
صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد لوله های صنعتی مورد نیاز خود 
را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. تامین کنندگان واجد شــرایط 
می تواننــد حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت 
اســناد مناقصه، تکمیل و عودت آن به همــراه رزومه کاری و معرفی نامه 
بــه آدرس: اصفهان- زرین شــهر- صنایع شــیمیایی اصفهــان مراجعه 
نمایند)صندوق پســتی 159(. هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

تلفن دریافت اسناد: 03152322600 داخلی ۸3۸17-۸3۸1۸
روابط عمومی صنایع شیمیایی شهدای اصفهان

شناسه آگهی: ۸32610

   مناقصه عمومی 
      دو مرحله ای

 )آگهی شماره 99-100/03( 
نوبت دوم

 شــرکت ســهامی برق منطقه ای هرمــزگان در نظر دارد نســبت به 
خرید تیر بتنی جهت تعویض در شــرایط اضطراری از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه 
دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولــت بــه آدرس  www.setadiran.ir مراجعه و نســبت بــه واریز مبلغ 
1/000/000  ریال به صورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 
به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشــعاب و سایر درآمدها از تاریخ 98/02/20 لغایت 
98/02/24 اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را دریافــت نمایند. با توجه به 
اینکــه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد از طریق 
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد؛ ازم اســت در صورت عدم 
عضویت قبلی شــرکت ها در ســامانه فوق مراحل ثبت  نام در سایت مذکور انجام و 
نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. شرکت کنندگان می توانند 
جهت کســب اطاعات بیشتر با شــماره همراه 09173630919 )بابکی( و 
در خصوص ســامانه با تلفن 4-33331700 داخلــی 3000 تماس حاصل 
فرمایند. ثبت شماره تلفن، فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی 
می باشد. ضمنا تاکید می گردد اسناد بایستی به صورت فیزیکی نیز در 

روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد.
1- الزامات:

1-1 فقط ســازندگان دارای مجــوزات ازم از مراجع ذی صاح جهت تولید تیر 
می توانند در مناقصه شرکت کنند.

2-1 ارائه رزومه یک سال اخیر به همراه رضایت نامه از مشتریان قبلی الزامیست.
3-1 ارائه گواهی انجام آزمون بر روی تیرها الزامیست.

توضیحات:
2- مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار 230/000/000 ریال است که باید 
به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی)ویژه طرح های عمرانی( و یا واریز نقدی به نفع 

خریدار در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد.
3- شرایط پرداخت: پرداخت های مالی از طریق اسناد خزانه ) 25٪ پرداخت ها 

با تاریخ سررسید  1400  و 75٪ آن برای سال 1401( می باشد.
4- دســتگاه نظارت: معاونت بهره برداری شــرکت ســهامی برق منطقه ای 
هرمزگان می باشد. شرکت های متقاضی می توانند در خصوص سواات فنی خود 
با گروه پســت ها/ آقای مهندس حبیب اه قریشی با شــماره تلفن داخلی 2171 

تماس حاصل فرمایند.
 5- حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح
 روز سه شنبه مورخ 99/3/6 و بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح

همان روز در محل امور تدارکات و قراردادها می باشد.
6- به پیشــنهادات مشروط مبهم مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از  
موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقا ترتیب  اثر داده نخواهد شد.

شناسه آگهی: 835259  شناسه نوبت چاپ: 889192
روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
وزارت نیروآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 98-78

شرکت سهامی برق
منطقه ای هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی 
)یک مرحله ای( نوبت اول

مناقصه گزار: قرارگاه سازندگی خاتم اانبیاء)ص(، هلدینگ دریایی، واحد 
اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان(

 موضــوع مناقصه: اجــاره یک دســتگاه شــناور یدک کش بــا قــدرت 850 الی
1150 اسب بخار جهت انجام یدک کشی بار 

مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/02/20 لغایت 1399/02/28 )نه روز(
تاریخ تحویل پاکت: 1399/02/29 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/02/31

مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 700/000/000 ریال )هفتصد میلیون ریال(.

به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه گزار )ضمانت نامه های صادره توسط 
موسســات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران هستند مورد پذیرش می باشد.( و یا واریز وجه نقد
- این موسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
هرمزگان- شهرستان پارسیان- شهر کوشکنار- منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان- 
موسسه عمران ساحل- کارگاه احداث فاز 1 بندر پارسیان- امور قراردادها- آقای مهندس 

علوی- آقای مهندس چمن آرا- آقای مهندس ولی زاده
تلفن: 07644627047- 021۸1444905- 09171041۸36

 091209106۸6 -09170927۸۸9 
تهران- تهران پارس بزرگراه شهید عباس  دوران )اسبدوانی( میدان شهید مهتمدی- 

معاونت فنی موسسه عمران ساحل

مجله کیهان ورزشی، امروز ) شــنبه 20 اردیبهشت 1399( در سراسر کشور 
منتشــر شــد. هفته نامه کیهان ورزشــی، حاوی آخرین اخبار فوتبال ایران و 
 جهان اســت و امروز با عکســی از شــهید واامقام وحید زمانی نیا همرزم 
 حاج قاسم ســلیمانی ســردار دل ها روی کیوســک رفت. در شماره 327۸ 

کیهان ورزشی مطالب زیر را می خوانید:
- تاش همه جانبه برای سالم سازی ورزش )چشم انداز(

- در کجای دنیا اسم این کارها را مدیریت می گذارند؟)تکاپو(
- بدشانس ترین فوتبالیست قاره سبز) نگاه چند بعدی(

- فوتبال در ایران »پولکی« و زد و بندی شده...! )غبار زمان(
... و آخرین اخبار ورزش ایران و جهان و رشــته هایی چون کشــتی، بسکتبال 

والیبال، دوومیدانی، پینگ پنگ، وزنه برداری، فوتبال پایه تهران و ....

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/12/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب سود و زیان سال مالی 
منتهی به 1398/9/30 مورد تصویب قرار گرفت موسســه حسابرسی 
مفید راهبر 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای یک ســال 

مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت درج آگهی های شــرکت انتخاب 

گردید. 
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت معدن فرآور امداد سهامی خاص 
به شماره ثبت 368045 و شناسه ملی 10320172100

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ ۱۳۹8/۷/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و صورتحســاب سود و زیان برای ســال مالی منتهی به 
۱۳۹8/۳/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسســه جامعه 
اامام الصادق)ع( به شناســه ملــی ۱0۱00۱8۵8۷۳ با 
نمایندگــی آقای عاءمیرمحمد صادقی به شــماره ملی 
۱۲80۷۶۷۳۹۱ و آقای یحیی آل اســحق به شماره ملی 
۴۲8۲۲۹۷۴۲۵ و آقــای محمدرضا مصلحی به شــماره 
ملــی ۴۲0۹۷۱۶۱00 و آقــای محمدفطانت فردحقیقی 
به شــماره ملی ۲۲۹88۶۶۲۷۹ و آقای علیرضا ظهره وند 
به شــماره ملی 00۵۴۵۹۶۳۲۷ به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. موسســه 
حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی ۱0۱00۱88۵۷۴ 
به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود 
به شماره شناسه ملی ۱08۶۱۶8۷۶۲۵ به عنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

آگهی تغییرات شرکت 
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247 

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مــورخ ۱۳۹8/۱0/۴ و بــه موجب مجوز 
شماره ۱۵۵00۳/۷۱/۵ مورخ ۱۳۹8/۱0/۲۵ سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای رضا اکبری به شماره ملی ۱۲88۹۵۲۹۴۵ 
بــه جای داریــوش امانــی تهرانی به شــماره ملی 
۱۲8۹۳8۵۷۵0 بــه عنوان عضــو هیئت عامل برای 
مدت ۲ ســال منصوب گردید. ضمنا عضویت آقایان 
فرامرز مداح به شماره ملی ۴۵۶۹۳۲۹۳۲۲ و محمد 
 تیموری به شــماره ملی 0۷00۳۳0۱00 برای مدت

۲ سال در هیئت عامل سازمان تمدید گردید. 

آگهی تغییرات شرکت
 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 78956 
و شناسه ملی 10101237758

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

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ ۱۳۹8/۹/۲۳ و تاییدیــه شــماره ۱۱/۶8۱۲0 مــورخ 
۱۳۹8/۱۲/۴ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقای سیدعلیرضا مرعشی 
با کد ملی 0۹۳۱۳۷۹۵۴۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیــره و خانم مینــا دهقان به کد ملــی ۱۲8۲8۷۱۴۱۲ به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه خدامرادی با 
کد ملی 00۶8۹۳۶۲۳0 به ســمت عضــو هیئت مدیره برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند - امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شامل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامی 
و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
می باشــد - آقای داود جالیان با کد ملی: 00۴۹۹8۴۳۴۹ به 
ســمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن خسروی با کد ملی: 
۱8۲۹۳۴۶۳۱8 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب شــدند ترازنامه و سود و زیان مالی ۱۳۹۷ مورد 

تصویب قرار گرفت. 

آگهی تغییرات  شرکت
 حمل ونقل بین المللی خوشنام راه 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
115299 و شناسه ملی 10101589202

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

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹8/۷/۲۹ 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه جامعه اامام الصادق)ع( 
به شناسه ملی ۱0۱00۱8۵8۷۳ با نمایندگی آقای عاء 
میرمحمد صادقی به شماره ملی ۱۲80۷۶۷۳۹۱ به سمت 
رئیس هیئت مدیره، آقای یحیی آل اسحاق به شماره ملی 
۴۲8۲۲۹۷۴۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
علیرضا ظهره وند به شماره ملی 00۵۴۵۹۶۳۲۷ به سمت 
عضو هیئت مدیــره، آقای محمدفطانــت  فردحقیقی به 
شماره ملی ۲۲۹88۶۶۲۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا مصلحی به شماره ملی 0۴۲0۹۷۱۶۱0 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات و عقود اسامی و غیره با امضاء مدیرعامل 
و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت 
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه 

با مسئولیت محدود به شماره ثبت 178499 
و شناسه ملی 10102185247 

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

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹8/0۴/۲۹ تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: ۱- آقای مجتبی نعمتی جم به شــماره کارت ملی 
00۳۶۲0۳۲۷0 بــه نمایندگــی از شــرکت ســرمایه گذاری میاد 
سازندگان )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹8۴0۱ به شماره شناسه 
۱0۱0۱۴۲۴08۶ بــه ســمت رئیس هیئت مدیره- آقای حســین 
فهمیده به شماره کارت ملی 00۴۱۹۷۴۴۵۱ به نمایندگی از شرکت 
جهاد تعاون )سهامی خاص( به شماره ثبت ۹۴۲0۵ به شماره شناسه 
ملی ۱0۱0۱۳8۲۹0۴ به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره- آقای 
محمدرضا لرستانی به شماره کارت ملی 008۲8۳0۶0۶ به نمایندگی 
از شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت تدبیر)سهامی خاص( به 
شــماره ثبت 8۷۹0۶ به شماره شناســه ملی ۱0۱0۱۳۲۳۱۴8 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، انتخاب شدند- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامــل با امضای ۲ تــن از اعضای هیئت مدیــره همراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. در خصوص نامه و اوراق عادی با امضای 
مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد.

آگهی تغییرات شرکت برق گستران جهاد تهران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 116324 

و شناسه ملی 10101599304 

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

سال هفتادو هشتم   شماره 22461   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (شنبه 20 اردیبهشت 1399    15 رمضان 1441    9 مه 2020
 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10و ۴[

 جوانان فلسطینی خودروی نظامی صهیونیست ها 
را با کوکتل مولوتف به آتش کشیدند.

 مزدور آمریکایی: قصد ربودن نیکاس مادورو را 
داشتیم.

 رئیس جمهــور الجزایر: نیمــی از جمعیت الجزایر در 
دوران استعمار به دست نظامیان فرانسوی کشته شده  اند.

 دویچــه وله: کرونــا، نفــت ارزان و جنگ یمن 
بن سلمان را به ذلت انداختند.

انصاراه:

جنگنده های سعودی در یک ماه 
800 بار مردم یمن را بمباران کردند

 قائم مقــام ایــدرو اعــام کــرد: داخلی ســازی
۳/۴ میلیارد دار از کااهای وارداتی در سال گذشته.

 سازمان خصوصی سازی خبر داد؛ تعیین تکلیف 
سهام عدالت متوفیان پس از اتمام فرآیند آزادسازی.

 همتی: شرایط ارزی کشور نسبت به ۲ سال پیش 
بهتر شده است.

 ناتوانــی دولت آمریکا در مهار کرونا بیکاران را به 
۳۳ میلیون نفر رساند.

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

توقف واردات ماسک   و الکل به کشور 
و صدور مجوز صادرات کیت  های سرولوژی ایرانی

 ]صفحه آخر[

فوت 2 نفر بر اثر فرار و استرس 

زلزله ۵/1 ریشتری استان تهران خسارت 
و تلفات مستقیمی بر جای نگذاشت

 زلزله دقایق ابتدایی جمعه در استان تهران باعث 
شــد بسیاری از مردم شب را بیرون از منزل به صبح 

برسانند.
 این زلزله عاوه بر پایتخــت در جنوب مازندران، 
استان البرز و برخی استان های دیگر احساس شد و 
شرق شهر تهران را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد.

 اســتاندار تهران: خوشــبختانه خســارت های 
مالی و جانی ناشــی از زلزله نداشــتیم و تنها دو 
 مورد فوت ناشــی از عوارض غیــر از زلزله یعنی 
 ضربه مغزی در زمان فرار و اضطراب ناشی از زلزله 

گزارش شد.

 »مصطفی کاظمی« در حالی رسما نخست وزیر عراق شد، که مردم این کشور منتظر تصمیمات قاطع 
و مهم او در مبارزه با فساد و اخراج  اشغالگران آمریکایی هستند.

 سازمان» بدر« با صدور بیانیه ای، یادآور شد که کابینه کاظمی باید »به سمت اجرای مصوبه پارلمان 
مبنی بر اخراج نیروهای خارجی از کشور، حرکت کند«. 

 »مهدی الصمیدعی« مفتی اهل ســنت عراق خطاب به کاظمی: »با رغبت و شــجاعت، روی مسئله 
اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، متمرکز شوید.«

 به گفته کارشناسان، کاظمی تا این لحظه نشان داد که مرد تصمیمات قاطع نیست. اما اگر از اکنون 
نیز همین رویه ادامه پیدا کند، شرایط بر نخست وزیر جدید روز به روز سخت تر خواهد شد.

 ]صفحه 10[

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

می گفتند گداپروری است
حاا با سهام عدالت

ُپز می دهند!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

کارنامه مدعیان اصاحات
در صندوق عقب پراید 90 میلیونی

]صفحه 2[

 پراید ۹0 میلیونی فقط سند ناکارآمدی مدیریتی دولت 
تدبیر و امید نیست. کافی است سری به صندوق عقب 
این خودرو زده و کارنامه سیاســی و طومار وعده های 

مدعیان اصاحات را هم در آنجا بیابید.
 قیمت پراید شاخصی از کلیت وضعیت بازار است؛ از 
خوراک و پوشــاک گرفته تا اجاره بهای مسکن و سایر 
مایحتاج و ضروریات یک زندگی حداقلی. کافی است به 
فروشنده اعتراضی تلویحی کنید و از گرانی گایه کنید، 
به احتمال بسیار زیاد اولین جمله ای که خواهید شنید 

این است؛ خبر داری پراید ۹0 میلیون شده است؟! 
 روزگاری پراید عصای دســت طبقات محروم جامعه 
بود تا با آن مسافرکشی کنند و عایدی دنده صد تا یک 
غازش را به زخم زندگی بزنند اما حاا آن عصای دست 

به آرزوی دور دست تبدیل شده است. 
 حاا نــه از آن آقایی که روزگاری مــردم را از پراید
۵0 میلیونی می ترســاند خبری اســت، نه آن یکی که 
می گفت ما دولــت را تضمین می کنیــم و نه آقای اهل 
 تکرار و نه سلبریتی هایی که مردم را با شعار »با روحانی

تا 1۴00« رنگ کرده بودند و به پشت گرمی  قرارداد تبلیغاتی 
چرب و چیلی، گلو پاره می کردند غوغای روحانی نگر!

 آنها که روزگاری به طور علنــی دولت تدبیر و امید 
را رحم اجاره ای خود عنوان کرده بودند، اینک ســعی 
 دارنــد این بار با  ترفند »نامزد مســتقل« در انتخابات

1۴00 سر مردم را کاه بگذارند.
 وضعیت امروز بــازار قیمت ها را صرفاً معلول عوامل 
اقتصادی دانستن بی شک ساده لوحی است. چه کسانی 
می خواهند با تداوم و تشــدید ایــن وضع جمهوری 

اسامی را بر سر دوراهی سازش یا شورش قرار دهند؟

 

لطفًا قیاس به نفس 
نفرمائید!

یادداشت روز

] صفحه۲ [

پیام تسلیت رهبر انقاب
در پی درگذشت

 پدر سعید و وحید جلیلی
3

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
ارگان دولت: 

ایران به هیچکدام از 
مزایای اقتصادی برجام 

دست پیدا نکرده است
11

نشنال اینترست:  
موشک های ایران

خاک آمریکا را 
تهدید می کند

2

در ادامه اقدامات ضدایرانی  
ترامپ مصوبه کنگره 

برای کاهش
اختیارات جنگی

با ایران را وتو کرد
3

به دستور رئیس جمهور انجام شد
بهره برداری 

از 4 طرح ملی
صنعت مس ایران 

در استان کرمان
3

مام حسن مجتبی)ع( مبارک باد میاد ریم اهل  بیت حضرت ا
کابینه کاظمی رای اعتماد گرفت

پرونده اخراج آمریکایی ها
روی میز نخست وزیر جدید عراق



اخبار کشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه ۳0002۳2۳

۳۳1100۶۵ ساعت ۳ تا ۶ بعدازظهر
۳۳۹1۶۵۴۶ تمام ساعات شبانه روز

* کسانی که در برجام با وجود دادن امتیازهای گسترده به طرف آمریکایی 
تحریمــی را لغو نکردند و حتی قبل از خروج ترامپ از برجام هم به گفته 
خودشــان دار را با گونی جابه جا می کردند رویشــان می شود که مجدداً 

صحبت از مذاکره کنند؟
0۹12---۳10۴
* ظاهراً افرادی اصرار دارند دوباره با شیطان بزرگ سر یک میز بنشینند 
و برجام دیگری را با کســانی امضا نمایند که پا روی امضای قرارداد قبلی 

گذاشتند و آن را پایمال کردند!
0۹12---8870
* امام راحل)ره( و رهبرمعظم انقاب بارها فرمودند که دل به شیطان بزرگ 
نبندید، رابطه با او سم مهلک است، روی عهد و پیمان خود نمی مانند و... 
ولی متأسفانه عده ای واداده یا جاهل و یا غافل هنوز بر این باورند که اگر 
با شیطان کنار بیایند موفق می شوند. هر قدم عقب نشینی در برابر آمریکا 
پیشروی او را سهل تر خواهد کرد. باید با اقتدار و شجاعت در برابر او ظاهر 

شد تا عقب نشینی کند.
8۶۳1---0۹18 و ۳۹۴۹---0۹12

* کار مجلس ریل گذاری اقتصادی، سیاســی، قضایی و نظارتی باید باشد. 
ولی متأسفانه طی ۴ سال اخیر این گونه نبوده و با صحنه  های دردآوری از 
سلفی گرفتن با بیگانگان بدعهد، افطاری در سفارت روباه پیر، وکیل الدوله 
بودن و... ســپری شد. مجلس آینده باید مراقب باشد که کسی مسیر غلط 

را ادامه ندهد.
شریفی- رزن همدان

* یک ساعت جلسه علنی مجلس یک میلیارد و ۳0 میلیون تومان هزینه 
روی دســت کشور می گذارد و همچنین با هزینه یک روز مجلس می توان 
هر روز یک طرح عمرانی در کشــور به اجرا گذاشــت. حال باید قضاوت 
کرد نمایندگان این دوره مجلس در ۴ سال گذشته چه میزان برای مردم 

مفید بوده اند؟
0۹۳۹---87۵7

* کســانی که با نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان مخالف هستند 
یا جاهل به مسئله هستند یا ریگی در کفش دارند که با وجود این نظارت 
رو خواهد شــد. به قول قدیمی ها آن را که حســاب پاک است از محاسبه 

چه باک است؟
0۹1۴---8۹02

* به فتنه گران 88 می گویم بهتر اســت به جای توهین به ذاکر اهل بیت 
عملکرد خود و هــم حزبی های خود را در فتنه 88 مرور کنند که چگونه 
اراذل و اوبــاش اهانت کننده به امام حســین)ع( و حضرت حجت)عج( را 
مردان خداجو نامیدند! مرور این خاطره هم برایشــان ازم است به دروغ 
به مردم گفتند اگر روحانی رئیس جمهور نشــود پراید به ۶0 میلیون، دار 
به ۱۲ هزار، ســکه به ۴ میلیون و... می رســد! امروز به جای عذرخواهی، 

دست پیش گرفته  اند؟!
عسگری

* کارخانه  هــای تولیدکننده مواد غذایی پول های کان به هنرپیشــه ها 
پرداخــت می کنند تا اجناس و کااهای مورد نظر را تبلیغ کنند. به جای 
ایــن کار قیمت ها را پایین بیاورند. قــول می دهم این موثرترین و بهترین 

تبلیغ برای فروش بیشتر خواهد بود.
0۹۳۵---0220

* شبکه  بی بی سی فارسی گزارش یک ساعته از مناطق کردنشین سوریه و 
ترکیه پخش کرده و تحلیلی از لزوم تشــکیل دولت مستقل کردی در این 
منطقه ارائه داده اســت. این کار نشــان از فتنه آینده در این منطقه دارد. 

باید هوشیار بود و حوادث را به دقت رصد کرد.
0۹02---۳107

* زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یافته تبلیغات گسترده مصرف گرایی 
و تجمل گرایــی عاوه بر جنبه های مخرب فرهنگی باعث فشــار روحی بر 

خانواده ها می شود.
021---۴2۹۹

* بعضی از ما مثل پســر حضرت نوح شــده ایم به ایــن معنا که در حال 
غرق شــدن در آب هستیم ولی  موفق به توبه نمی شویم به عنوان مثال با 
شــیوع ویروس کشنده کرونا هم عده ای دست از بی حجابی و یا بدحجابی 
برنداشته اند. انتظار این است که وقتی می بینیم مرگ در دو قدمی ماست 

قدری به یاد خدا باشیم و دست از گناه برداریم.
0۹1۳----۶807

* در اتوبوس های شهری تهران متاسفانه برخی امور ناهنجار مثل نشستن 
خانم ها در قســمت آقایان و آقایان در قسمت خانم ها دارد به روال عادی 

تبدیل می شود و کسی هم معترض این خاف نیست چرا؟!
0۹1۹----7۹02

*  به علت عدم دسترسی به قبوض پرداخت عوارض ساانه شهرداری ۹8، 
وقتی برای پرداخت آن به شهرداری در سال جاری اقدام کردم با وجودی 
که هنوز ۲ ماه از آغاز سال سپری نشده درخواست پرداخت عوارض سال 
۹۹ را هــم کردند؟! آیا این نحو برخورد صحیح اســت؟ در حالی که برای 

پرداخت عوارض ۹۹، هنوز ۱0 ماه فرصت باقی است.
021----۳877

* کســانی که با ۳۵-۳0 میلیون تومان و به انضمام وام مســکن در اقصی  
نقاط کشــور در دولت قبل صاحب مسکن مهر شدند متاسفانه با عملکرد 
ضعیــف دولت تدبیر با ۴-۳ برابر این مبلغ هم قادر به صاحبخانه شــدن 

نیستند و مقصر اصلی نیز وزیر راه و شهرسازی سابق )آخوندی( است!
مهربان

* حقوق دانشجویان معلم هیچ نسبتی با نرخ تورم موجود ندارد باید عرض 
بکنم همیــن مقدار حقوقی که می گیریم هزینه های تحصیل ما را جبران 

نمی کند در ضمن پاداش ساانه هم به ما نمی دهند.
0۹11----8۴۹۵
* بازنشســته تامین اجتماعی با یک میلیــون درآمد، قادر به تهیه خرید 
یخچال نیستم به طبع توانایی خرید لباس هم ندارم، چرا دولت نسبت به 

افزایش حقوق ما بی اعتناست؟
یک بازنشسته تامین اجتماعی
* پنجاه روز از ســال ۹۹ ســپری شــد ولی هیچ خبری از افزایش حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. چرا؟! از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درخواست می شود افزایش حقوق این قشر را که کمترین دریافتی ها را هم 

دارند سرعت بدهند. راستی همسان سازی ها به کجا انجامید؟!
صافی- اراک

* افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۹۹ 
اعمال نشده است و هیچ پاسخی داده نمی شود که تکلیف ما مشخص شود.
0۹11----7۶۹1
* از مســئولین امر درخواســت می شــود تســهیاتی فراهــم نمایند تا 
مســتمری بگیران تامیــن اجتماعی هم بتوانند بدون ســپرده گذاری وام 

دریافت نمایند.
0۹0۵----۹7۹۵

می گفتند گداپروری است
حاا با سهام عدالت پُز می دهند!

مخالفان دیروز ســهام عدالت، به بهره برداران امروز/ تبدیل شده اند. آنها به سهام 
عدالت، »گداپروری« و »ضدعدالت« می گفتند؟

سایت مشرق در گزارشی نوشت:با توجه به تبلیغات درباره سهام عدالت، مرور مواضع 
مسئوان فعلی دولت دوازدهم درباره طرح سهام عدالت که در سال ۱۳8۵ توسط دولت 

نهم پایه گذاری شد خالی از لطف نیست.
اکنون که مسئوان دولتی درباره اعام اخبار خوش مربوط به سهام عدالت مسابقه 
گذاشته اند و اصاح طلبان حامی دولت هم که روزگاری مخالف سرسخت این طرح بودند، 
سکوت کرده اند، بد نیست مواضع آنها درباره طرح سهام عدالت که در سال ۱۳8۵ توسط 

دولت نهم پایه گذاری شد را به طور تیتروار بازخوانی کنیم:
عباس کاظمی مشاور بیژن زنگنه وزیر نفت )۱۹ دی ۱۳۹۶(: سهام عدالت صاحب 

ندارد و فقط پول را بین گداها توزیع می کند.
حسن روحانی )۱۹ بهمن ۱۳88(: دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ بیشتر 
دنبال این بود که مثًا سهام عدالت را توزیع کند. درحالی که هدف سیاست های اصل 
۴۴ این بود که بااتر از بحث مالکیت مدیریت دولتی نباشــد و مالکیت و مدیریت به 

مردم واگذار شود.
اســحاق جهانگیری )۱8 مهر ۱۳88(: استراتژی توســعه صنعتی را به تمسخر 
گرفته اند که صنعتی شدن به چه کار می آید، ما می خواهیم همین چند کارخانه ای را 
که گذشتگان ساخته اند تبدیل کنیم به سهام عدالت و به دست مردم بدهیم. بعد از چهار 
سال هنر ما این شده است که ببینیم در طول این سی سال چقدر فواد ساخته شده، 

سهام این ها را بدهیم به مردم.
محمد نهاوندیان )8 مرداد ۱۳88(: اقتصاد صدقه ای راه به جایی نخواهد برد باید 
اصاحات ساختاری را آغاز کرد و از پول دادن های صدقه ای اجتناب کنیم و به بهینه سازی 

و دسترسی به بازار همزمان توجه کنیم.
محمدباقر نوبخت )۷ خرداد ۱۳88(: امروز دیگر توزیع سیب زمینی و سهام عدالت، 

چک پول و توزیع با عجله 80 هزار تومان سود سهام عدالت نتیجه نمی دهد.
محسن صفایی فراهانی )۲۹ اردیبهشت ۱۳88(: یارانه نقدی، سهام نفت و یا پرداخت 
80 هزار تومان سود سهام عدالت همه بحث های عوام فریبانه ای است که از سوی کسانی 

که می خواهند قدرت را به دست بگیرند، مطرح می شود.
محمدعلی نجفی )۲۱ اردیبهشــت ۱۳88(: ما معتقدیم روش کار )سهام عدالت( 
غلط اســت و در حال حاضر این کار نقطه مقابل خصوصی سازی است و سهام عدالت 

باید جایگاه مناسبی پیدا کند.
عیسی کانتری )۲0 اردیبهشت ۱۳88(: توزیع سهام عدالت چوب حراج زدن به 

منابع ملی است.
میرحســین موسوی )۷ اردیبهشــت ۱۳88(: سهام عدالت مصیبت بزرگ دولت 

آینده است.
محمدباقر نوبخت )۱۱ اسفند ۱۳8۷(: ما نتوانستیم تمام شرکت ها و کارخانجات 
دولتی را واگذار کنیم و به جای آن ســهام عدالت را واگذار کردیم. ســهامی که نه تنها 
مدیریت را انتقال نمی دهد بلکه با ارائه آن، افراد مختلف در انتظار به دست آوردن پول 

و درآمد خواهند بود.
حسن روحانی )۳0 بهمن ۱۳8۷(: توزیع سهام عدالت یعنی باقی ماندن مدیریت ها 

در دست دولت.
محمد خاتمی )۳ آذر ۱۳8۷(: بســیار جفاست که عدالت را در عدالت اقتصادی و 
آن هم اقتصاد صدقه ای که بعضی از حکومت ها به بهانه اینکه لقمه نانی به مردم بدهند 

خاصه کنیم.
حسن روحانی )۲0 شهریور ۱۳8۷(: )در واکنش به توزیع سود سهام عدالت( آیا با 

تزریق نقدینگی بی حساب و توزیع پول بین مردم می توان به عدالت رسید؟
مسعود نیلی )۱۵ مهر ۱۳8۶(: طرح سهام عدالت طرح گداپروری است.

رســول منتجب نیــا )۱۲ تیــر ۱۳8۶(: نباید به گونه ای به مــردم کمک کرد که 
گداپروری شود.

ســعید لیاز )۳۱ خرداد ۱۳8۶(: )سهام عدالت( به خاطر سیطره دولت و اقتصاد 
دولتی عمًاً سودی نصیب سهام داران جدید نخواهد کرد و منجر به انقاب اقتصادی 
مســئوان نخواهد شد؛ زیرا در این طرح انتقال مدیریت انجام نمی شود و سود ساانه 

زیادی ندارد و درصد اندکی، مؤثر واقع می شود.
سیدکامل تقوی نژاد )۱ مرداد ۱۳8۵(: سهام عدالت کاغذی است که مردم را برای 
مدتی سرگرم می کند و ناشی از تجربه شکست خورده ۹ کشور پس از سقوط شوروی است.

کنایه سایت دولتی
تاریخ مصرف اصاح طلبان تمام شد

کاربران یک سایت دولتی می گویند جریان اصاحات  با قحط الرجال مواجه است 
و اعضای آن را باید بیش از رقبا پایید تا گل به خودشان نزنند!

در حالــی که اصاح طلبــان روحانی را نامزد اجاره ای و دولــت او را رحم اجاره  
می خوانند خبر آناین )وابســته به دو تن از مدیران ارشــد دولتی( نوشت: اختافات 
در جریان اصاحات هر روز وارد فاز جدیدی می شود، اختافاتی که بخشی از آن به 
عملکرد شورای عالی سیاستگذاری باز می گردد  که طی چند ماه اخیر گسترده تر هم 

شده است و برخی اصاح طلبان از ضرورت بازسازی این جریان از یک سو و طراحی 
سازوکار راهبری جدید در این جریان سخن می گویند.

زنگ هشدار برای این جریان آنجا به صدا درآمده که براساس تحلیل ها و ادعاهای 
تئوریسین ها و چهره های شاخص این جریان، بدنه رأی جریان اصاحات نیز با ریزش 
قابل توجهی روبرو شده است. آنچنان که صادق زیباکام، فعال سیاسی اصاح طلب، 
در ایو اینستاگرامی با خبرآناین به پایان اصاحات اشاره کرد و گفت: اصاحات تمام 
شده است، در دوم اسفند ۱۳۹8، همه چیز تمام شد، اصاحات تمام شد، چون کرونا 
بود نمی شد ختم و شب هفت گرفت، مسجد الجواد را نمی شد کرایه کنیم که بعدازظهر 

برای فاتحه بیایند. مردم در این تاریخ نشان دادند که از اصاح طلبان عبور کردند. 
در همین راســتا خبرگزاری خبرآناین از کاربران خود پرسید بود؛ »از نگاه شما 
ریشه اختافات بین اصاح طلبان کجاست و چقدر ضرورت بازسازی جریان اصاحات 

وجود دارد؟« پاسخ هایی که کاربران به این سوال دادند قابل توجه بود. 
تعدی از کاربران خبرآناین، مشکات اصاح طلبان را، ساختاری دانسته و از عدم 

اعتماد مردم به آنان سخن گفتند.
- »مشکل اصاح طلبان ســاختاری است. آنان تجربه کار جمعی را به خوبی فرا 
نگرفتند و از طرف دیگر هر کدامشــان برای خود رویایی در سر دارند که نمی توانند 

در جای کوچک جمع شوند.«
- »اصاح طلبی یک حزب و یا ایدئولوژی خاصی نیست. تنها یک حرکت سیاسی 
با وعده اصاح قوانین و وضعیت کلی کشور است. به همین دلیل تاریخ مصرف دارد. 
نمی توان تصور کرد که مردم ۵0 سال رای بدهند به گروهی با وعده اصاح کردن اوضاع!«
- »مشــکل اصلی که برای احزاب اصاح طلب وجود داره اعتماد عمومی نسبت 
به احزاب اصاح طلب خیلی کم هست. یعنی یه جورایی عدم اعتماد در اکثر زمینه ها 
چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی. در سیاست خارجی یه نوع خودفروختگی 
نســبت به بیگانگان وجود داره. در بحث سیاست داخلی در کل کارایی مثبتی انجام 

نشده که مردم ببینند و باور کنند.«
- »آقا شما اگه تو رشته برق موفقی دلیل نمیشه تو سیاست هم موفق باشی. البته 

بعد 88 قحط الرجال شد، که عارف اومد باا.«
- »اصاح طلبی مرده است، دیگه بازسازی معنا نداره.«

- »کی می خواهید بفهمید مردم حتی از شنیدن نام این دسته بندی های سیاسی 
و یارکشی ها حالشون بد میشه.«

- مشکل از مارادونا نیست ]...[ ها آمدند وسط و نابود کردند این جریان را.
صوفی: جهانگیری برای نامزدی باید خود را

از عملکرد دولت روحانی تبرئه کند
عضو شورای سیاستگذاری اصاح طلبان در هفتمین سال دولت روحانی می گوید 

موفقیت جهانگیری در انتخابات ۱۴00 به میزان برائت  او از دولت بستگی دارد.
علــی صوفی وزیر کار دولت اصاحــات به روزنامه فرهیختگان گفت: ضعف ها و 
ناکارآمدی ها باعث شده مطالبات مردم بر زمین بماند و مردم همچنان درگیر مشکات 
گذشــته خود باشند. مشکاتی که اکنون تشدید هم شده. یعنی با برخی تصمیمات 
توسط نهاد انتخاباتی ریاست جمهوری، اثرات بسیار منفی ای در زندگی مردم شکل 
گرفته اســت. تصمیماتی نظیر افزایش نــرخ ارز و افزایش قیمت بنزین که منجر به 

اعتراضات خیابانی هم شد.
وی درباره عدم ثبت نام برخی اصاح طلبان در انتخابات مجلس گفت: آنهایی که 
ثبت نام نکردند، این نگرانی را داشتند که اگر ثبت نام کنند، فایده ندارد. اگر تایید هم 

شوند، مردم آنها را انتخاب نمی کنند.
صوفی درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری می گوید: اعتبار اجتماعی اصاح طلبان 
همانند سال ۹۲ نیست و سرمایه اجتماعی این جریان بسیار فروکش کرده است. بنابراین 
اصاح طلبان در درجه اول باید اعتبار خود را بازسازی کنند و برای اینکه اعتبار خود 
را بازســازی کنند، غیر از انتخاب کاندیدای حداکثری راه دیگری ندارند. عاوه بر آن 
باید حتما برنامه های کارشناسی شده دقیق و قابل ارزیابی وجود داشته باشد، باید به 
مــردم بگویند ما فقط به معرفی کاندیدا کفایت نمی کنیم بلکه برنامه قابل ارائه برای 
شما داریم. در حقیقت برخاف عملکرد گذشته مجلس و دولت یک برنامه عملیاتی 
کارشناســی شده دقیق داریم که به واسطه آن در همین فضای بین المللی و داخلی 
می توانیم اوضاع معیشــتی مردم را بهبود ببخشیم. اصاح طلبان باید اعتماد مردم را 
به دو چیز جلب کنند؛ یکی به آن کاندیدا و ارائه این تضمین که او کسی نیست که 

شعارش یک چیز باشد و عملش چیز دیگر.
وی با بیان اینکه »اصاح طلبان نمی توانند از زیر بار مسئولیت عملکرد مجلس دهم 
و فراکسیون امید و عملکرد دولت روحانی شانه خالی کنند. در هر حال اصاح طلبان 
عامل انتخاب این مجلس و این دولت هستند و بنابراین باید این مسئله را در درجه 
اول صادقانه بپذیرند و اعتراف کنند،« افزود: ما باید مسئولیت شرایط موجود جامعه 
را از هر نظر بپذیریم. صوفی می افزاید: روحانی در دولت دوم مردم را کنار گذاشت و 
اساسا رویکرد او در انتخاب کابینه و انتخاب مسئوان و حتی در انتخاب رئیس دفتر 

خود کاما با عقبه کاما واضح و قابل پیش بینی بود که این دولت با این وضعیت راه به 
جایی نخواهد برد. همین وضعیت باعث شد که مردم بدون ماحظه خاصی خیلی صریح 
بگویند از رایی که دادیم، پشیمانیم.  عضو شورای سیاستگذاری اصاح طلبان در ادامه 
گفت: حضور جهانگیری در دولت روحانی به جایگاه اجتماعی ایشان لطمه زده است. 
صوفی اظهار داشت: این دیگر هنر جهانگیری است که چطور بتواند در مواجهه با 
مردم خود را از ارتباطی که با دولت روحانی و عملکرد ایشان داشته، مبرا کند. اینها به 

هنر جهانگیری و اصاح طلبان که به کمک ایشان می آیند، بستگی دارد.
سخنان صوفی در حالی است که جهانگیری معاون اول روحانی بوده و در عملکرد 
دولت شریک است به ویژه واگذاری ۱8 میلیارد دار ارز دولتی که به دار جهانگیری 

معروف شد.
عاموس یادلین: ایران از سوریه نمی رود

وزیر دفاع اسرائیل بی خود می گوید
رئیس سابق اطاعات ارتش اسرائیل گفت برخاف برخی فضاسازی ها، ایران در 

حال ترک سوریه نیست و دلیلی هم ندارد این کار را بکند.
به گزارش روزنامه جروزالم پست عاموس یادلین اکنون مدیر موسسه مطالعاتی 
INSS، در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: برخاف برخی گزارش ها ایرانی ها در 

حال ترک سوریه نیستند. من این را باور نمی کنم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر این ماجرا صحیح نیست، چرا ارتش 
اسرائیل بیانیه ای منتشر کرده و گفته ایران در حال کاهش حضور در سوریه است؟، 
اظهار داشت: دیدم که یک منبع ارشد در حوزه دفاعی، این را گفته است. ظن من 

این است که این سخن از سوی فردی در بخش سیاسی ارتش بیان شده است.
یادلین در پاسخ به سواات در مورد اینکه آیا منظور او، نفتالی بنت وزیر دفاع 
اسرائیل است، گفت که »من فکر می کنم شما پازل  ها را کنار هم گذاشتید که چه 

کسی به زودی از وزارتخانه می رود و چه میراثی می خواهد از خود باقی بگذارد.
این مقام ارشــد سابق ارتش اسرائیل در توضیح اینکه چرا ایران سوریه را ترک 
نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: »سوریه تنها کشور عربی بود که در طول جنگ عراق 
و ایران، از این کشــور حمایت کرد. روابط بین ایران و ســوریه به لحاظ استراتژیک 

قوی است و تهران به دمشق به عنوان پایه سیاست منطقه ای خود نگاه می کند.«
وی ادامه داد: برای ایران خیلی مهم اســت که حکومت سوریه را تقویت کند. 

قاسم سلیمانی می گفت، حفاظت از تهران، از دمشق شروع می شود.
یادلین اضافه کرد: »ایران می خواهد خیلی به ما به لحاظ فاصله کیلومتری نزدیک 

باشد. هیچ چیزی در مورد  اهداف استراتژیک ایران تغییر نکرده است.
وی گفت: »ایران همیشه خود را تطبیق می دهد. در زمان های مختلفی، ما دیدیم 
که ایران نیروهای بیشتر یا کمتر و متفاوتی در سوریه به دلیل شرایط متفاوت داشت.
رئیس سابق اطاعات ارتش اسرائیل گفت: »سلیمانی به دنبال تبدیل سوریه به 
پایگاهی برای حمله به اسرائیل بود. طرح او شامل احداث فرودگاه و پایگاه دریایی 
و خطوط لجستیک و موشک های بالستیک پیشرفته و هواپیماهای بدون سرنشین 

بود. چیزهایی که آنها را قادر به حمله اسرائیل از سوریه می کرد.
یادلین گفت اکنون فرماندهان ایران در سوریه حضور دارند و احتماا تغییری که 
اتفاق افتاده، استفاده بیشتر از گروه های شبه نظامی شیعه به جای نیروهای ایرانی است.

هشدار رئیس  اتاق بازرگانی تهران
درباره سفته بازی و رشد 232 درصدی بورس

رئیس  اتاق بازرگانی تهران معتقد است رشد بیش از دو برابری شاخص بورس 
در قیاس با رشد قیمت مسکن و سکه و ارز، غیرطبیعی است و باید جلوی سفته بازی 

در این بازار گرفته شود.
مسعود خوانساری رئیس  اتاق بازرگانی تهران می نویسد: در طول سال ۱۳۹8 با 
وجودی که نرخ میانگین سکه معادل ۳0 درصد، نرخ دار کمتر از ۲0 درصد، مسکن 
حدود ۶۲ درصد رشــد داشته و تورم بنا به گزارش بانک مرکزی معادل حدود ۴۱ 

درصد بوده است شاخص بورس معادل ۲۳۲ درصد رشد کرده است.
رشد شاخص بورس طی اولین ماه کاری سال ۹۹ نیز با رشد بیشتری به کار خود 
ادامه داده به نحوی که از رقم ۵0 درصدی فراتر رفته است همچنین رقم شاخص، 

از فروردین سال ۹۷ الی آخر فروردین ماه سال ۹8 معادل ۵/۴ برابر شده است.
در شرایط فعلی در بورس، متوسط قیمت به عایدی )P/E( به عدد ۱۷ رسیده 
است که تقریباً معادل ارقام بورس نیویورک است. در حالی که تورم آنها حدود ۱/۵-۲ 

درصد و تورم کشور ما به روایت بانک مرکزی در سال ۹8 معادل ۴۱ درصد است.
در یک ماهه فروردین ماه حدود ۱۴۱.000 میلیارد تومان در بورس معامله انجام 
شده که برابر کل سال ۹۷ است. اما در این موقعیت چه باید کرد؟ حداقلی ترین کار این 
است که به سرعت برخی اقدامات را در دستور کار قرار داد. مانند اینکه به مـدیریت 
انتقـال ریـسک و توزیـع آن توجه کرد، به فکر ایجاد شـفافیت اطاعات بیشتر در 

بازار بود، کشف قیمت و ایجاد بازار رقابتی را با جدیت پیش برد.
همزمان باید جلوی سفته بازی را گرفت. به صورت جدی به فرهنگ  سهامداری 
و ترویج آن اندیشــید. استفاده از صندوق های سرمایه گذاری برای سهامداران خرد 
را تشــویق کرد و گسترش داد. با عرضه بیشتر سهام به بازار تعادل داد و نرخ بازده 
سهام را منطقی کرد. ضمن اینکه به صورت جدی باید به فکر زیرساخت های اصلی 

بازار سهام بود.

1- شــب جمعه بود، در زندان سیاسی رژیم شــاه، ابراهیم 
 گوشــه ای نشســته و دعای کمیل را زیر لــب زمزمه می کرد و 
آرام آرام می گریست. مهرداد... مسئول جمع )کمون( مارکسیست های 
بند، اشاره کرد که حرفی دارد. رسم زندان این بود که اگر یکی از 
زندانیان اعتراضی داشــت باید اعتراض خود را به مسئول جمع 
خود منتقل می کرد و او نیز با مسئول جمع دیگر که زندانی مورد 
اعتراض عضو آن بود، در میان می گذاشــت. مهرداد گفت؛ ببین! 
همه ما در زندگی خودمان مشکاتی داریم، مشکات مالی، خانه 
و خانواده، بعضی ها هم که متاهل هســتند مشکل زن و فرزند و... 
پرسیدم؛ مگر کسی منکر مشکات شده و یا اعتراضی کرده است؟ 
گفت: منظورم این اســت که باید مشکات را تحمل کرد.  گریه که 
چاره کار نیست و مشکلی را حل نمی کند. فقط روحیه بروبچه ها را 
خراب می کند، بوی بُریدگی می دهد و باعث سوءاستفاده ساواک 
هم می شود! اشــاره اش به ابراهیم بود )ابراهیم حاج محمد زاده، از 
فرماندهان سپاه که چند ماه قبل دارفانی را وداع گفت و به دیدار 
 یار رفت(... نمی دانســتم چه بگویم؟ چند لحظه سکوت کردم و 
گفتم: ببین آقا مهرداد! چون شما و دوستانتان هر وقت  گریه کرده اید 
برای یکی از مشــکات مادی تان بوده، در هیچ یک از زوایای ذهن 
خود هم نمی توانید تصور کنید که یک انسان خدا جوی در راز و نیاز 
عاشقانه با خدای خویش اشک بریزد! مهرداد عذرخواهی کرد و رفت. 
2- بعد از انتخابات اخیر مجلس که رویگردانی معنی دار مردم 
از مدعیان اصاحات را در پی داشت، انتظار آن بود که این جماعت 
به خود آمده و از باهای فراوانی که بر سر ملت آوار کرده اند، توبه 
کنند! ولی انگار توبه از گناهانی که مرتکب شــده اند و تاش برای 
 عبور از کارنامه سیاه خود، در قاموس آنها جایی ندارد! به جای عبرت، 
ساز مخالفت و تهمت پراکنی به منتخبان مردم برای مجلس یازدهم را 
کوک کردند و علیه مجلسی که هنوز تشکیل نشده است به بدگویی 
و دروغ پراکنی روی آوردند. در این باره اگرچه گفتنی های بسیاری 
هست ولی از آن میان چند نکته شنیدنی تر به نظر می رسد. بخوانید!

۳- جماعت مورد اشــاره درباره مجلســی که هنوز تشکیل 
نشده است به پیشگویی نشسته و ادعا می کنند که مثًا انقابیون 
منتخب مردم در فان جلسه گرد هم آمده اند تا پُست های ریاستی 
را بین خود تقسیم کنند! و یا بر سر ریاست مجلس و کمیسیون ها 
با یکدیگر اختاف پیدا کرده اند! و... چرا اینگونه تصور می کنند؟! 
یکی از اصلی ترین علت های قابل اشــاره، آن است که به درجه ای 
از مادیگری و منفعت طلبی رســیده اند که حتی در دورترین افق 
ذهن خود نیز نمی توانند تصور کنند که کســانی برای خدمت به 
مردم و دفاع از اســام و انقاب کمر همت بسته باشند! چرا که با 
موضوعات و گزاره هایی نظیر خدمت خالصانه، دلسوزی برای مردم 
 و نظام، بیگانه اند و از این روی، دیگران را هم مانند خود می پندارند! 
 یعنــی قیاس به نفــس می فرمایند! و با تشــبیه »کافر، همه را 

به کیش خود پندارد«!
۴- چند روز قبل یکی از همین طیف، در سرمقاله روزنامه خود 
با اشــاره به نشست تعدادی از نمایندگان انقابی مجلس یازدهم، 
آنان را متهم کرد که موضوع نشســت آنها بحث و چانه زنی درباره 
ریاست مجلس آینده، و کمیسیون های آن بوده است! و در ادامه به 
داستان زیر از قول ساعد مراغه ای پرداخته و نوشت؛ »نقل است که 
ساعد مراغه ای از نخست وزیران دوران پهلوی به عنوان بخشی از 
خاطرات زندگی دولتی خود می گفت: زمانی که نایب کنسول شدم 
 با خوشحالی پیش زنم رفتم و این خبر داغ را به اطاع او رساندم، 
اما او با بی اعتنایی سرش را جنباند و گفت خاک بر سرت کنند، فانی 
کنسول است، تو نایب کنسولی؟ مدتی گذشت و من کنسول شدم 
و این بار با خوشحالی بیشتر، خبر را به او دادم. باز هم با بی اعتنایی 
گفت خاک بر سرت کنند، فانی معاون وزارت امور خارجه است و 
تو کنســولی؟ زمانی که معاون وزارت امور خارجه شدم، باز گفت 
خاک بر سرت، فانی وزیر امور خارجه است و تو معاون او هستی؟ 
فکر می کردم وزیر امور خارجه بشوم، کار تمام است ولی خبر وزیر 
خارجه شدنم را که شنید گفت فانی نخست وزیر است و تو وزیر 
هستی؟ خاک بر سرت. تا آنکه بااخره نخست وزیر شدم و هنگامی 
که به خانه رفتم منتظر بودم که خانم دیگر حرفی غیر از تحسین 
 برای گفتن نداشته باشــد ولی با تعجب بسیار دیدم او با شنیدن 
 این خبــر به من نگاهی کرد و ســری جنباند و آهی کشــید و 

گفت: »خاک بر سر ملتی که تو نخست وزیرش هستی«!! 
آیا منظور ایشــان غیر از این است که می خواهد بگوید؛ خاک 
بر سر ملتی که نمایندگان مجلس آنها از نیروهای انقابی باشند؟! 

 البته ایشان بعد از نقل داستان فوق، به فکر رفع و رجوع افتاده و 
می نویسد »این نگاه منفی به مسئولیت های حکومتی را نمی توان به 
یک نظام مشروع و مردمی مانند نظام جمهوری اسامی تعمیم داد، 
زیرا این نظام فراهم آمده از خون صدها هزار شهید و فداکاری های 
 میلیون ها زن و مرد فداکار، جانبــاز، ایثارگر و خدمات مخلصانه 
خیل عظیمی از تاشگران عرصه های مختلف در طول چهار دهه 
گذشته اســت« و توضیح نمی دهد که اگر اینگونه می اندیشد چرا 
آنگونه می نویســد؟! ظاهراً، از نگاه ایشان مجلسی قابل قبول و 
شایســته تقدیر است که بیش از 80 تن از نمایندگان آن آلوده به 
فساد اقتصادی و دست درازی به بیت المال باشند! مجلسی که اکثریت 
نمایندگان آن وکیل الدوله باشند، ظرف 20 دقیقه با تصویب برجام 
برای ملت فاجعه بیافرینند! دستاورد دانشمندان هسته ای کشور 
را که با خون پاک و مطهر آنها عجین شــده است برباد بدهند! به 
جای لغو تحریم ها ده ها تحریم دیگر هم به آن اضافه کنند! ارزش 
پول ملی را چندین برابر کاهش بدهند! در مقابل تنگی معیشــت 
مردم، ام تا کام حرفی نزنند! کارخانه ها و مراکز تولید و کســب و 
کار ملت به تعطیلی کشیده شود و اکثریت نمایندگان مجلس فقط 
نظاره گر باشند و به مواجب و آاف و الوف خود بیندیشند! انبوهی 
از مردم با پدیده بیکاری رو به رو باشــند و آنها به فکر حقوق های 
 نجومی و... باشــند! کدامیک از این گزاره های تلخ واقعیت ندارد؟! 
 و اکثریت نمایندگان مجلس کنونی برای مقابله با این پلشــتی ها، 

کدام گام مثبتی را برداشته اند؟! 
۵- بدیهی است انتظار طبیعی و قانونی مردم از اصاح طلبان، آن 
است که پاسخگوی فاجعه و خسارت های کانی باشند که به مردم 
تحمیل کرده اند، چرا که بسیاری از اقدامات آنها در چارچوب فعالیت 
سیاسی و جناحی قابل تعریف نیست بلکه عمل مجرمانه و از نوع 
فساد اقتصادی است که در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود. 
جماعت مورد اشاره با خبر شده اند که یکی از اولویت های مجلس 
یازدهم، پیگیری فساد اقتصادی برخی از مدعیان اصاحات و از جمله 
فساد مالی نزدیک به80 تن از نمایندگان کنونی مجلس خواهد بود. 
یکی از انگیزه های این طیف در حمله پیشاپیش به مجلسی که هنوز 
تشکیل نشده، می تواند حاشیه  سازی برای فرار از پیگرد قانونی باشد.

۶- و بااخره، گفتنی اســت که تهمت پراکنی این جماعت به 
 نفع انقابیون پیروز در مجلس یازدهم اســت. چرا که به مصداق 
»تعرف ااشــیاء باضدادها« وقتی مردم مخالفــت این عده را با 
نمایندگان منتخــب خود می بینند و از ســوی دیگر به کارنامه 
آنان می نگرند، به طور طبیعی و منطقی به این نتیجه می رســند 
که در انتخاب نمایندگان شایســته برای مجلس یازدهم اشتباه 
 نکرده انــد و اگر اینگونه نبود، مخالفت جماعت یاد شــده با آنها 

دلیلی نداشت.

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
شنبه 20 اردیبهشت 1399 
15 رمضان 1441 - شماره 22461

گفت و شنود

قفس!
گفت: دونالــد ترامپ مصوبه کنگره آمریکا درباره محدود کردن 

اختیارات جنگی وی برای حمله به ایران را وتو کرد!
گفتم: یعنی چی؟

 گفــت: یعنی اینکه رئیس جمهور آمریکا بــرای حمله به ایران 
هیچ محدودیتی ندارد!

گفتم: مگر تا حاا محدودیتی داشــته که جرأت نکرده 
دست به حمله بزند؟!

گفت: حاا کــه فهمیده در مقابل ایــران هیچ غلطی نمی تونه 
بکنه، میخواد با این ادا و اطوارها خودشو برای همپالکی هاش، شجاع 

نشون بده!
گفتم: یارو توی باغ وحش رفته بود جلوی قفس میمون ها 
و ادا و اطوار درمی آورد، یکی از میمون ها گفت؛ این اداها چیه 
از خــودت در میاری؟! بگو چه جوری از قفس فرار کردی که 

ما هم فرار کنیم!

