خواهد بود. 

ان شاءاهلل.
شهبازی
* با انتصاب ســردار رادان به فرماندهی نیروی انتظامی از سوی رهبر معظم 
انقالب و با ســابقه درخشانی که در این مدت در مسئولیت های گذشته خود 
به جا گذاشــته منتظر یک تحول جدی در فراجا و روزهای بهتر برای امنیت 

و آرامش جامعه هستیم.
عبداللهی
* وجود عبارت صیانت از شأن کارکنان نیروی انتظامی در حکم انتصاب سردار 
رادان به فرماندهی فراجا از سوی رهبر حکیم انقالب وظیفه فرماندهی جدید 
را ســنگین می کند باید تالش شود اوباش و سلبریتی ها چه در خیابان و چه 

در فضای مجازی جرأت هتاکی به پلیس را نداشته باشند.
خواجه پور

* آیا نماینده محترم چابهار )آقای ســعیدی( وقتی با سخنان ساختارشکنانه 
مولــوی عبدالحمیــد هم مواجه شــد از همین ســخنانی کــه علیه آقای 
دکترمحمدجواد الریجانی بر زبان راند بیان کرد یا یکطرفه به قاضی می روند؟ 
سخنان و اقدامات تفرقه انگیز و ورود به پازل تفرقه افکنی انگلیسی را چه کسی 

در شرق کشور آغاز کرد؟
بردبار

* »دکتر احمد راســم النفیس«  اندیشمند بزرگ اسالمی و نویسنده مصری 
می گوید هیچ مذهب اسالمی بهائیت را تأیید نمی کند و هدف نهایی این فرقه 
حمایت از صهیونیســم و به راه انداختن جنگ علیه اسالم است. عجیب است 

که یکی از مولوی ها در شرق کشور به دفاع از این فرقه ضاله پرداخته است!
تلخابی

* از تالش ها و زحمات شهردار جهادی و انقالبی برای حل معضالت و مشکالت 
کالنشهر پایتخت تقدیر و تشکر می کنیم. خداوند بر توفیقاتش بیفزاید.

محمدیان 
* آقای محســن رهامی! وقتی شــما و همفکرانتان بیش از سه دهه به جای 
ایجاد گشایش و رفاه برای مردم جز ویرانی و کسادی چیزی باقی نگذاشته اید، 

بدیهی است این رفتار از طرف مردم بی پاسخ نمی ماند.
نیک بین
* بنابر اخبار رسانه های خارجی و عراقی، آمریکای جنایتکار برای بی ثبات کردن 
عراق به احیای نسل جدید گروهک تکفیری داعش مشغول است. انتظار می رود 
نیروهای مردمی و حشدالشعبی و ارتش کشور مصیبت زده از دست آمریکای 
جنایتکار، نطفه این گروهک ها و طرح و نقشه آمریکا در شکل دادن به آنها را 

برمال سازند و نگذارند زحمات شهدای مقاومت پایمال شود.
صدرایی
* شبکه های ضدانقالب فارسی زبان مثل بی بی سی فارسی باور نمی کنند که 
همه چیز تمام شده و بازی را باخته اند. اغتشاشات وارد چهار ماه که نشد هیچ 
به ماه دوم هم درســت و حسابی نرسید. طبیعی است که باید از دست مردم 

هوشمند ایران عصبانی باشند.
مهربان
* درگیری در منطقه رفید یا در نابلس فلســطین با نظامیان صهیونیست در 
هفته گذشته منجر به فرار نظامیان صهیونیست از محل درگیری شد! وقتی 
نیروهای اشغالگر با صدای تیراندازی مبارزان فلسطین روبه رو شدند فرار را بر 
قرار ترجیح دادند. ان شــاءاهلل این شروع روزشمار محو رژیم کودک کش است 
و با تســلیح جبهه مقاومت در سرزمین های اشــغالی روند سقوط این رژیم 

تسریع خواهد شد.
جلیلی
* بدترین شرایط برای یک فرمانده زمانی است که سرنوشت جنگ و صلح در 
دســتان او نباشد. زلنسکی رئیس جمهور ناتوان و سردرگم اوکراین امروز این 
وضعیت را پیدا کرده چرا که زمزمه معامله بر سر اوکراین میان ناتو و روسیه 
او را لحظه ای آرام نمی گذارد و حمایت های مطلق وعده داده شده اعضای ناتو 
از اوکراین در مقابل روســیه یکی پس از دیگری در حال رنگ باختن اســت. 

کاش زلنسکی یک کمدین باقی می ماند و رئیس جمهور کشورش نمی شد.
فرشادی
* در اینکه ما درگوشــه وکنار ناکارآمدی هایی داریم و فشار زندگی به مردم 
کشورمان زیاد است حرفی نیست ولی نباید تصور کرد فقط ایران و ایرانی ها 

مشکل دارند و غربی ها از هرمشکلی در امان هستند.
سلطانی
* دشــمن در طراحی دشــمنی جدید علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به دنبال آن اســت که در خارج بتواند گروهی را به تدریج به محور تحرکات 
براندازانه در داخل تبدیل کند و یک گروه کوچک فعال و آشوبگر در داخل به 
وجود بیاورد که به عنوان پیاده نظام دشمن به فراخوان ها جواب بدهد. تکلیف 
انقالبیون برای خنثی کردن این پروژه دشــمن ایستادن سمت مردم و پرهیز 

از هر نوع دو قطبی  سازی در جامعه است.
خورشیدوند
* دیپلماسی منفعل مدیران ورزش کشورمان در منطقه موجب شده کشورهای 
منطقه به ویژه کشــورهای حوزه خلیج همیشــه فارس بعضا با شیطنت های 
هدفمند به دنبال رسمیت دادن به واژه های جعلی نظیر خلیج )عربی( باشند.
مسئوالن دستگاه ورزش و وزارت خارجه باید یک بار به صورت جدی تکلیف 

خود را با این کشورها روشن کنند.
ارجمند
* اگر چه با تالش مســئولین وزارت بهداشــت اوضاع داروهای معمولی مثل 
ســرم و آنتی بیوتیک ها رو به بهبود است و با چالش این اقالم دارویی مواجه 
نیستیم ولی متاســفانه شاهد کمبود برخی داروهای دیگر مانند اسپری های 
تنفســی در داروخانه های کشور هستیم که با توجه به وارداتی  بودن نیمی از 
مواد اولیه داروها نوسانات ارزی می تواند به صورت جدی روی قیمت این داروها 
اثر بگذارد و برای بیماران مشکل درست کند. امیدواریم با پیگیری مسئولین و 

تالش مضاعف آنان مشکالت حل بشود.
اسماعیلیان
* از وزارت بهداشــت درخواست می شــود نظارت و بازرسی بیشتر نسبت به 
خوراکی هایی که در بازار و مغازه ها به مردم عرضه می شود داشته باشد. برخی 
افراد سودجو اقدام به فروش زردچوبه، زعفران، عسل و... تقلبی می نمایند که 

به جای بهبود جسمی افراد به تشدید بیماری افراد منجر می شود.
حسینی
* برای کاهش تصادفات در کشــور باید به اصالح 300 نقطه  حادثه خیز که 
در کشــور شناسایی شده است اهتمام کرد. چرا با وجود شناسایی این نقاط، 

اقدامی جدی و عملیاتی نمی شود؟ مشکل  کجاست؟
مجید بیگی

رونویسی BBC فارسی
از روزنامه های زنجیره ای

متاسفانه برخی رسانه های مدعی اصالحات به منبع اخبار رسانه های 
معاند بدل شده اند. این رسانه ها از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند اما 

در حال خدمت رسانی به دشمن هستند! 
رسانه های ضدانقالب در دشمنی و خباثت علیه ملت ایران از هیچ 
اقدامی دریغ نمی کنند. در این میان، رســانه های دشــمن در برخی 
مواقع با کمبود ســوژه و خبر مواجه شده و در تهیه خوراک ضدایرانی 

با مشکل مواجه می شوند.
نکته قابل تأمل اینجاست که رسانه های زنجیره ای به دفعات، این 
نقطه ضعف رســانه های معاند را پوشش داده و در نقش یار کمکی و 

نیابتی، برای رسانه های دشمن خوراک تهیه کرده اند.
در جدید تریــن نمونه، روزنامه اعتمــاد در مطلبی تأمل برانگیز به 
وضعیت خانواده کیان پیرفلک، کودک شــهید 9 ساله ای پرداخته که 

در جریان اقدام تروریستی در ایذه به شهادت رسیده بود.
پس از انتشار این مطلب، بی بی سی فارسی با ذوق زدگی به بازنشر آن 
پرداخت. این رسانه ضدایرانی در همین رابطه نوشت: »روزنامه اعتماد 
چاپ تهران می گوید میثم، پدر کیان پیرفلک، کودک ۱0 ساله ای که 
در جریان سرکوب اعتراضات توسط ماموران مسلح جمهوری اسالمی 
در ایذه کشته شــد، به دلیل شدت جراحات ناشی از شلیک مستقیم 
ماموران عمال توانایی حرکتی از ناحیه پایین تنه ندارد و حتی نمی تواند 
بنشیند. برادر آقای پیرفلک به روزنامه اعتماد درباره وضعیت جسمی 
میثم پیرفلک، واکنش به خبر کشته شدن فرزندش و روند درمانی او 

گفته است.«
این رسانه ضدایرانی در ادامه نوشت: »سجاد پیرفلک گفته برخی از 
داروهای مورد نیاز برای درمان پدر کیان، فوق العاده هم گران بودند و 
کمیاب. مردم برای پیدا کردن دارو خیلی به ما کمک کردند و همدلی 
زیادی با ما داشتند«. او از رد پیشنهاد کمک های دولتی گفته و خبر 
داده هرگونه کمکی از طرف دولت را منوط به شناســایی قاتل کیان 
کردیم«. پیشــتر مهرداد پیرفلک، عمــوی دیگر کیان پیرفلک نیز در 
اینســتاگرام خود در مورد وضعیت عمومی برادرش نوشته بود و گفته 

بود که روند مداوای او چندین ماه ادامه خواهد داشت.«
دستاوردتراشی کاسبان برجام

با دروغ های تکراری
روزنامــه آرمــان ملی در تیتــر خود با عنوان »ایــران ذیل فصل 
هفتم منشــور بود، واقعیت را بپذیریم« به نقل از یک فعال سیاســی 
اصالح طلب نوشته است: »ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل 
حتی تا مرحله ای پیش رفت که در اندیشــه برخوردهایی با آن بودند. 
شش قطعنامه در مورد ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده بود. 
حال مذاکره کنندگان قبلی این مورد را قبول نداشته باشند خب، قبول 
نداشته باشند. ایران ذیل فصل هفتم منشور بود، واقعیت را بپذیریم.«
مدعیان اصالحات با این مقدمه که ایران ذیل فصل هفتم منشــور 
ســازمان ملل بود و بعد از برجام از ذیل آن خارج شد می خواهند القا 
کنند که با برجام شق القمر کرده و در حوزه سیاست خارجی انتقادی 

به عملکرد آنها و دولت مورد حمایت آنها نیست.
این در حالی اســت که اوالً( چنان که بارها گفته شــده، هیچ یک 
از قطعنامه های صادر شده علیه کشورمان ذیل کلیت فصل ۷ منشور 
قرار نداشــته و هرگاه آمریکا و متحدان غربی اش به دنبال کشــاندن 
قطعنامه های ضدایرانی به ذیل فصل ۷ بودند، روســیه و چین با این 
استدالل صحیح که ایران هیچ گاه امنیت جهان را به مخاطره نینداخته 
مانع از این کار شده اند. از همین رو قطعنامه ها علیه ایران صرفاً ذیل بند 
4۱ این فصل و نه کلیت فصل ۷ یا بند 42 )اقدام نظامی علیه یک کشور( 

به تصویب رسید تا صرفاً »الزام آور« بودن آن مشخص و مؤکد باشد.
ثانیاً( چالش اصلی در برجام این نیست که ایران ذیل فصل هفتم بود 
یا نبود. نکته این است که 8 سال دولت مورد حمایت مدعیان اصالحات 
تمام هّم و غّم خود را بر برجام متمرکز کرد و زلف همه مشــکالت و 
حتــی آب خوردن مــردم را به برجام گره زد! تا جایی که به دلیل عدم 
توجه به ظرفیت های داخلی و وضع اقتصادی کشور، تورم های کمرشکن 
و چندصد درصدی در مسکن و ارز و خودرو و کاالهای اساسی و... بر 
سر این کشور آوار شد. روحانی سال 95 گفته بود: »اگر برجام نبود یک 
بشــکه نفت نمی توانستیم صادر کنیم!« حاال همین دیروز خبرگزاری 
رویترز نوشت: »ایران رکورد فروش نفت در 4 سال گذشته را شکست.« 
حاال برخی اصالح طلبان بعد از گذشــت نزدیک به 9 سال تنها چیزی 
که به عنوان دستاورد برجام معرفی می کنند این است که فضای غرب 

علیه ایران کمی متعادل تر شد!
نقش مهار کرونا

در مثبت شدن شاخص اشتغال
با همت دولت در مهار کابوس کرونا، شــاخص اشتغال مثبت شده 

است.
در حالی که کرونا اواخر تابستان سال گذشته، روزانه ۷00 نفر قربانی 
می گرفت، اکنون این آمار به زیر ۱0 نفر و برخی روزها کمتر از 5 نفر 
رسیده است. واکسیناسیون گسترده و چند مرحله ای کرونا، موجب رونق 
کسب و کارها شده است. در این زمینه روزنامه فرهیختگان گزارش داد: 
آمارهای منتشرشده نشان می دهد خالص اشتغالزایی تابستان ۱40۱ در 
مقایسه با تابستان سال ۱400 حدود 3۷3 هزار نفر افزایش داشته است.
بررســی داده های منتشرشده مرکز آمار از نیروی کار کشور نشان 
می دهد جمعیت کل شاغالن کشور در سال ۱384 بیش از 20 میلیون 
و 6۱8 هزار نفر بوده و در طول ۱6 سال با افزایش 3.۱ میلیون نفری 
به حدود 23 میلیون و ۷۷9 هزار نفر در تابستان ۱40۱ رسیده است. 
درخصوص تغییرات فصلی نیز، مقایســه جمعیت شاغالن در تابستان 
۱40۱ با مدت مشابه سال ۱400 نشان می دهد طی این مدت جمعیت 
شاغالن کشور رشد 3۷3 هزار نفری )۱.5 درصدی( را تجربه کرده است. 
این گزارش با بیان این که در بخش کشــاورزی در طول ۱۷ سال 
گذشته، ۱/۷ میلیون شغل کاهش یافته می افزاید: بخش صنعت ایران 
طی دو دهه اخیر راه متفاوت تری نسبت به بخش کشاورزی رفته است؛ 
به طوری که نگاهی به آمار شــاغالن بخش صنعت نشان می دهد این 
بخش در طول ۱۷ سال گذشته علی رغم مشکالت تحریمی و کاهش 
سرمایه گذاری، نرخ رشد هرچند مالیمی داشته است. چنانچه جمعیت 
شاغل در بخش صنعت کشور از 6 میلیون و 25۷ هزار نفر در سال 84 
به بیش از ۷ میلیون و 900 هزار نفر در سال ۱400 رسیده است. طی 
مدت یک ساله تابستان ۱400 تا تابستان ۱40۱ نیز حدود ۱2۱ هزار 
نفر به این شــاغالن افزوده شده، البته در زمینه آمار ذکرشده باید به 
تاثیرپذیری حداقلی این بخش از تحریم اشاره کرد که شاید با درنظر 
گرفتن قطع ارتباط با شرکت های خارجی و جایگزینی کاالهای مشابه 

داخلی قابل توجیه باشد. 
بخش خدمات در میان ســایر بخش های اقتصادی کشــور دارای 
بیشترین سهم اشــتغال افراد است. آمار نشان می دهد طی سال های 
۱384 تا سال ۱398 جمعیت شاغالن در این بخش روند رو به رشدی 
داشته است اما در سال ۱398 و با شیوع ویروس کرونا تقریبا ۷63 هزار 
نفر از شاغالن این بخش کاهش یافته است. با این حال طی سال های بعد 

توانسته است بازیابی تقریبا خوبی را نشان دهد، به طوری که در تابستان 
۱40۱ با ثبت اشتغال ۱۱ میلیون و 9۷6 هزار نفری نسبت به تابستان 
۱400 بیش از 500 هزار نفر به جمعیت شاغالن این بخش اضافه شده 
است. ظرفیت کشور نیز نشان می دهد بخش خدمات هنوز به مرحله 
اشباع نرسیده و وجود بازارهای بکر خدماتی نظیر اقتصاد دیجیتال و 
گردشگری و ترانزیت هم به کاهش اتکای به مشاغل صنعتی با توجه 
به محدودیت های سرمایه گذاری می انجامد و هم به درهم تنیدگی بیش 

از پیش بخش های اقتصادی به یکدیگر کمک  کند. 
فرصت های طالیی برای ایران

در بازار 850 میلیارد دالری اوراسیا
بازار گسترده اتحادیه اوراسیا با حجم مبادالت 850 میلیارد دالری، 
فرصتی مناسب برای توسعه صادرات ایران است که در دولت رئیسی 

مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.
روزنامه اصالح طلب آرمان در گزارشــی دربــاره اهمیت این بازار 
و »فرصت طالیی بازار اوراســیا در ســایه رایزنی های ایران و روسیه« 
نوشــت: پس از الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراســیا حدود 862 
کاال مشمول تجارت ترجیحی شـد که بیش از 500 قلـــم از کاالی 
مذکور برای ایران در نظر گرفته شده درنتیجه بازار بزرگی برای ایران 
شکل گرفته و اعضای این اتحادیه با برخورداری از ظرفیت های مطلوب 
در بخش استخراج نفت، تولید گاز، تولید برق، تولید آهن و فوالد حائز 
رتبه خوبی در ســطح جهان هستند لذا بخش های مختلف اقتصادی 
درصدد اســتفاده بهینه از فرصت ایجاد شده برای توسعه تکنولوژی و 
بازار صادراتی است. طی سال های گذشته ایران نتوانسته بود به خوبی از 
این فرصت بهره بـرداری کند این درحالی است که به گفته کارشناسان، 
با افزایش تحریم ها بازار اوراســیا فرصتی طالیی محسوب می شود که 
می تواند هزینه هـای تحریم را کاهش دهـد هرچند تکمیل کریدورهای 
تجاری ایران از جمله پیش شرط های توسعه همکاری ها در این حوزه 
محســوب می شــود که می تواند رایزنی های صورت گرفته با برخی از 

کشورهای عضو از جمله روسیه را افزایش دهد.
روابط دوجانبه، منطقه گرایی و گره زدن منافع اقتصادی همسایگان 
شمالی به ظرفیت های ایران، دستاوردهای بیشتری را می تواند نصیب 
ما کند. اهمیت اقتصادی این اتحادیه به قدری است که با شکل گیری 
آن، کشورهای مختلف عالقه خـــود را برای عضویت ابــراز کردند و 
میزان تجارت اتحادیه اوراسیا با کشورهای جهان حـدود 850 میلیارد 
دالر است که از این میــزان 33۱ میلیارد دالر مربوط به واردات است.

 در توافقنامه تجــارت ترجیحی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی امکان داده شده که 
بیش از 500 قلم کاالی خود را با تعرفه صفر و یا نزدیک به صفر درصد 
به 5 کشــور اصلی عضو، شامل روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان 

و قرقیزستان صادر کنند.
جنگ اوکراین، در خلق فرصت های جدید برای ایران در توســعه 
همکاری های موجود با روسیه و دیگر کشورهای منطقه اوراسیا بی تاثیر 
نبوده اســت امــا اراده در این زمینه و بهره وری مطلـــوب از فرصتها 
شـــاخصی مطلوب است که در عرصه بین المللی از اهمیتی مطلوب 

برخوردار است.
کشورهای محصور در خشکی اوراسیا، نیاز مبرمی به دسترسی به 
آبهای گرم جنوبی دارند بنابراین به صرفه ترین و امن ترین راه هند برای 
دسترسی به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا از جغرافیای ایران می گذرد 
و تأکید بر گردشگری و ترانزیت، این فرصت را به ایـــران می دهد که 
زمینـه گره زدن اقتصاد همسایگان بـه ژئوپلیتیک ایران فراهم آمده و 
هزینه تحریم ایران در صحنه روابط بین الملل برای غربی ها به شـدت 

افزایش یابد.

گرم است به هم پشت رقیبان پِی قتلم
ای عشق دل افروز، دل من به تو گرم است

حرمت قلم ایجاب می کند که جز حق ننویسد و جز خیر نخواهد. به 
خاطر همین حرمت است که هرگز نباید آن را برای غیر حق و خیر به کار 
گرفت. از حق و خیر، گفتن و نوشتن و خواستن یعنی به دور از اغراق و 
اجحاف، آنچه می دانیم را ترویج داده و از چیزی غیرخدا نترسیم و مالمت 
دیگران اثری در اراده ما نداشــته باشد. حق را رها کردن و ترسیدن از 
هزینه آن، نامردی و اجحاف است؛ همان گونه که زیاده گویی و اغراق ، 
ناصواب اســت. همان گونه که آدمی به خاطر گفته های ناحق و نابجا و 
نادرست، مؤاخذه می شود ، به خاطر نگفتن حق هم مؤاخذه خواهد شد. 
در طول تاریخ هم همین گونه بوده و بسیاری از اتفاقات ناگوار، به خاطر 

نفهمیدن موقع کتمان یا افشاء حقیقت پیش آمده است. 
»از میان اهل کتاب، گروهی درســت کردارند که آیات الهی را در 
دل شب می خوانند و سر به سجده می نهند / به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند و به کار پسندیده فرمان می دهند و از کار ناپسند بازمی دارند و 

در کارهای نیک شتاب می کنند، و آنان از شایستگان اند.«1
و کدام پسندیده ای برتر از جهاد تبیین است در روزگاری که دشمنان 
بر جنگ روایت ها تمرکز کرده و با حیله های رســانه ای خون شهدا و 
دستاوردهای بی نظیر انقالب اســالمی را نشانه رفته اند. جای جالد و 
شهید را عوض می کنند و شب را روز و روز را شب می نمایانند و پلیدان 
و خبیثان و شیاطین انس، به مقدسان و مقدسات ما توهین می کنند و... 
و هنوز سکون و سکوت؟ دلیل این بی عملی چیست و چه مطلبی هنوز 
نامعلوم است؟ در خباثت دشمن شک داریم یا در حقانیت خودمان؟ کینه 
و کدورتی شــخصی در میان است که زبان در دفاع از انقالب و کشور 
نمی چرخد؟ چه اتفاق دیگری باید بیفتد تا قلم به حرکت بیفتد؟ دهان 
جنباندن از خون دادن شهدا سخت تر شده است؟ به کسی گفته شد ، 
پدرت ُمرده و او مدام می گفت: می دانم خبری را از من پنهان می کنید. 
خبر آمد و اتفاق رخ داد. هنوز منتظریم؟ مردم، عزیزان و آرامش خود 
را برای انقالب هزینه کردند و منتظر خواص نماندند. فتنه اخیر که در 
اغتشاش و اعوجاج و بی حیایی پیچیده شده بود اگرچه سخت و دلگیر 
بود ولی اگر از دل خاکسترش ، گوهری مثل پدر و مادر شهید عجمیان 
بیرون آمده باشد ، کافی است تا تسکین غصه ها بشود. حرف های مادر 
عجمیان ، قیمت ندارد و یک جو معرفت پدر این شهید عزیز را نمی توان با 
تمام دنیای دنیاپرستان و سلبریتی ها و ساکتین معاوضه کرد که دنیای او 
واقعی و دنیای اینها مجازی ، حبابی و خیالی است. مادر شهید بیگداشتی 
می گفت که دیدن شهدای فتنه اخیر، شهدای خودمان را از یادمان برد. 
شهید علی وردی، شهید بیرامی و پورنوروز و ده ها شهید دیگر این روزها، 
کار اصلی را کردند و مابقی را به ما سپردند و اکنون سکوت؟ أثَّاَقْلُتْم اِلَی 

نَْیا ِمَن اْلِخَرْهًِ؟۲ اْلَْرِض؟ أََرِضیُتْم بِالَْحَیاْهًِ الُدّ
  همان حرمتی که در ابتدا گفته شــد ، این قلــم را وامی دارد که 
منصفانه تر و به دور از اغراق و اجحاف و به ســهم خود از حریم والیت 
و امامت در برابر اشــرار ، دفاع کند. همان تفکر شروری که تقلب را در 
انتخابات 88 بهانه می دانست و اصل نظام را نشانه رفته بود ، این بار هم 
زن، زندگی و آزادی را بهانه حمله به کانون های قدرت ایران و در رأس 
آن رهبری معظم انقالب اسالمی قرار داده است. نشانی غلط است اگر 
ریشه اصلی اغتشاشات را سیاسی و اقتصادی بدانیم ، در حالی که هیچ 
شعار سیاسی له یا علیه سیاسیون شنیده و هیچ شعار اقتصادی روی 
دیوار نوشته نشد. اغتشاشات، معموالً در مناطق مرفه و متوسط جامعه 
بود و تالش دشمنان بر تعطیلی بازار کسب وکار مردم بود. عامل اقتصادی 
در الیه بعدی بود ، همان گونه که گرفتن تمرکز دولت در اصالح اقتصاد 
ویران شده در دولت قبل و ناامید کردن مردم از تغییر را باید از اهداف 
دوم و سوم دشمنان بدانیم. تشبیه اغتشاش به انقالب هم مقایسه فنجان 

و فیل است. هم در شکل متفاوت اند و هم در معنا مغایر. 
اغتشاش اخیر، بی هدف و بی صاحب و بی جایگزین و بی اندیشه و 
مسلِح بی رحم و بی ضابطه و بی حیاء و فحاش و مردم ستیز و کشورسوز 
و دروغگو و ظالم و وابسته به دشمن و مجازی و... که زن را برهنه و در 
حد زاییدن و شیردهی متنزل کرد. ولی انقالب اسالمی ما این گونه نبود. 
خودجوش بود و حقیقی و ظلم ستیز و هدفش استقالل و آزادِی در بستر 
جمهوری اسالمی ، که با رهبری پیامبرانه امام ، کشور را نجات داد و اجنبی 
را از میهن اخراج کرد و مردم را از زیر پای کاپیتوالسیون و حق توحش ، 
به آقایی و مســئولیت پذیری رساند. در انقالب اسالمی آسیب زدن به 
بیت المال و اموال مردم ممنوع بود و انقالبیون به ارتش پهلوی گل هدیه 
کردند و پاسخ کشتار 1۷ شهریور و امثال آن را با »ارتش برادر ماست« 
دادند و سالح شــان، منطق و استدالل دینی و عقلی و صداقت بود و... 

که زن را مفتخرانه بانوی خانه و خانم جامعه کرد.
در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هستیم و امروز، وارث تمام 
افتخارات گذشتگانیم. حق و انصاف، به ما تکلیف می کند که قدردان و 
شکرگزار نعمات بی نظیر انقالب اسالمی باشیم و با مردم سخن بگوییم 
و تبلیغات شیطانی رسانه ها علیه خدا و خلقت را درحد خودمان خنثی 
ُهْم  کنیم. گستاخی شیطان که در برابر خدا ایســتاد و گفت »َلُْغِویََنّ
أَْجَمعیَن«3 را امروزه رسانه های استکبار جهانی برعهده گرفته و در حال 
انجام آن هستند. انحراف عمومی جهان را نمی بینیم؟ هیچ مسئولیتی 
در قبال لجن پاشــی رسانه های شیطان، در جهان و به ویژه علیه مردم 
 مظلوم ایران نداریم؟ عهدمان با امام و شــهدا را به یاد نداریم؟ شعار 
»روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می دارم از انقالبم« که شهدا مأموریت 
خود کرده بودند را از یاد برده ایم؟ آیا ســکوت بس نیســت؟ و برای 

سکوت مان پاسخی برای خدا آماده کرده ایم؟
باید به یاد سپرد که تکلیف امروز ما دفاع از انقالب اسالمی با همه 
دستاوردهای طالیی و بی نظیر آن است. اگر نقصی هست ، از آن بی دقتی 
است که کار را به غیرانقالبی ها سپرد و مردم را به زحمت انداخت. در 
اقتصاد و خودرو ســازی و فرهنگ و آموزش وپرورش اگر ضعفی هست 
از موریانه های نفوذ کرده ای اســت که اتفاقاً مأمور بدنام کردن کشور 
و ناراحت کردن مردم اســت و بیش از همه، مســئولین امرشان باید 
پاسخگو باشند و گزارش بدهند که چرا اجازه نفوذ داده اند؟ وگرنه چرا 
در موشکی و نظامی و امنیتی و پزشکی و عمرانی و امثال اینها پیشرفت 
مان چشمگیر است؟ شاید یکی از وظایف مهم دولت محترمی که نشان 
داده جرأت و اراده اصالح امور را دارد این باشد که سریع تر از گذشته 
خود، یک بار و برای همیشــه درد مزمن خودرو سازی را حل کند که 
بیش از این طعنه دالالن و شبکه های فساد را نشنویم. تغییر در شورای 
عالی انقالب فرهنگی مبارک اســت و در گام بعد باید از شورای عالی 

آموزش وپرورش هم گزارشی گرفته شود.
شعری که در پیشــانی این نوشته آمده اگرچه سوزی شبیه »َهل 
ِمن ناِصریَنُصرنی« دارد ولی گویای واقعیت تلخ امروز است. اینکه فالن 
مســئول اروپایی، اروپا را باغ و سایر جهان را جنگل بنامد ، از کم دانی 
اوست و اگر بایدن نّفاخ ، کشورهای جهان را وصله شلوار خود بنامد از 
کم فهمی و کم ادبی اوســت که می توان به حساب پریشان بافی این دو 
گذاشت ولی گستاخی بی شرمانه نخست وزیر انگلیس در ماجرای اعدام 
یک جاسوس خبیث ، نشان از اقدام مهم و مؤثر و درست دستگاه محترم 
قضاست که باید تأیید شود. اگرچه، نخست وزیر انگلیس می توانست 
از ســفیر بریتانیای کبیر در ایران ، داســتان شلوار نجس شده اش را 
بپرسد ، یا تصاویر چشمان اشکی و قرمز سربازان وحشی و اسیر شده 
انگلیسی را ببیند ، تا معنی صحیح بزدالنه را متوجه شود. یا می توانست 
با مدیریت صحیح بر تأمین تخم مرغ، مردم لندن را با جیره بندی این 

غذای غالب شان تحقیر نکند. 
آمریکا و اروپا، در تأمین غذا، انرژی و ســالمت برای مردم خود، 
درمانده شــده اند و نیاز مبرم به منحرف کردن افکار عمومی جهان از 
این رسوایی دارند. لذا این گنده گویی ها الف در غریبی است ولی آنچه 
مهم است حمایت شیاطین از هم در باطل شان، و کم کاری ما در حمایت 

از حق است، که باید جبران کنیم.
محمدهادی صحرایی
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روسیه: غربی ها آمادگی پیشرفت 
در گفت وگوهای هسته ای را ندارند

در ادامه مداخله جویی اتحادیه اروپا در امور داخلی ایران 

پارلمان اروپا: قطعنامه  ضدایرانی در راه است

در  روســیه  نماینــده 
سازمان های بین المللی در وین 
گفت به نظر می رسد کشورهای 
غربی آمادگی برای پیشرفت در 
گفت وگوهای وین درباره برجام 

را ندارند.
نماینده  اولیانوف«  »میخائیل 
بین المللی  روسیه در سازمان های 
در وین اتریش در پیامی توئیتری بر 
ضرورت نهایی شدن گفت وگوهای 
وین دربــاره برنامه جامــع اقدام 

مشترک تاکید کرد. 
وی در این پیام توئیتری نوشت: 
»بهتریــن راه بــرای جلوگیری از 
گرایش های منفی در منطقه نهایی 
درباره  وین  گفت وگوهای  شــدن 

برجام است.«
نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللــی در ویــن اضافه کرد: 
»پیشــرفت در این زمینه می تواند 
بــه کاهش تنش ها منجر شــده و 
مســیر افزایش گفت وگو در مورد 
امنیت منطقه را باز می کند. به نظر 
می رسد کشورهای غربی برای این 

موضوع آمادگی ندارند.«
تلگراف: انگلیس در فکر 

بازنگری در حمایت خود از 
برجام است

بعد از عصبانیت دولت انگلیس 
از اعدام »علیرضا اکبری« جاسوس 
سرویس مخفی اطالعات این کشور 
در ایران، اکنون از احتمال بازنگری 
لنــدن در حمایت از احیای توافق 

هسته ای با تهران خبر می رسد.
روزنامه انگلیســی »ســاندی 
تلگراف« بامداد یکشنبه در گزارشی 
اختصاصی نوشت که دولت انگلیس 
برداشتن حمایت  در حال بررسی 
خود از توافق هســته ای با ایران و 

احیای برجام است.
این روزنامه بــه نقل از منابع 
انگلیس گزارش  ارشــد در دولت 
داد کــه چشــم انداز احیای توافق 
هسته ای ایران در مقایسه با زمانی 
که مذاکرات آن آغاز شــد، بسیار 
تغییر کرده و اکنون لندن در حال 
بازنگری تعامــل آتی خود در این 

زمینه است.
تلگــراف به نقــل از این منبع 
دولتــی- که نام یا ســمت وی را 
فاش نکرد- نوشت: »در زمانی که 
ما مشغول تعامالت ]ذیل مذاکرات 
احیای برجام[ بودیم، چشــم انداز 
و گزاره هــا کامــال تغییر کرد- که 
بیشــتر آن نیز به دلیل رفتار رژیم 

ایران است«.
طبق این گزارش، منابع مذکور 

گفتنــد که روابط لنــدن و تهران 
طی ماه های اخیر به دلیل رویکرد 
ایران نسبت به آشوب های داخلی، 
بسیار مخدوش شده بود و انگلیس 
اکنون در حال بررسی تمام گزینه ها 
برای واکنش نشان دادن به اعدام 

اکبری است
اتحادیه اروپا: مذاکرات 

درباره برجام همچنان ادامه 
دارد

از  یکــی  اســتانو«  »پیتــر 
ســخنگویان اتحادیه اروپا با تأکید 
بر این که توافق هســته ای ایران 
پابرجا اســت، گفت که مذاکرات 

درباره برجام همچنان ادامه دارد.
در حالی که طی روزهای اخیر، 
فشارها به اتحادیه اروپا برای تحریم 
جمهوری اسالمی ایران و قرار دادن 
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در فهرست سازمان های تروریستی 
ایــن اتحادیه به بهانــه حمایت از 
اغتشاشات ایران افزایش یافته است، 
ســخنگوی اتحادیه اروپا از ادامه 

مذاکرات درباره برجام خبر داد.
وی با تأکید بر این که اتحادیه 
اروپا نشستی را برگزار می کند گفت 
که ایران نیز در دستورکار نشست 

اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت.
اســتانو در پاســخ به سؤالی 
درخصوص روند پیشرفت مذاکرات 
دربــاره برجام گفــت: »برجام در 
ایــن مرحله نمرده اســت بلکه ما 
در مرحله ای هستیم که مذاکرات 
متوقف شــده است. هدف اتحادیه 
اروپــا به عنــوان هماهنگ کننده 

مذاکرات، از بین بردن بن بست به 
وجود آمده در مذاکرات اســت اما 

شرایط چندان ساده نیست.«
سخنگوی اتحادیه اروپا با این 
حــال ادامه داد: »مــا به تعامالت 
خود ادامه می دهیم و نماینده عالی 
اتحادیه اروپا به تعامالت و ارتباطات 
مداوم با وزیر خارجه ایران و دیگر 
اعضــای برجام ادامــه می دهد تا 
بتوانیم رو به جلو حرکت کنیم و به 
یک جواب قاطع دست یابیم اما در 
این مرحله برجام هنوز نمرده است 

بلکه متوقف شده است.«
استانو با اشــاره به این موارد 
ادامه داد که تحوالت اخیر در ایران، 
مذاکــرات درباره برجام را پیچیده 
کرده است اما نماینده عالی اتحادیه 
اروپــا همچنان به تعامالت خود با 
مقام های ایران و دیگر اعضای برجام 
ادامه می دهد تا بررسی کند که آیا 
امکان پیشرفت در مذاکرات وجود 

دارد یا خیر.
نخست وزیر سابق قطر: 
تأخیر در احیای برجام 

تهدیدی برای منطقه است
نخست وزیر سابق قطر هشدار 
داد تاخیر در احیای برجام تهدیدی 
بــرای منطقه اســت زیــرا رژیم 
تسلیحاتی  توانایی  صهیونیســتی 

خود را افزایش می دهد.
به نوشــته وبگاه »دوحه نیوز« 
»شــیخ حمد بن جاسم آل ثانی« 
نخست وزیر سابق قطر در توئیتی 
نوشــت، اگر طرف های درگیر به 
توافق هســته ای جدید بــا ایران 

نرســند و آمریکا تسلیحات مورد 
نیاز اسرائیل را در اختیار این رژیم 
قرار دهد، خدای ناکرده اقدام نظامی 
صورت خواهــد گرفت که ممکن 
اســت امنیت و ثبات در منطقه را 
متزلزل کند و پیامدهای  اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی داشته باشد.«

قطــر  ســابق  نخســت وزیر 
خاطرنشــان کرد که وضعیت در 
خلیج فارس مملو از خطرات است و 
همه را ملزم می کند تا با پیش بینی 
هر احتمالی را توجه داشته باشند.«

وی گفــت: »می دانیــم کــه 
اسرائیل به شــدت برای به دست 
آوردن تجهیــزات و تســلیحاتی 
که بتواند به اهــداف ایران حمله 
کنــد تالش می کند بــا این حال، 
آمریکا تاکنون تمایلی به ارائه این 
تسلیحات به اسرائیل نداشته است.«

مداخله جویــی  ادامــه  در 
داخلی  امور  در  اروپــا  اتحادیه 
ایران، پارلمــان اروپا قصد دارد 
قطعنامه ای ضدایرانی  پنجشنبه 

را به رای بگذارد.
پارلمان  اطالع رســانی  پایــگاه 
اروپــا در بیانیه ای توضیحاتی درباره 
نشســت عمومی این نهاد در هفته 
جــاری میالدی )۱6 تــا 22 ژانویه( 
ارائه کرد که یکــی از موضوعات آن 
»وضعیــت در ایران« خواهد بود.  در 
ادامــه مداخله جویی غــرب در امور 

داخلی ایران و حمایت از اغتشاشات 
اخیر، طبق این بیانیه، در نشســت 
پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه 
نماینــدگان پارلمان اروپا قصد دارند 
فردا سه شــنبه )۱۷ ژانویه( واکنش 
اتحادیه اروپا به »اعتراضات و اعدام ها« 
در ایران را با جوزپ بورل مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحث 
بگذارند و روز پنجشنبه قطعنامه ای به 

رای گذاشته خواهد شد.
ژانویــه،  ۱5( یکشــنبه   روز 

25 دی( هم جوزپ بورل مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 
بیانیه ای همســو بــا انگلیس اعدام 
جاســوس این کشور را محکوم کرد. 
در ایــن بیانیــه به نقــل از بورل به 
نمایندگی از اتحادیه اروپا آمده است: 
اتحادیه اروپا اعــدام علیرضا اکبری 
تبعــه ایرانی- بریتانیایــی در ایران 
را با شــدید ترین لحن محکوم و بار 
دیگر مخالفت شدید خود با استفاده 
از مجازات اعدام در هر شــرایطی را 

یادآوری می کند. 
بروکســل ســپس بــا خانواده 
جاســوس انگلیس ابراز همدردی و 
با کارفرمای او ابراز همبستگی کرده 
و مدعی شــده »اعدام یک شهروند 
اروپایی سابقه ای وحشتناک است که 
اتحادیه اروپا آن را از نزدیک پیگیری 
خواهد کــرد«. اخیراً همچنین وبگاه 
پولتیکو با استناد به اسنادی خبر داده 
که اتحادیــه اروپا قصد دارد به بهانه 
 حمایت از اغتشاشات ایران دست کم
40 شخصیت و شرکت و نهاد ایرانی 

را در فهرست تحریم های جدید خود 
قرار دهد. از زمان آغاز اغتشاشات در 
ایران، کشورهای غربی تمامی تالش 
خــود را به کار گرفته انــد تا به بهانه 
حمایت از ناآرامی ها در ایران، فشــار 
تحریم ها علیه جمهوری اســالمی را 
تشــدید کنند. براساس این گزارش، 
کشــورهای اتحادیه اروپا به رهبری 
آلمان، فرانسه و هلند به طور جداگانه 
نیز در حال بررسی قرار دادن نام سپاه 
پاسداران در فهرســت سازمان های 
تروریســتی هستند.در همین راستا، 
بائربوک« وزیر خارجه آلمان  »آنالنا 
هفته گذشته در پیامی که در صفحه 
توئیتر خود منتشر کرد با حمایت از 
اقدام علیه سپاه پاسداران تصریح کرد 
که قرارگیری نام ســپاه در فهرست 
ســازمان های تروریســتی، »از نظر 
سیاسی منطقی و مهم است« و فرانسه 

نیز از این اقدام استقبال کرد.
 از طرف دیگــر، ایاالت متحده 
آمریکا نیز پیش از این سپاه پاسداران 
را در لیست سازمان تروریستی قرار 
داده است و انگلیس نیز درصدد است 
که سیاست واشنگتن را در این زمینه 
دنبال کند.  پولتیکو در پایان گزارش 
خــود نوشــت که احتمــال می رود 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا قبل 
از به بحث گذاشته شدن در نشست 
ســفرای اتحادیه اروپا، نهایی شود و 
احتمــاالً  وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
قصد دارنــد در نشســت اواخر ماه 
میالدی خود، این بسته تحریمی علیه 

ایران را به امضا درآورند.

گفت و شنود

چند متر باشه؟!
یادداشت میهمان

گفت: سرویس اطالعاتی انگلیس )اینتلیجنت سرویس ( از پیشنهاد کیهان 
درباره افشــای ســرنخ ها و سرپُل های این ســازمان که توسط علیرضا اکبری 
جاســوس اعدام شده انگلیس در ایران ، لو رفته است بد جوری وحشت کرده و 

به هم ریخته است.
گفتم: حق دارد! افشای اطالعات وسیع و دقیقی که این جاسوس 
درباره جاسوس ها و سرنخ های سرویس انگلیس در ایران و سایر کشورها 
دا ده است یک ضربه خرد کننده ای بر سیستم اطالعاتی انگلیس است.

گفت: سرویس اطالعاتی انگلیس که می داند دستش بد جوری زیر ساطور 
وزارت اطالعات افتاده برای الپوشانی ماجرا به BBC فارسی سفارش مصاحبه 
با یک ضد انقالب دم دستی و فراری در پاریس را داده و سعی کرده از زبان او 

اطالعات مورد اشاره کیهان را زیر سؤال ببرد! 
گفتم: وقتی از اینتلیجنت سرویس کاری بر نمی آید از بی بی سی 

فارسی و یک مشت ضد انقالب فراری چه کاری ساخته است!
گفت: اتفاقاً طرف مصاحبه به جای استدالل فقط فحاشی کرده و با مطالب 
بی ربط و دم دستی خود بی آن که متوجه باشد نظر کیهان را تأیید کرده است.

گفتم: یارو به نوکرش گفت؛ برو 5 متر طناب بخر و نوکر چند قدم 
 رفت و برگشــت و پرسید؛ قربان 5 متر طول طناب باشه یا عرضش؟! 
و ارباب گفت؛ اون عقل توست که 5 متر طول و عرض داره. به فروشنده 

بگو 5 متر طناب، خودش می دونه!

تسلیت به همکار
 با نهایت تأســف مطلع شــدیم همکارمان آقای مازیار ســلطانی 
در غم از دســت دادن مادر گرامی خود به ســوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و بردباری آرزو داریم.

کارشناس مسائل بین الملل با 
بیان اینکه ایران جزو کشورهای 
اقدامات  بــا  مقابله  در  موفق 
کشف  گفت:  است،  جاسوسی 
علیرضا  جاسوســی  اقدامات 
توانمندی  نشان دهنده  اکبری 
جاسوسی  ضد  سیســتم های 

کشورمان است.
فــواد ایــزدی در گفت وگو با 
مهر، با اشــاره به مســئله نفوذ در 
کشــور، اظهــار داشــت: به خاطر 
اهمیــت و موقعیت خــوب ایران، 
کشــورهایی همچــون انگلیس و 
آمریکا عالقه مند به نفوذ در کشور 
 هســتند که این مســئله جدیدی 

نیست. کارشناس مسائل بین الملل 
گفت: بحث جاسوسی و نفوذ فقط 
منحصر به کشور ما نیست بلکه در 
کشورهای دیگر و حتی در آلمان و یا 
کشورهای اروپایی دیگر بعضاً اعالم 
می شود که جاسوس آمریکایی پیدا 
شده است. ایزدی در مورد راه های 
مقابله با جاسوسی، عنوان کرد: ایران 
جزو کشــورهای موفق در مقابله 
با اقدامات جاسوســی است. کشف 
اکبری  علیرضا  جاسوسی  اقدامات 
نشان دهنده توانمندی سیستم های 
ضد جاسوسی کشورمان است. وی 
تصریــح کرد: قبــل از اعدام آقای 
اکبری، اطالعاتی از انگلیس به دست 

آمــد که ایــن مهم نشــان دهنده 
توانمندی و متخصص بودن تیم های 
ضد جاسوســی در ایران اســت و 
این طور نیست کسی را دستگیر و 

سپس سریع اعدام کنند.
بین الملل  مســائل  کارشناس 
افزود: هیچ کشــوری تاکنون توان 
متوقف کردن اقدامات جاسوســی 
را نداشــته است اما تالش می شود 
که به کمترین میزان برسد. ایزدی 
خاطرنشــان کــرد: نهادهای ضد 
جاسوسی در کشــور در این راستا 
اقدامــات خوبی را انجــام داده اند 
که یک نمونه آن دستگیری آقای 

اکبری بود.

ایزدی:

ایران جزو كشورهای موفق
 در مقابله با اقدامات جاسوسی است



اخبار كشور

سردار قاآنی به تماشای نمایش »جان فدا« نشست
سردار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به تماشای نمایش 
میدانی »جان فدا« در بوســتان والیت تهران نشســت. نمایش میدانی »جان فدا« به 
کارگردانی حســن بزرا و تهیه کنندگی علی اسماعیلی، روایتی است از زندگی و زمانه 
شــهید حاج قاسم سلیمانی، که هر شب در بوســتان والیت روی صحنه می رود. این 
نمایش از 8 دی ماه لغایت 28 دی ماه هر شب در بوستان والیت تهران به روی صحنه 
می رود که هر شــب میزبــان 3 هزار نفر مخاطبان خواهد بــود. »جان فدا« محصول 
مکتب »حاج قاســم« و سازمان هنری رســانه ای اوج است که توسط موسسه هنری 
رسانه ای سیمای ققنوس اجرا می شــود. صابر خراسانی شاعر و مجری تلویزیون نیز، 
یکی دیگر از تماشــاگران این نمایش بود. او نمایش میدانی »جان فدا« را اثری دانست 
که قهرمان واقعی را معرفی می کند. به گفته او، مردم شیفته قهرمانانی از جنس شهید 
حاج قاسم سلیمانی هستند. صابر خراسانی درباره »جان فدا« گفت: »این نمایش برایم 
دوست داشــتنی بود؛ نمایش مملو از لوکیشن، نور، انفجار و هنر است و همین عناصر 
بر جذابیت داســتان آن افزوده است.« او ادامه داد: »کاش خیلی سال ها پیش تر برای 
بزرگان  کشورمان این چنین کارهای فاخری را تولید می کردیم؛ چون مردم نمایش های 
میدانی و مشارکت در چنین آثاری را دوست دارند. عقیده مردم این است که خودشان 
را قطعه ای از پازل نمایش می بینند و به همین خاطر نمایش میدانی بیشتر از سینما 
و... مخاطب را جذب خود می کند.« عالقه مندان برای تهیه بلیت این نمایش که تا 28 
دی ماه روی صحنه است، می توانند به سامانه NAMATICKET.IR مراجعه کنند. 
عوامل نمایش »جان فدا« عبارتند از: مجری طرح: امیرحسین طهرانی، مدیر تولید: داود 
طامهری، طراح نور: عباس رحمانی پور، طراح صحنه و دکور: مرتضی پورحیدری، طراح 
صدا: عرفان حسن زاده، مجری دکور: امید دهقان، مجری صحنه: کاظم غیاثوند، طراح 

جلوه های ویژه میدانی: یاسر یارمحمدی و مدیر تدارکات: تورج سلیمانی.
سوگ سروده های شاعران برای »حاج  قاسم« در سوریه

شــاعران ایرانی در ســوریه در وصف شــهدای مقاومت و حاج قاسم سلیمانی 
شعرخوانی کردند.  فعاالن فرهنگی- هنری فلسطینی در مرکز فرهنگی هنری »شهید 

هنرمند فلسطینی ناجی العلی« در دمشق میزبان شاعران و هنرمندان ایرانی شدند. 
به مناسبت ســومین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان، جبهه 
مردمی آزاد ســازی فلسطین )الجبهه الشعبیه لتحریر فلســطین( در سوریه، اتحادیه 
نویســندگان و روزنامه نگاران فلسطینی و انجمن دوستی ایران و فلسطین با همکاری 
»حوزه هنری انقالب اســالمی« طی همایشــی در اردوگاه شهداء فلسطینیان )مخیم 
الشــهداء( در دمشق میزبان شاعران کشورمان شــدند.  در این همایش که به میزبانی 
مرکز فرهنگی اردوگاه شهدا و همکاری »حوزه هنری انقالب اسالمی« برگزار شد، فادی 
عیسی از فلسطین، محمود حامد از فلسطین، علی رنو از سوریه، ماجد منابی از ایران و 
جلیل حزباوی از ایران حضور داشتند و در وصف فلسطین و شهدای راه قدس و مقاومت 
و همچنین سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی شعر سرودند. همایش شعر »سیبقی 
خالدا )زنده خواهد ماند(« که به میزبانی گروه های فرهنگی فلسطینی در اردوگاه شهدا 
برگزار شد، به اذعان فعاالن فرهنگی این اردوگاه، بعد از افتتاح این مرکز با اولین حضور 
شــاعران و فعاالن فرهنگی ایران روبه رو بود و فعاالن فرهنگی فلسطینی آن را به فال 
نیک گرفتند و خواستار استمرار این گونه برنامه های تخصصی و مشترک در حوزه هنر و 
ادبیات شدند.  در پایان برنامه، جبهه مردمی آزاد سازی فلسطین، انجمن دوستی ایران 
و فلسطین و اتحادیه نویسندگان و روزنامه نگاران فلسطینی، ضمن قدردانی از حرکت 
»حوزه هنری انقالب اسالمی« از شاعران ایرانی با اهدای لوح یادبود تقدیر و تشکر کردند.

3 عنوان کتاب درباره شهید سلیمانی رونمایی شدند
سه عنوان کتاب جدید درباره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رونمایی شدند.

آئین رونمایی از سه  عنوان کتاب »مرا بپذیر« با نگاهی به زندگی شهید حاج قاسم 
سلیمانی، »فصل رسیدن« روایتی از شــهید هادی طارمی و »خواب های ناتمام« درباره 
شهید محمد شیبانی محصول انتشارات روایت فتح در قالب مجموعه برنامه های فرزندان 
خمینی)ره( در مجتمع فرهنگی مختار سلیمانی شهرداری منطقه ۱8 برگزار شد. در پایان 
برنامه مراسم رونمایی از سه کتاب »مرا بپذیر«، »خواب های ناتمام«، »فصل رسیدن« با 
حضور سردار ایران منش رئیس دفتر فرماندهی سپاه نیروی قدس، مدیر بنیاد فرهنگی 
روایت فتح، معاونت امور اجتماعی- فرهنگی شهرداری منطقه ۱8 و مهدی محمدخانی 

مدیر انتشارات روایت فتح و خانواده شهدا و نویسندگان این سه کتاب انجام شد.
تغییرات جدید در شبکه کودک

شــبکه کودک، جشنواره زمستانی خود را با پخش آثاری متنوع برای مخاطبان 
کودک و خردســال آغاز کرد.  این شبکه ۱۷ عنوان برنامه جدید تولیدی و همچنین 
هفــت عنوان برنامه جدید تأمینی در موضوعــات و قالب های متنوع را در کنداکتور 
زمســتانی خود قرار داد. در کانال نهال که محتوای آن برای کودکان دبستانی پخش 
می شود، برنامه »بزن بریم« در قالب مستند با سفر به روستاها، تصاویر بکر و جذابی 
از کودکان روســتایی و تالش های آنها را با محوریت ســبک زندگی ایرانی- اسالمی 
به نمایش می گذارد. همچنین فصل دوم برنامه »شــگفت انگیزان« در هر قسمت به 
معرفی کودکانی مستعد از سراسر کشور و توانمندی هایشان می پردازد.  برنامه »هدهد 
سفید« هم یکی از برنامه های جدید شبکه است که با محوریت کتاب و کتابخوانی و با 
همکاری نهاد کتابخانه ها تولید شده است و هر قسمت مخاطبان را به سفری رویایی 
در سرزمین کتاب ها دعوت می کند.  »ببین و بدون« نام یکی دیگر از برنامه های شبکه 
نهال اســت که قصد دارد کودکان را هرچه بیشتر با ویژگی ها تاریخچه و نحوه تولید 
اشیای اطراف شان آشنا کند. همچنین برنامه »برپا« در قالب نمایشی، مدرسه ای را به 
تصویر می کشد که در آن دانش آموزان راجع به دستاوردهای کشور عزیزمان می آموزند 
و اطالعات شان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند.  براساس این گزارش، در کانال پویا 
که محتوای آن برای مخاطبان خردسال و زیر هفت سال تولید می شود، فصل جدید 
»مهد پویا« آماده پخش است. »مهد پویا« برنامه ای تمام عروسکی است که در مسیر 
عدالت آموزشــی برای خردساالن ایران گام برمی دارد و به آموزش مهارت های جامع 
پیش دبســتانی در قالب نمایش و سرگرمی می پردازد. برنامه ای که فصل جدید آن با 
داستان ها و عروسک های جدیدی آماده پخش شده است.  فصل جدید برنامه »نقاشی 
نقاشی« هم با قالب و شخصیت هایی جدید آماده پخش از آنتن شبکه پویا شده است. 
رویکرد جدید شبکه کودک در راستای سیاست عدالت محوری سازمان صداوسیما 
پخش آثاری متنوع از تولیدات مراکز اســتان های سازمان صداوسیما در سراسر ایران 
اســت که در همین راستا پویانمایی های جدید »ماه تی تی«، »بچه زمستون«، فصل 
جدید »ماجراهای طاها«، »روح شــاه« و همچنین برنامه تمام عروســکی »مزرعه 

دوستی« در دستورکار پخش زمستانی شبکه قرار گرفته است.
افتخار ناشر یونانی

به انتشار کتاب »خاطرات خودنوشت آیت اهلل خامنه ای«
 انتشــارات تاکسیدفتیس با همکاری دفتر نشــر و حفظ آثار رهبر معظم انقالب 
اسالمی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آتن و با همکاری مرکز ساماندهی 
ترجمه و نشر معارف اسالمی و علوم انسانی، کتاب »خون دلی که لعل شد« را به زبان 
یونانی ترجمه و منتشــر کرد.  به گزارش تســنیم، این اثر ارزشمند مصادف با میالد با 
سعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها به صورت رسمی در شبکه توزیع و نشر یونان 
قرار گرفت و هم اکنون عالوه بر سایت های فروش کتاب، در کتاب فروشی های مطرح یونان 
از جمله پاتاکیس، ایانوس، پولیتیا، پابلیک، بوکس پالس، اناتیناس، کیوتوس تخنیس و 
پاریمین در دسترس عالقه مندان است.  کتاب »خون دلی که لعل شد« در ایران توسط 
محمدعلی آذرشب گردآوری شده و به کوشش دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای 
به چاپ رســیده و در یونان کتاب مذکور در ۱5 فصل و 404 صفحه توســط سیدعلی 
کرجی ترجمه و به همت انتشارات تاکسیدفتیس منتشر شده است.  پاپادوپولوس، مدیر 
انتشارات تاکسیدفتیس در بخشی از سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت سومین سالگرد 
سردار پرافتخار شهید سلیمانی در یونان، درخصوص انتشار این کتاب گفت: »من در این 
سه سالی که با رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آتن همکاری داشته ام، 
ســه اثر ارزشمند که کمبود آنها در جامعه ما احساس می شد را منتشر و در دسترس 
عالقه مندان قرار دادم. اکنون سومین کار مشترک ما با مرکز فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران منتشر شد و به زودی در کتابفروشی ها، توزیع می شود، اسم این اثر »خون دلی که 
لعل شد است« برگرفته از خاطرات رهبر معظم ایران از وقایع قبل از انقالب ایران در سال 
۱9۷9 است. همکاری در این پروژه افتخار بزرگی برای من بود. این کتاب به نظرم یکی از 
آثار فاخر انتشاراتی ما است که موضوعی سیاسی و تاریخی دارد. آرزوی من این است که 
خود آیت اهلل خامنه ای این کتاب را در دست بگیرند و ببینند و اگر خواستند، درحد چند 
جمله ای خطاب به ملت یونان پیامی را به مناسبت چاپ این کتاب بفرستند. این برای 

من و همکارانم در انتشارات تاکسیدفتیس ارزشمند ترین هدیه است.«

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱ 
۲۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲3۲۲۱

اخبار ادبی و هنری

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛

تأكید رئیس جمهور بر تأمین پایدار دارو
و كاهش هزینه های درمان ظلم، نعمت خدا را به نقمت تبدیل می کند!

امام علی(ع) خطاب به مالک اشــتر: »چیزی چون ستمکاری نعمت خدا را 

دگرگون نمی کند، و کیفر او را نزدیک نمی ســازد، که خدا دعای ســتمدیدگان را 

نهج البالغه- نامه 53 می شنود، و در کمین ستمکاران است.« 

پای درس علی)ع(

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانجات ریسندگی، 

بافندگی و پوشاک جامعه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247

بدینوسیله از کلیه شرکا یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/08 در محل قانونی 

شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
محمدرضا مصلحی- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان
سید مجتبی میر لوحی معروف به نواب صفوی، طلبه، بنیان گذار و رهبر گروه فدائیان اسالم بود که 

در 2۷ دی ماه ۱334 به همراه 3 تن دیگر از یارانش توسط حکومت پهلوی به شهادت رسید.
سال ها از زمان شهادت این روحانی می گذرد، ولی علی رغم گرامیداشت هر ساله یاد و خاطره او و 
بازخوانی و بازگویی ســیر مبارزاتی اش تا لحظه شهادت ، هنوز بسیاری از ابعاد شخصیتی و مبارزانی او 

ناگفته و پنهان مانده است.
نیره السادات نواب احتشام رضوی، همسر شهید که با نام »خانم نواب« شناخته می شد، فاطمه السادات 
دختر شــهید و حجت االسالم  ســید محمدباقر فاضل رضوی، از فرزندان خانم نواب و نماینده موسسه 
فرهنگی پژوهشــی شهید نواب صفوی از جمله شخصیت هایی بوده اند که در مکتوبات و مصاحبه های 

مختلف به این ابعاد پنهان اشاره داشته اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
علیه بی بندوباری فرهنگ غرب

شــهید نواب صفوی با دیپلم هنرستان وارد دانشگاه شد ولی در همان بدو ورود با مشاهده فضای 
مختلط دانشــگاه و رواج بی بندوباری، علیه آن اقدام نمود و با روشنگری های خویش، سعی در افشای 

فرهنگ وارداتی غرب داشت که همین موضوع باعث شد تا او را  از تحصیل در دانشگاه منع  کنند.
نواب صفوی پس از ممنوعیت تحصیل در دانشگاه ، به آبادان رفت و در صنعت نفت آن شهر ، شغلی 
به دســت آورد ، اما وقتی تحقیر یک کارگر ایرانی توسط یک مهندس انگلیسی که به او سیلی زده بود 
را مشــاهده کرد ، نتوانست سکوت کند و اعتراض کرد. نواب صفوی تاکید داشت که مهندس انگلیسی 
بایســتی قصاص شود و همان ســیلی که او به کارگر ایرانی زده را باید کارگر ایرانی هم در میان جمع 
به او بزند. همین مســئله باعث اقدام برای دستگیری اش به اتهام تحریک کارگران شد که او به سرعت 

آبادان را ترک کرد. 
آغاز تحصیل در حوزه

شهید نواب صفوی از آبادان به نجف رفت و در حوزه علمیه نجف زیر نظر اساتیدی همچون آیت اهلل 
سید ابوالحســن اصفهانی و عالمه امینی و چند تن از بزرگان آن تحصیالت خود را ادامه داد و به علت 
استعداد و فعالیت بسیارش در امر تحصیل ، در طی مدت کوتاهی دروس فقه و  اصول را به پایان  رساند.

مبارزه با کسانی که به ساحت اهل بیت)ع( جسارت می کردند
نواب صفوی در سفری به ایران از توهین احمد کسروی )نویسنده درباری( به اسالم و قرآن مطلع 
گردید و در تهران چند ســخنرانی درباره کســروی انجام داد و با استدالل و منطق او را محکوم کرد. با 
چنین اقدامی، بسیاری از کسانی که فریب کسروی را خورده بودند ، به شهید نواب گرایش پیدا کردند 

و همین باعث شد کسروی جری تر شده و اهانت بیشتری به ساحت مقدس کالم اهلل مجید روا دارد. 
متاسفانه آنچه مورخین وابسته ، درباره این ماجرا و برخورد شهید نواب با کسروی نوشته اند ، بیشتر از 
برخوردهای ظاهرا تند و خشن نواب با کسروی حکایت دارد اما بسیاری از نویسندگان مستقل و دوستان 
و یاران شــهید نواب گفته و نوشته اند که شهید بارها و بارها، کسروی را دعوت به مناظره نمود ولی او 
از این امر طفره رفت و حتی بنا بر اســنادی ، قصد ترور و آسیب و حمله به نواب صفوی را داشت. یکی 
از یاران شهید نواب براساس مشاهداتش به او هشدار داد که کسروی در عصای خودش شمشیر پنهان 

نموده و تصمیم دارد در یکی از مالقات های با نواب ، به او سوء قصد نماید.
 طلبه جوانی که در همایش های بین المللی خروشید

نواب صفوی در سمینارها و کنفرانس های متعدد اسالمی از جمله در کشورهای مصر و اردن شرکت 
داشت و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

سخنرانی 45 دقیقه ای او در یکی از این سمینارها چنان پرشور و دقیق، علمی و سیاسی بود که با 
استقبال بسیار شرکت کنندگان مواجه گردید. چراکه اصال از یک جوان بیست و چند ساله انتظار چنین 
ســخنرانی پرمغز و عمیقی نمی رفت. این استقبال چنان بود که وقتی سخنرانی نواب تمام شد ، اغلب 

رؤسای جمهور و وزرای حاضر در آن همایش ، قصد دیدار او را داشتند.
در یکی از همین سمینارها در کشور اردن ، که ملک حسین )پادشاه اردن( هم حضور داشت ، نواب ، 

ملک حسین را از اینکه زیر یوغ استعمار انگلیس قرار داشته باشد ، برحذر نمود و به وی گفت:
»من با سالطین دیدار نمی کنم ، ولی شما پسرعموی من هستید؛ پسر عمو! زیر بار انگلستان نرو.«

نواب صفوی در سفر به مصر، مهمان سازمان اوقاف آن کشور بود. رئیس آن سازمان تعریف کرده که 
نواب در کنار رئیس جمهور نجیب پاشا سخنرانی کرد و شعار آزاد سازی کانال سوئز را سر داد. او شهید 
نواب را در آن سخنرانی همچون شیر غران توصیف کرده بود. اما در عین حال بر وجه معنوی او تاکید 
کرده و اظهار داشته به جهت میزبانی نواب ، همواره در کنارش بوده و نیمه های شب در کمال شگفتی 
شاهد شب زنده داری و نمازهای بسیار طوالنی و ناله هایش در سر نماز بوده و تعجب می کرده که آن شیر 

غّران روز چگونه در دل شب اینچنین به درگاه خدا ناله می زند!
در توصیف حاالت معنوی نواب، همسرش نیز تعریف کرده که وقتی شهید در باالی پشت بام نماز 

شب می خواند، به گونه ای اهلل اهلل و ذکر می گفت که انگار در و دیوار با او، آن ذکر را تکرار می کردند.
فعالیت های سیاسی و دینی

شــهید نواب از دهه بیست شروع به فعالیت سیاسی و دینی نمود ، در حالی که می گفت که فقط 
وظیفه شرعی  خود را انجام داده و غیر از خدا هم هیچ چیز در نظرش نیست. بارها به مادرش می گفت که: 
»من اگر حکومت اسالمی برقرار بشود، حتی اگر شده به عنوان نگهبان در ، به عنوان کوچک ترین عضو 
جامعه خدمت می کنم.« شهید نواب برای نخستین بار کتابی درباره چگونگی سازمان و اداره و بخش های 
کشوری و لشکری حکومت اسالمی نوشت و همه ایعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی آن را با 

جزئیات توضیح داد. 
نقش شهید نواب صفوی در ملی شدن صنعت نفت

نواب صفوی و فدائیان اسالم نقش بسیار مهمی در ملی شدن صنعت نفت داشتند؛ از جمله اقدامات 
آنها که متأسفانه در تاریخ مسکوت مانده ، تهیه و ارسال نامه های هشدار دهنده به نمایندگان مجلس آن 
روز بود که آنها را برای این امر ملی در مقابل مردم ایران و نسل های آینده این سرزمین مسئول دانسته 
بودند و همین هشدار باعث شد که بسیاری از نمایندگان فوق برای ملی شدن صنعت نفت تالش نموده ، 

در دفاع از آن سخنرانی کرده و در نهایت به الیحه اش رای مثبت بدهند. 
مجازات انقالبی رزم آرا از اقدامات کلیدی شــهید نواب و فدائیان اسالم برای گذر از آخرین مرحله 
ملی شــدن صنعت نفت بود. چنان که پس از آن و به دنبال نمایندگان مجلس شورا حتی سناتورهای 
انتصابی مجلس سنا هم جرات پیدا کرده و در ۱9 اسفند ۱329 به الیحه ملی شدن صنعت نفت رای 

مثبت دادند. 
ســرآنتونی ایدن، وزیــر خارجه وقت انگلیس در دوران نهضت ملی شــدن صنعت نفت، در کتاب 
خاطرات خود تحت عنوان The memory of Sir Antony Eden درباره مجازات رزم آرا توســط 

فداییان اسالم نوشته است:
»... مجلس نخست وزیر )رزم آرا( را احضار کرد تا بگوید که آیا ملی کردن صنعت نفت عملی است یا 
نه؟ او مسئله را به هیئتی از کارشناسان ایرانی ارجاع کرد و تمام اعضاء این هیئت گزارش دادند که این 
کار عملی نیست. روز سوم ماه مارس ۱95۱ ژنرال رزم آرا این گزارش ها را به مجلس ارائه داد و مضامین 
آن به وسیله رادیو تهران پخش شد. چهار روز بعد رزم آرا کشته شد و یک هفته بعد قطعنامه ملی کردن 

صنعت نفت به وسیله هر دو مجلس ایران تصویب شد...«
نصراله شــیفته از سردبیران نشــریاتی همچون »باختر امروز« دکتر فاطمی و »مرد امروز«محمد 

مسعود از روزی که خبر کشته شدن رزم آرا پخش شد، چنین نقل کرده است:
»... وقتی خبر کشته شــدن رزم آرا توسط فدائیان اســالم را به دکتر فاطمی دادم، در همان لحظه 
مهندس حسیبی )از سران جبهه ملی( هم در کنارش ایستاده بود، ناگهان به ساعت مچی خود نگاهی 

کرد و گفت »الحمدهلل. از این لحظه دیگر نفت ایران ملی شده است«.
نواب صفوی، آیت اهلل کاشانی را به ایران بازگرداند

شهید نواب از بانیان بازگشت آیت اهلل کاشانی به ایران پس از تبعید ایشان در بهمن ۱32۷ بود. او و 
فدائیان اسالم تبلیغات فراوانی برای انتخاب آیت اهلل کاشانی به نمایندگی مردم تهران انجام داده و تعداد 
بسیار زیادی از مردم را پای صندوق های رای بردند و باعث شدند تا آیت اهلل کاشانی در حالی که در تبعید 
در لبنان به سر می برد ، با بیشترین رای مردمی به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شود و همین امر 
باعث گردید تا به دلیل مصونیت پارلمانی ، بسیاری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی خواستار بازگشت 
وی شــوند تا اینکه آیت اهلل کاشــانی در میان استقبال چشمگیر مردم تهران در 20 خرداد ۱329 وارد 

فرودگاه مهرآباد شد. استقبالی که تا آن تاریخ بی سابقه ذکر شده است. 
 زندگی سخت و مشقت بار

همسر شهید نواب صفوی، حدود 8 سال با وی زندگی کرد اما طی آن مدت ، محل سکونت ثابتی 
نداشتند؛ یا در مسافرت بودند یا در خانه فدائیان به سر برده و یا در حال فرار بودند. ایشان برای دخترش 

تعریف کرده که کل زندگی شان فقط یک بقچه لباس بود.
وقتی نواب صفوی به شهادت رسید ، هنوز تا تولد دختر کوچکش سه ماه باقی بود و در آن دوران، 
سخت ترین شرایط بر همسرش گذشت. همسر شهید تعریف کرده که بعضا فقط در صندوق خانه ها )از 
زوایای پنهان خانه های قدیمی( به سر برده و ساعت های طوالنی بدون آب و غذا و در شرایط جسمانی 

بسیار سخت مخفی می گردید.
بعد از شهادت شهید نواب

 نواب صفوی را بدون اطالع به خانواده به شهادت رسانده و شبانه به همراه دیگر یارانش در گورستان 
مســگرآباد تهران به خاک سپردند و سپس به خانواده اش اطالع دادند. همسر نواب در حالی که در آن 
زمان فقط 22 سال داشت ، وقتی بر سر مزار او رفت ، باردار بود و به شدت می گریست اما در مقابل یک 
سرهنگ شاهنشاهی که به مزار شهید نواب بی احترامی کرد ، همان جا بر سر مزار شجاعانه ایستاد و از 
اســالم و شــهید نواب و یارانش دفاع کرد. او اهداف همسرش را با فریاد و خشم بیان نمود که اساسش 

مقابله با ظلم و فساد بوده است.  
شهادت نواب صفوی مانند جد شهیدش حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم در طول تاریخ جاری 
شد ، چنان که اکنون پس از گذشت 6۷ سال از شهادت او و یارانش، نسل های بعد با آنکه او را ندیده و 

تنها آوازه اش را شنیده و خوانده بودند، بسیار سیره اش را دنبال کرده اند.

ناگفته هایی
از زندگی نواب صفوی

سالگرد شهادت نواب صفوی و یارانش

رئیس جمهــور بــه وزیر بهداشــت و 
دســت اندرکاران بخش دارویی کشور تاکید 
کرد بــرای تأمین پایــدار نیازهای دارویی 
بروز کمبودهای فصلی  از  پیشگیری  و  مردم 
و مقطعی اقالم دارویــی و همچنین کاهش 
تدبیر  و  برنامه ریزی  مردم  درمان  هزینه های 

کنند.
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت آیت اهلل 
سیدابراهیم رئیسی برگزار شد وزیر بهداشت اعالم 
کرد با همکاری شــرکت های داخلی تولیدکننده و 
واردکننــدگان دارو کمبود برخی اقالم دارویی که 
در آغاز فصل پاییز مشکالتی برای مردم ایجاد کرد 
تا حد زیادی برطرف شــده است و ذخایر دارویی 

کشور در سطح مناسبی قرار دارد.
رئیس جمهــور به وزیــر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و دســت اندرکاران بخش دارویی 
کشــور تاکید کرد بــرای تأمین پایــدار نیازهای 
دارویی مردم و پیشگیری از بروز کمبودهای فصلی 
و مقطعی اقالم دارویی، برنامه ریزی و تدبیر کنند.

رئیســی همچنین به وزیر و مســئوالن بخش 
درمان کشــور تاکید کرد تمام تالش خود را برای 
کاهــش هزینه هــای درمان و تأمیــن و پرداخت 

مابه التفاوت افزایش قیمت دارو از طریق بیمه ها و 
نظارت و کنترل قیمت داروها بکار گیرند.

رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را
برای اجرا ابالغ کرد

رئیس جمهــور همچنین در اجــرای اصل ۱23 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران »قانون معافیت 

واردات مــواد اولیه دارویی، شیرخشــک و تجهیزات 
پزشــکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده« را که در 
جلسه علنی روز چهارشنبه 23 آذرماه ۱40۱ مجلس 
شــورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۱4 دی ماه ۱40۱ 
به تایید شــورای نگهبان رسیده اســت، برای اجرا به 
وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی، وزارت امور 

اقتصادی و دارایــی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ کرد.

آیت اهلل رئیســی همچنین »قانــون اصالح مواد 
)۱80( و )۱82( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی« را که در جلســه علنی روز چهارشنبه ۱4 
دی ماه ۱40۱ مجلس شــورای اسالمی تصویب و در 
تاریخ ۱8 دی ماه ۱40۱ به تایید شورای نگهبان رسیده 
اســت، برای اجرا به مجلس شورای اسالمی و سازمان 

برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
رئیس جمهور »قانون موافقت نامه بین جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحد )یونســکو( درخصوص تاســیس مرکز 
منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری 
و تــاب آوری زلزله بــرای غرب و مرکز آســیا در 
پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناســی و مهندسی 
زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه)2( تحت حمایت 
یونســکو با تمرکز و مدیریت و کاهش خطرپذیری 
بالیا« را نیز که در جلســه علنی روز یکشنبه ۱۱ 
دی ماه ۱40۱ مجلس شورای اسالمی تصویب و در 
تاریخ ۱4 دی ماه ۱40۱ به تایید شــورای نگهبان 
رسیده اســت، برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری ابالغ کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 
گفت: گاهی داشته ها، هویت و ارزش هایمان 
نادیده گرفته شده و تحقیر می شود؛ از این 
رو ما نیاز داریم دچار خودتحقیری ها نشویم.

به گزارش ایســنا، انسیه خزعلی در نشست 
برخط »کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن 
در اسالم و غرب« ، اظهار داشت: گاهی داشته ها، 
هویــت و ارزش هایمــان نادیده گرفته شــده و 
بسیاری اوقات تحقیر می شود و یا تالش می شود 
که این ها کوچک جلوه داده شــوند. از این رو ما 

نیاز داریم دچار خودتحقیری ها نشویم.
خزعلی با بیان اینکه دشــمن تالش می کند 
برخی ارزش ها را ضد ارزش و برخی ضدارزش ها 
را ارزش جلــوه داده و تحقیر آمیــز بودن برخی 
ارزش ها را به خورد جامعه شرقی دهد، ادامه داد: 

دشمن سعی می کند با افراط و تفریط الگویی را 
برای زن و به ویژه زن شرقی ترسیم کند.

وی با یادآوری ســخنانی از رهبری مبنی بر 
اینکه اسالم هیچ تفاوتی نسبت به زن و مرد قائل 
نیست، افزود: به فرموده رهبری اسالم هیچ فرقی 
میان زن و مرد قائل نیست و مسیر شکوفا شدن 
اســتعدادهای زن و مرد یکی دیده شــده است. 
قرآن کریــم می فرماید فرقی نمی کند مرد یا زن 
باشید، اگر مومن باشید و عمل صالح انجام دهید 
از حیات طیبه برخوردار خواهید شــد و افراد به 
بهتریــن وجهی که عمل کرده انــد اجر دریافت 

می کنند.
معاون رئیس جمهــور در امور زنان و خانواده 
درباره مطالبه گری از غرب درخصوص نوع قوانین 
آن ها، توضیح داد: نوع قوانین و شکستن حریم ها 

در غرب از دیگر مطالبات ما از غرب است. قوانین 
غــرب زن را مثل کاال در اختیار مــرد قرار داده 
است که بیشترین لطمه آن را زن تحمل می کند. 
هیچ قانونی در ارتباطــات زن و مرد نمی گذارند 
و ارتباطات خارج از رابطه زناشــویی باعث شده 
مــادران فرزندانی را بزرگ کننــد که پدر هیچ 

مسئولیتی را در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. 
تساوی به ضرر زن است

اما عدالت جنسیتی را می پذیریم
خزعلی یادآور شــد: در نشســت ســال قبل 
ســازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشــی 
را مطرح کرد که چرا شــما برابــری زن و مرد را 
نمی پذیرید؟ در پاسخ گفتم که تساوی به ضرر زن 
اســت و ما قبول نداریم . اما عدالت را می پذیریم. 
تساوی یعنی زن و مرد در هزینه ها مشارکت داشته 

باشند و به طور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل 
کنند درحالی که این تســاوی در جسم آنها وجود 
نــدارد و از این رو تســاوی به ضرر زن اســت، اما 
عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار دادن 

زن و مرد در جایگاه خود کمک کننده است.
وی با تاکید بر اینکه ما در مقایسه زن و مرد 
معتقد به عدالت جنسیتی و نه برابری جنسیتی 
هستیم، گفت: با توجه به تکالیف و مسئولیت ها 
باید حقوقی برای زن و مرد در نظر گرفته شود. باید 
به عدالت در برخی مراکز به صورت جدی توجه 
شود. الزم است در بسیاری از مراکز تصمیم گیری 
از زنان اســتفاده شود. رهبری دو بار بر روی این 
امر تاکید کردند که برای آن چاره اندیشــی شود. 
در همین راستا دولت سیزدهم زنان را در بسیاری 

از شوراهای عالی منصوب کرده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

قوانین غرب، زن را مانند كاال در اختیار مرد قرار داده است

همزمان با سالروز فرار شاه خائن از کشور، 
تجمع طلبکاران شاه تحت عنوان »مطالبه ۵۶ 
میلیارد دالر دزدی« از سوی کمیته مردمی- 
دانشجویی مطالبه گران از شاه مقابل سفارت 

سوئیس در تهران برگزار شد.
بــه گزارش فــارس، تجمع کننــدگان در این 
مراســم با قرائــت بیانیه ای، خواســتار بازگرداندن 
محتوای 384 چمدان پر از جواهرات و عتیقه جات 
منحصر بفرد دزدیده شده توســط خاندان پهلوی 

شدند.
در این بیانیه آمده است:

44 ســال پیش در چنین روزی ]26 دی ماه[ 
شاه خائن و جنایتکار از ترس افتادن به دست مردم 
و محاکمــه و مجازات در دادگاه عدل اســالمی با 
ســرقت 56 میلیارد دالر اموال غارت کرده از مردم 
به خارج گریخت و با این دزدی بزرگ تاریخی برگ 
ســیاه دیگری به دفتر خیانت های خاندان منحوس 
پهلوی افــزود. این اموال که به صورت نقدی و یا از 
طریق حساب های بانکی و همچنین صدها چمدان 
عتیقه جــات و طــال و جواهرات بعضــا منحصر به 
فرد و خرید امالک و ویالهــا و کاخ های متعدد در 

سایر کشورهای جهان توســط خانواده شاه فراری 
به ســرقت رفت تا عالوه بر اســتمرار زندگی ننگین 
اشرافی و سراسر ریخت و پاش و اسراف این خانواده 
پلیــد، از اموال مردم ایران برای راه اندازی گروه های 
تروریســتی و کشــتار مردم بیگناه و ســازماندهی 
توطئه های براندازی و ادامه نوکری آمریکا و انگلیس 

استفاده شود.
تجمع کنندگان خاطرنشان کردند: اموال غارت 
شده اگر در هر سال فقط 3 درصد سود کرده باشد 
اکنون 2۱8 میلیارد دالر شده است و نصف آن هم 
خرج عیاشــی و قمار و باج دادن به ســران غربی و 
سازمانهای جاسوسی غرب شده باشد، باقیمانده آن 
الاقل ۱09 میلیارد دالر و سهم هر ایرانی از باقیمانده 
این اموال الاقل 60 میلیون تومان خواهد بود، مردم 
ایران سزاوار تر از هر کسی برای بهره برداری از ثروت 
خودشان هســتند و حق دارند مطالبه گر این اموال 

غارت شده باشند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: در 
این جا جمع شــده ایم تا از طریق این ســفارتخانه 
که حافظ منافع آمریکا در ایران اســت به آمریکای 
جنایتکار و غارتگر بین المللی اعالم کنیم اگر اموال 

ملت ایران را باز نگرداند با خشم توفنده ملت انقالبی 
مواجه خواهد بود.

در ادامه بیانیه مذکور تصریح شده است:
۱(حســابهای خانــدان منحــوس پهلوی در 
بانک های آمریکا و اروپا باید مسدود و تمام میلیاردها 

دالر نقدینگی آن باید به مردم ایران مسترد شود.
2( بیــش از ده کاخ و جزیره و ویالها و امالک 
متعدد دیگر که در آمریکا، انگلیس، ایتالیا، سوییس، 
فرانسه، اسپانیا و... با پول ملت ایران خریداری شده 
و امالک ایرانیان است، باید به مردم ایران برگردانده 

شود.
3( محتــوای 384 چمدان پــر از جواهرات و 
عتیقه جات منحصر به فرد دزدیده شــده توســط 
خاندان پهلوی که بعضا عالوه بر ثروت مادی بخشی 
از میراث فرهنگی ایرانیان اســت باید به ملت ایران 

بازگردانده شود.
4( اموال بلوکه ایــران در بانک های آمریکایی 
حق مسلم ملت ایران است و اگر به ایران برنگردانند 
ما هم حق خود می دانیم به هر طریق مشروعی این 
امــوال را از آمریکا برداشــت کنیم و آنرا به صاحب 

آن برگردانیم.

صبح دیروز انجام شد

تأكید بر بازگشت 56 میلیارد دالر از اموال ملت ایران
در تجمع طلبکاران شاه مقابل سفارت سوئیس در تهران

خرم آباد- خبرنگار کیهان:
از شهدای  کشــوری نیا  احمد  پیکر شهید 
مدافع امنیت که درگیری با قاچاقچیان به شهادت 
رسید، روز دوشنبه ٢۶ دی با حضور جمع کثیری 
از مردم شهیدپرور لرستان و مسئوالن استانی در 
خرم آباد تشــییع و در قبرستان سراب یاس این 

شهرستان به خاک سپرده شد. 
ســتوان یکم شهید احمد کشوری نیا فرمانده یگان 
امداد شهرستان ســاوه هفدهم دی ماه حین ماموریت 
تعقیــب و درگیری؛ قاچاقچیان با اتومبیل وی برخورد 
کردند که دچار مرگ مغزی شد و با بالگرد به بیمارستان 

ولی عصر)عج( فراجا تهران منتقل شد.
این مدافع امنیت در سالروز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( به فیض شهادت نایل آمد.خانواده شهید احمد 
کشوری نیا در اقدامی خداپسندانه اعضای بدن وی را به 

پنج نفر اهدا کردند و به آنان زندگی دوباره بخشیدند.
این گزارش حاکی است؛ 2 کلیه، 2 قرنیه و کبد 
شهید کشوری نیا برای پیوند پنج بیمار نیازمند اهدا 
شد، و پانکراس این شــهید واالمقام برای استخراج 

سلول های بنیادی در اختیار مرکز پزشکی قرار گرفته 
است.

ستوان یکم شــهید احمد کشوری نیا 44 ساله با 

22 سال ســابقه خدمت در حین ماموریت تعقیب و 
مراقبت و درگیری با خــودرو قاچاقچیان کاال دارای 
پالک ســرقتی بر اثر برخورد عمــدی خودرو حاوی 

کاالی قاچاق با خودرو وی که متعاقبا به بیرون پرتاب 
و سر وی با زمین برخورد می کند در نهایت به درجه 
رفیع شــهادت نائل می شود، وی متاهل و دارای یک 

فرزند پسر بود.
ســرتیپ »یونس عبدی« نماینده اعزامی سردار 
احمدرضا رادان فرمانده ناجا در مراســم تشییع شهید 
کشوری پیام تسلیت ســردار رادان خطاب به خانواده 
معزز شــهید و مردم لرســتان را در اجتماع باشــکوه 
مردم در محل ستاد فرماندهی انتظامی لرستان قرائت 
کرد. در بخشــی از پیام فرمانده ناجا آمده است: مردم 
حماسه آفرین لرســتان همواره در عرصه های مختلف 
افتخار آفریده انــد که 6 هزار و 550 شــهید واالمقام 

حاصل این فداکاری هاست.
در بخش دیگری از این پیام آمده؛ شــهید احمد 
کشــوری نیا با 22 ســال خدمت هفدهــم دی ماه در 
درگیری با قاچاقچیان مجروح و به بیمارستان منتقل 
شد که در ســالروز حضرت فاطمه زهرا)س( به فیض 
عظیم شهادت نائل آمد و با اهدای اعضای بدن مطهرش 

زنجیره ایثار گری را تکمیل کرد.

در خرم آباد با حضور گسترده اقشار مردم صورت گرفت

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت كه اعضای بدنش به 5 نفر اهدا شد

حضرت آیت اهلل مهدوی کنی)ره(: در فرهنگ اسالم، بهترین وسیله 
برای رفع کمبود یتیمان آن است که کودکان یتیم جزء عائله انسان 
قرار گیرند به طوری که خود را در ردیف اعضای خانواده و فرزندان 

آنان به شمار آورند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور 
اطالعیه ای به ابهامات منتشــر شده از سوی برخی 
افراد و رســانه ها در مورد مسئولیت سابق علیرضا 
اکبری در آن وزارتخانه و همچنین زمان ارتباط او با 

سرویس جاسوسی انگلیس واکنش نشان داد.
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح با صدور 
اطالعیه ای به ابهامات منتشــر شده از سوی برخی افراد و 
رســانه ها در مورد مسئولیت ســابق علیرضا اکبری در آن 
وزارتخانه و همچنین زمان ارتباط او با سرویس جاسوسی 

انگلیس واکنش نشان داد.
در اطالعیه منتشــر شده آمده اســت: این وزارتخانه 
ضمن قدردانی از جامعه اطالعاتی کشور و قوه قضائیه برای 
برخــورد قاطع با خائنان به امنیت ملی اعالم کرد: علیرضا 
اکبری در هیچ دوره ای در وزارت دفاع، سابقه معاونت وزیر 

نداشته است.
این اطالعیه می افزاید: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به عنوان یکی از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسالمی 

ایران همواره مورد کید و حیله دشمنان بوده و هست.
در ادامه اطالعیه تأکید شــده اســت: مسئولین این 
وزارتخانه در ادوار مختلــف در فرآیند به کارگیری افراد با 

هدف مقابله با انحرافات و هجمه های ضدامنیتی دشمنان 
علیه خادمان ملت، همه همت خویش را به کار گرفته اند.

در ادامه این اطالعیه با اشاره به پایان مسئولیت علیرضا 
اکبری در سمت رئیس دفتر مطالعات دفاعی در سال ۱38۱ 
و موافقت با درخواســت بازنشستگی او آمده است: نامبرده 

پس از جدایی از وزارت دفاع در روندی مغایر با فعالیت های 
گذشــته با روی گرداندن از آیه شریفه »فاذا فرغت فانصب 
والی ربک فارغب« به سابقه خویش پشت پا زده و با گرفتار 
شدن در هوای نفس، آغازگر خیانت به نظام و ملت شریف 

ایران شد و در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار گرفت.

در پایان این اطالعیه تأکید شــده است: وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح ضمن اعالم انزجار از اعمال 
خائنانه نام برده به ملت شریف ایران اطمینان می دهد که با 
جدیت، هوشیاری و مراقبت دائمی، حراست از دستاوردهای 

عرصه مأموریتی را در دستور کار دارد.

وزارت دفاع:

»علیرضا اكبری« در هیچ دوره وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را نداشته است

وزیر کشور با اشاره به اقدامات برخی چهره های 
هنری و ورزشی در ایام اغتشاشات گفت: هیچ کس 
مجاز نیست اقدام خالف قانون انجام دهد و اگر اقدام 
این افراد مجرمانه بوده، دستگاه قضایی باید با آنها 

برخورد کند.
احمد وحیدی وزیر کشور در مورد بازگشت چهره های 
تلویزیونــی که در حمایت از اغتشاشــات از رســانه ملی 
خداحافظی کــرده بودند به این رســانه، گفت: همه باید 
خودشان را متعهد به قوانین بدانند و در چارچوب آن عمل 
کنند و این مسئله برای همه شهروندان صادق است؛ اعم از 

مجرِی رسانه، هنرپیشه، ورزشکار، سیاستمدار و... همه باید 
در چارچوب قوانین عمل کنند.

وی افزود: طبیعتا اگر کسی در چارچوب قوانین عمل 
نکرد این وظیفه بر همگان اســت کــه عالوه بر اینکه از او 
بخواهند در چارچوب قانون عمل کند دستگاه قضایی هم در 
زمان مناسب به وظیفه اش عمل کند و آنها را مورد خطاب 
قرار دهد؛ در همین راستا اگر توبیخ یا مجازاتی الزم است 
آن را اعمال کند، این موارد )حمایت چهره های تلویزیونی از 

اغتشاشات( هم شامل آنهاست. 
وزیر کشور در مورد امکان برخورد با این افراد تصریح 

کــرد: اگر از چارچوبی که قانون خروج از آنها را جرم تلقی 
کرده است عبور کنند طبیعتا وظیفه  است که با آنها برخورد 
شود چرا که هیچ کسی مجاز نیست اقدام خالف قانون انجام 

دهد.
وحیدی در گفت و گو با فارس گفت: اگر اقداماتشان در 
حد تخلف بوده باشد ممکن است دستگاه های ذی ربط به 
آنها تذکر دهند، باید بررســی کرد فعلی که انجام داده اند 
مجرمانه بوده یا تخلف؛ اگر مجرمانه باشد دستگاه قضایی 
باید برخورد کند و اگر تخلف باشد دستگاه ذی ربط باید با 

آن موضوع برخورد کند.

وزیر کشور:
چهره های هنری، ورزشی و سیاسی، همه باید در چارچوب قوانین عمل كنند



اکبر نیکزاد:
عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن 

شتاب گرفت
رئیس بنیاد مسکن با بیان »عملیات اجرایی نهضت ملی 
مسکن شــتاب گرفته است«گفت: 312 هزار و 693 واحد 
مسکونی توسط بنیاد مســکن در نقاط مختلف شهری و 

روستایی در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، اکبر نیکزاد درباره نهضت ملی 
مسکن یادآور شــد: نهضت ملی مسکن یکی از برنامه های اصلی 
دولت سیزدهم است که حمایت مجلس را نیز تحت عنوان قانون 

جهش تولید مسکن به همراه دارد.
طور میانگین ســاالنه یک  وی افــزود: طبق این برنامه باید به 
میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که از این تعداد 800 
هزار واحد مربوط به شهرها و 200 هزار واحد مربوط به روستاها و 
شهرهای کوچک است. سال نخست از اجرای این برنامه به تأمین 
زیرســاخت ها و تدوین قوانین و مقررات مربوطه اختصاص داشت 

اما اکنون شتاب عملیات اجرایی بیشتر شده است.
رئیس بنیاد مسکن با اشــاره به این که طبق جدیدترین آمار 
ساخت  203 هزار و 898 واحد مسکونی روستایی در نقاط مختلف 
کشور آغاز شده است، تصریح کرد: در شهرهای مختلف نیز عملیات 
ساخت 97 هزار و 565 واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن شروع 

شده و اکنون از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.
نیکــزاد افزود: عالوه بر این، 11 هــزار و 230 واحد در بافت 
فرسوده شــهر تهران با مشارکت بنیاد مسکن و شهرداری تهران 
شروع شده است. یعنی در مجموع 312 هزار و 693 واحد مسکونی 
توســط بنیاد مسکن در نقاط مختلف شهری و روستایی در حال 
ساخت است. از سوی دیگر بر اساس تفاهم نامه ای که ماه قبل میان 
وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی به امضا رسید 
ساخت مسکن در 1091 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت نیز به بنیاد 

مسکن واگذار شد.
وی ادامه داد: تاکید بر این اســت در شــهرها و مناطقی که 
محدودیت زمین وجود ندارد به ســمت واگذاری اراضی و ساخت 

مسکن یک طبقه با محوریت مردم حرکت کنیم.
به گفته رئیس بنیاد مسکن؛ عالوه بر 28 هزار واحد مسکونی 
که طی دهه فجر امســال در نقاط مختلف شــهری و روســتایی 
افتتاح خواهد شــد تا پایان امســال نیز عملیات اجرایی 20 هزار 
واحد مسکونی دیگر برای اقشار کم درآمد  به پایان خواهد رسید.

نیکزاد افزود: از این تعداد 10 هزار واحد روز 29 بهمن همزمان با 
سالروز مبعث حضرت رسول اکرم)ص( باهمکاری بنیاد مستضعفان 
به متقاضیان تحویل خواهد شد و 10 هزار واحد دیگر همزمان با 
14 اسفند؛ سالروز تاسیس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(، 
در اجرای تفاهم نامه مشــترک با این کمیته و بســیج سازندگی 

تحویل خواهد شد.
وی یادآور شــد: تا پایان ســال جاری جمعــا 48 هزار واحد 
مسکونی تحویل متقاضیان خواهیم داد. ضمن اینکه شتاب برای 
اتمام واحدهای مســکونی درحال ساخت، روز به روز بیشتر و به 

مناسبت های مختلف واگذار خواهد شد.
رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

افزایش قیمت برخی لوازم خانگی 
غیرقانونی است

رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش 
قیمت 1۰ تا 1۵ درصدی برخی از شرکت های لوازم خانگی 
خبر داد و گفت که پیگیری ها نشان می دهد مجوزی برای 

این افزایش قیمت صادر نشده است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا درباره گرانفروشی چند 
شــرکت لوازم خانگی اظهار کرد: شش یا هفت شرکت قیمت 
محصــوالت خود را بین 10 تا 15 درصد افزایش داده اند. البته 
پیگیری ها نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر 
نشده است اما بقیه شرکت ها هنوز قیمت ها را افزایش نداده اند 
و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از ســوی سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت ها با مجوز سازمان حمایت باال 
رفته؟ گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می دهد 
که مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشــده اســت. بنابراین 

فروشندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه می شود.  
رئیــس  اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی بــا بیان اینکه 
ســازمان حمایت باید به مردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی 
بــرای افزایش قیمت صادر کرده یا خیــر تصریح کرد: مبنای 
گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه 124 است اما 
االن که حداقل شش کارخانه قیمت ها را افزایش دادند و بقیه 

هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص نیست.
این در حالی است که اخیرا امید قالیباف؛ سخنگوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش گفت که از تیرماه تاکنون 
مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده و در حال 
حاضر نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشتر صنایع 
تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان را برای پنج ماه 
آینده با نرخ ارز قبلی خریدند و بنابراین نیازی به افزایش قیمت 
وجود ندارد اما اگر تولیدکننده ای افزایش هزینه داشــته باشد 
طبق روال قبل می تواند آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است اواخر خردادماه امسال سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( از صدور مجوز افزایش 15 درصدی 
قیمت بــرای تلویزیون و 10 درصدی بــرای یخچال، یخچال 
فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داده بود که از اول 

تیرماه اجرایی شد.

وزیر نفت:
مردم در مصرف بهینه گاز 

همکاری خوبی کرده اند
وزیر نفت ، همکاری مردم در مصرف بهینه گاز را 

خوب توصیف کرد.
جواد اوجی در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: مردم 
در ایــن چند روز با بهینه مصــرف کردن گاز خیلی کمک 
کردنــد. در تهــران تقریباً در این چنــد روز روزانه نزدیک 
بــه 4 تا 5 میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی شــده و در 
خراســان رضوی نیز با صرفه جویی که مردم انجام داده اند 
 میانگیــن روزانه 2 میلیون مترمکعب به شــبکه گاز کمک 

شد.
وی با بیان اینکه گستره شبکه گازرسانی در کشور حدود 
36 هزار و 365 روستا و بالغ بر 1224 شهر را در بر می گیرد، 
گفت: گستره شبکه گازرسانی نزدیک به 480 هزار کیلومتر 
است که واقعاً یک شــبکه گازرسانی بی نظیر در دنیا است. 
در این چند روز هم خوشــبختانه علی رغم ســرمای بسیار 
شــدیدی که در کشــور بود مصرف مدیریت شد و در حال 
حاضر فقط در تربت جام با مشــکل مواجه هســتیم. توزیع 
رایگان نفت ســفید و همچنین کپسول گاز در تربت جام به 
عنوان آخرین قســمت شبکه توزیع شروع شده و نزدیک به 
17 هزار بخاری برقی و نفتی خود شرکت گاز تدارک دیده که 
توزیع می شود.  وزیر نفت با بیان اینکه این شهرستان تقریباً 
هم مرز با کشــور افغانستان است، گفت: قرار است یک خط 
تقویت انتقال از فریمان یا از خود مشــهد به منطقه کشیده 
شــود که از همین امروز)دیروز( عملیات آن آغاز می شود تا 
ان شاءاهلل سال آتی مشکلی نباشد. به علت زیرساخت ضعیفی 
که این استان داشت و به علت اینکه در انتهای شبکه توزیع 
قرار دارد و با این خط انتقال قول می دهیم که ســال آینده 
هم دیگر شاهد قطعی گاز این شهرستان نباشیم. در همین 
حال مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در گفت وگو 
با فارس از مردم خواست نسبت به پویش »هر خانه یک اتاق 
گرم« متعهد باشند. مسلم رحمانی افزود: مردم می توانند با 
پوشــیدن لباس گرم در منزل، خاموش کردن بخاری های 
اضافی و گرم کردن تنها یک اتاق،  به تامین پایدار گاز همه 

نقاط کشور کمک کنند.
وی تاکید کرد: ثابت شدن و کاهش یافتن مصرف نسبت 
به روزهای گذشــته حاکی از همراهی مردم است که البته 
برای موفقیت در انجام خدمت گازرسانی به همراهی و لطف 

بیشتری از سوی مردم نیازمندیم.
شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد

توزیع گوشت گوسفندی ۱۴۲ هزار تومانی 
بدون محدودیت در کشور

معاون شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گوشت 
گوسفندی 1۴2 هزار تومانی بدون محدودیت در کشور 

خبر داد.
 محمد جعفری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم درباره 
توزیع گوشــت قرمز بــا نرخ مصوب اظهار داشــت: توزیع 
گوشت گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در حال توزیع 
اســت و بدون محدودیت وزنی و در حد نیاز و کشش بازار 
این اقدام ادامه خواهد داشــت. وی افزود: با توجه به اینکه 
ذخایر اســتراتژیک گوشــت در وضعیت مناسبی قرار دارد 
توزیع این محصوالت با قیمت مصوب در کل کشــور انجام 
می شــود و محدودیتی برای توزیع در اســتان های مختلف 
و حجــم تقاضا وجود نــدارد. در واقع، ذخایر اســتراتژیک 
 در حال توزیــع در بازار از منابع داخلــی و خارجی تامین 

شده.
معاون شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط 145 هزار تومان است )قیمت 
سردســت و ران کمی تفاوت دارد(. نرخ گوشت گوسفندی 
مخلوط نیز 135 هزار تومان اســت که درب سردخانه های 
شرکت پشــتیبانی امور دام به توزیع کنندگان تحویل داده 
می شــود. توزیع کنندگان این محصوالت می توانند حداکثر 
هفت هزار تومان بابت ســود خرده فروشــی این محصوالت 
اضافه کرده و به دست مردم برسانند. بنابراین گزارش، مردم 
برای خرید گوشــت با قیمت ای مصوب یاد شده به میادین 
میوه و تره بار و مراکز خرده فروشی که در این فروش این طرح 

مشارکت دارند، مراجعه کنند.
الزم به یادآوری اســت، چنــد روز پیش مدیرکل دفتر 
بازرگانــی کاال های کشــاورزی وزارت جهاد گفته بود: برای 
تامین نیاز بازار داخلی و بر اساس تفاهم نامه ای که با بخش 
خصوصی منعقد کرده ایم، قرار است گوشت گرم گوسفندی 
وارد کشور شود و با قیمت هر کیلوگرم 200 هزار تومان در 
میادین میوه و تره بار، فروشگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود.

وی افــزود: ثبت ســفارش گوشــت گرم گوســفندی 
انجام شــده و انتظار می رود از اواســط هفته آینده )هفته 
 جاری( واردات گوشــت گرم گوسفندی را به کشور داشته 

باشیم.
گفتنی اســت، ایــران در تولید گوشــت قرمــز تقریبا 
خودکفاست اما مسائلی چون صادرات بی رویه دام، نوسانات 
قیمتی به دلیل ســپردن بازار به بخش خصوصی و... موجب 

نیاز به واردات می شود.
ضمن اینکه حجت االسالم علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت 
رئیسه مجلس در تذکری با انتقاد از قیمت 300 هزار تومانی 
گوشــت قرمز، گفت: قیمت گوشــت باید به کجا برسد که 
مسئوالن وزارت جهادکشاورزی پای کار بیایند. باید هرچه 
سریع تر تدبیر کنید. ضمن اینکه تولیدکنندگان مرغ با مشکل 
مواجه هستند. خواهش می کنم در بازار مرغ دولت تماشاچی 

نباشد و به میدان بیاید.

صفحه ۴اقتصادی
سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱
۲۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۱

ادامه از صفحه ۶

کارت دانشجویی ارمغان دنیاپور به 
شماره دانشجویی 98213050۶0 
رسام  عالی  موسسه  دانشجوی 
آدرس  بازرگانی  حسابداری  رشته 
روبه روی  میانجاده  کرج  دانشگاه: 
به  نرسیده  گمنام  سربازان  بلوار 
آموزش  موسسه  فاطمیه  میدان 
از  و  گردیده  مفقود  رسام  عالی 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
موتورسیکلت به شماره پالک 
8291-  اهواز 1 به رنگ آبی 
موتور  شماره  و   13۶3 مدل 
شاسی  شماره  و   1۶4310
۶300342 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
سواری پژو پارس XU7 به شماره 
پالک ۶3۶ ل 31ایران 10 به رنگ 
سفید روغنی مدل 139۶ و شماره 
موتور 124K1125۶41 و شماره 
 NAAN01CE3HH0124۶0 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
 XU7 پارس  پژو  سواری  خودرو 
  52 م   ۶8۶ پالک  شماره   به 
متالیک  مشکی  رنگ  به   14 ایران 
موتور  شماره  و   1394 مدل 
124K0۶71888 و شماره شاسی 
مفقود   NAAN01CE0FH2۶7192
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده 

می باشد.