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

کارنامه مدعیان اصاحات
در صندوق عقب پراید 90 میلیونی

بقیه در صفحه 11

سرویس سیاسی- 
پراید ۹0 میلیونی فقط ســند 
تدبیر  دولت  مدیریتی  ناکارآمدی 
و امید نیســت. کافی است سری 
به صندوق عقب این خودرو زده و 
کارنامه سیاسی و طومار وعده های 
مدعیان اصاحــات را هم در آنجا 

بیابید.
»پراید ۹0 میلیونی را سوار می شوید 
یا قاب می گیرید روی دیوار؟«، »شوک 
پراید ۹0 میلیونی!«، »آزادسازی قیمت 
و معمای پراید ۹0 میلیونی«، »سکوت 
رئیس جمهور و وزیر دربــاره پراید ۹0 
میلیونــی!«، »پراید ۹0 میلیون تومانی 
شد/ قیمت خودرو؛ عجیب اما واقعی!«، 
»چگونــه در پرایــد ۹0 میلیونی زنده 
بمانیم؟«، »ســال دیگــر همین موقع: 
یادش بخیــر پراید ۱00 میلیون تومان 
بــود!«، »عزیز صد میلیونی«، »واکنش 
مدیر مالی سایپا به پراید ۹0 میلیونی: 
هیچ ارتباطی به ما ندارد!« و... اینها تنها 
چند نمونه از تیتر رسانه ها - عمدتاًً هم 
حامی  دولت- درباره وضعیت بازار خودرو 

و به خصوص قیمت پراید است. 
اینکه چه شد که پراید ۹0 میلیون 
شد، بدون شک دایل متعدد و مختلفی 
دارد. تولید کننده می گوید من پراید را زیر 
۴0 میلیون می فروشم و زیان می دهم و 
خریدار هم دستش به خودروی قیمت 
کارخانه نمی رســد و هــم از پراید ۹0 
میلیونی کوتاه اســت. تحلیل و بررسی 
آشفته بازار خودرو را باید به اهلش سپرد 
اما آنچه امروز در قیمت پراید می بینیم و 
البته لمس می کنیم، شاخصی از کلیت 
وضعیت بازار است؛ از خوراک و پوشاک 
گرفته تا اجاره بهای مســکن و ســایر 
مایحتاج و ضروریات یک زندگی حداقلی. 
کافی است به فروشنده اعتراضی تلویحی 
کنید و از گرانی بنالید، به احتمال بسیار 
زیاد اولین جمله ای که خواهید شــنید 
این است؛ خبر داری پراید ۹0 میلیون 

شده است؟! 
قیمت گوشت و عدس و لپه و برنج 
و پنیر و پوشک و پشــمک و پراید و... 
سویه ای اقتصادی دارد که موضوع این 
گزارش نیست اما بی شک این وضعیت 
جنبه سیاسی- اجتماعی نیز دارد. پراید 
۹0 میلیونی را باید به پای چه کســی 
نوشت؟ چه کسانی باید پاسخگوی این 
وضعیت باشــند؟ آیا پاسخگو هستند 
و مســئولیت وضعیت امروز را برعهده 
می گیرند یا فرافکنی کرده و سر خود را 

مانند کبک زیر برف کرده اند؟!
قیمــت و گرانی هر چیــز را بتوان 

به تحریم نســبت داد، این حربه برای 
پراید چندان کارایی ندارد. برای بررسی 
وضعیت و قیمت خودرویی که جز چند 
قطعه جزئی آن، کامًاً تولید داخل است 
باید به ســال ها پیش برگشت. روزنامه 
اصاح طلب دنیای اقتصاد در ابتدای روی 
کار آمدن دولت روحانی، در گزارشی به 
وضعیت قیمت خودروها پرداخته و آماری 
در ایــن زمینه ارائه کــرد. اینکه دولت 
احمدی نــژاد هر خودرو را با چه قیمتی 
از دولت پیش از خود تحویل گرفت و با 
چه قیمتی به دولت روحانی داد. درباره 
پراید این گزارش می گوید؛ »در اواسط 
ســال 8۴، قیمت پراید شش میلیون و 
۹00 هزار تومان بوده و حاا که هشت 
سال گذشــته، برای خرید این خودرو 
باید ۱۶ میلیون و ۵00 هزار تومان پول 
بپردازیم. این یعنی قیمت پراید حدودا 
دو و نیم برابر شده است، هرچند پراید 
هنوز هم ارزان تریــن خودرو داخلی به 
شمار می رود.« حال پراید ۱۶ میلیون و 
نیمی  به ۹0 میلیون رسیده است. یعنی 

بیش از ۵ برابر! 
تازه این در حالی است که بیش از 
یک سال از عمر دولت تدبیر باقی  مانده 
است و چنانچه دولت با همین تدابیری 
که تاکنــون از آن دیده ایم پیش برود، 
باید منتظــر قیمت های عجب و غریب 
دیگری هم تا ۱۴00 بود. بله! تا ۱۴00 با 
روحانی هستیم اما تا آن وقت با پراید به 

کجا خواهیم رسید؟! 
فریبکاری دیروز و وقاحت امروز

بــرای داشــتن تصویــری کلی از 
وضعیت باید به عقب بازگشــت. کمتر 
از سه ماه پیش از انتخابات سال ۱۳۹۶ 
»م.ت« که این روزها سوت زنان از موضع 
اپوزیسیون حرف می زند و به روی مبارک 
نمی آورد چند سال پیش چه حرف هایی 
به خورد مردم داده است، در مصاحبه با 
روزنامه شرق گفته بود: »اگر روحانی و 
برجام نبود، شرایط به مراتب بدتر بود و 
به ســمت ونزوئا شدن پیش می رفت. 
کشوری مانند ایران که سرشار از منابع 
و ذخایر نفتی است؛ اما گرسنگی و فقر 
در آن بیــداد می کند، تــورم آن حدود 
۷00 درصد شــده و مردم آن حتی نان 
برای خوردن پیدا نمی کنند. در حقیقت 
می توان به مردم توضیح داد که اگر همین 
روحانی و برجام نبودند، وضعیت چگونه 
بــود. مانند زمان احمدی نژاد دیدید که 
پس از تحریم نفتی و بانکی قیمت ها با 
شیب ۴۵ درصدی رو به افزایش بود، این 
شیب در دولت روحانی ۱0 درصد بوده 
است... کاری که در این شرایط می توان 

انجام داد این اســت که دولت گزارش 
کار ارائه بدهد. به نظرم بهتر است اولین 
محور این باشد که دوره دوم احمدی نژاد 
را با این دولت مقایسه کند؛ یعنی در آن 
گزارش بگوید کــه مثا قیمت کااها، 
طــا، ارز از ســال 88 تا ۹۲ چه میزان 
افزایش داشــت و این عدد از ۹۲ تا ۹۶ 
چه تغییراتی داشــته است؛ مثا قیمت 
مواد خوراکی و لوازم مصرفی از خودرو 
گرفته، تا یخچال و ماشین لباسشویی و... .  

سپس نشان دهد قیمت ارز تقریبا 
۴00 درصــد در بازه 88 تا ۹۲ افزایش 
داشته اســت؛ اما در دولت روحانی این 
افزایش حداکثر ۲0 درصد بوده اســت. 
حتی اگر روحانی نخواهد نامزد هم بشود، 
بایــد این گزارش را ارائــه دهد. در این 
صورت مردم خواهند دید که درست است 
که بسیاری از مشکاتشان حل نشده، اما 
اگر قرار بود نرخ دار با همان رشد ۴00 
درصدی زمان احمدی نژاد افزایش یابد، 
هر دار اان ۱۲ هزار تومان بود. ســکه 
به جای یک میلیون تومان، سه تا چهار 
میلیون شــده بود. پراید ۲0میلیونی به 
۵0، ۶0 میلیون رسیده بود و قیمت مواد 
خوراکی، میوه، نان، برنج، چای و لبنیات 

سر به فلک کشیده بود.«
همیــن آقا چنــد روزی پیش در 
کمال وقاحت توئیت کرده است؛ »فکر 
ایرانی هیچ از فکــر آمریکایی/ آلمانی/ 
ژاپنی کــم ندارد. آنچه جوان ایرانی کم 
دارد، آزادی بیان، تشــکل، انتخابات و 
سبک زندگی است و نداشتن ساختاری 
کارآمد، حکومتی پاسخگو و رابطه متوازن 
بــا جهان، تا بتواند فــورد/ بنز/ تویوتا و 
بلکه بهتر از آنها را بســازد.«! پس از آن 
فریبکاری ها و  ترســاندن مردم از پراید 
۵0 میلیونــی و دار ۱۲ هــزار تومانی، 
در روزگار دار ۱۶ هــراز تومانی و پراید 
۹0 میلیونی سخن گفتن از پاسخگویی 
و کارآمدی وقاحت خاصی می طلبد. در 
آمریکا و آلمان و ژاپن بدون شک چنین 
شــاراتان های سیاســی و دغلکارانی 

وجود ندارند. 
وقتی اصاحات

تضمین روحانی بود!
چند روز مانده به انتخابات سال ۹۶ 
رضا خاتمی  عضو حزب منحله مشارکت 
و از مدعیان اصاحات در مصاحبه ای با 
روزنامه اعتماد تأکید کرد »ما تضمین 
روحانی هستیم« و گفت: »آقاي روحاني 
این ویژگي را در خود نشــان داده که به 
افکار عمومي توجه دارد و قدرشــناس 
جریان هاي سیاسي و افکار عمومي است 
که بــه او قدرت داده انــد. این تضمین 

را خــود ما باید ایجــاد کنیم. نظارت و 
مطالبات مردمي اگر کنار مســئولیت 
نباشــد، آن قدرت مي تواند هر کسي را 
بلرزاند و به انحصارگرایي و اقتدارگرایي 
ببرد. آنچه ســبب مي شود ما مطمئن 
باشیم که آقاي روحاني در دولت دومش 
دولت بهتــر و کارآمد تري از دولت اول 
خواهد داشت، اعتقاد و باور به خودمان 
است که مي توانیم خواسته خودمان را 

محقق کنیم.«
حال مردم مانده اند با ســفره ای که 
آب می رود و پراید ۹0 میلیونی بر ســر 
سفره معیشت خود. روزگاری پراید عصای 
دست طبقات محروم جامعه بود تا با آن 
مسافرکشی کنند و عایدی دنده صد تا 
یک غــازش را به زخم زندگی بزنند اما 
حاا آن عصای دست به آرزوی دوردست 
تبدیل شده است. حاا نه از آن آقایی که 
روزگاری مــردم را از پراید ۵0 میلیونی 
می ترساند خبری است، نه آن یکی که 
می گفت ما تضمین می کنیم و نه آقای 
اهل تکرار و نه سلبریتی هایی که مردم را 
با شعار »با روحانی تا ۱۴00« رنگ کرده 
بودند و به پشت گرمی قرارداد تبلیغاتی 
چرب و چیلی، گلو پاره می کردند غوغای 
روحانی نگر! انتخابات آمد و رفت و معلوم 
نشد برخی چقدر به جیب زدند تا ملت 

غوغای روحانی را بنگرند.
فرار به جلوی ورشکستگان

هر شخص و حزب و جریانی که که 
در این پختن این آش برای مردم سهمی 
 داشــته است اگر سرسوزنی اهل اخاق 
و پاســخگویی و رعایت الفبای سیاست 
بــود، در اولین گام به اشــتباهات خود 
اعتراف و از پیشــگاه مردم عذرخواهی 
می کــرد و در گام بعــدی در بینش و 
روش خــود که چنیــن افتضاحی را به 
بــار آورده تجدیدنظر می کرد اما به نظر 
می رســد مدعیان اصاحات اگرچه نام 
اصــاح و تغییــر و انعطــاف و مدارا و 
نقدپذیری و امثالهم را یدک می کشند 
اما در عمل در جزم اندیشی دومی  ندارند 
و ســنگ پای قزوین باید نزد آنان زانو 
بزند و درس بیاموزد. کافی است نگاهی 
گذرا به اختافــات این روزهای جریان 
اصاحات بیندازید. یکی به دیگری لقب 
»تندیس سکوت« می دهد و طرف دیگر 
گوینده را به شاراتانیزم سیاسی متهم 
می سازد. برخی از لزوم تغییر ساختارها 
و سازوکارهای داخلی اردوگاه اصاحات 
می گویند و عده ای  سازی دیگر می زنند. 
آنچه در این میان مفقود اســت، اندکی 

مسئولیت پذیری است. 

نشنال اینترست:  

موشک های ایران خاک آمریکا را 
تهدید می کند

یک پایــگاه تحلیلی آمریکایی 
مدعی شد موشک های ایرانی در حال 
حاضر به خاک آمریکا نمی رسند اما 
این وضعیت به زودی دستخوش تغییر 
می شود. انفعال و عدم چاره اندیشی 
به خطر  را  پنتاگون خاک آمریــکا 

خواهد انداخت.
نشنال اینترست در گزارشی به قلم 
مایک پائولی از فرماندهان بازنشسته نیروی 
هوایی آمریکا نوشت: موشک های ایرانی در 
حال حاضر به خاک آمریکا نمی رسند اما 
این وضعیت ممکن است ظرف چند سال 
دستخوش تغییر شود. دست روی دست 
گذاشــتن و منتظِر نسل بعدی فناوری ها 
ماندن موجب می شــود خاک آمریکا به 

خطر  بیفتد.
آسیب پذیری آمریکا 

این پایگاه آمریکایی با اشاره به اینکه 
ایران به دنبال افزایش برد زرادخانه موشکی 
رعب آور خود است نوشت: اگر موشک های 
ایران از سامانه های دفاعی ما مستقر در اروپا 
عبور کنند، ناگزیر باید به سراغ موشک های 
رهگیر مستقر در ســاحل غربی برویم و 
موشک های شلیک شده را از راه دور منهدم 
ســازیم. هیچ ایه دفاعی دیگری موجود 
نیســت و هیچ گونه تأسیسات دفاعی نیز 
در ساحل شرقی آماده بهره برداری نیست. 

هیچ گونه حاشیه خطا وجود ندارد.
نشــنال اینترســت بــا تأکیــد بر 
آســیب پذیری خــاک آمریــکا در برابر 
موشک های ایران نوشت: کوچک شمردن 
تهدید موشک های ایران سابقاً امری قابل 
دفاع بود ]و اکنون نیســت[، هرچه باشد، 

ایران فاقد چنیــن قابلیتی بود، از بودجه 
پنتاگون مرتباً کاسته می شد، و موشک های 
رهگیر زمین پایه مستقر در ساحل غربی از 
میزان انهدام کمتر از ۶0درصد برخوردار 
بودنــد، هرچند ســامانه های ایجیس و 
موشک های استاندارد ۳ از میزان رهگیری 
باایی برخوردارند )این رقم همچنان زیر 
۶0 درصد اســت و به همین خاطر بیش 
از یک موشــک در چنین مواقعی شلیک 

خواهیم  کرد.(
»حفره ای بزرگ« 

در چتر امنیتی آمریکا
بــه گزارش مشــرق، ایــن فرمانده 
بازنشســته نیروی هوایی آمریکا نوشت: 
اکنون، انتظار داریم ظرف ۶ سال یا کمتر 
با یک تهدید رعب آور از طرف ایران مواجه 
شویم. با وجود این، برای اروپا سامانه دفاع 
موشــکی داریم اما برای ســاحل شرقی 
خودمــان نداریم. به گفتــه آریل کوهن 
عضو ارشد اندیشــکده شورای آتانتیک 
واقع در واشنگتن، این یک »حفره بزرگ« 
در چتر امنیت هســته ای ماست... ما باید 
رویداد ۱۱ ســپتامبر را حتی در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا در کانون توجه خود 
قرار دهیم. وقت آن اســت که از بازنگری 
گزینه های خود فاصله بگیریم و استقرار 
سامانه ها را آغاز کنیم. ما باید پیشاپیش 
ســامانه دفاع موشکی ساحلی ایجیس را 
در فورت درام ایالت نیویورک - محلی که 
قباً توسط پنتاگون شناسایی شده- یا دیگر 
مناطق مطلوب نظر عملیاتی کرده باشیم و 
موشک ها را سوخت گیری کرده باشیم تا 

آماده دفاع از خاک آمریکا باشند.

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

ْح ِفيِه َصْدِري ِبإِنَابَِة  اللُّهّم اْرزُْقِني ِفيِه طَاَعَة الَْخاِشِعَن َو اْشَ

الُْمْخِبِتَن ِبأََمانَِك يَا أََماَن الَْخائِِفَن
»خدایــا! در این روز طاعت بنــدگان فروتن را 
نصیبم فرما و به واســطه توبه دلدادگان، سینه ام 
را فراخ ســاز به حــق پناهــت، ای ایمنی بخش 

ترسندگان!«

لطفًا قیاس به نفس نفرمائید!



اخبار كشور

100سینماگر خطاب به رئیس سازمان سینمایی:
پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی، 

راه ورود سرمایه های مشکوک را هموارتر می کند
۱00 نفر از اهالی ســینما با ارســال نامه ای به رئیس سازمان سینمایی 
نســبت به پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی سینما اعتراض کردند؛ به زعم 
آن هــا، این پیش نویس، راه ورود پول های مشــکوک به ســینما را هموارتر 

می کند.
در متن نامه این سینماگرها، خطاب به حسین انتظامی  رئیس سازمان 
ســینمایی آمده اســت: »ما ســینماگران ایرانی اعتراض خود را نسبت به 
پیش نویس »نظامنامــه تهیه کنندگی فیلم« اعام می داریم.متأســفانه این 
نظامنامه بــر پایه امکانات و اقتضائات روزآمد ســینما طراحی نشــده و با 
نگاهــی کهنه نه تنها خارج شــدن فناوری های تولیــد و توزیع و نمایش را 
از انحصارهای مالی و سیاســی در نظر ندارد بلکه برعکس افقی را که پیش 
روی نســل جدید ســینماگران گشوده شــده و می تواند آنها را در ارتباطی 
آســان و گســترده با مخاطبان قرار دهد و مردم را به ســفارش دهندگان و 
تامین کنندگان اصلی سرمایه برای ســینمای ایران بدل کند، نادیده گرفته 
اســت.مبنای این نظامنامه حفظ و ایجاد انحصار و رانت برای عده ای خاص 
تحــت عنوان راه اندازی موسســات فیلمســازی و بسترســازی برای ورود 

سرمایه های مشکوک است.
ما ســینماگران معتقدیم سازمان ســینمایی وظیفه دارد برخوردی 
روزآمد، آینده نگر و عادانه با سینما و تمامی تهیه کنندگان و فیلمسازان 
داشــته باشد و تقسیم بندی آنان بر اساس ثروت و رابطه و قدرت، موجب 
زوال ویژگی های فرهنگی و هنری و ســینمایی فیلم های ایرانی می گردد 
که این رویکرد عمًا به تقویت و بازتولید کلیشــه های سیاسی و تجاری و 
حذف فیلمســازان و تهیه کنندگان مستقل و بخش خصوصی می انجامد. 
چنین مســیری قطعاً تضعیف و در نهایت سقوط سینمای ایران را در پی 

خواهد داشت.
ما از شــما تقاضا داریم پشــتیبان ذوق و تخصص و خاقیت هنرمندان 
سینما باشید و نه حامی  سرمایه داران رانتی و دولتی و محدودسازی و دشوار 

کردن شرایط تولید.
روس ها با »چرنوبیل« خود 

به »چرنوبیل« آمریکا پاسخ می دهند
پخش ســریال »چرنوبیل« از شــبکه ای آمریکایی باعث شد تا روسیه 
بخواهد در اثر نمایشی تولیدی خود به این سریال پاسخ بدهد؛ این در حالی 
است که سینمای ایران به دلیل مدیریت نامطلوب فرهنگی، همچنان عاجر 

در پاسخگویی به آثاری همچون »۳00« و »آرگو« است!
به گزارش ســینماپرس، از زمان پخش ســریال »چرنوبیل« تحلیل ها و 
تفســیرهایی بیان گر این نکته بود که این سریال که درباره فاجعه هسته ای 
چرنوبیل شوروی سابق است، مســائل را به صورتی که علیه این کشور تمام 
بشــود مطرح کرده است. به عنوان مثال نقد کوتاه مســعود فراستی بر این 
سریال در برنامه هفت که در واکنش به توئیت حسام الدین آشنا بود نمونه ای 
بود که به طرح زاویه دید آمریکایی این ســریال و اینکه »آمریکایی ها طبق 
معمول از این موضوع اســتفاده می کنند تا بگوینــد ما به حقیم!« پرداخته 

است.
اما حاا بعد از یک سال روسیه وقت کامل داشته است تا بخواهد نسبت 

به  این حرکت هنری و سیاسی هالیوودی پاسخ خود را آماده کند.
این طور که رســانه ها می گوینــد روس ها اعتقاد داشــتند آمریکایی ها 
واقعیت زیادی را اپوشانی کردند و آن طور که تمایل دارند واقعیت را نشان 

دادند.
حاا باید دید که کدام یک از این دو به واقعیت نزدیک خواهند بود؟

انتقاد »رابرت دنیرو« به عملکرد رئیس جمهور آمریکا
 در مواجهه با کرونا

بازیگر ســینمای آمریکا گفت: اگر  ترامپ کار خود را درست انجام داده  
بود، می توانســتیم در مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا خیلی بهتر عمل 

کنیم.
گســترش شدید ویروس کرونا و افزایش نگران کننده کشته شدگان این 
ویروس در آمریکا، انتقاد رابرت دنیرو، بازیگر کهنه کار  هالیوود را برانگیخت. 

او رئیس جمهور آمریکا را متهم اصلی وضعیت بحرانی در آمریکا می داند.
دنیــرو در برنامه گفت وگوی آخر شــب اســتیون کلبــر، از عملکرد 

رئیس جمهور آمریکا در مواجهه با کرونا در آمریکا به شدت انتقاد کرد.  
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این بازیگر ۷۶ ساله در ادامه با احمق 
توصیف کردن » ترامپ« و عکس العمل بسیار بد دولت نسبت به بحران شیوع 
ویروس کرونا گفت البته که اگر این احمق کار درست را انجام داده بود و به 
تمامی هشدارها گوش داده بود می توانستیم خیلی بهتر از این ویروس همه 
گیر جان ســالم به در ببریم. همه می داننــد که همه بازی   ترامپ برای رای  

آوردن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری است.
دنیــرو که از پیش تر از انتخاب  ترامــپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا از 
منتقدان سرســخت او بود اضافه کرد: این دیوانه وار اســت و دیگر نمی توانم 
چیزی بگویم. ترسناک تر این است که جمهوری خواهان و اطرافیان او نیزهیچ 
کاری انجــام نمی دهند. آنها اطراف یک آدم دیوانه قــرار گرفته اند و کاری 

نمی کنند و مقابل او نمی ایستند.
رابرت دنیرو پیش از این در انتقادهای متعدد خود دونالد  ترامپ را یک 
احمق تمام و کمال، یک نژادپرست واقعی و... خوانده بود و عنوان کرده بود 

دوست دارد او را در زندان ببیند.
برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر 

به سال 1400 موکول شد
سی و هشــتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به دلیل تأثیر بحران کرونا بر 
تمامی فعالیت ها و رویدادهای مهم ســینمایی جهان، در سال ۱۳۹۹ برگزار 

نمی شود و به سال آینده موکول شد.
تعویق یک ســاله جشــنواره جهانی فیلم فجر، باعث استقبال برخی از 
اهالی سینما و رسانه شده است، چون به زعم برخی از کارشناسان، جشنواره 
جهانی فیلم فجر، کم رمق اما پرهزینه برگزار می شــود و عدم برگزاری یک 

ساله این رویداد، یک صرفه جویی محسوب می شود!
محمدمهدی عســگرپور دبیر سی و  هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
اعام کرد: در حال حاضر با اینکه امکان برگزاری نیمه مجازی این جشنواره 
وجــود دارد و بخش قابل توجهــی از روند اجرایی جشــنواره مثل انتخاب 
فیلم های بخش های مختلف و طراحی برخی زیرساخت های جدید طی شده، 
اما به دلیل نبود امکان حضور بیشــتر فیلمسازان و دست اندرکاران خارجی 
که شامل عمده کشورهای درگیر با ویروس کرونا هستند و همچنین شرایط 
داخلی، طی هماهنگی با دکتر انتظامی  رئیس سازمان سینمایی و همچنین 
فیاپف، برگزاری سی وهشــتمین دوره جشــنواره جهانی فیلم فجر در سال 
۱۳۹۹ لغــو و از هم اکنون تمهیدات ازم بــرای برگزاری در خرداد ۱۴00 

اندیشیده شده است.
پنجمین جشنواره »بچه های محراب«

 در فضای مجازی برگزار می شود
پنجمین جشنواره »بچه های محراب« ویژه کودکان و نوجوانان پسر در 

رشته های مکبری و موذنی به صورت مجازی برگزار می شود.
ملوک ســید آبادی دبیر اجرایی پنجمین جشنواره »بچه های محراب« و 
رئیس فرهنگ ســرای اخاق گفت: انس و الفت بیشتر کودکان و نوجوانان با 
نماز و جهت دهی استعدادهای درخشــان به سمت و سوی نغمات دینی از 

جمله اهداف این جشنواره است.
وی افزود: در راســتای تجلیل و تکریم و  اشاعه سنت حسنه اذان گویی 
و مکبری، پنجمین جشنواره »بچه های محراب« بین پسران در رده سنی 8 
تا ۱۲ ســال در رشته مکبری و نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ سال در رشته موذنی در 

بستر فضای مجازی برگزار می شود.
ســیدآبادی شاخص های ارزیابی جشنواره را »رعایت  ترتیب«، »صوت و 
لحن«، »صحت قرائت و فصاحت« و »آراســتگی ظاهری« برشمرد و افزود: 
هیئت داوران بافاصله پس از پایان ماه مبارک رمضان بر اساس شاخصه های 
مذکور، ۱۴ نفر برتر در هر رشــته »مکبری« و »موذنی« را انتخاب می کنند 

و هدایایی به آنها اهدا می شود.
دبیرخانه پنجمین جشنواره »بچه های محراب« در فرهنگ سرای اخاق 

واقع است.

پیام تسلیت رهبر انقاب 
در پی درگذشت پدر سعید و وحید جلیلی

حضرت آیت اه العظمی خامنه ای در پیامی، درگذشــت پدر 
سعید جلیلی عضو شورای عالی امنیت مّلی و وحید جلیلی مدیر 

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقاب را تسلیت گفتند.
به گزارش فــارس، متن پیام حضرت آیت اه العظمی خامنه ای، رهبر 

معظم انقاب اسامی بدین شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

حضرات آقایان دکتر سعید جلیلی و وحید جلیلی دام توفیقهما
درگذشــت والد گرامیتان را به شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت 

می گویم و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی را مسئلت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
۹۹/2/18

پیام توئیتری سایت رهبر انقاب 
درباره امکان سرایت خاقیت به کار رفته 

در تولید ماهواره به تولید خودرو
حســاب کاربری سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت اه العظمی 
خامنه ای در توئیتر، تأکید رهبر انقاب بر وجود توان داخلی برای 
ساخت خودروی با کیفیت و کم مصرف و در دیگر بخش ها و امکان 
ســرایت روحیه، ابتکار و خاقیت به کار رفته در تولید ماهواره به 
تولید خودرو که در ارتباط تصویری ایشان با مجموعه های تولیدی 

صورت گرفت را منتشر کرد.
اســت:  شــرح  ایــن  بــه  توئیتــری  پســت  ایــن   متــن 
»آن ذهن و فکری که می تواند ماهواره را تولید کند و برای ارسال ماهواره 
بعــدی در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف گذاری کند، قطعاً چنین روحیه، 
ابتــکار و خاقیت بــرای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتــر بنزین در یکصد 

کیلومتر و در دیگر بخش های تولید نیز دارد.«

شهید ابراهیم شــمس عزت: این قلب و نفس شما 
جایگاه خداست، نگذارید غیر از خدا چیز دیگری در آنجا 

منزل گزیند.

هدیه به خوانندگان

دلمردگان حقایق قرآن را نمی شنوند
»(اگر کفار سخن حق قرآن را پذیرا نمی شوند جای تعجب 
نیســت) چرا که تو (ای پیامبر) نمی توانی ســخن حقت را 
به گوش مردگان برســانی(زیرا آنان به خاطر گناهانشــان 
دل مرده اند، نفس می کشــند اما) گوش های آنان کر است. 
نمی توانی ســخن خود را به آنان برســانی(و سخن حق را 
نمی شنوند در حالی که گوش هایشان سالم است مخصوصا) 

هنگامی که پشت کنند و از تو دور شوند.«
النمل- 80

صفحه 3
شنبه 20 اردیبهشت 1399
15 رمضان 1441 - شماره 22461

اخبار ادبی و هنری

آگهی مناقصه عمومی
شماره 99/1641 

صنایع شــهید دوران در نظر دارد نسبت به خرید یک 
قلم قطعه مکانیکی طبق نقشــه و مشخصات فنی موجود 
از طریــق برگزاری مناقصه عمومی کتبــی و عقد قرارداد 
به شرکت های دارای ماشــین آات CNC و توانایی فنی 
ازم اقدام نماید. واحدهایــی که توانایی انجام امور مذکور 
را دارنــد می توانند ضمن تماس با تلفن های 35768341 و 
35768345 همه روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل در 
ســاعات اداری به منظور دریافت برگه شرایط و مشخصات 
مناقصه به آدرس مشــروحه ذیل مراجعه و پیشــنهاد خود 
را ظرف مدت حداکثر ده روز پس از تاریخ نشــر آگهی در 
داخل صندوق مناقصه شــماره 120 ایــن صنایع بیاندازند؛  
پیشنهادهای رســیده در کمیسیون مناقصه باز و نتیجه آن 
اعام خواهد شــد؛  ســازمان در رد یا قبول یک یا تمامی 
پیشنهادها مختار می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده 
مناقصه خواهد بود؛ ازم به ذکر است ارائه معرفی نامه جهت 

دریافت اسناد و شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
آدرس: تهــران- انتهــای بزرگراه شــهید بابایی- جاده 

اختصاصی پارچین- صنایع شهید دوران
روابط عمومی صنایع شهید دوران
م الف 377

در پرتو وحی

۴ طرح ملی صنعت مس ایران با سرمایه گذاری 
بالغ بر دو هزار و 210 میلیارد ریال و اشتغال زایی 
برای بیش از 200 نفر در استان کرمان، با دستور 

رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
حجت ااسام روحانی روز پنجشنبه در ارتباط 
مستقیم تلویزیونی با استان کرمان، طرح توسعه ذوب 
مس آندی خاتون آباد، طرح احداث انبار کنســتانتره 
مس، طرح احداث کارخانه اســید خاتون آباد و طرح 
احداث کارخانه تولید اکسیژن مس خاتون آباد را در 

مجتمع مس شهر بابک افتتاح کرد.
طرح توسعه ذوب مس آندی خاتون آباد با هدف 
توسعه کارخانه ذوب مس خاتون آباد، ارتقاء تکنولوژی 
نسل های قدیم کوره ذوب فلش که دارای محدودیت 
های تکنیکی متعددی از جمله عدم امکان استفاده 
از اکسیژن، مصرف باای سوخت های فسیلی، میزان 
تولید غبار و تاثیر آن بر سایر تجهیزات پایین دستی 

به بهره برداری رسیده است.
اجرای این طرح و به روز کردن تکنولوژی که یک 
اقدام موافق زیست محیطی است، موجب افزایش ۵0 
درصدی تولید مس آندی از 80 هزار تن به ۱۲0 هزار 

تن شده است.
هدف از طراحی و اجرای انبار کنسانتره جدید نیز 
افزایش ظرفیت کارخانه ذوب و رفع مشکات موجود 
در طراحی انبار قدیم و جلوگیری از اتاف محصول 
مهم کنسانتره مس اســت. این انبار مجموعا دارای 
ظرفیت ۶0 هزار تن شامل ایجاد ظرفیت انبارش ۵0 
هزار تن متریک کنســانتره مس، ۵ هزار تن متریک 
سیلیکا فالکس، ۵ هزار تن متریک کنسانتره سرباره 

و ۲۶ تن مواد سرد بازگشتی است.
 طرح احداث کارخانه اسید خاتون آباد نیز با هدف 
اطمینان از رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از 
انتشار گازهای خروجی کوره های ذوب فلش و کنورتور 
و تبدیل گاز دی اکسید گوگرد ناشی از سوختن گوگرد 
موجود در کنسانتره به ظرفیت حدود ۶00 هزار تن 
اسید سولفوریک در سال طراحی و اجرا شده است.

جذب کامل غبار خروجی از الکتروفیلترها توسط 
تجهیزاتــی به نــام WESP از مزیت های این طرح 
بــوده که با اجرای آن صددرصد غبار موجود در گاز 
ورودی در این مرحله جذب و امکان ورود به اتمسفر 

را پیدا نمی کند.
طرح احــداث کارخانــه تولید اکســیژن مس 
خاتون آباد یکی از پروژه های طرح توسعه ذوب مس 

خاتون آباد اســت که به منظور تامین اکسیژن مورد 
نیاز فرآیند غنی ســازی هوای کــوره جدید فلش و 
متعاقبا غنی سازی هوای مورد نیاز کوره های کنورتور 
با ظرفیت تولید ۴۴0 تن اکســیژن در روز طراحی و 

اجرا شده است.
ایجاد تحول بزرگ در صنایع معدنی

 پاسخ قاطع به توطئه استکبار 
روحانی طی ســخنانی در آئین بهره برداری 
از طرح های ملی صنعت مس ایران گفت : امروز 
یک استان سرزنده ما مثل کرمان در بخش های 
مختلف هم تولیدکننده و هم صادرکننده است 
و هم استان پرافتخاری برای ما است و سرداران 
بزرگ و شــخصیت های واامقامی از این استان 
بودند که از کشور و مردم ما محافظت کردند که 
یک نمونه بسیار واا شهید سلیمانی است که از 
این استان بود و دیدیم که چه افتخار بزرگی را 
برای ما، منطقه و مســلمان ها آفرید که خداوند 
روح او را در جــوار روح امام مجتبی)ع( در این 

ایام قرار دهد.
وی افزود : این تحول بزرگ، پاسخ قاطع کارگران، 
مهندسین، مسئولین و مدیران ما به استکبار جهانی 
است و نشان می دهد کشــورمان را علیرغم فشارها 
و توطئه ها پیــش می بریم، طرح هایمان را تکمیل و 
افتتاح می کنیم، برای جوان های عزیزمان اشــتغال 
درست می کنیم و بازار صادرات مان را پررونق می کنیم. 
رئیس جمهور گفت: در ســال گذشــته ۲۶ هزار 
میلیارد تومان طــرح  فقط در بخش صنایع معدنی 
استان کرمان افتتاح شده که این رقم تا پایان امسال 

به حدود ۳0 هزار میلیارد تومان می رسد.
وی همچنین در این مراسم بر ضرورت جلوگیری 

از خام فروشی در محصوات تولیدی کشور از جمله 
در بخش معادن تاکید کرد.

تاکید روحانی 
بر عرضه معادن کوچک و متوسط به بورس

رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح توسعه ذوب 
و انبار کنسانتره مجتمع مس شهر بابک نیز  افزایش 
۵0 درصدی محصوات این مجتمع و رســاندن این 
تولیدات به رقم ۱۲0 هزار تن را کاری ارزشمند دانست 
و اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت های فسیلی در 
کنار بهره گیری از تکنولوژی جدید و افزایش تولید از 

نکات ارزنده این طرح است.
روحانی پس از شــنیدن گــزارش مدیران این 
مجتمع، گفت که عرضه معادن کوچک و متوســط 
بــه بورس و اینکه مــردم بیایند یک معدن و یا یک 
سهامی از معدن را خریداری کنند، موجب می شود 
هم بورس گشــایش پیدا  کند و هم معادن کوچک و 

متوسط سریع تر فعال شوند.
صادرات ساانه بخش مس کشور 
به حدود یک میلیارد دار رسیده

روحانی همچنین در مراسم افتتاح پروژه احداث 
کارخانه اکسیژن مجتمع مس خاتون آباد با تقدیر از 
مقرر کردن پاداش برای کارگران و دســت اندرکاران 
اجرای این طرح، گفت: هرگونه پاداشی که به کارگران 
عزیز داده شود مایه خوشحالی و حق کارگران عزیز 

ما به ویژه در این شرایط سخت است.
وی افزود:  رســاندن رقم صادرات بخش مس به 
حدود یک میلیارد دار در ســال گذشــته، در کنار 
تکمیل این پروژه به دســت جوانان متخصص ایرانی 
پس از توقف مشارکت خارجی ها به  دنبال دور جدید 

تحریم ها، افتخار آفرین برای همه ایرانی ها است.

روحانی افزود: سال های ۹۷ تا ۹۹ سال های بسیار 
سختی بوده و تحریم بسیار شدیدی بر مردم ما اعمال 
شده و الحمده آن ایمان، نشاط، ایستادگی و مقاومت 
کارگران و کشاورزان و همه کارآفرینان جامعه مانع 

شده که دشمنان به اهداف شان برسد.
اجرای طرح غربالگری وزارت بهداشت

 باید تداوم یابد
حجت ااسام روحانی همچنین روز پنجشنبه در 
جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله 
بــا کرونا تاکید کرد که تداوم اجرای طرح غربالگری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گسترش 
و توســعه تست های تشــخیصی و شناسایی موارد 
مشکوک ضروری است و می تواند نقش عمده ای در 

حفظ سامت مردم ایفا کند.
وی افزود: ارائه خدمات به اتباع خارجی مبتا به 

کرونا در ایران، باید همچنان ادامه یابد.
رئیس جمهور همچنین لزوم توجه ویژه به آموزش 
و یادگیری دانش آموزان از طریق روش های مجازی 
را مورد تاکید قــرار داد و به وزیر آموزش و پرورش 
دستور داد سازوکارهای ازم ایجاد شود تا دانش آموزان 
بتوانند اشــکاات درســی خود را توسط معلمان به 

صورت حضوری رفع کنند.
وی همچنیــن گفت که ضروری اســت ارزیابی 
دقیقی از روش های متنوع آموزشی و مجموعه تاش 
هایی که از اسفندماه ســال گذشته تاکنون توسط 
معلمان و دانش آموزان در زمینه آموزش انجام شده 

است، به عمل آید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در 
این جلسه گزارش آمایش مناطق سفید، زرد و قرمز 
در کشــور را ارائه کرد که براساس آن روند بهبودی 
بیماران در حال افزایش و نســبت درگذشــتگان به 
مبتایان بیماری کرونا در کشــور همچنان کاهشی 
است که بیانگر توفیق وزارت بهداشت در غربالگری و 
شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری با همکاری بسیار 

خوب مردم است.
در ایــن گزارش، تاکید شــده کــه در صورت 
اســتمرار شــعار »در خانه بمانیم« و رعایت دقیق 
دستور العمل های بهداشتی در همه زمینه ها و بخش ها، 

 در آینده بر مناطق سفید کشور افزوده خواهد شد.
همچنین در این گزارش موضوع بازگشایی برخی 
از کسب و کارها و فعالیت های جدید در مناطق سفید 

مورد بررسی قرار گرفت.

به دستور رئیس جمهور انجام شد

بهره برداری از 4 طرح ملی صنعت مس ایران در استان كرمان

رئیس جمهــور آمریکا قطعنامــه ای را که 
خواستار کاهش اختیارات او برای دامن زدن به 

تنش با ایران بود را وتو کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه 
هفته گذشــته مصوبه کنگره این کشور که خواستار 
کاهــش اختیارات او برای اقدام نظامی علیه ایران بود 

را وتو کرد. 
رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای که با لحنی عامیه 
نگاشته شده نوشته است: »امروز من قطعنامه اس.جی ۶8 
را که قصد داشت مرا به سمت منع استفاده از نیروهای 
مسلح ایاات متحده هنگام مخاصمه با ایران سوق دهد، 
وتو کــردم. این قطعنامه ای بســیار توهین آمیز بود که 
دموکرات ها آن را به عنوان بخشی از راهبرد خود جهت 
ایجاد تفرقه در حزب جمهوری خواه و پیروزی در انتخابات 
۳ نوامبر تهیه کرده بودند. جمهوری خواهان کمی که به 
این قطعنامه رأی مثبت دادند بازیچه دست آنها شدند«.

ترامپ در ادامه بیانیه مدعی شده کشورش از زور 
نظامی علیه ایران استفاده نکرده است. او نوشته است: 
»عاوه بر این، قطعنامه اس.جی ۶8 بر اساس سوءتعبیر 
از واقعیت ها و قانون بنا شده است. بر خاف ادعای این 
قطعنامه، ایاات متحده وارد مقوله استفاده از زور علیه 

ایران نشده است«.
رئیس جمهــور آمریــکا در ادامه به ترور ســردار 

»قاسم سلیمانی«، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و پاسخ موشکی ایران به یکی 

از پایگاه های آمریکا در عراق اشاره کرد.
او پس از بیان این ادعا که هیچ نظامی آمریکایی 
در حمله موشــکی ایران کشته نشده، در اظهارنظری 
گستاخانه مدعی شد که حمله به سردار سلیمانی طبق 
قوانین آمریکا مجاز بوده است. ترامپ نوشته این حمله 
ذیل قطعنامه »مجوز استفاده از زور نظامی علیه عراق، 
۲00۲« و ماده ۲ قانون اساسی آمریکا مجاز بوده است.

ترامپ در بند پایانی بیانیه خود تأکید کرده است: 
»در نهایت اینکه اس .جی.۶8 به توانایی رئیس جمهور 
برای محافظت از ایاات متحده، متحدان و شریکانش 
لطمه می زد. این قطعنامه تلویحاً به معنای آن بود که 
اختیارات قانونی رئیس جمهور برای اســتفاده از زور 
نظامــی صرفاً به دفاع از ایــاات متحده و نیروهایش 
در برابــر حمات قریب الوقوع محدود خواهد بود. این 
صحیح نیست. ما در دنیایی از تهدیدهای رو به رشد 
زندگــی می کنیم و قانون اساســی صراحت دارد که 
رئیس جمهور باید قــادر به پیش بینی حرکات بعدی 
دشــمنان و اتخاد تصمیم های سریع و قاطع در پاسخ 

به آنها باشد. این کاری است که من کردم«.
سنا ناکام ماند

به گزارش فارس، مجلس سنای آمریکا نتوانست 

وتــوی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشــور 
علیه قطعنامه کاهش اختیــارات جنگی با ایران را 

باطل کند.
۴۹ نماینده مجلس سنا به قطعنامه ای که خواستار 
شکستن وتوی ترامپ بودند رأی مثبت و ۴۴ نماینده 
به آن رأی منفی دادنــد. این قطعنامه برای تصویب 
نیازمند حمایت دو ســوم اعضای مجلس سنا یعنی 

۶۷ نماینده بود.
این قطعنامه ترامپ را از توسل به اقدام نظامی علیه 
ایران بدون دریافت مجوز از کنگره آمریکا منع می کرد. 
ترامپ در بیانیه بامداد پنجشنبه این قطعنامه را »بسیار 

توهین آمیز« توصیف کرده بود.
رئیس جمهور قانون گریز 

برنی ســندرز، نماینده مجلس ســنای آمریکا به 
اقــدام »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کشــور در 
وتوی قطعنامه کاهش اختیــارات جنگی علیه ایران 

واکنش نشان داد. 
ســندرز با یــادآوری یکــی از صحبت های قبلی 
ترامپ علیه جنگ که گفته بود »ملت های بزرگ وارد 
جنگ های بی پایان نمی شوند« از او انتقاد کرده است. 

این نماینده مجلس سنا در توئیتر نوشت: »ترامپ 
گفته بود »ملت های بــزرگ وارد جنگ  های بی پایان 
نمی شوند.« با این وجود او دو قطعنامه کاهش اختیارات 

جنگی را وتو کرده تا ما را داخل این جنگ ها نگاه دارد. 
کنگره باید به تاش خود برای مهار این رئیس جمهور 

قانون گریز ادامه دهد«.
ترامپ، جمهوری خواهانی که به قطعنامه کاهش 
اختیارات جنگــی دولتش برای اقدام علیه ایران رأی 

داده  اند به باد انتقاد گرفت.
به نوشــته پایگاه المانیتــور، ترامپ بامداد جمعه 
گفت: »این قطعنامه که توســط دموکرات ها به عنوان 
راهبــردی برای پیروزی در انتخابات ســوم نوامبر از 
طریق تفرقه بین جمهوری خواهان معرفی شد، بسیار 

توهین آمیز بود«.
افــزود: »جمهوری خواهان  آمریکا  رئیس جمهور 
اندکی که به آن رأی دادند، بازیچه دست آنها شدند«.

تیم کین، ســناتور دموکرات پیــش از انجام این 
رأی گیری گفــت: »کنگره باید به صــورت فراحزبی 
ایســتاده و کاری کند که ایــن رئیس جمهور نتواند 
بــدون رأی کنگره، وارد جنگ بــا ایران یا هر جنگ 

دیگری شود«.
تاش برای تصویب این قطعنامه پس از آن آغاز شد 
که دولت ترامپ دستور ترور سردار »قاسم سلیمانی« 
را صادر کرد و مدعی شــد سپاه قدس ایران در حال 
برنامه ریزی حمله علیه مواضع آمریکا در عراق بودند. 

ادعایی که هیچ شواهدی برای آن ارائه نشد.

وزیر خارجه روسیه در نامه ای خطاب به همتای 
ایرانی خود تأکید کرد: اجرای برنامه ها و پروژه های 
بزرگ اقتصادی که روسیه علی رغم فشار تحریم ها 
و شرایط سخت، در ایران تحقق می بخشد را ادامه 
خواهیم داد و با این کار از مردم دوست ایران حمایت 

کاربردی خواهیم کرد. 
ســرگئی اوروف وزیر امور خارجه روســیه با ارسال 
نامه کتبی خطاب به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به 
مردم ایران با جمهوری اسامی ایران درخصوص مخالفت با 
خط مشی ضد بشری آمریکا در زمینه گسترش تحریم های 

غیرقانونی و یکجانبه علیه ایران اعام همبستگی کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: تمایل دارم همبستگی 
کامل ما با ارزیابی های شما درخصوص خط مشی ضد بشری 
واشنگتن در زمینه گسترش تحریم های غیرقانونی یکجانبه 
علیه ایران که همانند بسیاری از کشورهای جهان از شیوع 
عفونت جدید ویروس کرونا به طور جدی آسیب دیده است 
را یادآور شــوم. این رویکرد اصولی در گفت وگوی تلفنی 
وادیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه با حسن روحانی 
رئیس جمهوری اسامی ایران که در ۲۱ آوریل سالجاری 

برگزار شد، مورد تأکید قرار گرفت.
اوروف در بخشی از این نامه تأکید کرد: روسیه دائما 
ماهیت غیرقانونی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران 
را خاطرنشــان می کند. همواره از آمریکا می خواهیم این 
تحریم ها را لغو کند و مانعی برای مبارزه تمام عیار با عفونت 
ویروس کرونا ایجاد نکند. کشورهای اروپای غربی را نیز فرا 
می خوانیم تحت تأثیر ارعاب و تهدید واشنگتن قرار نگیرد 

و به تعامل با شرکای ایرانی ادامه دهند.
در بخــش دیگری از این نامه آمده اســت: با توجه 
به اهمیت بســیاری که به روابط ایران و روسیه معطوف 
می داریم، در آینده نیز کار فعال دیپلماتیک خود را ادامه 
خواهیم داد. همزمان با آن، اجرای برنامه ها و پروژه های 

بزرگ اقتصادی که روســیه علی رغم فشــار تحریم ها و 
شرایط سخت، در ایران تحقق می بخشد را ادامه خواهیم 
داد و با این کار از مردم دوســت ایران حمایت کاربردی 

خواهیم کرد.
عزم روسیه برای گسترش روابط با ایران

کاظم جالی سفیر جمهوری اسامی ایران در مسکو 
در ادامــه رایزنی ها با مقامات روس، روز پنجشــنبه ۱8 
اردیبهشت با »مورگولف« معاون وزیر امور خارجه روسیه 

تلفنی گفت و گو کرد.
طرفین در این گفت و گو ضمن مرور آخرین تحوات 
در حوزه دوجانبه، تحوات منطقه ای از جمله افغانستان 
و حوزه های اقتصادی و هسته ای، چشم انداز همکاری های 
۲ کشــور را با توجه به شیوع  ویروس کرونا مورد بحث و 

بررسی قرار دادند.
مورگولف از تداوم توسعه روابط دو کشور در موضوعات 

مختلف ابراز خرسندی کرده و بر عزم روسیه برای گسترش 
روابط با ایران تأکید کرد.

اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران در شرایط 
شــیوع ویروس کرونا از دیگر موضوعات و محورهای این 

گفت وگوی تلفنی بود.
تماس تلفنی ظریف با همتای ازبکستانی

محمدجواد ظریف و »عبدالعزیــز کامیلف« وزیران 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران و ازبکستان تلفنی 

گفت وگو کردند. 
در این گفت وگو وزیر امور خارجه ایران با توجه به سیل 
اخیر در ازبکســتان با دولت و مردم این کشور خصوصاً با 

آسیب دیدگان ناشی از سیل ابراز همدردی کرد.
همکاری های ۲ کشور در حوزه روابط دوجانبه، به ویژه 
وضعیت حمل و نقل بین ۲ کشــور، مقابله با شیوع کرونا 
و تحوات افغانستان از دیگر موضوعات مورد گفت وگو و 

تبادل نظر وزرای امور خارجه ایران و ازبکســتان در این 
گفت وگوی تلفنی بود.

به گزارش فارس، حجت ااســام حســن روحانی و 
»شــوکت میرضیایف« روسای جمهور ایران و ازبکستان 
نیز- ۱۷ اردیبهشــت ماه-  در گفت وگویی تلفنی بر لزوم 
توسعه همکاری و همدلی دولت ها و کشورهای جهان برای 

مقابله با کرونا تأکید کردند.
رؤســای جمهور ایران و ازبکستان در این گفت وگو 
با بررســی وضعیت روابط و همکاری های ۲ کشــور در 
بخش هــای گوناگون، توســعه روابــط و همکاری ها در 
زمینه های مختلف از جمله گسترش همکاری های بانکی، 
تسهیل در صدور روادید برای تجار ۲ کشور و بازگرداندن 
روابط تجاری و اقتصادی ایران و ازبکستان به روال قبلی 
با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را مورد توافق 

قرار دادند.

پدیده ابرماه در زمان قرار داشتن ماه در کمترین فاصله با زمین و همچنین وضعیت ماه کامل رخ می دهد. ماه در شامگاه پنج شنبه ۱8 اردیبهشت ۱۳۹۹ به صورت ماه کامل طلوع کرد و 
آخرین ابرماه سال جاری بود.

طلوع آخرین ابرماه سال در همدان

سرگئی اوروف در نامه ای خطاب به ظریف تأکید کرد:

روسیه به اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی با ایران
علی رغم تحریم ها ادامه می دهد

در ادامه اقدامات ضدایرانی

ترامپ مصوبه كنگره برای كاهش اختیارات جنگی با ایران را وتو كرد

دومین محموله كمک های پزشکی و درمانی عمان 
برای مقابله با كرونا وارد ایران شد

برای  دومین محموله کمک های پزشــکی و درمانی عمان 
مقابله با کرونا به وزن تقریبی ۴0 تن وارد ایران شد. 

در راستای روابط دوســتانه و برادرانه بین جمهوری اسامی ایران 
و عمــان و در چارچــوب همکاری های نزدیک ۲ کشــور در امور 
انسان دوســتانه، دومین محموله کمک های پزشکی و درمانی برای 
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونا اهدایی از ســوی عمان به 

جمهوری اسامی ایران ارسال شد.  
بر اســاس هماهنگی های به عمل آمده از ســوی ســفارت ایران در 
مسقط و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت عمان، عصر پنجشنبه 
۱8 اردیبهشت محموله مذکور در فرودگاه مسقط بارگیری و بامداد 

جمعه در تهران تحویل مقامات مسئول ایران شد.
حجت ااســام محمدرضا نوری شاهرودی سفیر جمهوری اسامی 
ایران در مسقط ضمن تشکر از دولت عمان، کمک های اهدایی این 
کشــور را بیانگر همکاری های عمیق و روابط رو به توسعه فیمابین 
خواند و ابراز امیدواری کرد در آینده مناســبات ۲ کشــور بیش از 

گذشته گسترش یابد.
محموله کمک های اهدایی عمان به وزن تقریبی ۴0 تن شامل اقام 
متعدد بهداشــتی و درمانی و داروهای مورد نیاز برای پیشگیری از 

شیوع ویروس کرونا و معالجه مبتایان به این ویروس است.
به گزارش فارس، اولین محموله اهدایی کشور عمان چهارشنبه شب 
۲0 فروردیــن وارد ایران و تحویل انبار جمعیت هال احمر و پس از 
شــمارش و نظارت کمیته نظارت بر کمک های بین المللی، تحویل 

دانشگاه های علوم  پزشکی کشور شد.
در همین خصوص »محمد توتونچی« معاون سفیر جمهوری ایران 
در مسقط اعام کرد که اولین محموله کمک های دولت عمان با یک 
پرواز کارگوی اختصاصی شامل ملزومات پزشکی بهداشتی به وزن 

۳0 تن برای مبارزه با ویروس کرونا بوده است.