آگهی های مفقودی

این روزها بازار سرمایه حال و روز خوبی دارد و 
عالوه بر رشد شاخص بازار سهام، در بورس کاال هم 

اتفاقات جالبی رخ می دهد.
بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روند روبه رشد 
به خود گرفته و حاال جایگاه خود را باالتر از شاخص یک 
میلیون و 600 هزار واحدی تثبیت کرده است، دیروز هم در 
پایان معامالت با افزایش 36 هزار و 970 واحدی در شاخص 

کل به رقم یک میلیون و 680 هزار و 684 واحد رسید.
خبرگزاری فارس هم در تحلیل بازار ســهام نوشت: 
رشد شاخص کل و نزدیک شدن به مرز کانال 1.7 میلیون 
واحدی می تواند یکی از اتفاقات بورس در روز دوشنبه باشد. 
اما شکسته شدن رکورد 2 ساله ورود پول حقیقی به بازار 

سرمایه مهم ترین اتفاق دیروز بورس بوده است.
بررسی شاخص بورس از منظر تحلیل تکنیکال نشان 
می دهد، حمایت خط روند در  اندیکاتور RSI فعال شــده 
اســت، با توجه به این که  اندیکاتور RSI توانست خط روند 
نزولی را بشــکند و صعودی شود و به باالی خط حمایتی 
برسد، می توان گفت بازار در مسیر صعودی قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناســان معتقد هستند مقاومت یک 
میلیون و 647 هزار واحدی تبدیل به حمایت خواهد شد 

و خطر شروع اصالح بازار از سر بازار برداشته شده است.
نرخ نیمایی برای شرکت های بورسی مهم است

یک کارشناس بازار سرمایه هم در گفت   وگو با فارس، 
اظهار کرد: بودجه ســال آینده حمایــت خوبی از بورس 
انجام داده است. به نظر می رسد دولت به دنبال حمایت از 
بازار سرمایه است تا بتواند این بازار را با رونق همراه کند.
رضا گلســتانی، درباره نرخ تسعیر 23 هزار تومانی در 
الیحه بودجه 1402 تاکید کرد: نرخ تسعیر در بودجه یک 
نرخ محاسباتی است و عمال دولت منابع خود را با نرخ آزاد 
یا نرخ نیمایی به فروش می  رســاند و نرخی که در بودجه 
مبنای محاســبات قرار می  گیرد صرفا برای تبدیل ارز به 

ریال است و مالک عمل نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نرخ نیمایی تعیین 
شده می تواند برای بسیاری از شرکت های صادرات محور نرخ 
خوبی باشد و همین مسئله می تواند رشد این شرکت ها و 

رشد بازار را تضمین کند.
وضعیت بورس کاال

از سوی دیگر، به  موازات بازار سهام، بورس کاال هم این 
روزها رونق خوبی دارد، اما موضوعی که این روزها بر این 
بازار سایه  انداخته، ماجرای عرضه خودرو در بورس است.

در سال های اخیر، تولید خودروهای داخلی به دالیل 
مختلف کاهش یافته و همین موضوع بر عطش خریداران 

افزوده اســت. البتــه تنها دلیل عطش بــازار را نمی توان 
بــه کمبود تولید مرتبط دانســت، چه اینکه بســیاری از 
کارشناســان نقدینگی سرگردان در بازار را یکی از عوامل 
اصلی اقبال به خودرو و تبدیل آن به یک کاالی سرمایه ای 
عنوان می کند. به عبارتی، بسیاری از مردم نه برای مصرف 
شخصی که برای حفظ ارزش پول خود به خرید این کاال 
روی می آورند. از طرفی در خأل وجود ابزارهای ضدداللی 
مانند مالیات بر عایدی سرمایه، تنور دالالن را در این بازار 
داغ کرده و بازار خودرو را به یکی از بازارهای مورد عالقه 
آنها تبدیل نموده است. همه این عوامل در کنار مشکالتی 
مانند قیمت گذاری دستوری و فساد مدیریتی، دست به دست 

هم می داد تا قیمت خودرو روزبه روز افزایش یابد.
موضوع کمبود عرضه یکی از مشکالت غیرقابل  انکار 
بازار است، ولی در این  بین سؤالی که سال ها است مطرح 
می شود این است که راهکار بهینه برای رساندن خودروهای 
محــدود به متقاضیان واقعی وجود دارد؟ تا مدت ها روش 
قرعه کشی به عنوان راهکاری بهینه استفاده می شود، اما 
این روش هم کامل نبود و اما و اگرهایی درباره آن وجود 
داشت. تا اینکه کار به عرضه خودرو در بورس کشیده شد.

تجربه کاهش قیمت
تقریباً در همه عرضه ها در بورس کاال، قیمت کشــف 
شده باالتر از قیمت کارخانه بوده است ولی در برخی موارد 
اتفاقات جالبی رخ داده و قیمت بورســی در حوالی همان 
قیمت کارخانه تعیین شــده است. اما نکته قابل توجه این 
است که در مواردی که قیمت بورس باالتر از قیمت کارخانه 

است، باز هم پایین تر از نرخ های بازار است.
به عنــوان  مثال هجدهم دی ماه بــورس کاالی ایران 

میزبان عرضه خودروی شاهین بود. قیمت پایه این محصول 
در حالی 304 میلیون تومان در نظر گرفته شد و به همان 
قیمــت هم به فروش رفت که قیمت هیجانی این خودرو 
در بازار آزاد بیش از 500 میلیون تومان بود. یعنی حدودا 

200میلیون تومان زیر قیمت بازار آزاد! 
در همیــن روز خودروی تارا دســتی 351 میلیون و 
200 هزار تومان معامله شد در حالی که در عرضه قبل از 
آن )23 آذر( با قیمت میانگین 405 میلیون و 390 هزار 

تومان فروخته شده بود.
دیروز هم 10 هزار دستگاه خودروی دنا پالس در بورس 
کاال عرضه و معامله شد که بررسی معامالت نشان می دهد 
خریداران دنا پالس توانستند این خودرو را 185 میلیون 

تومان زیر قیمت بازار خریداری کنند.
عرضه خودرو در بورس دائمی نیست

در همین زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در 
نشست اقتصادی تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کاال 
که در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد، 
با بیان اینکه وزارت صمت متولی مدیریت صنعت خودرو 
و سیاست های آن است، گفت: وزارت اقتصاد در توافقی با 
وزارت صمت شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت ارائه 
برنامه بلندمدت، به واگذاری سهام دولت در خودرو سازی 
ورود کند و باید مسئله بلندمدت تولید کنندگان و زنجیره 
قطعه  سازی، واردات و... به صورت یکپارچه با خواسته های 

مصرف کنندگان و رضایت آنها لحاظ شود.
به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی بیان کرد: باید 
برنامه مدون داشت تا سیاست گذاری های صنعت خودرو 
طی پنج تا 10 ســال آینده به صورتی باشد تا همزمان با 

واگذاری ها، این صنعت به سرنوشت سایر خصوصی  سازی ها 
دچار نشود.

وی با بیان اینکه نمی توان به طور دائم از شیوه عرضه 
خودرو در بورس کاال اســتفاده کرد، بیان داشت: باید بر 
این ســند بلندمدت یک دوره مشخص وجود داشته باشد 
و به طور رسمی تعهد روشن دولت برای چند سال آینده 
مشخص شود تا به آسانی قابل تغییر نباشد. خاندوزی گفت: 
اگر مسیر توسعه صنعت خودرو در بلندمدت روشن نباشد به 
طور مستمر با تصمیمات لحظه ای در آن مواجه می شویم.

استمرار و افزایش عرضه ها
رئیس  ســازمان بورس هم در این نشست به برخی از 
عارضه های صنعت خودرو در سال های گذشته اشاره کرد 
و گفت: قیمت گذاری دســتوری، ضعف فناوری، مالکیت 
دولتی، زیان انباشته بیش از 150 هزار میلیارد تومانی از 
جمله این عارضه ها است که باعث شده خروجی این صنعت 
محصوالتی باشد که نتواند رضایت مشتریان را جلب کند.

مجید عشــقی عنوان کــرد: با این ســاختار مالی و 
چشــم انداز درآمدی خودروســازان، هیــچ فردی جرأت 
ســرمایه گذاری در این صنعت را ندارد؛ لذا سیاست های 
ما باید در یک بســته توجه به ســاختار مالی و مســئله 

قیمت گذاری دستوری و واگذاری آنها باشد.
وی افزود: وقتی کاالیی که بازار سنتی دارد وارد بورس 
می شــود، برای آن تالطم ایجاد می شود. به عنوان مثال در 
مورد عرضه سیمان در بورس کاال که با قطعی برق مواجه 
شــد و بنابراین هجمه سنگینی بر آن وارد شد که با ورود 
سیمان به بورس، این کاال گران شده است درحالی که امروز 

تالطم قیمتی برای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر تا یکی- دو ماه آینده فرآیند 
عرضه خودرو در بورس تداوم یابد و عرضه ها نیز به صورت 
منظم افزایش یابد به بسیاری از سؤاالت پاسخ داده می شود.

التاری ۱0میلیون نفری قرعه کشی خودرو
رئیس  ســازمان بورس با تأکید بر اینکه تقاضا واقعی 
خودرو اعدادی نیست که مالحظه می کنیم بیان داشت: در 
عرضه اخیر شرکت ایران خودرو از 13 میلیون واجد شرایط 
10 میلیون نفر شرکت کردند که واقعاً به معنای یک التاری 
و بخت آزمایی ملی بود و قطعاً این روش محکوم به شکست 
است. وی اظهار داشت: در بورس کاال، کاال در قیمت پایه 
معامله می شود و اگر رقابتی نامتعارف ایجاد شود قطعاً در 

جایی مشکل وجود دارد.
عشقی هدف از عرضه خودرو در بورس را ارتقای کمی و 
کیفی عنوان کرد و گفت: تا با ارتقای تولیدات خودروسازان 

در نهایت رضایت مشتریان به دست آید.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

رونق معامالت در بورس
از رشد شاخص تا فروش خودرو زیر قیمت بازار

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازار)به تومان(نوع سکه

21/319/000سکه تمام طرح جدید
20/240/000سکه تمام طرح قدیم

12/380/000نیم سکه
7/920/000ربع سکه

4/410/000گرمی
1/930/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
40/138دالر
44/350یورو
49/966پوند

2/180لیر ترکیه
11/153درهم امارات

28/0دینار عراق
بورس

1/680/675شاخص کل بورس تهران
520/332شاخص هموزن

رئیس  کل بانک مرکزی:

بازارمبادلهارزوطالبهزودیافتتاحمیشود
رئیس  کل بانک مرکزی از افتتاح بازار مبادله 
ارز و طــال برای تامین نیازهای مردم از نیمه اول 
بهمن ماه خبر داد و گفت: سیاســت های جدید 
ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی 

خواهد بود.
به گزارش بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در حاشیه 
جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1402 گفت: 
میانگین نرخ ارز 28.500 تومان در سامانه نیما مبنای 
خرید و فروش ارز است، همچنین در نیمه اول بهمن ماه 
بــازار مبادله ارز و طال را هم افتتاح می کنیم تا در این 
بازار بقیه نیازهای خدماتی- ارزی مردم تأمین شــود و 
ان شاءاهلل به سمتی حرکت می کنیم که تمام نیازهای 
ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تأمین 
شود. رئیس  کل بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست های 
ارزی در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی است 
و ما امســال این موارد را در بودجه منظور می کنیم تا 

در سال آینده این سیاست ها دنبال شود.
بازار مبادله ای چیست؟

در همین حال خبرگزاری فارس در توضیح بیشتر 

بازار مبادله ای نوشــت: راه اندازی بــازار مبادله ای در 
راستای سیاست های فعال یا فعاالنه بانک مرکزی در 
مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز به ویژه در ســمت 

معامالت نقدی یا اسکناس است.
نشانه های اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک 
مرکزی نشــان می دهد که در گام اول، بانک مرکزی 
به دنبال ثبات بازار و محدود سازی جهت دهی اثر بازار 
غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار 
و حوزه برنامه )قانونگذاران و سیاستگذاران( بوده است.

این اقدام طی ســه هفته گذشته نائل شده است، 
ابتدا، جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شده و 
دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شده است. 
هم راســتا با کنترل بازار غیررسمی، دو سیگنال 
اولیه از محتوی بسته سیاست ارزی برای شفاف  سازی 
و چشم انداز پذیری بازار ارز اعالم شده است. نخست؛ 
شفاف  سازی درخصوص نرخ نیمائی جهت تامین ارز 
کاالهای اساســی به همراه اعالم اقدامات جدی برای 
روان  سازی واردات کاالها. دوم؛ راه اندازی بازار مبادله ای 

برای پاسخ به نیازهای عمومی. 

درخصوص ســیگنال دوم؛ باید اشاره کرد، هم اینک 
بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تامین 
شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی می تواند به 
صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
افزون براین، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی 
ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیف ها، رویه ها 
و فرآیندها مختلف تامین می شــود که نیاز به اعمال 
مدیریت متمرکــز در قالب یک بازار )عرضه و تقاضا( 
دارد. بــازار مبادله ای؛ محل تبــادالت ارزی طیفی از 
عرضه ها و گســتره ای از تقاضاهای واقعی اســت که 

»جهت قانونی برای دریافت ارز« دارند. 
افزایش نقش آفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با 
هدف تامین تقاضای طیف متنوعی از خواســته های 
قانونی در قالب 40 ردیف ارزی با مشــارکت ســایر 
دســتگاه های ذی مدخل، چند نتیجــه عینی دارد. 
نخســت، با پذیرش ایــن واقعیت که همیشــه بازار 
غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار 
را در چهارچوب قرار می دهد. دوم، رفتار عمومی بازار 
ارز مورد ارزیابی و برنامه ریزی قرار می گیرد. سوم؛ بازار 

مبادله ای قدرت مرجعیت بخشی به سایر انواع نرخ های 
همسو را دارد.

راه اندازی بازار مبادله ای بخشــی از برنامه واکنش 
ســریع بانــک مرکــزی در قالب نهاد ســازی مالی و 
مقررات گذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانه های 

ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز می شود. 
این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک 
مرکزی است که موجب می شود  در ابعاد کالن در قالب 
این بازار هم بخــش عرضه و هم بخش تقاضای بازار 
مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که با توجه به اینکه 
دستگاه ها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیف های 
ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمع گرا برای 
اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است.

بنابراین بازار مبادله ای، با توجه به مقررات موجود، 
به درخواســت  های واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد 
گفــت که این خود موجب می شــود که طیف عموم 
افــراد جامعه، دور از وجود رانت، امتیاز و ارزپاشــی، 
بتوانند برحســب »ارجاعات قانونی«، نیازهای خود را 

تامین کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

مجلسنبایدسقفبودجهراافزایشدهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به ارقام الیحه بودجه 1۴۰2، گفت: 
مجلس نباید تغییری در الیحه ایجاد کند و سقف 

بودجه را باال ببرد.
جعفر قادری، در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم، در 
پاسخ به سؤالی درخصوص مهلت کمیسیون تلفیق برای 
بررســی الیحه بودجه سال 1402 و زمان بررسی کلیات 
در صحن مجلس گفت: در پنج روزی که کمیسیون تلفیق 
دارد باید درخصوص کلیات بودجه بررسی کند و گزارشی 
را در جهت تایید و یا رد کلیات به صحن مجلس ارائه کند.

وی با بیان اینکه در جلسه یکشنبه آینده کلیات بودجه 
به رای گذاشــته خواهد شد، توضیح داد: طبیعتا دولت از 
الیحه خود دفاع خواهــد کرد. مجلس نیز می داند که به 
کلیات بودجه دولت رای خواهد داد و کمیســیون تلفیق 
تغییری در آن ایجاد نکرده اســت. در دوره های گذشــته 
گزارش کمیســیون تلفیق براساس تغییراتی ارائه می شد 
که خود این کمیســیون ایجاد کرده بود. با اصالحاتی که 
انجام شده است، الیحه دولت به رای گذاشته می شود و در 
صورت رای آوردن کلیات، الیحه بودجه به کمیسیون های 

تخصصی خواهد رفت.
افزایش جسورانه درآمدهای مالیاتی

ایــن نماینده مجلس در پاســخ به ســؤالی در مورد 
اعداد و ارقام اصلی الیحه ســال آینــده بیان کرد: دولت 
درخصوص مالیات ها و تعیین 800 هزار میلیارد تومان، رشد 
جسورانه ای داشته است و اگر محقق شود کار متهورانه ای 
است. این کار سبب می شــود تا بخش عمده هزینه های 

دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.
قادری با اشــاره به اینکه رشد درآمدهای نفتی نیز به 
نظر می رسد امکان افزایش بیش از این وجود ندارد، افزود: 
درست است که نرخ تسعیر در بودجه 23 هزار تومان پایین 
در نظر گرفته شده است اما قیمت هر بشکه نفت 80 دالر 
باال در نظر گرفته شــده اســت. طبیعتا با وجود این ارقام 
مجلس نباید تغییری در الیحه دولت ایجاد کند و ســقف 
بودجه را باال ببرد. وی بیان کرد: بخشی از 40 درصد رشد 
سقف بودجه نسبت به سال 1401، به دلیل تورم توجیح 
دارد البته بخشی از این موضوع نیز می تواند به علت اضافه 

شدن تبصره 14 به بودجه عمومی باشد.

منابع مالیاتی قابل تحقق است
حســینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیســیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی هم درخصوص تحقق منابع بودجه 
ســال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطرنشان کرد: در 
سال جاری در حوزۀ مالیات کارهای خوبی صورت گرفته 
است و آن طور که گفته می شود بالغ بر دو میلیون و 200 
هزار مؤدی جدید شناسایی شده که حدود یک میلیون و 
200 هزار نفر آنها اظهارنامه داده اند. در سال 1401، پنج 
درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده اســت که 
برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می شود )مجموعاً 7 
درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در ســال آتی(، 
همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال تمام مالیاتی که 
در بودجه ســال جاری پیش بینی شده بود، محقق شود، 
البته 800 هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر 
نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده و در حال 

پیگیری برای وصول مالیات هستند.
وی ادامه داد: الزم به ذکر اســت که در ســال جاری 
حدود 462 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی 
می شود که محقق شود که تاکنون )9ماهه ابتدایی سال( 
بالغ بر 348 هزار میلیارد تومان آن محقق شــده اســت، 
گفتنی است برای ســال بعد، منابع مالیاتی مجموعاً 59 
درصد نســبت به ســال جاری رشد کرده است و به 700 
هزار میلیارد تومان رســیده است که با توجه به عملکرد 

خوب امســال در تحقق منابع مالیاتی به نظر می رسد که 
این منابع، منابع قابل تحققی باشند.
ابهامات الیحه

گفتنی است در کنار نقاط قوت الیحه بودجه 1402، 
انتقاداتی هم به آن وارد شده است. در همین راستا مرکز 
پژوهش های مجلس ضمن اشــاره به نقاط مثبت الیحه 
بودجه به بررســی نقاط ضعف و اشکاالت اساسی که در 
الیحه بودجه وجود دارد پرداخته است، طبق این گزارش 

10 نقطه ضعف اساسی بودجه عبارتند از:
1- بیش بــرآورد قابل توجه برخی اقالم منابع عمومی 
نظیــر صــادرات نفت، واگــذاری شــرکت های دولتی و 
مولد ســازی دارایی های دولت و کم برآورد برخی از اقالم 
مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان 

تأمین اجتماعی
2- درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی 
)نظیر منابع و مصارف ســازمان هدفمندساز به رقم 650 
هزار میلیارد تومــان( و عدم ارائه جدول منابع و مصارف 
هدفمنــدی یارانه ها و اخذ مجوزهای بدون ســقف برای 
واگــذاری نفت خام بــرای پرداخت تعهــدات و عناوین 
غیردقیقی مانند طرح های پیشران )جزء 3 بند تبصره یک(

3- تقاضای دائمی شــدن برخی از احکام )در بند واو 
تبصره 20 ذکر شــده است که احکام دارای ماهیت دائم 
تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت )3( دائمی  شــوند( در قالب الیحه 
بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه 

تصویب این احکام
4- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی 
نظام بانکی به عنوان پیش شــرط های نیل به ثبات اقتصاد 
کالن و رونــق تولید هیچ مبلغی برای حل این موضوع در 

نظر گرفته نشده است:
منابعــی برای افزایش ســرمایه بانک های دولتی که 
وضع بســیار وخیمی دارند نظیر ملی و ســپه نیز در نظر 

گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی )تا پایان 

مهر 1401 معادل 570 بوده( در نظر گرفته نشده است.
عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی 
گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات ساالنه دولت نسبت 
به ســازمان تأمین اجتماعی به افزایش بدهی های بخش 
عمومی به بانک ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک 

مرکزی منجر می شود.
5- حذف الزام به افشای اطالعات مربوط به تسهیالت و 
تعهدات کالن و اشخاص مرتبط بانک ها )بند د تبصره 16(

6- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در 
الیحه بودجه 1401 مطرح شد و به تصویب مجلس رسید 
با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان 
و کمک به کاهش تقاضای تســهیالت سرمایه در گردش 
)امــکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی های 

دولت به نظام بانکی(
7- امهال بدهی های شرکت های تابعه وزارت نفت به 

بانک مرکزی و بانک های تجاری
8- فقدان احکام تنظیمــی درخصوص فروش اوراق 

دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه
9- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درخصوص 
خرید ارزهای دولت، حذف بنــد اعطای اختیار به دولت 
بــرای واگذاری عاملیت فــروش ارز به بانک های دولتی و 
عدم قاعده گــذاری درخصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی 

دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی
10- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور 
)سامانه بهره مندی ایرانیان موضوع تبصره 17 قانون بودجه 
1401( و سایر احکام به روزرسانی شاخص های محرومیت.



جدو    ل
بدون نقطه کور

افقی:
1- در رویان انســانی هشــت ماه قبل از تولد 
قابل تشخیص اســت- فردی از اراذل و اوباش 
2- تــرس از جریان مقاومت ســبب پیدایش 
 این پدیده در میان شــیوخ منطقه شده است
3- بن فعل جستن- استارتر خودروهای صد 
ســال پیش- چســبیده و مونتاژ شده- رمز 
و راز 4- از توابــع کرمان- عنــوان اختصاری 
ســازمان جهانی کار- مقامی در دانشــگاه ها 
5- پرنــده ای تیزپــرواز- مکمــل رکــوع در 
نماز- ســنت ها 6- گاه با تب می آید- شــناور 
و سفینه ســنگین- نام تعدادی از روستاهای 
آذربایجان ما به معنای »تپه ســیاه« 7- کوه 
بلند هیمالیــا- ویژگی همــه تلویزیون های 
امروزی- میرنده 8- نوعی خط کش- مطمئن 
و محکم- احراز شــده- جهت و طرف 9- کوه 
بلند افغانستان- جوان مازندرانی- سوره ای در 
کالم اهلل مجید 10- منســوب به روستای تابع 
شهریار- وحشت- زرنگ، فرصت طلب 11- از 
نوروز تا نوروز بعد- دوسوم واخیدن- شهری در 
استان ایالم 12- مرفه بودن- واحد مسافت در 
روسیه قدیم- پیامبر بزرگ)ع( 13- پوستین- 
شهری در فلســطین- از این ضعف نمی توان 
گریخت- مظهر ســردی 14- جمالت زشت 
بر زبان آوردن 15- عنوان قبلی رشــته علوم 
انسانی- اثری از رابیندرانات تاگور نوبل گرفته.

عمودی:
1- بازرگان- توصیفــی برای ولگردان 
 خیابانــی 2- اســرارش فاش شــد! 
3- بخیــل- حامل بار گــران- قد و 

قامت- از غروب تا سحر 4- شهری کنار 
رود نیل- نشســته روی اسب- ادیب 
نوبل گرفته ایرلندی در 1995، 5- ظرف 
زمان و مکان- یگانه- مقابل دراز 6- عالم 
پروین-  ستارگان  خوشه  فرهیخته-  و 
زهرا)س(  حضرت  غصب شــده  ملک 
7- وصف مدرک تقلبی- پیشــرفت- 
درخواســت 8- جنس قوی تر- فصیح 
و خوش زبان- عارضه ای در پوســت- 
الفبای موسیقی  9- مرکز کهکیلویه- بن 
گماشتن- غده طحال 10- نهی از بردن- 
بی شرم- بهبودی زخم 11- واژه مغولی 
به معنای شجاع- نوعی سمور- سینمای 
آبــادان 12- لمس کننده-  ســوخته 
زندگی  هزینه  مخلوط کننده-  دستگاه 
13- مقامی در آتشکده- شیوه آزمون 
انتخاب  بن سرودن- کلمه  آمریکایی- 
14- با پرس و جو بــه مقصد نزدیک 
شدن 15- آخرین جنگ سپاه ساسانی 
با مسلمانان- گوشت پخته ای که دیگر 

فروخته نمی شود.

شماره 12424

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 
 ۶۱۰۴۳۳۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانــک ملــت بــه نــام چــاپ و انتشــارات کیهــان و ارســال اصل فیــش بانکــی همراه با فــرم تکمیل شــده ذیل

به صندوق پستی ۱۱۳۶5/۳۶۳۱ 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: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
کد پستی:  ...................................................... پست الکترونیکی: ...................................................................................................................................................................................................

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.

۳- 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.
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تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922
واحدآبونمان
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شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستان ها سال 1۴01
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صفحه۵
سهشنبه۲۷دی۱۴۰۱
۲۴جمادیالثانی۱۴۴۴-شماره۲۳۲۲۱

تغییر دولت در مردادماه سال گذشته که در 
اوج ناراحتی مردم از وضعیت اقتصادی صورت 
گرفت، امید را برای بهبود اوضاع در دل مردم 
زنده کرد. اما حجم ســنگینی از بدهی های 
ارزی و ریالی که دولــت دوازدهم از خود به 
یادگار گذاشته بود اجازه نمی داد دولت جدید 
با سرعت بیشــتری در حل مشکالت مردم 

تمرکز نماید.
از طرفی وضعیتی که دولت روحانی برای زندگی 
مــردم به وجود آورده و همــه تمرکز خود را روی 
معامله برجام نهاده بود، منجر به یک نوع رهاشدگی 
در اقتصاد کشور شد که هنوز آثار مخرب آن در متن 

زندگی مردم مشهود است.
به گفته قریب به اتفاق کارشناســان اقتصادی؛ 
چنین وضعیتی در روزهای ابتدایی شــروع به کار 
دولت ایجــاب می کرد دولــت روی چند موضوع 
اساســی برای مهار اقتصاد رها شده کشور تمرکز و 

سرمایه گذاری نماید:
تمرکز روی مدیریت بازار

از مهم تریــن اقداماتی کــه از همان روزهای 
ابتدایی در دستور کار دولت قرار گرفت؛ مدیریت 
بازار به خصوص در بازار کاالهای اساسی و کنترل 

تورم بود.
به گفته کارشناســان؛ مهار تورم 60 درصدی 
در برخی کاالها کار بسیار دشوار و زمان بری است 
و مدتی طول می کشــد تا دولت سیزدهم با اعمال 
سیاست های کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم 
اقــدام نماید که این مهم با همیاری مردم تا حدود 
زیادی محقق شده و آمارها نشان از کاهشی بودن 

نرخ تورم دارد.
ضمن اینکه کنترل تورم همزمان با رشد تولید 
و گردش چرخ اقتصاد کشــور ارزشمند خواهد بود 
و به روش هایی همچون بستن فضای اقتصاد کشور 
شــاید بتوان تورم را کنترل نمود اما به عکس خود 
مبدل خواهد شــد. اتفاقی که در دولت یازدهم و 

دوازدهم افتاد.
آقای محمد امین میرزایی، فعال اقتصادی در این 
باره به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »در طول 
یک سال گذشته بر اساس آمارها تورم کاهش یافته 
البته این به معنای ارزان شدن کاال در بازار نیست 
بلکه به این معناست که شتاب گرانی کاهش یافته 

و این موضوع در کاالهای مختلف متفاوت است.«
او می افزاید: »در حال حاضر مهم ترین اقالمی که 

تالش دولت برای تثبیت معیشت مردم

یک فعال اقتصادی: در حال حاضر مهم ترین اقالمی که باید توسط دولت مدیریت شود تا افزایش بی ضابطه نرخ آنها موجب 
نارضایتی مردم نشود، کاالهای اساسی است که نسبت مستقیمی با تنظیم معیشت مردم به خصوص در اقشار کم درآمد دارد. 
آمارها تا زمانی که تأثیر خود را به طور مستقیم در سفره مردم نگذارند مورد توجه واقع نخواهند شد. بنابراین اولویت دولت 

همچنان باید روی بازار کاالهای اساسی و پس از آن روی بازار مسکن و خودرو باشد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی: دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با سخت ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران 
رو به رو بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار به نظر می رسید. با این حال دولت به منظور مدیریت شرایط 
اقتصاد کالن اقدام به اتخاذ تصمیمات مهم و ســختی به منظور حذف رانت و همچنین رفع فقر مطلق و بهبود 
معیشت مردم نمود که از جمله آنها می توان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار، افزایش نرخ 
ارز حقوق گمرکی، حذف ارز ترجیحی واردات کاالهای اساســی و تأمین ارز آنها به نرخ نیما و پرداخت یارانه 

نقدی به جامعه هدف و... که تمامی این موارد تأثیر منفی بر تورم داشت، اشاره نمود.

عملکرداقتصادیدولتسیزدهم
درکاهـشمشــکالتمعیشـتی رضا الماسیبخش نخست

باید توسط دولت مدیریت شود تا افزایش بی ضابطه 
نــرخ آنها موجب نارضایتی مردم نشــود، کاالهای 
اساسی است که نسبت مستقیمی با تنظیم معیشت 

مردم به خصوص در اقشار کم درآمد دارد.«
به گفته این فعال اقتصادی؛ آمارها تا زمانی که 
تأثیر خود را به طور مستقیم در سفره مردم نگذارند 
مورد توجه واقع نخواهند شد. بنابراین اولویت دولت 
همچنان باید روی بازار کاالهای اساسی و پس از آن 

روی بازار مسکن و خودرو باشد.

میرزایی تصریح می کند: »برای تحقق این مسئله 
کنترل نرخ ارز و مدیریت ســفته بازی و داللی در 
بازارهای مورد اشــاره بسیار مهم است. به هر حال 
اقتصاد ما تا حدودی بــه نرخ ارز به خصوص دالر 
وابســته اســت و بدون توجه به نرخ ارز نمی توان 

قیمت ها را مدیریت کرد.«
اهمیت تورم در اقتصاد ایران

تورم به معنای افزایش ســطح عمومی قیمتها 
به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن 
همواره مورد توجه کارشناسان و مسئوالن قرار گرفته 
است. دلیل اهمیت آن نیز تأثیرگذاری متفاوت تورم 
بر اقشار مختلف جامعه است. به طوری که با افزایش 
تورم اقشــار پردرآمد و عموماً دارای مشاغل آزاد و 
صاحبان امالک و مستغالت، خودرو، سایر دارایی ها 
فیزیکی از افزایش قیمت دارایی خود که به واسطه 
تورم رخ داده است سود می برند و اقشار کم درآمد، 
مســتمری بگیران و مستاجرها آسیب های جبران 
ناپذیری از پدیده تورم می بینند، در واقع مهم ترین 
اثر تداوم شــرایط تورمی ایجاد نابرابری در سطح 
گسترده در ســطح جامعه است که خود می تواند 

اثرات جبران ناپذیری داشته باشد.
نرخ تــورم میانگین ســاالنه در دولت یازدهم 
)1392-1396( دارای رونــد کاهش و نزولی بوده 
به گونه ای که در دو ســال پیاپی شــاهد نرخ تورم 

تک رقمی بوده ایم.
به گفته کارشناسان اقتصادی؛ وقوع این مهم به 
دلیل اعمال سیاست های پولی انقباضی بوده است. 
میانگین تورم در 4 سال دولت یازدهم 14,72بوده 

است. در واقع می توان عملکرد دولت یازدهم را در 
مهار تورم قابل قبول و مناســب ارزیابی کرد. اما با 
شروع دولت دوازدهم )1396-1400( شاهد افزایش 
صعودی در نرخ تورم بوده ایم به طوری که میانگین 
تورم در ســال های دولت دوازدهم به 34.5 رسید. 
در ســال 1397 شاهد جهش چشمگیری در نرخ 
تورم بوده ایم به طوری که می توان ســال 1397 را 
شروع تورم باال در کشور دانست، نرخ تورم تک رقمی 
در ســال 1396با رشد صعودی در سال 1397 به 
26.9 رســید و در سال های بعد نیز روند صعودی 

خود را ادامه داد.
کاهــش درآمد نفتی و ارزی، کســری بودجه، 
جهش نرخ ارز، افزایش متغیر های تورم ســاز مانند 
نقدینگــی و پایــه پولی همگــی از جمله دالیلی 
بودندکه در سایه خواب سنگین دولت دوازدهم در 
پی برجام سفره اقشار متوسط به پایین مردم را روز 

به روز کوچک تر کرد.
دکتر عزیزیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی 
درخصوص عملکرد دولت ســیزدهم در این حوزه 
می نویســد: »دولت ســیزدهم با شــعار کنترل و 
مدیریت تورم در پایــان مردادماه 1400 روی کار 
آمد به گونه ای که در یکی از محتوای تبلیغاتی زمان 
رقابت های ریاســت جمهوری، جناب آقای رئیسی 
اینچنین بیان فرمودند که »با اقدامات جدی کاهش 
تورم به یک رقمی امکان پذیر است ولی نیاز به کار 
دارد." دولت ســیزدهم در شرایطی سکان مدیریت 
اجرایی کشــور را در دست گرفت که نرخ تورم در 
مــرداد 1400، )45,2( بوده کــه یکی از باالترین 
نرخ های تورم طی چندین سال اخیر و شرایط بسیار 

دشواری برای شروع دولت سیزدهم بود.«
او ادامه می دهد: »با گذشت حدود یک سال از 
روی کار آمدن دولت ســیزدهم نرخ تورم در مرداد 
1401، )41.5( رســیدکه نشان از روند نزولی نرخ 
تورم دارد. بنابراین دولت ســیزدهم در ابتدای کار 
خود با ســخت ترین وضعیت تورمــی تاریخ ایران 
رو به رو بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار به 
نظر می رسید. با این حال دولت به منظور مدیریت 
شرایط اقتصاد کالن اقدام به اتخاذ تصمیمات مهم 
و سختی به منظور حذف رانت و همچنین رفع فقر 
مطلق و بهبود معیشت مردم نمود که از جمله آنها 
می توان به افزایش 57 درصدی حداقل دســتمزد 

نیروی کار، افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی، حذف 
ارز ترجیحی واردات کاالهای اساســی و تأمین ارز 
آنهــا به نرخ نیما و پرداخت یارانه نقدی به جامعه 
هدف و... که تمامی این موارد تأثیر منفی بر تورم 

داشت، اشاره نمود.«
این کارشناس اقتصادی اظهار می دارد: »برای 
اظهار نظر درخصوص عملکرد یک ساله دولت ابتدا 
باید به بررســی تورم باالی کشــور در زمان روی 

کار آمدن دولت ســیزدهم بپردازیم و به این نکته 
توجه داشته باشیم که مهار تورم دورقمی مردادماه 
1400 کار بسیار دشوار و زمان بری است و مدتی 
طول می کشد تا دولت جدید با اعمال سیاستهای 
کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم اقدام نماید. 
دولت به منظور موفقیت در دســتیابی به اهداف 
مد نظر از جمله مدیریت و کنترل تورم الزم است 
اقدامات متعددی در ابعاد مختلف انجام دهد زیرا 

تورم موجود در اقتصاد ملی معلول یک علت نیست 
که با ارائه یک نسخه تک بعدی و واحد بتوان آن را 

کنترل و مدیریت نمود.«
رشد اقتصادی کشور بر اساس آمارهای جهانی

تثبیت اقتصاد کشــور در شرایطی اتفاق افتاده 
که آمارهای جهانی از رشــد اقتصادی کشــورمان 
نیــز حکایــت دارد. بانک جهانــی در جدیدترین 
گزارش خود موســوم به دورنمــای اقتصاد جهانی 
رشــد اقتصادی ایران در سال 2022 را 2.9 درصد 

برآورد کرده است.
این نهاد بین المللی پیش بینی کرده اقتصاد ایران 
در سال 2023 نیز رشد 2.2 درصدی داشته باشد و 
در سال 2024 نیز رشد 1.9 درصدی را تجربه کند.

بر اســاس این گزارش؛ رشد اقتصادی ایران در 
ســال میالدی گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد 

جهان در این سال بوده است. اقتصاد جهانی که در 
سال 2021 با رشد قابل توجه 5.9 درصدی مواجه 
شده بود در سال 2022 نتوانست به رشد بهتری از 

2.9 درصد دست یابد.
بانک جهانی پیش بینی کرده است روند نزولی 
رشد اقتصاد جهان در سال 2023 نیز ادامه یابد و 
در این ســال رشد بیشتر از 1.7درصد برای اقتصاد 

دنیا پیش بینی نشده است.

کشور های توسعه یافته که با آثار و تبعات جنگ 
اوکراین و اختالل در صادرات انرژی از سوی روسیه 
مواجه شــده اند رشد اقتصادی 2.5 درصدی را در 
ســال 2022 تجربه کرده اند. رشد اقتصادی این 
کشور ها در ســال 2022 کمتر از نصف رشد 5.3 

درصدی آنها در سال 2021 بوده است.
رشد اقتصادی کشور های در حال توسعه نیز از 
6.7 درصد در ســال 2021 به 3.4 درصد در سال 

2022 کاهش یافته است.
بر اســاس پیش بینی بانک جهانی کشور های 
توســعه یافته در ســال 2023 به رکود اقتصادی 
نزدیک می شــوند و رشــد فقط 0.5 درصدی در 
این سال خواهند داشــت. این در حالی است که 
کشور های در حال توسعه همچون سال 2022 رشد 
3.4 درصدی در سال جاری میالدی خواهند داشت.

شیرینی این آمارهای امیدوارکننده زمانی در 
کام مردم احساس می شود که بتوانند قدرت خرید 
خود را باالتر ببینند و از پس هزینه های ســنگین 

این روزها بربیایند.
پیشنهاداتی برای رشد اقتصادی

به گفتــه اقتصاددان ها بــرای تثبیت اوضاع 
اقتصــادی به خصوص مدیریت نــرخ ارز، تقویت 
صادرات و رشــد تولید از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
دکتر عزیزیان فرد معتقد است: »یکی از اقدامات 
برای کنترل تراز تجاری و کاهش خروج ارز، ارزیابی 
و کارشناســی صحیح کاالهای وارداتی اســت به 
طوری که با اولویت بندی ضرورت واردات کاالها، 
از واردات کاالهای غیر ضروری، به خصوص کاالهای 
لوکس جلوگیری شود تا از این طریق از خروج ارز 
جلوگیری صورت گرفتــه و واردات را مختص به 
کاالهای ضروری و کاربــردی همچون تجهیزات 
پزشکی، مواد اولیه برای تولیدات کارخانه ها و... قرار 
دهند و با ایجاد انگیزه و تشــویق افزایش صادرات 
غیرنفتی که منجر به ورود ارز به کشــور می شود 
قدمی در ایجاد تعادل تراز تجاری برداشته شود.«

او یکی از روش های تامین مالی غیرتورمی دولت 
برای جلوگیری از کاهش کسری بودجه را فروش 
اوراق مالی اسالمی دولتی به سازمان ها، بانک ها و 
مردم دانسته به طوری که دولت با ایجاد انگیزه و 
تشویق خرید اوراق قرضه دولتی می تواند همزمان 
با کاهش کســری بودجه، تــورم را نیز در جامعه 

کنترل و کاهش دهد.
با توجه به اهمیت نظام بانکی در ایجاد، تشدید 
و مهــار تــورم، اصالحات ســاختار بانکی و تقویت 
زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی می تواند نقش 
بانــک را در مهار تورم پررنگ نماید. به طوری که با 
افزایش نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی در 
نظام بانکی و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها 
و افزایش ســهم دارایی های نقدشــونده در ترازنامه 

بانک ها می توان از افزایش تورم جلوگیری کرد.
این سیاست تا حد زیادی هنوز عملیاتی نشده 
و آمارهای رســمی بانک مرکزی نشــان می دهد 
بانک هــا همچنان بــه دنبال ســرمایه گذاری در 
بازارهای غیرمولد هستند که آسیب های زیادی را 

برای اقتصاد کشور در پی دارد.

ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: بســته بندی و توزیع انواع کاالهــای مجاز بازرگانی از 
جمله کلیه محصــوالت و فراورده های صنایع غذایی، کشــاورزی و دامپروری، حبوبات 
و خشــکبار، غالت و سبزیجات، ترشــیجات و لبنیات، ادویه ها، نوشیدنی ها ، انواع چای 
و قهوه، انواع ماکارونی، مواد پروتئینی گوشــتی مانند سوســیس و کالباس، انواع مواد 
شوینده و بهداشتی و سلولوزی، انواع دمنوش های گیاهی، عرقیجات، انواع نوشیدنی های 
گیاهــی، انواع مــواد غذایی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشــور افتتاح 
شــعب در داخل و خارج از کشور ســرمایه گذاری یا مشارکت در شرکتها و مؤسسات و 
ســایر واحدهای اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا دولتی اخذ 
هرگونه تســهیالت مالی و اعتباری از بانک ها و ســایر موسسات مالی و اعتباری شرکت 
در کلیــه مناقصات و مزایده های داخلی و خارجی تهیه و توزیع و ســاخت و صادرات و 
واردات کلیه کاالهای بازرگانی مجاز و ارائه خدمات به اشــخاص حقیقی و حقوقی انجام 
کلیه معامالت و عملیات تجاری و دادوستدهای بازرگانی مجاز داخلی و خارجی و انجام 
هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فعالیت شــرکت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 
)کلیه فعالیت های فوق درصورت نیاز پس از کســب مجوز های الزم( درصورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله قائم مقام-
سنایی ، خیابان شهید محمدمهدی جوادزاده )8 شرقی( ، خیابان خردمند شمالی ، پالک 
94 ، طبقه دوم ، واحد شــمالی کدپســتی 1585845353 ســرمایه شخصیت حقوقی 
 عبارت اســت از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدی منقســم به 10000000 ســهم
 1000 ریالی تعداد 10000000 ســهم آن با نام عادی مبلــغ 10000000000 ریال

توسط موسسین طی گواهی بانکی شــماره 14001086020 مورخ 1400/10/15 نزد 

بانک صادرات ایران شــعبه ایرانشــهر شــمالی با کد 358 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای محمدمســعود امانی همدانی به شماره ملی 0010648712 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدصادق امانی همدانی به شماره ملی 
0074887327 به ســمت مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( به مدت 2 سال آقای نیک 
پوی قاسملو به شــماره ملی 0036898325 نماینده حقوقی ، گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس به شناسه ملی 10102220898 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقای امید ربیعی به شماره ملی 0059682183 نماینده حقوقی ، سرمایه گذاری 
سفیر اقتصاد به شناسه ملی 10103364074 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 ســال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
 همــراه با مهر شــرکت در غیاب رئیس هیئت مدیــره با امضای مشــترک مدیرعامل و

نایب رئیس  هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو 
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. ضمناً مکاتبات عادی و 
اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر 
شرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای عبدالصالح 
نهاوندی به شــماره ملی 0040258319 به ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال 
 آقای سیدمصطفی الوانکار به شماره ملی 0049600885 به سمت بازرس اصلی به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت 

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

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

تاسیسشرکتسهامیخاصصنایعبستهبندیالینگوهردرتاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲9
بهشمارهثبت۵9۰۳96بهشناسهملی۱۴۰۱۰۷۰9۷6۱

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

ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهیتغییراتشرکتروجاافزونهرمس
شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت۵۵8۵۰8

وشناسهملی۱۴۰۰9۱۵8۷۱۴

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/04/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: علی ســراج به شــماره ملی 
0043315518 به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
سیامک صبوری به شماره ملی 0036049379 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره الهام تقی زاده متقی به شــماره ملی 
0040862720 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره برای 
بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقود اســالمی و اداری بــا امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضــاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهیتغییراتشرکتتارماک
شرکتسهامیخاص

بهشمارهثبت۳86۳۳وشناسهملی۱۰۱۰۰8۴۰۴9۵

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: کلیه سرمایه 

تعهدی شرکت پرداخت گردید. 
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییرات
شرکتآسانالکترونیکغدیر

شرکتسهامیخاصبهشمارهثبت۳۲998۲
وشناسهملی۱۰۱۰۳69۵۵۵۵

اســتناد صورتجلســه  به 
مــورخ  مدیــره  هیئــت 
تصمیمات   1397/04/30
ذیل اتخاذ شد: آقای مختار 
ملی  به شــماره  نورانــی 
5309787021 به سمت 
رئیس هیئت مدیره- آقای 
محمدتقی ربیعی به شماره 
ملــی 0533906385 به 
رئیس هیئت  نایب  سمت 
مدیــره- آقــای حســن 
ملی  به شــماره  ربیعــی 
0533841100 به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره انتخاب شدند کلیه 
اســناد و اوراق بهــادار و 
تعهدآور شــرکت از قبیل 
چــک، ســفته، بــروات، 
اسالمی  عقود  و  قراردادها 
با امضاء آقایان مختار نورانی 
و حسن ربیعی همراه با مهر 
شرکت معتبر و اوراق عادی 
بــا امضاء هر یک از آقایان 
مختار نورانی، حسن ربیعی 
و محمدتقی ربیعی با مهر 
می باشد.  معتبر  شــرکت 
محل شــرکت  به آدرس 
تهــران تهرانپارس- قنات 
کوچه  مطهری-  خ  کوثر- 
پالک  مرکــزی-  هفتــم 
واحد 4 کدپســتی:   -39
انتقــال   1689947814

یافت.

آگهیتغییرات
شرکتساختمانی

جنتسازان
سهامیخاص
بهشمارهثبت

6۰8۳۱
وشناسهملی
۱۰۱۰۱۰۵8۷۵۵

سازمانثبت
اسنادوامالککشور

ادارهثبت
شرکتهاوموسسات

غیرتجاریتهران



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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

ســند و برگ سبز ســواری سیستم 
ســایپا تیپ 131SE مــدل 1395 
به رنگ ســفید-روغنی به شــماره 
موتور 5550055 و شماره شاسی 
بــه   NAS411100G1200140
شماره پالک 671 ص 79 ایران 24 
به نــام میالدخوران به شــماره ملی 
1960266918 مفقــود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 R بــرگ ســبز ســواری کوییک
دنــده معمولــی 1500CC بــه 
 77 ج  انتظامــی 639  شــماره 
ایران 63 مــدل 1401 موتور 
ســی  شا  M159779129
 NAPX212AAN1148445
بــه نام اصغر مســعودی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت موتورسیکلت 
هونــدا 125 مدل 95 به رنگ 
مشکی به شماره پالک 99986 
ایــران 132 و شــماره موتــور 
0125N2G363503 و شماره 
 N2G12559512039 شاسی
به نام محسن زنگارکی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

صبــا  پرایــد  کمپانــی  ســند 
ه  ر شــما بــه  یکــس  جی تی ا
 انتظامــی 556 ط 56 ایران 54
شاســی   509795 موتــور 
 S1412282967832  مدل 82
به نام حلیمــه کارگر مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

 1600 پیــکان  ســبز  بــرگ 
مــی نتظا ا ه  ر شــما  بــه 
622 ج 56 ایــران 73 موتور 
شاســی   11127686930
76490886 مدل 77 به نام 
محمدرضا زاهدی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز)شناسنامه مالکیت( و سند 
کمپانی و ضمائم سواری هاچ بک پراید 
تیــپ دی ام  هاچ بک مــدل 1383 به 
شماره پالک 789 ص 16- ایران 67 
و شماره موتور 00990458 و شاسی 
S1442283172082 بنــام بهــادر 
ســلطانی به کد ملی 1160215979 
مفقــود شــده از درجه اعتبار ســاقط 

است. زرین شهر.

دفترچه ساعت زنی خودرو به شماره 0062150 به نام 
سه ربه رز عبداللهی به شماره گواهینامه 9800874360 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی و کارت 
 GTXI ســوخت ســواری پراید
مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک، 
 شماره پالک 619 ج 54 ایران 85

به شــماره موتور 2312065 و 
 S1412287707132 شاسی 
بنــام میثــم میرنفــر کــد ملــی 
3691531677 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

اینجانب محمدرسول اردالی مالک سواری 
 پیکان 1600 به شماره انتظامی 752 و 15

موتــور 01127522278  ایــران 73 
شاسی 0075525213 به علت مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز تقاضای رونوشت 
المثنی نموده ام. چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان ســمند مراجعه نماید. بدیهی 
اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد. ضمنا مدارک 
مفقود شــده، فاقد اعتبار اســت. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

آگهیهای
مفقودی

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژهنامهتخصصی خودرو
باحضوردرنیازمندیهایروزنامهکیهاندامنهکارخودراگسترشدهید

نامیکنفرازفرزندان
تحتپوشششیرخوارگاهالزهرا)س(بندرعباس

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

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

شمال
 09121620849 شهریار 
65222933 
026-32226013  32224411 کرج 
دماوند                               76321938

شرق-غرب مرکز

ناممستعارکودک: سلنا
تاریختولد:1401/10/21

تاریخپذیرش: 1401/10/20
ناموالدین: مرضیه صالحی تختی

ارجاعدهنده: بیمارستان و زایشگاه دکتر علی شریعتی

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

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

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

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

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

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

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

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

جه
تو

فرمتقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

امورمشترکینموسسهکیهان تلفن:35202278-021نمابر:021-33910922

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

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

33112193
33112291 
33902599
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مشاورحقوقی

)مشاورهتلفنیرایگان(
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:4الی52
همراه:09123884694

دفتر وکالی دادگستری

خریدوفروش
واجاره

کلیهامالک

بنایی
وخدمات
ساختمانی

اجرانمارومیسیمانکاری
آبصافوشسته
09126345828
09126709974

باغچهفروشی
جنبفرودگاهامامتهران
دارایآب،برقسندتکبرگ

درختکاریشده
300متری=450میلیون

09121533817

خریدوفروش
فیش

حج-مکه

خریدوفروشویژهفیشحج
تمتعوعمرهبهترینقیمت
انتقالمالکیتیکروزه
021-91003603

»نوبتدوم«
نــب  ینجا ا مطــب  نــه  ا و پر
علی اکبر اســدی پویا به شماره 
تاریخ  بــه  239/304/س ن ف 
صدور 1384/9/26 به شماره 
نظام پزشکی 73212 مربوط به 
شهر مرودشــت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

شهرستان ها
Shahrestan@Kayhannews.ir

صفحه 6
سه شنبه 27 دی ۱۴۰۱ 
2۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - شماره 2۳22۱

استاندار خوزستان:

مانعرانتخواریکانونهایثروتوقدرتخواهیمشد
اهواز- خبرنگار کیهان: 

استاندار خوزستان در نشست هم اندیشی 
با مدیران رســانه استان خوزستان، با تاکید 
بر اینکه مانع رانت خواری کانون های قدرت 
و ثروت در اســتان خوزستان خواهیم شد، 
گفت: وقتی انحصار و رانت وجود داشته باشد 
کانون های قدرت و ثروت شکل می گیرند. در 
همین زمینه فرزندان خیلی از مســئوالن به 
عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت ها قرار داده 
می شوند تا از قدرت و رانت آنها استفاده شود 
لذا ضروری است که مردم در کناِر ما باشند تا 
به کانون های قدرت و ثروت اجازه کار ندهیم. 
حســینی محراب گفت: در این کانون ها، یک 
ثروتمند ، پول ستادهای انتخاباتی را می دهد و بعد 
از انتخابات طلب نامشروع می کند اما تا زمانی که 
من در این جا هستم با کمک مردم و نخبگان اجازه 
ایــن کارها را نمی دهم و باید جلوی این موارد را با 
همکاری دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطالعاتی 

بگیریم زیرا چنین اقداماتــی باعث عقب افتادگی 
استان می شود. وی تاکید کرد: مردم ما باید ثروتمند 
بوده و رفاه داشته باشند و صاحب مسکن باشند و 
کسانی که می توانند در بخش صادرات و ارزآوری 

کمک کنند باید پای کار بیایند.
استاندار خوزســتان با بیان این که با آگاهی از 
مشکالت خوزستان این مسئولیت را پذیرفتم، افزود: 
با تمام وجود آمده ایم تا مشــکالت را اولویت بندی 
و مرتفع  ســازیم. برنامه ما این است که برای تمام 
پروژه ها مسئول مشخصی قرار دهیم و با پیگیری 
مجدانه بخشی از مشکالت را از دوش مردم برداریم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره 
به اهمیت صادرات در اقتصاد خوزســتان گفت: ما 
باید دنبال مقصدهای صادراتی باشــیم . باید بنای 
اقتصاد را در کشــورهایی چون عراق، روسیه، قطر 
و کویت داشته باشــیم و باید در این زمینه پیوند 
برقرار کنیم و در جاهایی که الزم است اتاق و دفاتر 

بازرگانی فعال شود. 