اقتصادی
صفحه 4

شنبه 20 اردیبهشت 1399 
15 رمضان 1441 -شماره 22461 

گواهی حصر وراثت
خانم گل ننه ســبزی بنفشه درق به شماره شناسنامه 839 باســتناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناســنامه ورثه درخواستی به شــماره 980949/701 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشــعار داشته اســت که مرحوم ایمان سلیمانی بنفشه درق به شــماره شناسنامه 13 در تاریخ 
1398/09/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:

1- گل ننه سبزی بنفشه درق همسر متوفی به شماره شناسنامه 839
2- ناصر سلیمانی بنفشه درق فرزند متوفی به شماره شناسنامه 13353
3- بهروز سلیمانی بنفشه درق فرزند متوفی به شماره شناسنامه 13354

4- اکبر سلیمانی بنفشه درق فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1376
5- محسن سلیمانی بنفشه درق فرزند متوفی به شماره شناسنامه 7729
6- سهیا سلیمانی بنفشه درق فرزند متوفی به شماره شناسنامه 1377

پس از انجام تشــریفات قانونی و انتشــار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه ایحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه ســری یا رســمی حســب گواهی متصدی مربوط ســرانجام در تاریخ 
1398/12/10 در وقت فوق العاده حوزه 701 شورای حل اختاف شماره 16 تهران بتصدی امضاءکننده 
زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده کار، گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد 
شده در باا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن مرحوم پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که 
بر، ترکه تعلق می گیرد عبارت است از: یک هشتم از کل اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول سهم 

همسر متوفی)زوجه( و مابقی اموال بین فرزندان ذکور دو برابر اناث قابل تقسیم می باشد.
شورای حل اختاف استان تهران

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی 

ازم ااجرا
بدین وسیله به حسن تبرته فراهانی فرزند علی متولد 1359/10/06 کد ملی 
5449216408 ش ش 1074 به نشــانی: اراک، خیابان 20 متری میقان، 18 
متری رســالت، انتهــای کوچه بنگبری، کد پســتی )3817648367( اباغ 
می شود که بانک کشاورزی شعبه خیابان مشهد اراک به استناد قرارداد داخلی 
بانکی شــماره 389902915-88/11/05 جهت وصول مبلغ 27/336/672 
ریال موضوع ازم ااجرا تا تاریخ 96/03/03 به انضمام خسارت تاخیر روزانه 
مبلــغ 6639 ریال علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نمــوده و پرونده به 
کاســه 9600101 در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است و چون طبق 
گزارش مامور اباغ در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شــناخته نشــده اید و 
بســتانکار نمی تواند شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست 
لذا به اســتناد تقاضای بستانکار به شــماره وارده 4346-96/07/06 و ماده 
18 آئین نامــه اجراء مفاد اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی که روز رســمی اباغ اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت 
بدهی خــود ننمایید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد 
شــد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. تاریخ انتشار: 99/2/20
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
م /الف۵۶

آگهی فقدان سند مالکیت
به نام آقای محمد نوری فرزند عبدالرحیم به شماره ملی 6479840704 صادره شراء و پیشخوار 

)قهاوند( تابع ایران )مالک(
آدرس: شهرری دولت آباد فلکه سوم خ مشمول کوچه 45 پ2

با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق به شماره ترتیب 26288 مورخ 98/11/23 دفترخانه 20 ری 
به شــرح وارده به شماره 4039591 مورخ 98/11/27 اعام نموده که سند مالکیت شش دانگ 
یک  دستگاه آپارتمان مسکونی به پاک ثبتی 35191 فرعی از 123 اصلی، مفروز و مجزا شده 
از 9498 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 6 واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری 
اســتان تهران به مســاحت 100/44 مترمربع )یکصد متر و چهل و چهار دسیمتر مربع( واقع 
در طبقه پنجم که مقدار دو متر و هفتاد و هشــت دســیمتر مربع آن پیشرفتگی است بانضمام 
پارکینگ مســکونی قطعه 4 به مساحت ده متر و هشتاد دسیمترمربع در سمت جنوبی همکف 
ذیل ثبت 592505 صفحه 280 دفتر 2565 به نام محمد نوری ثبت و ســند مالکیت به چاپی 
337473 الف 91 ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و مورد ثبت طبق گواهی دفتر 
اماک در رهن نمی باشــد و سند مالکیت طبق نامه شماره 98/6145/26/9 مورخ 98/11/26 
کانتری 167 دولت آباد به علت ســرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
نموده اســت. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا 
هرکس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله ای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود 
می باشــد باید تا ده روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را 

طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری-سید مهدی امعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آگهی فقدان سند مالکیت 

احتراما نظر به اینکه آقای محمد نوری به آدرس شــهرری دولت آباد فلکه سوم خیابان مشمول 
کوچه 45 واحد 2 با تســلیم یک برگ استشــهادیه شــماره 26289 مورخه 98/10/23 اعام 
می دارد ســند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه یک قطعه دوم به شماره 
35187 فرعی از 123 اصلی مفروز از شــماره 9498 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 98/26 
مترمربع و پارکینگ قطعه 2 مزاحم به مساحت 10/8 مترمربع در طبقه همکف و انباری قطعه 
یک به مساحت 108/45 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه مشاعی و 
سایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن به شماره چاپی912303 به 
شماره الکترونیک 139720301024041385 به نام محمد نوری ثبت و سند صادره شده است 
که به علت ســرقت تقاضای سند المثنی شــده است و طبق ماده 120 آئین نامه قانون در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به آگهی اعتراض دارد پس از انتشار آگهی اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
سید مهدی امعی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

م-الف8۹

م-الف11۵

پروانه بهره برداری به شــماره 1617 به تاریخ صدور 84/7/4 
صادره از سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان به نام 
یوسف، محسن و علی عبدالرحمانی مربوط به کارخانه تولید 
آجر ماشــینی و محصوات جانبی واقــع در همدان- بخش 
شراء- سایت کوره های تولید آجر عبدالرحیم مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت ریجاب برودت 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5598 

و شناسه ملی 10660060584
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: 1- ســمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای رضا 
جمشیدی به کد ملی: 3253953866 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
آقای حمیدرضا مسکینی مود به کد ملی: 0652833705 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد جمشیدی به کد ملی: 3253954757 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره شــرکت برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد و 
اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و نیز تمام مکاتبات عادی و اداری و 
عقد قراردادها با امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه 
شناسه آگهی: )۸35575(

آگهی تغییرات شرکت ریجاب برودت شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 5598 و شناسه 

ملی 0660060584 1 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1398/2/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای شیرعلی افشه به شماره 
ملی 3254037030 به عنوان بازرس اصلی، آقای یزدان جمشــیدپور به 
شــماره ملی 3258644233 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
ســال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمد جمشیدی به شــماره ملی 3253954757 تا تاریخ 
1400/2/14 و آقای رضا جمشیدی به شماره ملی 3253953866 تا تاریخ 
1400/2/14 و آقای حمیدرضا مسکینی مود به شماره ملی 0652833705 

تا تاریخ 1400/2/14
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمانشاه 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

شناسه آگهی: )۸35562(

آگهی اباغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی 
کاسه  9900029 اجرای ثبت سبزوار 

بدین وســیله به آقای محمدرضا قاســمی نام پدر: علی تاریخ تولد: 1365/5/1 شماره ملی: 
0795287887 شماره شناسنامه: 488 به نشانی: سبزوار میدان هفتم تیر کوچه امام رضا)ع(
منزل ششــم اباغ می شــود که خانم محبوبه لندرانی جهت وصول تعداد پنجاه عدد ســکه 
طای تمام بهار آزادی قسمتی از مهریه به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 7710 
مورخ  1388/6/11 دفترخانه ازدواج شــماره 17 شــهر سبزوار اســتان خراسان رضوی علیه 
شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9900029 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1399/2/10، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خــود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. ضمنًا مطابق ماده 74 آئین نامه اجرا حســاب های شــما 
)مدیون( نزد کلیه بانک ها و موسســات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحســنه شعب 

سبزوار بازداشت گردید. 
تاریخ انتشار: 1399/2/20

رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار - علی آب باریکی
م الف ۹۹/1۹۴8

ســند کمپانی خودرو سواری پژو PARSTU5 به شماره پاک 311 ن 59 - ایران 14 به رنگ سفید - 
 NAAN11FE0GH740079 164 و شماره شاسیB0117166 روغنی مدل 1395 و شــماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیدمجید موسوی نسب فرزند سیدهاشم به شماره شناسنامه 342 صادره از 
اهواز در مقطع کارشناسی رشته عمران - فاضاب صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 93/925739 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اهواز به نشــانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 61349-68875 

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

نوبت دوم

آگهی مفقودی
برگ ســبز مالکیت خودروی پژو پارس به شــماره 
شاســی  شــماره  و   124K1386444  موتــور
NAAN01CE8KH216436 و شــماره پاک 
867 ج 83 ایران 54 به نام منصور ابوئی محمدآبادی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

تاسیس شرکت تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی 
آژند گشتا ترنم در تاریخ 1399/02/16 به شماره 

ثبت 4060 به شناسه ملی 14009122067
 ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شــرح زیر جهت اطاع 
عموم آگهی می گردد. موضوع: ارائه خدمات مکانیزاســیون کشــاورزی مستنداً برابر 
مجوز شــماره 1143 مورخ 1399/02/13 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
خوی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزی اصلی: اســتان آذربایجان غربی، 
شهرستان خوی، بخش مرکزی، دهستان قره سو، روستا عذاب، محله ندارد، خیابان 
شــهید بهشتی، بن بست »شــیرزاد اســماعیل لو«، پاک0، طبقه همکف کد پستی 
5837138368 ســرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 105000000 
ریال است که به 105 سهم 1000000 ریالی منقسم گردیده است، مبلغ 35000000 
ریال آن نقداً طی گواهی شــماره 1201/99/01 مورخ 1399/01/07 بانک توســعه 
تعاون اســتان آذربایجان غربی شــعبه خوی کد 1201 پرداخت و مبلغ 70000000 
ریال در تعهد صاحبان ســهام می باشــد. اولین مدیران: آقای حسین اسماعیل لو به 
شــماره ملی 2790342156 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 ســال آقای 
علیرضا اســماعیل لو به شــماره ملی 2800942622 و به سمت مدیرعامل و منشی 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای الهویردی اسماعیل لو به شماره ملی 2800944544 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم فاطمه عادلی به شماره ملی 
2800943211 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای خداوردی 
اســماعیل لو به شماره ملی 2790236453 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به 
مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، 
 سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای علیرضا اسماعیل لو کد ملی 2800942622 
)سمت: مدیرعامل( و آقای حسین اسماعیل لو کد ملی2790342156  )سمت: رئیس 
هیئت مدیره( و مهر شــرکت تعاونی معتبر و همچنین اوراق عادی و نامه  ها با امضاء 
آقای علیرضا اســماعیل لو کد ملی 2800942622 )سمت: مدیرعامل( و در صورت 
لزوم با امضاء آقای حسین اسماعیل لو کد ملی 2790342156 )سمت: رئیس هیئت 
مدیره( و مهر شــرکت تعاونی معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 
بازرس شرکت: معصومه اسماعیل لو کد ملی:2790632448 به سمت بازرس اصلی 
و خدیجه اسماعیل لو کد ملی: 2790034710 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

شناسه آگهی: )836004(

با ثبت نام ســه میلیون نفر دیگر برای دریافت حق 
بیمه بیکاری، تعداد بیــکاران به خاطر بیماری کرونا و 
ناتوانی دولت آمریکا در مهار آن، به ۳۳ میلیون نفر رسید.
به گزارش راشــاتودی، پیش بینی می شود سه میلیون نفر 
آمریکایی در هفته منتهی به دوم می ۲0۲0 برای دریافت حق 
بیمه بیکاری ثبت نام کرده باشند که با این حساب کل بیکارانی 
که برای دریافت حق بیمه بیکاری طی هفت هفته شیوع کووید 

۱۹ ثبت نام کرده اند به ۳۳ میلیون نفر می رسد.
حدود سه میلیون و 8۳۹ هزار نفر طی هفته گذشته برای 
دریافت حق بیمه بیکاری ثبت نام کرده  اند. در این میان فلوریدا 
بیشترین میزان ثبت نام کنندگان را داشته و برآورد می شود تعداد 

آنها به ۳۲8 هزار نفر برسد. این میزان برای کالیفرنیا در هفته 
گذشته ۵۲8 هزار نفر بود. تعداد بیکاران در منطقه جورجیا ۲۶۵ 

هزار نفر و منطقه تگزاس ۲۵۴ هزار نفر بوده است. 
همچنین به گزارش شــین هوا، شرکت پردازش داده های  
اشــتغال آمریکا  گزارش داد: شــرکت های خصوصی به دلیل 
گســترش کرونا که همچنان ادامــه دارد،۲0 میلیون و ۲00 
هــزار نفر را اخراج کرده اند. طبق این گزارش، تعداد مشــاغل 
صنایع خدماتی ۱۶ میلیون و هفت هزار نفر کاهش پیدا کرد و 
تولیدکننــدگان کاا هم چهار میلیون و ۲۲۹ هزار نفر را اخراج 
کردند. این گزارش نشان داد که شرکت های بزرگ هشت میلیون 
و ۹۶۳ هزار نفر، شرکت های متوسط پنج میلیون و ۲۶۹ هزار و 

شرکت های کوچک شش میلیون و پنج هزار نفر را اخراج کرده اند.
آهو یلدیرماز؛ یکی از رؤسای مؤسسه تحقیقاتی ای دی پی، 
در بیانیه ای گفت: از دست رفتن مشاغل با این مقیاس غیرمنتظره 
است. تعداد کل مشاغلی که تنها در ماه آوریل از دست رفته دو 
برابر کل تعداد مشاغل از دست رفته در بحران بزرگ اقتصادی 
جهان اســت. اقتصاددانان شعبه شیکاگوی فدرال رزرو پیش از 
این اعام کرده بودند که با محدودیت های جدید اعمال شــده 
برای مقابله با ویروس کرونا، نرخ واقعی بیکاری در ماه آوریل به 
۲۵/۱ درصد تا ۳۴/۶ درصد خواهد رسید. گفتنی است، دولت 
آمریکا در مهار ویروس کرونا و ارائه خدمات به مردم این کشور، 
ناتوان بوده است. همچنین به گزارش سی ان بی سی، خزانه داری 

آمریکا که با رشد بی رویه بدهی ملی رو به روست، اعام کرد که 
در نظر دارد اوراق قرضه جدید ۲0 ساله منتشر کند.

خزانه داری آمریکا به عنوان بخشی از تأمین اعتبار سه ماهه 
خود قرار است ۲0 میلیارد دار از این اوراق جدید چاپ کند و 
به دنبال آن دو ماه بعد هم ۱۷ میلیارد دار دیگر از آن را چاپ 

کرده و به فروش برساند.
خبر ایــن تصمیم دو روز بعد از آن گزارش می شــود که 
خزانه داری آمریکا اعام کرد در نظر دارد در سه ماهه دوم برای 
تأمین اعتبار برنامه نجات از پاندمی کرونا کنونی ســه تریلیون 
دار قــرض خواهد گرفت. بدهی ملی آمریکا در حال حاضر به 

۲۵  تریلیون دار نزدیک می شود.

قائم  مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
بیان کرد: داخلی سازی 10 میلیارد دار از واردات را 
طی سه سال هدفگذاری کردیم که ۳/۴ میلیارد دار 

آن سال گذشته محقق شد.
به گزارش وزارت صمت، فرشــاد صالحی در یک برنامه 
تلویزیونــی درخصوص داخلی ســازی کااهای وارداتی هم 
گفت: داخلی ســازی ۱0 میلیارد دار از واردات را طی سه 
سال هدفگذاری کردیم که ۳/۴ میلیارد دار آن سال گذشته 
محقق شد و داخلی سازی ۳/۲ میلیارد دار از واردات را امسال 

انجام خواهیم داد.
وی بــا بیان اینکه به دنبال جهش ۱0 برابری در حوزه 
صنعت در راســتای فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم، 
بیان کرد: اســتفاده از فکر جمعی یکی از مهم ترین روش ها 

برای تحقق همه ابعاد یک برنامه است که این مهم در اولویت 
وزارت صمت در تدوین برنامه ها قرار دارد.

قائم  مقام ایدرو افزود: به پیشنهاد وزیر صمت از تمامی 
گروه ها اعم از مالی و بازار سرمایه و… در تدوین برنامه امسال 
وزارتخانه استفاده شد تا از جزیره ای عمل کردن پرهیز شود.
صالحی ادامه داد: مجوزها برای تولید در راستای رونق 
و جهش در این حوزه و ورود راحت مردم به این عرصه باید 
کاهــش یابد، اما این کاهش مجوزها باید در چارچوب یک 
پروتکل انجام شــود و اهتمام و عزم وزارت صمت و شخص 
وزیر به کاهش بروکراسی اداری و تسهیل ورود سرمایه گذاران 

به عرصه تولید است. 
گفتنی اســت، بدون تردید یکــی از عواملی که نقش 
اساســی در تولید ایفا می کند، نیروی کار اســت. اما کارگر 

زمانی می تواند بهره وری مناســب و باایی داشــته باشــد 
که عاوه  بر تأمین معیشــت، امنیت شــغلی هم داشــته 
باشــد. انتظار بهره وری باا از کارگری که چند شیفت کار 
می کند تا بتواند معیشــت خانواده اش را تأمین کند، انتظار 
نا به جایی اســت. در نگاه رهبر انقاب اسامی هم »کارگر 
ســتون فقرات تولید اســت« و بنابراین باید در زمینه های 
 مختلف معیشــتی و امنیت شــغلی و... مشکات این قشر 

برطرف شود.
در همیــن رابطه ناصــر چمنی، رئیــس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران کشــور، در گفت وگو با تسنیم، 
ضمن  اشاره به اینکه حقوق کار بدون داشتن امنیت شغلی 
بی ارزش است اظهار کرد: از سویی افزایش سطح تولید، باا 
رفتن بهره  ورِی عوامل تولید، رشد اقتصادی، توسعه و ثبات، 

بدون امنیت شغلی و رفاهِ عامان تولید، محقق نمی شوند، 
تمام این موارد در کنار هم هســتند و امنیت شغلی و رفاه 

بر همه مقدم است.
علی مظفری، مدیرکل بازرســی کار وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی هم در گفت وگــو با خبرگزاری فارس، در 
مورد اینکــه برخاف وعده کارفرمایان کــه گفته بودند از 
محل افزایش پایه سنوات، به جبران حداقل حقوق کارگران 
می پردازند، اما برخی از آنها پایه ســنوات کارگران را نادیده 
گرفته اند، گفت: طبق قانون باید ســنوات کارگران هر سال 
لحاظ شــود و اگر کسی ســنوات کارگران را نادیده بگیرد، 
خاف قانون عمل کرده اســت و ســنوات کارگران باید با 
حداقل مزد کارگران که امســال تصویب شــد، در حقوق 

امسال افزایش پیدا کند.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان 
می دهد پس از بهبود بیماری کرونا، میزان صادرات این 

کشور افزایش و واردات کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل راشاتودی، گمرک 
چین اعام کرد: میزان صادرات چین در ماه گذشته افزایش 
یافته و از انتظارات فراتر بوده اســت. از ســوی دیگر میزان 
واردات نیــز به دلیل تأثیر کرونا در کاهش تقاضا افت کرده 

است.
آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد 
که میزان صادرات ماه آوریل این کشور از ۲00 میلیارد دار 
فراتر رفته و ســه و نیم درصد بیشــتر از رقم مدت مشابه 

سال قبل است.

نتیجه  آمارهای ماه گذشــته افت ۶/۶ درصدی در ماه 
مارس بوده است. همچنین یک افت شدید را در ابتدای سال 
شاهد بودیم. اما در حال حاضر میزان صادرات چین بسیار 
بهتر از آنچه که پیش از این از سوی اقتصاددانان نظرخواهی 
شده بود، است.پیش بینی آنها افت ۱0 تا ۱۹ درصدی صادرات 
بوده است. براساس این گزارش میزان واردات چین هم ۱۴/۲ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.
پیش  از این طبق نظرسنجی اعام شده بود پیش بینی 
می شــود واردات با افت ۱۱/۲ درصد مواجه باشد که البته 
وال اســتریت ژورنال هم افــت ۱8/8 درصدی را پیش بینی 
کرده بود. مازاد تجارت چین نیز بیش از دو برابر شــده و از 
۱۹/۹ میلیارد دار در ماه مارس به رقم ۵۴/۳۴ میلیارد دار 

در ماه آوریل رسیده است.
براساس این گزارش تقاضا برای محصوات چین تحت 
تأثیر قرنطینه و طــرح فاصله  گذاری اجتماعی که در دیگر 

کشورها وجود دارد کاهش یافته است.
پس از بهبود شــرایط بیماری کرونــا در چین، میزان 
واردات نفت و همچنین فعالیت های اقتصادی در این کشور 

افزایش و شاخص های اقتصادی بهبود یافته است.
همچنین به گزارش رویترز، براساس آمار گمرکی منتشر 
شده از سوی چین، مازاد تجاری این کشور با آمریکا در ماه 
آوریل با تفاوتی چشــمگیر در مقایسه با ماه پیش از آن، به 
۲۲ میلیارد و 8۷0 میلیون دار رسید. این رقم بسیار بیشتر 
از مازاد تجاری ۱۵ میلیارد و ۳۳0 میلیون داری اســت که 

در ماه مارس اعام شد.
بر این اســاس، مازاد تجاری چین بــا آمریکا در چهار 
ماه نخســت سال در مجموع به ۶۳ میلیارد و ۶80 میلیون 
دار رســیده اســت. این افزایش مازاد تجــاری مابین دو 
کشــور در حالی اســت که دولــت »دونالــد ترامپ« در 
حال تقویت و تســریع طرحی بــرای از بین بردن زنجیره 
تولیــد صنعتی جهان از چین اســت و در این راســتا در 
حال ســبک و ســنگین کردن اعمــال تعرفه های جدید 
بر چیــن به عنــوان مجازاتی برای نحوه مدیریت شــیوع 
ویروس کرونا توســط دولت پکن است. اتفاقی که دورنمای 
 تجارت مابین واشــنگتن و پکن را بیش از پیش تیره و تار 

خواهد کرد.

بانک مرکزی انگلیس با  اشاره به اینکه ضربه ناشی ازکرونا 
می تواند بزرگ ترین رکود ۳00 سال اخیر را در سال2020 برای 
انگلیس رقم بزند، برای اتخاذ تدابیر تازه اعام آمادگی کرد.

بــه گزارش اکونومیک تایمز، بانک مرکزی انگلیس اعام کرد: 
کمیته سیاست پولی این بانک، نرخ بهره را در کف تاریخی یعنی 
یک دهم درصد نگه داشته و همچنان برنامه خرید اوراق قرضه را 
که عمدتاً بدهی های دولت انگلیس را شامل می شــود، روی ۶۴۵ 

میلیارد پوند )۷۹۷ میلیارد دار( هدف گذاری کرده است.
بــا ایــن حــال، دو تــن از سیاســتگذاران این کمیته یعنی 
»مایکل سوندرز« و »جاناتان هسکل« به افزایش توان خرید اوراق 

قرضه به ارزش ۱00 میلیارد پوند دیگر، رأی دادند.
بانک مرکزی انگلیس در برنامه ای که آن را ســناریوی مصور 
می خواند، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی انگلیس در سال 
۲0۲0 با کاهش ۱۴ درصدی مواجه شده و در سال ۲0۲۱ با رشد 
۱۵ درصدی احیا شود. این نهاد اعام کرده است که چنین سناریویی 
نیازمند محرک های مالی و پولی بسیار هنگفت و قابل توجهی است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بانک مرکزی انگلیس ماه 
آینــده، یعنی پیش از آنکه ۲00 میلیارد پوند مضاعفی که در ماه 
مارس به این برنامه اختصاص داده است، تمام شود، برنامه خرید 

دارایی را تشدید کند.
دولــت انگلیس پیش از ایــن، در تــاش برای مقابله با آثار 
قرنطینه مرتبط با پاندمی، اقداماتی تعجیلی به ارزش ۱00 میلیارد 
پوند در راستای افزایش هزینه ها و تدابیر مالیاتی، اتخاذ کرده است.

بانک مرکزی انگلیس انتظــار دارد که تولید ناخالص داخلی  
انگلیس در بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۵ درصد کاهش یافته و نرخ 
بیکاری با افزایش دو برابری به ۹ درصد برسد. به دنبال اطاعیه بانک 
مرکزی انگلیس، ارزش پوند استرلینگ برابر دار آمریکا نیم ِسنت 

رشد کرد و سپس اندکی از ارزش خود را از دست داد.
همچنین به گزارش راشــاتودی، طبق پیش بینی ناامیدکننده 
کمیسیون اروپا، پاندمی ویروس کرونا اغلب اقتصادهای اروپایی را به 
بدترین وضعیت خود از زمان ناامیدی بزرگ اقتصادی فرو خواهد برد.
بروکســل هم برای اتحادیه اروپا و هم برای منطقه یورو هیچ 
رشدی در نظر نگرفته و پیش بینی کرد اقتصاد این مناطق به ترتیب 
هفت و نیم درصد هفت و ۷۵ صدم درصد کوچک شوند. این رکود 
بدترین رکود منطقه یورو است. این پیش بینی نسبت به پیش بینی 

قبلی ۹ دهم درصد کاهش یافته است.
پائولو جنتیلونی؛ کمیســیونر اقتصادی اروپا گفت: اروپا شاهد 
یک شــوک اقتصادی  اســت که از زمان ناامیدی بزرگ اقتصادی 

سابقه نداشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرحی به مجلس داده 
شده که با تصویب آن، مجوز فعالیت اقتصادی به جای 80 روز، در دو 

روز صادر می شود.
به گزارش  صدا وسیما، محمدعلی دهقانی دهنوی در مورد کاهش زمان 
راه اندازی و شروع کسب و کار ها، اظهار داشت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد 
که با عزم کافی دولت و مجلس رفع شدنی است و آن این است که باید نظام 
مجوزدهی پیشینی را در کشور به نظام مجوزدهی پسینی تبدیل کنیم، یعنی 
به جای اینکه افراد را ماه ها درگیر مجوزگیری کنیم تا بتواند فعالیتش را بعد 
از آن شــروع کند، بگوییم کسب و کارشان را شروع کنند بعد بر نحوه کار و 
کیفیت کارشان نظارت و مجوزهایشان را صادر کنیم و اگر چنانچه بر خاف 

تعهداتشان اتفاقی افتاد، مانع ادامه فعالیت آنها شویم.
وی با اشاره به طرحی که به مجلس داده شده برای صدور سه نوع مجوز 
گفت: با مجوز پسینی به محض دریافت تقاضای متقاضیان ظرف یکی دو روز 
بــا اخذ تعهدات ازم می توان فعالیت اقتصادی را شــروع کرد که همین کار 

مشکل پروسه 80 روزه صدور مجوز را حل می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین پیش نویس مالیات بر مجموع 
درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از آن است، خبرداد و گفت: اگر 
این پیش نویس تصویب شــود ضمانت های اجرایی آن هم در قانون مشخص 
خواهد شد. دهنوی با اشاره به فعالیت های وزارت اقتصاد در زمینه کاهش موانع 
تولید، تصریح کرد: ما درگاه ملی مجوز ها را راه اندازی کرده ایم و زیرساخت های 
ازم را هم فراهم کرده ایم و همه مجوز های اصناف و بسیاری از استعامات از 
طریق این درگاه انجام می گیرد، منتها هنوز برخی دستگاه های اجرایی چنان 

که باید استقبال نکرده اند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقدامات خوبی برای رفع وابســتگی های 
راهبردی انجام گرفته اســت، افزود: در حوزه محصوات راهبردی در کشور 
اقدامات خوبی انجام گرفته مثل تولید بنزین که ما واردکننده بودیم، اما اان 
نیازی به واردات بنزین نداریم. دهنوی گفت: در طرح اقدام ملی مســکن هم 
که یک میلیون نفر ثبت نام کردند، سرمایه ای ۳0 هزار میلیارد تومانی در گام 
اول فراهم آورد که می تواند با رونق  بخش مسکن هم به تولید و هم اشتغال 

کمک کند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
ایران: بانک مرکزی ارزی جهت واردات نهاده های دامی 
 پرمصرف تامین نکرده بود و تعهد کرده که ارز مورد 

نیاز را تخصیص دهد.
مجید موافق قدیری در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
درخصوص مشــکات اخیر دامداران و مرغداران در تأمین 

خــوراک دام تصریح کرد: از اول آذر ماه ســال ۹8 تاکنون 
 بانک مرکزی هیچ گونه ارزی جهت واردات نهاده های دامی 
پرمصرف تامین نکرده و نتیجه آن دپو شــدن حدود ســه 
میلیون تن نهاده دامی  است که تا چند روز پیش باتکلیف 
بود و امکان ترخیص آنها وجود نداشت. این نهاده ها ذرت، جو 
و کنجاله سویاست که به عنوان نهاده های پرمصرف خوراک 

دام محســوب می شوند که تنها دو میلیون و ۳۲0 هزار تن 
این محموله ذرت دامی  اســت. وی افــزود: دو هفته پیش 
ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که وارد کننده با کپی اسناد 
می توانــد کاا را            ترخیص کند و بانک مرکزی نیز تعهد کرد 
کد تخصیص محموله هایی که در صف تخصیص ارز هستند 
علی الخصوص شرکت پشتیبانی امور دام کشور را به گمرک 

اعام و ارز وارد کننده را           نیز در اسرع وقت پرداخت کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: چند 
روز پیش وزارت جهاد کشــاورزی هم مجوز  ترخیص یک و 
نیم میلیون تن ذرت را           صادر کرد که امیدواریم با  ترخیص 
این کاا قیمت ذرت از ۲۵00 تومان فعلی به ۱۵00 تومان 

یعنی قیمت مصوب تعزیراتی برسد.

رئیس کل بانک مرکزی اعام کرد: شــرایط پولی و ارزی 
کشور در وضعیت مناسب تری نسبت به دو سال پیش قرار 

گرفته است.
عبدالناصر همتی طی یادداشــتی در صفحه شــخصی خود در 
فضای مجازی نوشــت: تاش های بانک مرکزی و کمک های دولت 
به همراه تاش بانک ها در بهبود وضعیت  ترازنامه های خود، شرایط 
پولی و ارزی کشــور را در وضعیت مناســب تری نسبت به دو سال 

پیش قرار داده است.
وی افزود: امروز، شــرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود 
شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام 
بنگاه هــا و اموال مازاد و مهم تر از همه، انتشــار هدفمند و مدیریت 
شــده اوراق بدهی،که هر دو ضد تورمی  هستند، فراهم کرده است 

که امید است دولت از آن استفاده نماید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به گزارش هایی که از 
فعالیت های بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات، خصوصاًً 
خدمات مدرن و مبتنی بر دانش و فناوری های نوین می رسد، قطعاً 
امسال شاهد تحوات قابل توجهی در عرصه تولید ملی خواهیم بود. 
همتی اضافه کرد: اما باید اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای 
ســخت و در عین حال تعیین کننده ای را می گذراند. اطمینان دارم 
این شــرایط سخت قابل مدیریت اســت. شرایط فشار حداکثری و 
محدودیت های تحریمی  بیش از حد تصور است، که شاید بتوان آن 

را در زمره جنایت علیه بشریت نامید.
به گفته وی، ملت ایران از گردنه سخت تاطمات گذشته و آنچه 
بدخواهان از تنش در بازار ارز، تاطم در نظام بانکی، و کمبود کااهای 
اساســی دنبال می کردند، نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران 
امروزه و درحین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها مطمئن تر 
و آرام تر است. یقیناً، ملت بزرگ ایران با قدرت مشکات باقی مانده 

را نیز با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت. 

قائم  مقام ایدرو اعام کرد

داخلی سازی 3/4 میلیارد دار از کااهای وارداتی در سال گذشته

نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به رشد ۹0 درصدی شاخص 
سهام از ابتدای ســال تا کنون،گفت: سهامداران با 

کوچکترین نوسان از بازار سرمایه خارج نشوند.
به گزارش صدا و ســیما، عباس آرگون درباره وضعیت 
بورس اظهارداشت: دولت می تواند طرح های نیمه تمام را در 
غالب شرکت سهامی تعریف و در بازار بورس عرضه کند و از 
این طریق با تأمین مالی و اتمام این طرح ها گامی در تحقق 
جهش تولید بردارد. اکنون بهترین فرصت است تا حجم باای 
نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود که می تواند 

عاملی برای ظرفیت سازی در تولید و  اشتغال پایدار باشد.
وی افزود: در شرایطی که کمبود عرضه در مقابل تقاضا 

در بازار سرمایه وجود دارد بنگاه های بزرگ می توانند با عرضه 
سهام خود در این بازار، سرمایه های خود را از بازار ثانویه به 
بازار اولیه منتقل کنند و با ظرفیت سازی ها و ایجاد اشتغال، 
به افزایش تولید کمک کنند. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: هر قدر شرکت های بیشتری در بازار سرمایه داشته باشیم 
از آنجا که بازار ســرمایه نماد شــفافیت در کشور است این 
امر به ارتقا شــفافیت در اقتصاد کمک می کند ضمن اینکه 
ورود شرکت های بیشتر در بازار سرمایه، به تقاضای بازار هم 

پاسخ خواهد داد.
آرگون با بیان اینکه از ابتدای ســال تا کنون شــاخص 
ســهام در بازار سرمایه حدود ۹0 درصد رشد داشته است، 
تصریح کرد: درحالی که رشــد اقتصادی ما منفی است این 

میزان رشد شاخص با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد 
بلکه این رشــد ناشی از عدم رونق در سایر بازارهای موازی 
مانند ارز، طا، سکه، خودرو و مسکن است که موجب شده 
حجم باای نقدینگی به بازار ســرمایه وارد شــود البته به 
 نســبت تقاضای ایجاد شده در بازار سرمایه، عرضه ها شکل 

نگرفته است.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل رشد شاخص را می توان 
انتظارات تورمی دانســت به طور نمونه ســال گذشته ۴۱ 
درصد تورم داشــتیم، اما پیش بینی افــرادی که وارد بازار 
سرمایه می شــوند از تورم امسال بیش از این رقم است که 
موجب شــده برای حفظ ارزش پول خود اقبال بیشتری به 

بازار سرمایه داشته باشند.

عضو اتاق بازرگانی تهران مکانیزم بازار سرمایه را دیگر 
عامل رشد شاخص این بازار برشمرد و گفت: دامنه نوسان پنج 
درصدی که دراین بازار دیده شده، خود عامل تحریک کننده 
برای رشــد شاخص و صف نشینی های طوانی برای خرید 

سهام است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامدارانی که وارد 
بازار ســرمایه می شــوند حتماً با کار کارشناسی به خرید 
ســهام اقدام کنند و به جای سهم تکی، حداامکان سبدی 
از سهام را با مشورت گیری از افراد متخصص و کارشناس از 
جمله کارگزاری ها و شرکت های مشاوره سرمایه گذاری تهیه 
کنند ضمن اینکه به صــورت هیجانی به بورس نیایند و با 

کوچک ترین نوسانی از آن خارج نشوند.

تکلیف سهام عدالت متوفیان پس از اتمام فرآیند آزادسازی سهام 
عدالت روشن خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با آغاز آزادسازی سهام عدالت همواره 
سؤااتی در اذهان بسیاری از مردم درخصوص این سهام شکل گرفته است. 
از آنجا که از زمان اختصاص سهام عدالت تا زمان آزادسازی سال ها می گذرد، 
برخی از مشــموان این سهام در حال حاضر در قید حیات نیستند اما برگه 
سهم آنان در دست وراث است. حال سؤال اینجاست که تکلیف سهام عدالت 

متوفیان چه می شود؟
پیش از آغاز روند آزادســازی سهام عدالت اگر مشمولی فوت شده بود، 
ورثه می توانستند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و انجام انحصار وراثت، 
نسبت به دریافت سود سهام عدالت متوفی اقدام کنند، اما این کار از روز شنبه 

۱۳ اردیبهشت متوقف شده است.
حــال به دنبــال ابهامات مطرح شــده پیرامون این موضوع، ســازمان 
خصوصی سازی تکلیف سهام عدالت فوت شدگان را مشخص کرده است. بنابر 
اعام سازمان خصوصی سازی  وراث افراد فوت شده تا اتمام فرآیند آزادسازی 
سهام عدالت باید صبر کنند و پس از آن ظرف یک یا دو ماه آینده با گواهی 

فوت برای انتقال سهام عدالت به پیشخوان دولت مراجعه کنند.
براساس گفته های مقامات سازمان خصوصی سازی کسانی که برگه سهام 
عدالت خود را گم کرده اند نگران نباشند، زیرا ماک سهامدار بودن در سهام 
عدالت، ســامانه samanese.ir اســت و اگر فردی در این سامانه پرونده دارد و 
سهام او مشخص است، حتی اگر برگه های آن را نداشته باشد، جز مشموان 

محسوب می شود.
همچنین حسن عائی معاون سازمان خصوصی سازی درخصوص دغدغه 
وراث درباره ســهام عدالت متوفیان گفت: پس از اتمام طرح آزادسازی سهام 
عدالت، وراث می توانند ظرف یک یا دو ماه آینده با مراجعه به دفاتر پیشخوان 
دولت و از طریق شــرکت سپرده گذاری فرآیند انتقال سهام فوت شدگان به 

وراث را انجام دهند.
وی افزود: در یک  ماه آینده که فرآیند تعیین تکلیف سهامداران در سامانه 
سهام  عدالت انجام می شــود، وراث فوت شدگان سهام  عدالت به این سامانه 
مراجعه نکنند و بعد از اینکه اسامی سهامداران عدالت به شرکت سپرده گذاری 
ارسال شد، وراث می توانند با گواهی فوت و وکالت، کار های قانونی انتقال سهام 
را انجام دهند، اما فعا که مرحله ثبت در سامانه است، وراث سهامداران عدالت 

نیازی نیست اقدامی انجام دهند.
گفتنی است یکی از ابهامات طرح سهام عدالت تاکنون، حضور شرکت های 
غیربورســی در پرتفوی این ســهام اســت که ارزش نهایی روز دارایی های 

سهامداران عدالت را با ابهام مواجه کرده است.
مهدی حاجی وند، کارشــناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: باید 
پیش از آزادسازی ۱۳ شرکت غیر بازار سهامی این پرتفو، همانند ۳۶ شرکت 

دیگر در بازار سهام پذیرفته شده یا با شرکت های بورسی جایگزین شوند.

کشاورزان ایالت واشــنگتن آمریکا در پی فروش 
نرفتن محصول سیب زمینی خود در بحران همه گیری 
ویروس کرونا، به جای دور ریختن، به توزیع رایگان آن 

پرداختند.
کمیسیون سیب زمینی ایالت واشنگتن آمریکا اعام کرده 
است در واشــنگتن که دومین ایالت تولیدکننده بزرگ سیب 
زمینی پس از آیداهو است، یک میلیارد پوند سیب زمینی )حدود 
۴۵۴ هزار کیلوگرم( که معموا برای تهیه سیب زمینی سرخ 
کرده و سایر محصوات غذایی مورد استفاده قرار می گیرد در 
انبارهایی مانده اند که معموا پیش از فصل برداشت در ژوییه 
)دی و بهمن(، خالی می شدند. این سازمان مازاد سیب زمینی 
مانده در انبارها را به رایگان در کیسه توزیع می کند. حدود ۹0 
درصد از محصول سیب زمینی واشنگتن برای خدمات غذایی 
مــورد اســتفاده قرار گرفته و حدود نیمــی از آن به بازارهای 

بین المللی عرضه می شود. تولیدکنندگان سیب زمینی در اروپا 
هم با مازاد عظیم محصول خود مواجه شده اند.

کمیسیون سیب زمینی ایالت واشنگتن بیش از ده ها برنامه 
توزیع رایگان تا پایان ماه مه برنامه ریزی کرده اســت اما حتی 
توزیع رایگان سیب زمینی هم با هزینه شست و شو، بسته بندی 
و حمل و نقل همراه اســت. وزارت کشاورزی آمریکا در تاش 
اســت تا از مازاد تولیدات غذایی که به دست مصرف کنندگان 
نرسیده اند بکاهد و برای این منظور اعام کرده که ۴۷0 میلیون 
دار مواد غذایی شامل ۵0 میلیون دار سیب زمینی را خریداری 
کرده و به بانک های غذایی خواهد داد.بر اساس گزارش رویترز، 
یک کشاورز اهل کوئنسی واشنگتن اظهار کرد که بهتر است این 
سیب زمینی ها به جای دور ریخته شدن، به رایگان توزیع شود 
و وی امســال به دلیل تقاضای کمتر شرکت های مواد غذایی، 

سیب زمینی کمتری خواهد کاشت.

گفتنی اســت در حالی کشــورهای غربی به عنوان نقطه 
الهام بخش جریان غربگرا، اقدام به استفاده بهینه از تولید مازاد 
خود هستند که در کشورمان و در دولت دبیر و امید، برخورد 

ناشایستی با این قبیل موضوعات می شود.
جدیدترین نمونه، زنده به گور کردن تعداد زیادی جوجه 
یک روزه به بهانه کاهش تقاضا، کمبود نهاده و بهانه هایی از این 
دســت بود. درباره مدفون سازی سیب زمینی هم دولت تدبیر 
و امید ید طوایی دارد. دفن هزار و ۷00 تن ســیب زمینی که 
چند ماه پیش از افشــای آن در آذرماه سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاد 
و هیچ کــس از آن باخبر نبود جنجــال زیادی به پا کرد. البته 
مسئوان به دنبال جنجال های رخ داده پیرامون این موضوع، 

مدعی شده اند که کار غیرقانونی انجام نشده است!
هشتم دی ماه همان سال، موسوی دبیر کل انجمن خرمای 
ایران با تأیید خبر معدوم کردن بخشی از خرمای تولیدی کشور، 

گفت: به دنبال جای دفن و مقدار خرمای دفن شده نباشید چون 
این موارد یکی، دو تا نیســت و در مورد محصوات کشاورزی 
دیگر هم اتفاق می افتد، اما تنها برخی از آنها خبرساز می شود.

پاسخ دولتمردان به مردم، دایلی غیرمنطقی چون تنظیم 
بازار اســت تا رنجش و تلخی کام مردم را صدچندان نکند. در 
حقیقت بی تدبیری دولت در نگهداری و توزیع مواد غذایی باعث 

فاسد شدن مکرر اقام مختلف غذایی شده است.
نکته قابل تأمل آن است که در دولت گذشته وقتی مازاد 
ســیب زمینی تولیدی به طور رایگان بین مردم توزیع شــد، 
هجمه رسانه ای شدیدی از سوی اصاح طلبان و منتقدان روانه 
آن دولت شد و آن را اقدامی انتخاباتی قلمداد کردند ولی حاا 
همان طیف سیاســی غربگرا، در توضیح رفتار متناقض دولتی 
که خود بر سر کار آورده اند نسبت به اقدام آمریکایی هایی که 

کعبه آمال آنها هستند، درمانده اند.

سازمان خصوصی سازی خبر داد
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 

پس از اتمام فرآیند آزادسازی

همتی:
شرایط ارزی کشور نسبت به 2 سال پیش 

بهتر شده است

آمارها نشان داد

افزایش رشد اقتصادی چین در پساكرونا

ناتوانی دولت آمریکا در مهار كرونا بیکاران را به 33 میلیون نفر رساند

قابل توجه عشاق ینگه دنیا

بانک مرکزی انگلیس:توزیع رایگان سیب زمینی به جای دور ریختن در آمریکا
کرونا بزرگ ترین رکود 300 سال اخیر انگلیس را 

رقم می زند

معاون وزیر اقتصاد:
 صدور مجوز فعالیت اقتصادی 

با تصویب مجلس 2 روزه می شود

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

دایل رشد 9۰ درصدی شاخص بازار سرمایه از ابتدای سال

رئیس انجمن صنایع خوراک دام:

بانک مركزی تأمین ارز نهاده های دامی  را تعهد كرده است 

https://www.iribnews.ir/fa/news/2709839/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
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شماره 11671 جدو    ل
بدون نقطه کور

 سفره های سحری و افطاری در ماه رمضان قداست 
و برکت عجیبی دارد؛ گویی هرکس گرد آن درآید، از 
منبع نور الهی روحش را تغذیه کرده و با روزه داری که 
یکی از درهای تندرستی است، راه به سوی زندگی سالم 
و موفق در سایه آرامش می گشاید. این برکات و نعمات 
زمانی دوچندان خواهد شد که یک برنامه غذایی درست 
و سالم را جایگزین عادات نادرست غذایی خود کرده 
و در تاش باشیم که تجربه تغذیه سالم در رمضان را 

به کل ایام سال تعمیم دهیم. 
در ماه مهمانی خدا هستیم. سفره مهمانی خدا گسترده 
شــده و فرشته  ها سبد ســبد برکت، رحمت و مغفرت را به 
زمین آورده اند. خدای مهربان- آن مهربان ترین مهربانان- با 
وجود همه  اشتباهات ما، سفره رحمتش را گشوده؛ سفره ای 
به وســعت ماه مبارک که سراسر هستی از زمین تا عرش را 
فرا گرفته اســت. وقت آن شده است که برای اهل خانه  مان 
زیباترین خاطرات را از ماه مبارک بســازیم، خاطره ای شبیه 
آنچــه  که از ماه رمضان های کودکی مان داریم. خانه را پر از 
مهربانــی و آرامش کنیم و بگذاریم عطــر ماه خدا در خانه 

 مان بپیچد.
برنامه غذایی سالم و سنجیده راهی به تندرستی 

خیلی ها انتظار دارند با روزه داری کاهش وزن چشمگیری 
را در خود احساس کنند، اما رسیدن به سامت جسم و وزن 
مناســب در ماه رمضان منوط به عمل کردن به یک برنامه 

غذایی سنجیده و سالم است. 
سولماز رضایی فرد یک کارشناس ارشد تغذیه می گوید: 
»برخی افراد، با حذف وعده ســحری مجبور به تحمل مدت 

پخت و پز پرکالری در وعده های سحری و افطاری
اصول بهداشتی تغذیه در ماه رمضان و روزهای کرونایی- بخش پایانی

گالیا توانگر

 یک کارشــناس ارشــد تغذیــه: برخی فکــر می کننــد در ماه 
رمضان بــه خاطــر روزه گرفتن وزن کــم می کنند، امــا به دلیل 
عادت هــای غلط غذایی، بعــد از ماه رمضان چاق تر هم می شــوند.

 یــک رژیم درمانگــر: غذای افطــار باید ســبک و پرکالری بوده 
و ســریع هضم شــود. مثل: خرما، شــله زرد، مقدار کمی شــیر و 
چای کمرنگ. شــما هم حتما از غذاهای کم حجم اســتفاده کنید. 

طوانی، گرســنگی و تشــنگی می شــوند که ممکن است 
مشکاتی مانند ســردرد، اُفت فشار خون،  اُفت قند خون و 
حتی تهوع و ســرگیجه در ساعت های پایانی روز را برایشان 

به دنبال داشته باشد.
زمانی که بدن برای مدت طوانی با گرســنگی و کمبود 
ســوخت مواجه شود، شروع به استفاده از چربی ها و سپس 
عضات برای تامین انرژی می کند و نهایتا منجر به انحراف 
مسیر متابولیسم شده و ترکیبات سمی در بدن تولید می شود.

برخی فکر می کنند در ماه رمضان به خاطر روزه گرفتن 
وزن کم می کنند، اما به دلیل عادت های غلط غذایی، بعد از 

ماه رمضان چاق تر هم می شوند.«
این کارشناس ارشد تغذیه درباره  اشتباهات رایج و عادات 
نادرســت در روزه داری برایمان توضیح می دهد: »پرخوری 
برای پیشگیری از ضعف، مصرف میوه بدون فاصله بعد ازغذا، 

خوابیدن بافاصله بعد از ســحری، دوش گرفتن با آب سرد، 
مصرف ماســت و دوغ همراه با غذا، نوشیدن آب سرد قبل 
از افطار از جمله عادات غذایی نادرســت و شایع هستند که 
باید اصاح شوند.« وی در تکمیل صحبت هایش دو توصیه 
برای ســحری دارد: »مصرف انگور به ویژه در وعده سحری 
باعث تامین رطوبت کافی برای بدن شده و از مشکاتی مانند 

تشنگی، خشکی پوست و یبوست جلوگیری می کند.
هنگام صرف سحری از خوردن غذاهایی خشک مثل کوکو 
ســیب زمینی، کوکو سبزی، کتلت، انواع کباب های گوشت 
قرمــز و جوجه کباب خودداری کنیــد. این غذاها خصوصا 
زمانی که با ادویه زیاد آماده شــوند، موجب تشنگی شدید و 

ورم معده می شوند.«
وعده افطار، سبک و پرکالری

بیشتر انرژی بدن باید با خوردن سحری تامین شود. پس 
افطار را سبک بخورید تا شکم سنگین نشود.

علی دارابی یک رژیم درمانگر را برایمان درباره ویژگی های 
وعده افطار توضیح می دهد: »غذای افطار باید سبک و پرکالری 
بوده و سریع هضم شود. مثل: خرما، شله زرد، مقدار کمی شیر 
و چای کمرنگ. شما هم حتما از غذاهای کم حجم استفاده 

کنید تا به معده فشاری وارد نشود.
بهتر اســت با چای شیرین و خرما روزه خود را باز کنید 
و حتی المقدور از نوشیدن آب زیاد بپرهیزید؛ چون این کار 

باعث بی حالی، ضعف و درد معده خواهد شد.« 
وی در ادامه می گوید: »موقع افطار مایعات زیادی مصرف 

نکنید، چرا که مصرف مایعات در این زمان، سبب سوء هاضمه 
می شــود؛ اگرچه در ســاعات بعد از افطار نوشیدن آب زیاد 
مفید است. در زمان افطار و سحر از خوردن غذاهای پرچرب 

خودداری کنید.«
چند توصیه مهم برای اصاح عادات غذایی نادرست

اگر وعده افطار و شام جدا بودند، شام را سبک و کم حجم 
میل کنید. هیچ گاه چند نوع غذا را با هم مصرف نکنید. مصرف 
شام را با اســتفاده از میوه در حجم کم خاتمه دهید. پس از 
مصرف شــام) با فاصله(،حتما وعده مختصری، شامل میوه، 
شیر یا انواع مغزهای گیاهی مانند پسته و بادام استفاده کنید.
لیا سعادت یک خانه دار برایمان می گوید: »سعی می کنم 
از زمان صرف افطار تا قبل ازخواب مایعات و شربت های سنتی 

ایرانی به اعضای خانواده ام بنوشانم.« 
وی ادامــه می دهد: »زیاد اهل دســرها و خوراکی هایی 
که با شــکر زیاد تهیه می شوند، نیســتیم. مصرف قندها و 
شیرینی های طبیعی مانند خرما و توت را که منابع خوبی از 
اماح، ویتامین ها و انرژی هستند در سفره سحری و افطاری 
خود قرار داده ایم. مصرف غذا در وعده های سحر و افطار باید 
به صورتی باشد که هیچ گاه احساس سیری کامل نکنید.هر 
چه خوراکی ها کم حجم تر و پر کالری تر باشند، بهتراست.«

اهمیت خوردن سوپ در وقت افطار 
عرفان محمد پور یک دانش آموخته طب اسامی برایمان 
دربــاره غذاهای مهمی که باید در وعده ســحری و افطاری 
گنجانده شوند، توضیح می دهد: »سعی کنید حتما در وعده 

سحری از خورشــت مثل خورشت کدو و یا خورشت آلو یا 
خورشت بامیه استفاده کنید. در وعده سحری به هیچ وجه 
ماهی یا ماست نخورید. برای افراد اغر وعده سحری واجب 
است و باید حتما میل شود. نان و پنیر و سبزی در راس افطار 
نباشــد، برای معده مضر است، بهتر است افطار را با سوپ یا 
فرنی گرم یا حلوای آرد گندم بخورید. خوردن سوپ در وقت 

افطار بهتر از نان، پنیر و سبزی است.«
وی توصیه می کند کسانی که با گرفتن روزه دچار معده 
درد می شوند، مطابق طب اســامی باید مواردی را رعایت 
کنند:»موقع سحر مقداری ترنجبین و خاکشیر مخلوط کنند 
و بخورند و موقع افطار ۳0 سی سی عرق نعناع با نبات یا عسل 
میل کنند. ســعی کنید یک ساعت بعد از سحری بخوابید و 

بافاصله بعد از خوردن سحری نخوابید.«
این کارشناس طب اســامی درباره روزه داری بیماران 
خاص توضیح می دهد: »دیابتی ها)نوع ۲(اصوا مشکلی برای 
روزه داری ندارند، ولی کسانی که مشکل کلیوی دارند با مجوز 

پزشک روزه بگیرند.
افراد روزه داری که کلیه شان زمینه سنگ سازی دارد، باید 

موقع سحر یک استکان عرق خارشتر بخورند.«
وی در تکمیل صحبت هایش می گوید: »اگر می خواهید 
دهانتــان کمتر طی روزه داری بو بگیرد، دهان خود را بعد از 
مســواک موقع ســحر با آب و نمک بشویید. در وعده افطار 
ســعی کنید افطار را با خرما و یک استکان گاب گرم شده 
باز کنید. ســعی کنید حداقــل در این ماه از روغن کنجد و 

زیتون استفاده کنید.«
 آشپزی در ماه رمضان 

مسئله ای که درماه رمضان خیلی درگیرمان می کند و در 
طول روز در فکرش هستیم، این است که با روزه داری در این 
روزها و ساعت طوانی تشنگی و گرسنگی اعضای خانواده مان 
برای افطــاری چی بپزیم؟ که هم معده را اذیت نکند و هم 
مواد مغذی و ویتامین ها را در خودش داشته باشد و هم آب 
کافی که بدنمان از دست داده، در خودش داشته باشد و برای 
بدن خودمان و اعضای خانواده مان آنچه را که از موادمغذی 

از دست داده ایم، دوباره تامین کند.
مینا درســتکار یک کارشــناس آشــپزی که به پخت 
اکثرغذاهای محلی خطه های مختلف کشورمان مسلط است، 
برایمان می گوید: »سعی کنید از سوپ ها و آش ها زیاد استفاده 
کنید. آش و ســوپ کم حجم و پرکالری بوده و آب از دست 

رفته بدن را تامین می کنند.
برای مثال آش گوشت یکی از آش های بسیار خوشمزه 
مازندرانی اســت، این آش مخصوص ماه های رمضان است و 
بسیار هم طرفدار دارد و به همراه شامی مخصوص در بیشتر 

مغازه ها به فروش می رسد.«
وی در ادامه می گوید: »آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت کنترل میزان مواد ورودی به معده هنگام روزه داری 
اســت، زیرا مصرف افطار به همراه شام مفصل برای سامت 
فرد و به ویژه دستگاه گوارش مشکل آفرین است. بهتر است 
سه وعده غذایی سحری، افطار و شام داشته باشید و در هر 

سه وعده غذایی خود از میوه و سبزی استفاده کنید. توصیه 
ما بر این است که فاصله ۴0 دقیقه ای بین وعده غذایی افطار 
تا وعده اصلی غذایی یعنی شام باشد به شرط اینکه یکی از 
وعده های افطار یا شام محتویات غذایی سبکی داشته باشند. 
بهترین حالت استفاده از مواد غذایی این است که یک افطار 
ساده همراه با شیر ولرم صرف شده و در وعده شام حتما از 

کربوهیدرات هایی مانند نان یا برنج استفاده شود.«
این کارشناس آشــپزی درباره بایدها و نبایدهای وعده 
ســحری و افطاری توضیح می دهد: »با توجه به اینکه وعده 
افطار دیر مصرف می شود، بهتر است با در نظر گرفتن میزان 
حجم افطاری مصرف شــده، مقدار نشاســته و به طور کلی 
میزان غذای ورودی را کنترل کنیم. به علت دیر هضم بودن 
نشاســته موجود در ماکارونی، این غــذا روزه داران را زمان 
بیشتری ســیرنگه می دارد، به ویژه اگر همراه با سبزیجاتی 
مانند قارچ، فلفل دلمه ای، نخود فرنگی تهیه شود. این غذا 
آب مورد نیاز و آنتی اکسیدان های بدن را نیز می تواند تامین 
کند. برای مصرف برنج هم می توان از آن در دسرهایی چون 
فرنی و شله زرد استفاده کرد که عاوه بر منبع غنی نشاسته، 
با ادویه و طعم دهنده هایی چون زعفران جذاب و مزه دار شده 
است. همان طور که می دانید، تنها غله موجود برنج نیست و 
شما می توانید از گندم و جو، کینوا، و بلغور جو هم استفاده 
کنید. یکی از منابع معروف نشاسته که در آن از گندم استفاده 
شده، حلیم می باشد و از منابع غنی جو هم می توان به انواع 

آش ها و سوپ ها  اشاره کرد.«
وی در تکمیل صحبت هایش به دو گروه مهم پروتئین ها و 
سبزیجات  اشاره کرده و می گوید: » مواد پروتئینی با ساختار 
ویژه خود به آرامی هضم شــده و احســاس سیری طوانی 
مدت در فــرد ایجاد می کنند و برای مــاه رمضان هایی که 
در تابســتان و بهار قرار دارند، به دلیل طوانی بودن روز ها، 
بسیار به روزه دار برای حفظ انرژی کمک می کنند. بهتر است 
وعده های سحری دارای مواد مقوی برای کبد و معده باشد. 
غذاهایی که حاوی زعفران، کمی کشــمش، یا خال ها مثل 
خال بادام، پســته و خال پرتقال هســتند می توانند قوت 
بیشتری در بدن ایجاد کنند. عاوه بر این موارد، پروتئین ها 
با کنترل و باا نگه داشتن میزان قند خون فرد روزه دار باعث 
به ثبات رسیدن سطح خون در طول روز می شوند. از جمله 
پروتئین ها می توان به انواع گوشت ها مثل گوشت مرغ، گوشت 

گوسفند و گوساله، و همین طور ماهی اشاره کرد. همین طور 
انواع مغزها نیز منبعی غنی از پروتئین هستند. انواع لبنیات 
و بعضی از صیفی جــات نیز از جمله منابع غنی پروتیین ها 
می باشند. مصرف این مواد غذایی در سحری برای روزه داران 
توصیه می شود. بعد از اتمام سحری و اذان صبح فرد روزه دار 
می تواند از بابت تامین انرژی در طول روز با مصرف این مواد 

تا حدود زیادی مطمئن باشد.
 استفاده از مواد آبدار باعث می شود تا میزان آب موجود در 
بدن افزایش پیدا کند. سبزیجات به خاطر فیبر و آب فراوان 
از تشــنگی افراد روزه دار در طــول روز جلوگیری می کنند. 
ســبزی هایی مثل اســفناج، کلم، کدو سبز و ... و همچنین 
آب میوه های طبیعی موجب کاهش شدت عطش شده و از 
سوی دیگر منابع مفیدی برای تأمین اماح و ویتامین های 

مورد نیاز بدن نیز هستند.«

افقی:
۱- اثر مشــهور اسدی طوسی- فرمانده 
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 ثبــت و امضــاء ذیل دفاتــر تکمیل گردیده کــه خاصه آن به 
شــرح زیر جهت اطاع عموم آگهی می گــردد. موضوع فعالیت: 
پی جویی، اکتشافات، بهره برداری و فرآوری موادمعدنی و حصول 
به معادن با ارزش به عنوان دستیابی به مواد اولیه صنایع، تجهیز 
و آماده ســازی معادن، طراحی و استخراج موادمعدنی، انجام کلیه 
فعالیت ها از اکتشاف تا بهره برداری و فرآوری مواد معدنی، طراحی 
و احــداث خطوط تولید موادمعدنی و واحدهــای فرآوری، انجام 
کلیــه فعالیت های بازرگانی و خدماتی مجاز اعم از خرید و فروش 
)مواد معدنــی(، صادرات و واردات، توزیع و پخش، مشــارکت و 
سرمایه گذاری در محدوده های اکتشافی مستعد، معادن و طراحی 
و اجرای خط فرآوری مربوطه، سرمایه گذاری در شرکت ها، طرح ها 
و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، طراحی، مهندسی، نظارت، 
بازرســی، سرمایه گذاری، مشارکت و مشــاوره و اجرای طرح ها و 
پروژه هــا در احداث کارخانجــات و واحدهای تولیدی و صنعتی، 
بازرگانی موادمعدنی، واردات دســتگاه های مــورد نیاز معادن به 
همراه لــوازم یدکی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 

مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر 
تجریش، نیاوران، خیابان شــهید مجید خداوردی، کوچه شب بو، 

پاک۲، طبقه همکف کدپستی ۱۹۷8۹۳۶۵۴۱

سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۴/000/000/000 
ریــال نقــدی میــزان سهم الشــرکه هر یــک از شــرکاء آقای 
مجتبــی ارجمنداری به شــماره ملــی 0۳8۴۱۶۵۶۶۴ دارنده 
۱۲/000/000/000 ریال ســهم الشرکه آقای بهمن امیرمعظمی 
به شــماره ملی ۵۷۵۹۶۱۴۲8۲ دارنده ۱۲/000/000/000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی ارجمنداری به شماره 
ملی 0۳8۴۱۶۵۶۶۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای بهمن امیرمعظمی به شماره ملی 
۵۷۵۹۶۱۴۲8۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و 

به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسامی و همچنین 
کلیــه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای مجتبی ارجمنداری 

مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیراانتشار کیهان 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبــت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رونق گستران تولیدات معدنی کوه نور 
در تاریخ 1398/02/04 به شماره ثبت 540356 به شناسه ملی 14008291113

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

۱۳۹۶/۴/۲8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حســاب 

ســود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. آقای شهرام گل 

افشــان به شماره ملی ۳8۷۳۲۳۱۲۳۹ بعنوان بازرس اصلی و 

آقای افشین رضاخان ویلیائی به شماره ملی 00۴۴00۱۳۶۳ 

بســمت بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 

گردیدند. روزنامه کثیراانتشــار کیهان جهت نشر آگهی های 

شــرکت انتخاب شــد. آقای حســین فهمیده به شماره ملی 

00۴۱۹۷۴۴۵۱ و آقــای مجتبی نعمتی جم به شــماره ملی 

00۳۶۲0۳۲۷0 و آقای محمدحسن مشکوری به شماره ملی 

0۴۵۱۹۱۵۵0 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 94205 

و شناسه ملی 10101382904 

به اســتناد صورتجلســه 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
 ۱۳۹۷/۱۱/0۱ مــورخ 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: بند ۵ بــه ماده۲۲ 
اساســنامه الحاق گردید: 
 ۳0 ماده  شــرکت  ادغام 
بشرح ذیل اصاح گردید: 
عمومی  مجمع  اختیارات 
تغییر  هرگونه  فوق العاده: 
در مواد اساسنامه یا میزان 
سرمایه شرکت یا انحال 
شــرکت قبل از موعد یا 
شــرکت ها  ســایر  ادغام 
ادغــام  یــا  در شــرکت 
شــرکت در سایر شرکتها 
منحصــراً در صاحیــت 
فوق العاده  عمومی  مجمع 
به  تبصره ۱۲  می باشــد. 
الحاق  ماده ۶۱ اساسنامه 
عمومی  مجمــع  گردید: 
با  می توانــد  فوق العــاده 
رعایت تشــریفات قانونی 
شرکتی  در  شرکت  ادغام 
دیگر و بالعکس را تصویب 

نماید. 
سازمان ثبت اسناد 

و اماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات
 غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات 
شرکت ناصرین 

وحید سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 183340
و شناسه ملی 
 10102255011

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید- تهران شهید 
مطهری- کوچه هشتم- خیابان شهید دکتر مفتح- پاک ۳۷۴- طبقه دوم- 
واحد ۲- کدپستی ۱۵8۷۹۶۶۱۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصاح گردید.
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

آگهی تغییر محل شرکت چدن کاوه بدر 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 2086 

و شناسه ملی 10101825458

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104337743976۸45  
بانک ملت و یا حساب 0106713595009)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری)موسسه 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.

تلفن: 3520227۸ - 021  نمابر:33902444 - 021 

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

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

فرم تقاضا

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

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 99

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 0912793256۸ با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطاع دهید.