به گفته اســتاندار خوزســتان، رئیس جمهور 
مســائل خوزســتان را به جدیت دنبال می کند و 
تاکنون پنج سفر به استان خوزستان داشته است 
و طبیعتاً باید از وی بخواهیم برخی رؤسای بازرگانی 
در کشــورهایی که به آنها اشاره شد، از خوزستان 
باشــند. به نظر من این اقدام حتی در کشورهای 
آفریقایی که بازار بســیار مناسبی دارند، ممکن و 

قابل انجام است.
وی با اشاره به وجود صنعت نفت، پتروشیمی و 
نیشکر در استان و در عین حال عدم وجود صنایع 
مرتبط با آنها اظهار داشت: با ایجاد کارگاه های تولید 
قطعات برای صنایع بزرگ استان می توانیم زمینه 

اشتغال را برای استان ایجاد کنیم.
حسینی محراب با اشاره به اقتصاد روستاپایه، 
ادامــه داد: باید این اقتصــاد را مدنظر قرار دهیم 
تا خوشه های صنعتی ایجاد شــوند. واردات برای 
صادرات را باید از مناطق آزاد ایجاد کنیم تا هزینه ای 

برای تولیدکنندگان نداشته باشد. 

استاندار خوزستان همچنین با تاکید بر گسترش 
پــرورش ماهی و ایجــاد زمینه صــادرات، گفت: 
خوزســتان با دارا بودن منابع آبی و رودخانه های 
فراوان می تواند در پرورش ماهی موفق عمل کند. 
وی درخصوص طرح فاضالب در شــهر اهواز 
گفت: طرح فاضالب اهــواز هنوز به مرحله نهایی 
نرسیده است و درحال حاضر وضعیت خیابان ها و 
معابر شــهری با مشکالت مقطعی رو به رو است که 
اعالم کردیم پس از انجام هر عملیات به سرعت کار 

آسفالت آن محل انجام شود.
به گفته مقام عالی دولت در استان خوزستان، ما 
در این استان با انواع سلیقه های فکری، سیاسی و 
اجتماعی روبه رو هستیم و ذات مردم خوزستان این 
است که صاحب فرهنگ هستند. در طول تاریخ و 
به ویژه بعد از اسالم، خوزستان مرکز تمدن اسالمی 
بوده است لذا باید به این فرهنگ مفتخر باشیم و از 
این موضوع به عنوان فرصتی برای همگرایی بیشتر 

استفاده  نماییم .

اصفهان- خبرنگار کیهان:
ساالنه بیش از 15 هزار تن انواع تجهیزات، 
قطعات و سازه های مختلف آهنی خطوط تولید 
که عمر مفید آنها به اتمام رسیده، در کوره های 
قوس الکتریکی فوالد مبارکه به عنوان قراضه 
استفاده می شوند و برای شرکت ارزش  افزوده 

اقتصادی به بار می آورند.
رئیس  امور پسماند شرکت فوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر گفت: به دلیل مســتهلک شــدن و 
پایان عمر مفید انواع تجهیزات، قطعات و سازه های 
مختلف آهنی در شــرکت و عدم امکان به کارگیری 

این متریال در بخش هــای مربوطه، همواره بخش 
قابل توجهی از انواع ضایعات آهنی از نواحی مختلف 
به ســایت ضایعات قابل بازیافت مدیریت شــهری 

ارسال می شوند.
به گفته مجید غیاثوند، این ضایعات در واقع نوعی 
پسماند باارزش و همچنین یکی از مواد اولیه تولید 
 در فرآیند فوالد ســازی به شــمار می رود. از این  رو 
واحد امور پســماند با برنامه ریــزی و اجرای طرح 
آماده  سازی قراضه های مذکور بر اساس استانداردهای 
واحد کنترل کیفی، پس از دســته بندی تخصصی 
این ضایعات با اســتفاده از دستگاه آناالیزر پرتابل 

طی عملیات برشکاری، پرسکاری و...، ساالنه بیش 
از 15 هزار تن قراضه موردنیاز تولید را از این طریق 

تأمین می کند.
وی افزود: با اســتفاده از تجارب به دســت آمده 
و پیش بینی زیرســاخت های موردنیاز این عملیات 
در ســایت جدید ضایعات قابل بازیافت، به گونه ای 
برنامه ریزی انجام شــده اســت که در آینده میزان 
ورودی و خروجی این قراضه ها از این سایت مساوی 
باشــد تا از انباشت بیش ازحد این ضایعات و نتیجتاً 
اشغال فضا و همچنین خواب سرمایه جلوگیری گردد.
رئیس  امور پســماند شرکت فوالد مبارکه ادامه 

داد: بخشی از ضایعات ارسالی به این سایت ازجمله 
انواع لوله و نبشــی که امکان استفاده مجدد آنها در 
کارکرد خود وجود داشته باشد به تناسب به متقاضیان 
تحویل داده می شود تا از این طریق نیز بتوان از این 

ضایعات استفاده بهینه کرد.
غیاثونــد در خاتمه تصریح کــرد به طورکلی، 
تأمین بخشــی از قراضه موردنیاز برای تولید فوالد 
خام، مدیریت بهینه و بازیافت پسماندهای شرکت، 
بازگشت بخشــی از سرمایه سازمان و پاک  سازی و 
ساماندهی محیط شــرکت بخشی از دستاوردهای 
حاصل از این پروژه است که به طور مستمر ادامه دارد.

 تولید فوالد خام و ارزش  افزوده اقتصادی در فوالد مباركه اصفهان 
با استفاده از ضایعات فلزی داخلی

مسئول سازمان بسیج رسانه استان همدان خبر داد
 راهیابی 75۱ اثر 

به مرحله داوری جشنواره ابوذر 
همدان- خبرنگار کیهان:

مسئول سازمان بسیج رسانه استان همدان از راهیابی 751 اثر 
تولیدی به مرحله داوری اســتانی جشنواره ابوذر خبر داد و گفت: 
در مجموع یک هزار و 35 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
ناصر قوامی مشفق با اشاره به اینکه آخرین مهلت ارسال آثار به هشتمین 
جشــنواره رسانه ای ابوذر تا پایان آبان ماه امسال بود افزود: آثار ارسالی در 
محورهای شــعار سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، جهاد تبیین، 
پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب های اجتماعی، دستاوردهای انقالب 
اسالمی، بســیج و حوزه های اقدام، بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، مکتب 
شهید سلیمانی، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزند آوری و سبک 

زندگی ایرانی و اسالمی برگزار شد.

رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خبر داد 

احیای 100 واحد تولیدی صنعتی و معدنی 
در همدان

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از احیای 100 واحد 
تولیدی، صنعتی و معدنی در استان خبر داد و گفت: این واحدهای 
تعطیل شده با روی کار آمدن دولت سیزدهم و ظرف مدت 16 ماه 

به چرخه تولید بازگشتند.
احمد شانیان با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال 1۰ واحد 
دیگر نیز فعال و رقم واحدهای احیا شده به 11۰ واحد افزایش یابد اظهار 
داشت: با ارائه راهکارهای جدید می توان زمینه  فعالیت بیشتر این واحدها را 
در استان فراهم کرد. رئیس  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
با اشــاره به اینکه در سال گذشته 5۰ واحد و امسال ۳۰ واحد صنعتی به 
چرخه تولید بازگردانده شدند عنوان کرد: در حوزه واحدهای معدنی، سال 
گذشته 1۰ واحد و امسال 9 واحد راکد، زمینه فعالیت آنها در استان فراهم 
شده است. وی جذب سرمایه گذار جدید را یکی از اولویت های این سازمان 
برشمرد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از برنامه های راهبردی در جلسات 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال 14۰2 عملیات اجرایــی و راه اندازی 
پتروشــیمی ابن سینا آغاز می شود خاطر نشــان کرد: سال آینده ۶ پروژه 
کالن در حوزه صنعت اســتان را در دست اقدام است که برای اجرای این 
طرح ها به موضوع آب و استفاده از پساب مورد نیاز آنها توجه شده است.

 کاهش ساعت کار ادارات 
در مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
حسینعلی محمدی شیرکالیی افزود: در راستای اجرای سیاست های 
ابالغی شــورای عالی امنیت ملی با عنوان بســته تفصیلی مدیریت بحران 
تامین پایدار انرژی کشور در دوره سرد سال 14۰1 مقرر شد، جهت تأمین 
پایدار انرژی مشــترکان خانگی و واحدهای تولیدی حســاس)تولیددارو، 
ســردخانه ها، مرغداری ها، گلخانه ها، و...( شرکت گاز و شرکت های توزیع 
برق اســتان مازندران و غرب استان حسب اولویت و ضرورت و به تناسب 
نسبت به اعمال محدودیت ها برای واحدهای صنعتی غیرتولید تغذیه ای یا 
غیرحساس در طی روزهای دو هفته جاری اقدام کند و ساعت کاری ادارات 

نیز 2 ساعت زودتر به پایان برسد.
تخلیه بیش از یک میلیون و ۴7۰ هزار تن کاال  

در بندر امیرآباد
ساری- خبرنگار کیهان:

از آغاز سال تاکنون یک میلیون و 474 هزار تن از این نوع کاال ها 
در این بندر  تخلیه شــده، که نسبت به مدت مشابه پارسال،  سه 

درصد افزایش داشته است.
محمدتقــی انزان پور مدیرکل بنادر و دریانــوردی امیرآباد افزود: بندر 
امیرآباد به عنوان  هاب غالت شمال کشور و بندر پایلوت در زمینه تخلیه و 
بارگیری و انبارداری کاال های اساسی، با به کارگیری شیوه های مدرن حمل 
ترکیبی و حمل یکســره و برخورداری از ظرفیت باالی سیلوی نگهداری 
غالت، امسال توانست با یک میلیون و 2۸۶ هزار تن تخلیه غالت، سهم 5۶ 
درصدی را در میان بنادر شمالی از آِن خود کند. اتصال به شبکه ریلی کشور، 
داشتن انبار های سرپوشیده به وسعت 1۷4 هزار متر مربع، اراضی پشتیبانی 
وسیع، سیلو با ظرفیت ۳12 هزار تن و مخازن نگهداری روغن و مواد نفتی با 
مجموع ظرفیت ۷۰ هزار تن و تجهیزات استراتژیک تخلیه و بارگیری بخشی 

از مزیت ها و امکانات زیرساختی موجود در بندر امیرآباد است.

شیراز- خبرنگار کیهان:
محمدحســن اســدی در دیدار با رئیس 
سازمان بسیج هنرمندان کشور و همراهان او که 
پیرامون جشنواره دوساالنه عکس بسیج انجام 
شد، بر استقبال شهرداری شیراز از رویدادهای 

فرهنگی و هنری در این کالنشهر تأکید کرد.
شهردار شیراز با اشاره به اختصاص بودجه برای 
پروژه های عمرانی فرهنگی شهرداری بیان کرد: بستر 
و زمینه های مختلفی در شهر شیراز برای فعالیت های 

فرهنگی وجود دارد. اسدی با اشاره به مطالبه رهبر 
معظم انقالب مبنی بر جهاد تبیین تصریح کرد: باید 
فعالیت های فرهنگی و هنری حوزه انقالب اسالمی 
برای مردم تبیین و تشــریح شود و بخشی از جهاد 
تبیین را می توانیم به وســیله هنر عکس رسانه ای 
کنیم. رضا محمدیان رئیس کمیســیون فرهنگی، 
گردشــگری و سومین حرم اهل بیت)ع( نیز در این 
جلسه اظهار کرد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 
مبنی بر آشنا کردن این نسل با انقالب و هنر انقالب، 

باید فرصتی ایجاد کنیم و زمینه حضور دانش آموزان 
را برای ارتقای هنر انقالبی فراهم  کنیم.

رئیس ســازمان بسیج هنرمندان کشور نیز در 
این دیدار با اشــاره به برگزاری  جشنواره دوساالنه 
عکس بسیج در شیراز همزمان با عید مبعث در پایان 
بهمن ماه سال جاری اظهار کرد: این برنامه عالوه بر 
رویکرد هنری در عرصه رسانه نیز تاثیر بسزایی دارد.
جواد جمیری افزود: حضور بسیجیان هنرمند یا 
تفکر بسیجی می تواند نقطه عطفی بوده که حضور 

هنرمندان را گســترش داده و رویکرد جدیدی در 
عرصه هنر باشد.

وي ادامه داد: استان فارس به  لحاظ زیرساختی 
ظرفیت خوبی در زمینه فرهنگی و هنری دارد و این 
فرصت خوبی است که می توان از آن بهره  گرفت.

مجید میکائیلی رئیس سازمان بسیج هنرمندان 
فارس نیز پیرامون این جشنواره گفت: استان فارس 
ظرفیت های بالقوه تمدنی میراثی و اســتعدادهای 

درخشانی دارد.

توزیع نفت سفید و گاز مایع در یزد 
الکترونیکی شد 

یزد- خبرنگار کیهان: 
چهارمین مرحله سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی 

استان در سال جاری اعالم شد.
محمدرضا جاللی رئیس  روابط عمومی منطقه گفت: با توجه به اجرایی 
شدن طرح توزیع نفت سفید و گاز مایع به صورت الکترونیکی و با استفاده از 
زیرساخت بانکی ، کلیه خانوارهای شهری و روستایی فاقد گاز شهری که در 
سامانه »سدف« مراحل ثبت نام خود را تکمیل نموده اند می توانند از تاریخ اول 
دی ماه لغایت بیست و نهم اسفند ماه 14۰1 با در دست داشتن کارت بانکی 
معرفی شده در زمان ثبت نام به فروشندگی منتخب نفت سفید و عاملین 
توزیع گاز مایع مراجعه و نسبت به سهمیه در نظر گرفته شده اقدام نمایند.

 خدمت رسانی ۷۰۰ راهدار 
در سطح راه های استان فارس

شیراز- خبرنگار کیهان: 
در پی بارش های اخیر در سطح اکثر شهرستان های استان فارس؛ 
مدیرکل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس 
به همراه مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و فرماندار 
شهرستان سپیدان از انواع عملیات های راهداری زمستانی خصوصا 

در محورهای برف گیر استان بازدید کردند.
قناعتی در حاشیه دیدار با راهداران استان فارس در شهرستان سپیدان 
گفت: تالش راهداران اســتان فارس برای برقــراری تردد ایمن و روان در 
سرتاسر اســتان پهناور فارس و خدمات رسانی به کاربران جاده ای و مردم 
شــریف ستودنی است. مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری فارس افزود: با 
توجه به میزان طول راه های استان که رتبه اول را در کشور دارد و از طرفی 
کوهستانی بودن، ترانزیتی و شــریانی بودن بسیاری از محورهای استان؛ 
عملیات راهداری زمســتانی در فارس بســیار حائز اهمیت و همواره مورد 
تاکید بسیار است ، که البته با توان عملیاتی و تجربه باالی بخش راهداری 

شاهد تردد ایمن و روان در سطح راه های استان هستیم.
راســتیار مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس نیز در 
حاشیه این بازدیدها از خدمت رسانی ۷۰۰ راهدار در قالب 1۳5 گشت ثابت 
و سیار راهداری در سطح راه های استان در طرح راهداری زمستانی خبر داد.

شهردار شیراز:

بستر و زمینه های مختلفی در شهر شیراز برای فعالیت های فرهنگی وجود دارد
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پرسش و پاسخ

حجاب آمال و  اعمال ناشایست 
مانع قرب  الهی

قال االمام سجاد)ع(: »اللهم... ان الراحل الیک قریب المسافه، 
وانک التحتجب عن خلقک اال ان تحجبهم االمال دونک«.

امام سجاد)ع( در دعای »ابوحمزه« می فرماید: بار الها! آن کس 
که به سوی تو کوچ کند، راه زیادی تا رسیدن به تو ندارد، و یقین 
دارم چهره تو در پرده نیست، این آمال و اعمال ناشایست بندگان 

است که حجاب دیده آنها می گردد. )1(
____________

1- مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه  ثمالی

یافتن خدا در حالت اضطرار
شــخصی از امام صادق)ع( پرســید: »چه دلیلی بر وجود خدا 
هســت؟ حضرت فرمود: آیا تاکنون کشتی ســوار شده ای؟ گفت: 
بلی. فرمود: آیا اتفاق افتاده که دریا طوفانی شود و کشتی در شرف 
غرق شــدن باشد، و امید تو از همه جا بریده شود؟ گفت: بلی یک 
چنین اتفاقی افتاد. فرمود: آیا در آن وقت دلت متوجه به جایی بود 
و ملجأ و پناهی می جست و از یک نقطه ای خواهش می کرد که تو 
را نجات دهد؟ گفت: بلی. حضرت فرمود: او همان خداســت.« امام 
صادق)ع( خداوند را از راه دل خود او به او شناساند. »و فی انفسکم 
افال تبصرون« در وجود خودتان هم، پس چرا چشــم بینا ندارید؟! 

)الذاریات- 21( )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 3، ص 41، ح 16.

حقیقت کمال االنقطاع 
پرسش:

اینکه در دعا از خدای متعال می طلبیم که مقام کمال االنقطاع 
را به ما عطا فرماید، به چه معنا است و چگونه می توان به این مقام 

دست یافت؟
پاسخ:

نفی استقالل از غیرخدا
در جهان بینــی توحیدی، هیچ موجودی در این عالم در بقا و حیات و 
تاثیرگذاری خود مســتقل از خدای متعال نیســت و عین ربط، وابستگی و 
نیازمندی و تعلق به خدای خالق هستی می باشد بنابراین زمانی که انسان 
برای جلب توجه دیگران و کسب محبوبیت در نزد آنان و یا به طمع خیری 
از سوی آنها یا از خوف صدمه و ضرری از جانب آنان، عمل خود را آمیخته 
به ریا می کند و از محور اخالص و قصد قربت کنار می افتد، همه به خاطر آن 
است که در اعماق دل خود استقاللی برای آنها قائل است، و می پندارد که 
آنها مستقل از خدا، می توانند منشأ خیر و شری باشند، و لذا به فکر جلب 
توجه به آنها می  افتد و یا قصد نزدیکی به آنان را می کند. حال آنکه اگر همه 
استقالل  ها را از آن خدا بداند و برای کسی جز خدا استقاللی  قائل نشود، در 
این صورت چگونه می تواند جز خدا رو به سوی فرد دیگری کند و در اندیشه 
رضای کس دیگری باشد؟! بنابراین ریشه رو گردانی و غفلت و در نتیجه دوری 
از خدا در این عامل اصلی نهفته اســت که انسان به چنان ارتباط بین خود 
و خدا پی  نمی برد، و اگر هم در مقام لفظ و آن اذعان داشته باشد، هنوز به 
مرتبه باور و دریافت قبلی نرسیده و به مرحله کمال االنقطاع نائل نشده است.

مقام انقطاع الی اهلل
مقام انقطاع الی اهلل، در واقع یک مرتبه ای از ذکر اهلل است که در آن بنده 
از همه چیز و همه کس منقطع شده و به درگاه پروردگار خویش می پیوندد، 
و هیــچ نــوع عالقه و میلی که معارض با حب الهی و رضا و خشــنودی او 
باشد، در وجود او باقی نمی ماند. امام علی)ع( چنین مقام انقطاع کاملی را 
از درگاه خدا مســئلت می کند: »الهی هب لی کمال االنقطاع الیک« خدایا، 
کمال انقطاع به ســوی خودت را برایم عطا کن )مناجات شعبانیه، مفاتیح 
الجنان( و در قرآن کریم خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم)ص( دستور 
می دهد که: »واذکراسم ربک و تبتل الیه تبتیال« نام پروردگارت را مدام یاد 
کن و به کلی از غیر منقطع شــده رو به ســوی او کن. )مزمل- 8( اهمیت 
ذکر دائم و حضور بی غیبت در پیشگاه خدا برای اولیای حق تا آنجا است که 
امام سجاد)ع( خطاب به پروردگار خویش عرض می کند: »واستغفرک من 
کل لذه بغیر ذکرک« از هر لذتی جز یاد تو، طلب آمرزش می کنم )مناجات 

الذاکرین، مفاتیح الجنان(
تامل در این سخن امام سجاد)ع( حقایق مهمی را معلوم می گرداند، از 
جمله اینکه برای چنین شــخصیت های واالمقام، هر لذتی که به ذائقه دل 
برسد و به دنبال آن میلی به سوی آن ایجاد شود، چون روی دل را، اگرچه 
اندک، از درگاه عظمت الهی منصرف گردانیده و معطوف و مشغول به غیر 
او می کند، احتیاج به جبران از راه استغفار و طلب آمرزش دارد و این یکی 
از رموز اصلی استغفارهایی است که از جانب شخصیت های آسمانی صورت 
می گرفته اســت. همچنین پیامبر اکرم)ص( در این رابطه می فرماید: »انی 
الســتغفراهلل فی کل یوم سبعین مره« همانا من هر روز هفتاد بار، از درگاه 
خدا طلب آمرزش می کنم.)مستدرک الوسایل، ج 1، ص 387( از اینجا می توان 
دریافت که هرچه میل و گرایش به سوی لذات مادی و دنیوی در انسان بیشتر 

باشد)لذت طلبی( محرومیت از توجه قلبی به درگاه خدا بیشتر خواهد شد.
نماز شب راهکار تثبیت مقام کمال االنقطاع

برای تثبیت و تحکیم ذکر قلبی و مقام کمال االنقطاع در شخصیت های 
آسمانی، عالوه بر تکالیف و وظایفی که برعهده همگان است، تکالیف خاصی 
نیز از جانب خدای متعال برای آنها تعیین گردیده است تا در سایه مداومت 
بــر این اعمال و تکالیــف، در مراتب توجه و ذکر باالتر رفته و روز به روز بر 
حضور قلب آنان افزوده گردد. از آن جمله است وجوب نماز شب بر پیامبر 
اکرم)ص( که بنابر نص آیات قرآن می بایست آن حضرت هر شب بخشی از 
وقت خود را صرف نماز و دعا و نیایش و تضرع و تذلل کند. نافله نماز شب به 
جهت امتیازات خاصی که دارد در تقویت حال توجه و حصول صفای نفس و 
نیل به مقام کمال االنقطاع نقش منحصر به فردی دارد. »ان ناشئه اللیل هی 
اشد وطأ و اقوم قیال« نماز در دل شب، گامی ثابت و استوار، و صائب ترین و 

پایدارترین سخن است. )مزمل- 6(
آری نماز شب بیش از هر عمل دیگر در صفای نفس، انسان را ثابت قدم تر 
می سازد و بهتر از هر چیز دیگری، نفس آدمی را از اینکه به وسیله اشتغاالت 

روز دچار کدورت شود، حفظ و نگهداری می کند.

انقطاع اضطراری، انقطاع اختیاری
انســان در دو حال ممکن اســت خدا را بخواند: یکی در وقتی 
که اسباب و علل از او منقطع شود و دچار سختی و اضطرار گردد 
و یکی در وقتی که روح خودش اوج بگیرد و خود خویشــتن را از 
اسباب و علل منقطع کند. در حال اضطرار و انقطاع اسباب، انسان 
خــود به خود به طرف خدا می رود، احتیاج به دعوت ندارد و البته 
این کمالی برای نفس انســان نیست، کمال نفس در این است که 

خودش، خود را منقطع سازد و اوج بگیرد. )1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 238

معجزه توسل به اهل بیت)ع( 
و مسلمان شدن مسیحی 

خاطره ای را جناب آقای محمدرضا ُخّرمیان ، قاری برجسته قرآن 
برای این جانب مکتوب کردند که بدین شرح است: 

در سال 1372 جهت برنامه های ماه مبارک رمضان به ایتالیا سفر 
کردم. پس از اجرای چندین برنامۀ قرآنی در مسجد بزرگ ُرم و در 
نمازخانۀ دفتر نمایندگی ایران، برای دیدن آثار تاریخی شهر پُمِپی، 
به شــهر بزرگ ناپولی مســافرت کردم. برادری که از سفارت جهت 
راهنمایی و ترجمۀ زبان همراه ما بود، گفت: اخیراً در این شهر یک 

خانم مسیحی شیعه شده، اگر تمایل دارید به دیدن ایشان برویم.
به منزل ایشــان وارد شدیم. به نامبرده عرض کردم اگر داستان 
مســلمان شــدن خود را برای ما بازگو کنید بسیار خوب است، ما 
در ایران و یا خارج از کشــور برای دوســتان نقل می کنیم که مفید 

خواهد بود.
همسر آن خانم، ماجرا را این گونه  شرح داد: 

من در یک خانوادۀ مسیحی بزرگ شدم. پس از گذراندن مقاطع 
مختلــف تحصیلی برای اخذ مدرک دکتری، رشــتۀ علم االدیان را 
انتخاب کردم. یکی از ادیانی که در این رشــته بررســی می کردیم، 
دین مبین اســالم بود. پس از مطالعۀ فراوان پیرامون قرآن و کتب 
اســالمی به اسالم عالقه مند شدم و با تحقیق و تفحص و مالقات با 
علمای اهل سنت. باالخره مسلمان شدم، البته مسلمان اهل سنت. 
وقتی مســلمان شدم، دیگر پدر و مادرم مرا به خانه شان راه ندادند 
و حتی برادرم مرا کتک زد، اما من مقاومت کردم، چون به اســالم 

اعتقاد پیدا کرده بودم.
پس از مدتی متوجه شدم که مذهب اهل تسنن، پاسخگوی بعضی 
از سؤاالت و شبهات من نیست. باالخره با مطالعه کتب شیعه و رفت 
و آمد با ســفارت جمهوری اسالمی ایران در ُرم، به مکتب اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( ارادت پیدا کردم و شیعه شدم.
مشکل اصلی من، همسر مسیحی ام بود که حاضر نبود مسلمان 
شود. ما دو فرزند هم داشتیم و من نمی خواستم مادر فرزندانم مسیحی 
باشد. هر چه به او کتاب های مذهبی و دینی و شیعی دادم، مطالعه 

کرد اما مسلمان نشد و می گفت: من دین اسالم را دوست ندارم.
در یک روز تابستانی که هوا هم بسیار گرم بود، همسرم را داخل 
اطاق آوردم و در اطاق را بســتم و خیلی صریح به او گفتم: تو باید 
مســلمان شوی، اگر مسلمان نشوی من نمی توانم با تو زندگی کنم 
و علی  رغم اینکه تو را دوســت دارم و مادر بچه هایم هستی، به طور 

قطع و یقین از تو جدا خواهم شد.
همسرم گفت: من هم علی رغم اینکه تو را خیلی دوست دارم و 
پدر بچه های من هســتی، اما بدان که من مسلمان نمی شوم و من 

مسیحیت را دوست دارم و من هم از تو جدا خواهم شد.
در آن شــرایط، قلب و فکر و ذهنم متوجه اهل بیت)ع( شــد و 
با خود گفتم: یا رســول اهلل! یا علی  بــن ابی طالب! یا فاطمۀ زهرا! یا 
حســین! مرا کمک کنید. مرا راهنمایی کنید. یک لحظه گویا برقی 
در ذهــن من زد و گفتم: خانم اگر در این هوای گرم، من دعا کنم 
و از آن بزرگــواران )اهل بیت( بخواهم که بــاران ببارد، آیا تو قبول 

می کنی که این دین بر حق است؟ آیا مسلمان می شوی؟
همسرم گفت: اگر در این هوای گرم و سوزنده باران ببارد، معلوم 
است که دین اســالم حق است و من مسلمان خواهم شد؛ زیرا که 
این یک معجزه اســت. وقتی جواب مســاعد را از همسرم گرفتم به 
اطاق مجاور رفتم، در اتاق را بســتم و گوشــه فرش را کنار زدم، به 
حالت سجده سرم را روی خاک گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن. 
گفتم: یا علی! تو همسرت زهرا را دوست داشتی، من هم همسرم را 
دوســت دارم. سیلی به صورت همسرت زدند برای خدا صبر کردی 
و تحمل کردی و چیزی نگفتی و دندان به جگر گذاشتی. یا فاطمۀ 
زهرا! تو را به آن عشــق و ارادتی که به علی داشــتی، تو را به آن 
پهلوی شکســته ات، تو را به آن محسن سقط شده ات قسم  می دهم 
بزرگواری کنید چند دقیقه ای بــاران ببارد. اگر باران ببارد این زِن 
من مسلمان می شود و اگر او مسلمان و شیعه شود، یقیناً در دانشگاه 

چندین نفر را مسلمان می کند.
آن قدر گفتم و اشک ریختم و از این ذوات محترم درخواست کردم 
و به آنها التجا کردم که وقتی سر از روی زمین برداشتم دیدم دور تا 
دور جای سجده من خیس شده است. از اتاق بیرون آمدم، به ایوان 
که رسیدم دیدم هوا ابری شده، فهمیدم که خبری خواهد شد. بعد 
از مدتی هوا بارانی شــد و علی رغم شرایط خاص جّوی و منطقه ای ، 
باران آمد! شــب ده ها کانال تلویزیون اعالم کردند که باریدن باران 

در این هوای گرم ایتالیا شبیه معجزه است.
همسرم از اتاق بیرون آمد و با دیدن و لمس کردن باران از من 
پرسید: تو به کی توسل ُجستی که این قدر قدرت داشته که توانسته 

این عظمت را بیافریند؟ 
گفتم: به علی)ع( و فاطمۀ زهرا)س(. 

همسرم بعد از این ماجرا مسلمان و شیعه شد و نام خود را فاطمۀ 
زهرا گذاشــت. بعد، به همسرش که با مانتو و مقنعۀ کاماًل پوشیده 
نشسته بود، اشاره کرد و گفت: همسرم از روزی که مسلمان و شیعه 
شده بیش از هشتاد نفر را در دانشگاه یا از مسیحیت به تشّیع آورده 

و یا ُسّنی بودند و آنها را شیعه کرده است.
*کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت اهلل محمدی ری شهری 
انتشارات دار الحدیث قم
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خسران همگانی و امتحان دنیوی
خسران و زیان به معنای کاهش ، کم شدن، 
از دســت دادن ســرمایه، هر چند که بیشتر در 
مــال و جاه و حتی امور نفســی چون صحت و 
ســالمت و بلکه عقل و ایمان و ثواب نیز به کار 
می رود)مفردات راغب اصفهانی ،  ص 281( ولی 
در کاربردهای قرآنی بیشتر به معنای گمراهی از 
صراط مستقیم انسانیت و دور شدن از کمال یابی 

است. 
از ســوی دیگــر قرآن ، انســان را در حالتی 
تصویر و ترسیم می کند که در دوزخی از هواهای 
نفســانی و خواهش های درونی و وسوســه های 
بیرونی شــیطانی اســت که وی را از خداوند و 
راه راســت دور می کنــد و به ســوی هالکت و 
شــقاوت ابدی سوق می دهد؛ از این رو برخی ها 
مفهوم آیه 71 ســوره مریم که می فرماید « َوإِن 
ا» ْقِضًیّ نُکْم إاَِلّ َواِرُدَها َکاَن َعلَــی َربَِّک َحْتًما َمّ  ِمّ

)و همه شما )بدون استثنا( وارد جهنم می شوید؛ 
این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت!( 
که به معنای ورود همگانی در دوزخ اســت را به 
معنای دوزخ دنیا دانسته اند و گفته اند که هرکسی 
باید از آزمون ســخت دنیوی سربلند بیرون آید 
تا از مصداقیت خسران رهایی یابد. هر چند که 
برخی با توجه به قرائن و سیاق آیات مراد از شما 
را منافقان و کافران و مشرکان دانسته و یا ورود 
را به معنای اشــراف معنــا کرده اند؛ با این همه 
هیچ شکی نیست که آیات سوره عصر به معنای 
خسران همگانی انسان ها به جز کسانی است که 
ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و دیگران را 

به ایمان و کار خیر و صبر بخوانند. 
در تحلیــل قرآنی خســران دارای مراتب و 
درجــات متعدد بوده و شــدت و ضعف دارد. با 
این همه خســران واقعی همان از دست دادن 
سرمایه های وجودی است که به عنوان اسمای 
الهی درذات انســان نهاده شده است و زندگی 
در دنیــا و قرارگاه زمین به انســان این فرصت 
عباس مجیدیرا می دهد تا آنهــا را به فعلیت درآورده و برای 

راه نجات از سرمایه سوزی و خسران عمر 

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

 خشک بودن محل مسح 
 س( آیا خشک کردن قطرات روی پا برای مسح الزم است؟

ج( قطرات آب باید خشک شود یا در قسمتی از پا مسح شود که 
قطرۀ آب وجود ندارد؛ البته اگر رطوبت دست بر رطوبت روی پا غلبه 

داشته باشد، اشکال ندارد.

خمس سرمایه 
س( اگر شک کند که به ســرمایه ای که با آن امرار معاش 

می کند، خمس تعلق می گیرد یا خیر، وظیفه چیست؟
ج( اصل ســرمایه اگر از درآمد کسب بوده و خمس آن داده نشده 
باشــد، سر سال خمسی مشمول خمس است مگر در جایی که پس از 
پرداخت خمس، درآمد کســب با بقیه سرمایه، برای هزینه های زندگی 
کافی نبوده یا کسب، مناسب با شأن عرفی او نباشد و یا تردید داشته باشد 
که چنین است یا خیر که در این موارد پرداخت خمس واجب نیست.

باال بردن ابرو 
س( باال بردن ابرو )لیفت ابرو( چه حکمی دارد؟ آیا مانع وضو و 

غسل است؟
ج( اگر از موادی استفاده شود که مانع رسیدن آب به پوست یا موی ابرو 
شود، وضو و غسل با آن صحیح نیست و باید موقع وضو و غسل برداشته شود 
و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز، ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل 
تحمل داشــته باشد، باید عالوه  بر وضو یا غسل جبیره ای، تیمم انجام شود 

و بعد از برطرف شدن مانع، بنابراحتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

فراموش کردن سجده سهو و نماز احتیاط 
س( اگر وظیفۀ کسی سجدۀ سهو یا نماز احتیاط باشد ولی 
بعد از نماز فراموش کند و پس از زمان زیادی به یادش بیاید، 

وظیفه اش چیست؟
ج( باید هر وقت ســجدۀ ســهو را به یاد آورد، انجام دهد اما هر 
وقت نماز احتیاط را به یــاد آورد بنابر احتیاط واجب عالوه بر انجام 

آن، نماز را نیز اعاده کند.

انســان دارای دو سرمایه عظیم در دنیاســت که یکی از آنها سرمایه 
وجودی درونی اســت که از آن به اسمای تعلیمی و جعلی یاد می شود و 
دیگری سرمایه ها و فرصت هایی است که زندگی دنیا به انسان می بخشد 
تا برای ابد خود را بســازد. به تعبیر اساتید عرفان انسان در این مدت 
کوتاه زندگی در دنیا باید خود را برای ابدیت بسازد و باید از این زمان به 

خوبی و درستی بهره گیرد. 

سفارش دیگران به حق و صبر به معنای آن است که از منظر قرآن نجات 
شخص از خســران به نجات دیگران از خسران ، پیوند خورده است و 
شــخص نمی تواند به سادگی از بار مسئولیت های اجتماعی شانه خالی 
کند. چنین تفکری اســت که خود سازی را در کنار دیگر سازی و عرفان 
فردی را در کنار عرفان اجتماعی معنا می بخشد و زهد و عرفان را زمانی 

کارساز می شمارد که دیگران را به خدا و اعمال نیک دعوت کند.

فرصت هایی که انســان در زندگی دنیا دارد ، ســرمایه های حقیقی و واقعی 
اوست که باید به درســتی از آن برای ابدیت استفاده کند. از این رو زندگی 
 دنیا نســبت به ابدیت هیچ دانسته شده و بســیار کوتاه چون ساعتی و یا 
نیــم روزی و یا روزی و به تعبیر آیت اهلل جوادی آملی چون لحظه ای معرفی 
شده است. انسان در این مدت کوتاه عمر، باید سربلند از امتحانی سخت در 
آید و برای ابدیت خود زندگی معنوی و حیات سعادتمند را تضمین کند. از این 
مدت کوتاه دنیا به دوره امتحانی یاد می شود که هرکس در آن سربلند درآید 

سعادتمند بوده و هر که در این آزمون مردود شود شقاوتمند خواهد شد.

قرآن در سوره عصر تنها  آن دسته 
از  را مصونیت یافته  انسان ها  از 
خسران بر می شمارد که بتوانند 
به ایمان واقعی و عمل صالح در 
شخصیت خویش دست یافته و 
دیگران را به ایمان و عمل صالح 
دعوت کنند. این بدان معناست 
به  و دیگر سازی  که خود سازی 
است  راهی  تنها  مطلوب  شکل 
که آدمی را از خســران نجات 

می دهد.

شــاید یکی از دغدغه های هر انسانی در زندگی دنیوی، از دست دادن سرمایه باشد. سرمایه 
به معنای اصل و ریشــه هر چیزی است که در کاربردهای عمومی و بازاری بیشتر در سرمایه های 
مادی چون مال و ثروت و یا زمین و خانه و مانند آن به کار می رود. هر کســی می کوشد تا ضمن 

حفظ سرمایه از سود و درآمدهای حاصل شده از آن بهره گیرد.
انسان ها، همین که با سراشیبی عمر رو به رو می شوند و در میان دوستان و هم سن و ساالن خویش 
مرگ و میر را مشاهده می کنند ترسی خاص وجودشان را در بر می گیرد و آنان را به اندیشه مفهوم 

مرگ می کشــاند. لذا  اندیشه آخرت و معاد و مسائل مربوط به آن به عنوان دغدغه جدی مطرح 
می شود. این جاست که مفهوم سرمایه معنا و مفهوم دیگری می یابد و شخص با خود می اندیشد 
که به زودی باید آنچه را تاکنون ســرمایه می پنداشته بگذارد و برود و تنها با خود چیزی را دارد 
که به معنای واقعی از آن او و سرمایه اصلی اش می باشد. از این رو مفهوم سرمایه اخروی خود را 
نشان می دهد. در این نوشتار راهکار قرآن برای رهایی از خسران در سرمایه واقعی انسان و حفظ 

آن برای پس از مرگ تبیین شده است. 

رســیدن به کماالت و تقرب به خدا از آنها بهره 
گیرد. در حقیقت انسان دارای دو سرمایه عظیم 
در دنیاست که یکی از آنها سرمایه وجودی درونی 
اســت که از آن به اسمای تعلیمی و جعلی یاد 
می شود و دیگری سرمایه ها و فرصت هایی است 
که زندگی دنیا به انســان می بخشد تا برای ابد 
خود را بســازد. به تعبیر اســاتید عرفان انسان 
در ایــن مدت کوتاه زندگی در دنیا باید خود را 
برای ابدیت بسازد و باید از این زمان به خوبی و 

درستی بهره گیرد. 
فرصت هایی که انســان در زندگی دنیا دارد ، 
ســرمایه های حقیقی و واقعی اوست که باید به 
درستی از آن برای ابدیت استفاده کند. از این رو 
زندگی دنیا نسبت به ابدیت هیچ دانسته شده و 
بسیار کوتاه چون ساعتی و یا نیم روزی و یا روزی 
و بــه تعبیر آیت اهلل جوادی آملی چون لحظه ای 
معرفی شده است. انسان در این مدت کوتاه عمر، 
باید ســربلند از امتحانی ســخت در آید و برای 
ابدیت خود زندگی معنوی و حیات ســعادتمند 
را تضمیــن کند. از این مدت کوتاه دنیا به دوره 
امتحانی یاد می شــود که هرکس در آن سربلند 
در آید ســعادتمند بوده و هر که در این آزمون 

مردود شود شقاوتمند خواهد شد.
بســیاری از مردم به ســبب آنکه خود را در 
پرده های هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی و 
یا حتی حجاب های نورانی علم و مانند آن گرفتار 
کرده اند نمی توانند در این دنیا با چشم بصیرت 
ببینند که چه اندازه زیان می کنند؟ اینان زمانی که 
قیامتشان ظهور وبروز کند تازه متوجه می شوند 
که چگونه از سرمایه های وجودی و فرصت های 

زندگی دنیوی زیان کرده و آن را بر باد داده و یا 
دست کم با کاهش آن خود را بدبخت کرده اند.

)یونس آیه 3۵ و انعام آیه 12 و اعراف آیه 8 و۹ 
و زمر آیه 1۵ و شورا آیه 4۵(

اگر وضعیت انسان در دنیا را بخواهیم ترسیم 
کنیم حال کسانی را دارد که در ظلمات قرار دارند 
و کسی به ایشــان می گوید که در پیرامونشان 
چیزهایی اســت کــه هر کــس از آن بردارد یا 
برندارد؛ پس از بیرون رفتن از این ظلمات ،  خود 
را ســرزنش می کند و  اندوهگین می شود. پس 
برخی ســهل انگاری کرده بر نداشتند و برخی 
کم برداشــتند و برخی دیگر تا توان داشتند از 

آن برداشــته و با خود به بیرون ظلمات بردند. 
هنگامــی که به بیرون ظلمات آمدند گوهرهای 
گرانبهایی را یافتند. کسانی که برنداشته بودند 
حســرت می خوردند که چرا دست خالی آمدند 
و دوست می داشتند که به ظلمات باز گردند تا 
چیزی از آن بردارند ولی به آنان گفته شد که راه 
بازگشتی به ظلمات نیست.)مومنون آیه 1۰۰( 
آن دسته دیگر که کم برداشته بودند در حسرت 
بودند که ای کاش بیش از این برمی داشتند و چرا 
به کم آن قناعت کردند، و تنها کسانی که در حد 

توان خود از آن برداشــته بودند خوشحال بودند 
ولی باز آرزو داشتند که بیشتر تالش می کردند 

و بیش از استطاعت چیزی بر می داشتند.
دسته نخست همان اهل دوزخ هستند که در 
هنگام توزین اعمال وجودی خویش ، سبک توشه 
 هستند و چون هیچ چیزی با خود ندارند مشمول

»خفت موازینه« می باشند و در دوزخ حسرت و 
ندامت گرفتار می شــوند و آتش درونشان شعله 

می کشد و آنها را پیوسته عذاب می کند. 
دســته دوم کسانی هستند که اهل اصحاب 

یمین شمرده می شوند و بهره ای از آن گوهرهای 
وجودی برداشــته اند و ایشــان را بــر ترازوی 
اعمــال توزین می کنند و به مقدار ســرمایه ای 
 که  اندوخته اند در یکی از بهشــت های هفتگانه 

جا می دهند.
دسته سوم که ابرار و سابقون هستند خداوند 
بــه فضل خویش بــه آنان چنان بهــا و ارزش 
می بخشــد که در قاب قوسین می نشینند و از 
رضوان اهلل که اکبر اســت بهره مند شــده و در 

مقام جنت ذات می روند. 
عوامل خسران 

اصوال در تحلیل قرآنی، حضور آدمی در دنیا 
بــه یک معنا ،  حضور در منطقه خطر خســران 
است.)ســوره عصر( ولی انسان ها به علل درونی 
و بیرونی، خود را گاه در معرض خطرات بیشتر 

قرار می دهند.
از جمله کسانی که خود را گرفتار می کنند کسانی 
هســتند که به جای والیت خدا و مومنان ، والیت 
شیطان را می پذیرند و این گونه در خسران و زیان 
آشکار قرار می گیرند،  زیرا این دشمن سوگند خورده 

با وسوسه های خویش همه سرمایه وجودی انسان 
و فرصت های بهره گیری از زندگی دنیوی را از وی 

می گیرد و تباه می کند.)نساء ، آیه 11۹(
نقل است که روزی شیطان به عارفی نزدیک 
می شود. این عارف که اهل بصیرت و دارای چشم 
برزخی بوده و می توانست ابلیس و جنیان را در 
عالم مثال ببینــد ، می بیند که ابلیس روبه روی 
او نشســته و به وی می نگرد. ابلیس به او اشاره 
می کند تا پیش رود، وی به سبب اینکه مصداق 
عنوان »مطیع شیطان« نباشد، حاضر نمی شود 
که فرمان ابلیس را بپذیرد و به نزد او برود. پس 

اشاره می کند تا ابلیس پیش او آید.

ابلیس نزد وی می آید و با او در باره توحید و 
شبهات و اشکاالتی که ابلیس بر اندیشه توحیدی 
داشــته به بحث و گفت وگو می نشینند. ساعتی 
چند می گذرد و ابلیس شکست می خورد. عارف 
شاد از اینکه ابلیس را شکست داده است و ابلیس 
شــاد از اینکه ســاعتی از عمر عارفی را گرفته 
و فرصت ســرمایه او را از وی بازســتانده است. 
عــارف می گوید: تو که شکســت خورده ای چرا 
شادی می کنی؟ ابلیس گفت: هدفم این بود که 
ساعتی از عمر تو را به بیهودگی بگیرم و نگذارم 

از آن ســاعت های عمرت به درستی بهره گیری 
که موفق شدم. 

آنچــه برای ابلیس مهم اســت گمراه کردن 
انسان هاست و هرکسی را در هر مرتبه ای ازکمال 
که باشد به گونه ای گمراه می کند و سرمایه های 
وجودی و فرصت های زندگی و سرمایه اندوزی را 

از وی می ستاند.
از این رو خداوند در آیه 1۵ ســوره زمر، تباه 
کردن عمر خود و خانواده را زیانی آشکار معرفی 
می کند که بسیاری از مردم در آخرت با این زیان 

بزرگ رو برو می شوند. انسان ها بسیاری از وقت 
مفید خود را به بطالت و خوشگذرانی می گذرانند 
و نام آن را تفریح و ســرگرمی می گذارند. اینان 
هماننــد دانش آموزانی هســتند کــه در طول 
شب های امتحان به جای درس خواندن و مطالعه 
به بازی کردن و فیلم دیدن مشغول می شوند و در 
روز امتحان دست خالی و در پایان سال ، مردود 

از مدرسه بیرون می آیند.
حال سؤال این است که چرا انسان ها با آنکه 
می دانند که زندگی دنیا و وجود انسانی فرصت 
و ســرمایه های وجودی آنان برای زندگی دیگر 
آن جهانی است، باز هم به سویی می روند که از 
سرمایه ضرر و زیان می کنند و  اندوخته های خود 

را نابود می سازند؟
قرآن در پاسخ به این چرایی ، علل و عواملی را 
مطرح می کند که از جمله آنها می توان به احساس 

ایمنی بشر از مکر و نقشه خدا اشاره کرد.
خداوند در آیه ۹۹ سوره اعراف می فرماید که 
بسیاری از مردم از مکر و امتحانات خداوند احساس 
امنیت می کنند و خاطرشان آسوده است ،در حالی 
که انسان تا زمانی که در دنیاست نباید خود را از 
مکر خداوند ایمن بشمارد ، زیرا دنیا مکانی برای 
آزمون های سخت و دشوار است تا هر کسی آنچه 
را دارد بنمایاند. از این رو سنت ابتالء و امتحان به 
عنوان یک سنت الهی در قرآن بارها بیان و تبیین 

شده و مردمان را از آن آگاه ساخته است. 
کفــر  بــه  روی آوری  و  گرایــی   باطــل 
 )عنکبوت آیه ۵2( ، فرو رفتن در اندیشه و سخنان باطل 
 )توبه آیه 6۹( ، پذیرش غیر اسالم به عنوان آیین زندگی 
)آل عمــران آیــه 8۵( ، تــرک عمل بــه قرآن 
و فراموشــی از روی بی اعتنایــی بــه قــرآن و 
آموزه های وحیانی آن )اعراف آیه ۵3( ، سســتی 

 و ضعف ایمان به خدا و تزلزل در پرســتش وی 
 )حج آیه 11( ، تسلیم شــدن در برابر غیر خدا

)آل عمران آیه 8۵( ، تکذیب آیات الهی )اعراف 
آیه 177 و 178 و یونس آیه ۹۵( و اندیشه تکذیب 
آخرت و باوربه رستاخیز)انعام آیه 31 و یونس آیه 
4۵( از جمله عواملی است که آدمی را به سوی 

خسران سوق می دهد.
نگرش هــا و باورهای غلط موجب می شــود 
تــا آدمی در رفتارش بــه گونه ای عمل کند که 
سرمایه های وجودی و فرصت های بهره مندی از 
زندگی دنیوی را از دست بدهد.چنین شخصی 
به جای بهره گیری از مال و ثروت برای اندوختن 
توشه آخرت و ساختن آخرت خود، به مال دنیوی 
دلبستگی می یابد )توبه آیه 6۹ و منافقون آیه ۹ 
و نوح آیه 21( و به جای آخرت گرایی ،  دنیاطلبی 
در جانــش نفوذ می کند)اعــراف آیات 176 تا 
178؛ توبه آیــه 6۹( و گنــاه کردن و زیبا دیدن 
گناه )فصلت آیــه 2۵( و زورگویی )ابراهیم آیه 
1۵( و ســد راه خدا شدن )هود آیه 1۹ و 21( و 
عصیان کــردن )انعام آیه 31 و اعراف آیات 22 
و 23( و تباهــی کردارهای نیک )مائده آیه ۵3 
و کهــف آیه 1۰3 و 1۰4( برای او امری عادی و 

درست جلوه می کند.
قرآن موارد دیگــری را نیز به عنوان علل و 
عوامل خسران بشر و رفتارهایی که موجب تباهی 
ســرمایه می شود بیان کرده که به همین مقدار 
بســنده می شود، اما در یک کالم می توان گفت 
که  اندیشــه های باطل در کنار نگرش و کارهای 
زشت آدمی را به سوی تباهی و سرمایه سوزی 
سوق می دهد و زمینه خسران و زیان بشر را برای 

ابد فراهم می آورد.

راه مصون ماندن از زیان در سرمایه عمر
هنگامی که سخن از مصونیت یابی می کنیم ، 
ایــن مفهوم را باور کرده ایم که در معرض خطر 
هستیم و نیاز اســت تا به شکلی خود را از آن 

حفظ کنیم. 
تحلیل قرآن از انســان روی زمین آن است 
که انســان ها همه در معرض خطر زیان سرمایه 
و از دســت دادن سرمایه های وجودی خداداد و 
فرصت های مناسب و خوب برای زندگی برتر و 
بهتر می باشند)سوره عصر( از این رو از همان آغاز 
در پی ارائه راهکارهایی برای برونرفت از مشکل 

زیان و خسران طبیعی در زندگی دنیوی است.
قرآن در سوره عصر تنها آن دسته از انسان ها 
را مصون یافته از خسران بر می شمارد که بتوانند 
به ایمان واقعی و عمل صالح در شخصیت خویش 
دســت یافته و دیگران را به ایمان و عمل صالح 
دعوت کنند. این بدان معناست که خود سازی و 
دیگر سازی به شکل مطلوب تنها راهی است که 

آدمی را از خسران نجات می دهد.
آیات23 و 14۹ سوره اعراف و 47 سوره هود 
نیز توبه و بهره مندی از آمرزش الهی را موجب 
مصونیت یابی از خسران معرفی می کند. بنابراین 
انسان برای در امان ماندن از تهدید دائمی خسران 
و زیان و مکر الهی و امتحان های سخت خداوندی 

در زمیــن ، باید از اســتغفار و توبه به عنوان راه 
مصونیت یابی بهره گیرد.

تزکیه نفس )شــمس آیات ۹ و 1۰(، اندیشه 
و تعقل در باره هدف آفرینش و جایگاه آخرت و 
ارزش آن )انعام آیات 31 و 32( ، پذیرش والیت 
الهــی و اطاعت از او )آل عمــران آیات 14۹ و 
1۵۰( ، تقویــت پایه های تقوا و پرهیز از گناهان 
و ناپسندهای عقالنی و شرعی )طالق آیات ۹ و 
1۰( ، بی ارزش شمردن دنیا به جای اصل شمردن 
آن و نیز اعتقاد به بازیچه و لهو و لعب بودن آن و 
اصالت بخشی به آخرت و بهره گیری از هر فرصت 
مادی و دنیوی برای نزدیک شدن به خدا)انعام 
 آیــات 31 و 32( ، بهره منــدی از رحمت الهی

)بقره آیــه 64 و اعراف آیه 23 و 14۹( از دیگر 
عوامــل مصونیت یابی اســت که قــرآن بر آن 
 تاکید می کند. ســفارش دیگران به حق و صبر 
)عصر آیات 2 و 3( به معنای آن است که از منظر 
قرآن نجات شخص از خسران به نجات دیگران از 
خسران ، پیوند خورده است و شخص نمی تواند 
به ســادگی از بار مسئولیت های اجتماعی شانه 
خالی کند. چنین تفکری اســت که خود سازی 
را در کنار دیگر سازی و عرفان فردی را در کنار 
عرفان اجتماعی معنا می بخشد و زهد و عرفان 
را زمانی کارساز می شمارد که دیگران را به خدا 

و اعمال نیک دعوت کند.
از آنجا که انسان همواره در معرض خطر است 
باید افزون بر خود بــر خدا تکیه کند و هر کار 
خویش را خواسته و مشیت و توفیق الهی بشمارد. 
این جاســت که فضل الهی )بقره آیه 64( و 
نصرت خداوند )آل عمران آیات 14۹و 1۵۰( به 
عنوان عوامل مصونیت یابی معرفی می شود و بر 
توکل و توفیق و تفویض در کارها تاکید می شود.
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سیاست های مالیاتی
بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشــور، 
درآمدهای عمومی دولت یــک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شــده است. در این بین سهم مالیات 
در درآمدهای بودجه ۴۱ درصد خواهد بود که این ســهم 
تحول در اقتصاد ایران در ســال های اخیر بوده و تأثیرات 

مثبت خود را در سال های آینده نشان می دهد. 
نکته دیگر مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت 
تصویب می تواند کمک حال درآمدهای مالیاتی دولت بوده 
و از طرف دیگر بتواند ســرعت رشد پایه پولی و خلق پول 

را کاهش دهد.
در ســال گذشــته بخش مالیاتی ۵۲۶ همت بوده که 
امســال به ۸۲۶ همت رسیده و نسبت به سال قبل بیش 
از ۶۰ درصد افزایش را نشــان می دهد. در زیر بخشــی از 

درآمدهای مالیاتی دولت آورده شده است:
 درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت 

از محل مالیات بر ارزش افزوده
طبق الیحه بودجه سال بعد، درآمد حاصل از مالیات بر 
ارزش افزوده برای ســال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین درآمــد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر 
ارزش افــزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار 
و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از 
رسیدگی قطعی پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده 
موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات

بر اساس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع 
درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در ســال آینده 
۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این 
درآمد شامل درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کاال، درآمد 
حاصل از حقوق ورودی خودروها، درآمد حاصل از حقوق ورودی 
دســتگاه های اجرایی، درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر 
واردات، درآمد حاصل از ثبت معافیت ها و تخفیف های گمرکی 
به نرخ صفر تا ســقف ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال، درآمد حاصل از 
حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل ونقل سوخت 
و درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشــی های موبایل 

ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دالر.
وضعیت بازار سرمایه در الیحه بودجه ۱۴۰۲

در الیحه بودجه سال آینده مقرر شده است ۱۵ هزار 
میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از 

یکی از موضوعاتی که در وزارت اقتصاد یک قدم بسیار 
مهم و رو به جلو است، بحث شفافیت صورت های مالی 

شرکت های دولتی و انتشار آنها در سامانه کدال است.
به گزارش فارس،حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور، 
مربوط به بودجه شــرکت های دولتی است، در واقع ۶۰ 
درصد گردش مالی دولت در داخل شــرکت های دولتی 
اســت  و مجموع بودجه این شرکت ها در قانون بودجه 

۱۴۰۱ به حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
تاریک خانه شرکت  های دولتی

با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس 
شورای اسالمی بررسی نمی شود و غیر از اقالم مرتبط با 
منابع عمومی  مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای، سایر ارقام 
منابع و مصارف این شرکت ها در قوه مقننه مورد بررسی 
قــرار نمی گیرند، با توجه به همین وضعیت، بودجه این 

شرکت ها را می توان به »تاریک خانه« تشبیه کرد.
 تاریک خانــه ای که بســتری بــرای قانون گریزی و 
حقوق های نجومی فراهم کرده است، حاال وزارت اقتصاد 
در تصمیمی شــجاعانه اقدام به انتشار صورت های مالی 
شــرکت های دولتی کرده اســت که گامی رو به جلو و 

مثبت ارزیابی می شود.
تالش دولت سیزدهم

 برای شفاف  سازی صورت مالی شرکت  های دولتی
یکــی از اقدامات مهمی که در وزارت اقتصاد دولت 
سیزدهم در جهت افزایش بهره وری، شفافیت و مقابله با 
فساد انجام شد؛ شفافیت صورت های مالی شرکت های 

دولتی بوده است.
هدف اصلی از انتشــار صورت های مالی شرکت های 
دولتی، افزایش بهره وری این شــرکت ها و یا به عبارت 
دقیق تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت است، 
در واقع، انتشار صورت های مالی زمینه اصالح شرکت های 
دولتی را فراهم خواهد کرد، مثال موجب می شــود که 
مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را 
افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناســایی و 
تفکیک شوند، تا در انتصاب های بعدی از مدیرانی استفاده 

شود که دارای عملکرد قابل قبولی تری هستند و مدیران 
ناکارآمد به پست های پایین تر، تنزل رتبه پیدا کنند.

افشای صورت های مالی،  مدیران شرکت ها را 
برای بهبود عملکرد تحریک می کند

همچنین در گذشــته عملکرد شــرکت ها در یک 
تاریکخانه صورت می گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران 
آنها به نمایش گذاشــته نمی شد و در نتیجه، این افراد 
انگیزه  کمتری برای افزایش بهره وری داشتند. اما افشای 
صورت هــای مالی به عنوان محــرک می تواند مدیران 
شرکت ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند زیرا مدیری 
که بداند نتیجه عملکــرد او در اختیار همه جامعه قرار 
خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع 

خود را افزایش دهد.
در این باره محمد عنبری، مدیرکل امور شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد، در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در مورد  مزایای انتشــار صورت های 
مالــی شــرکت های دولتــی تصریــح کرد: تــا امروز 
اطالعات این شــرکت ها از دید مردم پنهان بوده است، 
کارشناســان، نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان، اهالی 
رسانه، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و هیچ فرد دیگری به 
صورت های مالی شرکت های مورد بحث دسترسی نداشته 
است، این شرایط موجب می شود که ناکارآمدی ها پنهان 
بماند، اگر اتفاقی برای دارایی های دولت که در اصل به 
مردم تعلق دارد، رخ دهد و بذل و بخشش نا بجایی بشود، 
اگر تصمیم گیری غلطی انجام و یا فرصت سوزی شود، 

هیچ کس از آن با خبر نمی شود.
وی تصریح کرد: از این به بعد و با انتشار صورت های 
مالی شــرکت های دولتی، نکته  پنهانــی از دید مردم 

نخواهیم داشــت و همه چیز عیان خواهد بود، هر اتفاق 
مالــی که داخل شــرکت های دولتــی رخ می دهد، از 
جابه جایی حتی هزار تومان گرفته تا مبالغ باالتر باید در 
صورت های مالی منعکس شود، سازمان حسابرس این 
موارد را بررسی می کند و هر ایرادی که وجود داشته باشد 
به صورت شــفاف توسط او در گزارشش برای استحضار 
مجمع عمومی مطرح می شــود. این مــوارد به صورت 

عمومی منتشر می شود. 
انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی 

به قانون گریزی ها پایان می دهد
مدیرکل امور شــرکت های دولتــی وزارت اقتصاد 
اظهار کرد: قرار گرفتن شــرکت در برابر انظار عمومی و 
پاسخگویی به افکار عمومی و امکان مطالبه گری اصحاب 

رســانه از نتایج انتشــار صورت های مالی شرکت های 
دولتی برای عموم اســت. این وضعیت کمک می کند تا 
کارآمدی این شرکت ها افزایش پیدا کند. وقتی مردم از 
تصمیم گیری های رؤسای شرکت های دولتی مطلع شوند، 
این امر به مثابه  یک نوع نظارت است و به بهبود عملکرد 
این شرکت ها کمک می کند. این شرکت ها در هر صورت 
به مدیران حقــوق پرداخت می کنند اما وقتی مردم در 
جریان امور باشند یک نوع حقوق پرداخت خواهد داشت 
و وقتی همه چیز پنهان باشد به صورت دیگری واریزی ها 
صورت می گیرد. به طور کلی، انتشــار صورت های مالی 
شرکت های دولتی به اصالح فرآیندهای این شرکت ها و 

کاهش قانون گریزی کمک می کند.
عنبری بیان کرد: هر اتفاق مالی که در شرکت های 

دولتــی رخ دهد اعم از قراردادهــا، مطالبات، بدهی ها، 
اموال ثبت شده و ثبت نشده، پرداختی ها به کارکنان و 
سایر شرکت ها، مطالبات وصول نشده و سوخت شده در 

صورت های مالی منعکس می شود.
صورت  های مالی نهادهای عمومی غیردولتی هم 

منتشر می شود 
وی با تأکید بر اینکه انتشــار صورت های مالی همه 
شــرکت ها اهمیت دارد، گفت:  کاری که دولت در سال 
۱۴۰۱ انجام داده اســت و ادامه خواهد یافت این است 
کــه نه تنها صورت های مالی شــرکت های دولتی بلکه 
صورت های مالی همه شــرکت های متعلــق به دولت 
و نهادهای وابســته به دولــت و حتی نهادهای عمومی 

غیردولتی را منتشر می کند.
مدیرکل امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد اظهار 
کرد: صورت های مالی شــرکت های دولتی، شرکت های 
زیرمجموعه  بانک ها، بیمه ها، مناطق آزاد، تأمین اجتماعی، 
ســازمان بازنشستگی، فدراسیون ها و شرکت های تحت 
کنترل دولــت که مالکیت دولت در آنها زیر ۵۰ درصد 
است اما بر آن شرکت ها کنترل دارد نیز منتشر می شود؛ 
ما بیش از ۱۲ تیپ شرکت داریم که به نحوی به دولت 
متصل هستند، حتی اگر اسم شان شرکت دولتی نباشد، 

صورت های مالی آنها در دستور انتشار قرار می گیرد.
عنبری با بیان اینکه صورت های مالی شــرکت های 
دولتی برای عموم مردم قابل استفاده خواهد بود، تصریح 
کرد: صورت های مالی برخی شرکت های دولتی در سال 
۱۴۰۰ هنوز بر روی سامانه  کدال قرار نگرفته است و ما 
تا پایان سال دو مرحله  دیگر انتشار صورت های مالی را 

خواهیم داشت.
 بنابرایــن گــزارش در مجمــوع، انتشــار عمومی 
صورت هــای مالی شــرکت های دولتی ابتدای مســیر 
اصالح این شرکت هاست و این تاریک خانه مهم بودجه 
دیگر در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم 
قرار دارد، این اطالعات می تواند دست کارشناسان را در 
راســتای جهت دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که 

دست شرکت های دولتی است، باز کند.

مدتی است قیمت گوشت قرمز در بازار مجددا افزایش یافته 
است، مسئوالن ذی ربط معتقدند افزایش قیمت گوشت قرمز در 
حد  ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اســت اما واقعیت بازار از 
افزایش بیشتر قیمت گوشــت حکایت دارد، البته شرایط فعلی 
قیمت گوشت طوری است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

هر دو ناراضی هستند.
گزارش خبرنگار فــارس از بازار محصوالت پروتئینی حاکی 
است هر کیلوگرم گوشــت قرمز گوسفندی با قیمت نزدیک به 
۳۰۰ هزار تومان به فروش می رود این در حالی است که قیمت ها 

در هفته های قبل در محدوده ۲۵۰ هزار تومان بود.
دالیل افزایش قیمت گوشت در بازار

 - عرضه کم دام به کشتار گاه ها و افزایش تقاضای مصرف 
در فصل زمستان

نخستین دلیلی که برای باال رفتن قیمت گوشت در بازار وجود 
دارد، به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا است عرضه دام در فصل 
زمستان به کشــتارگاه ها کمتر می شود زیرا در این فصل تغذیه 
دام به ویژه در بخش سنتی نسبت به فصل های دیگر ضعیف تر و 
دام هایشان نحیف تر است و دامداران تمایلی به عرضه دام خود به 
بازار ندارند آنها ترجیح می دهند در فصل بهار دام خود را چاق تر 

کرده و بفروشند.
از سوی دیگر تقاضای بازار هم در این فصل بیشتر می شود و 
مردم در فصل زمستان می خواهند محصوالت گوشتی که طبع 
گرم تری دارند و مناسب فصل سرد هستند استفاده کنند و طبق 
آمارها مصرف در این فصل بیشــتر می شود. بنابراین با باال رفتن 

تقاضا نسبت به عرضه قیمت ها هم باال می کشد.
- گرانی و مشکل تامین نهاده تولید را سخت کرده است

گرانی خوراک دام برای تولید کنندگان دام سبک و به ویژه دام 
سنگین سخت تر شده است این مشکالت از سال های گذشته به 
دلیل خشکسالی های طوالنی سال به سال تکرار شده و اکنون به 

مشکل بزرگی تبدیل شده است.
بارش ساالنه در کشور میانگین ۲۳۰ میلی متر است و ایران 
به عنوان کشوری خشک محســوب می شود در سال های اخیر 
بارش ها به کمترین میزان خود رســیده اســت،  بخش زیادی از 
خوراک دام ســبک از طریق تعلیف در مراتع تامین می شــد که 

اکنون این شرایط سخت تر شده است.
از سوی دیگر کشور وابستگی بیش از ۷۰ درصدی به واردات 
خوراک دام و طیور دارد که در دو سال گذشته به دلیل مشکالت 

بازارهای جهانی واردات به سختی انجام شده است.
عالوه بر آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۷ ماه گذشــته اگرچه 
توانسته میزان واردات به کشور را تسهیل کند و رانت و فساد های 
پیرامون این ارز دولتی را کاهش دهد، اما نهاده با قیمت گران تری 
به دست تولید کننده رسیده است، تولید کنندگان می گویند قیمت 
نهاده پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۴ برابر شــده است 
قیمت هر کیلو نهــاده به طور میانگین از کیلویی ۳۵۰۰ به ۱۴ 
هزار تومان افزایش یافته است عالوه بر اینها افزایش قیمت انرژی 
و هزینه های دســتمزد که در سال گذشته ۵۷ درصد رشد کرد 

هزینه های تولید را افزایش داد.
- صادرات و قاچاق عامل دیگر افزایش قیمت گوشت

اگرچه آمارهای قطعی درباره قاچاق وجود ندارد اما شواهدی 
است که دام سبک به کشورهای همسایه قاچاق می شود این به 
دو دلیل خوش خوراکی دام ایران و پایین بودن قیمت نسبت به 

کشورهای همسایه است.
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی تحت فشار اتحادیه های 
تولید کننده که ادعا می کردند مازاد تولید در کشــور وجود دارد 
مجوز صادرات دام را صادر کرد این در حالی است که همان زمان 

هم قیمت گوشت باال بود.
آیا کمبود دام در کشور وجود دارد؟

 برخی ادعا می کنند تولید دام ســبک در کشــور ۳۰ درصد 
کاهش داشته است، آنها حتی می گویند عرضه دام به کشتارگاه ها 
افزایش یافته است. گزارش هایی هم از عرضه دام آبستن و مولد 
به کشتارگاه ها وجود داشته است اما اگر چنین مسئله ای صحت 
داشته باشــد چرا قیمت در بازار پایین نیامده است؟ اگر عرضه 
دام به کشتارگاه بیشتر شده یعنی عرضه در بازار هم باید افزایش 

یافته و قیمت را پایین می آورد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
- داللی 

بررسی ها نشان می دهد که گرانفروشی و داللی دو عامل مهم 
در گران شدن گوشت قرمز در بازار است، از آنجا که گوشت قرمز 
نرخ مصوب ندارد و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند برخی 
سودجویان و دالالن قیمت های دلخواه خود را مطرح می کنند و 

چون نظارتی نیست قیمت ها روز به روز باالتر می رود.
قیمت هر کیلو دام زنده سبک در بازار پیش از این ۱۰۰ هزار 
تومان بود و اکنون به ۱۲۰ هزار تومان رســیده و بر اساس یک 
عرف معمول دو برابر آن به صورت گوشــت خالص باید در بازار 
به فروش برود یعنی کیلویی ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تومان باشــد اما 

قیمت های بازار بسیار باالتر از این است.
 در این باره معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی می گوید: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده سبک به 
۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسیده است که با قیمت کنونی گوشت 
می توان گفت قیمت فعلی گوشــت به نقطه سر به سری هزینه 

تمام شده تولید و عرضه رسیده است.
در این میان دالالن هم با دمیدن به گرانی دام زنده موجب باال 
رفتن قیمت گوشت در بازار می شوند، یک دام از دست تولید کننده 

تا رسیدن به کشتارگاه ۴ تا ۵ دست می چرخد.
پیشنهاداتی برای کاهش قیمت بازار

دولت باید در وهله نخســت نهاده تولید کنندگان را با قیمت 
مناســب تری تامین کند پیش از این هــم قرار بود تحت عنوان 
»دامــدار کارت« از آنها حمایت شــود تولیدکننــدگان گرفتار 
بازار گردانی وارد کنندگان بزرگ نهاده شده اند، اخیراً چند شرکت 
بــزرگ وارد کننده کشــتی های خود را در بنادر کشــور خالی 
نمی کردند و فشــار می آوردند که باید با نــرخ ارز جدید با آنها 
حســاب کنند که نهایتا با بیانیه بانک مرکزی و وساطت وزارت 

جهاد کشاورزی مسئله فیصله یافت.
سیاســت های ارزی، چند نرخی بودن ارز و واردات توســط 
شــرکت های خاص، تامین نهاده تولید کنندگان را مشکل کرده 

است.
همچنین دولت با عرضه گســترده گوشــت منجمد به بازار 
می تواند تناسب در عرضه و تقاضا ایجاد کند، البته عرضه گوشت 
منجمد وجود دارد اما در همه فروشگاه ها ومنظم عرضه نمی شود.
دولت باید با نظارت بیشــتر بر مرزهای کشور، مانع از قاچاق 

دام شود.
از سوی دیگر کارشناسان معتقد هستند یکی از عوامل رشد 
قیمت گوشت قرمز دامپروری سنتی است، با ورود دانش و فناوری 

به بخش تولید، هزینه تمام شده گوشت قرمز  کاهش  می یابد.
 از ســوی دیگر دولت نباید تحت فشــار اتحادیه های تولید، 
تصمیمات خلق الســاعه برای صادرات دام و گوشت انجام  دهد، 
کشــورهای دیگر پس از شیوع کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، 

تأمین تولید داخل را در اولویت قرار داده اند.
بهروز نوری

 راهکارهای کاهش 
قیمت گوشت

واکاوی الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
از سیاست های مالیاتی تا میزان وابستگی به نفت

الیحه بودجه ســال آینده ۲۱ دی از طرف دولت به مجلس ارائه شد، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با 
بودجه ۱۴۰۱ نداشــته و تنها تفاوت آن افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد است. درعین حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بودجه 
به صورت انقباضی تر بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی گواه این نظریه است، در این 

گزارش قصد داریم به صورت مختصر بخش های درآمدی بودجه را بررسی کنیم:

انتشار صورت   های مالی 
گام مهمی برای شفافیت در شرکت های دولتی 

سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه 
شــرکت ها، بخشی از ســودی که به افزایش سرمایه این 
شرکت ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی 
محاسبه می شود. با این اقدام شرکت ها به افزایش سرمایه 
تشــویق و قدرت ســرمایه گذاری و توســعه فعالیت های 
شــرکت های بورسی بیش ازپیش فراهم می شود. این خبر 
به اندازه کافی محرک تقاضا در بازار ســرمایه نیست. البته 
معامله کاالها در قالب گواهی سپرده کاالیی و حذف مالیات 
بر ارزش افزوده در بورس کاال خبر خوبی برای توسعه بازار 
سرمایه اســت. اما محرک های فوق نمی تواند جهت دهی 
کلی به بازار سرمایه دهد و بازار برای تعیین تکلیف نیاز به 
مشخص شدن وضعیت دالر نیما و دالر توافقی دارد. یکی 
از نکات مثبت این روزهای معامله ارز، نزدیک شدن قیمت 
دالر توافقی به قیمت دالر بازار آزاد و فاصله کم آن است که 
در صورت استمرار می تواند سوددهی برخی از شرکت های 
بورسی که در این بازار ارز را عرضه می کنند را بیشتر کرده 

و دالر نیما را نیز همچنان زنده نگه دارد.
البته بازار ســرمایه با موانعی برای رشد در سال آینده 
رو به رو اســت که مهم تریــن آن افزایش ۴۰ درصدی نرخ 
خوراک پتروشیمی ها است که حاشیه سود این صنعت را 
کاهشی کرده و حتی برخی از شرکت ها را می تواند عماًل از 
سوددهی خارج کند، نکته دیگر وضعیت خوراک صنایعی 
مانند سیمان و فوالد است که باید دید مجلس چه راهکاری 

را برای آن اجرایی خواهد کرد.

آیا فروش نفت در بودجه واقعی است؟
مهم ترین بخش بودجه در سال های گذشته فروش نفت 
و وابستگی بودجه به نفت است، خوشبختانه در سال های 
اخیر این وابســتگی کاهش یافته اســت، در سال ۱۴۰۱ 
میــزان درآمدهای نفتی به میزان ۳۸۰ همت برای نفت و 
فرآورده های نفتی پیش بینی شده بود که بر اساس الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، منابع حاصل از فروش نفت 
و فرآورده های نفتــی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است. ۳۰ درصد درآمدهای دولت در الیحه 
بودجه توسط فروش نفت و فرآورده های نفتی در نظر گرفته 

شده و باید دید این پیش بینی محقق می شود یا خیر؟

نوید رجایی کارشــناس ارشد اقتصادی در این باره به 
مهر گفت: در مورد بودجه اگر نگاهی به گاز اروپا داشــته 
باشیم متوجه خواهیم شد که نمودارها روند نزولی داشته 
و انتظار می رفت قیمت زیر ۵ هزار تومان برای گاز در نظر 
می گرفت که فاصله محسوسی دارد و این اصاًل خبر خوبی 
برای صنایع به ویژه پتروشــیمی ها نیست. از سوی دیگر با 
نگاه کلی به بودجه می توان بیان داشت در این مورد تمام 
تالش ها به کار گرفته شــده به عنوان مثــال اوره به نرخ 
واقعی تــر در بورس کاال مبنای قیمت اســت و در نتیجه 
این به ضرر دالل ها می باشــد اما از سوی دیگر وجود این 
می تواند باعث افزایش باالی چهل درصدی در محصوالت 
کشاورزی شــود که دولت باید تدابیری برای محصوالت 
کشــاورزی در نظر بگیرد. یک مورد دیگر که بســیار باید 
توجه کرد برنامه بازنشســتگی است که پیش از این وزیر 
اقتصاد از برنامه های بازنشستگی و تأمین منابع مالی برای 
بازنشسته ها بسیار شکایت کرده بود. با افزایش ۲ سال سن 
بازنشستگی دولت تالش خود را به کار گرفته تا با استفاده 

از این قانون هزینه های کمتری را متحمل شود.
رجایی به بخش های درآمدی دولت نیز اشــاره کرده 
و افزود: بودجه نیز ســقف درآمدهای نفتی ۶۰۰ همت در 
نظر گرفته شده که پنجاه درصد بیشتر از سال قبل است 
این بدان معنا است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت 
جهانی باید شــاهد افزایش دالر به بیش از ۵۰ هزار تومان 
باشــیم. برای درآمدهای مالیاتی رقمی بالغ بر ۸۲۶ همت 
در نظر گرفته شده و این نشان دهنده آن است که دولت 

سیاست های انقباضی را با شدت بیشتری ادامه خواهد داد. 
همچنین برای بورس و حمایت از این بازار رقمی بالغ بر ۱۵ 

همت در نظر گرفتند که بسیار ناچیز است.
البتــه برخی دیگــر از کارشناســان معتقدند تحلیل 
فــروش نفت زمانی اتفاق خواهد افتــاد که صادرات نفت 
ثابت باشد اما اگر با افزایش صادرات نفت مواجه شویم که 
)طبق وعده های وزیر نفت قرار است صادرات نفت بیشتر 
اتفاق بیفتد( می توان به محقق شــدن آن امیدوار بود. اما 
برخی دیگر معتقدند پیش بینی درآمدهای نفتی به صورت 
غیرواقعی انجام شده که در صورت عدم پیش بینی می تواند 
۴۰۰ تا ۵۰۰ همت تراز کسری بودجه را به وجود بیاورد.

فروش اوراق
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشــور، به دولت 
اجازه داده می شــود برای تأمین مالی مصارف این قانون 
تا ۱۸۵ همت انواع اوراق مالی اســالمی )ریالی- ارزی( را 
منتشر کند. اســناد خزانه اسالمی منتشره با سررسید تا 
پایان ســال ۱۴۰۵ به طلبکاران دستگاه های اجرایی بابت 
تادیه مطالبات واگذار می شود. بازپرداخت سود و هزینه های 
مربوط به انتشــار اوراق در جداول شماره ۸ و ۹ این قانون 

پیش بینی و قابل پرداخت است.
سال گذشته فروش اوراق ۸۸ هزار میلیارد تومان دولت 
برای فروش اوراق در نظر گرفته شــده بود اما سال جاری 
این میزان به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش 
بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد، جالب است بدانید 
میزان فروش اوراق در ســال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ 
نیز بــه میزان ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود. فروش اوراق 
یکی از راه های تأمین هزینه های دولت است، البته افزایش 
فروش اوراق می تواند فشــار را بر بازار سهام بیشتر کرده و 
آهنگ رشد بازار سرمایه را کمتر کند، البته باید دید دولت 
در مقطع فعلی می تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد 
و یا مجبور است با همان دست فرمان سال ۱۴۰۱ سیاست 
معتدل اقتصادی را در پیش گرفته تا هم تولید دچار رکود 

نشده و هم نرخ تورم به شدت افزایشی نشود.
فروش اموال منقول و غیر منقول

منابــع حاصل از فــروش واگذاری امــوال منقول و 
غیرمنقول ۱۰۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان تعیین شــده 

است که یک هشتم درآمدهای مالیاتی سال آینده دولت 
است. نکته قابل توجه افزایش ۴ برابری این درآمد نسبت 

به سال قبل است.
درآمــد حاصل از مالکیت دولت به ویژه در بخش های 
معدنی و صنعتی در بودجه امسال ۹۶ همت )هزار میلیارد 
تومان( بوده که نسبت به سال گذشته افزایش کمی داشته 

و از ۸۷ همت به ۹۶ همت رسیده است.
درآمد حاصــل از فروش کاال و خدمات نیز ۲۷ همت 
بوده که نسبت به سال قبل با افزایش کمی مواجه شده و 

از ۱۸ همت به ۲۷ همت رسیده است.
منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیز از ۷۱ 

همت به ۱۰۶ همت رسیده که افزایش بیش از ۴۰ درصدی 
را نشان می دهد. سایر درآمد دولت نیز ۲۹ همت بوده که 

نسبت به سال قبل کاهش ۴ همتی را داشته است.
تفاوت های ماهیتی دو الیحه بودجه

درخصوص تفاوت های ماهیتی دو الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
و قانون بودجه ۱۴۰۱ هم نکات زیر قابل توجه است.

۱- عبور از اصالحــات اقتصادی و فصل تثبیت 
تورم در ۱۴۰۲

امسال برخی اصالحات از جمله اصالحات ارز ترجیحی 
در ابتدای سال اعمال شد که به خودی خود یک اثر بیرونی 
قابل توجه بر پیکره اقتصاد داشته است. از سوی دیگر ۵۷ 
درصد به حقوق کارگران اضافه شــد و نیز ســایر اتفاقات 
اصالحی که در ســاختار اقتصادی کشور رخ داد، که این 
تغییرات منجر به تشدید نسبی وضعیت تورمی اقتصاد در 
سال جاری شد که پیش بینی می شود در سال آتی، دولت 
وضعیت بسیار متعادل تری برای وصول درآمدها و کنترل 

هزینه ها داشته باشد.
وضعیت پر چالش پرداخت ها در بودجه ۱۴۰۱

پاداش  پرداخــت بدهــی رتبه بنــدی معلمــان، 
بازنشســتگان، حــق و حقوق  پرســتاران و ۱۰ درصد 
افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه 
نقدی هم هر ماه پرداخت می شود و این هزینه ها بدون 
استقراض انجام شده است. منابع و مصارف در دولت به 
گونه ای تنظیم شــده که کمترین مغایرت را دارد و این 

موضوع کم نظیر بوده است.

البته باید به این نکته توجه داشــت که با این تحوالت 
تورم به عدد ۴۰ درصد رســید یعنــی از زمانی که دولت 
سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. 
در همین خصوص میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با تاکید بر تداوم مسیر کاهش تورم گفت: این روند کاهش 
را مدیریت می کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال 

آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
۲- تکمیل ابزار مهم »حساب واحد خزانه« برای 

سال ۱۴۰۲
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ تمامی دستگاه های اجرایی 
موظف بودند تا پایان خرداد ماه حســاب های فرعی خود 
را نزد ســایر بانک ها مسدود کنند؛ دولت سیزدهم اجرای 
حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است، اما 
در سال جاری برخی نهاد ها نظیر دانشگاه های علوم پزشکی 
و شرکت های نفتی از اجرای این دستور سر باز می زنند. این 
مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسئولین دولت و 
دستگاه های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع تر 
اجرایی شود. بر این اساس پیش بینی می شود ابزار حساب 
واحد خزانه در ســال بعد به طــور کامل در اختیار دولت 
قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت 
هزینه ها و درآمدها در اختیار مجموعه خزانه داری و وزارت 
اقتصاد قرار خواهد گرفــت. وزیر اقتصاد در این خصوص 
گفته است، از خزانه دار کل کشور خواسته ام که هر یک از 
دســتگاه های اجرایی کشور یا دانشگاه ها، اگر تا پایان دی 
ماه مصوبه هیئت وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که 
خزانه داری کل کشــور باید به دستگاه های مربوطه بدهد، 

تجدیدنظر کند.
گفتنی است، با توجه به بررسی های انجام شده همواره 
بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حســاب واحد 
خزانه وجود دارد در این بین اما مسئله اساسی تسویه مجدد 
برداشت های احتمالی از سوی دولت است که اگر به درستی 

انجام نشود می تواند منجر به کسری بودجه شود.
3- افزایش منطقــی ۲۰ درصدی برای حقوق 

کارکنان و بازنشستگان دولت
دربــاره افزایش ۲۰ درصدی حقــوق کارمندان با 
وجود تورم ۴۰ درصدی باید در وهله اول به این تکته 
توجه داشت که در سال های گذشته نیز به روال همین 
ترتیب بوده اســت. دو راه حل در این مورد وجود دارد، 
گاهی وقت ها با یک منابع ناپایدار حقوق ها را افزایش 
می دهیــد و پرداخت مرتبط با آنرا صورت می دهد، به 
نوعی از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب 
با تورم لحــاظ میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم 
خارج می کنید، این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی 
را ادامه می دادیم امروز مجبور می شــدیم پایه پولی را 
افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم 
تحمیل می کرد. با اصالحاتی که انجام شد این موضوع 
مدیریت شــد و این امر به عنوان یکی از ریشــه های 
افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکالت 

را کمتر خواهیم داشت.
۴- برداشــتن نسبی تسهیالت تکلیفی از روی 

دوش بانک ها
یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، 
تکالیفی است که بر دوش بانک ها گذاشته می شد و چنین 
ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت 
می شــد. در صورت تعیین تکالیف بانک ها توسط دولت و 

تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
5-تاکید دولت روی انضباط مالی

در بودجه ۱۴۰۲ فروش دارایی های سرمایه ای و مالیات 
بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر 
گرفته شــده است، دولت رعایت منابع و مصارف و واقعی 
بودن آنها را دنبال می کند تا کمترین مغایرت را در بودجه 

داشته باشد.
در مجموع برخی معتقدند بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان 
۳۰ تا ۳۵ درصد بر آمار نقدینگی بیفزاید و در سال ۱۴۰۲ 
تورم حداقل در محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد باشــد البته اگر 
با ناهماهنگی در دیگر بخش های درآمدهای عملیاتی رخ 
بدهد می تواند تورم بیشــتر را رقم بزند. تحقق درآمدهای 
نفتــی از راه افزایش فروش نفت در مقطع فعلی می تواند 
دست دولت برای کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را بازتر کند 
اما فروش نفت پایین تر از مقدار پیش بینی شــده می تواند 
فشار بر بازار ارز را افزوده و دولت را مجبور به پذیرش نرخ 
ارز باالی ۴۰ هزار تومان کند و هم زمان دولت دســت به 
درآمدزایی از راه هــای دیگر مانند مالیات، فروش اوراق و 
عرضه شرکت های دولتی و... زند. باید دید استراتژی فعلی 
دولت در کنترل پایه پولی و تورم تولید کننده می تواند در 

سال آینده اتفاق بیفتد یا خیر؟
منابع: خبرگزاری های مهر و تسنیم



یادیازشهیدمدافعحرممحمدعلیاهللدادی
شهدا صدایمان می زنند 

هشــتمین سالگرد شــهادت شهید مدافع 
حرم محمدعلی اهلل دادی فرا رسیده است. سردار 
اهلل دادی سال 1341 در روستای پاریز از توابع 
شهرستان سیرجان به دنیا آمد. با شروع انقالب 
وارد نهادهای انقالبی شد و در سال 1362 برای 
خدمت به مناطق محروم به شهرستان کهنوج 
رفت. در دوران دفاع مقدس نیز فرماندهی تیپ 
ادوات لشکر ثاراهلل، فرماندهی تیپ رمضان لشکر 

27 حضرت رســول)ص(، فرماندهی سپاه الغدیر یزد و... را در کارنامه اش ثبت 
کرد. سردار شهید محمدعلی اهلل دادی، در 28 دی ماه 1393 در حالی که برای 
بازدید از استان ُقنیطره سوریه عازم این منطقه شده بود، مورد حمله بالگردهای 
توپدار رژیم صهیونیســتی واقع شد و به شهادت رسید. این شهید، در بخشی 
از یادداشــتی خواندنی که از وی باقی مانده است، نوشته بود: »هیهات اگر یاد 
و خاطره یاران حماسه ساز صحنه های دفاع از کیان و شرف، از خاطرمان محو 
شود. یاد آنان که در تاریکی شب های جبهه های غرب و جنوب زنگ دلشان به 
صدا درآمد، چلچله ها در بی قراری نوایشان پرواز آموختند، روزهایشان بهانه ای 
برای عاشــقی بود و شب هایشان وسعت بودن. آنها خواهند ماند. اگرچه امروز 
ما در حسرت عطرهای گم شده حضورشان دست و پا می زنیم، می دانیم روی 
تپه های صبح ظفر اثری جز رد پای آنان نیســت و روزهای بودنشان در برابر 
ما به زیبایی حک شــده، اگرچه مه هجرانشــان تمام تنمان را گرفته اما ما را 

می بینند، صدایمان می زنند و طنین نوایشان تا ابدیت جاری است.«

حدیث دشت عشق

سرویسورزشی-
چندی قبل در همین ستون نوشتیم که اصل نظارت در ورزش ما کمرنگ 
یا بیرنگ شــده با این حال وقتی می شــنویم که مجلس شورای اسالمی- که 
جایگاه نمایندگان مردم اســت- به موضوع ورزش توجه دارد و بحث ســؤال 
و حتی اســتیضاح را از وزیر ورزش در دســتور کار خود قرار داده ، خوشحال 
می شویم. خوشحالی نه از این جهت که وزیر ورزش زیر سؤال رفته ، بیشتر از 
آن جهت که نمایندگان مردم در کنار مشــغولیت های کاری و مسئولیت های 
متنوع خود ، به موضوع ورزش هم توجه دارند، تا آنجا که بر سر مسائل اساسی 
و ملی )و نه صرفا حوزه انتخاباتی و...( ، وزیر ورزش را زیر سؤال می برند و به او 

کارت زرد می دهند و بحث استیضاح را به طور جدی مطرح می کنند.
آنچه که مســلم بوده و در آن تردیدی نیســت ، اهمیــت و تاثیرات اصل 
نظارت برای پیشــرفت بهتر و اصالح امر مدیریتی اســت ، اصلی که متاسفانه 
مثل خیلی از امور مهــم و تعیین کننده در ورزش ما خیلی کمتر از حد الزم 
اعمال می شود و همین باعث شده تا خیلی از رفتارهای غلط و رویه های مضر 
ادامه پیدا کند و به تذکرات و نوشــته ها و گفته های رسانه ها و کارشناسان و 

دلسوزان اعتنایی نشود. 
به عنوان نمونه اخیرا دربعضی از برنامه های ورزشــی تلویزیونی انتقاداتی 
نســبت به هیئت فوتبال تهران مطرح شد، در این مقال ، کاری به موضوعاتی 
که مورد انتقاد قرار گرفته نداریم ، بلکه می خواهیم این نکته را یادآور شویم که 
درباره آنچه در هیئت فوتبال تهران می گذرد و مسائل مالی و بعضا اخالقی که 
در مورد فوتبال تهران در محافل فوتبالی مطرح است، سال هاست خیلی ها- از 
جمله این روزنامه - بنا بر وظیفه خود می نویســند و می گویند و حتی در این 
زمینه بعضی از مســئوالن ورزش تهران هم همراهی و همزبانی داشته اند، اما 
کوچک ترین واکنشــی به این نقدها و تذکرات و اشــکاالت از سوی مسئوالن 
باالتر ورزش- یا حتی خود مسئوالن این هیئت که سال هاست بساط مدیریتی 
خــود را در آن پهن کرده اند- صورت نگرفته و انگار نه انگار که کســی درباره 
این هیئت و اتفاقات ناخوشــایندی که در این حوزه مهم ورزش رخ می دهد، 
مسئولیت و وظیفه ای برای نظارت و بررسی و شفاف  سازی دارد! این البته فقط 
یک مثال بود و همه می دانیم که تعداد این مثال ها در ورزش ، کم هم نیست. 
براساس این واقعیات است که معتقدیم تا در ورزش ما تغییرات اساسی در 
نگرش و روش های مدیریتی صورت نگیرد و ورزش در خیلی از جاها به شکل 
ملوک الطوایفی اداره شــود و هر مدیری به پشتوانه حامیان » از ما بهتران« و 
»باالیی« که دارد، هر طوری دلش بخواهد و منافعش ایجاب کند ، بدون هراس 
از پاســخگویی و بدون اعتناء به انتقادات اصولی و هشدارهای دلسوزانه، رفتار 

کند، اتفاقات مثبت و مورد انتظار رخ نخواهد داد.

نیاز ورزش به تغییرات اساسی 
در روش های مدیریتی

نکته  ورزشی

بازگشت پاکو خمز به تمرینات تراکتور
تمرینــات تیم فوتبال تراکتور از دیروز با بازگشــت پاکو خمز به ایران از 
ســر گرفته شد تا این تیم خودش را برای دیدار روز شنبه با گل گهر سیرجان 
در چارچوب هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال آماده کند. در روزهای گذشته 
رسانه های محلی اســپانیا از پیشنهاد اسپورتینگ خیخون به پاکو خمز برای 
قبول هدایت این تیم خبر داده بودند که حاال با حضور خمز در تمرین تراکتور، 
به نظر می رســد او قصدی برای جدایی ندارد. عالوه بر این مدیران تراکتور هم 

اعالم کرده بودند که اجازه جدایی به پاکو خمز نخواهند داد.
برگزاری دیدار سوپرکاپ ایتالیا در عربستان

تیم های فوتبال اینتر و میالن فردا شــب )چهارشنبه( باید در سوپرکاپ 
ایتالیا برابر هم به میدان بروند، دیداری که قرار است در عربستان برگزار شود.

میــالن قهرمان فصل قبل رقابت ها بود و اینتر نیز توانســت جام حذفی 
ایتالیا )کوپا ایتالیا( را به دست بیاورد. اینتر پس از پیروزی دراماتیک 2 بر یک 
مقابل یوونتوس در ســال گذشته، تشنه حفظ سوپرجام ایتالیا خواهد بود. در 
طرف مقابل میالن از ســال 2۰16 که یوونتوس را در ضربات پنالتی شکست 
داد، قهرمان نشده است و امیدوار است با پیولی یک جام دیگر به دست بیاورد 

و نتایج ضعیف هفته های اخیر را به دست فراموشی بسپارد.
ســوپر کاپ ایتالیا از ســال 1988 آغاز شــد و به صورت تک بازی انجام 
می شود. این دیدارها اغلب در کشور ایتالیا برگزار شده است. این مسابقه دو بار 
در آمریکا، یک بار در لیبی، چهار بار در چین، 3 بار در عربســتان و دو بار در 
قطر برگزار شــده است و اکنون برای چهارمین بار به میزبانی عربستان برگزار 
می شود. یوونتوس با 9 مقام قهرمانی، پرافتخارترین تیم در این مسابقات است.

توقف گل گهر در روز خداحافظی یک استقاللی سابق
آخرین دیدار نیم فصل اول بیســت و دومین دوره رقابت های لیگ برتر با 

تساوی تیم های آلومینیوم اراک و گل گهر سیرجان به پایان رسید.
دیدار معوقه تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و گل گهر ســیرجان که در 
هفته ســیزدهم به علت بارش شدید برف برگزار نشــده بود، عصر دیروز در 
ورزشگاه اختصاصی تیم اراکی برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

میثم مجیدی بازیکن تیم فوتبال آلومینیوم که ســابقه بازی در تیم های 
آلومینیــوم هرمزگان، صبای قم و اســتقالل تهران را در کارنامه داشــت و با 
شماره2۰ و بازوبند کاپیتانی برای تیم اراکی به میدان رفته بود، در دقیقه 2۰ 
این دیدار چهار گوشه زمین را بوسید و با بدرقه هم تیمی هایش و بازیکنان و 
کادر فنی تیم گل گهر برای همیشه در بازی در زمین فوتبال خداحافظی کرد.

در این دیدار که برای شــاگردان امیر قلعه نویی درتیم گل گهر از اهمیت 
بیشــتری برخوردار بود، دو تیم در نیمه اول نتوانســتند نمایش قابل قبولی 
داشته باشند اما در نیمه دوم تیم گل گهر موقعیت های بیشتری برای رسیدن 
به گل ایجاد کرد.با این حال تالش دو تیم در پایان به تقسیم امتیازات منجر 
شد تا گل گهر با کسب یک امتیاز این دیدار 28 امتیازی شود و جای سپاهان 
را در رده دوم جدول بگیرد. شاگردان مهدی رحمتی هم با این تساوی خانگی 

2۰ امتیازی شدند و در رده نهم جدول باقی ماندند.

معاف شدن ۱۰ تکواندوکار 
از مرحله دوم انتخابی تیم ملی 

مرحلهدوممســابقاتانتخابیتیمملیتکوانــدوآقایانروز
چهارشنبه۲۸دیماهبهمیزبانیفدراسیونتکواندوبرگزارمیشود.
مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی روز چهارشنبه 28 دی با حضور 
کادر فنی و قضاوت داوران رسمی فدراسیون به میزبانی خانه تکواندو برگزار 
خواهد شد. با اعالم سازمان تیم های ملی برترین های مرحله نخست مسابقات 
انتخابی به همراه نفرات مد نظر کادر فنی و همچنین نفرانی که از حضور در 
مرحله نخست معاف بودند، روز چهارشنبه به رقابت می پردازند تا بهترین ها 

به اردوی آماده  سازی راه پیدا کنند.
با نظر کادر فنی تیم ملی مهدی حاجی موســائی، ابوالفضل عباســی، 
ابوالفضل زندی، آرمین هادی پور، متین رضایی، رضا کلهر، میرهاشم حسینی، 
مهران برخورداری، علی احمدی و سجاد مردانی که دارای رنکینگ المپیکی 
هستند، در مرحله دوم مسابقات انتخابی حضور نخواهند داشت و در مرحله 

سوم انتخابی با رقبا مبارزه می کنند.

اخبار کوتاه از فوتبال

ورزشی 

سرویس ورزشی-
سرمربیتیمملیکشتیفرنگیکشورمانگفت:
حمایتهارابرایروزیکهملیپوشــانوارددهکده
المپیکویابازیهایآسیاییمیشوندنگذاریمتااز

آنهاانتظارمدالهمداشتهباشیم.
گالیه هــای اعضای خانــواده کشــتی از بودجه کم این 
فدراســیون و باال بودن هزینه های این فدراســیون به ویژه 
در بحث اعزام ها موضوع تازه ای نیســت. بعــد از آنکه اعزام 
فرنگی کاران به فرانســه به دلیل مشــکالت مالی لغو شــد، 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که تا چند ماه قبل مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان مازندران بود، خواستار توجه بیشتر 
مســئوالن ورزش به کشــتی شد. حاال اما حســن رنگرز در 
تازه ترین صحبت هایش به تشــریح مشــکالت فدراســیون 
پرداخته و گفته اســت: امســال فرصت زیادی نداریم، سال 
انتخابی المپیک و همچنین بازی های آســیایی اســت نیاز 
داریم فدراســیون کشتی حمایت شــود تا بتوانیم کارهای 
فنی را به خوبی انجام دهیم. حمایت ها همیشه پولی نیست 
حضور فیزیکی مسئوالن در اردوهای تیم ملی دلگرمی برای 
کشــتی گیران خواهد بــود، بعضی از کشــتی گیران هم که 
مشکالت اداری دارند شاید بتوانند مشکالت شان را حل کنند. 
این را هم باید بگویم که مســئوالن می توانند با بودجه هایی 
کــه در اختیار دارند همه جوره از کشــتی حمایت کنند و با 
استفاده از قوانینی که وجود دارد حامی ورزشکارانی شوند که 

انگیزه ای برای بهتر شدن دارد.
وی افزود: در خیلی از مواقع مشکالت برای کشتی گیران 
اشــتغال، ســربازی و غیره است و مشــکالت همیشه مالی 
نیســت. ما در کشــور ظرفیت های بســیار خوبی داریم که 
می توانیــم از آنها اســتفاده کنیم حمایت هــا را برای روزی 
که ملی پوشــان وارد دهکده المپیک و یا بازی های آســیایی 
می شــوند نگذاریم تا از آنها انتظار مدال هم داشــته باشیم. 
کشتی گیران کشــورمان که امروز درگیر فشار های تمرینی 
و انبوه مشکالت هســتند االن نیاز به حمایت دارند. یکی از 
این حمایت ها تخصیص اعتبار ویژه برای ورزش اول کشور و 
ورزشی که نیمی از مدال های ورزش کشور را در اختیار دارد 
تخصیص اعتبار اســت. نمی شود برنامه های فنی روی زمین 
بماند برنامه ریزی های تیم ملی بدون اجرا بمانند اجرا نشدن 
هــر کدام از برنامه های تیم ملی که باید در زمان مشــخص 
 خود انجام شود باعث می شود در آینده نتایج خوبی را کسب 

کنیم.

برنامه ویژه برای تقویم مسابقات رنکینگی
رنگرز در بخــش دیگری از صحبت هایش با اشــاره به 
برگزاری اردوی تیم ملی کشــتی فرنگــی گفت: این اولین 
اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت های 
جام جهانی محســوب می شــود ما در حــال حاضر با تمام 
سرمایه های کشــتی فرنگی به جز محمدرضا گرایی و هادی 
ســاروی در اردو هستیم. در دو روز اول اردوی کشتی گیران 
با هماهنگی کمیته ملی المپیک آکادمی ملی المپیک تست 
آمادگی جســمانی دادند و با توجه به حدود گذشــت 4 ماه 
آخرین دوره اردوهای تیم ملی این پیش بینی را می کردیم، 
که حدود 4۰ درصد از آمادگی کشتی گیران را شاهد باشیم. 
این اردو برای ملی پوشان بســیار سنگین خواهد بود بعد از 
اتمام این اردو چهار روز اســتراحت خواهیم کرد و بعد از آن 
آن دور آخر اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: ما امسال برنامه 
ویژه برای تقویم مسابقات رنکینگی داریم، چرا که با دو کیلو 
ارفاق برگزار خواهد شــد و همچنین احتمال می رود جایزه 
بزرگ کم باشد. با توجه به همین شرایط قطعا کشتی گیران 
بزرگ برای ایــن دوره از رقابت های رنکینگ دار برنامه ویژه 
خواهند داشــت، چرا که نفرات برتر این مسابقات می توانند 
در رقابت های جهانی صربستان کسب سهمیه برای بازی های 
المپیک کنند. به همین دلیل بســیار مهم است که بتوانیم 

مهندســی قرعه بازی ها را با ابزاری کــه اختیار داریم انجام 
دهیم ما مجموعا 18 کشتی گیر راهی رقابت های رنکینگ دار 
اعــزام خواهیم کرد این 18 نفر شــامل نفرات برتر قهرمانی 
کشــور مدال آوران امیدهای جهان کشتی گیران بدون مدال 

رقابت های جهانی صربستان است.
امسال شرایط سخت تر از گذشته است

ســرمربی تیم ملی با اشــاره به حضور امین میرزازاده و 
ســاروی در رقابت های رنکینــگ دار گفت: ایــن نفرات در 
اولیــن مســابقات رنکینگ دار شــرکت خواهند کــرد و در 
دومین مسابقات رنکینگ دار هادی ساروی، امین میرزازاده و 
تعدادی از کشتی گیران شرکت اعزام خواهند شد. همچنین 
محمدرضاگرایی هم تا پایان سال جاری در یکی از رقابت های 
بین المللی شــرکت خواهد کرد چرا که دوری از رقابت ها به 
صالح نیســت. در مجموع جوانان بســیار خوبی داریم و تیم 
ملی جوان اســت، فدراسیون کشــتی هم در این میان تمام 
شرایط را برای تیم ملی فراهم کرده تا اردوهای بسیار خوبی 

را پشت سر بگذاریم. 
وی بابیان اینکه ســال بسیار ســختی را پیش رو داریم 
عنوان کرد: باید این را بپذیریم که زمان کوتاهی داریم و کار 
بسیار دشواری پیش روی خود داریم نتایج مسابقات جهانی 
2۰22 صربستان به من نشــان داد، که کار بسیار سختی را 
پیش رو داریم و امســال قطعاً شرایط ســخت تر از گذشته 

خواهد بود. بدون شک روس ها در این رقابت ها حضور خواهند 
داشت همچنین سال پیش از المپیک همیشه حساسیت های 
خود و به مراتب کار از مســابقات جهانی صربســتان 2۰22 
سخت تر خواهد بود. کشتی گیران استثنایی داریم و می توانند 
کارهای بزرگ انجام دهند همان طور که در مســابقات اخیر 

دیدید فراتر از حد انتظار ظاهر شدند.
با خود عهد بسته ام عدالت را برقرار کنم 

وی دربــاره رقابت های قهرمانی کشــور نیز عنوان کرد: 
امسال مســابقات قهرمانی کشــور یکی از بهترین مسابقات 
کشوری بود که برگزار شد، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی 
که همه کشتی گیران آماده بودند. یکی از اتفاقاتی که می تواند 
مسابقات قهرمانی کشور سال های آینده بهتر از امسال برگزار 
شــود، این است که ما خروجی مســابقات قهرمانی کشور را 
داشــته باشیم. این موضوع بســیار مهمی است و باید به آن 
توجه شــود که نفر اول شانس ملی پوش شدن دارد و نفرات 
دوم و ســوم جواز حضور در رقابت های جــام جهان پهلوان 

تختی را می گیرند.
رنگــرز افزود: کشــتی فرنگی کشــورمان نیــاز به یک 
پوست اندازی و فرصت دادن به جوانان دارد تا بتواند به کمیت 
قابل مالحظه ای برسد. ما امروز در بعضی از اوزان تفاوت فنی 
بسیار زیادی را بین نفرات اول تا سوم مشاهده می کنیم این 
موضوع با ســرمایه گذاری بر روی جوانان و توجه به آنها حل 
می شــود. ما هر شش کشــتی گیر که قرار بود در رقابت های 
فرانســه شرکت کنند را در اســفند ماه راهی یک تورنمنت 

خواهیم کرد تا خود را محک بزنند.
قهرمان پیشین کشــتی فرنگی جهان درخصوص اینکه 
برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی باعث می شود عدالت برقرار 
شــود گفت: یک چیــز را درخصوص چرخــه انتخابی نباید 
فراموش کنیم آن هم این اســت که قانونمندی هزینه دارد و 
ممکن است در ادامه تاثیرات فنی داشته باشد. در این میان 
هم اصحاب رسانه و هم کارشناسان کشتی باید کمی حوصله 
کنند تا ما بتوانیم به آن چیزی که می خواهیم برسیم. شاید 
ورزشــکاری هم باشــد که نتواند مدال بگیرد اما از نظر فنی 
می تواند در آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. 
این موضوع در بلندمدت به نفع کشتی است و در کوتاه مدت 
بــرای من مربی ضرر دارد. من به عنوان ســرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی این عهد را با خود بسته ام عدالت را برقرار کنم 
و هزینه آن اگر قابل مالحظه هم باشد باید به آن توجه کرد 

چرا که آینده کشتی ما مهم تر از هر چیزی است.