ه 
وج

ت

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه
7/260/0003/630/0001/۸15/000روزنامه کیهان

13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان انگلیسی
13/260/0006/630/0003/315/000روزنامه کیهان عربی
3/33۸/4001/669/200۸34/600مجله کیهان ورزشی

3/33۸/4001/669/200۸34/600مجله زن روز
1/670/000۸35/000420/000مجله کیهان بچه ها

__________417/000مجله کیهان فرهنگی

  امور مشترکین 
موسسه کیهان



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

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

از ساعت 8 صبح الی 6 بعدازظهر
تلفن: 33112292-5 
 فکس: 33118053

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهیتلفنی قبولآ

مـتفرقـه
خرید 

و فروش
 و اجاره

کلیه اماک

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

ســند و کارت موتورســیکلت 
بــه   9 4 ل  مــد یگمــا  ز
 19885 انتظامــی   شــماره 
ایران 128 به شماره شاسی 
125A9401396 و شــماره 
 0125NID305161 موتــور
بــه نام اکبر چگینــی مفقود و 

فاقد اعتبار است.

برگ ســبز و کارت خــودرو پراید 
تیــپ صبا رنــگ نقــره ای متالیک 
مــدل 1387 بــه شــماره موتــور 
شاســی  شــماره   2362466
 S1412287729446به شماره 
پــاک 314 ج 35 ایــران 51 بــه 
نــام آقای یدالــه رمضانی ش.ش 
2 صادره از قروه مفقود گردید از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

 CC ســند کمپانــی موتــور آپاچی
180 تیــپ R+R180 به شــماره 
پــاک 138/93491 و شــماره 
و   N2G***180P9411016 تنه
 OE6GE2043168 شماره موتور
به نام ســهیل شــمس آســتانه 
رضــوی مفقــود گردیــده و فاقد 

اعتبار است.

بــرگ  ( لکیــت  ما مه  شناســنا
ســبز( ســواری بنــز E300 بــه 
انتظامــی 384 ص 13   شــماره 
ل  مــد  8 4 ن  ا یــر ا
ر  تــو مو ی  د میــا  2 0 1 3
27295232082416  شاسی 
WDDHF5EB5DA723874 به نام 
سید حسین امیر امجدی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو و کارت بیمه سواری 
پراید GLXI مدل 1387 به رنگ 
مشکی متالیک به شماره پاک 20 
ایران 457 ن 72 به شماره موتور 
شاســی  شــماره  و   2315365
S1412287704517 بــه نــام 
مریم شــریفی مفقــود گردیده و 

فاقد اعتبار است.

شــماره بــه  اســلحه   جــواز 
 ب 8818 نــوع اســلحه یــک 
مــدل  بــه  گلوله زنــی  لــول 
گلنگدنی ساخت ایران متعلق 
بــه اینجانب همــا کهیاری پور 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســند و بــرگ ســبز خــودرو 
پرایــد مــدل 1388 بــه رنگ 
 ســفید و به شماره شــهربانی
649 ل 12- ایران 63 و شماره 
موتــور 2789987 و شــماره 
  S1412288926162 شاسی
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند و بــرگ ســبز پرایــد 
141 آی بــه رنــگ بژ متالیک 
شــماره  بــه   1384 مــدل 
01310530 به شماره شاسی 
بــه    S1482284128667
نام هاشــم فتحی  مهدی آبادی 
مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند کمپانی سواری ام.وی.ام تیپ 
SQR7201 A2F-530 به رنگ سفید 
روغنی مدل 1395 به شماره موتور 
و شماره   MVM484FFFF032786
 NATGCAVFXF1032988 شاســی
 -56 و   735 انتظامــی  شــماره   و 
ایران 69 به نام امیر سمائی اردهائی 
 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط

 است.

برگ سبز سواری سیستم پراید 
تیپ جی تی ایکس آی رنگ سفید- 
روغنی مــدل 1387 به شــماره 
شــماره  و   2474515 موتــور 
 S1412287784909 شاســی
 39 ن   457 پــاک  شــماره   و 
ایــران 24 بــه نــام علی اکبر زکی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــمند  هو ت  ر کا
خــودرو بــه شــماره کارت 
1372135 بــه نام حمید 
زهیــری بــه شــماره ملی 
مفقــود   1911857320
گردیــده از درجــه اعتبار 

ساقط است.

ســند مالکیت )برگ ســبز( و سند کمپانی 
خــودرو کامیونــت کفــی بغلدار سیســتم 
 ایســوزو مــدل 1389 به شــماره انتظامی
شــماره  و   68 ایــران   95 ع   399
موتــور 743184 و بــه شــماره شاســی 
NAGNKR55E08812995 به نام سازمان 
شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن به 
نمایندگی عیسی امانی ماجق مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی پیکان 
ســواری 1600 مــدل 1380 به 
رنــگ ســفید روغنی به شــماره 
و   11128072757 موتــور 
شــماره شاســی 80474664 و 
شماره پاک 28- 929 ل 65 به 
نــام مالک جعفری مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملــی اینجانب محمد حبیب اللهی 
بــه شــماره 0012441112 به تاریخ 
تولد 1369/6/17 نام پدر: داریوش 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

بــرگ ســبز ســوناتا بــه شاســی 
 11 و   591 پــاک   419529 
ایران 20 به نام حســین رشــیدی 

مفقود فاقد اعتبار است.

کلیــه خدمات تخصصــی نگهداری و 
توانبخشی سالمندان در منزل

22734919 -09127373629

کارت دانشــجویی خانم نفیســه مختاریان به 
شــماره دانشــجویی 9580062 متعلــق به 
موسســه عالی دانش پژوهان مفقود گردیده 

فاقد هر  گونه اعتباری می باشد. زرین شهر

نگهداری از 
سالمند و کودک استخدام

کوچه برلن
فروش ملک و سرقفلی

340 متر مغازه دو بر در سه طبقه
09121723740

به تعدادی نیسان به همراه راننده 
جهــت کار در شــرکت خصوصــی 

محدوده شرق تهران
09109172914

امداد گسترآپادانا

2250423۸ـ22315131

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

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

کولر گازی اسپیلت با مارک های اصلی
با گارانتی5 ساله و نصب رایگان

 به قیمت بانه         55323529
احمدی 091276469۸0

»شرکت نازگل«
 نظافــت منــزل، شــرکت، راه پلــه

 8 ساعت کار مفید 80 تومان
۸۸34۸659

طراحی و اجرای تابلو و نما کامپوزیت 
حروف برجسته و ترمووت

33167077  - 0912601۸4۸2

مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب 
حدیــث زاهدیــان فرزنــد عبــد 
شناســنامه  شــماره  بــه  ســید 
از  صــادره   1900230623
رامهرمز در مقطع کارشناسی رشته 
عمران صادره از واحد دانشگاهی 
 آزاد رامهرمــز با شــماره 20216 
)1-16-3-0( مفقــود گردیــده 
و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده 
تقاضــا می شــود اصل مــدرک را 
به دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
رامهرمــز نشــانی رامهرمز میدان 
سیلو جاده کمربندی اهواز- ایذه 

کیلومتر یک ارسال نماید.

ســند کمپانی ســواری پژو مدل 1380 رنگ نقره ای به شــماره انتظامی 
657 ل 91 ایران 44 و به شــماره موتور 22828001782 و شــماره 
شاســی 80801843 به نام حســین شــیخی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خاصه آگهی مزایده
اداره اوقــاف و امور خیریه رباط کریم با هماهنگی 
هیئــت امناء امامزاده عمــاد)ع( در نظر دارد مغازه 
شماره 10 )نوبت دوم( و مغازه شماره 1 )نوبت اول( 
از رقبات امامزاده را برای مدت یک سال از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید، متقاضیان می توانند 
جهت اطاع و شــرکت در مزایده تا تاریخ 99/3/6 
به اداره اوقاف رباط کریم مراجعه و یا با شماره تلفن 

56411803 تماس حاصل نمایند.

آقای رحمت علی جاهدی فرزند ســلطانعلی شغل مجهول المکان 
در اجرای دادنامه شــماره 2993085 شعبه 7 خانواده شهرری 
و شــماره دادنامه 1449 به شما اخطار می گردد ظرف مدت یک 
هفته پس از چاپ این آگهی جهت ثبت و اجرای طاق به دفترخانه 
21 شهرری واقع در شهرری خ 24 متری کوچه مسلم بن عقیل 
پ 81 مراجعه نمائید در غیر این صورت طاق بدون حضور شما 

ثبت خواهد شد.
سردفتر طاق 21 شهرری

آگهی حصر وراثت
خانم ندا حاجی محمدی اوشــانی به شماره شناســنامه 7351 مطابق دادخواست 
تقدیمی به کاســه پرونده 31/5/99 در این شــعبه درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یونس حاجی محمدی اوشانی به 
شماره شناسنامه 6 شــمیران در تاریخ 1399/1/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ندا حاجی محمدی 
اوشــانی شــماره شناســنامه 7351 تاریخ تولد 1357/5/11 صادره از تهران 
دختر متوفی 2- ناهید حاجی محمدی اوشانی شماره شناسنامه 4487 تاریخ تولد 
1360/8/21 صادره تهران دختر متوفی 3- نسیم حاجی محمدی اوشانی شماره 
شناسنامه 285 تاریخ تولد 1366/10/15 صادره شمیرانات دختر متوفی 4- نگار 
حاجی محمدی اوشانی شماره شناسنامه 0440135966 تاریخ تولد 1368/9/7 
صادره شمیران دختر متوفی 5- هاجر غزازانی شماره شناسنامه 14 تاریخ تولد 
1335/7/29 صادره شمیران همسر دائمی متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شــعبه 

تقدیم دارد و اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف 5 فشم

آگهی حصر وراثت
آقای محمدکاظم جیرودی به شماره شناسنامه 4 مطابق دادخواست تقدیمی 
به  کاســه پرونده 12/7/99 این شــعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بابک جیرودی به شماره شناسنامه 
9270 در تاریــخ 1399/1/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدکاظم جیرودی شماره 
شناســنامه 4 تاریخ تولد 1328/1/1 صادره شمیران پدر متوفی 2- رها 
جیرودی شــماره شناســنامه 2927-190-025 تاریخ تولد 1391/7/5 
صادره تهران دختر متوفی 3- آوا جیرودی شماره شناسنامه -025-247

320/5 تاریــخ تولد 1393/11/22 صادره تهران دختر متوفی 4- اکرم 
سمیعی آشتیانی شماره شناسنامه 5947 تاریخ تولد 1355/6/9 صادره 
تهران همســر دائمی متوفــی و مرحوم ورثه دیگری نــدارد اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه 

تقدیم دارد و اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.

شورای حل اختاف 7 شمشک

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت نورالهدی 
)مسئولیت محدود( 

شماره ثبت شرکت: 648 شناسه ملی: 10100085839
بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت نورالهدی دعوت به عمل می آید تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت که روز شــنبه مورخ 1399/03/03 
ســاعت 8 صبح و در محل شــرکت به آدرس ورامین خیابان امیرآباد کوچه شــهید 

مرزدارانی کارخانه مقواسازی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب مدیران و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره  2- تعیین 

دارنده حق امضاء                                                 هیئت مدیره شرکت نورالهدی

آگهی دعوت سهامداران شرکت سهامی خاص
 نسیم تیرچه غرب به شماره ثبت 2264 و شناسه ملی 

10660036191 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سهامی خاص نسیم تیرچه غرب دعوت به 
عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در روز سه شنبه مورخ 1399/3/3 
که از ساعت 10 صبح که به آدرس استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش 
مرکزی، شهر کرمانشاه، محله بلوار وحدت شرقی،  کوچه دهم، خیابان )18 متری 
جهــاد(، پاک 31، طبقه همکف به کدپســتی 6714988883 برگزار می گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

انحال شرکت

دعوت کننده هیئت مدیره

جنای آقای سعید فیروزی فرزند غام احمد
احترامــا در اجــرای دادنامــه شــماره 9809972295101207 مورخه 
98/11/30 و قطعیت حکم به شماره 9915942295100017 مورخه 
98/2/14 از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک به شما اخطار 
می گردد ظرف مدت یک هفته از تاریخ اخطاریه به این دفترخانه واقع در 
نشانی: میدان شهرری- ابتدای خیابان 24 متری )رازی( جنب بانک اقتصاد 
نوین- ســاختمان مروارید- طبقه اول واحد 112 مراجعه نمایید در غیر 

این صورت طبق دستور قاضی محترم طاق ثبت خواهد شد.
سردفتر طاق 24 ری- علی قراخانی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان وزارت تعاون کار
 و رفاه اجتماعی به شماره ثبت 14۸64

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود 
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت که راس 
ســاعت 14 روز پنج شنبه مورخ 1399/3/1 که در محل پروژه 
ولنجک این تعاونی واقع در ولنجک میدان دانشگاه شهید بهشتی 
خیابان هشترودی خیابان بیضاوی غربی پاک 15 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت اساسنامه تعاونی
2- تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر

3- تغییر تعداد بازرسان از دو نفر به یک نفر
توضیح اینکه: هر یک از اعضا یا وکیل وی باید یک ساعت قبل 
از برگــزاری مجمع مدارکی شــامل برگه عضویت در تعاونی و 
برگــه وکالت محضــری وکیل و کارت شناســایی معتبر )کارت 
ملی- شناسنامه( را جهت احراز هویت اشخاص شرکت کننده 
در مجمع به مقام برگزارکننده مجمع ارائه تا پس از بررســی 
و تائیــد، برگه مجوز ورود به جلســه برای عضو یا وکیل عضو 

صادر شود.
هیئت مدیره

آگهی تحریر ترکه مرحوم
در پرونده کاسه 199/1/98 زهرا اله وردی  میگونی دادخواست 
تحریر ترکه مرحوم را نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
مرحوم محمد اله وردی میگونی به شماره شناسنامه 52 در تاریخ 
1396/10/20 در شــهر میگون محــل اقامت دائمی خود فوت 
نمــوده و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنــد از: زهرا- آذر- 

الیاس- علی- ابوطالب همگی اله وردی میگونی 
لذا تقاضای تحریر ترکه آن مرحوم را داریم. بنابراین مســتندا 
به ماده 210 قانون امور حســبی مراتب یــک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشــار آگهی می گردد کــه وراث و یا نماینــدگان قانونی 
آنها، بســتانکاران و مدیونین و کســان دیگری که حقی بر ترکه 
دارند در روز چهارشــنبه ساعت 10 صبح مورخه 99/3/17 در 
این حوزه شــورا به آدرس رودبارقصران، حوزه یک شورای حل 
اختاف رودبار قصران برای تحریر ترکه حاضر شوند، عدم حضور 

مدعوین مانع اجرای قانون نخواهد بود.
حوزه یک شورای حل اختاف میگون

آگهی انتخاب پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی بابت اجرای عملیات ایزوگام- کاشی
 و سرامیک و کاسه توالت 3 بلوک 4 و 5 و 6 از بلوک های فاز اول

بدینوسیله از کلیه پیمانکاران شخص حقیقی و حقوقی توانمند در این حوزه ها دعوت می شود جهت اجرای دستمزدی عملیات از قبیل 
کاشیکاری دیوارها و سرامیک کف و نصب کاسه توالت ایرانی- خرید و تهیه و اجرا و حمل به طبقات ایزوگام دیوار و کف سرویس ها 
و حمام و پشت بام با در دست داشتن رزومه کافی ظرف مدت یک هفته از تاریخ آگهی در محل پروژه سیمرغ هوانیروز کرمانشاه، واقع 

در حد فاصل پل وایت به میدان امام حسین نرسیده به ورودی تعاون پروژه سیمرغ هوانیروز حضور یابند.  تلفن: 09183398297
برآورد اولیه اجرای دستمزدی یک بلوک از بلوک های 4 و 5 و 6 فاز اول پروژه سیمرغ هوانیروز

قیمت ابعادواحدمقدارشرحردیف
پایه)ریال(

دستمزد اجرای کاشی سرامیک روی دیوار بدنه آشپزخانه و 1 
30300/000*60مترمربع1000سطوح قائم تا سطح بیش از 16 تا 25 دسی مترمربع

دستمزد اجرای کاشی سرامیک روی دیوار سرویس و حمام بر 2
30300/000*60مترمربع1250روی سطوح قائم تا سطح بیش از 16 تا 25 دسی مترمربع

دستمزد اجرای کاشی سرامیک روی کف ابی و حال و پذیرایی 3
60300/000*60مترمربع4000واحدها تا سطوح بیش از 25 تا 26 دسی مترمربع

دستمزد اجرای کاشی سرامیک روی کف سرویس و حمام 4
30*30مترمربع260واحدها تا سطوح 16 دسی مترمربع

25*25300/000

30*30مترمربع290دستمزد اجرای کاشی سرامیک کف تراس ها سرامیک پرسانی5
25*25300/000

دستمزد اجرا و نصب کاسه توالت ایرانی مارک گلسار مدل 6
300/000--4444نیلوفر 18 سانتیمتری سفید
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خرید و تهیه و اجرا و حمل به پروژه و طبقات ایزواسیون 
کف سرویسها و پشت بام، تراس آشپزخانه و بام با عایق 

رطوبتی پیش  ساخته درجه 1 به ضخامت 3/5 الی 4 میلیمتر 
متشکل از قیر پاستیکی، الیاف پلی استر نوع نبافته از نوع 
مارک سایه بتن دلیجان با مارک مشابه مورد تایید کارفرما

220/000--متر طول2035

مجموع کل جهت یک بلوک 2/530/900/000 ریال
مجموع کل برآورد جهت سه بلوک: 7/592/700/000 ریال

ضمنا هزینه حمل و تخلیه مصالح سیمان و ماسه و کاشی و ایزوگام و غیره از پای بلوک به طبقات نیز به عهده پیمانکار 
است. قیمت ها بصورت خاص و بدون کسورات قانونی  مالیات و بیمه در نظر گرفته شده است.

برآورد قیمت ها بر اساس قیمت های پیشنهادی سال 99 بدون احتساب ضرایب بااسری طبقات منطقه ای و... در نظر گرفته شده است.

آگهــی انتخاب تامین کننــدگان مصالح و کارخانجات تولیــدی بابت تهیه، حمل 
 و تخلیه کاشــی و ســرامیک و کاسه توالت و ماســه و سیمان 3 بلوک 4 و 5 و 6 

از بلوک  های فاز اول 
بدینوســیله از کلیه فروشندگان مصالح و کارخانجات دعوت می شود جهت تامین 
کاشــی و سرامیک و کاسه توالت ایرانی و ماســه و سیمان و چسب مورد نیاز با 
کمترین پیشنهاد قیمت ظرف مدت یک هفته از تاریخ آگهی در محل پروژه سیمرغ 
هوانیروز کرمانشاه واقع در حد فاصل پل وایت به میدان امام حسین نرسیده به 

ورودی تعاون پروژه سیمرغ هوانیروز حضور یابند. تلفن: 09183398297
متراژ مصالح مورد نیاز یک بلوک از بلوک های 4 و ۵ و ۶ فاز اول پروژه سیمرغ هوانیروز

مقدار شرحردیف
هر بلوک

قیمت پایهابعادواحد
)ریال(

3۰3۵۰/۰۰۰*۶۰متر مربع۱۰۰۰تهیه، حمل و تخلیه کاشی در محل پروژه بابت بدنه آشپزخانه۱

3۰3۵۰/۰۰۰*۶۰متر مربع۱3۵۰تهیه، حمل و تخلیه کاشی سرویس ها۲

۶۰3۵۰/۰۰۰*۶۰متر مربع4۰۰۰تهیه، حمل و تخلیه سرامیک کف ابی و حال و پذیرایی و آشپزخانه واحدها3

3۰3۵۰/۰۰۰*3۰متر مربع۲۶۰تهیه، حمل و تخلیه سرامیک کف سرویس و حمام واحدها4

۲۵3۵۰/۰۰۰*۲۵متر مربع۲۹۰تهیه، حمل و تخلیه سرامیک کف تراس ها سرامیک پرساتی۵

تهیه، حمل و تخلیه کاسه توالت ایرانی مارک گلسار مدل نیلوفر۶
 ۱۸ سانتی متری سفید

3۰۱/۱۰۰/۰۰۰*3۰عدد44

۲۵4۸۰/۰۰۰*۲۵تن4۵۰تهیه، حمل و تخلیه ماسه مورد نیاز عملیات  های فوق به صورت حدودی۷

۱۲۵/۰۰۰کیسه۹۰۰۰تهیه، حمل و تخلیه سیمان مورد نیاز عملیات های فوق به صورت حدودی۸

۲۰۰/۰۰۰بزرگعدد۵۰۰خرید و تهیه چسب 3-۲-۱ هر ۷ متر ۱ عدد به صورت حدودی۹

مجموع کل برآورد جهت یک بلوک )ریال(: 3/۹۰4/4۰۰/۰۰۰ ریال

مجموع کل برآورد جهت سه بلوک )ریال(: ۱۱/۷۱3/۲۰۰/۰۰۰ ریال

۱-کاشی و سرامیک از نوع درجه ۲ مورد تایید کارفرما باید باشد. از برندهای میبد یزد یا اصفهان یا کرمانشاه یا همسان خواهد بود 
ضمنا هزینه حمل و تخلیه به پروژه نیز به عهده فروشنده است. قیمت هم به صورت خالص و بدون کسورات قانونی مالیات و بیمه 

در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده برعهده فروشنده می باشد.

سند کمپانی موتورسیکلت هوندا  CDI125 مدل 1393 
به رنگ مشکی به شماره انتظامی 33314- ایران 587 
به شماره موتور  0135N3B343651 و شماره شاسی
 N3B***125B9310255 مربــوط بــه آقــای علیرضا 
عموئی کیادهی به شماره کد ملی 2093794713 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

پاورقی
Research@kayhan.ir
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10نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران

آیت اه روح اه خاتمی از پیشگامان نهضت اسامی بود
آیت اه روح اه خاتمی شخصی 
ساده زیســت و قانع بود و در 
خانواده ای ســاده و بی آایش 
تربیت شد. ایشان پس از کسب 
مسئولیت در جمهوری اسامی، 
و پس  اردکان  امام جمعه  ابتدا 
از شــهادت آیت اه صدوقی، 
امام جمعــه و نماینده امام در 
در صرف  یزد شــدند.  استان 
خصوصی  زندگی  در  بیت المال 
بودند. ســخت  گیر  بســیار 

۸

در روزگاری که پیشرفت های فکری عالَم به اصالت شیعه و موافقت 
این آیین با سّنت پروردگار در تاریخ گواهی می دهد و جا دارد انسانّیت 
سخن امام شیعه را بفهمد و بشناسد، اما می بینیم که چهره  بزرگان این 

مکتب ناشناخته است.

مقام معظم رهبری در کنار آیت اه ســید 
روح اه خاتمی- رهبر معظم انقاب در مقاطع 
مختلفی ضمن بیان رابطــه خود با آیت اه 
خاتمی در دوره مبــارزه علیه رژیم پهلوی، 
از خصوصیات اخاقی و معنوی ایشان بارها 

تجلیل کرده اند.

ده گفتار از رهبرمعظم انقاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم)ع(:

چهره تحریف شده امامزادگان)ع( در تاریخ شیعه
حاجیه خانم سکینه ضیایی در سال ۱۳8۴ 
در مصاحبــه بــا روزنامه ایــران می گوید: »در 
سال های کودکی محمد، به خاطر گرفتاری های 
آیت اه خاتمی که به تعلیم و درس و آموزش و 
فعالی تهای دینی مشغول بودند؛ من بیش از هر 
کسی پناه محمدم بودم و او انس و الفتی خاص 
با من داشت. طوری که هنوز هم رشته این انس 
و الفت با وجود دغدغه های فراوان محمد کمرنگ 

نشده و بر دوام و قرار خود باقی است«.
ایشــان در روز ســیزدهم فروردین ۱۳۹۴ 
درگذشــتند و در دوران ریاســت جمهــوری 
فرزندشان، تمام اتفاقات را بدقت دنبال کرده و 
عاوه بر رسانه های داخلی، رادیوهای خارجی را 
هم گوش می دادند و تا پیش از عمل چشم خود، 
به طور مرتب روزنامه ها را مطالعه می کردند. نقل 
شده که روزی آخرین اظهارنظر یکی از مراجع قم 
درخصوص تحوات سیاسی را فردی نزد مرحوم 
آیت اه خاتمی، پدر سید محمد- که امام جمعه 
یزد و نماینده امام در این اســتان بودند- مطرح 
کرد. آیت اه خاتمی با تعجب سؤال کردند این 

برنامه  بحث ما در روزهای آینده این است: 
اّواً معنا می کنیم که امامت برای چیست 
و چرا باید بعد از پیغمبر عّده ای به نام »امام« 
در میان جامعه وجود داشــته باشند؟ دیگر 
اینکه اصا امامت دارای چه فایده ای است؟ 
دارای چه اثری است و برای تأمین چه هدفی 

مقّرر شده؟ 
یــک بحث دیگری دنبال این داریم و آن این 
اســت که خط مشی کلّی امامان چه بوده؟ آیا آن 
هدف هایی کــه برای امامت مــورد نظر بود، در 
زندگی امام ها منعکس بود یا نبود؟ و اگر بود، در 
چه دوره ای و در چه زمانی و به چه صورتی بود؟ 
دوره های زندگی ائّمه)ع( را تقسیم خواهیم کرد، 

که چند دوره است.
از اینکه گذشــتیم، مناسبات این ها را داریم: 
مناسبات شــان با قدرت ها _ با منصور، هارون و با 
دیگران _ مناسبات شــان با شیعیان. آیا شیعیان 
جمعّیتی بودند مرید یک آقایی به نام موســی بن 
جعفر)ع( بدون اینکه همدیگر را بشناسند، بدون 
اینکه با هم ارتباطی داشــته باشــند؟ یا نه، این 
افراد مهره هایی بودند در یک تشــکیات؟ اینها 
را رســیدگی می کنیم و شــواهدی بــرای آنچه 

خبر صحت دارد؟ شما از کی در جریان این خبر 
قــرار گرفتید؟ راوی گفت خبــر را از حاج خانم 
نقــل می کنم. آیت اه خاتمی هم ســری تکان 
داده گفتنــد پس اگر حــاج خانم گفتند حتماً 

مستند است.۱
پدر ســید محمــد خاتمی،  آیت اه ســید 
روح اه خاتمی است. ایشان فرزند آیت اه سید 
محمدرضا خاتمی است. او در سال ۱۳۲۴هـ..ق 
برابر با اســفند ۱۲8۴ در اردکان دیده به جهان 
گشود. جد مادری او، آیت اه آقا محمد، معروف 
به اردکانی و متخلص به شیدا، از عالمان بزرگ 
اســتان یزد بود. وی در اصفهان، مدت ۱۲ سال 
تحصیــل علوم دین، اخاق و تهذیب نفس کرد 
و از اســتادان مجّرب و معروف در زهد و عرفان 
مانند حاج میرزا علی آقای شــیرازی، سیدعلی 

نجف آبادی، حاج آقا رحیم ارباب استفاده کرد.
آیت اه روح اه خاتمی شخصی ساده زیست 
و قانــع بود و در خانواده ای ســاده و بی آایش 
تربیت شد. ایشــان پس از کسب مسئولیت در 
جمهوری اسامی، ابتدا امام جمعه اردکان و پس 
از شهادت آیت اه صدوقی، امام جمعه و نماینده 
امام در استان یزد شدند. در صرف بیت المال در 
زندگی خصوصی بسیار سخت  گیر بودند. ایشان 
حافظ کل قرآن بودند. آیت اه خاتمی در ســن 
۳0سالگی پس از اتمام تحصیات در اصفهان به 

اردکان بازگشــته و در سال ۱۳0۲ شمسی با 
خانم سکینه ضیایی ازدواج نمودند. حاصل این 
ازدواج ۳ فرزند پسر و ۴ فرزند دختر است که 
سیدمحمد خاتمی، در سال ۱۳۲۲ شمسی در 

اردکان متولد می شود.
آیــت اه خاتمــی ، دوره فشــار و خفقان 
رضاخان نســبت به روحانیــت و تغییر لباس 
آنان و نیز کشــف حجاب را با تلخی پشت سر 
گذاشتند و جنگ بین الملل دوم را که موجب 
فرار رضاشــاه از کشــور و فراهم  آمدن آزادی 
نســبی و کم شدن فشــار به روحانیت شد را 
فرصتی برای توجه به شــئون دینی و تجدید 
ســازمان حوزه های علمی می دانستند و از آن 
برای ایجاد  »حوزه علمیه اردکان«- که در آن 
سامان کم ســابقه بود- استفاده کردند. ایشان 
در سال ۱۳۴۱ با شروع نهضت امام خمینی به 
این حرکت پیوستند و همواره از امام و نظرات 
ایشــان، پیش از پیروزی انقاب و پس از آ ن 

حمایت می کردند.
امام خمینی در رحلت ایشــان که در روز 

پنجشــنبه ۴ آبان ۱۳۶۷ در سن 8۵ سالگی 
اتفاق افتاد، به خصوصیات ایشان و مبارزاتشان 

اشاره کردند:
»اسام و ایران یکی از پرفروغ ترین چهر های 
تقــوا و خلوص و ایمان خود را از دســت داد. 
برادر عزیزم، خاتمــی زنده دل، چهرة تابناک 
مبارزات خستگی ناپذیر روحانیت روشن ضمیر 
در دهه هــای اخیر ایــن مرز و بــوم بود. او 
روشــنفکری متدین و مجتهدی بزرگوار، و از 
خوبان امینی بود که اگر نتوان گفت بی نظیر، 
مسلماً کم نظیر بود. او با گوشت و پوست خود 
مبارزه را می فهمید؛ و سختی های آن را چون 

شربتی گوارا می نوشید. او یار و پناه محرومان 
بود. او یک عمر با تحجر و واپس گرایی جنگید؛ 
و یکی از طرفداران بی بدیل اسام ناب محمدی 
– صلی اه علیه و آله و سلم – در عصر فریب و 
خودپرســتی بود. او پاک زیست و پاک ُمرد، و 

پاک در جوار رحمت ربّش آرمید«.۲
رهبر معّظم انقاب اســامی نیــز از آیت اه 
خاتمی، زمانی که در کوران مبارزه با رژیم طاغوتی 
پهلــوی بودند و انســی که با ایشــان داشــتند و 
خصوصیات فکری او خاطرة جالبی را بیان می کنند:
» بار اّولی که من رفتم اردکان زمســتان 
ســال ۴۲ حدود بهمن بود کــه عازم زاهدان 
بودم برای منبر ماه رمضان، در مسیر از یزد و 
اردکان و کرمان و... عبور می کردیم با اتوبوس 
بودیــم، اردکان که رســیدیم اتوبوس مدت 
کوتاهی آن جا توقف کرد، دو ساعتی به نظرم 
برای نماز و اینها. من فورا گشتم آقای خاتمی 
را پیدا کردم و خودم را رساندم به ایشان و یک 
انسی کردیم و دیداری کردیم با ایشان و گفتم 
که من دارم می روم به کجا که در همان سفر 
من را در زاهدان دستگیر و بازداشت کردند و 
آوردند تهــران در قزل قلعه زندانی کردند، به 
خاطر مسائلی که آن روزها بود و مبارزات تازه 
شروع شــده بود. بعد از آن هم بارها هم تنها 
و هم با خانواده مکرر می رفتم اردکان، گاهی 

من اصا می رفتم یزد به خاطر اردکان. یعنی 
از مشــهد مثا یا از قم حرکت می کردم و این 
را طــی می کردم برای اردکان که ضمنا یزد و 
اصفهان و این ها هم می رفتم، انس ما با ایشان 
خیلی زیاد بود، خصوصیات ایشان همان طوری 
که گفتم یک خصوصیات کم نظیری بود. بینش 
ایشــان و فکر ایشــان در آن سالها مثل یک 
روحانــی جوان بود، مــا آن وقت خیلی جوان 
بودیم، یعنی وقتی با ایشــان آشنا شدم مثا 
۱8ـ۱۹ سالم بود، فرضا ۱۹ سالم بود و ایشان 
آن وقت شــاید یک مرد ۵0 ساله بودند، شاید 
هم بیشتر پنجاه و چندساله. یعنی حداقل ۳0 
سال با هم اختاف سنی داشتیم، در عین حال 
در آن سنین ایشان همان جور فکر می کرد و 
همان جــور حقایق و واقعیات را می دید که ما 
که طلبه بودیم و جوان و پرشــور بودیم توی 
مسائل اجتماعی و سیاسی و اینها فعال بودیم 
همان جور می دیدیم. این یک نقطه امتیازی بود 
که من حقیقتاً هیچکس را در این ســطوح از 
علما و در این سطح علمی و سنی مثل مرحوم  

آیت اه خاتمی ندیدم.
وقتی که من تبعید بودم در ایرانشهر)سال 
۵۶ـ۵۷( خــوب آدم تبعیدی خیلی دوســت 
می دارد کسانی بیایند دیدنش، چون تنهاست 
و هیچ کس آن جا نیست، بعضی ها می آمدند، در 
همان شاید ماه های اّول بود که من رفته بودم، 
شاید ماه دوم یا سوم بود شاید هم زودتر. یک 
روز دیدم که آقای خاتمی از اردکان با اتومبیل 
با یکی دو نفر دیگر از دوستانشان آمده بودند 
برای دیدن من! به قدری من تعجب کردم و به 
قدری شرمنده شدم که این پیرمرد این همه راه 
آمده است، چند ساعت هم آن جا بودند بعد هم 
برگشتند، نمی دانم اصا شب هم ایشان ماندند 
یا نماندند، یادم نیست. احتمال می دهم که یک 
شــب مثا ماندند و بعد برگشتند. این آمدن 
ایشان به قدری به ما روحیه داد و ما را تقویت 
و شاد کرد که دیدیم خوب توی آن گوشه کشور 
اون انتهای کشور توی بلوچستان و جایی که 
هیچ آشنایی نداریم، دلهای باصفای دوستان 
عالیقدر مثل ایشــان به یاد ماست و ایشان و 
حتی آنها را وادار می کند به دیدن ما بیایند«. ۳ 

پانوشت ها
۱- پایگاه اطاع رسانی و خبری جماران، ۱۳۹۴/۱/۱۳

۲- صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷، تاریخ ۱۳۶۷/8/۶
۳- سایت جماران، کد خبر ۱۴۷8۲0

مقبره شــهدای فخ در مکه مکرم- یکی از عجایب تاریخ شیعه، 
مغفول ماندن و گاه حتی مطرود شدن امامزادگانی است که بر علیه 
حاکمان ظالم زمان خود قیام کردند. برخی اندیشمندان شیعی حتی 

این شهدای مورد تایید امامان)ع( را لعن می کنند!

مورد نظرمان است که در روایات هست، برایتان 
می خوانم.

بعد می رسیم به اینکه کسانی در تاریخ تشّیع 
بوده اند که متأّســفانه از نظر عاّمه  کسانی که به 
تاریخ اســام و تاریخ شــیعه مراجعه می کنند، 
بدنامنــد. آنهایی که خیلی احتیــاط می کنند، 
لعنتشان نمی کنند؛ فوقش می گویند خدا هر جور 

که می داند، با آنها عمل کند.
آنها چه کســانی هســتند؟ آنها یک سلسله 
امامزاده  هســتند. جرم اینها چه بوده؟ جرم اینها 
این بوده است که در مقابل قدرت های زمان قیام 
کردند و غالبا هم کشته شدند، بعضی ها هم البّته 
به اََجل طبیعی مردند و کشــته نشدند؛ از قبیل 
زیدبن علی بن الحســین، محّمدبــن عبداه بن 
حسن بن حســن بن علی، حسین بن علی۱)شهید 
فّخ(، محّمدبن ابراهیم بن اسماعیل بن طباطبا۲ و 

ابراهیم بن عبداه بن حسن۳.
یک عّده ای هســتند از این قبیل که شما در 
کتب تاریخ که نگاه کنید، گریه  امام برای کشــته 
شــدن اینها نقل شده، اّما چهره  اینها یک چهره  
منفوری اســت، برای خاطر اینکه گفته می شود 
اینها بی اجازه امام خــروج کردند، قیام کردند و 

امام راضی نبوده است.
درباره اینها هم یک بحث هســت که آیا واقعا 
قضّیه همین بوده؟ آیا آنها منفور امام بودند؟ یا اگر 
منفــور امام نبودند و محبوب امام بودند، آیا امام به 
کار اینهــا راضی بوده یا نبــوده؟ و اگر به کار اینها 
راضی بوده اســت، آیا به اینها کمک هم می کرده یا 
نمی کرده؟ در اینجا هم ما یک بحثی داریم که اتّفاقا 
از سایر بحث هایی که در این زمینه خواهیم داشت، 
شاید مفّصل تر و مبسوط تر باشد و شواهد و قرائنی 

برای آنچه خودمان فکر کرده ایم، در دست است.
بعد یک مسئله  دیگری پیش می آید و آن، مسئله  
تقّیه است. البّته مسئله  تقّیه یک مسئله  فقهی است و 
خیلی مفّصل. بحث ما درباره  تقّیه یک بحث جانبی و 
حاشیه ای است، به این معنا که تا زندگی ائّمه)ع( به 
آن صورت که ما می گوییم، مطرح می شود، یک عّده 
می گویند: آقا پس تقّیه چه شد؟ ما روشن می کنیم 
که آیا تقّیه به آن صورتی که ما می گوییم، با زندگی 
ائّمه)ع( منافاتی دارد یا ندارد و اگر منافات ندارد، پس 

معنی تقّیه چیست و ائّمه)ع( چگونه تقّیه کرده اند و 
روایات تقّیه را برای شما می خوانیم.

بعد که برای شــما روشن شد تقّیه به چه معنا 
اســت، آن وقت می فهمید که ائّمه)ع( چگونه تقّیه 
می کرده اند و ســعی می کنیم آنچه را که گفتیم، با 
روایات ائّمه)ع( و کلمات خودشــان اثبات و روشن 

کنیم.
فلسفه و هدف امامت

در این باره صحبت کردیم که سیره  امامان)ع( 
از نظر ما ناشناخته است و سیرت مان باید این باشد 
که آنهارا بشناسیم و گفتیم که شناسایی اینها به نام 

و نشان و پاره ای خصوصّیات، حرف تازه ای نیست.
وقتی که کسی درباره  یک چهره  معروفی مثل 
گاندی حرف می زند یا کتاب می نویسد، اگر بپردازد 
به اینکه گاندی در چه ســالی و چه ماهی و از چه 
پدر و مادری به دنیا آمده است، آیا شما که نه شیعه  
گاندی هستید، نه گاندی امام شما است، با خواندن 
یــک چنین کتابی قانع خواهیــد بود که گاندی را 

شناخته اید؟ یقینا نه.
آنچه در زمینه  شناخت شخصّیتی مثل گاندی 
برای شما قانع کننده است، این است که بدانید گاندی 
در هندوستان چه کرد، با کدام دشمن رو به رو بود، 

انگیزه  او در مخالفت با این دشــمن چه بود، برای 
اجرای این عمل از چه برنامه ها و چه وسائلی استفاده 

کرد. اینها برای شما مهم است.
در مقابل نگاه کنید به آنچه که توسط شیعیان 
به عنوان بیوگرافی امامان)ع( به تحریر درآورده اند. 
در اینجا شــما بســی حیرت زده خواهید شد؛ زیرا 
خواهیــد دید که در این کتابهــا، چیزی که وجود 
ندارد، همین مسائل است. بااخره برای شما شیعه  
امام صادق)ع(، بعد از چهارده قرن معلوم نشــد که 
امام صادق)ع( حرف حسابش در این دنیا چه بود؛ 
آخر هم نفهمیدید. آیا ایشان بنا داشتند که در جامعه  
اموی در اّول کار و در جامعه  عّباسی در آخر زندگی، 
مثــل یکی از افراد عاقه مند و وفادار آن امپراتوری 
زندگی کنند؟ یا نه، یــک آدم مخالفی بودند؟ اگر 
مخالف بودند، آیا این مخالفت را به صورت غّصه ها 
و روضه ها و ناراحتی ها در خود حفظ کردند و در دل 
نگه داشتند تا به فوت ایشان منجر شد؟ یا نه، این 
را به یک صورتی ظاهر کردند؟ هیچ معلوم نیست.

در روزگاری که پیشــرفت های فرهنگ فکری 
عالَــم، مخصوصا فرهنگ انقابی جهان، همه جا به 
اصالت شیعه و موافقت این آیین با سّنت پروردگار 
در تاریخ و در انســان گواهی می دهــد و جا دارد 
انسانّیت سخن امام شیعه را بفهمد و بشناسد، وقتی 
که برمی گردیم به تاریخ صدر اسام، می بینیم چهره  
بزرگان این مکتب ناشناخته است. اگر نبود کوشش 
عّده ای از بزرگان َسلَف ما که سخنان این بزرگواران 
را حفظ کردند، ما امروز از تشــّیع چیزی در دست 

نداشتیم؛ چون رجال تشّیع را نمی شناختیم.
پانوشت ها

۱- از نوادگان امام حسن)ع( و یکی از رجال برجسته و 
با فضیلت بنی هاشم که منصور دوانیقی پدر، دایی، جد 
و عموی مادری وی را کشت. او با کمک مردم مدینه 
قیامی بر ضدّ هادی عّباسی کرد و در راه حرکت به مّکه 

در سرزمین فّخ به شهادت رسید.
۲- )۱۷۳ _ ۱۹۹هـ( از نوادگان امام حســن)ع( که در 
کوفه قیام کرد و بر آن مســلّط شد و مردم را به اهل 
بیت)ع( دعوت نمود. او به صورت ناگهانی از دنیا رفت.
۳-)۱0۳ _ ۱۴۵ هـ( از نوادگان امام حسن)ع(. وی بر 
ضّد منصور قیام کرد و در منطقه ی باخمراء در نزدیکی 

کوفه به شهادت رسید.

برگ ســبز خــودروی ســواری پژو 
روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   207
پــاک بــه شــماره   مــدل 1396 
 199 ص 21 ایران 79 و به شماره 
موتور 178B0003164 و به شماره 
  NAAR03FE7HJ151931شاسی
بــه مالکیت حمید محمــدی مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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خسارت بارندگی 
به زیرساخت های 4 شهر مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
بارندگی اخیر به زیرساخت های شهرهای کاردشت، چالوس، کجور 

و نور خسارت وارد کرد.
مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفت: بارش باران و ذوب شدن برف در 
مناطق باادست استان و طغیان رودها سبب باا آمدن آب رودخانه ها، سیابی 
شدن مسیل های کوهستانی و رانش زمین در برخی از مناطق غربی استان شد.
احمدی تصریح کرد: بارش باران در تنکابن به علت پیش بینی و اقدامات 

پیشگیرانه شهرداران و فرمانداران خسارتی نداشت.
وی افزود: باران شدید اخیر به بخشی از راه های روستایی بلده نور خسارت 
وارد کرد و سبب بسته شدن راه به صورت مقطعی شده بود که با تاش راهداران 
با احداث راه انحرافی مسیر بازگشایی شد. مدیر کل مدیریت بحران مازندران 
گفت: پل ارتباطی غیر فنی در مناطق کوهستانی رود بارک کاردشت برای 
جلوگیری از انسداد مسیر رودخانه برداشت شد. وی یادآور شد: بخشی از راه 
کاردشت به صورت مقطعی بسته شده بود که بازگشایی شد، اما برای افزایش 
ایمنی دیوارسازی باید انجام شود. احمدی در خاتمه گفت: به حدود ۱0 تا ۱۵ 
دیوار حفاظتی روستای کندلوس بخش کجور نوشهر خسارت وارد شد و برخی 
از روستاهای این مناطق دچار آبگرفتگی شد. مدیرکل مدیریت بحران مازندران 

افزود: چند روستای منطقه مرزن آباد دچار آبگرفتگی شد.
زنجان در تولید ماسک به خودکفایی رسید

استاندار زنجان گفت: با آغاز به کار سومین واحد تولیدی ماسک، 
این استان در تولید ماسک به خودکفایی خواهد رسید.

فتح اه حقیقی در جمع خبرنگاران، از افتتاح سومین واحد تولیدی ماسک 
در شهرک صنعتی زنجان خبر داد و گفت: با راه اندازی خط تولید ماسک در 
یک شرکت تولید پوشاک، استان زنجان در تولید ماسک به خودکفایی می رسد.
وی ادامه داد: با افتتاح این واحد تولیدی تولید ماسک در استان به بیش 
از دو هزار و ۵00 رسید. حقیقی با بیان اینکه ظرفیت تولید ماسک در واحد 
جدید بیشتر از واحدهای قبلی است، گفت: استان زنجان در خصوص تولید 
ماسک مشکلی ندارد. استاندار زنجان گفت: برای قطع زنجیره انتقال ویروس 
کرونا بیش از هزار و ۵00 تخت بیمارستانی پیش بینی شده بود که ظرفیت 

استفاده از تخت بیمارستانی تنها یک سوم بود.
ساخت دستگاه آنتی ویروس سیستم تهویه 

در مازندران
ساری- خبرنگار کیهان:

محققان دانشگاه مازندران موفق به ساخت دستگاه آنتی ویروس 
سیستم تهویه مطبوع با قابلیت نصب بر روی پنل اسپیلت شدند.

علیرضا خصالی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران در این باره گفت: 
این دستگاه با قابلیت نصب روی تمامی پنل های اسپیلت و دارای کنترل از راه دور، 
قادر است در مدت بسیار کوتاهی هوای اتاق را در چندین مرحله و در زمان بسیار 
کوتاه ضد عفونی کرده و تمامی آلودگی های میکروبی را به طور کامل از بین ببرد.

52 هزار متر مربع زمین در سلماس
 از چنگ زمین خواران آزاد شد

سلماس- خبرنگار کیهان:
با تاش منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سلماس و کمک 
دستگاه قضایی ۵2 هزار متر مربع از اراضی ملی سلماس از چنگ 

متصرفین آزاد شد. 
بهروز عظیمی رئیس منابع طبیعی و آب خیزداری سلماس گفت: ارزش 
زمین های آزاد شده منطقه »خان تختی« ۵۲ میلیارد ریال است. وی افزود: 
متصرفین اراضی ملی فوق را تصرف و تخریب کرده بودند که با کمک مقامات 
قضایی محل، از دست آنان خارج شد. عظیمی از ارسال پرونده افراد سودجو 

و متصرف به مرجع قضایی خبر داد.
توزیع بسته های حمایتی در مساجد همدان

همدان - خبرنگار کیهان:
فرمانده سپاه ناحیه همدان از آغاز مرحله دوم رزمایش 

»کمک مومنانه« با محوریت مساجد در همدان خبر داد.
علی بقایی گفت: در مرحله نخست این رزمایش و با کمک همه 
بخش هــا و گروه های مردمی حدود ۵ هزار بســته حمایتی در این 

مرحله توزیع شد.
وی خاطرنشــان کرد: از این تعداد ۳ هزار بسته حمایتی توسط 
سپاه و ۲ هزار بسته از طریق کمک های مردمی که هر یک به ارزش 

۳00 هزار تومان بود در بین نیازمندان توزیع شد.
وی یادآور شد: در همین راستا ۳00 هزار تومان به حساب یک 
هزار کارگر فصلی واریز شد و به ۲ هزار نفر از کارگران طرف قرارداد، 

مدیریت خدمات شهری شهرداری بن خرید اهدا شد.
بقایی با اشاره به اینکه در مرحله دوم با محوریت مساجد محله به محله 
اقامی بین نیازمندان توزیع خواهد شد خاطرنشان کرد: مساجد نیازمندان 
محله خود را شناسایی کرده و بسته های معیشتی را به آنها تحول می دهند.

تعطیلی هفت واحد آاینده زیست محیطی در آمل
ساری- خبرنگار کیهان:

هفت واحد آاینده زیست محیطی در حوزه هراز بخش 
اریجان آمل به دلیل عدم رعایت ماحظات زیست محیطی 

تعطیل شد.
ولیپور مدیــر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
مازندران با اعام این خبر گفت: براســاس دستور مقام قضایی چهار 
واحد خدماتی )پذیرایی( و سه واحد از معادن شن و ماسه حوزه هراز 
بخش اریجان آمل، بدلیل عدم رعایت موازین و ماحظات زیســت 

محیطی، تا رفع کامل آلودگی، تعطیل شدند.
دادستان بندرعباس

 با مرخصی ۱9 زندانی موافقت كرد
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان هرمزگان با مرخصی 

پایان حبس 1۹ نفر از مددجویان موافقت کرد.
مجتبــی قهرمانی در بازدید از زنــدان مرکزی بندرعباس اعام 
کرد: این مددجویان همچنین در راستای سیاست های قوه قضائیه از 

تاسیسات قانونی و قضایی بهره مند شدند.
وی ادامه داد: رفع مشــکات قضایی مددجویان زن در اولویت 
محاکم قضایی این استان است و با نگاه رأفت اسامی درخواست و 

پرونده های آنان بررسی می شود.
دادستان بندرعباس همچنین ضمن هماهنگی با محاکم قضایی، 
دستوراتی راهگشا به منظور تخفیف و تبدیل قرارهای تأمین ۱0 نفر 

از مددجویان زن را صادر کرد.
قهرمانی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان مرکزی 
بندرعباس اقدامات بســیار خوبی از ســوی محاکم قضایی در حال 

انجام است.
معلول مشهدی آثارش را

 به مدافعان سامت اهدا کرد
ملیحه بنائیان، معلول جسمی حرکتی مشهدی آثار نقاشی 
خود را به پرستاران و پزشکان بیمارستان امام رضا )ع( مشهد 

اهدا کرد.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 
ملیحه بنائیان از هنرمندان زیرپوشــش بهزیستی این استان است 
که هرسال تابلوهای خود را در مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان 
اهدا می کرد و امسال تصمیم گرفت با توجه به تاش کادر درمان و 
زحمات آنان در بحران کرونا، آثار خود را به مدافعان سامت اهدا کند.
مسعود فیروزی افزود: این هنرمند تاکنون حدود ۱00 جایزه در 

جشنواره های داخلی و بین المللی دریافت کرده است.
شیوع معلولیت در خراسان رضوی  مانند دیگر نقاط کشور چهار 

درصد است.

كرونا 9۲۰۰ كارگر همدانی را
 بیکار كرد

همدان- خبرنگار کیهان:
دبیرخانه کارگر اســتان همدان از بیکاری ۹ هزار و 200 کارگر 
همدانی در زمان شیوع کرونا خبر داد و گفت: این ویروس بیشترین 

آسیب را به قشر کارگر وارد کرد.
چنگیز اصانی گفت: تحریم ها و شیوع ویروس کرونا مشکات تولید را 

در کشور تشدید کرد و معیشت و اشتغال کارگران را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: براســاس قانون اگر تولید و خدمات مختل شود از محل حق 
بیمه ای که کارفرما به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می کند، باید برای کارگران 

بیمه بیکاری واریز شود.
دبیرخانه کارگر اســتان همدان با اشاره به اینکه تاکنون ۶۶0 هزار نفر 
مشمول دریافت حق بیمه بیکاری در کشور شناسایی شده اند عنوان کرد: از 
این تعداد ۱۳ هزار نفر مربوط به اســتان است که پس از پاایش به ۹ هزار 
و ۲00 نفر رســیده است. وی با بیان اینکه در بخش تولید می توان با حفظ 
پروتکل های بهداشتی فعالیت ها را ادامه داد اما با شرایط موجود امکان ادامه 
کار در بخش خدمات وجود ندارد تصریح کرد: در چنین شــرایطی بسیاری 
از کارگران به ویژه در بخش خدمات با مشــکل مواجه هســتند و برخی با 

قرض گرفتن و حتی فروش وسایل منزل، زندگی خود را سپری می کنند.
اصانی با اشــاره به اینکه امیدوارم هر چه ســریع تر حق دریافت بیمه 
بیکاری به حســاب ۹ هزار و ۲00 نفر کارگر همدانی واریز شود یادآور شد: 
کرونا بیشــترین ضرر را به جامعه کارگری به ویژه کارگران بخش خدماتی 

وارد کرد به طوری که این قشر زحمت کش شغل خود را از دست دادند.
200 دستگاه پنل خورشیدی 

در محات عشایری درمیان توزیع شد

سرپرست امور عشایری درمیان گفت: 200 دستگاه پنل خورشیدی 
قابل حمل برای عشایر شهرستان خریداری شده و در محات عشایری 

در حال توزیع است.
محمدرضــا حقیقی راد افزود: این تعداد پنل خورشــیدی با اعتبار ۲۶0 
میلیون تومان خریداری شــده و ۴00 خانوار عشایر شهرستان از مزایای آن 

برخوردار شدند.
وی بیان کرد: پنل های خورشیدی در مناطق عشایری به منظور استفاده 
از روشنایی، شارژ گوشی های تلفن همراه، شارژ چراغ قوه، استفاده از رادیو و 

تلویزیون و مشک برقی به کار گرفته می شود.
حقیقی راد عنوان کرد: همچنین ۳0 دستگاه کانکس سرویس بهداشتی 
نیز با اعتبار ۲00 میلیون تومان برای عشایر شهرستان خریداری شد و در حال 

نصب در محات عشایری است.
وی از توزیع ۳0 بســته غذایی بین عشــایر به ارزش هر بسته ۲00 هزار 
تومان خبرداد و گفت: برای پیشگیری از ویروس کرونا در چند نوبت محات 

و چادرهای عشایر ضدعفونی شده است.
سرپرست امور عشایری درمیان با  اشاره به اینکه براثر بارندگی های خوب در 
سال آبی جاری، وضعیت مراتع شهرستان از لحاظ پوشش گیاهی بسیار عالی 
است، اضافه کرد: امسال عشایر به دلیل مراتع سرسبز و آب  کافی خوشحال 
هستند و دغدغه ای درخصوص تامین آب و علوفه دام خود در فصل بهار ندارند.

تبریز - خبرنگار کیهان:
با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته ضمن احیا 
و فعال سازی 7 واحد تولیدی از بیکار شدن ۴2۴ کارگر 

ماهر فنی وحرفه ای جلوگیری شد.

»موسی خلیل اللهی« رئیس دادگستری آذربایجان شرقی 
گفت: با ورود مستمر و جدی به بحث واحد های تولیدی صنعتی 
که در حال تعطیلی بودن و یا دچار ورشکستگی می شدند و 
واگذاری اجاره ای به مدیران اهلیت دار، این واحدها به چرخه 

تولید برگشتند. خلیل اللهی افزود: هدف دادگستری جلوگیری 
از بروز مشکات برای واحدها و ممانعت از تعطیلی کارخانجات 
و مراکز تولیدی است و در این راه به طور جدی تاش می شود.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی یادآور شد: جلوگیری 

از بیــکاری بیش از ۴۲0 کارگری  که دارای ســابقه طوانی 
در امور فنی بودند و جزو نیروهای انســانی ماهر محســوب 
می شوند به آرامش خانواده ای آنان و استمرار حرکت تولید در 

کارخانجات کمک کرد.

۴2۴ کارگر ماهر آذربایجان شرقی از بیکاری نجات یافتند

وضعیت بارش های استان خراسان رضوی 
پس از 18سال خشکسالی متوالی طی سال 
۹8 در بیشتر مناطق این استان طبیعی و 

همراه با ترسالی گزارش شده است.
مدیرکل هواشناســی خراسان رضوی افزود: 
وضعیت بارش ها در بهار و زمســتان سال ۹8 در 
تمامی نقاط استان خراســان رضوی با ترسالی 

همراه بوده است.
محســن عراقی زاده با اشــاره بــه وضعیت 
بارش های استان در دیگر فصل های سال ۹8 ادامه 
داد: در تابســتان سال گذشته بارش ها در بیشتر 

نقاط استان خراسان رضوی شرایط عادی نسبت 
به دوره آماری بلندمدت داشته است درحالی که 
طی این مدت شهرســتان های مشهد، چناران، 
تربت جام و گناباد با ترســالی همراه بوده اند اما 
شهرستان خواف شــرایط خشکسالی را سپری 

کرده است.
وی اضافه کرد: در پاییز سال گذشته وضعیت 
بارش ها در بیشــتر نقاط استان شرایط طبیعی 
داشــته اســت در حالی که در شهرستان های 
تربت جام، نیشابور و فریمان ترسالی و شهرستان 
ســرخس در این فصل با خشکسالی همراه بوده 

است. 
مدیرکل هواشناســی خراسان رضوی گفت: 
بررسی وضعیت بارش ها در استان خراسان رضوی 
به تفکیک ماه ها در سال گذشته نشان می دهد که 
در ماه های فروردین، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، 
دی، بهمن و اسفندماه بیشتر مناطق استان شرایط 

ترسالی را سپری کرده اند.
عراقی زاده افزود: طی فروردین ماه امسال ۱۲۷ 
میلیمتر باران در مناطق مختلف استان خراسان 
رضوی باریده است که این میزان نسبت به دوره 
آماری بلندمدت ۳۷ میلیمتر افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: طبق پیش بینی های انجام شده 
بارندگی های اردیبهشــت ماه امسال در خراسان 
رضوی به جز هفته اول طبیعی و بیشتر از میزان 

طبیعی رخ خواهد داد.
او ادامه داد: میانگین بارندگی استان خراسان 
رضوی در سال زراعی جاری تاکنون ۲۷0 میلیمتر 
گزارش شده اســت که نسبت به میانگین دوره 
آماری ۵۱ درصد افزایش و نسبت به سال گذشته 

پنج درصد کاهش داشته است.
میانگین ساانه بارندگی در خراسان رضوی 

۲۱0 و در کشور ۲۴0 میلیمتر است.