تشریحآخرینشرایطفرنگیکاراناززبانحسنرنگرز:

سال سختی پیش روی کشتی است
مسئوالن امروز حمایت کنند، نه در بازی های آسیایی و المپیک 

صفحه ۹
سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱
۲۴ جمادی الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۱

 آگهی مزایده مال غیرمنقول 
بابت پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۱۰۰۰۳۴

خانــم فریبــا نوری میدوک نــام پدر: رمضــان تاریخ تولــد: 1370/04/09 به شــماره ملی: 
4460048736 جهت وصول قســمتی از مهریه خود به اســتناد ســند ازدواج به شماره ترتیب 
6251 مورخ 1393/03/06 دفترخانه ازدواج شــماره 100 یزد علیه آقای محمدحسین وفاداری 
مهریزی فرزند محمود به شــماره ملی4469951900 تاریخ تولد: 1366/06/28 اجرائیه صادر 
نموده که پس از تشــکیل پرونده به شــماره کالســه 140100034 در اجرای ثبت مهریز،  در 
مورخه 1401/03/05 از طریق سامانه ثنا به متعهد به شماره ابالغ الکترونیکی 3036019880 
ابالغ گردیده اســت با توجه به درخواست بســتانکار تمامی ششدانگ زمین محصور به پالک 
ثبتی 4419 بخش 37 یزد متعلق به بدهکار پرونده فوق در قبال مبلغ تعداد ســیصد و بیســت 
عدد ســکه بهار آزادی طرح جدید موضوع مهریه بســتانکار،  بازداشت گردیده،  که به نام آقای 
محمدحســین وفاداری مهریزی فرزند محمود ســابقه صدور سند مالکیت الکترونیکی دارد که 
حدود و مشخصات آن بدین  شرح می باشد شماال: در دو قسمت اول درب و دیواریست به طول 
)1/00( یک متر به کوچه بن بســت دوم درب و دیواریست به طول )17/70( هفده متر و هفتاد 
سانتیمتر به کوچه بن بست شرقا: دیوار به دیوار به طول )9/35( نه متر و سی و پنج سانتیمتر به 
چهار هزار و چهارصد و بیســت اصلی جنوبا: )دیوار به دیوار به طول)19/50( نوزده متر و پنجاه 
سانتیمتر به چهار هزار و چهارصد و بیست و یک اصلی غربا: دو قسمت اول درب و دیواریست 
به طول )8/20( هشت متر و بیست سانتیمتر به کوچه بن بست دوم درب و دیواریست به طول 
)1/00( یــک متر به کوچه بن بســت پالک مذکور به صورت زمین که دیوار ســاختمان پاکار 
می باشــد واقع در مهریز، مزرعه بید سوخته تنگ چنار به مساحت ششدانگ 180 مترمربع که 
ارزش ششــدانگ آن به مبلغ 4/140/000/000 )چهــار میلیارد و یکصد و چهل میلیون( ریال 
ارزیابی و قطعی گردیده اســت که در تصرف آقای محمدحســین وفاداری مهریزی می باشد و 
در روز چهارشــنبه مورخ 1401/11/12 از ساعت9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد 
و امــالک مهریز واقع در بلوار امام خمینی مهریز از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده 
از مبلــغ 4/140/000/000 )چهار میلیارد و یکصد و چهل میلیون( ریال شــروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود مزایده به قیمت پایه شــروع و در قبال کلیه طلب و 
خســارت متعلقه، هزینه های اجرایی و حق مزایده در مهریز اداره ثبت اســناد و امالک مهریز 
واحد اجرا از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناســی توســط شرکت کننده در مزایده به حساب 
سپرده ثبت اسناد به شماره حساب IR270100004072013207835479  و شناسه پرداخت 
998108572108572120000000000014 و حضور  خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه 
مزایده اســت برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،  مانده فروش را به حســاب 
ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این 
صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد، الزم به ذکر اســت پرداخت 
بدهی های مربوط به آب،  برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که  مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و 
نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا مورد مزایده بیمه نمی باشــد و چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار 1401/10/27
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز
  حمیدرضا محمدپور

کمیتهملیالمپیکبحثکمکمالیبهفدراسیونهاییکهازمربیخارجیاستفادهمیکنندراموردبررسیقرارمیدهد.
هیئــت اجرایی کمیته ملی المپیک قرار اســت بحث حمایت مالی به فدراســیون هایی را بررســی کنــد که از مربی خارجی اســتفاده می کنند تا در پرداخت 
هزینه های مربیان خارجی کمک کند. البته در کمک مالی به این فدراسیون ها چند نکته مدنظر است که بر اساس آن، حمایت مالی انجام می شود.این کمک شامل 
فدراسیون هایی است که از مربی خارجی استفاده می کنند و در دوره قبل بازی های آسیایی مدال گرفته اند و در بازی های آسیایی هانگژو نیز مدال می گیرند که البته 

بیشتر کسب مدال طال مدنظر است. 
اگر فدراسیونی نیز بخواهد از وجود مربی خارجی استفاده کند، کار کارشناسی انجام می شود که مربی سطح کیفی باالیی داشته باشد و حضورش به مدال آوری 
آن رشــته در بازی های آســیایی کمک کند و اگر حضور این مربی خارجی باز هم در مدال آوری رشــته مربوط موثر نباشــد، کمک شامل حالش نمی شود. در واقع 

فدراسیون هایی که از مربی خارجی خوب استفاده می کنند و در بازی های آسیایی هم مدال آور خواهند بود از این حمایت مالی بهره مند خواهد بود.
این موضوع در جلســه قبلی هیئت اجرایی خارج از دســتور جلسه مطرح شد و قرار است در دستور کار جلسه آتی هیئت اجرایی قرار بگیرد تا بحث شود اما به 
احتمال زیاد این حمایت مالی با رعایت شــرط های موجود انجام می شــود. در حال حاضر فدراسیون هایی نظیر قایقرانی، هندبال، کبدی و تیروکمان از وجود مربی 
خارجی استفاده می کنند. برای کمک مالی 1۵ میلیاردی به فدراسیون ها نیز قرار است بررسی های کارشناسی انجام شود که به هر فدراسیون چه مبلغی تعلق بگیرد 

و بر این اساس از هیئت اجرایی مهین فرهادی زاد، علیرضا پاکدل و علیرضا سهرابیان در این کمیته کارشناسی حضور دارند.

شروط کمیته المپیک برای حمایت مالی از مربیان خارجی فدراسیون ها 

تیمملیهاکیروییخدخترانایرانباشکســت
نمایندهعربستانبهفینالمسابقاتکشورهایاسالمی

راهیافت.
در ادامه رقابت های هاکی روی یخ کشــورهای اســالمی 
در تاتارســتان، تیم ملی دختران ایران پس از کســب ســه 
پیروزی مقابل بحرین، امارات ، عمان و یک شکســت مقابل 
تاتارستان، صبح دیروز مقابل نماینده عربستان به میدان رفت 
و توانست با شکست این تیم به دیدار پایانی مسابقات راه یابد.
ملی پوشــان هاکی روی یخ زنان ایران وقت قانونی را ســه بر 
ســه و با نتیجه مساوی به پایان رساندند و سپس در ضربات 

پنالتی با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسیدند و راهی دیدار نهایی شدند. دختران ایرانی امروز و در دیدار نهایی مقابل نماینده کشور میزبان به میدان خواهند رفت.

دختران  هاکی روی یخ ایران فینالیست کشورهای اسالمی شدند 

رئیسانجمنوالیبالنشســتهگفت:تابازیهایپاراآسیاییهانگژو
چین،هادیرضاییبهعنوانســرمربیهدایتتیمملیوالیبالنشسته

مردانرابرعهدهخواهدگرفت.
علی کشــفیا درباره وضعیت کادر فنی تیم ملی والیبال نشســته مردان و زمان 
برگزاری اردوی تیم ملی، اظهار کرد: طی نشســتی که با اسبقیان رئیس فدراسیون 
جانبــازان و معلولیــن داشــتیم، قرار بر این شــد تا زمــان برگــزاری بازی های 
پاراآسیایی هانگژو چین، هدایت تیم ملی را هادی رضایی برعهده بگیرد.وی گفت: به 
منظور انتخاب نفرات اصلی تیم ملی نیز جهت تشکیل اردو از یکم تا 1۰ بهمن، 36 
ورزشکار والیبال نشسته در تمام رده های سنی در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت 
که در پایان نفرات برتر با صالحدید کادر فنی شناســایی و کســانی که شایستگی 
حضور در تیم ملی را داشته باشند به اولین اردوی آماده  سازی بازی های پاراآسیایی 
دعوت خواهند شد. کشفیا در پایان درباره برنامه های پیش بینی شده برای تیم ملی 
والیبال نشسته گفت: سال آینده دو رویداد مهم مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان 
و بازی های پاراآســیایی هانگژو چین را پیش رو داریم که تالش بر این اســت که با 

سرمربیگری هادی رضایی بهترین نفرات را برای این دو رویداد مهم آماده کنیم.

رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تا 
بازی های پاراآسیایی 

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( و ســند کمپانی خودرو 
ســواری سیســتم پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ 
 سفید- روغنی مدل 1385 به شماره انتظامی 825 ط 21 
ایران 41 به شــماره موتور 1568962 به شــماره شاسی 
S1412285871489 مربــوط بــه مهدی بیــات مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»آگهی مزایده عمومی 
شماره ۱۰۰۱۰۰۳۰۷۰۰۰۰۰۰6«

دیوان محاســبات کشور در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو با جزئیات مندرج 
 (www.setadiran.ir) در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت

با شماره مزایده 1001003070000006 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1401/10/25

تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/11/1 لغایت 1401/11/5 )ساعت 9 لغایت 15(
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 19 مورخ 1401/11/13

مکان بازدید به نشــانی: میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شــاد- 
خیابان نشاط- خیابان برزیل شرقی- دیوان محاسبات کشور 

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد.
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارســال پیشنهاد قیمت،  بازگشــایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و 

تحویل خودرو در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشــنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودرو موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس  حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934 

اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتان ها، در ســایت ســامانه
 (www.setadiran.ir) بخش »ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.
اداره کل امور اداری و پشتیبانی
 دیوان محاسبات کشور

شماره مزایده: 1401104317063000250
تاریخ ثبت: 1401/10/17
آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی( 

پرونده اجرایی ۱۴۰۱۰۲۹۴۱
متعهد: ذهب ناصری- متعهدله: صندوق کارآفرینی امید

و  )یکصد   37/193 ثبتی  پالک  ششدانگ  می رساند:  عموم  اطالع  به  بدین وسیله 
نود و سه فرعی از سی و هفت اصلی( واقع در بخش 4 ناحیه 1 اهواز به مساحت 
1083/57 مترمربع دفتر الکترونیکی 139620317001010435 موضوع سند رهنی 
شماره 156237 مورخ 1397/11/16 دفترخانه اسناد رسمی شماره 44 شهر اهواز به 
مالکیت ذهب ناصری فرزند عبداله شماره شناسنامه 360 تاریخ تولد 1337/01/03 

صادره از اهواز دارای شماره ملی 1752769511
مورد وثیقه به نشانی: اهواز- کوت عبداهلل مسیر کوت امیر روستای موران خیابان 
دو  در  ملک یک  است  عبارت  علی هاشمی موصوف:  خیابان شهید  نبش  مسجد 
قسمت یک قسمت دارای اسکلت سنتی و دیوارهای آجری و داخلی سفیدکاری و 
سقف تیرچه بلوک و کف سرامیک و شامل سه اتاق خواب و پذیرایی و آشپزخانه 
و سرویس بهداشتی و اعیان قدیمی شامل 4 باب اتاق ردیفی با مصالح دیوارهای 
آجر و سقف تیرآهن و آجر دارای اشتراک آب و برق و گاز می باشد که در اثر عدم 
پرداخت بدهی منجر به صدور پرونده اجرایی مکانیزه 140102941 بوده است پس 
از ابالغ اجراییه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری صندوق کارآفرینی امید از طریق 
میلیارد  ریال)نه   9/000/000/000 پایه  مبلغ  از  مزایده  می رسد.  فروش  به  مزایده 
ریال طبق کارشناسی رسمی دادگستری( بابت مطالبات صندوق کارآفرینی امید روز 
دوشنبه تاریخ 1401/11/10 از ساعت 9 الی 12 در محل اجرای ثبت اهواز- کوی 
نبوت جنب مجتمع قضایی شماره یک شهید باهنر- اداره اجرای اسناد رسمی اهواز 
برگزار می گردد. مزایده از مبلغ اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. طبق اعالم 

بانک ملک فاقد بیمه می باشد.
شماره به  ثبتی  وضعیت  طبق  وثیقه:  مورد  ملک  مشخصات  و  حدود 
 140185617001011561-1401/8/22 اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 اهواز

حدود و مشخصات ملک: شماال: پی است بطول)31/43( سی و یک متر و چهل و 
سه سانتیمتر به کوچه شرقا: پی است بطول )26/34( بیست و شش متر و سی و 
چهار سانتیمتر به کوچه جنوبا: در چهار قسمت که قسمت دوم آن شرقی است. اول 
پی است بطول)27/74( بیست و هفت متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به شماره یکصد 
و بیست و هشت فرعی از سی و هفت اصلی دوم پی است بطول)19/60( نوزده متر 
و شصت سانتیمتر به شماره یکصد و بیست و هشت فرعی از سی و هفت اصلی 
سوم پی است بطول)3/80( سه متر و هشتاد سانتیمتر به سی و هفت اصلی چهارم 
پی است بطول)7/90( هفت متر و نود سانتیمتر به شماره یکصد و بیست و هفت 
فرعی از سی و هفت اصلی غربا: در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است. 
اول پی است بطول)14/35( چهارده متر و سی و پنج سانتیمتر به شماره یکصد و 
بیست و شش فرعی از سی و هفت اصلی دوم پی است بطول)6/39( شش متر و 
سی و نه سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی شماره یکصد و نود و دو فرعی از سی و 
هفت اصلی سوم پی است بطول)34/07( سی و چهار متر و هفت سانتیمتر به قطعه 

دو تفکیکی شماره یکصد و نود و دو فرعی از سی و هفت اصلی
ضمنا شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا 
خریدار یا خریداران می بایست تا قبل از شروع مزایده اصل فیش واریزی پرداختی 
10 درصد را به اداره اجرا تسلیم و مابقی مبلغ نیز ظرف مدت 5 روز پس از مزایده 
به حساب سپرده های ثبت واریز نمایند.                     تاریخ انتشار: 1401/10/27
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
۵/2۵16م الف فریبا آریایی نیا

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس
امتیازتفاضلگلهاباختتساویبردبازیتیم

201432-1159516.پرسپولیس
20828-21584312.گل  گهر سیرجان

211227-3157629. سپاهان
15527-41576210. استقالل

9522-51541014. مس رفسنجان
17122-61564516. تراکتور

15220-71548313. فوالد
8220-8155556. آلومینیوم اراک

220-18-91555520. نساجی مازندران
13318-101539310. ذوب آهن

317-11-111545614. هوادار
516-7-121537512. پیکان
315-11-131536614. ملوان

711-9-141525816. مس کرمان
910-9-151524918. صنعت نفت آبادان
239-12-1615231035. نفت مسجد سلیمان بدین وسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن سازمان تعاون مصرف 

شهر و روستا )در حال تصفیه( دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی که در ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 
به نشــانی: بلوار کشــاورز- خیابان نادری جنب کوچه حجت دوست پالک 15 

ساختمان شهید نادری وزارت صمت برگزار می گردد، حضور بهم  رسانید.
الزم به ذکر اســت در صورت عدم امکان حضــور در مجمع هر عضو می تواند 
حضور در مجمع و حق رای خود را تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع با حضور 
در دفتر تعاونی به شخص دیگری واگذار نماید. بدیهی است حضور عضو و وکیل 

توأمان جهت ارائه وکالت الزامی می باشد.
هر عضو حداکثر وکالت ســه عضو و هر غیرعضــو حداکثر وکالت یک عضو را 

می تواند به عهده بگیرد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصویب تغییر آدرس قانونی دفتر شرکت تعاونی )طبق ماده 6 اساسنامه(
هیئت مدیره تصفیه شرکت تعاونی مسکن 
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا

)در حال تصفیه( 

تاریخانتشار:1401/10/۲7

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
تعاونی مسکن سازمان تعاون مصرف شهر و روستا 

)در حال تصفیه( شماره ثبت ۲۰6۹۷

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

)سهامی خاص(
شماره ثبت: 28144 شناسه ملی: 10100736086 

سرمایه ثبت شده: 2/000/000/000/000 ریال
ناسیونال  الکتریکی  صنایع  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  و   28144 شماره  به  شده  ثبت  خاص(  ایران)سهامی 
10100736086 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که 
راس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 در محل دفتر 
شرکت واقع در تهران- الهیه- خیابان فیاضی- روبروی خیابان آقابزرگی- 

پالک 70- ساختمان نسل- طبقه سوم شمالی حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی)مانده(
هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران 
)سهامی خاص(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9902162 له: رکســانا خوشنویس و علیه: سامان 
مرادی 1- مقدار 9/6 از کل سهم 96 )نه ممیز شش دهم سهم مشاع از نود و شش 
ســهم عرصه و اعیان( یک قطعه زمین نوع ملــک طلق به پالک ثبتی 5 فرعی از 
3992 اصلی، مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش 01 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک منطقه یک اراک استان مرکزی به مساحت 3001/47 مترمربع 
به مالکیت ســامان مرادی با جز سهم 9/6 از کل سهم 96 به عنوان مالک نه ممیز 
شش دهم سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه و اعیان متن سهم: نه شعیر و سه 
پنجم شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ با شماره مستند مالکیت 89/12003ش اول 
تاریخ 1389/5/20 موضوع ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی 058897 سری ب 
سال 91 که در صفحه 336 دفتر امالک جلد 288 ذیل شماره 48485 ثبت گردیده 
است و حدود و مشخصات پالک مورد اشاره به شرح ذیل می باشد: شماال: به طول 
)53/07( پنجاه و ســه متر و هفت ســانتیمتر پی است به پالک 3984 اصلی شرقا: 
به طول )71/56( هفتاد و یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر اول پی است با اراضی 
باقیمانده پالک 3992 دوم به پی پالک 3992/4 سوم پی است به اراضی باقیمانده 
پالک 3992 اصلی جنوبا: به طول )45/37( چهل و پنج متر و سی و هفت سانتیمتر 
پی اســت به جاده احداثی در اراضی باقیمانده 3992 غربا: به طول )53/22( پنجاه 
و ســه متر و بیست و دو سانتیمتر پی است به اراضی باقیمانده پالک 3992 و طبق 
نظر هیئت کارشناســی براساس بررسی های به عمل آمده زمین موصوف در سنوات 
قبل زیر کشــت محصوالت کشاورزی بوده اســت، اما در سال های اخیر و احتماال 
به دلیل کم آبی و خشکسالی های اخیر، به حال خود رها شده است و به استناد اسناد 
موجود در اداره ثبت، مســاحت زمین تعرفه شده 3001/47 مترمربع می باشد. طبق 
انحصار ورثه موجود در پرونده ورثه مرحوم هاشــم مرادی شامل خانم زهره طالب 
بیگی هزاوه )همسر(، کبری نظری )مادر(، شیرین و راضیه و سارا مرادی )دختران و 

سامان مرادی )پسر( می باشد.
باعنایت به بازدید انجام شده، بررسی های میدانی، موقعیت ملک و فاصله آن تا جاده 
اصلی و شهر اراک، ابعاد و مساحت زمین، وضعیت آب و خاک زمین تعرفه شده و با 
در نظر داشتن کلیه عوامل موثر در امر کارشناسی، قدرالسهم آقای سامان مرادی از 

این ملک 2/401/200/000 ریال ارزیابی گردیده است.
2- مقدار 9/6 از کل ســهم 96 )نه ممیز شش دهم سهم مشاع از نود و شش سهم 
عرصه و اعیان( یک قطعــه زمین نوع ملک طلق به پالک ثبتی 7 فرعی از 3992 
اصلی، مفروز و مجزا شــده از فرعی از اصلی مذکور، و واقع در بخش 01 ناحیه 00 
حوزه ثبت ملک منطقه یک اراک اســتان مرکزی به مساحت 1347/3 مترمربع به 
مالکیت ســامان مرادی با جز سهم 9/6 از کل ســهم 96 به عنوان مالک نه ممیز 
شــش دهم سهم مشــاع از نود و شش ســهم عرصه و اعیان متن سهم: نه و سه 
پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ با شماره مستند مالکیت 12003/89 تاریخ 
1389/5/20 موضوع ســند مالکیت اصلی به شــماره چاپی 156046 سری د سال 
91 کــه در صفحــه 208 دفتر امالک جلد 289 ذیل شــماره 48575 ثبت گردیده 
اســت و حدود و مشــخصات پالک مورد اشاره به شــرح ذیل می باشد: شماال: پی 
اســت به طول )46/62( چهل و شــش متر و شصت و دو سانتیمتر به باقیمانده سه 
هزار و نهصد و نود و دو اصلی شــرقا: مرزیســت به طول )28/70( بیست و هشت 
متر و هفتاد ســانتیمتر جنوبا: پی اســت به طول )47/52( چهل و هفت متر و پنجاه 
و دو ســانتیمتر غربا: پی است به طول )28/54( بیست و هشت متر و پنجاه و چهار 
ســانتیمتر که طبق نظر هیئت کارشناسی براساس بررسی های به عمل آمده زمین 
موصوف در سنوات قبل زیر کشت محصوالت کشاورزی بوده است، اما در سال های 
اخیر و احتماال به دلیل کم آبی و خشکســالی های اخیر، به حال خود رها شده است 
و به استناد اسناد موجود در  اداره ثبت، مساحت زمین تعرفه شده 1347/3 مترمربع 
می باشــد. طبق انحصار ورثه موجود در پرونده ورثه مرحوم هاشــم مرادی شــامل 
خانم زهره طالب  بیگی هزاوه )همسر(، کبری نظری )مادر(، شیرین و راضیه و سارا 
مرادی )دختران( و ســامان مرادی )پسر( می باشــد. با عنایت به بازدید انجام شده، 
بررســی های میدانی، موقعیت ملک و فاصله آن تا جاده اصلی و شهر اراک، ابعاد و 
مساحت زمین، وضعیت آب و خاک زمین تعرفه شده و با در نظر داشتن کلیه عوامل 
موثر در امر کارشناســی، قدرالسهم آقای سامان مرادی از این ملک 808/380/000 
ریال ارزیابی گردیده اســت. و این مقدار از پالک های فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشــنبه 1401/11/9 در اداره اجرای اسناد رسمی واقع در اراک از طریق مزایده به 
فروش می رســد. مزایده جمعا از مبلغ 3/209/580/000 ریال در قبال قســمتی از 
طلب بســتانکار، شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا 
حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1401/10/27
محدودیت ها: به موجب دستور شماره 140026990009719872 مورخ 1400/9/18 
صادره از شــعبه پنجم اجــرای احکام مدنی شهرســتان اراک به مبلغ 85081638 
به نفع - برای مالکیت ســامان مرادی بازداشــت می باشد. به موجب دستور شماره 
140026990009865335 مورخ 1400/9/22 صادره از شــعبه پنجم اجرای احکام 
مدنی شهرســتان اراک به مبلغ 85081638 به نفع - برای مالکیت سامان مرادی 

بازداشت می باشد.
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
753/مالف منصوری

بدین وســیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مســکن سازمان تعاون مصرف 
شهر و روســتا )در حال تصفیه( دعوت بعمل می آید در مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/11/11 
در محل: بلوار کشاورز- خیابان نادری جنب کوچه حجت دوست پالک 15 ساختمان 

شهید نادری وزارت صمت برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.
الزم به ذکر اســت در صورت عدم امکان حضور در مجمع هر عضو می تواند حضور 
در مجمع و حق رأی خود را تا 48 ســاعت قبل از برگزاری مجمع با حضور در دفتر 
تعاونی به شــخص دیگری واگذار نماید. بدیهی اســت حضور عضو و وکیل توأمان 

جهت ارائه وکالت الزامی می باشد.
هر عضو حداکثر وکالت سه عضو و هر غیر عضو حداکثر وکالت یک عضو را می تواند 
به عهده بگیرد. کاندیداهای تصدی ســمت هیئت مدیره تصفیه و ناظرین می توانند تا 
پنج روز پس از انتشــار آگهی با حضور در تعاونی و ارائه اسناد و مدارک به تعاونی و 

تکمیل فرم داوطلبی در انتخابات شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت تصفیه 
2- استماع گزارش ناظرین تصفیه 

3- تصویب صورت های مالی منتهی به 1400/12/29
4- انتخاب هیئت تصفیه

5- انتخاب ناظرین تصفیه
هیئت مدیره تصفیه شرکت تعاونی مسکن
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا )در حال تصفیه(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن سازمان تعاون مصرف شهر و روستا 

)در حال تصفیه( به شماره ثبت ۲۰6۹۷

تاریخانتشار:1401/10/۲7



جـامعـه

 تماس با 137 برای ساماندهی بی خانمان ها
کیهان- معــاون امور اجتماعی فرهنگی شــهردار تهران گفت: با هدف 
شناســایی افــراد بی خانمان و منطبق با طرح حامی شــهر از شــهروندان 
درخواست داریم که در هر ساعت از شبانه روز فردی بی خانمان را مشاهده 
کردند، از طریق سامانه »137« این موضوع را اطالع دهند تا همکاران ما آنان 

را در مددسراها اسکان دهند. 
  صدور کیفرخواست متهمان شبکه فساد 

در توزیع نهاده های دامی گلستان
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگســتری اســتان گلســتان از صدور 
کیفرخواست چهار متهم پرونده فساد در حوزه توزیع نهاده های دامی استان 
بــه اتهام اخالل در نظام اقتصادی، خبــر داد.متهمان خوراک دامی که با ارز 
دولتی برای مصرف دام وارد اســتان می شــد، به جای توزیع بین دامداران، 
 از طریــق سندســازی و صدور فاکتورهای صــوری در بازار بــا قیمت آزاد 
می فروختند.متهمان همچنین بر خالف دســتورالعمل های استاندارد با مواد 

بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه باز می کردند.
  اجرای طرح »دردانه« 

برای حمایت از فرزندآوری مادران دانشجو
مدیــرکل خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها اعالم 
کرد:. برنامه »دردانه« ویژه مادران دانشــجو دارای فرزند متولد 1۴۰1 است 
که براســاس این طرح یک حساب بانکی برای فرزند ایجاد شده، یک کارت 
هدیه به مادر ارائه می شــود و همچنین یک تسهیالت بانکی در اختیار آنها 
قــرار می گیرد که برای دریافت آن به بانک طرف قرار داد معرفی می شــوند. 
دانشــجویان واجد شــرایط می توانند  برای اطالع از جزئیات بیشتر طرح و 
شــرایط ثبت نام به ســامانه / https://ezdevaj.nahad.ir بخش دردانه مراجعه 
کننــد. وی افزود: برای خانواده های نیازمند نیز یکســری »بســته حمایتی 
سیسمونی« پیش بینی شده است براساس آن دانشجویانی که شاید وضعیت 

مالی خوبی نداشته باشند، بسته حمایتی سیسمونی ارائه می شود.

صفحه 1۰
سه شنبه ۲7 دی 1۴۰1
۲۴ جمادی الثانی 1۴۴۴ - شماره ۲3۲۲1

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 حکایت چاه مکن بهر کسی
 مهدی عباســیان: »لیدر اعتراضات تالویو کسی نیست جز وزیر سابق 
جنگ رژیم صهیونیستی! انگار اسرائیل به جای ایران داره براندازی میشه.«

 وقتی قوی باشیم
 انصاری: »کانال پاناما بیخ گوش ایاالت متحده آمریکا، عرصه ای جدید 
برای کشــتی های ایرانی. کشتی های تجاری را نمی گویم، منظور ناوهای 
جنگی جمهوری اســالمی ایران است. البته آمریکا می تواند مانع از ورود 
شناورهای جنگی ما شود، به این شرط که خودش هم دیگر در خلیج فارس 

آفتابی نشود. به این می گویند قدرت!«
 چرا انگلیس از اعدام اکبری ناراحت است؟

 ســامان ماهور: »انگلیس از اعدام جاسوسش ابدا ناراحت نیست چون 
شــخصی که با پول وطن فروشی می کند اساسا فاقد ارزش در بلندمدت 
اســت. ناراحتی انگلیس از این اســت که نمی داند از چه زمانی به جای 
اطالعات درست، دیتای غلط را از کانال علی اکبری دریافت کرده است.«

 فکر نکنید جاسوسی تموم شده
 محمدحســین پویانفر: »بــا توجه به اهمیت موضــوع و نوع واکنش 
انگلیسي ها و فراخواندن سفیرشان باید تمام مواضع علیرضا اکبري را منتشر 
کنیم تا براي مردم روشــن شــود تفکرات و رفتار و وظایف یک جاسوس 
چطور است!؟ چه تفکري را تایید مي کرده و چه مواضعي را تخریب!؟ هم 

اکنون جاسوس ها در حال کارند!«
 کیا تروریستن؟

 مهدی: »تروریست اون سربازان آمریکائی هستن که هزاران کیلومتر از 
خاک خودشون اومدن تو خاورمیانه جنایت کردن و اون کسی که جلوشون 

ایستاد سپاه مقتدر ما بود.«
 زمستان سخت این شکلیه

 کاربــری نوشــت: »آلمــان بــرای تامین نیــاز انرژی خــود عالوه بر 
برداشــت  و  قدیمــی  هســته ای  نیروگاههــای  مجــدد  راه انــدازی 
زغالســنگ از معــادن که با اعتراضات رو به رو شــده واردات زغالســنگ 
 رو هــم افزایــش داده به طــوری که میــزان وارداتــش از کلمبیا بیش 
از 2.5 برابر شــده. زمستان سخت اینه نه افت فشار چند ساعته به خاطر 

یخبندانی گذرا.«
آمریکا چگونه کشوری است؟

 کاربری نوشــت: »این جا آمریکاســت؛ جایی که پلیس هاش بیخود و 
بی جهت اونقد با شوکر بهت میزنن تا سکته کنی و مثل اون 117۶ نفری 
که توسط پلیس شون کشته شد! نه کسی پاسخگو میشه، نه تیتر خبری 

رسانه ها میشی و نه نامت رمز جاودانه میشه!«
 آمریکاست دیگه

 محمد علی شفیعی: »هر ماه 7۰ زن آمریکایی توسط شریکان عاطفی 
خود مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به قتل می رسند.این مطالعه آمارهای 
خوبی در مورد بحث خشــونت علیه زنان و اسلحه در ایاالت متحده دارد. 

موضوعی منحصرا آمریکایی.«
 وضعیت زنان در جمهوری اسالمی رو ببینید

 ندا توانا با انتشــار این تصویر نوشت: »ایشون خانم خرم باقری هستن 
که عالوه بر اینکه مربی و داور بین المللی هاکی هستن، قبال عضو تیم ملی 
فوتسال بانوان بودن. مهم تر اینکه ایشون مدیر یه شرکت دانش بنیانه که 
کارش تولید کاتالیست های مورد نیاز صنایع فوالد و پتروشیمیه که ساالنه 
از خروج 1۰ میلیون یورو از کشور جلوگیری میکنه؟! چیزی که کمتر از 5 
کشور دنیا تکنولوژی تولیدش رو در اختیار دارن! بعضیا با چه رویی می گن 

جمهوری اسالمی جلوی پیشرفت بانوان رو گرفته.«
  این یعنی خدمت

 محمد: »خط لوله گاز در ایــران 35۰ هزار کیلومتِر،که حدود۴۰هزار 
کیلومتر پرفشــار و31۰هزار کیلومتر شبکه فرعیه یعنی با این خط لوله 
میشه ۹ بار دور زمین را لوله کشید این یعنی گاز رسانی حتی به دورترین 
روستاهای لب مرز تا کوهستانهای برف گیر، حاال همه دنیا رو تحریم کن،بعد 

برو دنبال پشکل گربه بگرد.«
 مراقب باشید

 علی رضوانی: »کاری که برخی از اساتید در دانشکده های علوم انسانی 
و اجتماعی این ســرزمین با اذهان جوانان ایرانی می کنند را موشــکها و 

جاسوس های هیچ کشوری نمی تواند انجام بدهد.«
 تعجب نداره

  سبحان برکتی: » از فرار سلبریتی ها و پناهنده شدنشون به کشور های 
دیگه تعجب میکنید؟! اینا شاهشــونم یه زمانی به بهانه مریضی فرار کرد 
و رفت دیگه برنگشت! سرنوشــت همه این فراری ها چیزی جز مرگ در 

غربت نیست... «

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

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

در جریــان تیراندازی در مقابل 
یک باشگاه شبانه در بخش هیوستون 
آمریکا یک نفر کشته و چهار نفر دیگر 

مجروح شدند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، 
به نقل از خبرگزاری آسوشــیتدپرس، در 

این حادثه که ســاعت 2 بامداد مقابل یک باشگاه رخ داد به پنج نفر 
تیراندازی شــد که یک نفر از آنها کشته شــده است.  معاون بخش 
هیوســتون می گوید، خودرویی متوقف می شود، چند نفر از آن خارج 
می شوند و بعد چند گلوله شلیک می شود. صحبت از شلیک بیش از 
5۰ گلوله است. تاکنون انگیزه این تیراندازی یا دستگیری در ارتباط با 

آن گزارش نشده است. تحقیق در مورد این حادثه ادامه دارد.

 5 کشته و 
زخمی بر اثر 
تیراندازی  

آمریکا

مقامــات لتونی از ســاکنان مناطق 
تا برای در امان ماندن  مرکزی خواستند 
از بدترین ســیلی که طی چند دهه اخیر 
در این کشور واقع در منطقه بالتیک روی 

داده، خانه های خود را تخلیه کنند.
به گزارش ایسنا، شهردار شهر »یکابپیلس« 
به ساکنان هشدار داد: بعد از ورود ِگل های سرد و یخی به درون خانه هایتان، 
بیرون آوردن شما از میان آنها تقریبا غیرممکن خواهد بود. شهر »یکابپیلس« 
و شهر »پالویناس« در همسایگی آن همچنین نواحی اطراف این دو شهر در 
معرض هجوم یخ هایی قرار دارند که از رود »دائوگاوا« به سمت این شهرها جاری 
شدند و تکه های یخ و سیالب های آب سرد، این شهرها را محاصره کرده اند.

گفته می شــود که این بدترین سیل دیده شده در لتونی از سال 1۹۸1 
میالدی است و اگرچه دولت حدود 1۰ سال پیش در اقدامی پیشگیرانه سد 
جدیدی در این منطقه ساخته، اما این سد روز شنبه تحت فشار یخ ها شروع 
به فرو ریختن کرده است. اگرچه چندین بیل مکانیکی و انبوهی از کیسه های 
شن و ماسه برای تقویت سد به محل فرستاده شده اما به گفته مقامات محلی، 

هیچ تضمینی وجود ندارد که سد در شرایط کنونی مقاومت کند.
بنابر اعالم تیم امداد و نجات که برای تخلیه ســاکنان به محل آمده اند، 

تاکنون کسی غرق یا مجروح نشده است.
به گزارش یورونیوز، همزمان با تخلیه مناطِق در معرض خطر، کار رساندن 
غذا و آذوقه به مناطقی که مسیرهای ارتباطی آنها بسته شده نیز ادامه دارد 
و در پایتخت این کشور نیز مقامات دولتی، نشستی اضطراری برای مدیریت 

بحران تشکیل داده اند.

 بدترین سیل
 چند دهه اخیر

لتونی

با توجه به حواشی ایجاد شده درخصوص 
فیش حقوقی مسئول دفتر »نرگس معدنی پور« 
مســئول دفتر این عضو شورای اسالمی شهر 

تهران استعفای خود را تقدیم شورا کرد.
نرگس معدنی پور، عضو شــورای شهر تهران در 
رابطه با حواشــی ایجاد شده در مورد فیش حقوقی 
دخترش که به عنوان مسئول دفتر وی به کار گرفته 
شــده بود به خبرگزاری تســنیم گفت: جامعه در 
شــرایط خاصی قرار دارد و هرگونه خبری می تواند 
ضریب حساســیت مردم را افزایــش دهد. با توجه 
بــه اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در افکار 
عمومی با وجود اینکه هیچ گونه اقدام غیرقانونی در 

زمینه انتصاب مسئول دفتر این جانب صورت نگرفته 
و پرداختی ها در این جایگاه شغلی به صورت یکسان 
در شورای اسالمی شهر تهران صورت گرفته و تمام 
دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی های مشابه هستند 
اما خانم منصورلی با توجه به حواشی ایجاد شده از 
سمت خود استعفا و متن آن را تقدیم رئیس شورای 

اسالمی شهر تهران کرده است.
معدنی پــور ادامه داد: آنچه در شــرایط کنونی 
جامعه مهم اســت، آرامش مردم و حل دغدغه های 
آنان اســت. بر همین اساس استعفای تقدیم شده، 

پذیرفته شده است. 
وی درخصوص مصوبه تعارض منافع نیز توضیح 

داد: درخصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی برای 
بــه کارگیری خانم منصورلی وجود داشــت، حوزه 
مربوطه که کامال در جریان نسبت وی با بنده بوده ، 
باید متذکر می شــدند و اگر بنده را در جریان قرار 
می دادند حتماً نسبت به اجرای آن اقدام می کردم و 

فرد دیگری را در این جایگاه به کار می گرفتم.
این عضو شورای اســالمی شهر تهران در پایان 
تاکید کرد: اگر این امر باعث ناراحتی مردم شــریف 

شده است، بابت آن عذرخواهی می کنم.
در همین حال، دیروز احمد وحیدی در دستوری 
از معاون عمرانی وزارت کشــور خواسته بود مسایل 
مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر 

عضو شــورای شــهر تهران را به دقت و براساس مّر 
قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند.

گفتنی اســت، در روزهای گذشته انتشار فیش 
حقوقــی و خبر به کارگیــری دختر یکی از اعضای 
شورای شــهر تهران به عنوان مسئول دفتر مادرش 
واکنش های مختلفی در پی داشت. هر چند مسئوالن 
شورای شهر معتقدند به کارگیری فرد مورد اعتماد از 
سوی اعضای شورای شهر روالی قانونی و مسبوق به 
سابقه است و باال بودن عدد و رقم ذکر شده در فیش 
حقوقی این فرد هم به علت معوقات قبلی است، اما 
نباید فراموش کرد که چنین رویه ای هر چند قانونی 

از نظر روح عدالت قابل توجیه نیست.

نتیجه پیگیری  های دستگاه قضا درخصوص 
ساماندهی و مدیریت کاالها و انبارهای اموال 
تملیکی در یک سال گذشته بازگشت ۲۰ هزار 
میلیارد تومانی اموال بیت المال به خزانه دولت 

بوده است.
بــه گزارش خبرگزاری میزان، ســال گذشــته 
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در روزهای 
ابتدایی ریاست خود بر قوه قضائیه در رابطه با وضعیت 
اموال تملیکی و توقیفی در راستای حل مشکل تولید 
کشــور، گفت: »در حال حاضر برخی اموال توقیفی 
در مواردی به شــکل نادرستی در انبار های سازمان 
اموال تملیکی نگهداری می شوند که به نفع کشور، 
تولید، اقتصاد و مردم نیست.در توقیف اموال و پلمب 
اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول اســت، باید در 
محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی 

به آن وارد نشود.«
این امر آغازی بر ساماندهی و مدیریت کاالهای 
رسوبی در انبارهای اموال تملیکی بود. حجت االسالم 
و المسلمین محسنی اژه ای بارها به صورت جدی به 
مسئله انباشت کاالهای توقیفی در انبارهای سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی انتقاد کرد و حتی 
به صورت حضوری در چند انبار این سازمان از جمله 
انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان، 

استان تهران و اســتان یزد برای بررسی وضعیت و 
فرآیندهای امر ساماندهی کاالهای موجود در انبارها 

حضور پیدا کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان سفر خود به استان 
هرمزگان و بازدید از انبارهای مجتمع شهید رجایی در 
اسفند سال گذشته این رویه را که با صرف هزینه های 
هنگفت، واردات انجام شود و به سبب ناهماهنگی ها 
یا تخلفات و جرائم رخ داده، ترخیص آن کاال محقق 
نشود و زمینه فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و 
سپس هزینه  امحا برای آن صرف شود، غیرمنطقی 

و نامعقول دانست. 
وی برای جلوگیری از شکل گیری رویه های این 
چنیــن زیان بار بر اتخاذ تدابیــر و راهکار های ویژه 

تاکید کرد.
بر حسب دستور ریاست عدلیه تعدادی مزایده به 
صورت حضوری و غیرحضوری در این اســتان برای 
کاالیــی مانند مواد شــیمیایی، تجهیزات صنعتی، 
لوازم و کاالهای الکترونیک، تجهیزات پاالیشگاهی 
صورت گرفت و استان هرمزگان توانست در خرداد 
سال جاری رتبه اول کشور را در زمینه فروش اموال 

تملیکی به خود اختصاص دهد.
ورود رئیس دســتگاه قضا به موضوع ساماندهی 
انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی سبب شد 

استان های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به 
نظم بخشی و تعیین تکلیف کاال های موجود در این 

انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
در کنار بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضائیه برای 
ساماندهی این موضوع، برخی از رئوس دادگستری ها 
و دادستان ها در استان های مختلف نیز به بررسی های 
میدانی اهتمام ورزیدند و در جریان عملکرد آنها قرار 

گرفتند.
 برگزاری چندین دوره حراج و مزایده 

در سازمان اموال تملیکی
همچنین در این دوره یک ساله سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی چندین دوره حراج حضوری، 
حراج الکترونیکی، مزایده منقول و مزایده غیرمنقول 

برای چندین ردیف کاال برگزار کرده است.
به گفته عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در زمان مذکور، 
هشت دوره حراج حضوری اموال تملیکی برپا شده 
که تنها در هشتمین حراج حضوری سال جاری 11۶ 
دسته کاال به مبلغ پایه 2۴۰ میلیارد ریال عرضه که 
با 5۴ درصد رشد به مبلغ پیشنهادی 37۰ میلیارد 

ریال از 21 استان کشور فروخته شده است.
مجتبی فرمهینی فراهانــی، رئیس هیئت عالی 
نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، نیز 

در رابطه با ساماندهی اموال تملیکی، گفت: برنامه و 
رویکردهای تحولی مطرح شده نسبت به دو دهه اخیر، 
پرونده ها را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف 

کاالهای اموال تملیکی را سرعت بخشیده است.
 بازگشت ۲۰ هزار میلیارد تومان به بیت المال

این اهتمام و پیگیری های ریاســت دستگاه قضا 
بر ساماندهی و مدیریت کاال های موجود در انبارهای 
اموال تملیکی موجب شــده است 2۰ هزار میلیارد 
تومان از اموال بیت المال به خزانه  دولت اضافه شود.

ورود دستگاه قضا به این امر سبب شد استان های 
سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم بخشی 
و تعییــن تکلیف کاال های موجــود در این انبارها، 
اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن 
حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی 

به بیت المال و خزانه کشور مسترد شود.
رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته در نشست 
شــورای عالی قضایی با اشــاره به استرداد 2۰ هزار 
میلیــارد تومان از اموال به بیت المال، به دادســتان 
کل و دادستان های سراسر کشور دستور داد موضوع 
ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی 
و پارکینگ های وســایل نقلیه توقیفی را تمام شده 
تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل 

و رضایت بخش پیگیری کنند.

یک سال پس از دستور ویژه رسیدگی به انبارهای اموال تملیکی

با پیگیری های دستگاه قضا 
۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشت

پس از مطرح شدن شائبه درخصوص نحوه به کارگیری و فیش حقوقی

مسئول دفتر عضو شورای شهر تهران استعفا کرد

اخبار کوتاه اجتماعی

شــرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابي کیفي مناقصه فوق الذکر 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري فراخوان 
ارزیابي کیفي و مناقصه صرفا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir و شــماره فراخوان 2۰۰1۰۹3۶31۰۰۰3۰1 انجام 
خواهد شد و کلیه آگهی ها و دعوت نامه ها ، تغییرات ، اصالحات و... صرفا از طریق سامانه 
ســتاد به اطالع مناقصه گران رسانده می شود. الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت 
عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي 
را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند و بصورت منظم جهت دریافت دعوت نامه ها ، 

تغییرات ، اصالحات به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:     تلفن: ۰۲1-۲394۲573

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت: 
مرکز تماس: 1456-۰۲1     دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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پروژه انجام خدمات ایمنی مقابله با نشت گاز ترش 
در تأسیسات دریا و خشکی

 شرکت نفت فالت قاره ایران 

روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فالت قاره ایران

شناسه آگهی: 144۰783

نوبت دوم

یک کشــتی باری که از اوکراین 
عازم ترکیه بود در تنگۀ استانبول به 

گل نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به 
دنبال به گل نشســتن این کشتی 1۴2 
متری، رفــت و آمد کشــتی ها در تنگۀ 

استانبول متوقف و فعالیت برای نجات کشتی حادثه دیده آغاز شد.
گفته شده است به این منظور سه لنج و یک قایق متعلق به شهربانی 

ساحلی منطقۀ»ننه خاتون« به محل حادثه اعزام شده اند.
استانداری اســتانبول درباره این رویداد در اطالعیه ای اعالم کرد 
یک کشــتی باری با پرچم پاالئو که از اوکراین به مقصد استانبول در 
حرکت بود ساعت ۰7:3۰ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت محلی به دلیل 
نقص سکان، در منطقۀ »بی کوز« در بخش آسیایی تنگۀ استانبول به 
گل نشست. در این اطالعیه همچنین با اشاره به آغاز عملیات نجات 
کشــتی حادثه دیده گفته شــده رفت و آمد کشتی ها در این تنگه تا 

اطالع ثانوی متوقف شده است.

 به گل 
نشستن 

کشتی باری

ترکیه

موج سرمای شدید در افغانستان 
تلفات انسانی، نابودی دام ها و همچنان 
اداره  و  گذاشته  برجا  مالی  خسارات 
هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده 
است که موج سرما تا آخر هفته در این 

کشور ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، سردی هوا در شهر کابل تا منفی 1۸ درجه رسیده 
و به گفته اداره هواشناسی، دمای هوا در گذرگاه سالنگ تا منفی 32 

درجه رسیده است که سردتر از زمستان های گذشته است.
در تازه ترین گزارش به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، در والیت 
بادغیس در غرب کشــور پنج نفر در اثر ســرما جان خود را از دست 
داده انــد. همچنین در روزهای اخیر برخی راه های مواصالتی مهم در 
اثر بارش سنگین برف مسدود شده است. تصاویری از والیت سرپل در 
شــمال منتشر شده که نشان می دهد ده ها راس دام یخ زده اند و این 
در حالی اســت که در افغانستان، بارش برف همواره خبر خوش برای 
کشــاورزان و دامداران بوده است. در همین حال نهادهای امدادرسان 
می گویند که برودت هوا، شرایط زندگی میلیون ها نفری را که در شرایط 
ناگوار اقتصادی بسر می برند و خانواده هایی  که در اردوگاه های آوارگان 
داخلی زندگی می کنند را ســخت و کشنده کرده است. اوایل این ماه 
ســازمان ملل متحد هشدار داده بود که زمستان سخت در افغانستان 
شرایط زندگی را برای جمعیت قابل توجهی از مردم این کشور سخت تر 
خواهد کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل در عین حال نسبت به 
وخامت بحران انسانی در افغانستان هشدار داده و آن را »بدترین فاجعه 

انسانی کنونی در روی زمین« خوانده است.
به گزارش بی بی سی، کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر هوا 
در زمستان امسال آنچنان که پیش بینی شده بد باشد، میلیون ها نفر 

از جمله کودکان احتماال با گرسنگی حاد مواجه خواهند شد.

  تلفات و خسارات 
برف و سرمای 

شدید

ا فغانستان

ورود دادستانی اردبیل به حادثه مسمومیت 
دانش آموزان مدرسه فرزانگان

دادســتان عمومی و انقالب استان اردبیل 
به حادثه مســمومیت  ورود دادســتانی  از 
دانش آموزان مدرسه فرزانگان اردبیل خبر داد.

سید عبداهلل طباطبایی درخصوص وقوع حادثه 
مسمویت دانش آموزان مدرسه فرزانگان اردبیل، به 
خبرگزاری میــزان گفت: بالفاصله پس از وقوع این 

حادثه، موضوع مورد بررسی قضایی قرار گرفت.
طباطبایی افزود: دســتورات الزم برای بررسی 
جوانب وقوع این حادثه صادر و در دادستانی استان 

پرونده  ای نیز در این رابطه تشکیل شده است.
وی ادامــه داد: پس از انتقــال دانش آموزان این 

حادثه به بیمارســتان های امام خمینی)ره(، بوعلی 
و تامین اجتماعی اردبیل، معاون دادستانی استان با 
حضور در این مراکز درمانی، از نزدیک جویای احوال 
دانش آموزان بوده و درخصــوص پیگیری وضعیت 
جســمانی این افراد تاکیدات الزم را به مسئوالن و 

کادر درمانی الزم را صادر کرد.
گفتنی است، صبح دیروز»دوشنبه 2۶ دی« به 
دنبال مســمومیت با گاز مونوکســیدکربن ناشی از 
موتورخانه در مدرسه فرزانگان اردبیل، بیش از 3۰ نفر 
به مراکز درمانی منتقل شدند. حال این دانش آموزان 

مساعد گزارش شده است.

افزایش شمار متهمان مرتبط با حادثه تروریستی ایذه 
به ۷۰ نفر

دادستان عمومی و انقالب شهرستان ایذه 
گفت:تاکنون 7۰ متهم در ارتباط با این حادثه 
شناسایی و پرونده قضایی برای آنان تشکیل 

شده است.
یارمحمد رســالتی در گفت وگو بــا خبرگزاری 
میزان از افزایش شــمار متهمان حادثه تروریســتی 
ایذه به 7۰ نفر خبر داد و گفت: تاکنون 7۰ متهم در 
ارتباط با این حادثه شناسایی و پرونده قضایی برای 
آنان تشکیل شده است. پیشتر رئیس کل دادگستری 
استان خوزستان در تاریخ سوم آذر ماه از شناسایی و 
بازداشت ۶1 نفر در این رابطه که منجر به جان باختن 

7 نفر از شهروندان شده خبر داده بود. به گفته رسالتی، 
روند رسیدگی و تحقیقات قضایی این پرونده در جریان 
اســت. وی افزود: در مراسم چهلمین روز درگذشت 
یکی از جانباختگان حادثه تروریســتی 25 آبان ماه 
شهرســتان ایذه، خواهر متوفی اقدام به ســر دادن 
شعارهای ساختارشکنانه کرد که با توجه به مشهود 
بودن جرم، پرونده قضایی درخصوص وی تشکیل و 
متهــم مطابق با ضوابط قانونی برای ادای توضیحات 
به دادســرای این شهرستان احضار شده است. سایر 
افراد شرکت کننده در این مراسم که وی را همراهی 

می کردند نیز شناسایی و به دادسرا احضار شده اند.

امدادرسانی به 22 هزار نفر در استان های متاثر از بارندگی و سرما
فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف کشور تشدید می شود

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هــوا از بارش برف و باران در 
مناطق مختلف کشــور و تقویت فعالیت این 

سامانه بارشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صادق ضیائیان 
درباره شــرایط جوی کشور اظهارداشت: سه شنبه با 
تقویت سامانه بارشی که از دوشنبه وارد کشور شده 
اســت، در خوزستان، بوشــهر، فارس، نیمه غربی و 
شمالی هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیاری، نیمه جنوبی اصفهان، کرمان، یزد و برخی 
مناطق خراســان جنوبی و نیمه شمالی سیستان و 
بلوچســتان بارش باران و برف پیش بینی می شود. 
این بارش ها در فارس و بوشــهر شــدت بیشــتری 

خواهد داشت.
به گفتــه ضیائیان، چهارشــنبه در مناطقی از 
کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و 

هرمزگان بارش باران و برف رخ می دهد. پنجشنبه در 
جنوب سیستان و بلوچستان و از اواخر وقت پنجشنبه 
و طی روز جمعه در برخی مناطق استان های ساحلی 
دریای خزر بارش پیش بینی می شود و در سایر مناطق 

کشور جوی آرام حاکم خواهد بود.
وی افــزود: از سه شــنبه تا آخــر هفته افزایش 
آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهر های 
صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور دور از انتظار 
نیست. همچنین از بعد از ظهر پنجشنبه و طی روز 
جمعه در نوار شــرقی و برخی مناطق جنوب شرق 
کشــور به ویژه منطقه زابل وزش باد نســبتا شدید 
تا شــدید و در برخی مناطق خیــزش گردوخاک 

پیش بینی می شود.
ضیائیان ادامه داد: بررســی داده های ســازمان 
هواشناسی کشــور نشان می دهد که طی سال های 
اخیر عمدتاً به علت کم بارشی و افزایش دمای فصل 

زمستان، امواج سرمایی قابل مالحظه ای را در کشور 
شاهد نبودیم لذا موج سرمای اخیر در برخی از نقاط 
11 استان کشــور، کاهش دمای کم سابقه ای را در 
بازه حدودا 1۰ ســاله ایجاد کرد البته معموال برای 
بررسی و محاسبه رکورد های آماری دوره بلندمدت 

3۰ ساله متداول است.
 امدادرسانی به بیش از ۲۲ هزار نفر در ۲8 استان

 سرپرست ســازمان امداد و نجات هالل احمر 
نیز با اشــاره به انجام عملیــات جوی )آبگرفتگی و 
کوالک( از 1۸ دی تا 2۶ د ی ماه گفت: در این مدت 
زمان، 31 استان کشور متاثر از شرایط جوی بود که 
2۸ استان کشور در 1۸2 شهرستان و 3۴3 منطقه 
شامل 135محور، 33 شهر، 1۴5 روستا و 3۰ منطقه 
عشایرنشین در قالب عملیات جوی، امدادرسانی شد.

به گزارش پایگاه  اطالع رســانی جمعیت هالل 
احمر، محمودی با اشــاره به ایــن که در این مدت 

زمان، به 22 هزار و 3۹۰ نفر امدادرسانی شد، ادامه 
داد: با کمک امدادگران جمعیت هالل احمر سه هزار 
و 73۹ نفر اسکان اضطراری پیدا کردند، ۴۰ نفر به 
مناطق امن، ۴۶ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند 
و سه نفر از هم وطنان نیز در همان روزهای ابتدایی 
در ســیل شهرستان فسا و ریزش آوار در شهرستان 

منوجان جان خود را از دست دادند.
وی افزود: در ۹ روز گذشــته، ۴5 دستگاه چادر، 
هفت هزار و 537 تخته پتو، 7۰۰ تخته موکت، پنج 
هزار و 2۹۶ کیلوگرم نایلون، 25۰ ست شستشو، هزار 
و۶1۹ شعله والور، هزار و  ۴۶ بسته غذایی، سه هزار 
قرص نان، هزار و 7۶۶ قوطی کنســرو، ۸3 کیلوگرم 
خرما، 712 کیلوگرم برنج، 2۴1 کیلوگرم حبوبات، 
۸25 بطری آب معدنی، 1۹5 کیلوگرم قند و شکر، 
هزار و 2۰۴ کیلوگرم روغن و 32۹ بسته بیسکوییت 

در بین افراد در راه مانده، توزیع شد.

معاون پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد

جریمه دستکاری پالک خودرو از۶۰ هزارتومان تا یک سال حبس
 معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ، گفت: در طرح جدیدی که طی سه 
هفته گذشته اجرایی کرده ایم اگر کسی پوشش 
پالک را انجام داده باشد با سامانه های پلیس 

قابل شناسایی و اعمال قانون است.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رازقی در رابطه 
با تخلفات پالک خودرو،  اظهارداشت: اگر تخلفات را 
دســته بندی کنیم، بخشی از تخلفات شامل تخلف 
از ناحیه پالک می شــود. خودروهایی که فاقد پالک 
حرکت می کنند، خودروهای تک پالک، آنهایی که 
پالک خودرو را مخدوش کرده  یا آن را پوشانده اند؛ 
از نظر راهنمایی و رانندگی تخلف محسوب می شود 
و برابر قانــون انواع مختلف این تخلفات تا ۶۰ هزار 

تومان اعمال قانون دارد.
رازقی افزود: البته بخشــی از این مخدوشی های 
پالک و دستکاری در ارقام پالک وسیله نقلیه برابر با 

ماده 72۰ قانون مجازات اسالمی، به هر شکلی جرم 
است و قاضی می تواند پس از تشکیل پرونده و ارسال 
به دادسرا، راننده مجرم را تا یک سال به زندان بفرستد.

وی تاکید کرد: مــا در مناطقی که فراوانی این 
تخلف زیاد اســت مانند ورودی های محدوده طرح 
ترافیک، ورودی طرح کاهش آلودگی هوا و جاهایی 
که دوربین وجود دارد متاسفانه این معضل ترافیکی 

و این ناهنجاری را مشاهده می کنیم.
معاون عملیــات پلیس راهور تهــران بزرگ با 
تاکیــد بر اینکه تخلفات حوزه پــالک خودرو جزو 
خط قرمزهای پلیس راهور است، گفت: ما به محض 
مشــاهده این تخلفات، اعمال قانــون انجام داده و 

برخورد می کنیم.
رازقی با اشاره به طرح جدید پلیس در این باره 
بیان داشــت: در این طرح که طی سه هفته گذشته 
اجرایی کرده ایم به شــکل مکانیزه و با اســتفاده از 

دوربین ها تخلفات احصا می شود و اگر کسی پوشش 
پالک را انجام داده باشــد با سامانه های پلیس قابل 
شناســایی است. پوشش دو یا ســه رقم از پالک یا 
پوشاندن حرف روی پالک با سامانه های پلیس قابل 
تشخیص است که این وسیله نقلیه پالکش چیست 

و متعلق به چه کسی است.
وی افزود: با توجه به وضعیت خودرو و مشخصات 
آن اعم از رنگ، کاربری و نوع خودرو این تشــخیص 
صورت گرفته و اعمال قانون در نظر گرفته می شود. 
کار جدیدی که برای تخلفات در نظر گرفته شده این 
است که راننده باید در کالس های آموزشی _ توجیهی 
شرکت کند. در مورد جرایم هم که اعزام به دادسرا و 
سایر روند حقوقی_قضایی که ذکر کردم رخ می دهد.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ درباره 
متخلفین پالکی که از شرکت در کالس های آموزشی 
خودداری می کنند، گفت: با عدم مراجعه، شــکایت 

منع خدمات بر وســیله نقلیه ثبت شده و در سوابق 
او می مانــد و اگر بعدا بــرای دریافت خدمت )نظیر 
شــماره گذاری یا تعویض پالک( بــه پلیس راهور 
مراجعه کند قطعا دچار مشکل می شود و هر نقطه ای 
از ایران باشــد به راهنمایی و رانندگی تهران ارجاع 
داده می شــود تا در این کالس ها شرکت کند و بعد 

شکایت از وسیله نقلیه برداشته شود.
رازقــی درباره تعداد تخلفات ثبت شــده پالک 
خودرو طی ســه هفته گذشته، اظهارداشت: در این 
مدت حدود ســه هزار و 5۰۰ تخلف پوشش پالک 
اعمال قانون شــده اند و حدود 7۰۰ نفر هم در این 

کالس های آموزشی شرکت کرده اند.
وی تاکید کرد: دوربین های راهنمایی و رانندگی 
پالک خودروها را ثبت می کنند و در ســامانه ما بر 
مبنای سایر مشخصات خودرو، پالک اصلی تشخیص 

داده می شود.

دستگیری و انهدام سرشبکه های ایجاد ناامنی در شهر اراک مرتبط با خارج از کشور
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، از دستگیری 
اعضای اصلی یک گــروه عملیاتی مرتبط با خارج از 
کشــور که قصد اقدامات تخریبی و ساختار شکنانه 

علیه امنیت داخلی کشور را داشتند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان،حجت االسالم والمسلمین 
ســید عبدالمهدی موسوی گفت: با توقف اغتشاشات اخیر و 
پایش های اولیه و لزوم شناسایی، دستگیری و انهدام هسته 

شبکه هایی که در داخل کشور و استان علیه امنیت داخلی و 
ملی فعالیت کرده، با نظارت و صدور دستورات قضایی فوری 
و رصد و شناســایی دقیق و انجام اقدامات فنی و تالش های 
صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره 
کل اطالعات اســتان مرکزی با اشــراف اطالعاتی کامل، در 
اقدامی سریع و ضربتی، شبکه ای انسجام بخش که با هدایت 
عوامل خارجــی، قصد اقدامات تخریبی و ساختارشــکنانه 

علیه امنیت داخلی کشــور داشتند در شهر اراک شناسایی 
و متالشی شد.

موســوی افزود: در پی این اقدام ضمن پیشــگیری از 
احیای مجدد تجمعات خیابانی و اعتراضی ساختارشــکن، 

تعداد 1۴ نفر)۴نفر دستگیر و 1۰ نفر احضار( شدند.
وی بیان داشــت: شــبکه مزبور با انجام اقداماتی نظیر؛ 
ســاخت بطری های آتــش زا، آتش زدن پایــگاه مقاومت 

بســیج، طراحی برای ایجاد آتش ســوزی در نقاط پرتردد 
اراک، راه اندازی هســته عملیاتی متشکل از جوانان با حضور 
در تجمعات اعتراضی در اراک، فعالیت گســترده در فضای 
مجازی از طریق تولید و بازنشــر محتوا علیه نظام و ارسال 
مســتندات مربوطه برای لیدرهای خارج از کشور سعی در 
برهم زدن امنیت داخلی اســتان و تشویش اذهان عمومی و 

سیاه نمایی را داشتند.
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دالیل ورود سازمان بازرسی كل كشور 
به عرضه خودرو در بورس اعالم شد

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل 
کشور دلیل ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس 
را اجرای صحیح قانون و پیشــگیری از نقض آن و حمایت از 

مصرف کننده عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان،در پی ورود سازمان بازرسی کل 
کشور به عرضه خودرو در بورس، احمد اسدیان معاون نظارت و 
بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفت وگویی به روشنگری 
پیرامون این موضوع پرداخت و به سؤال مطرح شده پاسخ  داد.

اسدیان گفت: دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در 
بورس با دو هدف اوال اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض 

آن و ثانیا حمایت از مصرف کننده است.
وی افزود: اگر کاالیی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد 
و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمت ها بازی کند و به عنوان 
مثال هر زمان خواســت قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش 
دهد تا مشــتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از 
طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کاال یا مشابه آن 
باشد طبیعتاً عرضه کاال در بورس هم به نفع مصرف کننده است 
و هم شفافیت ایجاد می کند؛ اما زمانی که کاالیی به میزان نیاز 
مردم تولید نمی شــود و از طرفــی تولید کننده منحصر بوده و 
رقبایی در عرضه کاال نداشته باشد عرضه این کاال در بورس به 
نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را 
تعیین می کند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت می کند، زیرا 
با کاهش عرضه به راحتی می تواند قیمت ها را افزایش دهد و در 

مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی ادامه داد: 
تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر 
نیاز جامعه خودرو تولید نمی شود و از طرفی اجازه واردات خودرو 
به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت 
به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کاال طی مصوبات متعدد 
عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده 
۵۸ قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
 سال ها است که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت گذاری اقدام

می کند.
اســدیان گفت: در ســال گذشته شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی با هدف کاهش قیمت ها به مدت یک ســال تنظیم 
بازار خودرو را به وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار محول کرد 
و ریاســت جمهور هم طی دســتورالعمل ۸ ماده ای که صادر 
کرد مقرر کــرد که اوالً تولید خــودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا 
کند و ثانیاً قیمت ها ۱۵ درصد نســبت به ســال ۱۴۰۰ کاهش 
پیدا کند. مدت یک ســال مذکور گذشــت؛ اما نه تولید خودرو 
۵۰ درصــد افزایش پیدا کــرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت. 
طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین شــده باید شــورای رقابت به 
ایفای نقش می پرداخت و با تنظیم دســتورالعمل جدید قیمت 
گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می شود؛ اما با انفعال شورای 
رقابت خودروســازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو 
در بــورس قیمت هــا را نه تنها کاهش ندادنــد بلکه به صورت 
سرسام آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئوالن دولتی 
 هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها

پرداختند.
وی عنوان کرد: سازمان بازرسی اعالم کرد که شورای رقابت 
تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. یا این شورا 
باید از نظر قبلی خود عدول کنند و خودرو را از انحصاری بودن 
خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی اســت وظیفه دارد با تنظیم 
دستورالعمل قیمت گذاری، مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو 

شود؛ اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی درباره 
اینکــه برخی عنــوان می کنند که هدف از این اقدام ســازمان 
بازرسی، حمایت از خودروسازان است، اظهارداشت: خیر، هدف 
خودروســازان طبیعتا این اســت که خودرو را به قیمت باالتر 
بفروشند و محدودیتی در قیمت گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل 
این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، 
دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به 

جز خرید این محصوالت ندارد.
وی افزود: بنابر این با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس 
)در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر( سازمان بازرسی این 
موضوع را اوال بر خالف قانون و نادیده گرفتن قیمت های تعیین 
شده و ثانیا برخالف منافع مصرف کننده می داند و برای حمایت 
از مردم به جهت این که خودرو با قیمت مصوب به دستشــان 

برسد به این موضوع ورود کرده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختیاري:

 فرزندآوري و جواني جمعيت
مورد تأكيد ویژه مقام معظم رهبری است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختیاري 
با بیان اینکه دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فعالیت هاي 
خود را در 7 کارگروه از یک سال اخیر آغاز کرده است، گفت: 
نخســتین کارگروه در این حوزه فرزندآوري و جواني جمعیت 
است که این موضوع مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری قرار 

گرفته است. 
وی افــزود: آماده دریافت طرح های بانوان فعال اســتان در زمینه 
فرزندآوري و جواني جمعیت هستیم تا از ظرفیت آنان در سطح ملي 

نیز استفاده کنیم.
زهرا حبیبي در جشن بزرگ میالد حضرت زهرا )س( و گرامیداشت 
مقام مادر و روز زن در فرهنگســراي بزرگ شهرکرد افزود: میالد این 
بانوي بزرگوار فرصت مغتنمي است تا از بانواني که همپای مردان براي 

توسعه کشور تالش مي کنند، قدردانی کنیم.
وي ایجــاد کســب و کار براي زنان سرپرســت خانــوار، عفاف و 
حجاب، نشاط اجتماعي و تحکیم بنیان خانواده را از دیگر برنامه های 
 کارگروه هاي فعال دفتر زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختیاري

اعالم کرد.

درمکتب امام

ابرقدرت حقیقی
تمام قدرت، قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید، و خودتان را 
فانی بکنید در آن قدرت بزرگ. مادامی که ملت ایران همان قدرت اول 
را که قــدرت معنوی بود و با اهلل اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ 
بشــود شما بیمه هستید؛ بیمه الهی هستید. خدا نکند که دست هایی 
که االن در کار هست و می خواهند شما را مأیوس بکنند، اینها در این 
شیطنتشان پیروز بشوند، و شما را از آن حالی که در اول انقالب داشتید 
منحرف کنند، که آن روز، روزی است که خدای تبارك و تعالی عنایتش 

را خدای نخواسته از شما برمی دارد.
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پرستوی دست آموز سازمان سیا در تهران به دنبال چه می گردد؟

افشای فساد درون سازمانی ضدانقالب
با انتشار ایميل های »نازنين بنيادی«

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
نبایدجاسوسانگلیسرااعداممیکردیم

درروابطمانبااروپاسونامیشد!
سرویس سیاسی-

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان »هشدار سونامي در روابط ایران و اروپا« نوشت: 
»رســانه هاي بریتانیایي، یک روز بعد از فراخوانده شدن ســفیر بریتانیا از تهران براي 
برخي مشورت ها، از اقدامات جدید لندن براي فشار به ایران خبر داده اند. دولت بریتانیا 
اعدام یک محکوم به جاسوسي را در ایران بهانه اقدام هاي جدیدي علیه تهران قرار داده 
است و رسانه هاي این کشور از در نظر گرفتن اقداماتي مانند قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اســالمي در فهرست گروه هاي تروریستي و قطع حمایت از احیاي برجام سخن 
مي گویند. اما مشــکالت روابط تهران با اروپا، فقط به بریتانیا منحصر نمي شود. اتحادیه 
اروپا اعالم کرده است که قصد دارد چهارمین بسته تحریمي خود را علیه ایران در سه 

ماه گذشته به بهانه نقض حقوق بشر به زودي اعالم کند.«
گفتنی است در همه جای دنیا، مسائل امنیتی و بحث جاسوسی یک بحث تخصصی 
و معموال جزو خطوط قرمز هر سیستم حکومتی است و در زمان مطرح شدن یک پرونده 
جاسوسی، حتی در همان کشورهایی که مدعی آزادی بی حد و مرز مطبوعات هستند، 
به شــدت در اظهار نظر درخصوص چنین پرونده هایی محتاط عمل می کنند و زوایا و 
ابعاد این گونه پرونده ها معموال ســال ها بعد از روشن شدن ماهیت پرونده و توضیحات 

مسئولین امنیتی باز می شود.
اما در کشور خود شاهد هستیم که در چنین مواقعی رسانه های طیف مدعی اصالحات 
خود را محق و مجاز دانســته که در باره چنین پرونده هایی یا نوع محکومیت و مجازات 
جاسوســان بپردازد تا به زعم خود هزینه مجازات جاسوسان را باال نشان دهند و برای 

جاسوسان غربی در کشور حاشیه امن ایجاد کنند. 
نمی توان و نباید از کنار اقدام هماهنگ این رسانه ها با غربی ها در فضا سازی به نفع 
جاسوســان، به آسانی عبور کرده و این هماهنگی را تصادفی تلقی کرد. این طیف بارها 
به اقدامات مشــابه و هماهنگی در دفاع از متهمان جاسوســی و مفاسد کالن اقتصادی 

دست زده اند.
درفرانسهانتقادازرئیسجمهورجرماست

روزنامه جمهوری اسالمی در مطلبی با عنوان »فرانسه، دوران خودکاریکاتوری« به 
کارنامه سیاه فرانسه در زمینه حقوق بشر پرداخت و نوشت: »حاال با این سابقه بشدت 
سیاه و تاریک، بسیار مضحک است که رئیس  جمهور فرانسه این روزها دم از آزادی بیان 
و قلم بزند و به یک نشریه هتاك و بی منطق حق بدهد علیه هرکس و هر چیز که بخواهد 
تمرین فحاشی و دریدگی کند! مضحک تر اینکه در همین فرانسه انتقاد در قالب کاریکاتور، 
گزارش، مقاله و طنز از رئیس  جمهور و سایر مسئولین، جرم محسوب می شود و مشمول 
آزادی بیان و قلم و  اندیشه نیست ولی بدترین اهانت ها به پیامبری که میلیاردها انسان 
در سرتاسر جهان پیرو او هستند و در خود فرانسه نیز میلیون ها دوستدار و عاشق دارد 
 که به او ایمان دارند، از مصادیق آزادی بیان و قلم محسوب می شود! اگر دانشمندان و
صاحبان  اندیشــه و نظر فرانسوی درباره »هولوکاســت« چیزی بگویند یا بنویسند که 
برخالف نظر دولت فرانسه باشد، باید به مجازات های سنگین محکوم شوند ولی بدترین 
توهین ها به سران و رهبران کشورها نه تنها جرم محسوب نمی شود بلکه موجب تشویق 
و تایید و تمجید عامالن توهین و نشریه هتاکی که کشور فرانسه را بی آبرو کرده است 

نیز می شود.«
در ادامه این مطلب آمده است: »این نوع برخورد دوگانه، ترسیم یک کاریکاتور از خود 
فرانسه است که برگ دیگری از کارنامه این کشور را سیاه می کند. عقالی دنیا این روزها با 
مشاهده نوع رفتار رئیس  جمهور و سایر مسئولین فرانسه با نشریه »شارلی  ابدو« بیش از آنکه 
به قربانیان این اهانت های وقیحانه فکر کنند، از حضور افراد شیرین  عقلی در مسئولیت های 
 کلیدی فرانســه که قدرت تشــخیص مصالح درازمدت کشورشان را ندارند شگفت  زده

هستند.«

انتشار ایمیل های نازنین بنیادی عالوه برنشان 
دادن سطح مزدوری ضدانقالب گوشه هایی دیگر 
از انشقاق و چندپارگی بین این افراد را نیز بار 

دیگر به نمایش گذاشته است.
با آغاز اغتشاشات شــبکه روسری پرانی در چند 
محله نام یک بازیگر درجه سوم  هالیوود به عنوان یکی 
از لیدرهای آشــوب مطرح شد، در آن روزها »نازنین 
بنیادی« با شرکت در یک نشست غیررسمی در شورای 
امنیت به صورت علنی از کشورهای غربی می خواهد از 
فرصت اغتشاشات از داخل ایران استفاده کرده و کار 
را یکســره کنند! او در آن جلســه پشت میز نماینده 
آمریکا نشســته و می گوید که تحریم به تنهایی باعث 
تغییر رفتار ایران نخواهد شد، بعد از آن نشست »لیندا 
توماس گرینفیلد« نماینده آمریکایی ها به خبرنگاران 
گفت که مواضع نازنین بنیادی همان چیزی است که 

آمریکایی ها به آن اعتقاد دارند.
البته این بار اول نبود که بازیگر  هالیوودی که اغلب 
نقش سیاهی لشکر را در برخی فیلم ها بازی کرده بود، 
این گونه بی پروا علیه مردم ایران موضع گیری می کرد، 
وی پیش ازاین در مصاحبه ای تحریم های اقتصادی را 
برای ایران مثل شیمی درمانی دانست که با هدف نابود 
کردن سرطان، به باقی بدن هم آسیب می رساند و عماًل 
از آسیب دیدن مردم در صورت تحریم بیشتر حمایت 
کــرد، بعدازاین مصاحبه یکی از فعاالن ضدانقالب به 
بازیگر سیاهی لشــکر  هالیوودی توصیه کرده بود که 
لخــت و عریان علیه ایران موضع گیری نکند زیرا این 

دست رفتارها نتیجه معکوس در پی خواهد داشت.
سازمانسیاپرستواستخداممیکند!

با افزایش دامنه آتش اغتشاشــات در چند محله 
نازنین بنیادی به دلیل مواضع رادیکال مدت ها در محاق 
فرورفته و خبری از او در دسترس نبود، به ناگهان به 
صدر اخبار بازمی گردد. رسانه های غربی تصاویری از 
دیدارهایش با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ 
ســفید و کاماال هریس معاون اول بایدن و نیز آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا منتشر کرده تا با فرستادن 
یک پیام خاص مدل حمایتی خود را برای ضدانقالب 

مشخص کنند!
یک وب ســایت ضدانقالب با انتشار تصاویر دیدار 
بنیادی با مقامات آمریکایی نوشــت که کاخ ســفید 
به دنبال لیدرتراشی برای انقالب )اغتشاشات( در ایران 
است، اما بایدن نه از میان نیروها و احزاب ضدانقالب 
بلکه از درون  هالیوود آن را انتخاب کرده است، نازنین 
بنیادی حتی بلد نیســت به زبان فارسی چند کلمه 
صحبت کند؛ آمریکا فردی را انتخاب کرده که آمریکایی 
باشد. در ادامه این مقاله اعتراضی آمده بود که سازمان 
ســیا نازنین بنیادی که سابقه پرســتو بودن را داشته 
به عنوان لیدر اغتشاشات به ضدانقالب تحمیل کرده 
اســت. اشاره این رسانه ضدانقالب از صفت »پرستو« 

به بازیگر  هالیوودی جالب توجه است!
ماجراچیست

ونازنینپرستویچهکسیبودهاست؟
این ماجرا به اوایل سال ۲۰۰۰ بازمی گردد، مادر 
نازنین عضو کلیسای ساینتولوژی بود. نازنین بنیادی نیز 
خود را وقف کار داوطلبانه برای کلیسای ساینتولوژی 
کرد. سایِنتولوژی )Scientology( جنبشی هرچند 
در تبلیغــات بــا ادعاهای فرقه ای دینــی؛ اما درواقع 
محفلی هدایت شــده توسط ســازمان سیا است که 
مجموعه ای از باورها و روش های بدعت گونه نویسنده 
آمریکایی آل. ران هابــارد )L. Ron Hubbard( و 
مرتبطان با او و جانشــینان او را تبلیغ می کند، مبانی 
این فرقه به اصطالح دین نام گذاری شده، عموماً مورد 

استهزا عموم مســیحیان قرارگرفته است و کلیسای 
سایِنتولوژی توسط تحقیقات رسمی و علمی نهاده ای 
قانونی و به ویژه دانشمندان و آکادمیسین ها به عنوان 
فرقه مذهبی خطرناك و حتی مجموعه دالالن و مافیا 

در تجارت های ممنوعه توصیف شده است.
 در مســتند جنجالی و افشاگرانه کمپانی اچ.بی.اُ
پیرامــون   )Going Clear( نــام  بــه   )HBO(
فعالیت هــای فرقه ســایِنتولوژی، یکی از جالب  ترین 
افشــاگری ها صورت گرفته و این موضوع موردبحث 
قــرار می گیرد که اربابان ســایِنتولوژی از عضو جوان 
خود )نازنین بنیادی( می خواهند در جایگاه پرستوی 
سکسی تبدیل به معشــوقه تام کروز )بازیگر مشهور 

آمریکایی( تبدیل شود!
این فیلم در تعداد محدودی از سینماها در اواسط 
مارس ۲۰۱۵ اکران شد و در اواخر مارس ۲۰۱۵ توسط 
گروه اچ.بی.اُ پخش سراســری شد. این یک موفقیت 
بــزرگ در رتبه بندی بود و تا اواســط  آوریل ۲۰۱۵ 
توانســت پنج و نیم میلیون بیننده را جذب کند و در 
رتبه دوم قرار بگیرد. با وجود کمپین مستمر کلیسای 
سایِنتولوژی برای جلوگیری از انتشار آن، در سینماها 
و تلویزیون ها نمایش داده شــد. در این مستند به این 
موضوع اشاره شده است که تام کروز پس از جدایی از 
همسرش به دنبال یک دوست دختر جدید بوده و کلیسا 
برای نفوذ روی این بازیگر آمریکایی نازنین بنیادی را 
به او نزدیک می کنــد. نازنین بنیادی نیز برای اثبات 
وفاداری خود به کلیســا ایــن مأموریت را پذیرفته و 
به  مرور به تام کروز نزدیک می شــود. کلیسا از ژنرال 
آمریکایــی ویلهر می خواهد تا نازنین را به مرور به تام 
کــروز نزدیک کند، او نیز پس از چند عمل زیبایی و 
تغییر در مدل و پوشــش ظاهری نازنین بنیادی را به 

 پرستوی جنسی تام کروز مبدل می کند!
البته نازنین بنیادی به دلیل افشای رابطه اش با تام 
کروز مورد خشم کلیسا قرارگرفته و در برهه ای از زمان 
او را مجبور کردند تا توالت های کلیسا را بشوید، نازنین 
بنیادی پس از مدتی به  هالیوود متصل شده و در چند 
فیلم آمریکایی به عنوان سیاهی لشکر نقش می گیرد، او 
در تمام این مدت زیر نظر سازمان سیا قرار داشته و به 
گفته مسئوالن کلیسا برای او گزارش رد می شده است.
مدتــی بعد از جدایی از این گروه، بنیادی خود را 
یک مسلمان خواند، در سال های اخیر تالش کرد وارد 
فعالیت های سیاسی شود. وی که عضو شورای روابط 
خارجی )اندیشــکده CFR( در آمریکا است، ازجمله 
این فعالیت هایش مصاحبه با رســانه های فارسی زبان 
تحت عنوان فعال حقوق بشر و امضای بیانیه هایی برای 
آزادی برخی مجرمان امنیتی بود؛ البته کنش سیاسی 
 پرستوی سازمان سیا تنها متمرکز بر ایران بود و وی 
هیچ گاه نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای منطقه 

و یا آمریکا و اروپا فعالیتی انجام نداده است.
تالشبرایتحریممردمایرانبهاسمحقوقبشر

گــروه هکری »عدل علی« که چندی پیش گفته 
بود هدف بعدی اش نازنین بنیادی اســت، موفق شد 
ایمیل های او را هک و منتشر کند. ایمیل های بنیادی از 
۲۰۰۱ تاکنون به ۵۸ هزار عدد می رسد. البته میانگین 
ساالنه ایمیل های او از سال ۲۰۱۹ افزایش  یافته است. 
او از این ســال تاکنون ایمیل های جالب توجهی را با 

سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( ردوبدل کرده است.
نازنین بنیادی در ایمیل هایش با نهادهای امنیتی 
آمریکا که به  تازگی منتشرشده برای اقدامات مؤثر برای 
مبارزه با ایران صحبت کرده است. همچنین نام افراد 
نام آشــنایی همچون »ری تکیه« که به ایران ستیزی 
در دســتگاه امنیتی آمریکا مشهور است نیز به چشم 

می خورد. برای مثال در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰، »ری تکیه« 
در نامــه ای به نازنین بنیــادی می گوید که از طرف 
سازمان سیا به دانشگاه شــیکاگو دعوت  شده است. 
»مایک هیدن« رئیس اســبق سیا نیز در این جلسه 
حضور داشــته است. آنها از بنیادی درخواست کردند 
تا درباره تأثیر تحریم ها در براندازی جمهوری اسالمی 
صحبــت کند اما او ترجیح می دهــد تا درباره حقوق 

مدنی صحبت کند.
البته آرام آرام، این بازیگر دســت چندم تبدیل به 
نیروی مســتقیم سرویس های جاسوسی آمریکا شده 
است. برای مثال در اواخر سال ۲۰۲۱، او ارتباطش را 
با ســناتورهای آمریکایی افزایش می دهد. یکی از این 
افراد »رابرت منندز« بوده است. این فرد نویسنده نامه 
افزایش تحریم ها علیه ایران است که توسط پمپئو امضا 

و تأیید شده است.
ازجملــه مواردی که نازنین بنیادی در پروژه های 
خود تمرکز زیادی بر روی آن داشته است؛ سیاه نمایی 
در مسئله حقوق بشر اســت. او همکاری های زیادی 
با ســازمان ضدایرانی »عفو بین الملل« داشــته است 
و نامه نگاری هــای زیادی با آنها انجام داده اســت. او 
نقــش زیادی در کمپین برای آزادی محمد یونســی 
و امیرحســین مرادی داشته اســت. نکته جالب این 
موضوع این است که این دو به دلیل همکاری با سازمان 
تروریستی منافقین داشته اند دستگیر شده بودند. این 
نکته فرضیه تربیت نیروهای جدید اپوزیسیون توسط 

منافقین را تقویت می کند.
در یکی دیگر از این  دست ایمیل ها، نازنین بنیادی 
به مازیار بهاری، سردبیر سایت ایران وایر ایمیلی ارسال 
کرده و می گوید که کسی از ایرانیان حاضر در نیویورك 
و دی سی رو می شناســی که در سمت مدیر ارشد و 
به طور مســتقیم با  هادی قائمــی، مدیر مرکز حقوق 
بشــر ایران کار کند؟ مازیار پاسخ می دهد خبرنگاران 
و فعاالنی که من می شناســم اکثراً با اینترنشنال که 
مستقیم از طرف بن سلمان حمایت مالی می شود کار 
می کنند. مازیار بهاری، سردبیر سایت ایران وایر در این 
ایمیل مستقیماً به حمایت مالی بن سلمان از تلویزیون 

تروریستی اینترنشنال اشاره می کند!
در یــک ایمیل جالب  توجه دیگر ارتباطات میان 
ضدانقالب و ســرویس های جاسوسی به صورت کامل 
علنی شــده اســت، نگا فام از بی بی سی برای نازنین 
بنیادی ســؤاالتی را ارسال و خواســتار پاسخ به آنها 
می شود. بنیادی در جواب به یکی از سؤاالت می نویسد: 
۱۶ جوالی من با کارمندان و مشــاوران ارشد وزارت 
خارجه بریتانیا در حوزه ایران و حقوق بشر دیدار داشتم 
و دربــاره راه های مؤثر برای حمایت بریتانیا از جامعه 
مدنــی ایران صحبت کردیم. من خودم به عنوان عضو 
هیئت مدیره مرکز حقوق بشــر ایران این کار را انجام 
دادم و جرمی  هانت )سیاســتمدار بریتانیایی و از وزرا 
پیشین امور خارجه انگلیس( حضور نداشت اما محتوای 

جلسه برای دفترش ارسال شد تا بازپخش شود.
بنیــادی در جواب به ســالی دیگر می گوید: ۱۷ 
جوالی من به همراه ریچارد رتکلیف )همســر نازنین 
زاغری، جاســوس دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی( در 
پارلمان هســتیم تا کمپین آزادی نازنین را راه اندازی 

کنیم.
افشای ایمیل های بنیادین فارغ از اطالعات درون 
آنها، نشان از آن دارد که در حال حاضر ضدانقالب ها در 
ضدملی  ترین وضعیت خود قرار دارد که در طول تاریخ 
ایران کم نظیر اســت. این جریان ضدمردمی به دلیل 
ناتوانی در جذب اجتماعی، برای اهداف سیاسی شان 
حتی حاضرند به صورت رسمی با سیستم های جاسوسی 

همکاری می کنند و تا سطح  پرستو شدن نزد دولت های 
خارجی خود را خار و خفیف کنند.

به عنــوان  مثال دریکی دیگر از ایمیل های نازنین 
بنیادی که از طرف بنیاد ملی دموکراسی ارسال شده 
اســت، نامه ای تحت عنــوان »فراخوانی برای دفاع از 
دموکراســی« برای مدیر برنامه نازنین آمده است که 
وی با بررسی دیگر امضاکنندگان آنکه شامل نهادهای 
زیر اســت، حاضر به امضا می شود اما با این شرط که 
عنوان وی را بازیگر و فعال حقوق بشر ذکر کنند چراکه 
اگر قرار باشد وابسته به سازمان عفو بین الملل یا مرکز 
حقوق بشــر ایران باشد، باید ابتدا آن نهادها این متن 
را تأیید کنند. بنیاد دموکراسی ها یا همان FDD در 
سال های اخیر آتش تهیه جنگ اقتصادی علیه ایران 
بوده اســت، مارك دوبوویتز، مدیر اجرایی این بنیاد 
متصل به ســازمان سیا در نطق خود در کنگره گفته 
اســت که راه نرمال  ســازی ایران فقط از جنگ اتمی 

می گذرد نه تحریم هدفمند اوبامایی!
انتشــار ایمیل های نازنین بنیادی عالوه بر نشان 
دادن ســطح مزدوری ضدانقالب گوشه هایی دیگر از 
انشــقاق و چندپارگی بین این افــراد را نیز بار دیگر 
به نمایش گذاشته است. به گفته بسیاری از مفسران 
سیاســی، اختالفات ضدانقالب حل ناشــدنی است. 
دعوای آنها بر ســر منابع مالی اســت که دولت های 
غربی و ســازمان هایی همچون »از دی دی« و »ند« 
یا سازمان های جاسوسی مثل سیا و موساد در اختیار 

آنها قرار می دهد.
در حال حاضر ســطح اختالفات میان ضدانقالب 
به حدی اســت که طرفــداران حامد اســماعیلیون 
)ضلــع گروهک منافقین( با رضــا ربع پهلوی )ضلع 
سلطنت طلب( برای تقسیم غنائم جنگی به جان هم 
افتاده و یکدیگر را افشــا می کنند؛ شــاهین مقدم از 
اعضای جداشده از گروه اسماعیلیون اخیراً فاش کرده 
است که حامد اسماعیلیون رضا پهلوی را دور زده است.
البته این اولین بار نیست که افشاگری در ضدانقالب 
باعث روشن شدن سطح مزدوری این افراد شده است، 
اولین بار صوت لو رفته از »ســالومه سیدنیا« مجری 
شبکه منوتو )رسانه فرقه ضاله بهاییت( موردتوجه قرار 
گرفت. او در این فایل صوتی به مصی علی نژاد حمله 

می کند و حتی به او فحاشی می کند.
دیری نگذشــت که مکالمه »رعنــا رحیم پور« با 
مادرش در شبکه های اجتماعی جنجال به پا کرد. در 
این مکالمه مجری بی بی ســی، به مادر خود می گوید 
کشــورهایی که روی اغتشاشات ایران سرمایه گذاری 
کرده انــد به دنبال ایرانی آزاد و یکپارچه نیســتند و 
خواهان تجزیه هستند. همچنین او می گوید شبکه ای 
همچون اینترنشنال استقالل خبری ندارد و با پول های 

سعودی اداره می شود.
به گــزارش مشــرق، چندی پیش نیز »ســاناز 
قاضی زاده« دست به افشاگری زد. او که مجری شبکه 
اینترنشنال است از فساد درون سازمانی و تعرض هایی 
که به او شــد پرده برداشــت. البته همه این افراد به 
استثنا سالومه سیدنیا که ابراز ندامت کرد، مورد غضب 
و خشم فرقه ضدانقالب قرار گرفتند. به نظر می رسد با 
شکست پروژه اغتشاشات و افشاگری ها از فساد موجود 
در بدنه ضدانقالب؛ این گروه سیاســی بیش  از پیش 
به محو شدن و مرگ خود نزدیک می شود. درحالی که 
مرکز اعتدال در عربستان ســعودی ادعا می کرد که 
آشوب ها در ایران جنبشی بدون سر و فاقد ایدئولوژی 
است، اما در سطح عملیاتی تمامی مهره های میدانی و 
فرقه ای به صف شده بودند تا با ایجاد التقاط عقیدتی 

شهرآشوبی بزرگ فراهم آورند.

رئیس قوه قضائیه گفت: طی یک ماه اخیر به 
مناسبت سومین ســالگرد شهادت حاج قاسم و 
میالد حضرت فاطمه زهرا )س( جمعاً حدود چهار 

هزار زندانی واجد شرایط از زندان آزاد شده اند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نشست دیروز 
شــورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به ارفاقات قانونی که 
به مناسب میالد باسعادت حضرت زهرا)س( شامل حال 
بانوان محکوم شــد، اظهار داشت: با کار فشرده و قابل 
تقدیری که از سوی همکاران در ستاد و دادگستری های 
سراسر کشور صورت گرفت، به مناسبت میالد پر خیر 
و برکت حضرت صدیقه طاهره)س( بالغ بر ۹۷۵ نفر از 
محکومین با آزادی مشــروط یا سایر ارفاقات قانونی، از 
نعمت آزادی بهره مند شدند و حدود ۶ هزار نفر زندانی 

در سراسر کشور نیز به مرخصی اعزام شدند.
محسنی اژه ای افزود: این اعمال ارفاقات قانونی در 
قبال محکومین، به استثنای ارفاقاتی است که دو هفته 
پیش به مناسبت ســومین سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی، شامل حال قریب به سه هزار نفر زندانی واجد 

شرایط در سراسر کشور شد. 
وی ادامه داد: طی یک ماه اخیر به مناسبت سومین 

ســالگرد شهادت حاج قاسم و میالد باسعادت بانوی دو 
عالم حضرت فاطمه زهرا )س( جمعاً حدود چهار هزار 
زندانی واجد شــرایط با آزادی مشروط یا سایر ارفاقات 
قانونی، از زندان آزاد شده اند؛ طبیعتاً این زندانیان در زمره 
افرادی بودند که با بررسی های انجام شده، مشخص شد 

حضورشان در بیرون از زندان واجد ضرر نیست.
رئیس قوه قضائیه به تمام زندانیان و محکومانی که 
مشــمول آزادی مشروط شده یا از سایر ارفاقات قانونی 
بهره مند شده  و یا به مرخصی اعزام شده اند و همچنین 
به خانواده های آنها، توصیه کرد و تنّبه داد در ایام آزادی 

و حضور در جامعه مراقبت کنند که مجدد در مسیر خطا 
و ارتکاب جرم قرار نگیرند چرا که در این صورت عالوه بر 
اینکه برای خودشان مجازات سخت تر و سنگین تری در 
پیش است، سبب می شوند بعداً نشود دیگران را مشمول 
ارفاق کرد و فضای اجتماعی هم به گونه ای می گردد که 

مردم ناراحت می شوند.
اژه ای افزود: بالعکس، چنانچه مردم و جامعه احساس 
کردند که محکوم و زندانی مشمول ارفاق قرارگرفته، به 
زندگی عادی خود بازگشته و دیگر مسیر ارتکاب جرم 
را طی نمی کند، چنین امری، هم برای جّو روانی جامعه 
مناسب اســت و هم حائز آثار تربیتی است و هم آنکه 
برای خود فرد آزاد شــده و خانواده او، مفید و سودمند 

خواهد بود.
بخشیدهشدن۳۱۰محکومبهقصاص

طی۹ماههسالجاری
وی با اشــاره به آمار صلح و سازش در پرونده های 
قصاص بیان داشت: طی ۹ ماهه سال جاری، با تالش های 
مســتمر و قابل تقدیــر همکاران در دادگســتری ها و 
شوراهای حل اختالف و کمک خّیرین و همچنین عنایت 
و گذشتی که اولیای دم داشتند، بالغ بر ۳۱۰ محکوم به 

قصاص، بخشیده شده و به زندگی بازگشتند. 

رئیس قوه قضائیه خبر داد

آزادی ۴ هزار زندانی واجد شرایط طی یک ماه اخير با رأفت اسالمی

دبیرکل شورای  عالی سیاسی یمن با اشاره 
به نقش »شهید قاسم ســلیمانی« در پیروزی 
ملت، ارتش و کمیته های مردمی یمن، گفت: راه 
این فرمانده بزرگ و جمهوری اسالمی را ادامه 
بارها  می دهیم، همان طور که طی مذاکرات هم 
از ما خواسته شده است که با جمهوری اسالمی 
قطع رابطه کنیم، اما ما زیر بار نرفتیم، چون دشمن 
خود را خوب می شناسیم و می دانیم چه اهدافی 
را دنبال می کند، در عین حال که سیاست های ما 

هم واضح و روشن است.
دکتر یاسر الحوری دبیرکل شورای  عالی سیاسی 
یمن در گفت وگو با تســنیم خاطرنشان کرد: جنایت، 
ترور و از جمله ترور سیاســی جنایت غیرانسانی است 
و بــر نبرد حق و باطل تأکید می کند که تا روز قیامت 
ادامه خواهد یافت، شهید قاسم سلیمانی مرد این دوران 

بود و ارزش او برای محور مقاومت بسیار زیاد است.
وی اظهار داشت: نبردی که حاج قاسم سلیمانی 
دست به آن می زد، کاماًل روشن و آشکار بود؛ نبردی بود 
که نقطه عطف منطقه در مبارزه با امپریالیسم جهانی 
محســوب می شد که در رأس آن آمریکا قرار دارد، لذا 
او انتظار شــهادت را در هر لحظه داشت. آمریکا با این 
اقدام خود ثابت کرد که پایه و اســاس شکل گیری اش 
بر جنایت و ترور مبتنی است، به همین دلیل جنایتی 
که آمریکا مرتکب شد، کاماًل قابل انتظار و پیش بینی 

بود و شــهادت حاج قاسم سلیمانی امری مورد انتظار 
بود و خودش هم آرزویش را داشت.

هرشهیدکهدرهرنقطهازمحورمقاومتبرزمینمیافتد
بذریاستکهدرزمینکاشتهمیشود

دبیرکل شــورای  عالی سیاسی یمن بیان داشت: 
این شــهادت دارای ارزش و معنای بزرگی است و ما 
به جمهوری اســالمی ایران و همچنین برادرانمان در 
عراق به خاطر این دو ضایعه بزرگ تســلیت می گوییم 
و تأکید می کنیم هر شهیدی که در هر نقطه از محور 
مقاومــت بر زمین می افتد، بذری اســت که در زمین 
کاشته می شــود برای بار دادن رزمندگان جدید برای 

مقابله با کفر و باطل.
الحــوری تصریح کرد: همه محــور مقاومت چه 
برادران ما در حزب اهلل لبنان چه انصاراهلل یمن همه با 

یک دشمن روبه رو هستند.
وی تأکید کرد: مــا اعتقاد داریم آمریکا با این 
اقدام خود را رســوا کرد و نشــان داد که فقط در 
خدمت ترور و تروریســم در اشــکال مختلف آن 
است، بدون اینکه احترامی برای قوانین و معاهدات 

جهانی قائل شود.
تنهاراهمقابلهبااستکبارجهانی

اتحادویکپارچگیجهاناسالماست
دبیرکل شــورای  عالی سیاسی یمن گفت: آمریکا 
از دید ما دولتی جنایتکار اســت که بر پایه کشــتار و 

قتل عام دیگران بنا شده و سردمدار طاغوت و استکبار 
جهانی است، تنها راه مقابله با آن نیز اتحاد و یکپارچگی 

جهان اسالم است.
الحوری با بیان اینکه شــهید حاج قاسم سلیمانی 
هدیــه خدا برای محور مقاومت بود، بیان داشــت: او 
بخشــش و لطفی بود که مستمر ادامه دارد، او مردی 
بود که همه معانی پیروزی و موفقیت را در خود داشت، 
او کســی بود که به تمام معنا به پیروزی الهی ایمان و 
باور داشت و برای تحقق آن در سرتاسر محور مقاومت 

فعالیت می کرد.
وی اظهار داشــت: تأکید می کنیم که حاج قاسم 
ســلیمانی نقش بسیار مهمی در پیروزی ملت یمن و 
همچنین ارتش و کمیته های مردمی یمن و باال رفتن 

قدرت آنها ایفا کرد.
طیمذاکراتبارهاازماخواستهشدهاست
کهباجمهوریاسالمیقطعرابطهکنیم

دبیرکل شورای  عالی سیاسی یمن با اشاره به اینکه 
حاج قاسم سلیمانی پایه گذار حضور میدانی این نیروها 
بود و این موضوعی است که سید عبدالملک الحوثی، 
رهبر انصاراهلل نیز بر آن تأکید داشــت، گفت: ما با این 
تصاویــر تأکید می کنیم که راه ایــن فرمانده بزرگ و 
جمهوری اســالمی را ادامه می دهیــم، همان طور که 
طی مذاکرات هم بارها از ما خواســته شده است که با 
جمهوری اسالمی قطع رابطه کنیم، اما ما زیر بار نرفتیم، 

چون دشمن خود را خوب می شناسیم و می دانیم چه 
اهدافی را دنبال می کند، در عین حال که سیاست های 

ما هم واضح و روشن است.
الحوری ابراز داشــت: به همین دلیل به این شهدا 
افتخار می کنیم، چون هشت سال ایستادگی و مقاومت 
یمن مرهون خون شهدایی است که ادامه دهنده و در 
مسیر حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در برابر 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند که برخی از رژیم های 
منطقه درصدد عادی  سازی روابط با آنها هستند؛ اما ما 
آشکارا می گوییم که رهبری در صنعا و مردم یمن در 
برابر آنها می ایســتیم، نبرد ما روشــن و آشکار است، 
همان طور که دوســتان و دشــمنان ما هم مشخص 
هستند و حق ماست که به چنین رهبرانی افتخار کنیم.

آمادهورود
بههرنبردیکهدشمندرآنورودکند،هستیم

وی با اشــاره به اینکه ما با ایستادگی و مقاومت و 
پیروزی های میدانی خود علیه دشــمن آنها را زیر پا 
می گذاریم و آماده ورود به هر نبردی که دشمن بخواهد 
در آینده در آن ورود کند، هســتیم، خاطرنشان کرد: 
راه ما راه شهادت است، راه ما شفاف و روشن است که 
پایان آن پیروزی اســت، آن هم پیروزی ای برای همه 
محور مقاومت، چون پیروزی ایران پیروزی یمن است 
و بالعکس، درواقع هر پیروزی برای محور مقاومت در 

هر نقطه پیروزی برای کل اعضای محور است.

دبيركل شورای  عالی سياسی یمن: راه »حاج قاسم« را ادامه می دهيم

ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
بودجه گفت: رئیس مجلس شــورای 
این کمیسیون  اسالمی در جلســه 
ما  به  توصیه هایی  و  یافــت  حضور 
درباره بررســی الیحه بودجه سال 

آینده کرد.
رحیم زارع در تشــریح جلسه صبح 
دیروز )دوشــنبه ۲۶ دی ماه( کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار داشت: 
در ابتدای جلسه امروز محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسالمی حضور یافت 
و نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه ســال 

آینده کشور را تشریح کرد.
وی بیان کرد: رئیس مجلس شــورای 
اسالمی دغدغه ها و نقشه راهی را که باید 
در بررسی الیحه بودجه سال آینده مدنظر 
قرار گیرد، مطرح کرد. تأکید قالیباف بر 
این بود که به سقف بودجه اضافه نشود، 
از بی انضباطی مالی جلوگیری کنیم و در 
مواردی که بیش برآورد وجود دارد، منابع 

و مصارف واقعی باشد.
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
ســال ۱۴۰۲ تصریح کرد: رئیس مجلس 
نقشه راهی درباره تخفیف مالیاتی کسب و 
کارهای کوچک و حمایت از کسب و کارها 
در فضای مجــازی و توجه به حوزه های 
اشتغال، معیشت و مسکن داشت که در 
جریان بررســی جزئیات بودجه در نظر 

خواهیم گرفت.

۱۰۴هزارمیلیاردتومانیارانهنان
دربودجهتعیینشدهاست

زارع با اشاره به اینکه امروز ما بخش 
مصــارف الیحه بودجه ســال آینده را با 
حضــور میرکاظمی مورد بررســی قرار 
دادیــم، تأکید کرد: موضــوع مربوط به 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و 
هدفمندی یارانه ها در بودجه مورد بررسی 
قرار گرفت. دولت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
برای یارانه هــا پیش بینی کرده که ۱۰۴ 
هــزار میلیارد تومان بــرای یارانه نان در 

نظر گرفته شده است.
وی افزود: دولت در الیحه بودجه ســال 
آینــده افزایش حقــوق ۲۰ درصدی را برای 
کارکنان دولت پیش بینی کرده و حداقل حقوق 
هم ۷ میلیون تومان اســت و سقف معافیت 

مالیاتی حقوق هم ۷ میلیون تومان است.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
گفــت: ایجــاد صندوق های پیشــرفت در 
اســتان ها هــم در بودجه ســال آتی آمده 
اســت که برای هر اســتان هــزار میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. 
۱۵ هــزار میلیــارد تومان بــرای صندوق 
 تثبیت بازار ســرمایه پیش بینی شده است.
 ۱۰ درصد منابــع هدفمندی یارانه ها یعنی

۶۹ هــزار میلیــارد تومان آن بــرای حوزه 
ســالمت و ۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
هم برای پزشــک خانــواده در نظر گرفته 

شده است.