مدیر تولید شرکت فواد اکسین خوزستان 
گفت: این شرکت در فروردین امسال توانست 
با تولید 80 هزار تن ورق آلیاژی و خاص رکورد 
تولید را نسبت به فروردین سال ۹8 جابه جا کند و 
2۵ درصد رشد را در کارنامه خود به ثبت برساند.
 بهرنگ اهدایی بیان کرد: فواد اکسین خوزستان 
تنهــا تولید کننــده ورق عریض فــوادی در ایران و 
خاورمیانه بوده و ماهیت تاســیس و اصلی ماموریت 
این شرکت رفع نیازهای صنایع استراتژیک کشور از 

قبیل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است.
وی افزود: این شــرکت پارســال با تغییر ســبد 
محصــوات خود از تولید ورق تجاری به ورق آلیاژی 
و خاص، گامی موثر در تولید ورق API برای ســاخت 
لوله های انتقال نفت و گاز در محیط های شــیرین و 
ترش و نیز ورق آلیاژی به ویژه در حوزه ساخت صنایع 
مخازن، برداشت و مهندسان این شرکت موفق شدند 
عاوه  بر تنوع محصوات از نظر کمی و کیفی، تولیدات 
را نیز افزایش داده و با ادامه این روند در امسال شاهد 
تولیــد محصوات خاص مورد نیاز صنعت نفت و گاز 

کشور هستیم.
وی گفت: از 80 هزار تن تولید در فروردین امسال 
حدود ۴0 هزار تن مربوط به پروژه اســتراتژیک خط 

انتقال نفت کوره به جاسک از نوع ورق API بوده و با 
توجه به نیاز دیگر صنایع کشور، امسال نیز با همین 
جدیت این رشد تولید ادامه خواهد داشت تا شرکت 

فواد اکسین پاسخگوی نیاز صنایع خاص و حساس 
و استراتژیک کشور باشد.

اهدایی بیان کرد: امســال نیز ضمن حفظ روند 
صادراتی پارسال شاهد افزایش آن و ارزآوری بیشتری 
برای کشور خواهیم بود و اکنون از مواد اولیه تا تولید 
ورق و لوله را متخصصان مجرب داخلی توانســته اند 
بومی ســازی کنند و تمامی ایــن تولیدات به صورت 
کامل زیر اســتانداردهای بین المللی با کیفیت بسیار 

باا در حال تولید انبوه است.
شرکت فواد اکســین خوزستان ساانه بیش از 
۶00 هزار تن انواع ورق فوادی را تولید کرده است.

ورق عریــض فــوادی  گریــد )CK۴۵c( از نوع 
ورق های وارداتی کشور بوده که برای نخستین بار در 
کشور توسط شرکت فواد اکسین خوزستان با هدف 
تامین نیاز مصرف کنندگان صنایع معدنی، ماشین آات 
و ابزارهای صنعتی ، قطعات یدکی مورد اســتفاده در 
موتور خودرو و سیستم های حمل ونقل تولید شد که 
باعث جلوگیری از خروج ارز قابل توجهی در کشــور 

می شود.

رکورد تولید ۸0 هزار تن محصوات آلیاژی و خاص در فواد اکسین خوزستان

خراسان رضوی پس از 1۸ سال خشکسالی، ترسالی را تجربه کرد

دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان 
هرمــزگان با مرخصی پایان حبــس 1۹ نفر از 

مددجویان موافقت کرد.
زنــدان   از  بازدیــد  در  قهرمانــی  مجتبــی 
مرکــزی بندرعبــاس اعام کــرد: ایــن مددجویان 
قــوه  سیاســت های  ســتای  را در  همچنیــن 
 قضائیــه از تاسیســات قانونــی و قضایــی بهره مند

شدند.
وی ادامه داد: رفع مشکات قضایی مددجویان زن 

در اولویت محاکم قضایی این استان است و با نگاه رأفت 
اسامی درخواست و پرونده های آنان بررسی می شود.

دادستان بندرعباس همچنین ضمن هماهنگی با 
محاکم قضایی، دســتوراتی راهگشا به منظور تخفیف 
و تبدیــل قرارهای تأمین ۱0 نفر از مددجویان زن را 

صادر کرد.
قهرمانی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری 
زندان مرکزی بندرعباس اقدامات بسیار خوبی از سوی 

محاکم قضایی در حال انجام است.

دادستان بندرعباس با مرخصى ۱۹ زندانى موافقت كرد
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از تلف 
شدن 1۶۵ راس دام به علت بارندگی و افتادن در 

باتاق در شهرستان »رازو جرگان« خبر داد. 
سرتیپ »علیرضا مظاهری« گفت: در پی اعام مرکز 
فوریت هاي پلیســی ۱۱0 مبنی بر اینکه تعدادی دام در 
شهرستان »رازو جرگان« تلف شده اند، ماموران به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در بررســی های مأموران مشخص شد با 

توجه به بارندگي رودخانه منطقه مذکور در بعضي از نقاط 
تبدیل به باتاق شــده که گله گوسفندان از شیب تندی 

وارد باتاق رودخانه مي شوند.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ۱۶۵ راس گوسفند 
به داخل باتاق ســقوط کردند که از این تعداد ۷۶ راس 

تلف و 8۹ راس نیز ذبح شد.
وی اضافــه کرد: برابر برآورد انجام شــده توســط 

کارشناسان ارزش دام ها بیش از ۵ میلیارد ریال است.

تلف شدن ۱65 رأس گوسفند در باتاق

تبریز- خبرنگار کیهان:
از  آذربایجان شرقی  دادگستری  رئیس 
صدور دستور ویژه به دادگستری ها و نیروی 
انتظامی شهرهای این استان برای صیانت 

جدی و قاطع از میراث فرهنگی خبر داد.
موســی خلیل اللهی دیروز در دیدار مدیران 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
این اســتان با وی در دادگستری، گفت: برای 
برخورد با حفاری های غیرمجاز و صیانت مستمر 
و قاطع از محوطه های تاریخی و برخورد قانونی 
با متخلفان، دستورات ویژه ای به دادگستری ها 
و نیروهای انتظامی شهرســتانهای استان داده 

می شود.
وی افــزود: جرایم علیه میــراث فرهنگی 
می بایســت کاهش یابد و باید در جهت صیانت 
از میراث فرهنگی به صورت مستمر و جدی تر 

از گذشته، حرکت کرد.
خلیل اللهی گفت: اجازه نمی دهیم سودجویان 
میراث فرهنگی را از بین ببرند. دادگســتری با 
قدرت کامل از میراث فرهنگی حمایت و حفاظت 
می کنــد. احمد حمــزه زاده مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز 
با اشاره به کمبودهای امکاناتی و نیروی انسانی 
در حراســت از محوطه هــای تاریخی، حضور 
دادگســتری در عرصه دفاع از میراث فرهنگی 

را ازم و ضروری خواند.

بردسیر  شهرستان  رئیس  دادگستری 
از تعییــن تکلیف مطالبات مالی ۳۵0 نفر 
این  قند  و طلبکاران کارخانه  از کارگران 
شهرستان خبر داد و گفت: در این رابطه 
۳۵ میلیارد ریال بــه این افراد پرداخت 

شده است. 
به گزارش ایرنا،  حسین رمضانی زاده، افزود: 
با ورود و حمایت رئیس کل دادگستری کرمان 
به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد 
حقوقی و قضایی، روند رفع مشــکات قضایی 

و حقوقی کارخانه قند بردسیر تسریع یافت.
رئیس  دادگستری بردسیر در پاسخ به این 
سؤال که امکان راه اندازی مجدد کارخانه قند 
بردسیر وجود دارد؟ اظهار داشت: روند اقدامات 
قضایــی به نحوی بوده که خط تولید آن حفظ 
شود و امکان راه اندازی مجدد آن وجود داشته 

باشد.
وی اضافه کــرد: توقیف های متعدد برخی 
از نهادهای دولتی و بستانکاران عمده کارخانه 
بر روی تمام پاک های ثبتی و اموال و اماک 
این واحد تولیدی طی سال های متمادی مانع 
از پرداخــت مطالبات کارگران و بســتانکاران 

کارخانه شده بود.
وی بیان کرد: با استخراج مبلغ دقیق طلب 
بســتانکاران عمده، پاک های ثبتی به میزان 

مطالبات آن ها همچنان در توقیف باقی ماند و 
پس از طی مراحل قانونی نسبت به رفع توقیف 
و آزادســازی مابقی اماک و پاک های ثبتی 

اقدام شده است.
 رئیس  دادگســتری بردسیر اظهار داشت: 
پس از انجــام فرایند قانونی، عملیات برگزاری 
مزایــده از ســوی واحد اجرای احــکام مدنی 
دادگستری بردسیر در کمترین زمان ممکن آغاز 
و مطالبات بیش از ۳۵0 نفر از بســتانکاران که 

سال های متمادی پیگیر دریافت حق و حقوق 
خود بوده اند تعیین تکلیف شد.

رمضانی زاده پیرامون مطالبات بازنشستگی 
کارگــران کارخانه قند بردســیر تصرح کرد: 
با تســریع در روند پرداخــت مطالبات فرآیند 
بازنشســتگی تعداد دیگــری از کارکنان این 
واحد تولیدی تســریع یافت و پس از پرداخت 
مابه التفاوت به سازمان تامین اجتماعی نسبت به 
تقدیم دادخواست حقوقی در راستای اخذ وجوه 

پرداختی اقدام کرد و پس از صدور اجراییه اقدام 
ازم در راستای احقاق حق معمول شده است.

وی افزود: در بــازه زمانی دی ماه تا پایان 
ســال گذشته تعداد زیادی اجراییه از اداره کار 
شهرستان بردسیر به دادگستری ارسال شد و 
که در این رابطه باقی مانده مطالبات کارگران 
و بســتانکاران تعیین تکلیف شــد که در این 
خصوص نیز دادگســتری ضمن صدور اجراییه 
نسبت به پرداخت بیشتر مطالبات اقدام کرده 

است.
رئیس  دادگســتری شهرســتان بردســیر 
پیرامــون ادامه برگــزاری مزایــده و فروش 
پاک های کارخانه قند افــزود: روند برگزاری 
مزایده اماک و پاک ها برابر مقررات همچنان 
ادامه دارد و امیدواریم با رســیدگی های خارج 
از نوبت تا انتهای ســال جاری پرونده های این 
واحد تولیدی تعیین تکلیف و مشکات حقوقی 

و قضایی به طور کامل حل شود.
رمضانــی زاده گفــت: اقدام بــرای اجرای 
مصوبات ســتاد اقتصــاد مقاومتــی در ابعاد 
حقوقی و قضایی دادگستری استان کرمان در 
خصوص تعیین و تکلیف وضعیت این کارخانه 
در دستور کار دادگستری بردسیر قرار گرفته و 
عمده مصوبات از مهرماه سال گذشته تاکنون 

انجام شده است.

استاندار:
طرح انتقال آب از بهشت آباد 

چهارمحال و بختیاری ویرانگر است
شهرکرد- خبرنگار کیهان:

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح انتقال 
آب از بهشت آباد این استان به اصفهان بدون ماحظات زیست 

محیطی و اجتماعی غیرمنطقی است.
اقبال عباســی که در ستاد اســتانی مقابله و پیشگیری از ویروس 
کرونا ســخن می گفت افزود: این طرح تا زمانی که به مســائل زیست 
محیطی و اجتماعی توجهی نداشته باشد، ویرانگر و غیرمنطقی است.

وی اضافه کرد: مردم اســتان در خصوص اجرای طرح بهشت آباد 
اعتراض دارند و مردم نسبت به اجرای تونل ۷0 کیلومتری بهشت آباد 

مخالف هستند.
عباسی با اشاره به مصوبات شورای عالی آب، تصریح کرد: در مصوبه 
ســیزدهم این شورا ۴ شــرط از جمله رعایت مسائل فنی، اقتصادی، 
زیست محیطی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است اما از این موارد 
تاکنون ۲ مورد یعنی ماحظات فنی و اقتصادی آن، تأمین شده است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بــر این مطلب که تنها 
خواســته مردم و مسئوان این استان رعایت کامل قانون و حفظ حق 
و حقوق مناطق باادســت اســت توضیح داد: نامه هایی از استانداری، 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی، فعاان محیط زیست و گروه های 
فعال در حوزه آب اســتان تنظیم و به تهران ارســال شــده اســت و 

رئیس جمهوری دستور بررسی آن را به وزیر نیرو داده است.
به گفته کارشناســان منابع آبــی چهارمحال و بختیاری با احداث 
ســدها و تونل هایی به میزان ۷0 کیلومتر از بهشت آباد در شهرستان 
اردل این اســتان به استان اصفهان، چشمه های زیرزمینی و آبخوان ها 

در مسیر خشک خواهند شد.
اجرای طرح هر مسجد یک قربانی 

در یزد 

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد از شروع اجرای 
طرح هر مسجد یک قربانی خبر داد و گفت: در اجرای این طرح 
کمک های نقدی مردم جمع آوری و به صورت گوشت بین مردم 

توزیع می شود.
حجت ااســام مظفر ســااری افزود: این طرح در جریان برگزاری 
رزمایش کمک مومنانه و طرح مواسات مورد تاکید مقام معظم رهبری 

صورت می گیرد.
وی در ادامــه با بیان اینکه ذبح دام در کشــتارگاه به صورت کاما 
بهداشتی انجام می شود ادامه داد: گوشت ها در بسته های یک کیلویی در 
اختیار کانون مساجد هرمحله قرار می گیرد تا بین نیازمندان تقسیم شود.
این مســئول خاطر نشــان کرد: مردم خیر و نوعدوست می توانند 
کمک هــای نقدی خود را به شــماره کارت ۵8۵۹8۳۷0008۵۱۲8۳ 

واریز کنند.
 ســااری اظهار کرد: این طرح با هدف کمک به نیازمندان در ماه 
مبارک رمضان و در روز میاد با ســعادت امام حســن مجتبی )ع( اجرا 
می شود. وی بر همکاری خیران در یزد و تمام شهرستان ها برای مشارکت 

در این طرح در راستای کمک به نیازمندان تاکید کرد. 

مطالبات مالی ۳۵0 نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شد

دستور ويژه
 رئیس دادگستری آذربايجان شرقى 

برای صیانت از میراث فرهنگى

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: یکی 
از خّیران این شهرســتان، 1۴ قلم انواع تجهیزات 
پزشکی موردنیاز بیمارستان امام خمینی )ره( این 

شهر را خریداری و اهدا کرد.
امیر بهزاد افزود: این تجهیزات شــامل یک دستگاه 
ونتیاتور ثابت، ۲ دســتگاه ونتیاتور پرتابل، چهار عدد 
پالس اکســی متر، چهار عدد تخت آی سی یو، ۲ دستگاه 

کولرگازی و یک دستگاه کپی چندمنظوره است.
وی با بیان اینکه این خّیر نخواسته نامش فاش شود، 
ادامه داد: یک ماه قبل نیز یک محموله دیگر شــامل سه 
دســتگاه ونتیاتور، چهار دستگاه چراغ سیالیتیک اتاق 

عمل، ۱0 دستگاه پمپ انفوزیون، ۲ عدد تشک مواج، ۲ 
دســتگاه الکتروشوک، یک دستگاه نوار قلب و ۶ دستگاه 
مانیتور عائم حیاتی توســط این خّیر برای بیمارستان 

مهاباد واگذار شده بود.
مدیر شبکه بهداشــت و درمان مهاباد با بیان اینکه 
ارزش ریالی این محموله هنوز برآورد نشده است، اضافه 
کرد: این خّیر پیشــتر نیز در چند نوبت اقدام به تامین 
و اهدای تجهیزات پزشــکی مورد نیاز این بیمارســتان 

کرده بود.
»بهزاد« گفت: ارزش کل محموله های اهدایی از سوی 

این خّیر گمنام بالغ بر ۳0 میلیارد ریال است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
خراســان رضوی گفت: با فرمان عفو اخیر رهبر 
معظم انقاب 8۴0 زندانی طــی روزهای پایانی 
اســفند ۹8 و فروردین ماه امسال از زندان های 

استان آزاد شدند.
خشایار جمشــیدی افزود: مطابق بخشنامه اباغی 
همه محکومان به جز افراد ســابقه دار و مرتکبان جرائم 
خشن مانند سرقت مسلحانه مشمول عفو رهبر انقاب 

شده اند.
همچنین به گــزارش اداره کل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی خراســان رضوی، مدیر زندان مرکزی 
مشــهد در این باره گفت: در روزهای پایانی ســال ۹8 
و روزهای آغازین ســال ۹۹ با عفو رهبر معظم انقاب 
۴۲۹ نفــر از زندانیان زندان مرکزی مشــهد به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند.
علی عبدی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری 
به ویژه در زندان مرکزی مشهد افزود: این آمار اعام شده 
مربوط به مشموان عفو رهبری و تنها در فروردین ماه 

بوده و این تعداد همچنان رو به افزایش است.
وی اظهار داشت : عاوه بر تعداد اعام شده، در همین 
مدت نیز ۱۹۷ زندانی دیگر با اعمال آزادی مشــروط از 

زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.
مدیر زندان مرکزی مشــهد گفت: فرایند بررســی 
پرونده های زندانیان از ســال گذشته تا کنون همچنان 
تداوم داشــته و در جریان این بررسی ها در اسفند ۹8 
و فروردین ۹۹ تعداد ۵88 نفر از زندانیان نیز با اعطای 
مرخصی پایان حبس از یک روز تا ۶ ماه، به جمع دیگر 

زندانیان آزاد شده پیوسته اند.

با از سرگیری تولید در کارخانه نساجی بروجرد 
پس از حدود دو ماه، کارگران به کار خود برگشتند.

این کارخانه به دلیل شــیوع ویروس کرونا و نبود 
تقاضا در بازار و از سوی دیگر نداشتن سرمایه در گردش، 

برای مدت حدود دو ماه فعالیت نداشت.
با آغاز به کار مجدد کارخانه نساجی بروجرد، ۹۴0 

کارگر این کارخانه به محل کار خود بازگشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح 
کرد: هیچ گونه تعدیل یا کســری نیرو در این کارخانه 

نداشته ایم.
آشــتاب همچنین با  اشــاره به مشکل سرمایه در 
گردش ایــن کارخانه، بیان داشــت: پرونده پرداخت 
تســهیات به نساجی بروجرد در کمیته اعتباری بانک 

مرکزی تشکیل شده است.
وی، گفت: بر اساس اعام هیئت مدیره کارخانه، مقرر 
شــده که ظرف یک تا دو هفته آینده این تسهیات به 

کارخانه پرداخت شود.

80 درصد تجهیزات خط توسعه کارخانه
 خریداری شده است

مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی لرســتان 
همچنین با تاکید بر اینکه کارخانه برنامه افزایش تولید 
را دارد، عنوان کرد: 80 درصد تجهیزات خط توســعه 
کارخانه خریداری شده است و منتظر مابقی تجهیزات 

هستند که خط توسعه را راه اندازی کنند.
آشتاب، بیان داشت: به دلیل بیماری کرونا وضعیت 
فروش کارخانه مشکاتی را داشت، اما قطعاً با توجه به 
روند رو به بهبودی بیماری، وضعیت فروش کارخانه هم 

بهتر خواهد شد.
وی، گفت: شــبکه فروش این کارخانه با مشــکل 
مواجه شــده است، با بحث کرونا هم فروشگاه های این 
کارخانه در سطح کشور تعطیل شد و هم تجاری که با 
این کارخانه فعالیت داشتند به لحاظ اینکه فروش بازار 
نداشتند، نتوانستند که خرید از آن داشته باشند و هم 

تعهدات قبلی خود را عملیاتی کنند.

آزادی ۸40 زندانی در خراسان رضوی تولید در نساجی بروجرد از سر گرفته شد
با عفو رهبری

خّیر مهابادی ۱4 قلم تجهیزات پزشکی
 به بیمارستان اهدا كرد
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پرسش و پاسخ

اگر کســی باور کرده باشد که جایی بسیار معتبر هست که به سرمایه 
او چندین برابر ســود می دهد چرا در آنجا سرمایه گذاری نکند؟ عدم 
سرمایه گذاری نزد خدا ناشــی از ضعف ایمان است. خدای متعال به 
بیان های مختلف انســان را تشویق می کند که با خدا معامله کنند. این 
بیانات نهایت لطف الهی برای ما بندگان ضعیف، قاصر و کم فهم است 
که با این بیانات ارزش معامله با خدا و بندگی خدا را بفهمیم. اگر اندکی 
دقیق تر فکر کنیم شرمنده می شویم که خدا با ما این گونه صحبت می کند.

تفضل خاص الهی درباره 
توبه این اســت که اگر 
بنده توبــه واقعی کند و 
آنچه ازمــه توبه نصوح 
اســت را انجــام دهد، 
گذشته اش  گناهان  همه 
گویا  آمرزیده مي شــود؛ 
هیچ گناهی مرتکب نشده 
بسیار  تفضل  این  است، 
بزرگی است، این تفضل 
تا  بندگان  برای برخــی 
جایــی ادامه پیدا می کند 
»خداوند  می فرماید:  که 
گناهــان آنــان را بــه 
می کند.« تبدیل  حسنات 

کرامت، رتبه  ای بااتر از سخاوت است؛ »سخاوتمند کسی است که 
هم خودش می خورد و هم به دیگران می بخشد و کریم کسی است 
که خودش نمی خورد )و ایثار می کند( و به دیگران عطا می نماید«.

مردی گوید: حسن بن علی 
را دیدم که غذا می خورد و 
نزدیک او سگی بود که امام 
با هر لقمه  خود، لقمه ای نیز 
عرض  اومی انداخت.  جلو 
فرزند رســول   ای  کردم: 
را  این ســگ  آیــا  خدا! 
فرمود:  نرانم؟  ازسفره ات 
اورا واگــذار؛ من از خدای 
می کشم  خجالت  سبحان 
کــه جانداری بــه چهره  
من ]کــه می خورم[ بنگرد 
و مــن غذا بــه او ندهم.

در محضر امام خمینی)ره(

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  ۳۳۹۴1۹۹1  - ۳۵202221
Maaref@kayhan.ir

  روزه؛ ورزش روحاني 
براي كسب زيبايي و قدرت 

تمام عبادات و تکالیف شرعی ای که من و شما را امر کرده اند تا انجام 
دهیم، در حقیقت ابزارهای تزکیه یا تربیت اســت؛ برای این اســت که ما 
کامل شویم؛ ورزش است. همچنانکه اگر ورزش نکنید، جسم شما ناتوان، 
بی قدرت و آسیب پذیر خواهد شد و اگر بخواهید جسم را به قدرت، به زیبایی، 
به توانایی، به بروز قدرت ها و اســتعدادهای گوناگون برسانید، باید ورزش 
کنید. نماز، ورزش است؛ روزه، ورزش است؛ انفاق، ورزش است؛ اجتناب از 
گناهان، ورزش است؛ دروغ نگفتن، ورزش است؛ خیرخواهی برای انسانها، 
ورزش اســت. با این ورزش ها، روح، زیبا و قوی و کامل می شــود. اگر این 
ورزش ها انجام نگیرد، ممکن است به ظاهر خیلی پسندیده به نظر بیاییم؛ 
اّما باطنمان یک باطن ناقص و نحیف و حقیر و آسیب پذیر خواهد بود. روزه، 

یکی از این ورزش هاست.
نیت، شرط روزه

روزه فقط این نیســت که انســان نخورد و نیاشــامد. این نخوردن و 
نیاشامیدن، باید از روی نّیت باشد، وااّ اگر شما یک روز به خاطر گرفتاری 
و یا اشتغال به کار، دوازده ساعت، پانزده ساعت فرصت نکنید چیزی بخورید، 
هیچ ثوابی به شــما نخواهند داد. اّما همین امســاک را وقتی با نّیت انجام 
دادید  ـ »اجعلنــا مّمن نوی فعمل«؛ نّیت کند و به دنبال آن، عمل انجام 
دهد  ـ این همان گوهر درخشــانی می شود که به شما ارزش می بخشد و 

روحتان را قیمتی می کند.
شرط روزه، نّیت است. نّیت یعنی چه؟ یعنی این عمل را،این حرکت را، 
این امساک و تمرین را، جهت دادن برای خدا، در راه خدا، به خاطر انجام 
دســتور الهی. این است که به هر کاری ارزش می بخشد.لذا در دعای شب 
اّول ماه مبارک می خوانید که: اللّهّم اجعلنا ممن نوی فعمل وا تجعلنا ممن 
شقی فکسل)۱(. کسالت، بی رغبتی و بی نشاطی برای کار  ـ چه کار معنوی 

و چه کار ماّدی  ـ شقاوت است.
روزه، یکی از بهترین کارهاست. با اینکه به ظاهر اقدام نکردن است؛ اّما 
در باطن اقدام اســت، عمل است، کار مثبت است. چون شما نّیت این کار 
را دارید؛ لذا از هنگامی که وارد صحنه  روزه داری می شوید  ـ یعنی از بعد از 
لحظه  طلوع فجر  ـ تا آخر روز به طور دائم به خاطر این نّیت، در حال عبادتید. 

اگر هم بخوابید، عبادت می کنید. همین طور راه بروید، عبادت می کنید.
اینکه از قول نّبی اکرم )صلی اه علیه و آله( نقل شده است که فرمود: 
انفاســکم فیه تســبیح و نومکم فیه عبادْهً)۲(؛ خوابیدن و نفس کشیدن 
شــما عبادت اســت، خواب چطور عبادت می شود؟ نفس کشیدن چطور 
»سبحان اه« گفتن می شود؟ این به خاطر آن است که شما بیکار هم که 
باشید، هیچ اقدامی هم که نکنید، چون با این نّیت وارد این وادی شده اید، 

یکسره در حال عبادتید.
در روایت دیگر می فرماید: نوم الّصائم عبادْهً و صمته تسبیح)۳(؛ سکوت 
هم که می کنید، مثل این است که »سبحان اه« می گویید. و عمله متقّبل 
و دعائه مستجاب)۴(؛ عمل شما مقبول و دعایتان مستجاب است. سکوت 
شما عبادت است، نفس کشیدن شما عبادت است، خوابیدن شما عبادت 
اســت. چرا؟ چون شما این امساک و این دست کشیدن از بخشی از لّذات 
جسمانی را برای خدا در یک مّدت سی روزه  ـ ماه رمضان  ـ تجربه می کنید.

ماه تمرین برای ترک گناه
همه  این عبادت و دیگر عبادات، بر گرد این محور می گردد که انسان 
با مشــتهّیات نفسانی و با لذایذی که انسان را به پستی می کشانند و برده 
می کنند، مبارزه کند. افسار گسیخته کردن نفس انسانی، هنر نیست. هر چه 
در توان داری لّذت ببری، برای انسان کمال نیست؛ این از مقوله  حیوانّیت 
است. انسان هم یک جنبه  حیوانی دارد؛ تقویت جنبه  حیوانی است. البّته 
جنبه  حیوانی هم جزو ماست و نخواستند که ما آن را نداشته باشیم. خوردن، 
آشامیدن، استراحت کردن، لّذت مباح بردن، جزو وجود ماست؛ اشکال هم 
ندارد و کسی آنها را منع هم نکرده است. آنچه ممنوع است، این است که 
انســان در این جنبه غرق شــود. ماّدیگری، انسان را به غرق شدن در این 
جنبه می کشاند. ادیان و روشهای عقانی عالم  ـ که روش الهی، مبتنی بر 
پایه های عقانی است  ـ جلِو انسان را می گیرد، تا در این سراشیب لّذت بری 
از لذایذ و مشتهّیات زندگی، اختیار خود را از دست ندهد و فرو نغلتد. هر 
دعوتی که انسان را به لجام گسیختگی در لّذات بکشاند، دعوت به آتش و 
دعوت به بدبختی و هاکت است. به طور کلّی، دعوت انبیا، دعوت حکما، 
دعوتهای الهی، در جهت کفّ نفس از این لذایذ اســت، که روزه هم از این 
قبیل است. به همین خاطر است که در روایات ما، ماه رمضان یک صحنه  
مناســب شمرده شده است؛ برای اینکه انســان در این ماه تمرین کند و 

مجموعه  گناهان را ترک گوید.
ــــــــــــــــــــــــ 

بیانات در خطبه هاي نماز جمعه  تهران ـ ۱۳۷۶/۱0/۱۲
، ج ۱، ص ۷۶. ۱. ااقبال باعمال الحسنْهً

۲. امالی )شیخ صدوق(، ص ۹۳.
۳و ۴. ثواب ااعمال، ترجمه حسن زاده، ص ۷۲۷.

آخرين ماه رمضان امام خمینى)ره( 
چگونه گذشت؟

در کسالت آخر امام، شبها یکی از برادران پاسدار، پشت در اتاق ایشان 
می خوابید، یک وقت من از ایشــان سؤال کردم: »شما که مدتی شبها 
مراقب امام بودید، خاطره ای از امام دارید؟« گفت: »بله، شبها، معمواً 
امام دو ساعت مانده به اذان صبح بیدار بودند. یک شب متوجه شدم امام 
با صدای بلند گریه می کنند. من هم متأثر شدم و شروع کردم به گریه 
کردن. امام برای تجدید وضو بیرون آمدند، متوجه من شدند. فرمودند: 
»فانی! تا جوان هستی قدر بدان و خدا را عبادت کن، لذت عبادت در 
جوانی اســت. آدم وقتی پیر می شود، دلش می خواهد عبادت کند اما 

حال و توان برایش نیست.«
 امام خمینی در هر کار و در هر حالی به یاد خدا بودند. ذکر و دعا 
و مناجات و گریه های نیمه شبشان هرگز قطع نشد. از لحظه های آخر 
عمرشان اگر چه فیلمبرداری شده است، ولی هنوز بخشی از آن را نشان 
نداده اند. چنانچه این فیلمها به طور کامل نشان داده شوند، می بینید که 
چگونه ریش مبارکشــان را روی دست گرفته اند و زارزار گریه می کنند، 
آخرین ماه رمضان دوران حیاتشان به گفته ساکنان بیت، متفاوت از دیگر 
ماه رمضانها بود. به این صورت که امام همیشه برای خشک کردن اشک 
چشمشــان دستمالی را همراه داشتند، ولی در آن ماه رمضان، حوله ای 
را نیز همراه برمی داشتند تا در هنگام نمازهای نیمه شبشان از آن هم 

استفاده کنند.
*امام در سنگر نماز، ص ۷۷، به نقل از حجهً ااسام والمسلمین توسلی

پرخوری منشأ بیماری ها و تباهی بدن
پیامبر گرامی اسام)ص( می فرماید: از پر کردن شکم بپرهیزید، چه اینکه آن 
موجب تباهی بدن است، و بیماری  بر جای می گذارد، و موجب کسالت نسبت به 
عبادت می شود، و روایت شده هر کس غذایش کم باشد، بدنش سالم و قلبش 

باصفا گردد، هرکس غذایش زیاد شود، بدنش بیمار و قلبش سنگ شود. )۱(
همچنین آن حضرت در روایت دیگری می فرماید: بدان که معده مرکز خانه 
هر دردی اســت، و پرهیز)از غذاهای نامناسب و زیاده روی در خوردن( اساس 

هر داروی شفابخش است.)۲(
اما صادق)ع( می فرماید: نزدیکترین حالت بنده به خدا وقتی است که شکم 

او سبک باشد.)۳(
____________

۱- بحاراانوار، ج ۶۳، ص ۳۳8
۲- همان، ج ۱0، ص ۲0۵
۳- همان، ج ۶۶، ص ۳۳۱

راهکارهای کنترل و غلبه بر هوای نفس
پرسش:

چگونه می توان بر هواهای نفســانی غلبه کرد و راهکارهای کنترل و 
تهذیب نفس کدام است؟

پاسخ:
به نحو اجمال در پاسخ به این سوال می توان گفت که اگر انسان تسلیم خدای 
متعال باشــد و آئینه دل را با معرفت از زنگار گناه و شــرک و ریا پاک گرداند، نور 
حقیقت حق تعالی در قلب او تجلی می یابد و نفس مغلوب می گردد. گام اول برای 
تحقق این منظور، بیداری دل از خواب غفلت و توجه کردن به غافل بودن خویش 
می باشد که عارفان از آن به »یقظه« تعبیر می کنند. عرفا برای کسانی که به مرحله 
یقظه رســیده اند، راهکارها و مراحلی را جهت غلبه بر  هوای نفس و خودســازی و 
تهذیب نفس جهت وصول به قرب الهی معرفی کرده اند که در اینجا به نحو اجمال 

به اهم آنها می پردازیم:
1- طلب و اراده

اساســی ترین و مشکل ترین گام در مســیر غلبه بر هوای نفس و خودسازی، 
»خواســتن« و داشــتن »عزم و اراده« قوی و استوار اســت. انسان تشنه کمال و 
انســانیت، و گرسنه محبت و قرب الهی نیز می داند همه حیات و هستی معنوی و 
بقای ابدی او، در غلبه بر هوای نفس و حرکت در مسیر عبودیت و بندگی خدا نهفته 
اســت. راهکارهای عملی سالک در این مرحله یعنی تقویت عزم و اراده با افزایش 
»خودشناسی« و تقویت معرفت نسبت به خدا و صفات جمال و جال او و آگاهی 
از نعمت های بیکران به ویژه نعمت های معنوی و هدایتگری هایی که به انسان ارزانی 

داشته محقق می شود، که باید به تدریج و صبر و حوصله حاصل شود.
آثار و نتایج

مهم ترین ثمرات و نتایج خودشناسی و خداشناسی در این مرحله نهادینه شدن 
ذکر خدا در روح و قلب و تقویت عزم و اراده و شــوق و عاقه ازم به خودسازی و 
تهذیب نفس است، که تا شوق و عاقه به خودسازی در انسان پیدا نشود و در طلب 
آن مجاهــدت نکند، درهای وصال و قــرب الهی به روی او باز نمی گردد. ذکر خدا 
در دل هم باعث تقویت بصیرت و بینش فرد می شــود و هم چراغ نور و حکمت را 
در درونش روشن می کند و قدرت تشخیص حق و باطل را به او می بخشد و باعث 
فزونــی قدرت اراده و تصمیم گیری می گردد. کمترین ثمره آن عزم بر ترک گناه و 

حرکت در راستای رضایت پروردگار است.
2- مشارطه

شرط نمودن و عهد و پیمان بستن با خود برای اطاعت فرمان الهی و پرهیز از گناه 
که اگر غلفت و تخلفی صورت گرفت زود توبه کند و نفس خویش را جریمه نماید.

۳- مراقبه
مراقبه به معنای مواظبت و زیر نظر گرفتن عملکردها، رابطه ها، نگاه ها و خواسته ها 
و بااخره پاکی و تهذیب نفس خویش است. کسی که عارف باه است و قبلش به 
این باور رسیده که جهان هستی مخلوق خدا و همه عالم محضر اوست، انسان کجا 
و در کدامین مکان و زمان می تواند حضور داشته باشد که خدا آنجا نباشد و یا او را 
نبیند، فرشتگان الهی در همه جا و همه حال مراقب اعمال او هستند »و ان علیکم 
لحافظین« بی شــک حافظان و مراقبانی بر شما گمارده شده است )انفطار - ۱0( 

در این صورت قدرت اراده و ایمانش در مراقبت و کنترل نفس افزایش می یابد.
۴- محاسبه

هرکس در پایان هر روز، هفته، ماه و سال به محاسبه کارهای خویش بپردازد، 
عملکرد خود را در زمینه خوبی ها و بدی ها، خداپرســتی و هواپرستی دقیقا مورد 
محاسبه قرار دهد، و بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد خود، گام بعدی را بردارد. اگر 
نمره قبولی را احراز کرد، این روند تکاملی را با قوت بیشتر ادامه دهد و اگر کمبودها 
و نقصان هایی در انجام فرایض و ترک محرمات الهی وجود داشت، وارد گام بعدی 

اصاحات می شود.
۵- معاتبه و معاقبه

معاتبه آن است که پس از محاسبه چون دید مرتکب گناهانی شده ویا واجبی 
را انجام نداده، خود را سرزنش و مامت کند، و تنها به سرزنش و مامت هم بسنده 
نکند، بلکه نفس خویش را به خاطر کمبودها و یا نقصان هایی که در انجام فرایض 
و ترک محرمات  داشــته است مجازات کند، و برای هر گناهی مجازات مناسب با 
آن را قرار دهد، تا در روند ســیر و ســلوک و تهذیب نفس خود، هر روز کماات 

بیشتری را تحصیل نماید.

اندر فواید روزه
قال  النبی)ص(: »ا تمیتوا القلوب بکثرْهً الطعام و الشراب، و ان القلوب 

تموت کالزرع اذ اکثر علیه الماء«
پیامبــر گرامی)ص( فرمود: دل های خود را بــا خوردن آب و غذای فراوان 
نمی رانید،  )زیرا( دل نیز مانند کشــتزار اســت، اگر آب فراوان به آن داده شود 

می میرد. )۱(
____________

۱- مستدرک الوسائل، ج ۳، ص80

خودسازی، ازمه مطرح شدن در جامعه است
)بدان ای سالک راه خدا!( مع ااسف مسئله خودسازی طبق معیارهای اسامی،  
آن طور که باید در یک جامعه مکتبی مطرح باشد،  در جامعه ما مطرح نیست. ادعا 
زیاد می کنیم، اما طبق مدعا عمل نمی کنیم... تا انسان خودش را نساخته است، نباید 
پیش از آن حدی که ســاخته شده  خودش را در جامعه مطرح کند. و اا هم برای 
خودش و هم برای جامعه اش ضایعه دارد. شما به انبیا و اولیا نگاه کنید. پیغمبراکرم 
)ص( که خاتم انبیاء سمبل بشریت و عقل کل عالم است، تا چهل سالگی تحت فرمان 

الهی ساخته می شد و خداوند او را بعد از چهل سالگی مطرح کرد.)۱(
____________

۱- اخاق ربانی،  آیت اه شیخ مجتبی تهرانی)ره(،  ج ۳،  ص۲۱۴

حســن بن علی بن ابی طالب)ع( نخستین 
فرزندامام علی)ع( و فاطمه زهرا)س( و نخستین 
نوه پیامبر اســام)ص( اســت)۱( نســب او به 

بنی هاشم و قریش می رسد.)۲(
اسم »َحَسن« )به معنای نیکو( را پیامبر)۳( به 

فرمان الهی)۴( برای او برگزید. 
کنیه ایشان »ابومحمد« و »ابوالقاسم«)۵( و 
ملقب به القابی همچون مجتبی )برگزیده( و َسّید 
)سرور( و زَکیّ )پاکیزه()۶( و »سبط«)۷( بوده  اند.

واژه ســبط را در روایات و برخی آیات قرآن 
به معنای امام و نَقیبی دانســته اند که از طرف 
خداوند برگزیده شده و از نسل پیامبران است.)8(

در مجال اندک حاضر، چشــم جــان را با 
چشــم اندازی از زیبایی های ســیرتی ایشــان 
نوازش خواهیم داد. چرا که دراین زمان وانفسای 
تاریکی های ظلم و غارت زورمندان، نیاز همگان 
به زیبایی ســیرت و سریرت آنان بیش از پیش 
ضــرورت دارد؛ فرموده  انــد که اگــر مردمان، 
زیبائیهای ســخن)تازه فقط سخن( اهل بیت را 
بدانند و درک کنند، آن وقت از ایشــان پیروی 
می  کنند.)۹( واین همان گم شــده انســان های 
سرگردانی است که امروزه درتحیر چندراهه  های 
زمانه وامانده  اند. این همانی اســت که امیراهل 
ایمان)ع( فرمودند: »دنیا پس از سرکشــي، به 
ما)آل محمد( روی می کند، چونان شــتر ماده 

در این نوشــتار به مناسبت ماه مبارک 
رمضان، فرازهایــی از دعای چهل و پنجم 
صحیفه سجادیه )در وداع ماه رمضان( شرح 
داده شده که توجه به نکات عمیق معرفتی 
آن می تواند موجبات بهره برداری بیشتر از 

این ایام و لیالی استثنایی را فراهم آورد.
***

بخشش حکیمانه
 یَا َمْن َا یَْنَدُم َعلَی  الَْعَطاءِ؛ » ای کسی که هرگز 

از بخشش خویش پشیمان نمی شوی.«
ما گاهی چیزی به کســی می بخشیم اما بعد 
پشیمان می شویم. این پشیمانی گاه به این خاطر 
است که متوجه می شویم خودمان به آن احتیاج 
داشتیم. مسلم است که این معنا درباره خدا محال 
است؛ خدا به چیزی احتیاج ندارد. گاه پشیمانی ما 
از بخشــش به خاطر این است که بعد از بخشش 
متوجه می شویم که  اشتباه کرده ایم و طرف مقابل 
صاحیت این بخشش را نداشته است. اما خدا به 
هر کس هر چیزی را می بخشد براساس حکمت 
می بخشــد. یعنی بهترین کاری اســت که انجام 
می دهد. بنابراین دیگر پشیمانی برای او معنا ندارد.

بخشش بی منت
؛ »خدایا اگر  إْن أَْعَطْیَت لَْم تَُشْب َعَطاَءَک بَِمٍنّ
تو عطایی کنی، آن را با منت گذاشــتن آمیخته 

نمی سازی!«
خــدا چون به هیچ وجه به هیچ چیز در هیچ 
حالی نیاز ندارد، وقتی بخششــی هم به کســی 
می کنــد نیازی ندارد به اینکــه او را تحقیر کند. 

امامحسن)ع(  
رخوانُحسن  مهدی جبرائیلی تبریزی

بدخو که به بچه خود مهربان شود«.)۱0( همین 
اقبال از شروط اصلی ظهور منجی است.

خوان َکَرم امام حسن)ع(
امام حسن)ع( را به »کرامت« و »سخاوت« 
توصیــف کرده  اند.)۱۱( آن گونه کــه دو بار کل 
دارایی اش را در راه خدا بخشــید و ســه بار نیز 
نیمی  از اموالش را برای نیازمندان اهداء کرد.)۱۲(
کرامت، رتبه  ای بااتر از ســخاوت اســت؛ 
»سخاوتمند کسی است که هم خودش می خورد 
و هم به دیگران می بخشد و کریم کسی است که 
خودش نمی خورد )و ایثار می کند( و به دیگران 

عطا می نماید«.)۱۳(
تاریخ در حافظه خویش ثبت کرده اســت 
کــه اعتکاف و طواف را نیمه کاره رها می کرد تا 
نیاز دیگران را برآورده سازد، زیرا از پیامبر اکرم 
شنیده بود که هر کس حاجتی از برادر مؤمنش 
برآورده کند، مانند کسی است که سالیان دراز 

به عبادت مشغول بوده است.)۱۴(
ســؤالی عرضه داشــتند: چگونه است هر 
ســائلی که بر در خانه شما می  آید، ناامیدش بر 

نمی گردانید؟
فرمود: من هم نیازمند و محتاجی هســتم 

به درگاه خداوند متعال که دوســت ندارم او مرا 
دست خالی برگرداند، خداوندی که نعمت  هایش 
را برما ارزانی داشته، هرگز نمی  خواهد بندگانش 
را محروم کنم، می  ترســم اگر سائلی را رد کنم، 
او هم مرا دست خالی برگرداند و سپس فرمود:

اذا ما اتانی سائل قلت مرحبا 
بمن فضله فرض علی معجل
و من فضله فضل علی کل فاضل                                 
و افضل ایام الفتی حین یسال)۱۵(
»آنــگاه که محتاجی به مــن روی آورد، به 
او خوش  آمد و آفرین می  گویم که بخشــش به 
او بر من به ســرعت واجب گردیده، او با اظهار 
نیازمندی  اش، بر من و امثال من تفضلی کرده و 
بهترین روزهای افراد جوانمرد هنگامی  است که 

از آنان درخواست شود«.
 نامه پر برکت

ابراهیــم بیهقــی، یکی از دانشــمندان اهل 
ســنت، در کتاب خویش که زیبایی ها و زشتی ها 

را جمع آوری کرده، روایت کرده که مردی نزد امام 
حسن)ع( آمده و اظهار نیازی کرد، امام به او فرمود:
برو و حاجت خود را در نامه  ای بنویس و برای 

ما بفرست ما حاجتت را برمی  آوریم!
آن مــرد رفت و حاجت خــود را در نامه  ای 
نوشــت و برای امام ارســال کرد و آن حضرت 
دو برابرآنچه را خواسته بود به او عنایت فرمود. 
شــخصی که در آنجا نشسته بود عرض کرد: به 
راستی چه پربرکت بود این نامه برای این مرد ای 

پسر رسول خدا!
امام فرمود: »برکــت او زیادتر بود که ما را 
شایسته این کار خیر و بذل و بخشش قرار داد، 
مگر ندانســته ای که بخشش و خیر واقعی، آن 
اســت که بدون ســؤال و درخواست باشد و اما 
آنچه را پس از درخواســت و مسئلت بدهی که 

آن را در برابر آبرویش پرداخته ای!«)۱۶(

شخصی عرض کرد:  ای فرزند رسول خدا، خوب 
بود نامه  اش را می  خوانــدی و می دیدی حاجتش 
چیست و آنگاه بر طبق حاجتش پاسخ می دادی؟

وچه زیبا شــنید که: »بیــم آن را دارم که 
خدای تعالی تا بدیــن مقدار که من نامه اش را 
 می خوانم از خــواری مقامش مرا مورد مواخذه 

قرار دهد«.)۱۷(
جلوه   ای از ادب امام حسن)ع(

مردی گوید: حسن بن علی را دیدم که غذا 
می خورد و نزدیک او سگی بود که امام حسن)ع(

با هر لقمه  خود، لقمه ای نیز جلو اومی انداخت. 
عرض کردم: ای فرزند رسول  خدا! آیا این سگ 
را ازســفره ات نرانم؟ فرمــود: اورا واگذار؛ من از 
خدای سبحان خجالت می کشم که جانداری به 
 چهــره  من ]که می خورم[ بنگرد و من غذا به او 

ندهم.)۱8(

حلم مثال زدنی 
مردی از شــامیان گویــد: روزی در مدینه 
شخصی را دیدم با چهره  ای آرام و بسیار نیکو و 
لباسی در برکرده که به طرز زیبایی آراسته و سوار 
بر اسب بود. درباره او پرسیدم. گفتند حسن بن 
 علی است. خشمی  سوزان سرتاپای وجودم را فرا 
گرفت و بر علی بن ابیطالب حسد بردم که چگونه 
او چنین پســری دارد. پیش او رفته و پرسیدم 
آیا تو فرزند علی هستی؟ وقتی تأیید کرد، سیل 
دشنام و ناســزا بود که از دهان من به سوی او 
سرازیر شد. پس ازآنکه به ناسزاگویی پایان دادم 
از من پرســید آیا غریب هســتی؟ گفتم: آری. 
فرمود با من بیا اگر مسکن نداری به تو مسکن 
می  دهم و اگرپول نداری به تو کمک می کنم و 
اگر نیازمندی، بی نیازت می  سازم. من از او جدا 
شدم درحالی که در روی زمین محبوب تر از او 

نزد من کسی نبود.)۱۹(
و چه شکرشکنی کرده سعدی شیرازی:

دریای فراوان نشود تیره به سنگ
عارف که برنجد تنک آب است هنوز
نکتــه : در زیارت نامه  هــای ائمــه)ع( می-

خوانیــم: »أَْشــَهُد أَنَّــَک تَْشــَهُد َمَقاِمــی َو 
تَْســَمُع َکَاِمی َو أَنََّک َحٌیّ ِعْنــَد َربَِّک تُْرَزُق« 
)شــهادت می دهم که مرا می بینی و کام مرا 
 می شــنوی و زنده ای و نزد پــروردگارت روزی 

داده می شوی(.)۲0( 
برایــن اســاس حضور جســمانی در مورد 
اهل بیت)ع( در دنیا و یا نبودن بی معناســت و 
شیعه واهل تسنن براین اذعان دارند، پس اان 
هم می توان دســتان خالی خویش را به دامن 
پرکرامت ایشــان گره زنیــم که  خوان کرامت، 

همواره گسترده است.
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کرم با حفظ کرامت
محمد بن یوسف زرندی، از دانشمندان اهل 
سنت می  نویســد: مردی نامه ای به دست امام 
حسن)ع( داد که درآن حاجت خود را نوشته بود.
امام بــدون آنکه نامه را بخواند به او فرمود: 

حاجتت رواست!

شرح فرازهایی از دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه

سرمایه گذاری نزد خدا

منت گذاشتن انگیزه نفسانی می خواهد و آن وقتی 
است که انســان احساس کمبود کند و به خیال 
خود برای ترمیم این کمبود خود وقتی احسانی به 
کسی می کند می گوید: منم که در حق تو احسان 
کــردم و اگر من این کار را نکرده بودم تو چنین 

و چنان می شدی.
گفتن این سخنان برای پوشاندن حقارت ذاتی 
است. اگر موجودی هیچ نقصی در وجودش نباشد 
و کمبودی نداشته باشد، حقارت برای او معنایی 
ندارد و هیچ انگیزه ای برای منت گذاشتن ندارد، 
بلکه می بخشد چون دوست دارد فیض از او ناشی 

شود و به خایق برسد. این مطلب روشن است و 
بر اساس مبانی استدالی هم خدا نیازی به منت 

گذاشتن ندارد.
توفیق شکرگزاری

یکی از شیوه های قرآن این است که نعمت های 
خدا را مدام بیان می کند، معلوم می شــود که در 
واقع خــدا می خواهد ما را وادار به شــکرگزاری 
در مقابــل نعمت هایــش کند. آیــا این یک نوع 

چشمداشت پاداش نیست؟
اگر خداوند بنده را به شکر راهنمایی می کند 
برای این نیســت که او از شکر کردن بنده لذت 
می برد و دوســت دارد دیگران در مقابلش تواضع 
و چاپلوســی کنند. وقتی می گوید شــکر من را 
به جا بیاورید برای این اســت کــه خیر بنده را 
می خواهد. می داند بنده ای که شکرگزار نباشد به 
کمال نمی رســد. این هم یک لطف دیگری است 
برای اینکه به او بفهماند که رسیدن به سعادت و 
لیاقت دستیابی به نعمت های ابدی بهشتی منوط 

به داشتن خلق و خوی شکرگزاری است.
صبر خداوند در برابر معصیت بندگان

تْسُتُر َعلَی َمْن لَْو ِشْئَت َفَضْحَتُه، َو تَُجوُد َعلَی 
َمْن لَْو ِشْئَت َمَنْعَتُه »بر کسانی پرده پوشی می کنی 

که اگر می خواســتی آنها را رســوا می کردی، و 
بخشــش می کنی بر کسانی که اگر می خواستی 

آنها را محروم می کردی.«
بســیاری از مردم در اثر سوء اختیار مرتکب 
کارهای زشتی می شوند که موجب رسوایی است، 
اما خدای متعال زود آنها را رســوا نمی کند، بلکه 
پرده پوشی می کند و عیوب آنها را می پوشاند. برخی 
نیز هستند که خداوند نعمتی به آنها می دهد اما 
آنها نه تنها در راه خیر از آن اســتفاده نمی کنند 
بلکــه آن را در راه عصیان الهی به کار می گیرند. 
مقتضای چنین رفتاری عقوبت و سلب نعمت از 

آنها اســت، اما خدای متعال جز در برخی موارد 
استثنایی چنین کاری هم نمی کند.

خداوند کسانی را که مرتکب گناه می شوند و 
حتی موجب ایذاء دیگران می گردند زود مؤاخذه 
نمی کنــد، بلکه به آنها مهلت می دهد. این مهلت 
دادن برای این اســت که آنها فرصتی پیدا کنند 
شاید متنبه شوند و دست از کار زشت خود بردارند. 
مگر اینکه کار به جایی برسد که نه تنها خودشان 
از این نعمت ها بیشتر سوءاستفاده کنند و بر عذاب 
خود بیفزایند، بلکه باب هدایت را به روی دیگران 
هــم ببندند. در این صــورت دیگر حکمت الهی 
اقتضــا نمی کند که آنها باقی بمانند و به کارهای 
خطا ی خود ادامه دهند، بلکه خدای متعال آنها را 
مؤاخذه و هاک می کند و در همین عالم هم مزه 

گناهانشان را به آنها خواهد چشاند.
نقش توبه در سرنوشت انسان

أنْــَت الَِّذي َفَتْحَت لِِعَباِدَک بَابــاً إِلَی َعْفِوَک، 
... » تو خدایی هســتی که برای  ْوبْهً ْیَتُه الَتّ َو َســَمّ
بندگانت دری را به ســوی عفو خود باز کردی و 

آن را توبه نام نهادی«
اگر انسان مقداری از عمر خویش را با کارهای 
خــوب بگذراند و مقدار دیگر را هم با کارهای بد، 

مسلم است که خدا همه کارهای وی را، بد حساب 
نمی کنــد و پاداش کارهای خوبــش را می دهد 
وگرنه خاف عدالت است. پس توبه چه نقشی در 

سرنوشت او دارد؟
اگر باب توبه نبود، در این صورت کســي که 
نیمی از عمر خود را در کارهای بد و نیمی را در 
کارهای خوب گذرانده است، در آخرت باید عمر 
آخرتی  وی به دو بخش تقسیم شود و بخش اول 
را در جهنم و بخش دوم را در بهشت به سر برد و 
این عین عدالت بود. اما آیا این حالت با گشایش 
باب توبه برای بندگان مساوی است؟ هرگز، این 

دو بسیار متفاوتند.
تفضل خاص الهی درباره توبه این است که اگر 
بنده توبه واقعی کند و آنچه ازمه توبه نصوح است 
را انجام دهد، همه گناهان گذشــته اش آمرزیده 
مي شود؛ گویا هیچ گناهی مرتکب نشده است. این 
تفضل بسیار بزرگی است. این تفضل برای برخی 
بندگان تا جایی ادامه پیدا می کند که می فرماید: 
َئاتِِهْم َحَسَناٍت؛ خداوند گناهان آنان  ُ َسِیّ ُل اَهّ »یَُبِدّ

را به حسنات تبدیل می کند.«)فرقان، ۷0(
ارزش معامله با خدا

َ َقْرضاً َحَســناً  و ُقلَْت: َمْن َذا الَِّذي یُْقِرُض اَهّ

فیضاعفــه له اضعافا کثیرْهً »خدایا، تو گفتی، چه 
کسی به خداوند قرض نیکویی می دهد تا خدا مال 

او را به مراتب زیادی چند برابر گرداند؟«
اشکال کار ما این است که این قدر این آیات 
و روایاِت مربوط به آنها را شنیده و خوانده ایم که 
دیگر به این نحو ســخن گفتن و شنیدن عادت 
کرده ایم و آنها را جدی نمی گیریم. واقعا اگر کسی 
باور کرده باشد که جایی بسیار معتبر هست که به 
سرمایه او چندین برابر سود می دهد چرا در آنجا 
سرمایه گذاری نکند؟ عدم سرمایه گذاری نزد خدا 

ناشی از ضعف ایمان است.
به همین سبب هم خدای متعال به بیان های 
مختلف انســان را تشــویق می کند کــه با خدا 
معاملــه کنند. این بیانات نهایت لطف الهی برای 
مــا بندگان ضعیف، قاصر و کم فهم اســت که با 
 ایــن بیانات ارزش معامله با خدا و بندگی خدا را 

بفهمیم.
اگــر اندکی دقیق تــر فکر کنیم شــرمنده 
می شــویم که خدا با ما این گونه صحبت می کند. 
ما اصا چــه داریم که به خدا قــرض دهیم؟ با 
 وجــود این، خدای مهربان بــا چنین بیانی با ما 

سخن می گوید.
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کمیته برگزاری رقابت های بوندسلیگا اعام کرد که ادامه فصل بعد از وقفه دو ماه به خاطر ویروس کرونا در ۱۶ ماه 
می)۲۷ اردیبهشت( از سرگرفته می شود.

دو ماه بعد از توقف فوتبال در دنیا، حاا آلمان پیش گام شــده و انتظار می رود ســایر لیگهای بزرگ قاره، به جز لیگ فرانسه، از 
الگوی آلمان دنباله روی کنند.به گزارش کیکر،کریستیان سیفرت رئیس برگزاری رقابت های بوندسلیگا اعام کرد که ادامه فصل از روز 

۲۷ اردیبهشت پیگیری می شود.
به این ترتیب بوندسلیگا به نخستین لیگ معتبر اروپایی تبدیل می شود که بعد از شیوع ویروس کرونا دوباره استارت می خورد.
البته فدراسیون فوتبال آلمان اعام کرد که ادامه بازی ها بدون حضور تماشاگران خواهد بود و همه بازی ها با تدابیر بهداشتی ازم و 

پروتکل های که در اختیار آنها گذاشته شده برگزار می شود.
روز گذشته دولت آلمان تشکیل جلسه داد و کابینه مرکل چراغ سبز ازم را برای ادامه لیگ صادر کرد.

باوجود آنکه در گزارش ها آمده که بوندسلیگا در ۱۵ ماه می استارت خواهد خورد اما طبق اعام رئیس بوندسلیگا این ادامه این 
رقابت ها ۱۶ ماه می، یعنی روز شــنبه ۲۷ اردیبهشت خواهد بود.قرار است که دیدار نخست بین دو تیم بوروسیا دورتموند و شالکه 

برگزار شود.
آلمان یکی از کشورهایی است که آمار مبتایان به کرونا در آن بسیار باا است با این حال در هفته های اخیر شمار مبتایان در 

این کشور کاهش داشته است.