آلمان هم بــه تبعیت از انگلیس و 
فرانسه و در پی اعدام جاسوس لندن، 
از احضار سفیر ایران در برلین خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعالم کرد 
دوشــنبه )۱۶ ژانویه، ۲۶ دی( آنالنا بائربوك 
وزیر خارجه این کشور سفیر ایران در برلین 
را برای بار دوم در یک هفته به دلیل ادعایی 
»نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدام ها« 

توسط تهران احضار کرد.
به نوشــته رویتــرز، کریســتوفر برگر 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در کنفرانس 
خبری معمول دولت در برلین گفت: می توانم 
تایید کنم که ســفیر ایران به جلســه ای در 

وزارت خارجه احضار شد. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، احضار 
ســفیر ایران در برلین بعد از اعدام علیرضا 
اکبــری تبعه ایرانی- بریتانیایی )جاســوس 

انگلیس( انجام شده است. 
اعدام  آلمــان  وزارت خارجه  پیش تــر 
جاسوس انگلیس را »اقدام غیرانسانی دیگر 
از سوی رژیم ایران« خواند و تاکید کرد: »ما 
در کنار دوستان انگلیسی خود هستیم و به 
هماهنگی نزدیک اقداماتمان در قبال رژیم و 
حمایت خود از مردم ایران ادامه می دهیم.« 
سه روز پیش وزارت خارجه فرانسه هم 
در بیانیه ای از احضار کاردار جمهوری اسالمی 
ایران در پاریس در اعتراض به اعدام علیرضا 

اکبری خبر داد. 

»جیمز کلورلــی« وزیر خارجه انگلیس 
هم شنبه پس از اعالم اعدام جاسوس لندن 
از سوی قوه قضائیه ایران، اعالم کرد به طور 
موقت سفیر خود را از تهران برای رایزنی های 
بیشتر فرا می خواند. پیش از اقدام انگلیس، در 
واکنش به مداخالت نامتعارف لندن از جمله 
در قلمرو امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، 
ســفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه 
احضار و به او گفته شــد کــه »اقدام قاطع 
برای صیانــت از امنیت ملی ایران منوط به 

رضایت دیگر دولت ها نیست«.
اعدام این جاســوس که بر اساس اعالم 
وزارت اطالعــات، اطالعات مهم کشــور را 
به صورت کامال آگاهانه در اختیار ســرویس 
جاسوسی دشمن قرار می داده و از مهم ترین 
عوامل جاسوسی سرویس اطالعاتی انگلیس 
در مراکز حساس و راهبردی کشور بود، بهانه 
جدید کشورهای غربی برای اعمال فشار بر 

ایران شده است. 
پیش تر پایگاه اطالع رسانی پارلمان اروپا 
در بیانیه ای اعالم کرد در نشســت پارلمان 
اروپا در استراســبورگ فرانســه نمایندگان 
پارلمان قصــد دارند امروز سه شــنبه )۱۷ 
ژانویه( واکنش اتحادیه اروپا به »اعتراضات 
و اعدام ها« در ایران را با جوزپ بورل مسئول 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا به بحث 
بگذارند و روز پنجشنبه قطعنامه ای به رای 

گذاشته خواهد شد.

آلمان سفير ایران را احضار كرد

زارع تشریح کرد
توصيه های بودجه ای »قاليباف«؛

از كسب وكار مجازی و خرد حمایت شود



سازمان ملل: نیمی از جمعیت افغانستان 
گرسنه اند!

کمیساریای عالی ســازمان ملل متحد در گزارش 
ســاالنه خود درباره بحران انسانی در افغانستان اعالم 
کرده: هیچ نشانه ای از کاهش بحران انسانی در افغانستان 

وجود ندارد و فقر در این کشور افزایش یافته است.
ایــن نهاد با بیــان اینکه »بیش از نیمــی از جمعیت 
40 میلیونی افغانســتان به غذای کافی دسترسی ندارند« 
گفته: »اعمال محدودیت برای کار زنان افغان در موسسات 
غیردولتی نیز روند کمک رســانی به افغان های نیازمند را با 

کندی رو به رو کرده اســت و تاثیــر بدی بر زنان و کودکان 
این کشــور خواهد داشت...هنوز هم 3 میلیون نفر از مردم 
افغانســتان از مکان های اصلی خود آواره هستند و جامعه 
جهانی نیز نتوانســته اســت مانع آوارگی مردم این کشور 
شــود.« براســاس این گزارش پس از حاکمیت طالبان در 
افغانستان جنگ کاهش یافته است، اما افزایش قیمت مواد 
اولیه، اقتصاد ضعیف و محدودیت های پی در پی در برابر زنان 

عامل بدبختی افغان ها شده است.

65 درصد ژاپنی ها
خواستار انحالل پارلمان این کشور هستند

نظرسنجی های جدید نشان می دهد که اکثریت مردم 
ژاپن معتقدند پارلمان فعلی بی خاصیت است و باید منحل 

و انتخابات جدیدی در این کشور برگزار شود.
پیش تر مســئول سیاســتگذاری حزب حاکــم لیبرال 
دموکراتیک ژاپن گفت؛ الزم است پارلمان منحل شود و انتخابات 
جدیدی برگزار شــود. این در زمانی بود که دولت توکیو برای 
افزایش مالیات ها برای تامین هزینه های دفاعی پیشــنهاد داد 
و این سیاستمدار تاکید داشت که انحالل پارلمان و برگزاری 

انتخابات برای این اســت که مشخص شــود که آیا این اقدام 
توسط مردم حمایت می شود؟ حاال نظرسنجی شبکه تلویزیونی 
»ان اچ کی« نشان می دهد، محبوبیت دولت »فومیو کیشیدا« 
به کمترین میزان -33 درصد- رســیده و سه درصد نسبت به 
دســامبر کاهش نشان می دهد. 4۹ درصد از پرسش شوندگان 
گفتند، انحالل پارلمان ژاپن و پرسیدن خواست رأی دهندگان 
 در جریــان انتخابات جدید ضروری اســت، در حالی که تنها 

3۵ درصد مخالف انحالل پارلمان بودند. 
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پولیتیکو خبر داد

خطر ورشکستگی صنایع پر مصرف و بیکاری 8 میلیون نفر در اروپا

نگاه

سرویس خارجی-
تارنمای »پولیتیکو« در گزارشــی با اشــاره به 
بحران انرژی در اروپا به دنبال جنگ اوکراین نوشته 
صنایع تولیدی و صنایع پرمصــرف انرژی در خاک 
اروپا در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند و در صورت 
ورشکستگی، چیزی بالغ بر 8 میلیون نفر کار خود را 

از دست خواهند داد.
جنگ اوکراین در ســال 2022 میالدی به بروز بحران 
انــرژی و به دنبال آن ورشکســتگی ده ها هزار شــرکت و 
فروشگاه و صنعت در سرتاسر جهان به ویژه اروپا منجر شد. 
بســیاری از ارزیابی ها نشان می دهد که سایه بحران انرژی و 
بحران اقتصادی و تورم در سال جاری میالدی نیز بر سر اروپا 

سنگینی خواهد کرد. 
نشــریه آمریکایــی »پولیتیکو « پــا را از این هم فراتر 
گذاشته و هشــدار داده با ادامه بحران انرژی مسئله تولید و 
بــه ویژه بقای صنایع پرمصرف در اروپا در معرض خطر قرار 
گرفته است. در گزارش این نشریه آمده: »افزایش بی سابقه 
بهای انرژی در سال 2022 به دنبال جنگ اوکراین و تحریم  
واردات انرژی از روســیه در کنار گسترش بازارهای رقابت، 
بقای صنایع تولیدی در خاک اروپا و ادامه حیات »ســاخت 

اروپا« را به چالش کشیده است.«
این گزارش می افزاید: »در چنین شــرایطی، تصویب قانون 
جدید آمریکا برای حمایت از صنایع ســبز تحت عنوان »قانون 
کاهش تورم«، مقام های اروپایی را که واشــنگتن را متحد خود 
می دانســتند،  بهت زده و خشــمگین کرده است. بر این اساس، 
افزایــش بهای انرژی در اروپا از یک طرف، صنایع را برای بقا در 
عرصه رقابت با چین و آمریکا به خروج از خاک اروپا ناچار خواهد 
کرد، و از طرف دیگر، قانون جدید کاهش تورم آمریکا بســیاری 
از کسب وکارها را به تغییر مکان به این کشور تشویق می کند.«

 به گزارش ایرنا »پولیتیکو« این را هم نوشــته است که: 
»بحران انرژی به طور مستقیم بر بسیاری از صنایع تولیدی 
پر مصرف از جمله صنعت شیشه  سازی، فلز، کود شیمیایی، 
کاغذ، ســیمان و سرامیک اثر می گذارد و نابودی این صنایع 
به معنای از دســت رفتن ۸ میلیون شــغل در اروپا خواهد 
بود. وضعیت کنونی، رهبران اروپایی را از گســترش پدیده 
»صنعت زدایی« در سراســر خاک اروپا نگران کرده اســت؛ 

به منظــور جلوگیری از این شــرایط نامطلوب و همچنین 
پیامدهــای سیاســی و اجتماعی آن، این مســئله در صدر 
فهرســت دســتورکار اتحادیه اروپا برای 2023 قرار گرفته 
اســت...با وجود ایــن نگرانی ها،  بهــای گاز در اروپا با وجود 
کاهش های اخیر هنوز حدود ۶ برابر بیشــتر از میانگین در 
۱0 سال گذشته و بیش از چهار برابر کشورهای رقیب مانند 
آمریکاست که این می تواند به نقل مکان شرکت های بزرگ 
بــه خارج از خاک اروپا و نابودی کســب وکارهای کوچک تر 

منجر شود.«
قانون سرکوب معترضان در انگلیس تصویب شد

دولت انگلیس هم به عنــوان مدعی پرچمداری حقوق 
بشر در مواجهه با اعتراضات فزاینده عمومی به اوضاع بغرنج 
اقتصادی و در شرایطی که نهادهای نظارتی نسبت به تشدید 
اوضاع مالی مردم در ســال جدید میالدی هشدار می دهند، 
به وضع قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه متوسل شده است. 
در همین راســتا دولت محافظه کار »ریشی سوناک« بامداد 
دوشــنبه اعالم کرد که قدرت پلیس انگلیس را برای مقابله 
با اعتراضات مدنی به گونه ای افزایش داده است که این نهاد 
امنیتــی بتواند پیش از بروز ناآرامی  در ســطح جامعه، وارد 
عمل شده و تحرکات اعتراضی را سرکوب کند. ادعای دولت 
بــرای وضع قوانین جدید، جلوگیــری از اختالل در زندگی 

روزمره مردم عنوان شــده و به این بهانه ادعا کرده است که 
طبق قوانین جدید پلیس نیازی به انتظار کشیدن برای بروز 
اختالل در سطح جامعه نخواهد داشت و می تواند اعتراضات 

را قبل از بروز هرج و مرج سرکوب کند.
در ایــن بیانیــه که یــک نســخه آن در تارنمای دفتر 
نخست وزیر انگلیس منتشر شد، آمده: »پلیس نیازی نخواهد 
داشــت که مجموعه ای از اعتراضات توســط یک گروه را به 
عنوان حوادث مســتقل تلقی کند و می تواند تأثیر کلی آنها 
را در نظــر بگیرد. به این ترتیب پلیس قــادر خواهد بود تا 
با پویش های طوالنی مدتی کــه برای ایجاد اختالل در بازه 
زمانی چند روزه یا چند هفته ای طراحی شــده اند، برخورد 
کند«.»ریشــی ســوناک« در این باره ادعا کرد که برگزاری 
اعتراضات مدنی یک حق مســلم و مطلق بشمار نمی رود و 
دولت اجــازه نخواهد داد که تحرکات اعتراضی باعث اخالل 
در نظم زندگی مردم شود. وی مدعی شد که قوانین جدید به 

اعتراضات »مخرب« و »ویرانگر« پایان خواهد داد.
قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را »الیحه سرکوب« 
می خوانند از یک ســو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه 
اختیــارات نیــروی پلیس در اعمــال محدودیت یا تحمیل 
محدودیت های ناروا در زمینه های اعتراض صلح آمیز می شود 
و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش 

عمومی و تعیین محکومیت تا ۱0 ســال حبس برای موارد 
معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم 
می کند.این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعاالن 
حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این الیحه را 
تالشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض 
می دانند.با این وجود بیــش از یک صد هزار تن از کارکنان 
دولــت انگلیس قصد دارنــد تا در تداوم اعتراض مشــاغل 
عمومی به مشکالت اقتصادی، شرایط کاری و دستمزدهای 
خود در روز یکم فوریه 2023 )۱2 بهمن ۱40۱( دســت از 
کار بکشند. این اعتصاب بزرگ ترین حرکت اعتراضی نامیده 
شــده و قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله 
نیروهای مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و 

کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.
هجوم مردم به پمپ بنزین ها در فرانسه

در فرانسه نیز شهروندان این کشور در پی فراخوان های 
گسترده سیاستمداران و رهبران اتحادیه های کارگری برای 
برگزاری اعتصابات و تظاهرات گسترده و میلیونی در روز ۱۹ 
ژانویه)2۹ دی( ، از ترس بروز دوباره بحران سوخت به سمت 
پمــپ بنزین ها هجوم آوردند. تارنمای روزنامه »لو پاریزین« 
با اعالم این خبر نوشــت:» مردم فرانسه به دلیل تجربه های 
مشابه گذشته به ســمت جایگاه های سوخت هجوم آوردند 
و برخــی جایگاه ها به طور موقت با کمبود ســوخت مواجه 
هستند.این روزنامه فرانسوی تاکید دارد که خطر اعتصاب در 
پاالیشگاه های این کشور به گوش می رسد. برخی جایگاه داران 
نیز اعالم کردند که به دلیل شرایط حاکم، شهروندان 2 برابر 

معمول برای دریافت سوخت مراجعه می کنند.
روزنامه »کاپیتال« نیز دیروز با انتشار گزارشی به شتاب 
فرانســوی ها بــرای دریافت بنزین در جایگاه های ســوخت 
این کشور پرداخت و نوشــت: با توجه به تظاهرات گسترده 
۱۹ ژانویــه)2۹ دی( علیه اصالحات بازنشســتگی، ترس از 
بروز اعتصاب در پاالیشــگاه ها در پیش اســت و بسیاری از 
فرانســوی ها نمی خواهند وضعیت اکتبر)مهر ( سال گذشته 
میالدی را دوباره زنده کنند.در این گزارش یادآوری شــده 
اســت که همــه اتحادیه ها به طور هم  صدا از فرانســوی ها 
خواستند تا برای اعتراض به پروژه اصالح قانون بازنشستگی 
دولــت در روز پنجشــنبه ۱۹ ژانویــه متحد شــوند.هجوم 
فرانســویان به سمت جایگاه های ســوخت در شرایطی رخ 
می دهد که وزیر انتقال و انرژی این کشور روز جمعه گذشته 
در مصاحبه با »فرانس اَنفو« با بیان اینکه هیچ پاالیشــگاهی 
در اعتصابات شــرکت نخواهد کرد، از شــهروندان فرانسوی 
خواســته بود که وحشت نکنند و به سمت پمپ های بنزین 
هجوم نیاورند.اما روزنامه کاپیتال با استناد به گزارش روزنامه 
لو پاریزین اضافه می کند که ســخنان یاد شده مانع از ترس 

فرانسوی ها برای بروز چالش در هفته های آتی نشده است.
دولت ماکرون سه شــنبه هفته گذشته الیحه جنجالی 
اصالحات بازنشســتگی را ارائه کرد؛ طرحــی که به اعتقاد 
تحلیلگران جرقه اعتراض ها را در این کشــور اروپایی روشن 
می کند و موجب انفجار نارضایتی ها خواهد شد.دولت فرانسه 
در طرح جدید اصالحات بازنشســتگی موضوع افزایش سن 
بازنشســتگی از ۶2 به ۶4 ســالگی را مطرح کرده اســت.
اتحادیه های اصلی فرانسه به اتفاق آرا مخالف این اصالحات 
هستند و پنجشــنبه را به عنوان نخســتین روز اعتصاب و 

تظاهرات علیه این اصالحات اعالم کردند.

سرویس خارجي-
ادامه اختالفات عمیق داخلي در رژیم صهیونیستي 
باعث شــده تا رئیس این رژیم نیز نسبت به فروپاشي 

داخلي بدلیل تشدید اختالفات هشدار دهد.
یــک روز پس از برگــزاري تظاهرات ۱00 هــزار نفري در 
تل آویو و دیگر شــهرهاي فلسطین اشــغالي، آیزاک هرتزوگ 
رئیس رژیم صهیونیستي هشــدار داد که تل آویو با یک بحران 
قانون اساسی به دلیل طرح مورد مناقشه نتانیاهو براي تضعیف 
دســتگاه قضایي رو به روست. هرتزوگ در بیانیه ای گفت: »ما در 
چنگال یک اختالف نظر عمیق هستیم که ما را از هم می پاشد. 
این درگیری عمیقاً مرا نگران می کند، همان طور که بســیاری 
دیگر را نیز نگران کرده است و ادامه شرایط منجر به چندپارگي 
تل آویو خواهد شد.« هشدار جدید هرتزوگ نسبت به باالگرفتن 

اعتراضات داخلي علیه طرح نتانیاهو است. 
نتانیاهو در حال حاضر داراي سه پرونده باز قضایي است و 
دریافت رشوه،  کاله برداری و نقض اعتماد عمومی سه اتهام بزرگ 
است که پس از بررسی پرونده های قضایی به او وارد شده است. 
از سوي دیگر نتانیاهو در حال حاضر برای ششمین بار در رژیم 
صهیونیستي به نخست وزیری رســیده و در ائتالف با گرو های 
تندرو و دست راســتی، اکثریت در پارلمان را در دست دارد. او 
با تکیه بر کابینــه جدید خود که از آن به عنوان تندروترین در 
تاریخ کوتاه ۷0 ســاله رژیم صهیونیســتي یاد مي شود، بدنبال 
تغییر قوانین قضایي است تا بتواند از محکمه و دادگاه فرار کند. 
این موضوع نیز با واکنش بســیاري تندي در مناطق اشــغالي 
مواجه شــده و بسیاري نسبت به هرج و مرج هشدار مي دهند. 
پیش از این نیز بنی گانتس، وزیر جنگ ســابق کابینه نتانیاهو 
و از مخالفــان فعلــي او را متهم کرده بود که همه را به ســوی 
»جنگ داخلی« سوق می دهد. در واقع جنجال ها بالفاصله پس 
از تشکیل کابینه نتانیاهو آغاز شد. بن گویر، چهره تندرو و وزیر 
امنیت ملی رژیم صهیونیســتي اخیراً با بازدید از مسجداالقصی 
به خشــونت ها دامــن زد. در حال حاضر ورود صهیونیســت ها 
به مســجداالقصي محدود اســت و به دلیل افزایش تنش پس 
از حضور بن گویر در مســجداالقصي، وضعیتی شبیه به جنگ 
به وجود آمده اســت. جنگي که از یک میان گروه هاي مختلف 
صهیونیســتي در تل آویو جریان دارد و سوي دیگر این جنگ 
میان فلســطیني ها و رژیم صهیونیستي است که انتظار مي رود 

آتش آن در سال میالدي جدید شعله ورتر از گذشته باشد.
ناامیدی از آینده و فرار بی امان صهیونیست ها از فلسطین

همچنیــن درحالــی که شــاخص های جنــگ داخلی در 
فلسطین اشــغالی بیش از هرزمانی افزایش یافته، درصد باالیی 
از صهیونیســت ها با اعتراف به اینکه امیدی به آینده ندارند، در 
تالش برای فرار بی بازگشــت از اراضی اشغالی هستند که یک 
تهدید موجودیتی بزرگ برای صهیونیســم محســوب می شود. 
حقیقتی که رژیم صهیونیســتی نمی تواند آن را پنهان کند این 
اســت که با تشــدید تنش ها و اختالفــات، در معرض تجزیه و 
فروپاشی از درون قرار گرفته است. اطالعات رسمی ای که اخیراً 
مؤسســات آماری رژیم اسرائیل منتشر کرده اند، بیانگر تقاضای 
قابل توجه اسرائیلی ها برای دریافت تابعیت های اروپایی با هدف 

مهاجرت از فلسطین اشغالی به اروپا و آمریکاست،
حتی یک ســازمان صهیونیســتی شــروع بــه راه اندازی 

کمپین هایــی برای دعوت از صهیونیســت ها جهت مهاجرت از 
فلسطین اشغالی شــده و تأکید کرده است که در وهله نخست 
قصــد دارد بعد از روی کار آمدن کابینه افراطی نتانیاهو، به ۱0 
هزار صهیونیست برای مهاجرت کمک کند. نشریه عبری »زمان 
اســرائیل« نیز در نوامبر گذشته با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
درخواست صهیونیست ها برای گرفتن تابعیت فرانسه ۱3 درصد 
و تابعیت آلمانی و پرتغالی ۱0 درصد افزایش یافته است، عالوه بر 
آن از ســال 202۱ میزان درخواست اســرائیلی ها برای گرفتن 
تابعیت اروپایی، نســبت به سال های گذشته ۶۸ درصد افزایش 
یافته است. این مســئله بیانگر تهدیدی بزرگ برای موجودیت 
صهیونیســتی اســت که روی عامل جمعیت و جذب یهودیان 
سراسر جهان برای مهاجرت به فلسطین اشغالی برای بقای خود 
حساب باز کرده بود. تشدید افراط گرایی در جامعه صهیونیستی 
به ویــژه با روی کار آمدن کابینه فاشیســتی نتانیاهو، تشــدید 
وضعیت دوقطبی و اختالفات و درگیری های سیاســی، وخامت 
اوضاع امنیتی در سراسر اراضی اشغالی و تداوم تهدید مقاومت و 
ایران علیه آینده رژیم صهیونیستی، از مهم ترین عواملی است که 

اسرائیلی ها را به سمت مهاجرت معکوس سوق می دهد.

نتانیاهو می خواهد همه را فدای خود کند
در خبر دیگري یک مقام پیشین رژیم صهیونیستی با اشاره 
به تصمیم کابینه راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو برای 
تغییــر قوانین قضائی این رژیم برای نجــات نتانیاهو از تعقیب 
قضایی به اتهام فساد و رشوه خواری گفت که نتانیاهو می خواهد 
همــه فدای خود کند. »گیلید شــر« رئیس دفتــر ایهود باراک 
نخست وزیر اســبق رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در گفت وگو 
با شــبکه تلویزیونی صهیونیستی »آی24نیوز« درباره تظاهرات 
اخیر علیه کابینه بنیامین نتانیاهو در سرزمین اشغالی فلسطین 
گفت: »اســرائیلی ها حق دارند علیه فدا شدن برای دغدغه های 

شخصی یک نفر یعنی نخست وزیر قیام کنند.«
میزان باالی ناامیدی صهیونیست ها

از ســوي دیگر در حالی که دولت اشغالگر با خطرناک ترین 
بحران سیاســی داخلی مواجه اســت، داده هــای آماری جدید 
حاکی از این هســتند که میزان اعتماد شهروندان صهیونیستي 
بــه نهادهای حاکمیتــي آن به پایین ترین ســطح خود در 20 
سال گذشته رســیده است. ســیوان هیالی، خبرنگار روزنامه 
عبری زبان یدیعوت آحارونوت فاش کرد، موسســه دموکراسی 

رژیم صهیونیســتی بیستمین شاخص ساالنه خود را اعالم کرد 
که نشان می دهد نســبت اعتماد صهیونیست ها به دادگاه عالی 
تنها 42 درصــد، اعتماد آنها به کنســت ۱۸ درصد، به احزاب 
سیاســی تنها ۹ درصد و به رســانه ها نیز تنها 23 درصد است 
و همچنین اکثریت قاطع اســرائیلی ها معتقدند که چهره های 
سیاسی به منافع شخصی شان بیشتر از مردمی که آنها را انتخاب 

کردند، اهمیت می دهند.
هیالی در ادامه نوشــت، این شاخص ســاالنه که از سال 
2002 منتشر می شــود، نظریه کلی و مقایسه ای گسترده تر از 
افکار عمومی رژیم اســرائیل در دو دهه  گذشته را ارائه می دهد 
به این شــکل که تمامی داده ها بر اســاس رویکردهای سیاسی 
و میزان دین داری و حوزه و ســن تقسیم شده و میزان اعتماد 
مردم به هشــت نهاد شامل ارتش، پلیس، ریاست، دادگاه عالی، 
دولت، کنســت، احزاب سیاسی و رسانه ها بررسی می شود. این 
خبرنگار آحارونوت نوشــت، طبق داده های موجود در شاخص 
فعلی، کاهش شــدیدی در میزان اعتماد شهروندان به نهادهای 
حکومتي ثبت شده که به ویژه در دهه گذشته چشمگیر است و 
از ۶۱ درصد در سال 20۱2 به 33 درصد در سال 2022 رسیده 
اما دو نهادی که شــاهد افزایش اعتماد مردم در مقایسه با سال 
گذشــته بودند، ارتش و ریاست اسرائیل هستند در مقابل سایر 
نهادها شامل دادگاه عالی، کنست و احزاب سیاسی به پایین ترین 

سطح خود رسیدند.
همچنین او تاکید کرد، این شــاخص نشــان می دهد که 
شهروندان صهیونیستي این گونه برداشت می کنند که مسئوالن 
سیاسی به مسئولیت های محول شده به  آنها به عنوان متولیان 
منافع رای دهندگانشان عمل نمی کنند، ۸۵ درصد صهیونیست ها 
معتقدند که مســئوالن سیاسی اساسا به منافع خودشان توجه 
دارند و تنها 22 درصد بر این باورند که اعضای کنست با جدیت 
در حال کار و عمل به وظایفشان هستند، 3۸ درصد نیز معتقدند 
توازن قوا میان احزاب کنســت نشان دهنده اختالف نظر است و 
در دهه اخیر تعداد اسرائیلی های عالقه مند به رهبری قدرتمند 
که بتواند بدون محدودیت عمل کند، به شــدت افزایش یافته 
است. هیالی در ادامه نوشــت، طبق داده های این شاخص، در 
دهه گذشته تعداد اسرائیلی هایی که به آینده اسرائیل خوش بین 
هستند از ۷۶ درصد به 4۹ درصد کاهش یافته اما اکثر آنها یعنی 

۶۹ درصد اسرائیلی ها تمایل دارند بمانند.
یك شهید و یك زخمی در درگیری رام اهلل

در خبر دیگر از فلســطین در پی تیراندازی روز یکشنبه،  
سربازان اسرائیلی در شــرق رام اهلل یک فلسطینی به شهادت 
رسید و در شــمال رام اهلل نیز یک فلســطینی در درگیری با 
ســربازان اســرائیلی زخمی شــد. برخی منابع اعالم کردند، 
سربازان اسرائیلی به سمت یک خودرو در مقابل ورودی غربی 
شهرک سلواد در شرق رام اهلل با گلوله واقعی تیراندازی کردند 
که در نتیجه آن یک جوان فلسطینی زخمی شد. پس از انتقال 
این جوان به مرکز پزشکی فلسطین، وضعیت او وخیم گزارش 
شــد و کمی بعد نیز خبر شــهادت او اعالم شــد.در درگیری 
دیگری در نزدیکی شهرک عوفرا واقع در شمال رام اهلل، سربازان 
اسرائیلی به سمت یک جوان فلسطینی تیراندازی کرده و او را 
با طرح این ادعا که قصد اجرای عملیات با سالح سرد را داشته، 

بازداشت کردند.

سه شنبه 27 دی 1401  24 جمادی الثانی 1444   17 ژانویه 2023  شماره 23221  

امین االسالم تهرانی
عادی  سازی روابط با رژیم آپارتاید اسرائیل یکی از اولویت های سیاست خارجی 
برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بوده و هست؛ اما برای رژیم سعودی که 
دیر زمانی است خود را »ام القرای جهان اسالم« می پندارد و معرفی می کند، شرایط 
متفاوت اســت. از آن جایی که عادی  سازی برای رژیم سعودی هزینه های بیشتری 
دارد ســیِر یک روند تدریجی را می طلبد که توسط این رژیم مدت هاست پیگیری 
می شود و از طرف دیگر این »ویژه بودن شرایط برای سعودی« بهانه ای است برای 
گرفتن امتیازهای بیشتر از آمریکا. به هر حال، رسانه ها و مقامات اسرائیلی بارها و 

بارها از نزدیک بودن عادی شدن روابط با رژیم سعودی گفته اند.
احتماالً وضعیت ناپایدار امروز در روابط آمریکا و عربســتان ، احتمال پیشرفت 
دیپلماتیک میان عربســتان و رژیم آپارتاید اســرائیل را تحت شعاع قرار می دهد 
و امتیازگیری های مد نظر رژیم ســعودی از آمریکا را با دشــواری روبه رو می کند. 
البته باید مطمئن بود که مشکالت اخیر این روند را مختل نخواهد کرد. همچنین 
ســعودی ها خیلی خوب می دانند که دولت »جو بایدن« در صورت پیوستن ریاض 
به توافق نامه »ابراهیم« ، آن را یک پیروزی سیاســی بسیار مهم برای خود قلمداد 
خواهد کرد؛ از این رو ، آنها چندان عجله و شتابی برای این کار و دادن این خدمت 
بــه بایدن ندارند ، این وضعیت به ویژه پس از آن که بایدن »محمد بن ســلمان«، 
ولیعهد ســودایی سعودی، را برای کاهش تولید نفت آشکارا توبیخ کرد ، پیچیده تر 
شــده است. برای بن سلمان دولتی از سنخ دولت »دونالد ترامپ« برای کسب این 
افتخار محبوب تر اســت. باری، تمام این ها احتمال تأخیر در این عادی  سازِی علنی 
را می رســاند و کوچک ترین خللی در اصل آن ایجاد نمی کند که رژیم ســعودی و 
بن ســلمان در این خیال اند که عادی کردن روابط با اســرائیل یکی از راه حل های 
اصلی مشــکالت این رژیم اســت! این مورد تنها خالصه نمی شــود به مورد رژیم 
ســعودی، اما باید گفت که این مورد برای سعودی بغرنج تر است. دیگر کشورهای 
عربی نیز کم-و-بیش به همین سرنوشــت دچار هســتند و حکومت ها در جریان 
عادی  سازی به سمتی حرکت کردند که خالف جهت مردم و افکار عمومی در این 
کشورها بود. ماجرای برگزاری جام جهانی در قطر و واکنش های مردم عرب زبان به 
خبرنگاران اسرائیلی و نیز استقبال آنها از پرداختن به مسئله فلسطین می تواند یک 
شاهد برای این ادعا باشد. این مسئله به قدری پررنگ بود که رسانه های عبری زبان 
نیــز به طور مفصل بــه آن پرداختند و اعتراف کردند کــه در افکار عمومی مردم 
مسلمان »چیزی به اسم اسرائیل وجود ندارد و هرچه هست فقط فلسطین است«.
می توان گفت که عادی  سازی ها در مجموع نه برای حکومت های عربی به ویژه 
عربســتان – در طوالنی مدت – مثبت خواهد بود و نــه به طریق اولی برای رژیم 
آپارتاید اسرائیل نتیجه مشت پُرکنی خواهد داشت؛ چرا که رژیمی که از بحران های 
داخلی رنج می برد نمی تواند بحران های خود را با حمایِت حکومت هایی جبران کند 
که خود از حمایِت مردِم خویش بی بهره اند. بررســی این که چرا برای رژیم آپارتاید 
اسرائیل نمی تواند مثبت باشد مجال دیگری می طلبد؛ اما شاید مهم ترین علت برای 
این که عادی  سازی برای حکومت های عربی نیز در طوالنی مدت مثبت نخواهد بود، 
این باشد که در روندی خالف افکار و خواست عمومِی مردم خود حرکت می کنند و 
این می تواند در جایی به یک رویارویی جدی برسد و مسلّم است که هیچ حکومتی 

را نمی رسد که در طوالنی مدت بتواند در مقابل مردمش دوام بیاورد.

رئیس ائتالف دولت قانون عراق، با اشــاره به مشــکالت اقتصادی و 
افزایش شــدید قیمت دالر نســبت به موج جدید تظاهرات علیه دولت 

»محمد شیاع سودانی« هشدار داده است.
ساختار قومی و فرقه ای سیاســت در عراق و فسادی که در الیه های مختلف 
سیاســی از قدیم االیام رســوخ کرده، در کنار نفوذ غرب، اصالحات عمیق در این 
کشــور را بســیار دشــوار می کند. اما این تمام ماجرا نیســت. یک سر این کالِف 
مشکالت اگر در دست افراد فاسد است، طرف دیگر آن در دست دولت های خارجی 
اســت. برای مثال پول ملی عراق )دینار( به دنبال تشدید سخت گیری های آمریکا 
برای نقل و انتقاالت بین المللی این کشــور در 2 ماه گذشته در سراشیبی کاهش 
ارزش قرار گرفته و بســیاری واشنگتن را مسئول این مشکل می دانند و می گویند 
آمریکا به بهانه اعمال تحریم های ایران، جلوی مبادالت دالری عراق را گرفته و در 
این مسیر سنگ اندازی می کند. به هر روی، طرف دیگر بحران اقتصادی، نارضایتی 
اجتماعی اســت که می تواند به مبارزات سیاسی بینجامد. در همین مورد، »نوری 
مالکی«، رئیس ائتالف دولت قانون عراق در ســخنانی در کربال گفته: »برخی برای 
تمــاس با طرف های خارجی و به راه انداختن موج جدید تظاهرات برای ســرنگون 
کردن دولت محمد شیاع سودانی تالش می کنند...از عراقی ها می خواهیم بگذارند 
دولت فعالیت خود را انجام دهد. تنها سه ماه از روی کار آمدن این دولت می گذرد. 
دولت برای حل وضعیت عراق به ســال ها زمان نیاز دارد. ما با تظاهرات و تعطیلی 
مراکز دولتی و ایجاد آشــوب مجدد مخالفیم. باید به دولــت اجازه بدهیم به کار 
خود ادامه دهد و اگر به وعده هایش عمل نکرد ما اولین کســانی هستیم که مقابل 
آن می ایســتیم. دولت بعد از تنش های سیاسی روی کار آمد که نزدیک بود عراق 
را به جنگ داخلی به ویژه بین شــیعیان بکشاند. تمام فراکسیون های سیاسی در 
دولت جدید شرکت کردند.« به گزارش ایسنا، نوری مالکی که پیشتر نخست وزیر 
عراق بوده این را هم گفته که: »برخی می خواهند قیمت دالر باال بماند اما ما برای 
بازگرداندن آن به قیمت عادی خود تالش می کنیم تا به شــهروندان آسیب نرسد. 
این تعهدی بر گردن دولت است.« همچنین برخی از منابع آگاه می گویند، »محمد 
شــیاع ســودانی«، به دلیل برخی تصمیماتش از جمله افزایش مالیات و استخدام 
قراردادی ها در معرض انتقاداتی از ســوی چارچوب هماهنگی شیعیان قرار گرفته 
چراکه آنها این کار سودانی را تبلیغ زودهنگام برای انتخاب می دانند. جالب توجه 
است که اخیراً نیز برخی کاربران نزدیک به گروه های مقاومت در عراق در توئیتر از 
سودانی به دلیل بحران های افزایش قیمت دالر و شبکه اطالع رسانی انتقاد کردند. 
این کاربران که پیشــتر به دفاع از ســودانی معروف بودند، حاال از تصمیمات اخیر 
وی مثل ابقای »مصطفی غالب«، رئیس بانک مرکزی و ممانعت از برکناری »نبیل 
جاســم«، رئیس شبکه اطالع رسانی عراق انتقاد می کنند. اظهارات مالکی در حالی 
ایراد می شود که گروه های تغییر و دموکراسی عراق بر اهمیت تصویب قانون بودجه 
2023 تأکید دارند. این گروه ها خواستار اعالم نتایج تحقیقات درباره »فساد بزرگ« 
هستند. این گروه ها اخیراً نشستی را برای بررسی وضعیت سیاسی برگزار و تأکید 
کردند: »افزایش قیمت دالر بر وضعیت مردم تأثیر بدی گذشته است و باید هرچه 
سریع تر راهکاری برای این مسئله پیدا شود.« این گروه ها به تالش برخی طرف های 
سیاســی برای تصویب قانون انتخابات برای حفظ منافع خود بدون توجه به لزوم 

مشارکت تمام مردم عراق اشاره کردند.
اظهارات جنجالی سودانی!

خبر دیگر از عراق آن که نخســت وزیر عراق یــک روز بعد از این که در آلمان 
خواستار خروج نیروهای خارجی از کشورش شد، بر »لزوم حضور ائتالف آمریکایی 
و نیروهای خارجی« در کشورش تأکید کرد و گفت که نابودی داعش مدتی طول 
خواهد کشید! او در گفت وگو با روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« از حضور 
نیروهای آمریکایی در کشــورش دفاع کرد: »عــراق همچنان به نیروهای خارجی 
حاضــر در آن که اغلب آمریکایی هســتند، نیاز دارد.« در پاســخ به این اظهارات 
عجیب، یک عضو برجسته چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت که تفاوت هایی 
میان رویکردهای نخست وزیر و برخی از سران ائتالف درباره مسئله حضور نظامی 
آمریکا در عراق وجود دارد. به گزارش ســایت »العربی الجدید«، عراق برای دومین 
هفته پیاپی شاهد کشمکش سیاسی بر سر مسئله حضور نظامیان خارجی در خاک 
این کشــور است و سران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ائتالف سیاسی حاکم 
در این کشــور و در راس آنها »هادی عامری« و »قیس خزعلی« دوباره از کابینه 
عراق خواســتند نیروهای آمریکایی را به شکل کامل از عراق اخراج کند. پارلمان 

عراق برای اخراج فوری آمریکایی ها مصوبه دارد.

نوری مالکی هشدار داد:
 عراق آبستن ناآرامی است

آن طور که »سعودی لیکس« گزارش داده، درحالی که رژیِم سعودی 
به رهبری »محمد بن ســلمان« هرگونه آزادی بیان و اندیشه را ممنوع و 
کوچک ترین مخالفت ها را با اعدام پاسخ می دهد، علی رغم جامعه مذهبی 
و محافظه کار، سیاست متفاوتی را در قبال همجنس گرایی در پیش گرفته 
و با در دستور کار قرار دادن اقدامات غیر مستقیم و حتی علنی درصدد 

ترویج این پدیده و مدارا با آن در راستای جلب رضایت غرب است!
هرگونه آزادی و به هر اندازه بیان در عربســتان به شــدت سرکوب می شود و 
مخالفان حکم های بسیار ســنگین، حتی حکم مرگ می گیرند. اما این یک طرف 
ماجراست؛ ســایت افشاگر »سعودی لیکس« در گزارشی نوشته که مجموعه ای از 
شواهد و حقایق از نقشه های مشکوک »محمد بن سلمان«، ولی عهد عربستان برای 
تســهیل ورود همجنس گرایی به عربستان و به فســاد کشاندن جامعه این کشور 
پــرده برمی دارد. از زمانی که محمد بن ســلمان به عنــوان حاکم دوفاکتو قدرت 
را در دســت گرفت، به هر طریقی درصدد فاســد کردن جامعه و زدودن اخالق و 
ارزش های آن بوده است، او علما و روحانیون را مورد آزار و اذیت قرار داده و هیئتی 
را برای ســرگرمی و تفریح تشــکیل داد و امکان برپایی مهمانی های اهل فحشا و 
فســق را در عربســتان فراهم کرد. از آن جایی که جامعه عربستان ذاتاً مذهبی و 
محافظه کار است و به ارزش های خود می بالد، بن سلمان به روش های غیرمستقیم 
در ترویج »همجنس گرایی« متوسل شد و این اقدامات شامِل تبلیغات غیرمستقیم 
و چشــم پوشی از فعالیت های آنها در عربستان و همچنین مدارا با آنها برای جلب 
رضایت غرب می شود. محمد بن سلمان طرح خبیثانه خود را با حذف جرم انگاری 
همجنــس گرایی از برنامه های درســی آغاز کرد که موسســه »نظارت بر صلح و 
تســامح فرهنگی« )IMPACT( مستقر در تل آویو از این تصمیم و تصمیمات دیگر 
ریاض اســتقبال کرد و مجله آمریکایی تایم نیز آن را تصمیمی »میانه روتر«]کذا![ 
توصیف کرد. شمار همجنس گرایانی که عربستان میزبان آنها بوده است زیاد است 
و ریــاض برخی از آنها را به بهانه فعالیت های تفریحی و ســرگرمی و برخی دیگر 
را به بهانه جشــنواره فیلم دریای ســرخ به حضور پذیرفته است. به عنوان مثال، 
رمضان ســال گذشته همه از اینکه اداره ســرگرمی و تفریح عربستان میزبان دو 
بازیگــر همجنس گرای مرد بود و این دو تصاویری از خود را در ماه مبارک رمضان 
در عربســتان منتشر کردند، شوکه شدند. رسانه ها و بازوهای نزدیک به بن سلمان 

تالش های آشکاری برای ترویج همجنس گرایی انجام داده اند. 

پنجاه و ســومین اجالس مجمع جهانی اقتصاد دیروز در »داووس« سوئیس 
در حالی آغاز به کار کرد که بحران انرژی به دلیل جنگ اوکراین همچنان ادامه 
دارد و اقتصاد جهان با فشار ناشی از تورم باال و رکود دست و پنجه نرم می کند.

تارنمای »دویچه وله« در گزارشی با اشاره به آغاز به کار نشست داووس نوشت: اجالس 
ساالنه داووس با شرکت رهبران اقتصادی و سیاسی جهان، چهره های سرشناس و فعاالن 
اجتماعی در برهه ای برگزار می شــود که اقتصاد جهان به دلیــل تورم باال، بحران انرژی، 
اختالل در زنجیر عرضه ناشــی از جنگ اوکراین و بازگشت موارد کرونا در چین بار دیگر 
تحت فشــار قرار گرفته است. بر اساس این گزارش  انتظار می رود جنگ اوکراین و تبعات 

گسترده ناشی از آن، بار دیگر محور اصلی مذاکرات امسال را تشکیل دهد.
»کالوس شــواب« ، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد بــه خبرنگاران گفت: بحران های 
اقتصادی، زیســت محیطی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی در حال همگرایی و ترکیب شــدن با 
یکدیگر هستند و آینده ای بسیار متنوع و نامطمئن را ایجاد کرده اند. نشست ساالنه داووس 

باید اطمینان یابد که رهبران در اندیشه این بحران گرفتار نخواهند ماند.

 به گزارش دویچه وله انتظار می رود بیش از ۵0 نفر از ســران دولت ها و کشــورهای 
جهان در این اجالس حضور یابند.این اجالس شــرکت کننده ای از روسیه نخواهد داشت 
زیرا مجمع جهانی اقتصاد به دنبال حمله به اوکراین روابطش را با نهادهای روســیه قطع 
کرد. اوکراین بار دیگر هیئتی از مقامات عالی رتبه را به این اجالس اعزام خواهد کرد اما به 

دالیل امنیتی سازمان دهندگان جزئیات بیشتری را درباره آن ارائه نداده اند.
 بر اســاس این گزارش جنگ اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه به بحران انرژی 
بی سابقه ای منجر شده است. تورم در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا و منطقه یورو به اوج 
خود رسیده است و همچنان به طرز نگران کننده ای باال است. این امر بانک های مرکزی را 
مجبور کرده در مسیر افزایش نرخ های بهره بانکی شدید باقی بمانند. این به معنای افزایش 
هزینه های وام در مواجهه با روند کند اقتصادی است. ضمن این که خطر بدتر شدن بحران 
بدهی ها در کشورهای در حال توسعه از جمله آفریقا را در پی دارد.بانک جهانی هشدار داده 
که بحران کنونی اقتصادی می تواند خطر فقر را در کشــورهای زیرصحرا در آفریقا افزایش 
دهد. این منطقه اکنون ۶0 درصد از جمعیت بسیار فقیر جهان را در خود جای داده است.

 پنجاه و سومین اجالس ساالنه داووس در سایه بحران انرژی و تورم

اصالحات مدنظر بن سلمان از نگاه سعودی لیکس؛
»آزادی بیان« ممنوع! 
»همجنس بازی« آزاد!

سرویس خارجی-
در کشــوری که بزرگ تریــن مدعی دفاع از حقوق زنان اســت، و 
کشــورهای دیگر را به بهانه نقض حقوق زن تحریم می کند، زنان حتی 
در خانواده خود امنیت جانی ندارند. نتایج حیرت انگیز تحقیقات مراکز 
معتبر همین غرب نشان می دهد، در آمریکا ماهانه حدود 70 زن به دست 
شوهران یا شریکان غیر رسمی زندگی خود با سالح گرم کشته می شوند!

واشــنگتن برای خود سیاهه ای دارد که در آن اسامی کشورهایی را می نویسد 
که »مســتقل« هســتند و به قول »نیــک واالس«، نماینده پارلمــان اروپا، مثل 
کشــورهای اروپایی افسارشان در دستش نیست. برای این کار هم بهانه ها همیشه 
به یک شــکل است. مثال بهانه نقض حقوق بشــر یا نقض حقوق زنان. بزرگ ترین 
چالش آمریکا که در برابر تســلط این کشور ایستادگی کرده و چهار دهه است که 
طعم شــیرین استقالل را می چشد، یعنی کشــورمان یکی از آوردگاه های همین 
استراتژی خباثت آلود است. شعار انحرافی »زن، زندگی، آزادی« در حالی از سوی 
اتاق های فکر دشمنان مطرح شده و از سوی واشنگتن هدایت می شد که جمهوری 
اســالمی در بیش از چهار دهه از عمر خود بستر درخشانی برای پیشرفت زنان در 
سایه حفاظت و حراست از بعد معنوی، علمی و... برای بانوان به ارمغان آورده است.
)رجوع شود به گزارش های رسمی سازمان ملل( در مقابل تنها کافی است که نوکر 
آمریکا باشید، آنگاه مجاز هستید تا هر اقدامی انجام دهید و کسی متعرضتان نشود. 

حتی اگر مانند »ابو اّره« منتقد خود را تکه تکه و در اسید ذوب کنید! 
جدای از این معیار دوگانه آمریکا در بحث حقوق بشر و یا حقوق زنان، واشنگتن 
خود کارنامه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارد. بسیار در همین صفحه درباره فجایع 
 رخداده در آمریکا خوانده اید. مثال نوشــتیم که به اعتــراف خود آمریکایی ها، هر 
۹۸ ثانیه یک بانوی آمریکا مورد آزار جنســی و تجاوز قرار می گیرد و یا اینکه در 
گزارشــی تحت عنوان »زن کشــی در خیابان های آمریکا به روایت اعداد و ارقام« 
نوشــتیم که چگونه هر روز و هر شــب، زنان آمریکایی در خیابان های این کشور 
طعمه ســالح های گرم و کشــنده قرار می گیرند. حاال یک گزارش تحقیقی چند 
هفته ای اســت در فضای رســانه ای آمریکا دست به دست می شــود که واقعیت 
دیگری را فاش می کند. بنا بر داده هــای این پروژه تحقیقاتی زنان آمریکایی باید 
به طور جدی درخصوص خشــونت همسران خود هوشیار باشند چون احتمال به 
قتل رســیدن از ســوی آنان وجود دارد. در گزارش تارنمای »اوری تون ریسرچ« 
آمده: »خشــونت علیه شــریک جنسی و خشــونت مســلحانه در آمریکا به طور 
جدایی ناپذیری بــه یکدیگر گره خورده اند. این خشــونت زندگی میلیون ها زن و 
خانواده را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده است«. این گزارش در ادامه تاکید 
می کند: »آمار شیوع خشــونت از طرف همسر و یا نامزد آن هم بواسطه با اسلحه 
در آمریکا خیره کننده اســت. هر ماه به طور متوســط ۷0 زن از ســوی نامزد و یا 
 همسر خود مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و کشته می شوند«. همچنین بیش از 
4 میلیون و پانصد هزار زن آمریکا اعتراف کرده اند که از ســوی همسر خود تهدید 
به مرگ شده اند«. بر اساس نتایج این نظرسنجی، مردان مسلح آمریکایی پنج برابر 
بیشتر از سایرین ممکن است تا همسر خود را بکشند و اینکه اسلحه باعث تشدید 
حس ســلطه جویی برای ایجاد آزار عاطفی و اعمال کنتــرل اجباری بر قربانیان 
می شود. اگرچه استفاده مرگبار از اسلحه و خشونت علیه شریک زندگی اثر سوئی بر 
همه زنان آمریکایی می گذارد اما بیشتر از همه تأثیر نامتناسبی بر زنان سرخپوست 
آمریکایی، ســیاه پوستان و همچنین زنان باردار و فارغ از زایمان دارد. این گزارش 
در نهایت به مقامات آمریکایی توصیه می کند: »وسعت مشکل را درک کنید!« در 
حالی که خشــونت علیه شــریک زندگی آن هم با اسلحه یک حقیقت تلخ است، 
تحقیقات نشان می دهد که سیاست های فدرال و ایالتی که دسترسی سوءاستفاده 
کنندگان به اســلحه را مختل می کند، می تواند جــان افراد را نجات دهد«. حمل 
آزاد اســلحه و فقدان قانون موثر برای مقابله با آن همچنان یک درسر بزرگ برای 
شهروندان آمریکایی به شمار می رود. اگرچه آمریکا حدود پنج درصد از جمعیت دنیا 
را تشکیل می دهد، اما نزدیک به 3۱ درصد از کسانی که مرتکب کشتارهای جمعی 

توسط اسلحه گرم می شوند، شهروندان این کشور هستند.

نتیجه شعار زن زندگی آزادی در آمریکا
ماهی ۷۰ زن در آمریکا

به دست همسران رسمی و غیررسمی خود کشته می شوند

در اعتراض به وضعیت موجود، مخالفت ها با کابینه بنیامین نتانیاهو در رژیم اسرائیل رو به افزایش است 
و گزارش شده افسران هم در اعتراض به کابینه نتانیاهو از محل پست خود فرار مي کنند. 

»موشــه یعلون«، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم اسرائیل روز دوشنبه گفته افسران نیروهای ذخیره در اعتراض به 
دولت تندرو جدید بنیامین نتانیاهو از پست خود فرار مي کنند. »یعلون« که با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گفت و گو 
می کرد این را هم اضافه کرده که تل آویو شــاهد یک جنبش عملی نافرمانی مدنی است و خاطرنشان کرد که افسران 
ارتش را ترک می کنند. او در دولت قبلی نتانیاهو از سال 20۱3 تا زمان استعفای او در مه 20۱۶ به عنوان وزیر جنگ 

حضور داشت.
به گفته یلعون »دیگر چیزی باقی نمانده جز اینکه والدین هم از فرستادن فرزندان خود به مدارس خودداری کنند 
چون والدین نمی توانند بپذیرند که آوی معاذ، رهبر حزب راســت افراطی مذهبی نوام، محتوای برنامه های آموزشــی 
را کنترل کند، چون او ســواد الزم را ندارد.« همچنین برخي مقامات صهیونیســتي خواستار آغاز نافرمانی مدنی برای 
جلوگیری از اجرای طرح های کابینه جدید نتانیاهو برای »اصالح دســتگاه قضایي« شده اند. گفتنی است سرزمین های 

اشغالی تا کنون چنین وضعی را تجربه نکرده است.

 ترک  پُست افسران ارتش رژیم صهیونیستی 
در اعتراض به وضعیت موجود