۲۷ اردیبهشت؛ پیش به سوی فوتبال با از سرگیری بوندسلیگا
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه فردای خود قرار است پیش نویس اساسنامه این فدراسیون را 

که در دست اصاح قرار دارد برای ارسال به فیفا بررسی کند.
اساسنامه فدراسیون فوتبال طبق جدول زمان بندی ارائه شده به فیفا در دست اصاح است. پیش نویس این اساسنامه 
آماده شده که پیش از ارسال به فیفا قرار است در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود.هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال از همین رو، فردا)یکشنبه( جلسه ای را برگزار خواهد کرد که در این جلسه به بررسی اساسنامه پرداخته خواهد شد و 
در صورت تأیید پیش نویس اساسنامه برای بررسی دقیق آن به فیفا ارسال می شود.در صورتی که فیفا پیش نویس اساسنامه 
را تأیید کند یا به مواردی از آن ایراد بگیرد، پس از مطرح شدن در هیئت رئیسه و تأیید نهایی، این پیش نویس برای اعضای 
مجمع ارسال خواهد شد تا اعضا با مطالعه دقیق آن برای جلسه تصویب اساسنامه آماده شوند.طبق جدول زمان بندی ارائه 
شــده به فیفا، قرار است پس از تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در مجمع، انتخابات این فدراسیون برگزار شود. مهدی 
محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ضمن تایید خبر فوق گفت: امیدواریم پس از اصاح اساسنامه، افراد باتدبیر و ورزشی 
بتوانند در کنار هم فدراســیون را مدیریت کنند.وی درباره زمان برگزاری مجمع این فدراســیون برای اصاح اساسنامه و 
برگزاری انتخابات گفت: این تاریخ ها مشخص است اما به زودی اطاع رسانی خواهد شد. البته اعام تاریخ دقیق بستگی به 
روند اصاح اساسنامه توسط فیفا و اعضای مجمع دارد، چرا که این روند همانند یک پازل است که تکمیل آن به همدیگر 

ربط دارد. هر چقدر پیش نویس اساس نامه سریع تر به تایید فیفا برسد، مجمع انتخاباتی هم سریع تر برگزار خواهد شد.

فردا؛ جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای بررسی اساسنامه

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش

یادی از شهید مدافع حرم حسن قاسمی دانا
فانی در حق
شهید حسن قاسمی دانا شهریور سال ۱۳۶۳ 
در استان خراسان به دنیا آمد. از کودکی مدافع 
حق بود. در یازده سالگی به بسیج پیوست و در 
۱۷ ســالگی مربی آموزش های نظامی شــد. از 
همان نوجوانی به طور خودجوش مداحی می کرد 
و در سیزده سالگی وقتی از اولین سفر راهیان نور 
برگشت، انگار حسن دیگری از شلمچه برگشته 
بود و معرفت خاصی نســبت به شهدا یافته بود.  

او مؤســس و علمدار هیئت روضه: الحسین)ع( بود. در سال ۱۳۹0 به سوریه و 
از همانجا به کربا رفت. در فروردین ۹۳ به طور داوطلبانه به سوریه رفت و به 
تیپ فاطمیون پیوست. معتقد بود اسام مرز ندارد و هر جا اسام در خطر باشد 
باید به دادش برســیم. در تاریخ ۱8 اردیبهشــت ۱۳۹۳ با حمله تکفیری ها به 
حی الزهرا در لیرمون حلب که منطقه شیعه نشین محسوب می شد، در عملیات 
ثامن اائمــه)ع( با فریاد یا ابوالفضــل)ع( و رجزخوانی در حالی که نارنجکی به 
دست داشــت مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و در ساعت ۹ صبح به وقت 
ســوریه در بیمارستانی در حلب به شهادت رســید. پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت 
۱۳۹۳ همزمان با وفات حضرت زینب)س( شــد آخرین وداع مادر و فرزند به 
وقت اردیبهشت. کتابی با عنوان »به وقت اردیبهشت« به قلم مریم عرفانیان به 
روایت زندگینامه شهید حسن قاسمی دانا پرداخته است. از ابه ای نوشته های 
این کتاب می توان انگیزه های شهادت طلبی شهید حسن قاسمی دانا را این گونه 
برشمرد: شوق به لقاءاه، زندگی راستین، بزرگی روح و بدی زمان، دل بریدن از 

دنیای فانی و دل بستن به حقیقت باقی، اجرای حق و احیای اسام.

پس از ناراحتی محمدی، این بار پست معنادار»بنا« حاشیه ساز شد

»فرایند انتخابی« چالش جدی پیش روی ورزش ملی ایران
احتمال ضعیف ادامه همکاری سرمربیان تیم های ملی با  فدراسیون کشتی

* مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حکمی فریبا محمدیان را به 
عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرد. محمدیان پیش از این 
معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان بود که بر اســاس قانون، بازنشسته اعام 
شد. وزیر ورزش پیش از این نیز در حکمی دیگر، علی اصغر مونسان را به عنوان 

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال منصوب کرده بود.
*موسسه خیریه راجرر فدرر، ستاره تنیس سوئیس اعام کرد که او مواد غذایی 
به ارزش یک میلیــون دار برای ۶۴ هزار کودک و خانواده های آنها اختصاص 
داده اســت.فدرر که مادرش اصلیتی آفریقای جنوبی دارد در پســتی نوشت: 
اکنــون باید بیش از هر زمان دیگری برای کمک به خانواده های نیازمند متحد 
شویم.این برای نخستین بار نیست که فدرر چنین اقدام های انسان دوستانه ای 
را انجام می دهد. موسســه خیریه او بارها به کودکان در آفریقای جنوبی کمک 

کرده است.
*حمیدرضا عزتی دبیر فدراسیون هندبال درباره انتخاب کادر فنی و مربی تیم 
ملی هندبال بزرگســاان گفت: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشــده 
است. قرار بود جلســه کمیته فنی با حضور رئیس فدراسیون برگزار شود تا در 
این خصوص تصمیم گیری شود. در جلسه کمیته فنی در مورد انتخاب مربیان 
در همه رده های سنی و هر دو بخش آقایان و بانوان تصمیم گیری خواهد شد.
*با توجه به لغو مســابقات لیگ ملت های والیبــال ۲0۲0 و همچنین تعویق 
المپیک، تیم ملی ایــران تقریبا هیچ برنامه ای در تابســتان ۹۹ ندارد. همین 
موضوع باعث شــده تا فدراســیون به فکر شــروع لیگ برتر سال ۹۹ در اواخر 
تابستان)شــهریور ماه( باشــد.البته در روزهای اخیر هم ســازمان لیگ و هم 
فدراســیون والیبال روی ممانعت از حضور تیم های بدهکار به لیگ برتر تاکید 
کردند و تا آخر خرداد به تیم های بدهکار برا تسویه حساب وقت دادند.داورزنی، 
رئیس فدراسیون والیبال دیروز در گفت و گویی اعام کرد فدراسیون حتی ممکن 
اســت تصمیم به برگزاری لیگ با حضــور ۱0 یا 8 تیم را بگیرد چون تیم های 

بدهکار مجوز ورود نخواهند گرفت.
*وکیل فدراسیون جودوی ایران با اعام خبر زمان قطعی برگزاری دادگاه رسیدگی 
به پرونده محرومیت فدراسیون جودو از شرکت در تمام مسابقات بین المللی گفت: 

دادگاه حکمیت ورزش در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برگزار می شود.

سرویس ورزشی-
فرایند انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
ایران در چند دهه اخیر و به خصوص در این سال ها به 
یکی از پیچیده ترین موضوعات ورزش ملی کشورمان 
تبدیل شده و هر رئیســی که گام به این فدراسیون 
می گذارد با چالش و معضل انتخابی رو به رو اســت و 
با توجه به قدمت کشــتی ایران هنوز نتوانســته ایم 
راهکاری علمی، عملی و ماندگار در این زمینه داشته 

باشیم.
علیرضا دبیر که تابســتان ســال گذشته با آرای مجمع 
فدراســیون به عنوان رئیس ســکاندار کشــتی شد، تدوین 
برنامه ای برای حل مشــکل فرایند انتخابی تیم های ملی را 

وعده داد.
با توجه به تعویق بازی های المپیک، فدراسیون کشتی 
این فرصت را پیدا کرد تا برنامه فرایند انتخابی تیم های ملی 
کشــتی را قانونی دنبال کند. بر همین اساس علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری هفته گذشته خود 
بــه صراحت اعام کرد که نفرات تیــم ملی برای حضور در 
بازی های المپیک براســاس فرایند جدید انتخابی تیم ملی 
انتخاب خواهند شــد، موضوعی که این روزها در صدر اخبار 

کشتی قرار گرفته است.
کم شدن اختیارات سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی در این فرایند و به نوعی نداشتن هیچگونه اختیاری 
سبب ناراحتی »غامرضا محمدی« سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد شــده و البته »محمد بنا« که کمتر در جلسات بررسی 
این فرایند حضور یافته و این روزها نیز کمتر دیده می شود، 
هنــوز در این خصــوص اظهار نظری نداشــته و با توجه به 
شناختی که از روحیات بنا و کارنامه وی در سال های گذشته 
در داشتن اختیارات تام و کامل در انتخاب ملی پوشان وجود 
داشــته، به نظر نمی رســد که او نیز به همین راحتی با این 
فرایند که سرمربی تیم ملی هیچگونه اختیاری در آن ندارد، 

کنار بیاید و تن به آن بدهد.
دبیر: ذره ای کوتاه نمی آیم

دبیر در این جلسه صراحتا اعام کرد وظیفه سرمربیان 
انتخاب ملی پوش نیســت بلکه آماده  سازی آنان است و وی 

تاش همه جانبه
 برای سالم سازی ورزش

* سیدسعید مدنی 
وزیر ورزش در نامه ای به وزیر اطاعات » ورود و برخوردجدی« وزارتخانه 
متبوع ایشان را با واسطه ها و داان غیررسمی ورزش به ویژه فوتبال خواستار 
شد. آقای وزیر در بخشــی از این نامه آورده است» از آنجایی که مدتی است 
عوامل نامشخص وغیر رسمی تحت عنوان واسطه درانتقال ورزشکاران خارجی 
به کشــور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکات زیاد وفعالیت 
غیرقانونی و عوارض حقوقی و مالی برای باشگاه های مختلف ورزشی و به ویژه 
فوتبال شــده اند...« بیش از هر چیز ما از این خوشــحال هستیم که بااخره 
یکی از مدیران ورزش آن هم مدیر ارشــد ورزش صدای اعتراضش نســبت به 
عملکرد دالی افســار پاره کرده در ورزش بلند شد و در نامه خود قبول کرد 
که» ...مدتی اســت...«!! عده ای به شکل ســودجویانه و قانون شکنانه به جان 
ورزش و علی الخصوص فوتبال افتاده اند و برای تامین منافع نامشــروع خود 
برعلیه منافع ملی و ســامت ورزش عمل می کنند و ماهم اضافه می کنیم که 
حتی باعث خدشــه دار شــدن حیثیت ورزش در مجامع بین المللی ورزش و 

دادگاه های فیفا و... شده اند.
 اما عاوه بر این خوشحالی، این را هم مجبوریم حتما برای ثبت در تاریخ 
بیاوریم که صدای اعتراض و فریاد علیه تاخت و تاز مشتی فرصت طلب آویزان 
در ورزش سال های سال است که از سوی استخوان خرد کرده ها وکارشناسان 
اصیل و رسانه هایی که معنای  چیزهایی مثل شرافت و تعهد و وجدان کاری و 

حرفه ای وِعرق ملی و... را می فهمند، بلند است. 
ســال های سال است حداقل این نشــریه دارد برادرانه ودلسوزانه واز سر 
انجام وظیفه می نویســد که برای مبارزه با فســاد دامنگیری که در ورزش به 
راه افتاده ، از یکسودرســایه غفلت مســئولین ورزش و از سوی دیگر جوان 
دادن غربزدگانی که هرهری مســلکی را در رســانه های خــود به ویژه برخی 
برنامه های ورزشــی و فوتبالی سیما، ترویج می کنند و رواج می دهند ، مدیران 
ورزش باید کمر همت راســت کنند، غیرِت مسئولیت نشان دهند و شجاعانه 
و قاطعانه و البته به صورتی قانونی وارد مبارزه بی امان با این باندهای رســوا و 
قالتاق های خوش دک و پز! ونفودی بشوند و البته در این راه از سایر دستگاه ها 
و تشــکیاتی که می توانند نقش موثر و مثبتی بازی کنند کمک بگیرند و در 
یک حرکت همه جانبه ومقتدرانه شــر این جریانات منحوس را از سر ورزش 
کم کنند.اما متاســفانه در نزد اکثر قریب به اتفاق مسئولین امر گوشی برای 
شنیدن این اعتراضات وهشدارهای خیر خواهانه نبود و... حاا اگر پس از این 
همه ســال و این همه فریاد واعتراض، وزیر ورزش به این نتیجه رســیده که 
»مدتی اســت...«!! که جریانات و باندها و افــرادی منفعت جو به جان ورزش 
و رشــته هایی مثل فوتبال افتاده و راه پیشــرفت آن را به نفع منافع نامشروع 
خود مســدود کرده و باید حتما در برخورد با این جریانات غیرقانونی دالی و 
عملکرد مخرب آنها کار و اقدامی کرد و برای این کار هم ازم است تشکیات 
و وزارتخانه هــای دیگری مثل وزارت اطاعات به میدان بیایند، به مصداق آن 
ضــرب المثل معروف که » جلوی ضرر را از هر کجا بگیری، منفعت اســت« 

باعث خوشحالی است. 
با این حال باید دانســت دامنه فعالیت و خرابکاری این جریانات اوا ،فقط 
به» انتقال ورزشــکاران خارجی و روابط ناسالم ناشی از آن« محدود نمی شود 
واین جریانات به دایلی که بااتر اشــاره شــد با گســتاخی و وقاحت هر چه 
تمامتــر در همه ارکان ورزش و فوتبال رســوخ و رخنه کــرده وآن را از ابعاد 
گوناگون ، فنی و اخاقی و فرهنگی و... آلوده و مسئله دار کرده اند، ثانیا ماجرای 
مبارزه با فســاد در فوتبال با نوشتن یک نامه و ارائه چند تحلیل پیرامون آن 
حل نمی شود که اینجا نیز مثل هر جای دیگر » عمل« آن هم عمل انقابی و 

مدیریت جهادی و برخورد قانونی ازم است.
        قدم باید اندر طریقت نه دم   

                                      که اصلی ندارد دِم بی قدم

ذره ای در این باره کوتاه نخواهد آمد، موضوعی که با توجه به 
پیشــینه محمد بنا، احتمال ادامه همکاری وی با فدراسیون 
کشــتی را از بین می برد.  ســکوت عجیب بنا طی روزهای 
گذشــته و بی تفاوتی وی نســبت به اتفاقــات اخیر بیش از 
پیش باعث مطرح شــدن بحث اســتعفای او شده است. در 
حالیکه ســکوت محمد بنا کماکان ادامه دارد، انتشار متنی 
از ســوی وی در شبکه اجتماعی به فرضیه قطع همکاری او 
با فدراسیون کشــتی با توجه به اختاف نظر گسترده قوت 
بخشــیده است. بنا در پســت خود متنی را منتشر کرد که 
در آن نوشته شده بود »آمدن دلیل می خواهد، ماندن بهانه 
و رفتن هیچکدام«.در چنین شــرایطی با توجه به شنیده ها، 
احتمال ادامه همکاری سرمربیان تیم های ملی به پایین ترین 

حد خود رسیده است.
حبیبی: نقش سرمربی را نباید نادیده گرفت

در این میان هادی حبیبی قهرمان اســبق کشتی آسیا 
و سرپرست پیشین تیم ملی کشــتی آزاد کشورمان اعتقاد 
دارد فرایند یا چرخه انتخابی را به هیچ عنوان نمی توان بطور 
۱00 درصد اجرا کرد و نقش سرمربی را نباید نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه فدراسیون کشتی ایران پیش از این هم 
فراینــدی برای انتخاب نفرات تیم های ملی تدوین و اجرایی 
کرده است، اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد 
که چرخه انتخابی تیم ملی، اقدامی برای نخستین بار نیست، 
چرا که ما در ســال های قبل هم فرایند انتخابی تیم ملی را 

داشتیم و مدتها طبق همان روال عمل می کردیم.
فرایند انتخابی باید تبصره هایی هم داشته باشد

وی تصریح کرد: به عنوان کســی که ســالها به عنوان 
ملی پوش در میادین مختلــف بودم و بعدها به عنوان مربی 
و سرپرست در کادر فنی تیم ملی فعالیت می کردم معتقدم 
فرایند یا چرخه انتخابی را به هیچ عنوان نمی توان بطور ۱00 
درصد اجرا کرد. تجربه نشان داده این فرایند باید تبصره های 
مختلفی هم داشته باشــد تا بتوانیم بهترین و منطقی ترین 
تصمیمات را برای تیم های ملی اتخاذ کنیم. قهرمان اســبق 
کشتی آســیا درخصوص نقش سرمربی تیم ملی در چرخه 
انتخابی ادامه داد: نقش سرمربی تیم ملی در انتخاب ترکیب 
و همچنین اجرای چرخــه انتخابی تیم ملی غیر قابل انکار 
است. به هیچ عنوان نمی توان فرایندی را برای انتخابی تیم 
ملی تعریف کرد و نقش سرمربی را نادیده گرفت. مطمئناً اگر 
نظر و قدرت و تحکم سرمربی را از او بگیریم، دیگر چیزی از 

توان او برای فعالیت در این عرصه باقی نمی ماند.
نظر سرمربی باید در انتخابی اعمال شود

حبیبی افزود: باید کاری کرد که نظر ســرمربی و کادر 
فنی هم در بحث چرخه انتخابی تیم ملی اعمال شود، چراکه 
این مربیان هســتند که بعد از هر شکست و نتیجه ضعیف 

پاسخگوی مردم و متولیان ورزش خواهند بود.
سرپرست پیشین تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به فرایند 
انتخابی کشور روسیه گفت: اهمیت چرخه انتخابی تا حدی 

است که روس ها به عنوان قدرت اول کشتی دنیا همواره به 
آن احترام گذاشته و حتی بزرگترین و معروفترین ستاره های 
کشتی خودشــان را تابع قوانین آن کرده اند. اینکه ما چقدر 
پایبند قوانین چرخه انتخابی خودمان باشــیم بســیار مهم 
اســت، در نتیجه باید طوری این فرآیند تدوین و نهایی کرد 
که بتوان با رعایت مصالــح و تبصره های ازم، آنرا به خوبی 

اجرا کنیم.
وی در ادامه افزود: چرخــه انتخابی باید مثل یک طرح 
پژوهشــی باشــد و بتوان آنرا رفته رفته در طول زمان اجرا و 
تکمیل کرد. در کل می توان گفت چرخه انتخابی بسیار مثبت 
و سازنده است به شرطی که به خوبی تدوین و اجرایی شود.
حاج کناری: نباید به خاطر اختاف نظر فردی را حذف کنیم

عبــاس حاج کناری مربــی تیم ملی کشــتی آزاد نیز، 
درخصــوص چرخه انتخابــی تیم ملی اظهار داشــت: من 
در جلســات حضور نداشــته ام و نمی دانم مفاد آن چیست. 
نمی دانم کارشناسان چه موافقت ها و مخالفت هایی را انجام 
داده انــد. در مجمــوع معتقدم این نظرات بایــد به بهترین 
انتخاب منجر شــود. امیدوارم این چرخه به صورت قانون و 
یک تفاهم اصلی صورت بگیــرد. این یک تغییر خوب برای 

کشتی است و شرایط کشتی ایران را رو به رشد می کند. 
وی درخصوص اختاف نظرها در این زمینه عنوان کرد: 
اختاف نظر چیز خوبی است هرکســی می تواند نظرش را 
مطرح کند. اختاف نظرها ربطی بــه حذف یک نفر ندارد. 
وقتــی فقط اختاف نظری وجود دارد، دلیل نمی شــود آن 
نفر را حذف کنیم تا آن مشــکل رفع شود. من نه با دبیرو نه 
با محمدی صحبتی نداشــته ام و از این موضوع ها بی اطاع 
هستم. نمی دانم این بحث ها که درباره جلسه چرخه انتخابی 
مطرح شــده، چه بوده. در خود تیم ملی غامرضا محمدی 
وقتی بحث فنی را می گوید شــاید با هم اختاف نظر داشته 
باشــیم ولی با بحث آن را حل می کنیــم.وی افزود: خیلی 
از موضوعات حرفه ای شــده اســت. این هنر مدیر است که 
مصالحه ایجاد کند. به ســادگی گذشــتن از افراد به کشتی 
ضربه می زند. دوســتان می توانند با بحــث و تبادل نظر به 
تفاهم برســند. در مجموع چیزهایی که من می شنوم به آن 

خوشبین هستم و منتظر اتفاقات خوب هستیم.

فرمان  اجرایی  برکت ســتاد  بنیاد  قرارگاه  دبیر 
حضرت امام خمینی)ره( اســتان ایام گفت: ۱۷ هزار 
بسته خوراکی از سوی این ستاد به اقشار آسیب دیده 
از شــیوع کرونا در اســتان ایام اهدا شده است که 

توزیع آنها از دیروز آغاز شد.
مهدی ســیاروک در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا اظهار 
داشــت: این تعداد بسته خوراکی دیروز وارد استان شد و در 
قالب رزمایش احســان و همدلی بین صنوف آسیب دیده از 

کرونا و اقشار نیازمند توزیع می شود.
وی افزود: هر بســته خوراکی شــامل یک کیسه برنج، 

روغن، مــرغ، ماکارونی، نخود و لوبیا بــه ارزش ریالی ۳۲0 
هزار تومان اســت که به ۱۷ هزار خانوار اســتان ایام اهدا 

خواهد شد.
سیاروک یادآور شد: این اقام خوراکی به خانواده هایی 
اهدا می شــود که توسط موسســه های خیریه،  پایگاه های 
مقاومت بســیج، هیئت امنای مساجد و افراد خیر شناسایی 

و معرفی شده اند.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه ستاد فرمان اجرایی امام 
در مرکــز مبالغ قابل توجهــی را در اختیار ۲ نهاد حمایتی 
کمیته امداد و بهزیســتی قــرار داده اســت بنابراین اقام 

خوراکی اهدایی به مددجویان این دو دستگاه داده نمی شود.
وی بــا بیان اینکه این اقام به تمام نقاط اســتان داده 
می شــود،  اظهار داشت: فهرست خانواده های نیازمند تمامی 
شهرستان های استان به قرارگاه ستاد اجرایی فرمان اجرایی 
امام در اســتان ارسال و این لیســت مورد بازنگری و پایش 

قرار گرفته است.
سیاروک توضیح داد: باتوجه به اینکه اقام اهدایی باید 
به همه خانواده ها داده شود لذا با پایش این فهرست اسامی 
خانواده هایــی که قبا از طرف ســایر پویش ها هدایا و اقام 

دریافت کرده اند، حذف خواهند شد.

گفت:  مرکزی  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
بحث واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو برای دولت 

قطعی است و به زودی انجام می شود.
»ســعید فرخی« در جمع خبرنگاران در اراک افزود: 
نشستی در خصوص بررسی مسائل و مشکات شرکت های 
واگن پارس، هپکو و آذرآب با حضور »سعدی شیرکوند« 
معاون هماهنگــی امور اقتصادی و زیربنــای معاون اول 
رئیس جمهوری در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد 

که بحث واگذاری هپکو به ایمیدرو تاکید شد.

وی بیــان کرد: برخی مســائل برای واگــذاری بین 
سازمان خصوصی ســازی و ایمیدرو باید طی شود که در 
این نشست مقرر شــد این مسائل نیز تا یک هفته آینده 

به نتیجه برسد.
معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: در 
خصوص واگذاری واگن پارس به مپنا نیز مشــکلی وجود 
ندارد و آمادگی تحویل این واحد صنعتی فراهم است و تا 
۲ هفته آینده و با حل برخی مسائل،  قرارداد برای تحویل 

واگن پارس به مپنا عقد می شود.

فرخــی تصریح کرد: یکی از مباحث مربوط به آذرآب 
در خصوص ضمانت نامه هایی اســت که بانک کشــاورزی 
برای قراردادهــای مهم این واحد تولیدی انجام نداده بود 
که این امر نیز به دلیل برخی محدودیت ها انجام نشده و 
قرار است نشســتی ویژه بین صندوق توسعه ملی، بانک 

صادرات و بانک مرکزی تا یک هفته آینده برگزار شود.
وی گفت: مصوبات ملی در خصوص حل مشــکات 
صنایع بزرگ اســتان مرکزی با جدیت دنبال می شــود و 

تاکنون گام های بلندی در این راستا برداشته شده است.

یک َخیر قمی آپارتمان ۱۸ واحدی نوساز خود را 
برای سکونت دوره ای دو ساله مددجویان کمیته امداد 

قم، در اختیار آنها قرار داد.
همزمــان با مــاه رمضــان و در آســتانه میــاد امام 
حسن مجتبی )ع(، یکی از خیران قمی، آپارتمان ۱8 واحدی 
نوســاز خود را در اختیار کمیته امداد استان قرار داده است 
تــا مددجویان این نهاد به صورت دوره ای دو ســاله در آنجا 

زندگی کنند.
این خّیر که حاج حســن آقاجانی نام دارد با  اشــاره به 
اینکه این ســاختمان را عمارت پرواز نامگذاری کرده است، 
گفت: علت این نامگذاری این اســت کــه طبق توافق های 
انجام شده با کمیته امداد قم و مددجویان این نهاد ساکنان 
این ســاختمان باید در یک بازه دو ساله خانه دار شده و این 

واحدها به نیازمندان دیگری واگذار شود.
وی ، خبــر از احداث و واگذاری خانه های بیشــتری به 

مددجویان داد.

مادر شهید مراغه ای هزینه مراسم 
سالگرد فرزندش را هدیه كرد

مادر شهید پاسدار ابراهیم دریادل هزینه مراسم سالگرد فرزندش 
را به ۶۰ خانواده  آسیب دیده از کرونا در مراغه اهدا کرد.

مادر این شهید واامقاوم این اقدام را در راستای لبیک گویی به فرمایشات 
رهبر معظــم انقاب با عنوان کمک مومنانه برای خانواده های آســیب دیده 
از ویــروس کرونا انجام داده و هزینه این مراســم را بــه صورت نقدی به این 

خانواده ها اهدا کرده است.
پاسدار شهید ابراهیم دریادل ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ در ۱۹ سالگی و 

در عملیات آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل شده است.

جانباز مشهدی به جمع شهدا پیوست
جانباز ۷۰ درصد دفاع مقدس، صباح فیاض دری از مشــهد پس 
از تحمل سال ها درد و رنج ناشی از مجروحیت به مقام رفیع شهادت 

نائل شد.
شهید فیاض دری در اثر مشکات ریوی که سال ها از عوارض ناشی از آن 
رنج می برد روز چهارشنبه در سن ۶8 سالگی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد 

مشهد به یاران شهیدش پیوست.
این جانباز شهید، یکم مرداد ۱۳۳۱ در نجف اشرف چشم به جهان گشود 
و پس از رسیدن به سن نوجوانی عازم جبهه های جنگ شد و در یکم شهریور 
۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی شــلمچه بر اثر برخــورد با مین به فیض جانبازی 

نایل آمد.
این جانباز ســرافراز دفاع مقدس، بینایی چشم چپ و انگشت پای راست 
خود را از دســت داده و سال ها از عارضه تراکستومی یا تنفس از زیر گلو رنج 

می برد.
پیکر مطهر این شهید واامقام روز پنج شنبه پس از ادای احترام در گلزار 

شهدای بهشت رضا )ع( مشهد به خاک سپرده شد.
همچنیــن حاج محمد فراهــی فریمانی، جانباز ۷0 درصــد دوران دفاع 
مقدس پس از تحمل ســال ها عوارض ناشی از جانبازی به مقام رفیع شهادت 

نایل شده و در زادگاهش فریمان به خاک سپرده شد.

جاده ترانزیتی آستارا- جمهوری آذربایجان 
برای افزایش تجارت احداث می شود

فرماندار آســتارا از برنامه ریزی برای ســاخت جاده ترانزیتی به 
موازات راه آهن آســتارا - آستارا بین ایران و جمهوری آذربایجان، به 
منظور افزایش ارتباط زمینی، حمل ونقل بیشتر کاا و تقویت تجارت 

برون مرزی خبر داد.
حسن رستم زاد در بازدید از مسیر خاکی جاده در حاشیه راه آهن آستارا-
آستارا اظهار کرد: جمهوری آذربایجان جاده ترانزیتی خود را به موازات راه آهن 
به نقطه صفر مرزی ما رسانده است و ما نیز با ساخت این جاده از نقطه مرزی 
تا بارانداز راه آهن آستارا، زمینه تردد کامیون ها و حمل ونقل کاا و تجارت برون 

مرزی را فراهم خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پیمانکار ســاخت جاده ترانزیتی آســتارا - آستارا مشخص 
شده است و به زودی با حضور مسئوان مرتبط، کلنگ اجرای آن به زمین زده 
خواهد شد و این مســیر، ظرفیت های توسعه اقتصادی و تجاری با کشورهای 

اوراسیا و روابط ایران و آذربایجان را تقویت خواهد کرد.
فرماندار آستارا گفت: این شهرستان با جمهوری آذربایجان، یک راه زمینی، 
یــک راه دریایی و یک راه ریلی دارد و با بهره برداری از جاده ترانزیتی، یک راه 

زمینی دیگر به مسیرهای ارتباطی ایران و آذربایجان افزوده خواهد شد.
او ادامه داد: تعریض جاده آستارا - اردبیل نیز در حال اجراست و با تکمیل 
آن، حمل ونقل ترکیبی در شــمال غرب ایران رونق و تصادفات جاده ای کاهش 

خواهد یافت.
شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در غرب استان گیان 

واقع شده است و با جمهوری آذربایجان سه مرز ریلی، دریایی و زمینی دارد.

کارمندرشوهگیر
درثبتاسنادواماکیزددستگیرشد

رئیس  حفاظت و اطاعات دادگســتری اســتان یزد گفت: یک 
کارمند متخلف در اداره ثبت اســناد و اماک در شهرستان یزد که 

مبادرت به اخذ رشوه می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
مجید فرهمندزاده افزود: بر اســاس گزارش های مردمی مبنی بر تخلف 
یک کارمند اداره ثبت اســناد و اماک در زمینه ارتشــاء و پاره ای از تخلفات 
دیگر، موضوع در رصد اطاعاتی نامحســوس کارشناسان حفاظت و اطاعات 

دادگستری قرار گرفت.
وی افزود: شــگرد کارمند متخلف به ایــن گونه بود که در پرونده های 
ثبتی که بنا به ضرورت شــغلی به او ارجاع می شــد با بهانه های خاص که 
نقشه برداری از پاک ثبتی زمان بر است و یا نیاز به مستندات پاک های 
مجاور اســت با تطمیع مراجعان، مبالغی را جهت زودتر حل شدن پرونده 

دریافت می کرد.
فرهمندزاده از ارتباط فرد دســتگیر شده با چند نفر از دال های اراضی 
ثبتی و همچنین برخی از مراجعان به اداره ثبت اسناد از طریق خط امن پرده 
برداشت و گفت: با شناســایی افرادی که به حساب های معرفی شده کارمند 
خاطی وجوهی را واریز کرده اند، پرونده ای در دادســرای یزد تشکیل و حسب 

دستور مقام قضایی فرد خطا کار در محل کار خود جلب شد.
وی با بیان وجود شواهدی دال بر دریافت وجوهاتی به صورت نقدی اظهار 
کــرد: در موارد متعدد وجوهی تا ۵00 میلیون ریال به حســاب این کارمند 
متخلف واریز شــده و همچنین در بررســی های به عمل آمده مشخص شد، 
برخی واریزی ها به حساب همسر متهم نیز صورت گرفته و حتی قراردادهای 
خریداری چند قطعه زمین به نام همسرش وجود داشته که در تحقیقات اولیه 

همسر نامبرده از آنها بی خبر بوده است. 
رئیس حفاظت و اطاعات دادگســتری یزد تصریح کرد: در بازرســی از 
منــزل نامبرده با حکم قضایی برخی اقام ممنوعه دیگر نیز کشــف و ضبط 

گردید که به آن موارد نیز در پرونده ای جداگانه رسیدگی خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: تیراندازی منجر به 
فوت ۲ نفر از اهالی شهرستان مرزی اشنویه طی هفته 
گذشــته، در خاک عراق اتفاق افتاده و پیگیری های 
ازم از سوی مسئوان اســتان و وزارت امور خارجه 

کشورمان به عمل آمده است.
محمدمهدی شــهریاری در گفت وگو بــا خبرنگار ایرنا 
افــزود: این افراد برای جمع آوری گیاهان کوهی از مرز ایران 
و عراق رد شــده بودند و در آن ســوی مرز مورد هدف قرار 

گرفتند.
وی با اشــاره به اینکه نیروهای تروریســتی همواره در 
ارتفاعــات مــرزی مورد هــدف هواپیماها یــا پهپادها قرار 
می گیرند، بیــان کرد: این مردم محلی که ناخواســته وارد 
خاک عراق شده بودند، به احتمال زیاد با این تصور که جزو 

نیروهای تروریستی هستند، مورد حمله قرار گرفتند.
وی همچنین از مرزنشینان خواست تا از تردد غیرمجاز 

در مناطق مرزی خودداری کنند .
بســتگان این افراد نیز اجساد آنان را در منطقه موسوم 
به »خواکورک« در خاک عراق پیدا کرده و آنها را در شرایط 

نامساعد جوی به اشنویه انتقال داده بودند. 
ایــن ۲ نفر بــه همراه یک نفــر دیگر از ســاکنان این 
شهرستان به دلیل سرد بودن هوا به روشن کردن آتش اقدام 

کرده بودند که مورد حمله و اصابت گلوله قرار گرفتند.
در این حادثه ۲ نفر از ساکنان اشنویه به نام های »رشید 
پیروتی« و »فاخر تازه وارد« جان خود را از دست دادند و فرد 

سوم جان سالم به در برد.
شهرستان اشنویه در جنوب آذربایجان غربی و در امتداد 

مرزهای ایران با ۲ کشور ترکیه و عراق قرار دارد.

فرماندار درگز گفت: پدر و پسر اهل یکی از روســتاهای این شهرستان هنگام عبور از رودخانه خروشان نزدیک روستا در آب 
افتاده و غرق شدند.

علی فراهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پدر ۳۵ ساله اهل روستای گرنی در دهستان میانکوه بخش چاپشلو این شهرستان همراه با فرزند 
پنج ســاله خود ســوار بر یک چهارپا قصد عبور از جاده و آبنمای رودخانه نزدیک روســتا را داشتند که ابتدا کودک در آب افتاده و سپس پدر برای 
نجات وی به درون آب رفته و هر ۲ در این حادثه غرق می شوند. وی ادامه داد: جاده محلی یاد شده از میان شکاف دره عبور می کند و در چند نقطه 
عابران ناچار به عبور از آب نما هستند که به دلیل بارش های اخیر ارتفاع آب در رودخانه و آبنماهای منطقه افزایش یافته و تردد را سخت کرده است.
وی گفت: با راهداری هماهنگ شده تا نسبت به اصاح مسیر و آبنماها اقدام کند، همچنین شایسته است بررسی برای احداث پل های مخصوص 
عبور افراد، موتورسیکلت و چهارپا در منطقه انجام شود. شهرستان کوهستانی و مرزی درگز با ۷۵ هزار نفر جمعیت در ۲۶۴ کیلومتری شمال غرب 

مشهد واقع است.

گرداننده صفحه اینستاگرامی معاند
 در البرز دستگیر شد

رئیس  پلیس امنیت عمومی البرزگفت: یک زن که با ایجاد صفحه 
اینستاگرامی، اقدام به انتشــار مطالب کذب علیه نظام و مسئوان 

دولتی می کرد، توسط پلیس این استان دستگیر شد.
ســرهنگ نورمحمد فتحی زاده افزود: در پــی اقدامات اطاعاتی پلیس 
امنیت عمومی اســتان البرز مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی به صورت 
گسترده اقدام به انتشار مطالب کذب علیه نظام و مسئوان دولتی می کند، که 

بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکه گرداننــده این صفحه هیچ رد پایــی از خود برجای 
نگذاشــته بود، گفت: ماموران با انجام اقدامات پیچیــده اطاعاتی موفق به 
شناســایی مخفیگاه متهم در منطقه حصارک شهرســتان کرج شــدند و با 
هماهنگــی مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را دســتگیر و به 

پلیس امنیت عمومی منتقل کردند.
فتحی زاده خاطرنشان کرد: تحقیقات بر روی این پرونده ادامه دارد.

کشف 102 کیلوگرم مرفین 
در کرج

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران گفت: ۱۰۲ 
کیلوگرم مرفین در عملیات مشــترک با پلیس البرز 

کشف شد.
سرتیپ محسن خانچرلی اظهار داشت: در پی اقدامات 
اطاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان و پلیس مبارزه 
با مواد مخدرالبرز، مشــخص شــد ســه نفر از فروشندگان 
سابقه دار مواد مخدر، با تشــکیل یک باند اقدام به فروش و 

توزیع گسترده مرفین در استان البرز می کنند.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطاعاتی گســترده، 
موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در کمال آباد کرج شدند 
که بافاصله به همراه اکیپی از ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر البرز به محل مورد نظر اعزام و با هماهنگی قضائی وارد 

مخفیگاه آنها شدند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با  اشاره به دستگیری 
سه متهم در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان ۱0۲ کیلوگرم مرفین کشــف و یک خودرو سواری 

توقیف شد.

96 دستگاه تلویزیون قاچاق
 در کنگاور کشف شد

فرمانده انتظامی  استان کرمانشاه، از کشف ۹۶ دستگاه تلویزیون 
و یک دستگاه موتورســیکلت قاچاق در شهرستان کنگاور به ارزش 

هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد
ســردار »علی اکبر جاویدان« اعام کرد: مأموران ایســتگاه بازرسی شهید 
زنگنه کنگاور حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار 

جهت بازرسی دستور توقف دادند.
وی افزود: راننده کامیون بی توجه به فرمان ایست پلیس اقدام به فرار کرد 
اما مأموران پس از طی مســافتی خودرو را متوقف و نســبت به بازرسی از آن 
اقدام کردند. سردار جاویدان تصریح کرد: در این بازرسی ۹۶ دستگاه تلویزیون 

ال ای دی به همراه یک دستگاه موتورسیکلت یاماها ۱۳00 قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی  اســتان کرمانشــاه، ارزش محموله قاچاق کشف شده را 
هشــت میلیارد و ۵00 میلیون ریــال عنوان کرد. وی همچنین با  اشــاره به 
دســتگیری راننده کامیون، از معرفی وی به دستگاه قضایی برای سیر مراحل 
قانونی و صدور حکم ازم خبر داد. شهرســتان کنگاور با 8۱ هزار نفر جمعیت 

در ۹۴ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.

توزیع بسته های اهدایی بنیاد برکت در ایام آغاز شد

واگذاری هپکو به ایمیدرو  به زودی انجام می شود

سرپرست و خبرنگار کیهان در لرستان به دنبال 
افشای مســتندات زمین خواری و تصرف عدوانی در 
عرصه فرهنگی- تاریخی ثبت ملــی در خرم آباد با 
شکایت حمید رشــیدی عضو هیئت مرکزی حزب 
اعتدال و توســعه در تهران، رئیــس این حزب در 
لرستان و مشاور استاندار لرستان صبح روز پنجشنبه 
هنگامی که در محل دفتر روزنامه مشغول کار بود، با 
حکم جلب صادره از سوی دادسرای عمومی و انقاب 
خرم آباد، بازداشــت و به کانتری ۱۱ این شهر انتقال 

یافت.
تصاویر بازداشت خبرنگار کیهان هنگام خروج مأموران از 
دفتر سرپرستی روزنامه کیهان به اضافه مطالب هتاکانه علیه 
این روزنامه که نشــان می داد از قبل برنامه ریزی شده است، 
همراه با تصویر حکم جلب خبرنگار در پیج حمید رشــیدی 
منتشر شد. در حالی که یکی از مأموران که لباس نظامی به 
تن داشــت، از ارائه تصویر آن به خبرنگار با وجود اصرار وی، 

خودداری کرد.

نورمحمد ســپهوند بــدون هیچگونه اخطــار قبلی با 
خودرو پلیس به کانتری برده شد که حدود یک ساعت در 
بازداشتگاه کانتری نگهداری و سپس به دادسرای عمومی و 
انقاب این شهر انتقال یافت. این گزارش حاکی است دو تن 
از مأموران وی را از کانتری به شعبه صادر کننده حکم جلب 
بردند که در این هنگام قاضی متصدی شــعبه گفت: ایشان 
برود و اشتباه شده است. خبرنگار کیهان از قاضی پرسید: چرا 
برخاف قانون بدون هیچگونه اخطار قبلی حکم جلب صادر 
شده، تصاویر بازداشت اینجانب در فضای مجازی منتشر و در 
حکم جلب قید گردیده که »دوبار در روز و یکبار در شب به 
منزل و مخفیگاه؟! اینجانب مراجعه و تا نتیجه نهایی اقدام و 

تحت الحفظ به این مرجع معرفی گردد«.
اما قاضی صادرکننده حکم مذکور جز تکرار اینکه اشتباه 
کرده است، پاسخ قانع کننده ای ارائه نکرد. خبرنگار کیهان در 
خرم آباد طی حدود سه سال اخیر به خاطر چاپ مستندات در 
سه شعبه مختلف دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد دست 
کــم ۴8 بار به مراجع قضایــی و انتظامی احضار، بازجویی و 

انگشــت نگاری شده و از بابت شکایت آقای رشیدی مبنی بر 
چاپ خبر »زمین خواری و تصرف عدوانی« در عرصه فرهنگی 
تاریخی ثبت ملی تبرئه شــده است و این در حالی است که 
متأسفانه به جای مجازات غارتگر بیت المال، خبرنگار کیهان 
تحت پیگرد قرار گرفته است. در همین حال یکی از مسئوان 
شعبه اجرای احکام، گفت: رأی صادره را مطالعه کرده و چون 
حق به جانب خبرنگار کیهان بوده، کتباً خواستار طرح پرونده 
در شــورای مسئوان قضایی استان شــده است. این پرونده 
مورد بررسی ســعید رازانی دادستان خرم آباد قرار گرفت که 
با تأکید دادســتان مبنی بر پیگیری موضوع، حدود ســاعت 
۱۴ ظهر پنجشنبه خبرنگار کیهان محل دادسرا را ترک کرد. 
در همین حال تعدادی از نیروهای ارزشی نظام به محل 
دادســرای عمومی و انقاب خرم آباد مراجعــه و با اعتراض 
بــه برخورد با خبرنگار بجای چپاولگر بیت المال، خواســتار 
رســیدگی ویژه دســتگاه قضایی به پرونده حیف و میل به 
اثر فرهنگی- تاریخی باغ فاحت خرم آباد با دســتور آیت اه 

رئیسی شدند.

خبرنگار كیهان در لرستان به خاطر افشای مستندات زمین خواری بازداشت شد

آئین گاب گیری همه ســاله در ۱۴ استان ایران به صورت عمده از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد براساس شرایط 
آب و هوایی و اقلیمی انجام می شــود. خادمان آستان مقدس کریمه اهل بیت)س( در مؤسسه اقتصادی فرهنگی زائر این 
روزها برای برداشت گاب از باغات آستان مقدس و تهیه گاب ناب محمدی در بخش جعفریه قم در حال تکاپو هستند.

گاب گیری در قم

خیر قمی ۱۸ واحد مسکن
 به مددجویان واگذار كرد

استاندار آذربایجان غربی:
تیراندازی منجر به فوت
 2 نفر از اهالی اشنویه

 در خاک عراق اتفاق افتاد

رودخانه جان پدر و پسر را گرفت



جـامعـه

درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

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 تایید همه آنها از 

سوی کیهان نیست.
 مدعیان اصاحات زنده اند؟!

 محمد ایمانی در کانال مجازی اش نوشت: »چشم بر هم زدیم و زمان مثل 
برق و باد گذشــت. اما تپه هایی که مدعیان اصاحات آباد کردند)!( از حافظه 
تاریخ گم نمی شــود. مثل همین کاری که به واســطه وعده های فریبکارانه، 
بــا زندگی مردم کردند. ایــن روزها گویا اتوبوس خاتمــی و برخی مدعیان 
اصاحات، چپ کرده و دسته جمعی مرده اند؛ که هیچ خبری ازشان نیست. 
گفتند اگر روحانی را انتخاب نکنیــد، دار ۵هزار تومان و پراید ۵0 میلیون 
می شود. اما حاا که با »تَکرار می کنم« و »ما تضمین روحانی هستیم«، پراید 
۹0 میلیون و سکه ۶ میلیون شده، نه آقای »تَکرار می کنم« و نه »فراکسیون 
امید« دم برنمی آورند. زیباکام درســت گفت که »اصاحات در دوم اسفند 
۱۳۹8 ُمرد؛ چون کرونا بود، نمی شد ختم و شب هفت گرفت«. اما انتخابات، 

زمان انتشار خبر مرگ این جماعت بود. آنها سالهاست ُمرده اند.«
سقوط نرخ رشد جمعیت

 سید یوسف مرادی: »غربگرایان ایران در اجراي مو به موي نسخه سازمان 
ملل)سیاست هاي محیط زیست جهاني( در حوزه»کنترل جمعیت«، کاري 
کردند که ایران در دهه۷0 در سراســر جهان رتبه اول را کسب کرد و جایزه 
این نهاد را گرفت! سال۹8 بعد از ۵0 سال، نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر 

از یک درصد رسید! این نرخ در اول دهه هفتاد ۴ درصد بود.«
غده سرطانی

 قاسم اکبری: »هرگاه مردم دنیا سرشان به یک موضوع سرگرم شده است، 
رژیم صهیونیســتی از این غفلت سوءاستفاده کرده و جنایت جدیدی را رقم 
زده اســت. خوب اســت بدانید حاا هم که تمام دنیا سرگرم کرونا هستند 
این غده ســرطانی دســت به کار شده و دویســت هکتار دیگر از زمین های 
فلسطینیان را برای ساخت شهرک های صهیونیست نشین جدید غصب کرده 

است!«
ظهور در کام آیت اه بهجت)ره(

 ســارا قزوینی: »آیت اه بهجت)ره(: فقط منتظر ظهور عام نباشید و ظهور 
خاص را هــم برای خود طلب کنید. ظهور عام زمانی اســت که همه مردم 
حضرت را ببینند؛ و ظهور خاص هنگامی اســت کــه ما در محضر حضرت 

حاضرمی شویم و غیبت بین خودمان و حضرت را رفع کنیم.«
جنگ ادامه دارد...

 زمانی: »جنگ تفنگ ها وتانک ها سالهاست تمام شده ولی چفیه سیدعلی 
خامنه ای داد می زند که مبارزه هنوز ادامه دارد. من امروز اسلحه دستم نیست 

ولی تمام افتخارم این است که چادر بر سرم است.«
چادر پرچم است

 آســید: »چادر پرچم است. دقیقا کارکردی مثل بیرق سپاه در جنگ های 
صدر اســام دارد که اگر سقوط کند، انگار سپاه شکست خورده است. اینکه 
می بینید یک جریان ســازمان یافته یا خود هتک حرمت چادر را سازماندهی 
می کنــد یا از هتک حرمت های به آن حمایت می کند، دقیقا به خاطر همین 

کارکرد است.«
شوخی با ریال و تومان

 کاربری هم با انتشار این تصویر نوشت: »خداییش چرا الکی به طرح دولت 
درباره تبدیل واحد پول رســمی از ریال به تومــان ایراد می گیرد. چندثانیه 
تصویر زیر رو ببین؛ خوب بود رســانه ها تیتر میزدن »امنیت، قطعه گمشده 
محصول نهصد میلیون ریالی )۹00.000.000 ریال( سایپا«؟ حاا تیتر رو با 

عبارت ۹0 میلیون تومانی بخونید.«

کشف 20 هزار شیء 
و عتیقه  مسروقه در 

103 کشور

 بنا بر اعام پلیس بین الملل )اینترپل( جهان
در یک عملیات هماهنگ مبارزه با قاچاق 
در 10۳ کشــور جهان، 101 نفر بازداشت و 
نزدیک به 20 هزار شــیء و عتیقه جات 

مسروقه کشف و بازیابی شدند.
به گزارش ایرنا به نقل از نشــریه فوربس، 

در عملیاتی با هماهنگی ســازمان جهانی گمرک، پلیس بین الملل و پلیس 
اتحادیه اروپا )یوروپل(، ۳00 مورد تحقیقات در ۱0۳ کشور جهان به جریان 
افتــاد که در نهایت بــه بازیابی نزدیک به ۲0 هــزار عتیقه جات و دیگر آثار 

باستانی مسروقه منتهی شد.
در بین عتیقه جات کشف شده،  اشیای قیمتی دزدیده شده از کشورهای 
جنگ زده و آثار هنری به ســرقت رفته از موزه ها و بناهای تاریخی به چشم 

می خورد.
پلیس آرژانتین در بزرگ ترین توقیف این عملیات، دو هزار و ۵00 سکه 
عتیقه را که در فضای آناین به مزایده گذاشــته شــده بودند، بازیابی کرد و 
پلیس لتونی نیز در تحقیقات خود موفق به کشــف یک هزار و ۳۷۵ ســکه 

قدیمی  شد.
در بخشــی از این عملیــات هماهنگ جهانی، مقامات اســپانیا نیز در 
فرودگاهی در شهر مادرید چندین عتیقه کمیاب و نادر متعلق به دوره پیش 
از کشــف قاره آمریکا را توقیف کردند. این اشــیاء قیمتی شامل یک ماسک 
طایی، مجسمه هایی از جنس طا و جواهرات قدیمی  بود که از کشور کلمبیا 

به سرقت رفته بودند.  
مقامات پلیس افغانستان نیز در مأموریتی موفق شدند تا نزدیک به یک 
هزار شیء قیمتی را درســت پیش از ارسال به استانبول  ترکیه، در فرودگاه 

کابل توقیف کنند.
به گزارش یوروپل، این عملیات گســترده بین المللی پاییز گذشته انجام 
شد اما به دایل عملیاتی، اعام جزئیات آن به زمان حال موکول شده است.

مقامات پلیس در کشــورهای مختلف جهان، در این راستا، در عملیاتی 
موسوم به هفته گشت سایبری به طور خاص بر معاماتی که از طریق اینترنت 
انجام می شــود، تمرکز کردند. اینترنت این روزها به یکی از ابزار پرکاربرد در 

بازار سیاه آثار هنری و عتیقه جات تبدیل شده است. 
بنا بر اعام اینترپل، تقریبا یک ســوم  اشــیای قیمتی که در جریان این 
عملیات  بازیابی شدند در فضای آناین به فروش گذاشته شده بودند. قاچاق 
 اشیای هنری و تاریخی معموا توســط همان شبکه های تبهکار بین المللی 
انجام می شــود که در رأس معامات مواد مخدر و ساح قرار دارند. به گفته 
مأموران اینترپل، مخفی کاری ها در معامات  اشیای مسروقه فرصت  مناسبی 
را برای پو لشویی و کاهبرداری فراهم کرده که به تامین مالی این شبکه های 

جرایم سازمان یافته کمک می کند.  
»کارترین ِد بوله« رئیس یوروپل با انتشــار بیانیــه ای در این باره گفت: 
جرم سازمان یافته  اشــکال گوناگونی دارد که قاچاق کااهای فرهنگی یکی 
از آن هاســت؛ کســب و کاری که نه از ســوی جاعان خودنما بلکه توسط 
شبکه های تبهکار بین المللی اداره می شود. نمی توان حساب آن را از مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر و تسلیحات جدا کرد. می دانیم که گروه های مشابهی پشت 

هر دو هستند زیرا پای پول هنگفتی در میان است.
بر طبــق برآوردها، قاچاق آثــار هنری و عتیقه جات ســاانه میلیارها 
دار درآمــد بــه همــراه دارد و پس از تجــارت موادمخدر و تســلیحات، 
 به عنــوان یکی از ســودآورترین تجارت های غیرقانونی در جهان شــناخته 

می شود.  
آن طور که به نظر می رسد قاچاقچیان عتیقه از شرایط قرنطینه در جهان 
برای به دست آوردن  اشیای قیمتی مورد نظر خود سوءاستفاده می کنند. در 
ماه مارس یکی از نقاشــی های ونگوگ از موزه  ای در هلند که به دلیل کرونا 
تعطیــل بود به ســرقت رفت و گروه های دیده بان نیز ایــن روزها از افزایش 
فعالیت گروه های آناینی خبر می دهند که در دســتبرد زدن به مســاجد و 
بناهای تاریخی واقع در خاورمیانه و آفریقای شمالی که به دلیل کرونا بدون 

هیچ محافظتی به حال خود رها شده اند، دست دارند.   

 اثبات تأثیر 
واکسن کووید19 

بر میمون  ها 

تأثیر یک واکسن کووید1۹ که در چین چین
تولید شده، روی میمون  ها به اثبات رسیده 

است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، بر اساس 
گزارشــی که در مجله Science منتشــر شده 
اســت، محققان ۱۱ ویروس را از ۱۱ بیمار جدا 

کردند که از این میان، پنج نفر از کشــور چین، سه نفر از ایتالیا، یکی نفر از 
سوئیس، یک نفر از انگلیس و دیگری از اسپانیا بود.

مطالعات حیوانی نشان داد که واکسن PiCoVacc می  توانند آنتی  بادی  های 
خنثی کننده ویروس کرونا را به بدن موش  ها، رت  ها و پستاندارانی غیرانسانی 
)پریمات  ها( وارد کند. محققان دو دوز متفاوت از واکسن را به هشت میمون 
تزریق کردند. میمون  ها ســه هفته در معرض ویروس کرونا قرار گرفتند ولی 

به این بیماری مبتا نشدند.

تولد ساانه 1۵0 بیمار تااسمی جدید 
در کشور

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت 
از تولد ساانه 1۵0 بیمار تااسمی جدید در کشور خبر داد.

مهدی شادنوش به ایسنا گفت: کل بیماران تااسمی که در سامانه وزارت 
بهداشــت ثبت شــده اند، نزدیک به ۱8 هزار و ۳00 نفر هستند که در ۲۲۵ 
بخش تزریق خون به آنها ارائه خدمت می شود. همچنین ساانه حدود ۱۵0 
بیمار جدید تااســمی در کشور متولد می شوند. شــادنوش افزود: متاسفانه 
بیشــترین میزان موارد جدید تااسمی در کشور مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان است و علت آن رواج ازدواج های فامیلی و غیر رسمی است. البته 
اخیرا بزرگان اهل تســنن مردم در سیستان و بلوچستان همکاری کردند تا 

بدون انجام آزمایش پیش از ازدواج، ازدواجی را ثبت نکنند.
راه اندازی ۵0 مرکز جامع بیماران خاص

وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در راســتای تسهیل ارائه خدمت به 
بیماران تااســمی، افزود: در راســتای ارائه خدمات درمانــی و فرآیندهای 
پنج گانه تزریق خون، معاینه، ارائه داروها، توان بخشــی و دندان پزشــکی به 
صورت متمرکز، در سال ۱۳۹8 راه اندازی 8۳ مرکز جامع بیماران خاص برای 
ارائــه خدمت به این بیماران کلید خورد که تاکنون ۵0 مرکز از این مراکز به 
مرحله بهره برداری رســیده است که این خدمات در آنها با تعرفه دولتی قابل 

ارائه است.
خدمات رایگان برای بیماران تااسمی

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزرات بهداشت با اشاره 
به وضعیت هزینه ای بیماران تااسمی در قبال خدمات درمانی شان در کشور، 
اظهارداشــت: حمایت های مالی در قالب بسته خدمتی بیماران تااسمی از 
سوی وزارت بهداشت انجام شده است که شامل پرداخت هزینه های درمانی 
اســت که یا هزینه هایشان از ســقف حمایت بیمه ای بیشتر است و یا اصا 
حمایت بیمه ای ندارند بنابراین خدمات برای بیماران به صورت رایگان است.

کمک هزینه ۴ میلیونی برای ارتودنسی تااسمی ها
شادنوش تاکید کرد: برای خدمات دندان پزشکی روتیِن بیماران تااسمی 
ســاانه بالغ بر 800 هزار تومان به عنوان کمک هزینه پرداخت می شــود. 
همچنین کمک هزینه تااســمی ها برای خدمات ارتودنسی در پیش از این 
ساانه دو میلیون تومان بود که در حال حاضر به چهار میلیون تومان افزایش 

یافته است.

 عبور قطار 
از روی

 17 کارگر 

هند کردند  اعام  هند  داخلی  رسانه های 
عبور قطار از روی دست کم 17 کارگر که 
روی ریل به خواب رفته بودند، منجر به 

مرگ آنها شد.
به گزارش ایسنا، در این حادثه که ساعت 
۶:۳0 بامداد روز جمعه به وقت محلی در شهر 

»اورنگ آباد« واقع در ایالت »ماهاراشــترا« در جنوب هند رخ داد، چند نفر 
دیگر نیز مصدوم شدند.

یک سخنگوی اداره راه آهن هند در این باره گفت: این قطار با واگن های 
خالی از روی این کارگران که در مســیر بازگشــت به خانه روی ریل یا در 
اطراف آن به خــواب رفته بودند، عبور کرده و ۱۷ تن از آنان جان خود را از 

دست داده اند.
راننده قطار با دیدن افرادی که روی ریل راه آهن خوابیده بودند سعی در 

متوقف کردن قطار داشته اما موفق نشده است.
بنابر گزارش اســپوتنیک، پس از اعام قرنطینه سراسری از سوی دولت 
هند و با هدف مقابله با شیوع کرونا، میلیون ها کارگر مهاجر ناچار شده اند با 

پای پیاده و در شرایطی سخت به خانه های خود بازگردند.

صفحه 10
شنبه 20 اردیبهشت 1399
15 رمضان 1441 - شماره 22461

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در نظر دارد مناقصه عمومی )خدمات پشتیبانی اعم از انجام 
امور خدمات نظافتی، سرویس دهی آبدارخانه های ساختمان های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان( به شماره 2099004071000001 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و ازم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه 

تاریخ 99/2/13 می باشد.
مهلت زمانی بازدید از ســاختمان های اداری بنیاد شــهید و امــور ایثارگران: از تاریخ 

1399/2/21 لغایت 1399/2/31 در مدت زمان ساعات اداری و در روزهای کاری هفته
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 99/2/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه تاریخ 99/3/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9/30 روز یکشنبه تاریخ 99/3/11

جهــت تماس دســتگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطاعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف، ب و ج به آدرس: یزد- بلوار شهید بهشتی- اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و تلفن 

03536249111 مراجعه نمائید.
ضمنا هزینه درج در دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک 
مرحله ای خدمات تامین نیرو 

جهت انجام امور خدمات 
نظافت و سرویس دهی 

خدمات پذیرایی
نوبت دوم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

شیوه ثبت نام و عرضه خودرو باید اصاح  و بستر دالی جمع شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مقرر شد 
ماک تصمیم گیری قیمت خودرو شورای رقابت باشد و 
ظرف چند روز آینده قیمت ها بر اساس فرمول شورای 

رقابت به منظور اجرا توسط خودروسازان اعام شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بازرســی کل کشور، 
حجت ااسام حسن درویشیان در جمع خبرنگاران در رابطه 
با اقدامات سازمان بازرسی در بحث برخورد با برخی تخلفات 
صنعت خودرو اظهار داشت: همواره نظارت بر موضوع خودرو 
را به عنوان یکی از اولویت های اصلی برنامه های نظارتی مدنظر 
داریم. در رابطه با قیمت  گذاری خودرو و ضرورت افزایش تیراژ 
تولید، از چند وقت پیش مکاتباتی با معاون اول رییس جمهور 
و وزارت صمت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم. درویشیان  
با  اشــاره به جایگاه قانونی شــورای رقابت  افزود: طبق بند ۵ 
مــاده ۵8 قانون اجرای سیاســت های کلی اصــل ۴۴، باید 
شــورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودرو های انحصاری را 
که تشخیص انحصاری بودن هم به عهده آن هاست، مشخص 
کند. تشخیص شورای رقابت آن  است که خودرو های تولیدی 
ســایپا و ایران خودرو به واسطه عدم وجود واردات انحصاری 
اســت، بنابراین تعیین قیمت و فرمول قیمت به عهده شورای 

رقابت است.
 قیمت خودرو ظرف روزهای آینده

 بر اساس فرمول شورای رقابت اعام می شود
 وی ادامه داد: متأســفانه مدتی است که شورای رقابت را 
از گردونه انجام تکلیف قانونی خود کنار گذاشته اند، اما اخیرا 
با تأکید معاون اول رئیس جمهور و مکاتباتی که با وی داشتیم 
و همچنین جلســه ای که  روز پنجشــنبه در وزارت صمت با 

حضور وزیر، معاونان و دســتگاه های نظارتی از جمله سازمان 
بازرسی تشکیل شد از رییس شورای رقابت هم دعوت شد.در 
این جلسه مقرر شد ماک تصمیم گیری فرمول شورای رقابت 
باشــد و ظرف چند روز آینده قیمت خودرو بر اساس فرمول 
شــورای رقابت به منظور اجرا توسط خودروسازان اعام شود. 
این مسئول عالی قضایی پیش بینی کرد ظرف هفته آینده بر 
اساس فرمول شورای رقابت مقرر شده قیمت خودرو مشخص 
شود. درویشــیان ادامه داد: یکی از اختاف های بین شورای 
رقابت با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
این است که آنها و خودروساز ها می خواهند قیمت تعیینی را 
بر اساس همه هزینه های مرتبط با تولید خودرو و غیرمرتبط با 
آن تعیین کنند، ولی شورای رقابت معتقد است طبق قوانین 
باید هزینه های واقعی تمام شــده مرتبــط با تولید خودرو به 
اضافه درصد و میزان تورمی که هر ســال بانک مرکزی اعام 
می کند به عاوه بهــره وری و کیفیت قیمت خودرو را تعیین 

کند.
چه اتفاقی افتاده  که خودروی۴0 تا ۵0 میلیونی
 به یک  باره 8۵ تا ۹0 میلیون تومان شده است؟

وی با تأکید بر اینکه ظرف چند روز آینده قیمت خودرو 
شــورا بر اساس فرمول شورای رقابت اعام خواهد شد، گفت: 
التهابات قیمتی اخیرا تشــدید شــده در حالیکه هیچ اتفاقی 
نیفتــاده و خودرویی که قیمــت آن ۴0 تا ۵0 میلیون تومان 

بوده به یک  باره 8۵ تا ۹0 میلیون تومان شده است.
 اگر خودرو به میزان مناسب عرضه می شد 

قیمت ها نجومی باا نمی رفت
رییس سازمان بازرسی کل کشور بخشی از این التهابات را 

ناشی از نحوه عرضه خودرو دانست و  افزود: اگر خودرو به میزانی 
که بازار این التهاب را پیدا نکند، عرضه می شد قیمت ها این گونه 
نجومی باا نمی رفت. از سوی دیگر این شرکت ها مثل سابق به 

جز دو مورد، عرضه به صورت فروش فوری هم نداشته اند.
گاهی ماهرترین فرد با قوی ترین پهنای باند هم 

در ثبت نام عرضه محصوات خودروسازان 
موفق نمی شود!

درویشیان با  اشاره به شکایات مردم به قوه قضائیه از نحوه 
ثبت نام خودرو در ســایت ایران خودرو و ســایپا اظهار داشت: 
مردم گایه می کنند که در ســایت ایران خودرو و ســایپا اگر 
قوی ترین پهنای باند را هم کســی در اختیار داشــته باشد و 
ماهرترین فرد هم پشت سیســتم نشسته باشد گاهی ظرف 
چند دقیقه اعام می شود که ظرفیت پر شد و امکان ثبت نام 
نیســت. حتما این بحث را با کمک مسئوان ذی ربط دنبال 
می کنیم که شــیوه ثبت نام و نحوه عرضه خودرو اصاح و از 
سوی دیگر بستر دالی جمع شود. وی ادامه داد: اینکه یک نفر 
تعداد زیادی خودرو را در اختیار بگیرد و احتکار کند تا قیمت 
افزایش پیدا کند و به سود های نجومی برسد، مناسبت نیست 
و باید اصاح شــود. وزیر صمت دســتور اکیدی داد که این 
موضوع پیگیری و با کسانی که موجب التهاب بازار و افزایش 
قیمت های غیرواقعی می شــوند، برخورد شود. رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار هفته گذشته 
برای اصاح قیمت خودرو در کارخانه شــرایطی را گذاشــته 
است، گفت: تضمین داخلی ســازی، کاهش ارزبری، افزایش 
تولیــد و افزایش کیفیت خودرو و عدم ایجاد حاشــیه بازار از 
جمله مــواردی بود که این ســازمان اول حصول آن را مورد 

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد

توقف واردات ماسک   و الکل به کشور و صدور مجوز صادرات کیت  های سرولوژی ایرانی
رئیس ســازمان غــذا و دارو گفــت: کیت  های 
ســرولوژی در کشــور ما به وفور تولید می  شود و ما 
صادرات کیت  های ســرولوژی را به کشورهای مطرح 

جهان آزاد کردیم.
به گزارش تســنیم، محمدرضا شانه ســاز با بیان اینکه 
پارچه  ای که در کشور تولید می  کنیم کیفیت بهتری نسبت 
به انواع خارجی لباس  های محافظتی دارد، اظهارداشــت: در 
زمینه کیت صادر کننده  ایم و تســت  های سرولوژی را صادر 
می  کنیم. در زمینه تولید ونتیاتور نیز نیاز کشور را برطرف 
کرده  ایم و دپوهایی که احتمال می  دهیم در پیک  های بعدی 
مورد اســتفاده قرار دهیم را انجام می  دهیم و سعی می  کنیم 
زمینه صادرات را نیز فراهم کنیم؛ امیدواریم جزو کشورهای 

پیشتاز در زمینه تولید دارو واکسن کرونا باشیم.
سرنوشت فاویپیراویر و رمدسیویر در درمان کرونا

شانه ساز با اشــاره به داروهای درمان کرونا خاطرنشان 
کــرد: داروی »فاویپیراویر« در فاز نهایی مطالعه اســت و تا 
این لحظه در درمان کرونا نتوانسته است نمره قبولی بگیرد. 
داروی »رمدسیویر« نیز در برخی کشورها توصیه شده است 
و بارقه  های امید درباره این دارو پررنگ  تر شــده اســت اما 
نمی  توان اظهارنظر قطعی داشــت و این داروها باید همزمان 
با داروهای دیگر برای درمان کرونا مورد استفاده قرار بگیرند. 
ما جزو معدود کشــورهایی هســتیم که این داروها را مورد 
کارآزمایی بالینی قــرار می  دهیم و ظرفیت و توان تولید هر 

دو دارو را داریم.
وی افزود: در کشور چند مرکز خصوصی و مراکز وابسته 
به دولــت در حال کار کردن در زمینه   تولید واکســن  اند و 
محققین ما در زمینه تولید واکسن در حال تاشند؛ ویروس 
پیچیده اســت و حدود یکسال طول می  کشد که واکسنش 

تولید شود.

مشکات واردات داروی بیماران ام  پی  اس
رئیس ســازمان غذا و دارو با اشــاره به وضعیت بیماران 
خاص، گفت: به جز موارد خاصی که ناشــی از تحریم  هاست 
مشــکلی در زمینه داروهــای بیماران خاص وجــود ندارد. 
درخصوص بیماران تااســمی نیز مشــکلی بــرای تأمین 
داروهایشــان نداریــم؛ البته در دنیا تمام پروازها کم شــده 
اســت و این امر مزید بر مشــکات قبلی ما مانند تحریم  ها 
شده اســت اما به این بیماران اطمینان خاطر می  دهیم که 
نگرانی نداشته باشند؛ در بیماران ام  پی  اس مشکل داریم که 
شرکت  های خارجی از ترس آمریکا توان صادر کردن داروی 

این بیماران را ندارند.
دپوی 10 برابری واکسن آنفلوآنزا 

نسبت به سال گذشته
شانه ساز درخصوص ذخایر واکسن آنفلوآنزا اظهارداشت: 
در بخش بهداشت حدود ۱0 برابر سال گذشته برای گروه  های 
آســیب  پذیر این واکسن را پیش  بینی کرده  ایم و تأمین ارز و 
اعتبار آن به ســرعت در حال انجام اســت و این واکسن هر 
ســال به دلیل تغییر ویروس آنفلوآنزا تغییر می  کند و سعی 
می  کنیم و امیدواریم که مشــکات بانکی نداشــته باشیم و 

از سال  های بعد می  توانیم واکسن ایرانی را نیز تولید کنیم.
تولید روزانه 2 میلیون ماسک

وی ادامه داد: اینکه کشــوری در معرض شــدیدترین و 
بی  ســابقه  ترین تحریم  ها قرار دارد و برخی کشــورها تصور 
می  کنند که کمبود دارد اما برای صادرات اقام اعام آمادگی 
می  کند به دلیل لطف خدا و پای کار بودن مردم است. روزانه 
بیش از دو میلیون ماسک تولید می  شود و ماسک N۹۵ نیز 
در حال حاضر ۲00 هزار عدد تولید می  شود. با توجه به اینکه 
دپوها و ذخایر در حال تکمیل است اجازه صادرات را نیز به 

صادرکنندگان خواهیم داد.

رئیس ســازمان غذا و دارو افــزود: در زمینه محلول  ها و 
ژل  های ضدعفونی  کننده نیز توانستیم این اقام را در اختیار 
مردم قرار دهیم. نیاز در ابتدا بســیار زیاد بود اما ظرف مدت 
کوتاهــی این اقام تولید شــد. در لباس  های حفاظتی قبًا 
کمتر از دو هزار لباس در روز تولید داشتیم که پارچه  هایشان 
وارداتی بود اما پس از کرونا لباس  هایی از جنس پارچه  های 
لطیف تولید کردیم که از نمونه  های مشــابه کیفیت بهتری 
دارد و مورد تأیید ســازمان انرژی اتمی نیز قرار گرفته است. 
این پارچه  ها به صورتی هستند که از بیرون لباس هیچ چیز 
وارد لباس نمی  شود اما از داخل لباس تعریق را دفع می  کند؛ 
به زودی با پر شــدن دپوهای خود در زمینه این لباس  ها در 
دانشگاه  های علوم پزشکی کشور، به صادرات این لباس  ها نیز 

خواهیم پرداخت.
نیمایی شدن ارز داروهای بدون نسخه

شانه ســاز درخصوص نیمایی شــدن ارز برخی داروها 
گفت: ۳0 درصد داروهای ســاخته شــده ارز ۴۲00 تومانی 
می  گرفــت و این ارز به مواد موثره تخصیص می  یافت و بقیه 
اجزا با ارز نیمایی محاســبه می  شــد؛ اینکه مــا مواد موثره 
داروهای OTC )داروهای بدون نسخه( را با ارز نیمایی تأمین 
خواهیم کرد به معنای افزایش قیمــت این داروها خارج از 
میزان نرمال تورم کشــور نخواهد بود. هرچه به تولید داخل 
توجه جدی  تری داشته باشیم قیمت نیز به نفع مصرف کننده 

خواهد بود.
صادرات کیت های سرولوژی

وی در پاسخ به این ســؤال که وضعیت تولید کیت در 
کشور ما چگونه است، بیان کرد: کیت  های سرولوژی در کشور 
ما به وفور تولید می  شود و ما صادرات کیت  های سرولوژی را 
آزاد کردیم و درباره سایر انواع کیت  ها نیز می  خواهیم ذخایر 
خود را تکمیل کنیــم و به همین دلیل جلوی واردات آن  ها 

را نگرفته  ایم. واردات برخی اقام مانند ماســک  ها و الکل را 
متوقــف کرده  ایم و در زمینه کیت و ونتیاتور با وجود اینکه 
در کشور تولید می  شود می  خواهیم اگر پیکی رخ بدهد دچار 

بحران نشویم و برای همین جلوی واردات آن را نگرفتیم.
رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه در کمیته علمی 
کرونــا انواع کیت  ها مورد بحث و بررســی قــرار می  گیرد، 
گفت: برخی کشورها تســت  های سرولوژیک را قبول دارند؛ 
متخصصین کشــور مــا انواع دیگر کیت  هــا را به کیت  های 
سرولوژیک ترجیح می  دهند اما این کیت  ها در کشور ما تولید 
و بسیاری از اقام به کشورهای مطرح دنیا صادر می  شود. در 
داروســازی و بخش  های مختلف کشور همچنین در زمینه 
مسائل علمی و تحقیقاتی جزو کشورهای برتر دنیا هستیم و 
وزرای بهداشت ناحیه ِامرو )EMRO( در بازدید از کشور ما به 

این مسئله اذعان داشته  اند.
چرا قیمت ماسک بااست؟

شانه ساز در پاســخ به سؤالی مبنی بر باا بودن قیمت 
ماسک در کشور اظهارداشت: چند نوع ماسک داریم. ماسک 
N۹۵ مورد نیاز کادر درمان است که در کشور تولید می  شود 
و نســبت به نمونه    های خارجی قیمت کمتری دارد. سه نوع 
ماســک داریم؛ یکی ماسک ســه ایه که قیمتش زیر هزار 
تومان تعیین شده است؛ نوع دیگر ماسک، ماسکی است که 
توســط بسیج اصناف تولید و تا قیمت دو هزار تومان عرضه 
می  شود؛ نوع دیگری از ماســک وارداتی است که بخشی از 
آن  ها وارد شده و بخش دیگر ثبت سفارش شده  اند که قیمت 
بااتری تا پنج هزار تومان نیــز دارند. ما همه موانع را برای 
تولید این اقام در کشــور برداشتیم. در زمینه دستکش نیز 
کمبودی نداریم و از دستکش  های فریزری تا اتکس تولید 
می  شود. ماده اولیه دستکش اتکس وارداتی است که ممکن 

است این امر باعث بااتر بودن قیمت این دستکش  ها باشد.

فوت 2 نفر بر اثر فرار و استرس

زلزله 5/1 ریشتری استان تهران 
خسارت و تلفات مستقیمی  بر جای نگذاشت

استاندار تهران گفت: زلزله بامداد جمعه هیچ گونه 
خســارتی نظیر تخریب واحد های مسکونی و دیگر 

سازه ها را در پی نداشته است.
زلزله دقایق ابتدایی جمعه در اســتان تهران باعث شد 

بسیاری از مردم شب را بیرون از منزل به صبح برسانند.
انوشــیروان محســنی بندپی در مصاحبه اختصاصی با 
خبرگزاری صدا و سیما، با تبیین جزئیات وقوع زلزله  بامداد 
جمعه در استان تهران، اظهار داشت: در دقایق پایانی شامگاه 
پنجشــنبه، زلزله ای به شدت ۲/۹ ریشــتر در دماوند روی 
داد که شــعاع تأثیر اولیه اش اطــراف رودهن و بومهن بود و 
بافاصله پس از آن در ساعت ۴8 دقیقه بامداد جمعه، زلزله 
دیگری به قدرت ۵/۱ ریشــتر در همان کانون، اما با شــعاع 

بیشتر رخ داد.
محسنی بندپی افزود: این زلزله به حدی شدید بود که 
عاوه بر پایتخت در جنوب مازندران، اســتان البرز و برخی 
استان های دیگر احساس شــد و شرق شهر تهران را نیز به 

شدت تحت تأثیر قرار داد.
وی ادامــه داد:  کانون وقوع این زلزله را ابتدا روســتای 
زیــارت اعام کردند، در حالی که مرکــز وقوع این زلزله در 
روستایی به نام زیار در اطراف گسل ُمشا است، گسلی که در 
شــهر دماوند و در مرز میان استان های تهران و مازندران در 

نزدیکی امامزاده هاشم قرار دارد.
همچنین به گزارش ایسنا، استاندار تهران گفت: از بدو 
وقوع زلزله تیم های امدادی، خدماتی، اورژانس و هال احمر 
وارد کار شده وبافاصله اکیپ های امداد و نجات به روستاهای 

محل وقوع زلزله که در گسل مشا بوده، اعزام شدند. 
محسنی بندپی افزود: خوشبختانه خسارت های مالی و 
جانی ناشــی از زلزله نداشــتیم و تنها دو مورد فوتی ناشی 
از عوارض غیراز زلزله )یکــی در گیاوند که بر اثر فرار یک 
ســالمند از منزل دچار ضربه مغزی شــده و مورد دومی نیز 
خانم ۲۱ ساله ای بوده که در اثر اضطراب و حمله قلبی ترس 

ناشی از زلزله( جان خود را از دست دادند.
وی تأکیــد کرد: دو هزار و ۶00 نفــر تیم اورژانس و ۶ 
اکیپ هال احمر به روستاهای شهرستان دماوند اعزام شدند؛ 
با همکاری دهیاران، بخشــداران، فرمانــداری و آماده بودن 
تمامی دســتگاه ها از جمله آتش نشانی و راهداری، شرایطی 
فراهم شــد که اکنون با اطمینان خاطر تا این لحظه مسائل 
خاصی که شاهد مشــکلی برای شهروندان در استان تهران 

باشیم گزارش نشده است.
استاندار تهران ادامه داد: مصدومین نیز به جز دو نفری 
که در بیمارستان در حال مداوا هستند، بقیه افراد به صورت 

سرپایی مداوا شدند و به منازل خود بازگشتند.
 وقوع ۴0 پس لرزه

بندپی بیان کرد: بعد از زلزله رکورد بیش از ۴0 پس لرزه 
را داشتیم که بزرگ ترین آن ۳/۹ ریشتر قدرت داشت، تفکر 
اولیه این بود که زلزله از ۲/۹ به شــاید ۵/۱ افزایش یابد، اما 
آن چیزی که مهم است آمادگی تیم هایی است که موظف به 

خدمات رسانی برای امداد و نجات هستند. 
وی افزود: ما مکان های اضطراری برای اســکان موقت 
داریم، همچنین انبارهای هال احمر که در این شرایط باید 
تغذیه مــردم را فراهم کند نیز آمادگــی دارند. مخازن آب 
ذخیره در مناطق مختلف اســتان نیــز آمادگی دارند که در 

صورت قطع انشعابات آب به منطقه آبرسانی کنند.
اســتاندار تهران تأکید کرد: بافاصله پــس از زلزله با 
هماهنگی که با وزارت ورزش و جوانان داشتیم، درهای ۱۷ 
مرکز ورزشــی روباز تهران برای اسکان موقت باز شده بود، 
هر چند نیازی نبود، اما این آمادگی نشــان دهنده آن است 
کــه خودمان را برای چنین مواقعی آماده کنیم، اما تهران را 
با توجه به ویژگی هایی مانند تراکم جمعیت و ساختمان های 
بلنــد مرتبه ای که دارد، باید بــرای آن اقدامات ویژه تری در 
درازمدت بــرای وقوع و مقابله با چنیــن پدیده هایی آماده 
کنیم. یکی از اینها امدادهای پهپادی است که باید هم برای 

هال احمــر و اورژانس در نظر بگیریم، زیرا زلزله با توجه به 
بررسی که تا به امروز شده اکثراً در دمادم صبح یا نیمه شب 

اتفاق می افتد.
۳۳ مورد مصدومیت غیرمستقیم در زلزله

اما همان طور که گفته شــد این زلزله تلفات مســتقیم 
ناشی از تخریب نداشت و تعدادی از هموطنان بر اثر استرس 

یا در حال فرار  از زلزله دچار مصدومیت هایی شدند.
در همین زمینه رئیس ســازمان مدیریت بحران به ایرنا 
گفت: بر اثر وقوع زلزله بامداد جمعه شب در منطقه دماوند و 
تهران و حاشیه برخی از شهرهای در مسیر گسل این زلزله، 

۳۳ نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
اســماعیل نجار افزود: از این تعــداد در مجموع ۱۹ نفر 
مربــوط به منطقه دماونــد و ۱۵ نفر نیز مربــوط به تهران 
هستند، که بر اساس آخرین آمار و اطاعات موجود از تعداد 
۱۵ نفر تهران تاکنون ۱۱ نفر به صورت سرپایی درمان شدند 
و چهار نفــر مابقی هم اکنون در بیمارســتان تحت درمان 

هستند.
نجــار با بیان اینکه هــم اکنون نیروهــای امدادگر در 
مناطــق مربوطه حضور دارند و اوضاع تحت کنترل اســت، 
گفت: با توجه به نظریه کارشناســان و تجارب به دست آمده 
از زلزله های مختلف کشــور جای نگرانی خاصی وجود ندارد 

و مردم نگران نباشند.
کوهستانی بودن منطقه ، علت صدای مهیب زلزله

رئیــس مرکــز لرزه نــگاری کشــور  بــه خبرگزاری 

صداوسیما درباره صدای مهیب زلزله اخیر گفت: کوهستانی 
بودن منطقه گســل مشــا موجب  این صدادر منطقه شده 
است. زلزله مترادف با شکســتن سنگ هاست و گسل مشا 
کامًا ســنگ بــرون زد دارد و کامًا طبیعی اســت که این 
 زمین لــرزه در نزدیکــی محل صدای زیــادی ایجاد کرده 

است.
مرادی درباره احتمال فعالیت آتشفشــان دماوند با این 
زمین لرزه، اظهار داشــت: منطقه را مرتب پایش می کنیم، 
تمام این رویداد کامًا روی گســل مشــا است که شیب به 
ســمت شمال دارد و ویژگی گسل مشا که حرکت چپ گرد 
دارد کامًا قابل مشاهده است. این فعالیت ربطی به فعالیت 

آتشفشان دماوند ندارد.
 آمادگی ستاد بحران شهرداری تهران تا سه روز

رئیس ســتاد بحران شهرداری تهران در پی وقوع زلزله 
بامداد جمعه پایتخــت گفت: پایگاه هــای مدیریت بحران 
شهرداری فعال اســت  و نیرو های ما تا ۳ روز در آماده باش 

کامل قرار دارند.
رضا کرمی محمدی افزود: با توجه به لرزه خیزی گســل 
مشا توصیه می کنیم که شهروندان اپلیکیشن »شهر آماده« 

را نصب و نکات آموزشی درخصوص زلزله را مطالعه کنند.
وی به شــهروندان توصیــه کرد راه هــای اضطراری و 
خیابان های شهر را مســدود نکنند تا امدادرسانی احتمالی 
دچار مشکل نشود و در حین زلزله نقطه امنی پیدا کنند و از 

آسانسور استفاده نکنند.

براساس آمار ثبت شــده در پایان سال گذشته، 
میزان تولد کشــور به یک میلیون و 1۹۶ هزار و 1۳۴ 
نوزاد رسید که بر این اساس نرخ رشد جمعیت به کمتر 

از یک درصد کاهش پیدا کرده است.
بــه گزارش مهــر، بر اســاس تحقیقات شــورای عالی 
انقاب فرهنگی از ســال ۱۳80 تا ســال ۱۳۹۴ در کشــور 
افزایــش موالید در حــال رخ دادن بوده اســت اما پس از 
ســال ۱۳۹۴ تعداد تولدها با شــیب تقریباً تندی شروع به 
کاهش کرده و در ســال ۱۳۹۷ میزان موالید کشور نسبت 
به ســال قبل با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه شــده که 
در دو دهه اخیر بی ســابقه بوده اســت. ضمــن آنکه در ۶ 

ماهه اول ســال ۹8 این تعداد بــا ۱۳ درصد کاهش مواجه 
 بوده که کاهش بیش از ۹۲ هزار تولدی را به همراه داشــته 

است.
در این گزارش تخمین زده شــده بود که در پایان سال 
۹8، میزان تولد کشــور به رقم یک میلیــون و ۲0۵ هزار و 
۹۵۴ تولد برســد که کاهش بی سابقه ای نسبت به سال های 

گذشته دارد.
در ادامه این گزارش آمده اســت، تعداد تولدهای سال 
۱۳۹۷ در مقایســه با سال ۱۳۹۴ نشان دهنده کاهش ۲0۳ 
هزار و ۷۱0 نفری اســت. همچنین میــزان موالید از حدود 
۲0 در هــر هزار نفر جمعیت در ســال ۱۳۹۴ با کاهشــی 

محســوس بــه ۱۶/۷ در هر هــزار نفر جمعیت در ســال 
۱۳۹۷ رســیده و تخمین زده می شــود که در سال ۱۳۹8 
نــرخ زاد و ولد با ۱۴/۵ تولد بــه ازای هر هزار نفر جمعیت 
 به کمترین حد خود در طی ۵0 ســال گذشــته رســیده 

باشد.
نرخ رشــد جمعیت ایران از ۱/۲۹ درصد در سال ۱۳۹0 
به ۱/۲۴ درصد در ســال ۱۳۹۵ رســیده و برآوردها نشان 
می دهــد که نرخ رشــد جمعیت در حال حاضــر به حدود 
۱ درصد رســیده باشــد ضمن آنکه پیش بینی می شود در 
سال های آینده با کاهش بیشــتر نرخ رشد جمعیت مواجه 

باشیم.

ثبت کمترین نرخ زاد و ولد در کشور طی نیم قرن گذشته در سال 98
سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین آمار ابتای 
قطعی به کووید1۹ و فوت ناشی از این بیماری را اعام 

کرد.
به گزارش وبدا، کیانــوش جهانپور دیروز گفت: از ظهر 
پنجشــنبه تــا ظهر جمعه و بــر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، هزار و ۵۵۶  بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شد و مجموع این بیماران در کشور به ۱0۴ 

هزار و۶۹۱  نفر رسید. 
جهانپور افزود: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۵۵ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۶ هزار و ۵۴۱ نفر رســید. وی 
با بیان اینکه خوشــبختانه تاکنون 8۳ هــزار و 8۳۷  نفر از 
بیماران، بهبــود یافته و ترخیص شــده اند،گفت: دو هزار و 
۷۱۱ نفــر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در وضعیت شــدید 
این بیمــاری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون ۵۵8 هزار و 
8۹۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

تاکنون 8۳8۳7 نفر از بیماران بهبود یافتند
شناسایی1۵۵۶ مورد جدید ابتا به کرونا 

و فوت ۵۵ بیمار دیگر

تأکید قرار داد تا متعاقبا نسبت به اصاح قیمت ها اقدام شود.
درویشــیان ادامه داد: تأکید سیاســت های کلی نظام بر 
اســتفاده از ظرفیت داخل است، لذا کاهش ارزبری تجهیزاتی 
که برای تولید خودرو ازم است، افزایش تولید و عرضه مناسب 
محصوات ایران خودرو و سایپا در تنظیم بازار و کاهش قیمت 
خودرو و مناسب کردن قیمت کمک می کند، از طرفی افزایش 
کیفیت خودرو نیز یکی از مواردی اســت که  اخیرا  نیز مورد 
تأکید مقام معظم رهبری بود.به اعتقاد ما اگر بخواهد قیمتی 
اصاح شــود باید این اتفاقات بیفتد و شاخص های ارزیابی و 

پایش این عوامل پیش بینی، کنترل و رصد شود.
 سازمان بازرسی نحوه عرضه خودرو را 

پیگیری خواهد کرد
وی تأکید کرد: نحوه عرضه خودرو را ســازمان بازرســی 
کل کشور پیگیری خواهد کرد چراکه به شکلی که تا به حال 
عرضه می شــده، اختاف قیمت کارخانه و بازار را خصوصاً در 
یک سال اخیر خیلی کاهش نداده است لذا برخی ضوابط باید 

اصاح شود.
درویشــیان افزود: سایر شــیوه ها و روش ها  برای کوتاه 

کردن دست داان از بازار خودرو باید اصاح شود.



نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ارگان دولت: ایران به هیچکدام از مزایای اقتصادی برجام 
دست پیدا نکرده است

صفحه 11اخبار كشور
شنبه 20 اردیبهشت 1399
15 رمضان 1441 - شماره 22461

سرویس سیاسی-
روزنامه دولتی ایران روز پنج شنبه طی یادداشتی درباره تقای آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نوشت: »در حالی 
که تنها شش ماه تا انقضای مدت زمان تحریم تسلیحاتی ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی 
مانده، ایاات متحده تاش تازه ای را برای محروم کردن ایران از این حق قانونی و توافق شده آغاز کرده است. از نگاه آمریکا، لغو 
تحریم های تسلیحاتی که به ایران اجازه خرید و فروش تسلیحات را می دهد، می تواند در خدمت برهم زدن موازنه قوای نظامی در 

منطقه مورد استفاده قرار بگیرد و ایران را که بالقوه توانایی صادرات تسلیحات را دارد به منابع مالی جدیدی دسترسی ببخشد.«
ارگان دولت ادامه داد: »از دیدگاه دولت آمریکا که با وجود فشــارهای بی ســابقه سیاســی و اقتصادی نتوانسته در پیگیری 
سیاســت های منطقه ای اش به مزیت بهتری در مقایسه با گذشته دست یابد، این تغییر حقوقی، اوضاع را برای آمریکا پیچیده تر 
خواهد کرد. درنظر گرفتن این مسئله به درک انگیزه های قوی آمریکا برای به نتیجه رساندن طرح تمدید تحریم تسلیحاتی یا ارائه 

طرح جدیدی با همان ویژگی های محدود کننده، کمک می کند. رسیدن به چنین هدفی برای آمریکا آسان یا بی هزینه نیست.
این روزنامه دولتی افزود: کشــورهای مشارکت کننده در برجام و همین طور اعضای دائم شورای امنیت بخوبی می دانند که 
موافقت با چنین طرحی می تواند به مفاد توافق هسته ای برای همیشه خاتمه داده و پیامدهایی فراتر از آن به همراه داشته باشد. از 
جمله اینکه ممکن است ایران چنین اقدامی را خصمانه تفسیر کند و در واکنش، نه تنها به طور کامل از برجام بلکه همین طور از 

ان پی تی نیز خارج شود. هر کدام از این تصمیم ها می توانند اوضاع را برای همه کشورها پیچیده تر کنند.«
اذعان به بی دستاوردی برجام

در ادامه این یادداشت آمده است: »از آنجایی که ایران تاکنون به هیچ کدام از مزایای اقتصادی برجام دسترسی پیدا نکرده، 
تمدید تحریم تســلیحاتی چه از طریق تفسیر قطعنامه ۲۲۳۱ یا صدور قطعنامه جدیدی که از نظر ایران نقض تعهدات پیشین 

شمرده شود، دلیلی برای خویشتن داری بیشتر ایران باقی نخواهد گذاشت.«
گفتنی است، برجام علیرغم تکاپوی دست اندرکارانش برای جا زدن آن به عنوان توافقی امنیتی، ماهیت اقتصادی داشت و 
هدف اعام شــده آن از ســوی دولت رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی بود. این توافق یکطرفه، به گفته مقامات دولت دستاورد 

نزدیک صفر داشت و یک حساب بانکی هم برای ایران باز نکرد.
هشدار بانیان وضع موجود درباره شورش گرسنگان!

روزنامه آرمان در یادداشــتی به قلم غامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید و کاندیدای ردصاحیت شده انتخابات 
مجلس یازدهم نوشت:»آنچه تجربه و دانش من می گوید این است که تا نگاه مان به روابط خارجی، نگاهی مثبت و ایجابی نباشد، 
مشکات مان در حوزه های مختلف مرتفع نخواهد شد...تجربه نشان داده قدرت های نظامی به صرف اتکا به توانمندی نظامی خود 
قادر به میدانداری نخواهند بود. ما اتحاد جماهیر شوروی را داشتیم. همین امروز کره شمالی را می بینیم که کشوری هسته ای است 
اما نان ندارد. حتی ایاات متحده با وجود توانمندی های اقتصادی و نظامی، مثا در قبال کرونا غافلگیر می شود که نشان می دهد 

تمرکز بودجه بر مسائل نظامی راهگشا نیست«.
این نماینده مدعی اصاحات در ادامه نوشت:»ازم است نگاه مان را تغییر دهیم. باید عموم مردم را در نظر بگیریم و به سایق 
همه توجه کنیم. ایران برای همه ایرانیان اســت...امروز در شرایطی قرار داریم که همه کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای جهان 
اول مقابل کرونا غافلگیر شدند و به همین دلیل همگی باید توجه داشته باشیم که مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر نشویم«.

پیشنهاد این نماینده مدعی اصاحات درباره تغییر در سیاست خارجی)بخوانید انفعال در سیاست خارجی(، هفت سال است 
که توسط دولت روحانی در حال پیاده سازی است. 

مدعیان اصاحات در تقا هستند تا اینگونه وانمود کنند که مشکات اقتصادی فعلی ناشی از توان نظامی و یا صنعت هسته ای 
است. این در حالی است که در دولت آقای روحانی هم بودجه حوزه دفاعی کاهش یافت و هم در صنعت هسته ای بتن ریخته شد 

و هم مذاکره با آمریکا صورت گرفت.
اما این موارد نه تنها به گشــایش اقتصادی منجر نشــد، بلکه ارزش پول ملی را کاهش و سفره مردم را کوچک کرد. یکی از 
علت های وضع موجود اقتصادی، ســوءمدیریت و اعتماد مطلق دولت به آمریکا و تروئیکای اروپایی و چیدن همه تخم مرغها در 

سبد برجام است.
مدعیان اصاحات با در اختیارداشتن اکثریت مطلق دولت، بانی اصلی وضع موجود هستند، اما با توهین به شعور مردم، ژست 

منتقد گرفته و درباره نارضایتی اقتصادی در جامعه هشدار می دهند! 
ادعای دروغ نماینده لیست امید

روزنامه شــرق در گزارشــی در شماره روز پنج شنبه خود نوشته اســت: »طرح اصاح موادي از قانون انتخابات مجلس، در 
راهروهاي بهارستان معلق مانده. این را سخنگوي کیمسیون شوراها مي گوید. طرحي که تدوین و بررسي آن حدود یک سال و نیم 
از وقت مجلس را گرفت و در پي تغییر نظام انتخابات کشور و اصاح آن بود اما از سد شوراي نگهبان عبور نکرد. حاا دبیر شوراي 
نگهبان فقط به طرح اخیر مجلس اشاره کرده و گفته »در حالي که ما مدت ها و پیش از برگزاري انتخابات اخیر، درباره اصاح قانون 
انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم، اما مجلس محترم هیچ توجهي به این امر نکرد و حاا و در روزهاي پایاني خود تازه به فکر 

اصاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.«
اما نکته حیرت انگیز ادعای نماینده لیســت امید اســت که در این گزارش نیز آمده است: »این در حالي است که به گفته 
میرزایي نیکو عضو کمیســیون شوراها همه نکات ۱0 ماده طرح اخیر مجلس در طرح اصاح موادي از قانون انتخابات هم وجود 
داشته]!![ و شوراي نگهبان ایرادي را متوجه آن ندانسته است. نمایندگان در جلسه یکشنبه هفته جاري در طرح دوفوریتي تصویب 

کردند که نظارت استصوابي شوراي نگهبان باید »طبق قانون« انتخابات مجلس باشد]!![«
ادعای مطرح شده توسط این نماینده در حالی است که در طرح اصاح انتخابات مواردی مانند حذف »وایت مطلقه فقیه« 
و یا حذف »اعتقاد و التزام عملی به جمهوری اسامی ایران« نبوده است در حالیکه که در طرح جدید مردودین مجلس یازدهم 

گنجانده شده است.
روزنامه کیهان در گزارش های متعددی به این طرح پرحرف و حدیث پرداخته اســت. در تازه ترین گزارش کیهان با یکی از 
نمایندگانی که در ابتدا جزو امضا کنندگان اولیه طرح بوده اما در ادامه بنا به دایلی که خود شرح داده و در آن گزارش آمده طی 
نامه ای به هیئت رئیسه تقاضای حذف نامش از امضا کنندگان طرح را داده گفت وگو شده است. علی ادیانی در آن گفت وگو تشریح 
می کند که یک ماده را امضا کردیم اما پس از تصویب دوفوریت طرح و رفتن این طرح به کمیسیون شوراها در این کمیسیون آن 

ماده به ۱0ماده گسترش یافت.
در گزارش کیهان که با عنوان »انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت« منتشر شد آمده است: »]نماینده 
قائمشــهر:[ در نامه نوشــتم که پس از بررسی دقیقی که انجام دادم فهم حقوقی من این بود که این طرح مغایرت های متعدد با 
اصول قانون اساسی دارد. در نامه نوشتم اسم بنده را از امضا کنندگان حذف کنید و همچنین به هیئت رئیسه پیشنهاد دادم که 
این طرح را به دلیل مغایرت هایش با قانون اساسی از دستور کار حذف کنید. در روزهای دیگر هم مخالفت خودم را پشت تریبون 

در صحن علنی ابراز کردم.«
نگاه سطحی، شاعرانه و تزئینی مدعیان اصاحات به »شادی« مردم

روزنامه زنجیره ای همدلی در یادداشتی با عنوان »شادي علیه شورش«! نوشت: »بزرگ ترین نهضت فکري اجتماعي جهان، 
فرایندي به نام انقاب شادي است« و »اگر شهروندان جامعه   اي دچار افسردگي هستند، دولت مقصر است و باید پاسخگو باشد. 
اگر در فضاهاي متکثر حوزه عمومي چون اتوبوس، سینما و مترو و... انبوه مردم لبخند نمي زنند، مانند جرمي عمومي باید توسط 
مدعي العموم تعقیب شود. حق شادي، دادي است که ستاندن آن بر عهده دستگاه  هاي قدرت است. اما به چه دلیل؟ دولت  ها با 
هجوم گسترده به حوزه  هاي عمومي همه چیز را به اشغال خویش در آوردند و اجتماع و اقتصاد و اخاق و سیاست و... یک به یک 

به تصرفشان درآمد. اما یک ابزار همچنان مهار نشد و آن شادي بود.«
روزنامه مدعی اصاح طلب به درستی به ضرورت شادی  اشاره کرده  اما از دایل کمرنگ بودن شادی در جامعه ایرانی سخنی 
نگفته است. اینکه مدعیان اصاحات و سیاستمداران آن کار را به جایی برسانند که مردم شاد ایران با تورم های باای ۶0 درصدی 
و حتی چندصد درصدی در بخش هایی مانند خودرو و مسکن و... روبرو شوند حقیقتی است که رسانه های زنجیره ای در برابر آن، 
سکوت را بر نقد و چالش ترجیح داده اند. ادبیات کلیشه ای و طرح عباراتی مانند اینکه » لبخند نزدن مثل جرمي عمومي باید توسط 

مدعي العموم تعقیب شود!« حاکی از نگاه سطحی، شاعرانه و تزئینی آنها نسبت به مطالبات مردمی است!
کار ویژه زنجیره ای ها ، برای تفرقه افکنی میان منتخبان مردم

با شکست سنگین طیف موسوم به اصاح طلب کارویژه روزنامه های زنجیره ای ایجاد تفرقه در مسیر منتخبان مردم در مجلس 
یازدهم است. البته چندروزی بود که روزنامه های این طیف سرگرم دعواهای درون جناحی خود بودند و گویا بعد از آن چند روز 

دوباره یاد کار مهمشان افتاده اند!
روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه در گزارشی باز هم به موضوع ریاست مجلسی پرداخت که هنوز تشکیل نشده است. در 
این گزارش آمده: »]شوراي ائتاف اصولگرایان[ متمایل به ریاست قالیباف است. شوراي ائتاف اصولگرایان با ریاست حدادعادل 

به شدت به قالیباف بدهکار است.«
چرا شورای ائتاف به قالیباف بدهکار است؟! در بیان علت این روزنامه زنجیره ای خواسته با یک تیر دو نشان بزند هم منتخبان 
مردم را در مجلس یازدهم نسبت به شورای ائتاف بدبین کند و هم کار بسیار با ارزش قالیباف را بی ارزش بنماید: »شهردار سابق 
تهران در ســال ۹۶ به نفع رقیب دیگر کنار رفت و بعدا خودش و یارانش آن را فداکاري نامیدند مشــخص است که در ازاي آن 

فداکاري او حاا ریاست مجلس را طلب کند...«
ادعاهای این روزنامه زنجیره ای آنقدر بدون مصداق است که ناچار به دست و پا زدن افتاده و از باب ضمیرخوانی وارد شده و 
نوشته است: »قالیباف اصا به مجلس آمده که رئیس شود و اگر نمي خواست رئیس شود، یقینا دلیلي نداشت که این همه خود 

را به زحمت بیندازد و تاش کند.«
اما هرچه به پایان این گزارش نزدیک می شویم دست و پا زدن این روزنامه بیشتر از پیش می شود. در بخش آخر این گزارش 
آمده:» در حالي که شــنیده شده]!![ قالیباف در جمع هاي خصوصي گفته هدفش از ورود به مجلس نشستن بر صندلي ریاست 
مجلس است]!![ و ابي ها و رایزني هاي خود را از مدت ها پیش هم آغاز کرده]!![ اما میرسلیم در پاسخ به این سؤال که شانسش 
از قالیباف کمتر است گفته: »تا آنجا که من خودم از زبان ایشان شنیدم چنین ادعایي مطرح نشده و ایشان هم مانند بقیه تابع 

رأي اکثریت است...« 
چنانکه خواندید این روزنامه طیف موسوم به اصاح طلب باز هم از شنیده هایی حرف زده که فقط خودش آنها را شنیده است.

کدخدایی مطرح کرد
بن سلمان

از رؤیای »های تک« شدن عربستان
 تا بی خاصیتی پترودارها

سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: بن سلمان که با 
رویا پردازی به دنبال »های تک« شدن عربستان بود اکنون باید دست نیاز 
دراز کند تا شاید اعانه ای برای او فراهم شده و او را از مهلکه کرونا ساخته 
رهایی بخشد. اتکا به پترودارها دیگر سودی ندارد نه در اداره کشور و نه 

در بذل و بخشش های بی حد و حصر و در پای عمو سام!
عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در خبرها 
آمده است که آرزوهای بن سلمان جوان با حمله ویروس کرونا فرو ریخته و او دیگر 
نه تنها گاو شیردهی برای آمریکا و دیگران نیست که نیازمند حدود شصت میلیارد 

دار برای گذران زندگی روزانه مردم کشور هست.
به گزارش مشرق، وی افزود: بن سلمان که با رویا پردازی به دنبال »های تک« 
شدن عربستان بود اکنون باید دست نیاز دراز کند تا شاید اعانه ای برای او فراهم شده 
و او را از مهلکه کرونا ساخته رهایی بخشد. اتکا به پترودارها دیگر سودی ندارد نه در 

اداره کشور و نه در بذل و بخشش های بی حد و حصر و در پای عمو سام!
معاون وزیر کشور:

انتخابات دور دوم مجلس شهریورماه 
برگزار می شود

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در شهریور انتخابات دور دوم مجلس 
برگزار می شود و ماه آینده هم مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد.

جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه دومین همایش استانداران 
سراسر کشور در جمع خبرنگاران افزود: در این جلسه موضوعات اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی با محوریت جهش تولید و راهکار های تحقق آن ارائه و تصمیم بر 

آن شد تا این راهکار ها و پیشنهاد ها به دولت ارسال شود.
وی با بیان اینکه در شهریور انتخابات دور دوم مجلس برگزار می شود، افزود: ماه 
آینده هم مجلس یازدهم تشکیل خواهد شد و نحوه تعامل با مجلس بر اساس اصل 

تفکیک قوا و تعامل سازنده است.
معاون سیاسی وزارت کشور یادآور شد: ما برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور 
و تصمیم گیری مسائل مهم، دو جلسه را به صورت کمیسیونی با استانداران برگزار 
کردیم؛ در هر کمیســیون تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهم ترین مباحث 

مورد بحث قرار گرفت.
وی بیان کرد: در کمیسیون امنیتی، موضوعات مربوط به ناامنی ها و پیش بینی ها 
مطرح و تصمیمات جدید برای مقابله با ناامنی های احتمالی اتخاذ شد؛ در کمیسیون 

اجتماعی هم مباحث مهم با محوریت کرونا ویروس و تاثیرات آن مطرح شد.
عرف با اشــاره به آثار اقتصادی کرونا بر جامعه، اظهــار کرد: دولت تا به امروز 
تصمیمات مهمی را برای مشکات اقتصادی مطرح کرده و به سرعت هم اجرا می شود.
وی در پایان گفت: بورس یک فرصت برای استفاده از ظرفیت مردم و مشارکت 
آنها در اقتصاد ملی است؛ البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و فقط به عنوان 

هماهنگی ورود پیدا می کنند.
قائم مقام متولی آستان قدس رضوی:

آستان قدس رضوی 
آماده بازگشایی حرم مطهر امام رضا)ع( است 

قائم مقام  متولی آستان قدس رضوی گفت: برای بازگشایی حرم  مطهر 
حضرت امام رضا)ع( تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستیم 
و تصمیم فعلی این ستاد عدم بازگشایی حرم  مطهر رضوی، حتی صحن های 

متبرک برای شب های قدر است.
مصطفی خاکسار قهرودی در حاشیه برگزاری ویژه برنامه »بانوای کاروان« در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه دستورالعمل بهداشتی برای بازگشایی آستان های مقدس و 
اماکن متبرکه تدوین شده است افزود: یکی از دغدغه های اصلی آستان های مقدس 
رضوی و بقاع متبرکه فراهم آمدن هرچه زودتر شــرایط زیارت برای عموم مردم و 

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( با رعایت نکات و ضوابط بهداشتی است.
وی ادامه داد: آســتان قدس رضوی با همکاری ســایر آستان های مقدس 
دســتورالعمل  بهداشتی بازگشایی حرم های مطهر را تهیه و تدوین کرده است، 
این دســتورالعمل با هدف ایجاد محیطی ایمن به منظور پیشگیری از سرایت 
ویــروس کرونا بــر پایه اصل فاصله گذاری اجتماعی و آمــوزش زائران و اجرای 
موازین بهداشــتی و ضد عفونی مکان های فیزیکی مورد استفاده در آستان های 

مقدس تنظیم شده است.
وی گفت: آستان قدس رضوی آمادگی خود را برای بازگشایی حرم مطهر حضرت 
امام رضا)ع( با رعایت اصول بهداشــتی اعام کرده اســت، البته هر تصمیمی برای 
بازگشایی حرم مطهر رضوی باید با همراهی، تصمیم روشن و قطعی ستاد ملی مبارزه 

با کرونا انجام گیرد و ما تابع تصمیمات این ستاد هستیم.
خاکســار قهرودی افزود: همان طور که تصمیم اعمال محدودیت موقت زیارت 
توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ شد، بازگشایی حرم مطهر رضوی نیز با تصمیم 

این ستاد انجام خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد، در زمان مناسب و با آمادگی کامل این بازگشایی طی 

مراحلی انجام خواهد گرفت.
در ویژه برنامه »با نوای کاروان« ۲0 گروه سرود از نوجوانان برای اجرای سرود در 
بیش از ۱۵0 محله شهر با هدف عرض تبریک میاد فرخنده حضرت امام حسن)ع( 

با رعایت کامل مسایل بهداشتی حضور یافتند.
از ۲۴ اسفندماه به دلیل شیوع کرونا و با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا درهای 

حرم مطهر رضوی به روی زائران بسته شد.
كمیته امداد امسال 

۲۰۰ هزار شغل ایجاد می كند
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( با اشاره به  این که این نهاد سال 
گذشته 17۵ هزار و ۹00 فرصت شغلی ایجاد کرد گفت: امسال ایجاد اشتغال 

برای 200 هزار نفر را در برنامه داریم.
مرتضــی بختیاری در حاشــیه بازدید از مراحل احداث واحدهای مســکونی 
آسیب دیده مددجویان کمیته امداد در زمین لرزه پارسال میانه و سراب اعام کرد: 
ســال گذشته برای ایجاد اشتغال ۴ هزار و ۷۱0 میلیارد تومان تسهیات پرداخت  
کردیم و امسال با حمایت دولت و مجلس ۴ هزار و ۹00 میلیارد تومان تسهیات 
دولتی در نظر گرفته اســت و خود کمیته امداد هم ۶ هزار و ۲00 میلیارد تومان 

تسهیات اشتغال پرداخت می کند.
وی با اشــاره به اینکه ۱8۷ واحد مسکونی خسارت دیده از زلزله سال گذشته 
میانه تعمیر شده و تحویل مددجویان شده است ، گفت: تاش می کنیم واحدهای 

احداثی را هم تا پایان شهریور امسال تحویل دهیم .
بختیاری با اعام اینکه امسال احداث ۵۷ هزار واحد مسکونی در برنامه کمیته 

امداد است، اظهار کرد: درصدد خانه دار کردن تمام مددجویان هستیم. 
وی همچنین میزان کمک های مردمی سال گذشته استان آذربایجان شرقی به 
مددجویان را ۱8۶ میلیارد تومان اعام کرد و از افزایش ۴۶ درصدی این کمک ها 

در سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ خبر داد .
با حضور رئیس کمیته امداد کشور توزیع 8۵ هزار بسته غذایی به ارزش هر کدام 

۳00 هزار تومان بین مددجویان استان آذربایجان شرقی آغاز شد. 
در زلزله ۱۷ آبان آذربایجان شرقی  در میانه ۵ تن جان باختند و بیش از ۵ هزار 

واحد مسکونی در سراب و میانه بین ۱0 تا ۱00 درصد خسارت دید .
حدود یک هزار خانوار از آســیب دیدگان این زلزله تحت پوشش کمیته امداد 
بودند که از این تعداد واحدهای مسکونی ۵۷۵ خانوار  ۱00 درصد تخریب  شده و 

نیاز به احداث ساختمان دارند.

درمکتب امام

گرفتاری دوستان
امام حسن)ع( آن قدر گرفتاری که از این دوستان و اصحابش داشت 
از دیگران نداشــت. اصحابی که توجه نداشتند که امام زمان شان روی 
چه نقشه دارد عمل می کند، با خیال های کوچک شان، با افکار ناقصشان 
در مقابلش می ایســتادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و- عرض 
می کنم که- شکســتش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور 

بساط درست کردند.
صحیفه امام؛ ج۹؛ ص۳0 | قم؛ 18 تیر 1۳۵8

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم 
می گویــد در این مدتی که با تعداد زیادی از 
نمایندگان منتخب جلسه داشتم دیدم که واقعًاً 

برای کار کردن انگیزه و برنامه دارند.
محمدباقــر قالیباف منتخب مــردم تهــران 
در مجلس یازدهــم در جمع فعــاان اجتماعی و 
جهادی اسامشهر گفت: انتخابات اخیر نشان داد 
مردم با انقاب عهد اخوت بســته اند و نه افراد و 
جریان ها. مردم از انقاب و آرمان های آن خســته 
نشــده اند بلکه از وعده های عمل نشده و بی عملی 
خسته شده اند و در انتخابات به آن نه گفتند. جریان 
انقابی در این انتخابات با تدبیری که به خرج داد 
پیروز شــد و برای چهار سال مجلس را در اختیار 
خواهد داشــت و باید چنان عمــل کند که چهار 
سال بعد مردم با جان و دل و رضایت دوباره با رأی 

بیشتری به این جریان رأی بدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم رأی 
دادن برخی در انتخابات مخصوصاًًً در تهران را ناشی 
از نارضایتی از نمایندگان خود دانست و گفت: البته 
نماینده مجلس، نماینده آنهایی هم که رأی نداده اند 
هستند. مجلس متعلق به همه است. صدای همه باید 
در مجلس شنیده شود. اما جریان های سیاسی باید 
بدانند هرچــه از آرمان های انقاب و در رأس آنها 
مــردم فاصله بیشــتری بگیرند شــانس کمتری 

بــرای پیروزی خواهند داشــت. البته  اشــکااتی 
هم وجــود دارد کــه در گام دوم انقاب باید این 

 اشکاات بر طرف شود.
قالیباف با بیان اینکــه ما باید از تجربه چهل 
ســال گذشــته در جبران ضعف ها کمک بگیریم، 
تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم با تیزبینی  اشاره کردند جبران این 
ضعف ها منوط به ورود نیروهای جوان تر و با انگیزه تر 
به مجلس بود که بحمــداه این امر تا حد زیادی 
در انتخابــات اسفندماه محقق شــد. نفس ورود 
این تعداد جوان متخصص باانگیزه به مجلس یازد

هم مبارک و مفید است.
وی ادامه داد: در این مدتی که با تعداد زیادی از 
نمایندگان منتخب جلسه داشتم دیدم که واقعاًً برای 
کار کردن انگیــزه و برنامه دارند. این اتفاق مهمی 
 برای انقاب اســامی و جمهوری اسامی است. 
در انقــاب هم جوان ها نقش اصلی را داشــتند و 
اکنون زمان آن اســت که جوانان با تکیه و ایمان 
بــه آرمان های انقاب اســامی نهادهای بر آمده 
از جمهوری اسامی نظیر مجلس شورای اسامی را 
جانی تازه بخشند و هرچه بیشتر در مسیر آرمان های 

انقاب قرار دهند.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسامی، 
بزرگ ترین آرمان انقاب را رسیدگی به مشکات 

مــردم و مخصوصــاًًً محرومین دانســت و افزود: 
نادیده  اســامی این آرمان را  هرگاه جمهــوری 
بگیرد از انقاب اســامی فاصله گرفته است. هیچ 
هیچ کس  این آرمان وجود ندارد.  برای  جایگزینی 
و هیچ جریانی بدون خدمت به مردم موفق نخواهد 
شــد. اگر به هر بهانه ای مــردم را نادیده بگیرد و 
از اداره امور کشور کنار بگذارد موفق نخواهد شد. 
همچنین مســئولین اگر خود را بااتر و قوی تر از 

مردم بدانند موفق نخواهند شد.
وی افزود: کار به جایی رســیده اســت که در 
تهران مردم می گویند اتوبان جدید نخواستیم، اگر 
همین چاله های اتوبان ها را پر کنید هنر کرده اید. 
اینها نتیجه دور شدن از مردم است. نتیجه بی باوری 
به آرمان های انقاب است. مردم انقاب را دوست 
دارند و در انتخابات اســفندماه باز هم این را اثبات 
کردند اما آنهایی را که به مردم خدمت نمی کنند 
دوســت ندارند. به آنهایی که آرمان های انقاب و 
خدمت به مردم را عوام زدگی و عقب ماندگی می دانند 
رأی ندادند. درس بــزرگ انتخابات اخیر برای ما 

این بود.
قالیباف با بیان اینکه مردم در این انتخابات به 
یک جریان نه و به یک جریان آری گفتند، تصریح 
کرد: جریان انقابی در سایه وحدت و عقانیت پیروز 
شــد. وحدتی در جریان انقابی ایجاد شد و همه 

زیــر یک چتر جمع شــدند. اختافــات جزئی را 
به خاطــر مردم و انقاب کنار گذاشــتند. برخی ها 
حتــی در داخــل جبهــه انقاب امیــد چندانی 
نداشتند اما دیدیم  تهران  در  به وحدت مخصوصاًًً 
که وقتی پای آرمان بزرگی به نام خدمت به مردم 

در میان باشد وحدت شدنی و ممکن است.
وی افــزود: البتــه این وحدت زمان برد و تا 
دو روز مانــده بــه روز رأی گیری گفت وگوها و 
رایزنی ها و تبادل نظرها ادامه داشــت. اما نتیجه 
کار رضایت بخش بــود. مــن به شــما اطمینان 
می دهم همه ته دلشــان خواستار وحدت بودند 
خیلی از افراد وارد شــدند و وقت گذاشــتند تا 
وحدت حاصل شد. مردم هم سنگ تمام گذاشتند. 
بــا رأی دادن به همه فهرســت ۳0 نفره اعام 
کردند که طرفدار عقــل و تدبیر جمعی و کنار 

گذاشتن تک روی ها هستند.
قالیباف با بیان اینکه ما به عنوان منتخبان مردم 
بایــد قدر این اعتماد را بدانیم، تصریح کرد: اگر به 
مردم خدمت کنیم آنها هم قدرشناســی خواهند 
کرد کما اینکه در دوم اسفند ۹8 به پاس قدردانی 
از وحدت به همه فهرست رأی دادند. پیام مردم به ما 
روشن و صریح بود گفتند وحدت کنید و آرمان های 
انقاب را در اولویت قرار دهید تا ما هم با رأی دادن 

از شما حمایت کنیم.

یک پایگاه خبــری برزیلی به توانمندی 
ایران در مبارزه با کرونا با وجود تحریم های 
آمریکا پرداخت و نوشــت: ایران علی رغم 
تحریم ها و مشکات اقتصادی، توانمندی خود 

در مواجهه با کرونا را نشان داد.
تارنمای خبری R۷ برزیل با  اشــاره به تجربه 
ایران در مدیریت بحران ها به ویژه در اوضاع کنونی 
و شیوع کرونا نوشــت: ایران علی رغم تحریم های 
سنگین بین المللی و مشکات اقتصادی، توانمندی 
خود در مواجهه با همه گیری کووید- ۱۹ را با تولید 
انبوه ماسک، دستگاه تنفس مصنوعی و کیت های 
تشخیص بیماری نشان داده، به نحوی که به گفته 
مسئوان، پس از تامین نیازهای داخل، این کشور 

به دنبال صادرات آنها است.
در این مطلب با  اشاره به اظهارات علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر اینکه ما 
سال ها هنر زندگی در بحران را آموخته ایم و اخیرا از 
تجربیات کشور برای کار با تکیه بر منابع خودمان 
اســتفاده می کنیم، می افزاید: ایران در چهار دهه 
گذشــته پس از انقاب در سال ۱۹۷۹، بر هشت 
سال جنگ تحمیلی با عراق، بایای طبیعی از جمله 
زلزله و همچنین تحریم های شدید اقتصادی غرب 

فائق آمده است.
ایــن کشــور اکنون بــا تحریم هــای جدید 
ایاات متحده رو به روســت که اقتصاد کشــور را با 
 مشــکل مواجه کرده و بــه تاش ها برای مبارزه با 

کووید- ۱۹ که موجب مرگ بیش از شــش هزار و 
۲00 نفر و ابتای ۹۷ هزار نفر در کشور شده و در 
ماه گذشته سیر نزولی داشته است-  ضربه می زند.

بر اساس این گزارش، »احمد بهفر« مدیرعامل 
شرکت مهندســی ایرانی »احیا درمان پیشرفته« 
می گوید: همه این اتفاقات صنعت ایران را تشویق 
کرده تا جایگزین مناسبی پیدا کند و خود را برای 

مقابله با هر بحرانی تطبیق دهد.
»سورنا ستاری« معاون علمی  و فناوری ریاست 
جمهوری ایران عنوان کرده که سطح کنونی تولید 
تجهیزات و امکانات بیمارستانی پاسخگوی نیازهای 
داخلی است و تقریبا هیچ وسیله و تجهیزات مورد 
نیاز برای مبارزه با سارس-  کووید- ۱۹ وجود ندارد 

که در داخل تولید نشود.
معاون رئیس جمهور ایران افزود: نکته مهم این 
است که ما شرکت هایی با توانمندی باای فناوری 
طراحی و تولید انبوه کاا در مواجهه با وضعیت های 

جدید و پیش بینی نشده جهانی داریم.
ابداعات و توانمندی های ایران در مبارزه با کرونا

در این تارنما با  اشــاره به اینکه ابداعات ایران 
متنوع اســت و اخیرا موسسه معتبر پاستور برای 
تهیه واکســن اقدام کرده، می افزاید: ایران بایستی 
نسبت به ســرمایه گذاری در این زمینه اقدام کند 
چون تحریم های ایاات متحــده به واردات ضربه 

وارد می کند.
به گزارش ســازمان دیده بان حقوق بشــر، 

فشارهای مضاعف ناشی از تحریم ها، به توانمندی 
کشور برای تامین هزینه واردات اقام بشردوستانه 
نظیر دارو و تجهیزات پزشــکی لطمه وارد کرده 

است.
در آغــاز بحران و هفته ســوم فوریه وضعیت 
بغرنج بود و کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
در داروخانه ها و نیز تجهیزات حفاظتی شــخصی 
مانند ماســک، دســتکش و لباس های محافظ در 
بیمارســتان ها مشــهود بود. اما کمبودها به طول 
نینجامید و پزشکان متعددی که در صف مبارزه با 
کووید- ۱۹ در بیمارستان های تهران بودند، اعام 
کردند که تجهیزات حفاظتی مورد نیاز و تســت 

تشخیص کافی را دریافت کردند.
آنها همچنین اعام کردند که واحدهای مراقبت  
ویژه ICU از کار نیفتادند و کمبود دســتگاه های 
تنفس مصنوعی وجود ندارد. وضعیت کاماًً متفاوت 
با کشورهای دیگر از جمله کشورهای پیشرفته تر بود.

ایران، مواد ضدعفونی کننده هم صادر می کند
مسئوان ایران مواد ضدعفونی کننده را صادر 
کرده و تضمین کرده اند که به زودی قادر به صادر 
کردن تجهیزات ضد کووید-  ۱۹ مانند دســتگاه 
تنفس مصنوعی و کیت های تشخیص بیماری به 
خارج خواهند بود. در واقع وزارت بهداشــت ایران 
قبًاً اولین مجوز صادرات کیت های تشــخیص و 

محصوات سرم را صادر کرده است.
رئیس جمهور تأکید کرد که کشورهای زیادی 

فکر می کردند که تحریم ها ایران را ظرف دو ســال 
نابود خواهد کرد و اکنون با توانایی ایران در صادرات 

اقام پزشکی، تحت تأثیر قرار گفته اند.
»احیــا درمان پیشــرفته« که یک شــرکت 
خصوصی بوده و چندین دهه دستگاه های تنفس 
مصنوعی و دستگاه های بیهوشی تولید می کند، در 
زمان بحران اخیر اولویت خط تولید خود را به اقام 
مورد نیاز داده است. بهفر مدیرعامل شرکت می گوید: 
در مواجــه با ویروس کرونا ما تولید خود را ۶ برابر 
کرده ایم و از تولید ۵ دستگاه تنفس مصنوعی در روز 
به تولید ۳0 دستگاه رسیده ایم. به گفته وی دو هزار 
دستگاه منطبق با استانداردهای اروپایی در ظرف دو 

ماه توسط وزارت بهداشت ایران تولید شده است.
شــرکت پیشــتاز طب زمان نیز که از ســال 
۱۹۹8 در تولید تجهیزات تشــخیص و تحقیقات 
درمانی تخصــص دارد، در هر ماه ۴00 هزار کیت 
PCR تولید می کند و توان تولید هشــت میلیون 

لیتر در ماه محصوات ســرمی  را دارد. این شرکت 
اکنون بزرگ ترین تولید کننده کیت  در ایران است، 
اگرچه ۶ شــرکت دیگر ایرانــی نیز مجوز تولید را 

دریافت کرده اند.
به گزارش فارس، سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت خارجه ۱۷ اردیبهشت ماه گفت: ایران به نشانه 
همبستگی، اخیرا اقام درمانی و پزشکی برای مبارزه 
با کرونا را به ســه کشور افغانستان، لبنان و آلمان 

ارسال کرده است

جمع  کثیری  از دانشجومعلمان کشور 
طی نامه ای با رهبر معظــم انقاب تجدید 

پیمان کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، بیش از ۱0 هزار 
دانشجومعلم همزمان با سالروز حضور رهبر معظم 
انقاب در دانشگاه فرهنگیان، طی نامه ای با ایشان 

تجدید پیمان کردند.
در این نامه آمده اســت: »خداوند سبحان را 
شاکریم که تحت لوای وایت رهبری هستیم که 
به تکرر با رهنمود های راهگشای خود بر نقش واای 
معلمان و به تعبیری سنجیده تر، پایه ریزان تمدن 
نوین اسامی، تاکید کرده و همواره گوش شنوا و 
چشم بینا و قلب دلسوزی برای گشودن گره های 

نظام تعلیم و تربیت کشور بوده اند.

آقاجان! هرســاله اردیبهشت ماه و دیدار شما 
برای ما مایه دلگرمی بود، هرچند امسال به جهت 
شرایط موجود، توفیق زیارت حاصل نشد، اما پیام 
مبارک و دعوت نامه رسا، دلگرم کننده و رسالت بخش 
شــما خطاب به معلمان، علمداران عرصه تعلیم و 

تربیت را در روز معلم دریافتیم و بر دیده نهادیم.
امروز نسلی نو از جریان معلمی در راه هست، 
نسلی که برای اقامه نماز عدالت، نیت تحول خواهی 
در سر می پرورانند و این بذر تحول خواهی را در اذهان 
و قلوب خود رشد می دهند تا آنگاه که درخت پرثمر 
نظام آموزش و پرورش کشور، ظرفیت شکوفا کردن 
استعداد های فرزندان این مملکت را به طور موثرتری 
پیدا کرده و بستری شود برای شکوفانیدن استعدادها.
آری! َعلم این جهاد مبارک را بر دوش می کشیم 

تا نظام آموزشــی کشور را سمتی سوق دهیم که 
بشــود معبری برای تشکیل یک جامعه عادانه و 

آرمان خواه.
آقاجان! داعیه تحول خواهی با خودش، درد ها 
و زحمت هایی را به همراه دارد، اما با جان دل این 
زحمت ها و درد ها را می پذیریم، زیرا غیرت معلمی 
رخصت پا پس کشیدن و فرار از اصلی ترین میدان 
جنگ با دشــمن، یعنی جنگ تعلیم و تربیت، را 
نمی دهد. آری! در کارزار جنگ تعلیم و تربیت باید 
به ســاح کتاب و حکمت مجهز شویم تا با تزکیه 
خود و به طور عام دســتگاه تعلیم و تربیت کشور، 

بتوانیم تعلیمی صادقانه و متعهدانه داشته باشیم.
این پیام لبیک از سوی نسل نو معلمی همراه 
اســت با حسن ارادت خدمت حضرتتان، تا بدانید 

و بدانند و بدانیم، نســل نوی معلمی با ُمهر عمل، 
سخنان تحول خواهانه خود را ممهور می کند و نه 
از کناره بلکه از میدان جنگ تعلیم و تربیت با شما 
سخن می گوید و ندای حضرتتان که همچون بارقه 
امیدی، چشم ها و دل های نومعلمان جوان را جا 

می دهد، لبیک می گوید.
ما دانشجومعلمان با شما، رهبر امت مسلمان و 
با امام زمان مان، عهد می بندیم که تا روزی که نظام 
تربیتی ما، نظامی موحد پرور نشود، آرام نگیریم و 
در هویت بخشی به نسل آینده و ترویج و گسترش 
علم نافع در میان استعداد های نسل آینده کوتاهی 
نکنیم و به مسلح کردن خود و نسل آینده به تزکیه 
و تعلیم و کتاب و حکمت، برای برپایی قسط، جهت 
شکستن هیمنه نظام کفر، از پای نخواهیم نشست«.

برخی نمایندگان مجلس از عدم قرائت 
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کاا انتقاد 
می کنند و حجت ااسام پژمانفر این موضوع 
را لکه سیاهی در کارنامه مجلس دهم می داند، 
همچنین کریمی می گویــد در متن گزارش 
تغییراتی داده شــده اما هیئت رئیسه مانع 

قرائت همین متن شده است.
باتکلیفی قرائت گــزارش تحقیق و تفحص 
مجلــس از قاچاق کاا آن هــم در روزهای پایانی 
مجلــس دهم آن هم در حالــی که دیگر فرصت 
چندانی برای قرائت آن نیست؛ این روزها اعتراض 
بسیاری از نمایندگان را با خود به همراه داشته است. 
چنانکه خبرگزاری فــارس گزارش داده؛ در حالی 
که تا پیش از این صحبت از باتکلیفی گزارش در 
هیئت رئیسه و ممانعت از قرائت آن مطرح می شد، 
روز دوشنبه، علی اکبر کریمی، نماینده اراک و عضو 
هیئت تحقیــق و تفحص حتی از دخالت و تغییر 

گزارش نهایی شده خبر داد.
این عضو کمیســیون اقتصادی در تذکری در 
صحن علنی مجلس با انتقاد از هیئت رئیسه مجلس 
دربــاره عدم قرائت گزارش »تفحص از قاچاق کاا 
و ارز« در مجلس گفت: متأســفانه به دلیل برخی 

از دخالت ها گزارش فوق حتی تغییر کرده است.
کریمی، عضو فراکســیون نمایندگان وایی 
در تذکر خود یــادآوری کرد که هیئت تحقیق و 
تفحص از قاچاق کاا و ارز در سال ۹۶ تشکیل شد 
و مدت فعالیتش پایان همین سال بود. با این حال 
این گزارش در ســال ۹۷ تهیه و چاپ و در اختیار 

هیئت رئیسه مجلس شورای اسامی قرار گرفت.
این سؤال که چرا »مجلس چند سال گزارش 
تحقیق و تفحص از قاچاق در کشور را معطل گذاشته 
است؟« است اخیرا از سوی دبیر قرارگاه ملی مبارزه 
با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به هیئت رئیسه 

مجلس پرسیده شده است.
در این میان صحبت از ممانعت هیئت رئیسه، 
تعلل و یا ســنگ اندازی و کارشکنی نیز از سوی 
معترضان مطرح می شــود. در نامه داود گودرزی، 
دبیر قــرارگاه ملی مبــارزه با مفاســد اقتصادی 
یادآوری شــده است که »در جلسه مورخه ۳ آذر 
۹۵ صحــن علنی مجلس، تحقیــق و تفحص از 
روند مبارزه با قاچاق تصویب و در جلســه ۲۳ آذر 
۹۵  کمیسیون اقتصادی، اعضاء کمیته تحقیق و 

تفحص از قاچاق انتخاب شدند. طی ۳سال و نیم 
گذشته بارها و بارها پایان تحقیق و تفحص اعام 
شــده و رئیس کمیته تحقیق و تفحص، اعضاء آن 
و روسای کمیسیون فعلی و سابق اقتصادی مکررا 
اعام نموده اند که گزارش به زودی در صحن علنی 
قرائت می شود ولی در عمل اتفاقی نیفتاد که با توجه 
به دخالت های غیرطبیعی در قرائت گزارش، آقای 
کریمی  عضو کمیته تحقیق و تفحص از ابتدای سال 
گذشــته بخش هایی از گزارش را قرائت و تخلفات 
برخی از دستگاه ها از قانون مبارزه با قاچاق مانند 
گمرک و اتاق بازرگانی و حجم قانون گریزی و... را 

مطرح نمودند.«
پیش از این هم در دی ماه ســال گذشته داود 
گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما این موضوع 
را مطرح کرده و گفته بود: یکی از بهترین تحقیق و 
تفحص ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که آقای 
اریجانــی و برخی از نمایندگان جلوی قرائتش را 

گرفته اند تا تعدیل شود.
البته بعد از آن برنامه تلویزیونی، احمد انارکی 
محمدی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق 
کاا و ارز ممانعت رئیس مجلس از قرائت گزارش 
تحقیق و تفحــص از قاچاق کاا و ارز را رد کرد و 
گفت: اساساً فرایند ارسال گزارش به هیئت رئیسه 
طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن 

ممانعت داشته باشند.
وی تأکید کرد که گزارش برای قرائت در صحن 
باید ابتدا به هیئت رئیسه ارسال شود که هنوز این 
فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده 
اســت. این مســئله اما در حالی مطرح می شــد 
که اعضای هیئت تحقیق و تفحص بارها در مقاطع 
مختلف از نهایی شدن این گزارش خبر داده بودند.

ممانعت از قرائت متن تغییر یافته گزارش 
»علی اکبر کریمی« نماینــده مردم اراک در 
مجلس و عضو فراکســیون نمایندگان وایی در 
این رابطه گفت: تحقیق و تفحص از قاچاق کاا و 
ارز در ســال ۹۶ انجام شده و دوره زمانی آن هم تا 
پایان ســال ۹۶ بوده است. متن گزارش تحقیق و 
تفحص از قاچاق کاا و ارز ســال ۹۷ برای چاپ و 
تکثیر در اختیار معاونت نظارت مجلس قرار گرفته 
اما متأسفانه توســط هیئت رئیسه در دستورکار 

صحن قرار نگرفت.

عضو هیئت تحقیــق و تفحص از قاچاق کاا 
و ارز اظهار داشت: با فشارها و صحبت هایی که از 
بیرون مجلس انجام شده و توصیه هایی که بر حسب 
شنیده ها و اطاعات ما توسط هیئت رئیسه صورت 
گرفته، تغییراتی در متن گزارش تحقیق و تفحص 
از قاچاق کاا و ارز توســط رئیس هیئت تحقیق و 

تفحص صورت گرفته است.
کریمی  خاطرنشان کرد: پس از اعمال تغییرات، 
متن تغییر یافته این گزارش در ماه های پایانی سال 
۹8 در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفت اما با وجود 
گذشت ۴ ماه متن تغییر یافته گزارش هم در صحن 
قرائت نمی شود و ما از هیئت رئیسه درخواست داریم 
تا در یکی دو هفته باقی مانده از عمر مجلس دهم 
ایــن گزارش را           برای قرائت در دســتورکار صحن 

مجلس قرار دهد.
وی افزود: با توجه به نام گذاری ســال ۹۹ به 
نام جهش تولید و اهمیــت موضوع جلوگیری از 
قاچاق کاا برای کمک به تولید کشور، این گزارش 
می تواند کمک های خوبی را           به این حوزه داشــته 
باشــد. اگرچه دوره زمانی این گزارش با شــرایط 
امروز به کشــور متفاوت است و شرایط کشور در 
بحث قاچاق کاا تغییر کرده اما باز هم این گزارش 

می تواند راهگشا باشد.
کریمی  خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ ما قاچاق 
به داخل کشــور داشتیم اما امروز به دلیل افزایش 
قیمت ارز قاچاق معکوس شده و ما شاهد قاچاق از 

داخل کشور به بیرون هستیم.
لکه سیاهی در کارنامه مجلس دهم

»حجت ااسام نصراه پژمانفر« نماینده مردم 
مشهد و عضو فراکسیون نمایندگان وایی نیز گفت: 
گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کاا و ارز سال 
۹۷ به هیئت رئیسه تقدیم شده و شاهد تأخیر دو 
ساله در قرائت این گزارش در صحن مجلس هستیم. 
از ســوی دیگر در این دو سال هنوز این گزارش از 
سوی هیئت رئیسه به قوه قضائیه هم ارسال نشده و 
تأخیر دو ساله در انجام این کار از سوی هیئت رئیسه 

قابل توجیه نیست.
عضو فراکســیون نماینــدگان وایی مجلس 
اظهار داشت: اگرچه اکثریت مجلس دهم با دولت 
همــراه بودند اما همگی در مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز و امتیازاتی که در این زمینه به یک سری افراد 
خاص رســیده، اتفاق نظر و بر مقابله با آن تأکید 

داشتند. اگر هیئت رئیسه گزارش تحقیق و تفحص 
از قاچــاق کاا و ارز را برای قرائت در این یکی دو 
هفته باقی مانده از عمر مجلس دهم در دستور کار 
صحن قرار ندهد، این اقدام لکه ســیاه دیگری در 

کارنامه مجلس دهم خواهد بود.
وی در پایان گفت: ما بارها در تذکراتی که در 
صحن داشتیم بر لزوم قرائت این گزارش در صحن 
مجلس تأکید داشــتیم و بار دیگر از هیئت رئیسه 
مجلس می خواهیم تــا گزارش تحقیق و تفحص 
از قاچــاق کاا و ارز را           برای قرائت در دســتور کار 

صحن قرار دهد.
نگرانی مدیران متخلف 

»عباس پاپی زاده« نماینــده مردم دزفول در 
مجلس و عضو فراکســیون نمایندگان وایی نیز 
گفــت: برای تهیه این گــزارش تحقیق و تفحص 
زمان و هزینه های زیادی صرف شده و کارشناسان 
زیادی از داخل و بیرون مجلس این گزارش را           تهیه 
و جمع بندی کردند و عدم قرائت آن در واقع اتاف 

منابع و هزینه ها در این زمینه است.
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اظهار 
داشت: تحقیق و تفحص  یکی از ابزارهای مجلس 
برای اعمال نظارت بر دستگاه های اجرایی است و 
وقتی این گــزارش در صحن قرائت و در مورد آن 
تصمیم گیری نشود، عماً کاری در این زمینه انجام 

نشده است.
پاپی زاده خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر باید 
گزارش تحقیق و تفحص در صحن قرائت شــود و 
پس از قرائت در مورد آن تصمیم گیری شود که به 
قوه قضائیه ارســال شود یا خیر و در مورد مدیران 
متخلــف چه اقدامی باید صــورت گیرد. عملکرد 
هیئت رئیسه در دو ســال پایانی مجلس در مورد 
اولویت بندی طرح ها و لوایح عملکرد خوبی نبوده 
و همین مسئله باعث شده تا مجلس با مشکاتی 

مواجه شود.
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اظهار 
داشت: از سوی دیگر بخشی از انتقاداتی که به کلیات 
مجلس وارد می شــود به خاطر تصمیم گیری های 
هیئت رئیسه است که مجلس را           نیز مورد انتقاد قرار 
می دهد. امیدواریم در مجلس یازدهم هیئت  رئیسه 
قوی تری را           داشــته باشــیم تا مجلــس در حوزه 
قانون گــذاری و نظارت بتواند بهتر به وظیفه خود 

عمل کند.

قالیباف در جمع فعاان اجتماعی و جهادی اسامشهر:

صدای همه مردم باید در مجلس شنیده شود

پایگاه خبری برزیلی:

ایران علی رغم تحریم ها و مشکات اقتصادی، توانمندی خود در مواجهه با کرونا را نشان داد

با ارسال نامه ای انجام شد

تجدید پیمان بیش از ۱۰ هزار دانشجومعلم با رهبر انقاب

کریمی نماینده اراک:

در گزارش تحقیق از قاچاق کاا تغییراتی داده شده است
هیئت رئیسه مجلس مانع قرائت گزارش

بقیه از صفحه 2
اصاح طلبــان ایــن روزها نه تنها حاضــر به قبول 
مسئولیت سیاسی وضعیت فعلی نیستند بلکه با فرافکنی 
و آدرس هــای غلطی همچون دولت پنهان و نداشــتن 
اختیارات و... باز هم درصدد فریب مردم هستند. آنها که 
روزگاری به طور علنی دولت تدبیر و امید را رحم اجاره ای 
خــود عنوان کرده بودند، اینــک که بوی جنازه برجام و 
ســایر فریب هایشــان همه جا را فراگرفته، سعی دارند 
این بار با  ترفند »نامزد مســتقل« در انتخابات ۱۴00 سر 
مردم را کاه بگذارند؛ بله! ما تاکنون نامزدی در انتخابات 
و نماینده ای در قدرت نداشــته ایم - پس مسئولیتی هم 
برای پاسخگویی نداریم- و در انتخابات ۱۴00 می خواهیم 
با نامزد اختصاصی خود وارد گود شویم و تمام خرابی ها را 

که هیچ ربطی هم به ما ندارد، آباد سازیم! 

اگرچه مدعیان اصاحات در سیاه بازی و سیاسی کاری 
استادند اما نه آن قدر که بتوانند ننگ پراید ۹0 میلیونی را 

از کارنامه خود پاک کنند. 
نکته مهم دیگری که پرداختن به آن فرصتی مفصل 
و جداگانه می طلبد و در اینجا گذرا به آن  اشاره می کنیم 
آن است که دولت آمریکا به صورت آشکار و رسمی  تمرکز 
خود را بر جنگ اقتصادی با هدف به ستوه آوردن مردم و 
ایجاد آشوب و بلوا گذاشته است. آنان که با سهل انگاری و 
سیاسی کاری و پشت هم اندازی و سودجویی این آشفته بازار 
گرانی را رقم زده اند، در حال کمک مســتقیم به راهبرد 
اعامی  دشمن هستند. وضعیت امروز بازار قیمت ها را صرفاً 
معلول عوامل اقتصادی دانستن بی شک ساده لوحی است. 
چه کسانی می خواهند با تداوم و تشدید این وضع جمهوری 

اسامی را بر سر دوراهی سازش یا شورش قرار دهند؟ 

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

كارنامه مدعیان اصاحات
در صندوق عقب پراید 9۰ میلیونی



آمریکا 2 میلیارد و 800 میلیون دار ساح
به مصر و امارات فروخت

فروش  قــرارداد کان  دو  آمریکا  وزارت خارجه 
تســلیحات به مصر و امارات، کــه ارزش آن معادل 
 دو میلیــارد و 800 میلیون دار اســت، را تصویب

 کرد.
 وزارت خارجه آمریکا دیروز قرارداد فروش احتمالی ۴۳ 
فروند بالگرد تهاجمی آپاچی به مصر را به ارزش دو میلیارد و 

۳00 میلیون دار، تصویب کرد.
به گــزارش فارس، وزارت دفاع آمریکا نیز قراردادی را با 

امارات برای فروش ۴۵۶۹ دستگاه خودروی زرهی ضدمین به 
این کشور امضاء کرده است. ارزش این قرارداد، ۵۵۶ میلیون 

دار اعام شده است. 
گفتنی است، مؤسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم 
چند روز پیش اعام کرده بود، شرکت های نظامی آمریکایی 
۵۹ درصد از فروش ســاح در جهــان را در اختیار دارند. به 
گفته کارشناسان، آمریکا دارهای نفتی کشورهای عربی را از 

طریق فروش ساح، به کشور خود باز می گرداند.

حماس: حمایت آمریکا از تجاوزگری اسرائیل
اقدامی بی شرمانه و تجاوز به حقوق فلسطینیان است

ســخنگوی حماس در واکنش به گفته های اخیر 
و حمایت وی  آمریکا در فلسطین اشــغالی  ســفیر 
از اشــغالگری رژیم صهیونیســتی در کرانه باختری، 
این اظهارات را »بی شــرمانه و تجاوز به حقوق ملت 

فلسطین« خواند.
»حازم قاســم«دیروز بــه اظهارات »دیویــد فریدمن« 
واکنش نشــان داد و آن را بی شــرمانه خواند. سفیر آمریکا 
روز چهارشــنبه گفته بود، آمریکا آماده است در عرض چند 

هفته آینده، ضمیمه شدن مناطق شهرک های یهودی نشین 
در کرانه باختری به دیگر بخش های اســرائیل را به رسمیت 

بشناسد.
به گــزارش فــارس، ســخنگوی حمــاس در واکنش 
به ایــن اظهارات گفت: »اظهارات ســفیر آمریــکا مبنی بر 
حقانیت اشغالگری در شهر الخلیل و الحاق شهرک های کرانه 
باختری، بی شــرمانه و تجاوز مستقیم آمریکا به حقوق ملت 

فلسطین است.«
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رهبر انصاراه:
عربستان و امارات با پخش سریال های ضد فلسطینی

در جنایات رژیم صهیونیستی شریک هستند

رهبر انصاراه یمن در واکنش به پخش سریال های ضد فلسطینی 
در شبکه های تلویزیونی ســعودی و اماراتی، گفت که این دو کشور 
 در جنایات روزمره رژیم صهیونیســتی علیه فلســطینیان سهیم 

هستند. 
»عبدالملک بدر الدین الحوثی«پنجشنبه طی یک سخنرانی  به مناسبت 
ایام ماه مبارک رمضان ، ظلم و ســتم صهیونیســت ها در حق فلسطینیان را 
بزرگترین ظلم روی زمین دانســت. او گفت: »خطرناک ترین مسائل بر انسان 
این است که در ظلم به ملت و امتی مشارکت داشته باشد و یا ندانسته در این 
ظلم دست داشته باشد. ظلم یهودی های صهیونیست چه بسا بزرگترین ستم 
بر روی زمین اســت و تا اقصی نقاط جهــان از طریق نفوذ و هیمنه ای که بر 

دولت های بزرگ دارند، امتداد دارد«.
رهبر انصاراه یمن گفت که کسانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
با اســرائیلی ها هماهنگ می شــوند، در صف آنها بوده و شریک آنها در ظلم و 
ستمشــان هستند. او از مردم خواســت در ارتباط با هرگونه اشکال حمایت از 
آمریکا و رژیم اسرائیل و حامیان آنها احتیاط و دقت کنند و کسانی که تاش 
دارند امت اســامی را در مواجهه با آمریکا ساکت کنند، شریک جنایت های 

این کشور هستند.
عبدالملک الحوثی به پخش ســریال های ســعودی و اماراتی که در حال 
ترویج عادی  ســازی روابط با رژیم اشغالگر قدس هستند، اشاره کرد و گفت که 
عربستان و امارات با این ســریال ها مروج برقراری ارتباط با این رژیم شده اند 
و در ابه ای این ســریال ها، دیدگاه دروغیــن ارائه کرده و در حال توهین به 

مردم فلسطین هستند.
از آغاز ماه مبارک رمضان، دو ســریال با حمایت های سعودی و اماراتی به 
نام های »أم هارون« و »مخرج۷« از شبکه سعودی »ام .بی .سی« درحال پخش 
اســت. در این سریال ها، همزیستی با صهیونیست ها به رغم غصب فلسطین و 
عادی  سازی روابط سیاسی با تل آویو و برقراری روابط اقتصادی تبلیغ می شود. 
پخش این فیلم ها واکنش منفی افکار عمومی در فلسطین و کشورهای عربی 

را در پی داشته است.

کابینه کاظمی رأی اعتماد گرفت

پرونده اخراج آمریکایی ها
 روی میز نخست وزیر جدید عراق 

شماری از جوانان فلســطینی در اعتراض به الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری به فلســطین  اشــغالی، یک خودروی نظامی رژیم 
 صهیونیســتی را با کوکتــل مولوتف هدف قرار  دادنــد و به آتش 

کشیدند.
شــماری از جوانان فلســطینی شامگاه پنج شــنبه یک خودروی نظامی 
رژیم صهیونیســتی را در منطقه »ابودیس« بیت المقدس  اشــغالی با پرتاب 
کوکتل مولوتف، به آتش کشــیدند. روزنامه صهیونیســتی »معاریو« در این 
باره نوشــت، یک خودروی نظامی پلیس اسرائیل شــامگاه پنج شنبه پس از 
پرتاب چندین کوکتل مولوتف به ســمت آن در ابودیس قدس، آتش گرفت. 
این حمله در شــرایطی صــورت گرفت که رژیم صهیونیســتی قصد دارد با 
 حمایت آمریکا، بخش هایی از کرانه باختری را به فلســطین  اشغالی ضمیمه 

کند. 
با توجه به خشــم روز افزون فلســطینی ها و موضــع یکپارچه گروه های 
فلسطینی علیه توطئه مذکور، احتمال آغاز یک انتفاضه جدید در سرزمین های 

 اشغالی فلسطین قوت گرفته است.
نتایج جدید در فلسطین  اشــغالی نشان می دهد اکثریت یهودیان ساکن 
این منطقه مخالف طرح تل آویو بــرای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 

دیگر اراضی  اشغالی هستند.
مخالفت یهودیان با الحاق کرانه باختری

همزمان با تبلیغات فراوان مقام های آمریکایی و اســرائیلی درباره الحاق 
مناطق صهیونیست نشین در کرانه باختری به فلسطین  اشغالی، یهودیان این 
منطقه راهکار دو دولتی را ترجیح می دهند. نظرســنجی جدیدی که توسط 
گروه موســوم به »فرماندهان امنیت اســرائیل« انجام شــده، نشان می دهد 
۴0درصد از ساکنان فلسطین  اشغالی مخالف الحاق بخش های بزرگی از کرانه 
باختری هستند. در واقع، صهیونیست ها نسبت به پیامدهای این اقدام نگران 

هستند. 
به گزارش فارس، این گروه که اعضای آن، از ســران پیشین دستگاه های 
نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی هستند، اعام کرد که در این نظرسنجی، 
۲۲ درصد موافق عقب نشــینی کامل اســرائیل از کرانه باختری هســتند و 
۱۳درصد نیز حفظ وضعیت کنونی را ترجیح می دهند. بر این اســاس، فقط 
۲۶درصد از صهیونیست ها حامی طرح الحاق کرانه باختری ذیل »معامله قرن« 

هستند.
این در حالی است که »دیوید فریدمن« سفیر آمریکا در فلسطین  اشغالی، 
با  اشــاره به آمادگی واشنگتن برای به رسمیت شناختن الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به فلسطین  اشغالی، گفت که اگر کابینه جدید تل آویو بخواهد، 

در عرض چند هفته این اتفاق می افتد.
ســازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و بســیاری دیگر از کشورها، 
مخالفت خود را با الحاق بخش هایی از کرانه باختری به سرزمین های اشــغالی 

اعام کرده اند. 

جوانان فلسطینی خودروی نظامی صهیونیست ها را
با کوکتل مولوتف به آتش کشیدند
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رئیس جمهور الجزایر: 
نیمی از جمعیت الجزایر در دوران استعمار 

به دست نظامیان فرانسوی کشته شده  اند

رئیس جمهور الجزایر اعام کرد، فرانسه در دوران استعمار الجزایر، نیمی 
از جمعیت این کشور را کشته است و این جنایت، با گذر زمان از صفحه تاریخ 

پاک نمی شود.
»عبدالمجید تبون« پنجشنبه گفت، استعمار فرانسه در طول ۱۳۲ سال 
)۱8۳0 تا ۱۹۶۲ میادی( نیمی از جمعیت الجزایر را کشته است، جنایتی که 

مرور زمان آن را از صفحه تاریخ پاک نمی کند.
به گزارش فارس، این سخنان متأثر کننده را تبون به مناسبت ۷۵سالگی 
قتل عام  تظاهر کنندگان الجزایری بیان کرد. ارتش استعماری فرانسه هشتم ماه 
می ۱۹۴۵ )۱8 اردیبهشت ۱۳۲۴( این جنایت را مرتکب شده است. نیروهای  
اشــغالگر فرانسه در این روز جنایات وحشتناکی را در مناطق سطیف، قالمه و 
خراطه در شرق الجزایر مرتکب شده اند. قربانیان این جنایات، تظاهر کنندگانی 
بودند که برای مطالبه اســتقال کشورشــان به خیابان ها آمده بودند و طبق 

برآوردهای رسمی، شمار آنها به ۴۵ هزار نفر می رسیده است.
تبون افزود: »ســرکوبگری های خونین و بی رحمانه اســتعمار  اشغالگر و 
وحشی در الجزایر، لکه ننگی بر پیشانی قدرت های استعماری است. آنها طی 
۱۳۲ سال جنایاتی را مرتکب شده اند که با وجود تاش های مکرر استعمارگران 
برای پاک کردن چهره خود، از بین رفتنی نیست.« رئیس جمهور الجزایر تأکید 
کرد: »شمار قربانیان استعمار در الجزایر، بیش از پنج میلیون و نیم نفر از هر 
سن و سال بوده، و این رقم بیش از نیمی از جمعیت آن زمان الجزایر را شامل 

می شده است.«
گفتنی است، علی رغم درخواســت های الجزایر از پاریس، تا کنون دولت 
فرانســه نه غرامتی بابت این فجایع پرداخته و نه حتی از این جنایاِت زشت و 
غیرانســانی عذرخواهی کرده است. فرانسه همواره خود را پیش قراول حقوق 

بشر می داند. 

پرونده

»مصطفی کاظمی« با کسب رای اعتماد پارلمان، در 
حالی رسما نخست وزیر عراق شد، که مردم این کشور 
منتظر تصمیمات قاطع و مهم او در مبارزه با فساد و 
اخراج  اشغالگران، خصوصا نظامیان آمریکایی هستند.
مصطفــی کاظمی شــامگاه پنجشــنبه بــرای خود و 
اعضــای کابینه اش، از پارلمان رای اعتماد گرفت. به گزارش 
خبرگزاری فارس، نخســت وزیر جدید عراق در مراسم آغاز 
به کار رسمی که با حضور »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
پیشبرد امور دولت عراق برگزار شد گفت که ما قسم خوردیم 
که از این دولت حمایت کرده و اطمینان را برای شهروندان 

فراهم کنیم.
کاظمی در ادامه گفت: »دولت در راستای فراهم کردن 

راه های زندگی شایسته برای شهروندان عمل خواهد کرد.«
وی با تاکید بر تاش دولت برای حفاظت از دستاوردهای 
تحقــق یافته گفت که به حمایــت از دولت و همکاری برای 
مقابله با چالش های امنیتی، اقتصادی که با آن مواجه هستیم 
تاکید داریم. رئیس جمهور عراق ۲۱ فروردین، بعد از ناکامی 
و انصــراف »عدنان الُزرفی« برای تشــکیل کابینه، مصطفی 
کاظمی، رئیس سازمان اطاعات، را مأمور تشکیل کابینه کرده 
بود. کابینه کاظمــی در حال حاضر، هفت وزیر کم دارد و او 

باید تکلیف این صندلی های خالی را مشخص کند.
پرونده اخراج آمریکایی ها روی میز

جبهه مقاومت و مفتی اهل ســنت عراق مسئله اخراج 

نظامیان آمریکایی را به نخســت وزیر جدید یاد آور شــدند؛ 
ســازمان» بدر« با صدور بیانیه ای، ابــراز امیدواری کرد که 
کابینه کاظمی، »از پختگی سیاسی برخوردار باشد و بتواند 

تمامی مسئولیت هایی را که بر عهده اش است، انجام دهد«.
این سازمان یادآور شد که کابینه کاظمی باید »به سمت 

اجرای مصوبه پارلمان مبنی بــر اخراج نیروهای خارجی از 
کشور، حرکت کند«. 

در همین ارتباط، »مهدی الصمیدعی« مفتی اهل سنت 
عراق، هم دیروز تشــکیل کابینه را به نخســت وزیر جدید 
این کشــور را تبریک و خطاب بــه کاظمی گفت: »با رغبت 

و شجاعت، روی مســئله اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، 
متمرکز شوید؛ زیرا این نظامیان، ]نیروهای[ قدرتمند و امین 

]عراق[ را هدف قرار می دهند«.
مردم در انتظار اقدامات شجاعانه

مردم عراق از کابینه جدید و شــخص کاظمی انتظارات 
زیــادی دارند، که مهم ترین آنها اخــراج آمریکایی ها از این 
کشور است. به گفته کارشناسان، کاظمی تا این لحظه نشان 
داد که مرد تصمیمات قاطع نیســت. اما اگــر از اکنون نیز 
همین رویه ادامه پیدا کند، شــرایط بر نخســت وزیر جدید 

روز سخت تر خواهد شد. به  روز
چیزی که اقشــار مختلف عراقی تا کنون نشان داده اند، 
این اســت که شخص اول سیاسی این کشور باید دو چالش 
مهم را حل کند؛ یکی اخراج  اشغالگران و دیگری نیز مبارزه 
با فساد است و این هر دو مورد، اقدامات شجاعانه را می طلبد. 
خصوصا اینکه آمریکا هنوز همان رویه منافقانه قبلی را ادامه 
می دهد و قصد دارد به هر ترتیبی که شده، در عراق بماند. 

در پی رای اعتماد کابینه بــه کاظمی، »مایک پمپئو« 
وزیــر خارجه آمریــکا، طی یک تماس تلفنــی، به کاظمی 
تبریک گفت. »محمد بن ســلمان« ولیعهد رژیم سعودی ، 
نیز از کاظمی دعوت کرد که به ریاض ســفر کند. حال باید 
دید که کاظمی در شرایط جدید و به عنوان نخست وزیر چه 
می کند، آیا جانب آمریکا و عربستان را می گیرد و یا به سمت 

آمریکا و عربستان می لغزد؟

شمار قربانیان کرونا در آمریکا از 77 هزار تن گذشت

ترامپ: فاجعه کنونی در آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه ندارد
همزمان با افزایش شــمار قربانیان کرونا در 
آمریکا و رســیدن رقم آن به بیــش از 77 هزار 
نفر ، »دونالد ترامپ« اعتراف کرد که حمله کرونا 
به آمریکا، بدتر از حمات 11 ســپتامبر و حمله 
ژاپنی ها به »پرل هاربر« در جنگ جهانی دوم بوده 

است.
داده های وبگاه »ورلد امتر« حاکیست تا عصر دیروز 
تعداد مبتایــان به ویروس کرونا در سراســر جهان از 
سه میلیون و ۹۳۳ هزار نفر فراتر رفت و شمار فوتی ها نیز 
متاسفانه به ۲۷۱ هزار و ۳۱ نفر رسید. آمریکا بر اساس 
داده های ایــن وبگاه، همچنان در صدر جدول مبتایان 
و قربانیان کرونا قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا شــامگاه 
پنجشنبه مدعی شد تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در آمریکا، از حمله به »پرل  هاربر« در جنگ جهانی دوم 
و حمات ۱۱ سپتامبر ۲00۱ بدتر بوده است.ترامپ در 
جمع خبرنگاران کاخ ســفید، در ایــن باره گفت: »ما با 
بدترین حمله ای که علیه کشــورمان انجام شده مواجه 
شدیم. این واقعاً بدترین حمله ای است که علیه ما شده 
اســت. از پرل هاربر بدتر اســت. از حادثه مرکز تجارت 
جهانی )حمله به برج های دوقلــوی جهانی در روز ۱۱ 
ســپتامبر ۲00۱( هم بدتر است«. ادعای ترامپ، ادعای 
گزافی نیست چرا که بر اساس گزارش ها تا کنون بیش 
از یک میلیــون و ۲۹۲ هزار نفر در سراســر آمریکا به 
کرونــا مبتا و بیش از ۷۷ هــزار نفر نیز جان باخته اند. 
اقتصاد آمریکا به دلیل شیوع کرونا، در معرض فروپاشی 
قرار گرفته و ۴0 میلیون نفر نیز شــغل خود را از دست 
داده انــد. دیروز همچنین خبر رســید یکــی از اعضای 
ارتش آمریــکا که به عنوان پیشــخدمت مخصوص به 
ترامپ خدمت می کرد، به کرونا مبتا شده است.ابتای 
این عضو نزدیک به ترامپ، خطر آلوده شــدن او و سایر 
مقامات ارشــد دولت آمریکا به بیماری کووید-۱۹ را به 
دنبال دارد. بدین ترتیب، کرونا به یک قدمی ترامپ نیز 

رسیده است.
افزایش شدید ناامنی غذایی

کرونا به ناامنی غذایی در آمریکا شــدیدا دامن زده 
اســت.طبق تحقیقات و تحلیل های اندیشکده آمریکایی 
بروکینگز با شیوع ویروس کرونا و بروز بحران اقتصادی، 

ناامنی غذایی در میان خانواده های آمریکایی افزایش به 
شدت چشمگیری داشته است. بر اساس این گزارش یک 
نفر از هر پنج کودک آمریکایی در دوران شــیوع کرونا، 
غذای کافی برای خوردن ندارند. طبق این گزارش، آمار و 
ارقام ارائه شده بیش از سه برابر آمار و ارقام سال ۲008 
است که آمریکا با بزرگترین رکود اقتصادی رو به رو شد. 
بنا به گفته اندیشــکده بروکینگز، در میــان خانوارهای 
آمریکایی با فرزندان زیر ۱۲ ســال، سهم افرادی ناامنی 
غذایی را در دوران شیوع کرونا تجربه کردند، به بیش از 
۴0 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با آمار سال 
۲0۱8، افزایش ۲۵ درصدی داشته است و دو برابر آماری 
است که به ســال ۲008 برمی گردد.طبق این گزارش، 
در مجمــوع حدود ۲۳ درصــد از تمامی خانوارهایی که 
در این تحقیق مشــارکت داشــتند، اعام ناامنی غذایی 
کردند و این در حالی اســت که در ســال ۲0۱8، تنها 
۱۱ درصد از آمریکایی اعام کردند بســختی غذا تهیه 
می کننــد. جیمز هانــت )فرماندار پیشــین کارولینای 
شمالی( و ســوزان مارتینز )فرماندار پیشین نیومکزیکو( 
نیــز در مطلبی که نیوزویک اخیرا آن را منتشــر کرده، 
به افزایش گرســنگی میان کــودکان آمریکایی به دلیل 
عدم دسترســی به وعده های غذایی مــدارس به دنبال 
محدودیت های کرونایی پرداخته و نوشته اند:در هنگامه 

همه گیری کرونا در آمریکا، گرسنگی کودکان پنج برابر 
و گرسنگی بزرگساان دو و نیم برابر در مقایسه با زمان 
پیش از بحران افزایش داشــته اســت. نانســی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنج شــنبه در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت: بسیاری از 

خانواده های آمریکایی امنیت غذایی ندارند.
مرگ 2 برابری اقلیت ها در انگلیس

طبــق گزارش دفتر آمار ملــی انگلیس، اقلیت های 
سیاه پوســت، بنگادشی و پاکســتانی در این کشور دو 
برابر بیش تر از شهروندان سفیدپوست در معرض مرگ 
بر اثر ابتا به ویروس کرونا قرار دارند. طبق این گزارش 
که روز پنج شنبه از سوی دفتر آمار ملی انگلیس منتشر 
شــد، »خطر مرگ در اثر ابتا به ویروس کرونا در میان 
برخی گروه های قومی به طور چشمگیری بااتر از اقوام 
سفیدپوســت اســت«.در این گزارش که رویترز آن را 
منتشــر کرده آمده اســت، احتمال مرگ در اثر ابتا به 
ویروس کرونا در میان مردان سیاه پوســت در انگلیس 
۴/۲و در میان زنان سیاه پوســت، ۴/۳ برابر بیشــتر از 
سفیدپوستان این کشور است.همچنین با در نظر گرفتن 
عواملی همچون فقر، آموزش و ســامت فردی در این 
آمار، به طور کلی احتمال مرگ سیاه پوســتان انگلیسی 
در اثر ابتــا به ویروس کرونا ۱.۹ برابر بیشــتر از افراد 

سفیدپوســت اســت.با دخیل کردن تأثیر عوامل فوق، 
مردان دارای اصالت بنگادشی و پاکستانی در انگلیس 
۱.8 برابــر و زنان این اقلیت قومی ۱.۶ برابر بیشــتر از 
افراد سفیدپوســت ممکن اســت در اثر ابتا به ویروس 
کرونا جان خود را از دست بدهند.»دیوید لمی« نماینده 
حزب کارگــر در پارلمان انگلیــس، در واکنش به این 
آمــار که حاکی از وجود نابرابــری در میان قومیت های 
مختلف این کشور اســت، خواستار تحقیقاتی فوری در 
این زمینه شــد.از ســوی دیگر، »صادق خان« شهردار 
پاکستانی اأصل لندن، خواســتار ثبت قومیت قربانیان 
ویــروس کرونا در انگلیس برای روشــن تر شــدن این 
نابرابری قومی شد.تاکنون در انگلیس بیش از ۲00 هزار 
نفر به ویروس کرونا مبتا شده و بیش از ۳0 هزار نفر نیز 
در اثر ابتا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

هشدار گوترش
دبیرکل ســازمان ملل دیروز با هشــدار نسبت به 
افزایــش نفرت پراکنی بــه دنبال شــیوع کرونا گفت: 
احساسات منفی نسبت به خارجی ها در فضای مجازی 
و خیابان ها )دنیای واقعی( افزایــش یافته، تئوری های 
توطئه بیگانه هراسانه گسترش یافته اند و حماتی علیه 
مسلمانان و مرتبط با »کووید ۱۹ «صورت گرفته است.

گوترش گفت، مهاجران و پناهجویان با این تهمت 
روبه رو شده اند که منشأ این ویروس هستند و سپس از 
دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی محروم شده اند.

در حالی که قشــر مسن از جمله آسیب پذیرترین اقشار 
در برابر این بیماری هســتند، مطالبی تحقیر آمیز علیه 
آنان منتشــر می شــود که آنــان را مصرف کننده ترین 
قشــر جامعه معرفی می کند. روزنامه نگاران، افشاگران، 
متخصصان پزشــکی، مقامات امدادی و مدافعان حقوق 
بشر نیز تنها به خاطر انجام وظیفه، هدف قرار گرفته اند.
گوترش همچنین خواستار »اقدامی تمام عیار برای پایان 
دادن به نفرت پراکنی جهانی« شد.سازمان ملل همچنین 
خواستار سه برابر شدن کمک ها به کشورهای آسیب پذیر 
برای مقابله با گسترش و تاثیرات بی ثبات کننده ناشی از 
کروناویروس شده و درخواست ۶.۷ میلیارد داری برای 
کمک به ۶۳ کشــور به ویژه در آفریقا و آمریکای اتین 

کرده است. 

کارشناسان و تحلیلگران آلمانی بر این باورند که 
طرح بن سلمان در »چشــم انداز 20۳0« رؤیاپردازی 
بوده و عواملی مانند شــیوع ویروس کرونا، کاهش 
شــدید قیمت نفت، کســری بودجه ریاض و جنگ 
تحمیلی علیه یمن، این رؤیا را نقش بر آب کرده است.
محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی در راستای تحقق 
رویاهای خود در ســال ۲0۱۶ از طرحی به نام چشــم انداز 
۲0۳0 رونمایی کرد که بســیاری معتقدند که تنها یک رویا 
است و با شــرایط جامعه عربستان و توانایی های این کشور 
همخوانی ندارد. شــماری از کارشناســان آلمانی می گویند 
»محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی در پی تثبیت قدرت 
خود در عربســتان و تحقق »چشــم انداز ۲0۳0« بود، ولی 
شــیوع ویروس کرونا، کاهش تاریخــی قیمت نفت و جنگ 

ریاض علیه ملت یمن، مانع وی شده است.
پایگاه خبری »دویچه وله« آلمان در گزارشــی نوشت، 
بن ســلمان رؤیای آن را داشــت که عربستان در خاورمیانه، 
مرکز تکنولوژی های پیشــرفته شــود و از رهگذر چشم انداز 
۲0۳0 در پی تحقق این رؤیا بود، ولی این شــاهزاده جوان 

پس از چهار سال، خود را صرفا در برابر یک رؤیا می بیند.
به گزارش این پایگاه خبری، وضعیت در عربستان ۱80 
درجه تغییر کرده اســت؛ به جای اینکه ریاض آن گونه که 
بن ســلمان وعده داده بود، بتواند به یــک اقتصاد دیجیتال 
دست یابد، خود را در برابر کسری بودجه بی سابقه ای می بیند 
که معلول کاهش شدید قیمت نفت، شیوع کرونا، مشکات 
داخلی و تصاحب بر سر قدرت در خاندان پادشاهی آل سعود 
است. شــبکه الجزیره به نقل از کارشناسان آلمانی گزارش 
داده، وضعیت مالی بسیار سخت ریاض، نقض هدفمند حقوق 
بشر در این کشور و خفقان در داخل خانواده پادشاهی باعث 
شده است که چشــم اندازه ۲0۳0 بن سلمان، به سرابی در 
بیابان بدل شود. به گزارش الجزیره، »نئوم« شهر رؤیاپردازانه 
بن سلمان، به تنهایی ۵00 میلیارد دار هزینه خواهد داشت 
که بخشــی از این مبلغ، از طریق پذیره نویسی اولیه شرکت 
نفتی آرامکو به دســت خواهد آمد، ولــی بحران کنونی در 
عربســتان، این طرح را دور از دسترس قرار داده است. بنا بر 
این گزارش، بودجه ســعودی برای حفظ توازن خود باید بر 
اساس قیمت 8۵ دار در هر بشکه نفت بسته شود. کما اینکه 

این کشور، به خاطر کرونا، مجبور شد حج و عمره را که یکی 
از منابع مهم در بودجه خود بود، به حالت تعلیق درآورد. این 
وضعیت باعث شد که ریاض اعام کند که به استقراض ۵8 
میلیارد داری نیاز دارد و انتظار می رود که کســری بودجه 

این کشور در سال جاری به ۱۱۲ میلیارد دار برسد.
در کنار وضعیت بغرنج اقتصادی سعودی، باید به بازداشت 
شماری از شاهزادگان و تجار سعودی توسط بن سلمان  اشاره 
کرد که کارشناسان آلمانی بر این باورند، هدف بن سلمان از 
این اقدامات، از بین بردن هر گونه مقاومتی بر سر راه رؤیای 
وی برای جانشینی پدرش است، ولی این اقدامات، ولیعهد را 
در درون خاندان پادشاهی منزوی کرده است. دویچه وله در 
ادامه گزارش می نویسد، در حالی که کرونا و افزایش کسری 
بودجه، عربســتان را با بحران های زیادی مواجه کرده، این 
کشور با بحران هایی مانند جنگ نفتی، جنگ علیه ملت یمن، 
درگیری دائم با جمهوری اســامی ایران، سرکوب سیاسی 

روست. داخلی و نبرد بی سابقه بر سر قدرت روبه 
در پایان گزارش آمده اســت، شــاهزاده جوان سعودی، 
سیاســت دشمنی علیه ایران و قطر را در پیش گرفته است، 

ولی جنــگ علیه یمن، بیــش از هر چیز دیگــری، وجهه 
ریاض را مخدوش کرده اســت. بن ســلمان مدت هاست که 
می دانــد نمی توانــد از طریق نظامی در جنــگ یمن پیروز 
شــود و قطعا مداخله وی در این کشــور شکســت خورده 
است، ولی عقب نشــینی ریاض از این کشــور نیز برای بن 
 سلمان آســان نیست؛ زیرا آبروی عربســتان از بین خواهد  

رفت.
به دنبــال جنگ نفتی ریــاض، واشــنگتن قصد دارد 

سامانه های موشکی پاتریوت را از عربستان خارج کند.
جنگ نفتی عربســتان باعث شــده تا بســیاری از واژه 
بن بست برای آینده روابط عربستان و آمریکا استفاده کنند. 
چرا که این جنگ نفتی خسارت های زیادی به اقتصاد آمریکا 
زده اســت. دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا چند هفته 
پیــش به صراحت اعام کرد که اگر عربســتان جنگ نفتی 
را پایان ندهد حمایت های نظامی از عربستان متوقف خواهد 
شــد. اکنون روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده، آمریکا 
در حال خارج کردن ســامانه های ضدموشــکی پاتریوت از 

عربستان است.

دویچه وله: کرونا، نفت ارزان و جنگ یمن
بن سلمان را به ذلت انداختند

ابعاد تازه ماجرای تروریستی در ونزوئا
مزدور آمریکایی: قصد ربودن 

نیکاس مادورو را داشتیم

مزدور آمریکایی دستگیر شــده در ونزوئا اعتراف کرد که او به 
همراه افراد تیم خود، قصد داشتند به کاخ ریاست جمهوری این کشور 

حمله کرده و» نیکاس مادورو« را ربوده و به آمریکا منتقل کنند.
رئیس جمهور ونزوئا هفته گذشــته طی یک سخنرانی تلویزیونی اعام 
کرد، مقامات این کشــور ۱۳ »تروریســت« را روز دوشنبه دستگیر کرده اند. 
این افراد که با واشــنگتن هماهنگ بودند، قصد داشــتند از طریق ســواحل 
کارائیب، وارد خاک ونزوئا شــوند و دولت این کشور را سرنگون کنند.وی در 
این سخنرانی پاسپورت آمریکایی و سایر کارت های هویت مهاجمان به نام های 
»ایرن بری« و »لوک دنمن« را نشــان داد و گفت که آنها اعتراف کرده اند با 
»جردن گودرو« کار می کردند. گودرو یک نظامی بازنشسته آمریکایی است که 
شرکت امنیتی »سیلورکرپ یو اس ای« مستقر در فلوریدا را مدیریت می کند. 
با گذشــت چند روز از این عملیات تروریستی شکست خورده و انکار مقامات 
آمریکایی در دســت داشــتن در آن، ابعاد جدیدی از این حادثه در رسانه ها 

منتشر شده است.
روز پنج شــنبه تلویزیون دولتی ونزوئا اعترافات »آیرن بری« ۴۱ ســاله 
یکی از دو مزدور آمریکایی را منتشــر کرد. وی در این اعترافات تایید کرد که 
یکی از اهداف اصلی گروه یورش به کاخ ریاســت جمهوری  ونزوئا و ربودن 
رئیس جمهور این کشور بوده است.وی گفت که گروه او برنامه داشتند، حریم 
هوایــی فرودگاه نظامــی »ا کارلوتا« واقع در قلــب کاراکاس را امن کنند تا 
بتوانند مــادورو را از طریق هوایی از ونزوئا خارج کنند.روز چهارشــنبه نیز 
تلویزیون ملی ونزوئا اعترافات» لوک دنمن« ســرباز ســابق آمریکایی که در 
ونزوئا بازداشت شده است را پخش کرد که در آن دنمن اعتراف می کند با یک 
شــرکت امنیتی مستقر در فلوریدا به منظور در دست گرفتن کنترل فرودگاه 
کاراکاس و ربودن نیکاس مادورو رئیس جمهور ونزوئا و انتقال وی به آمریکا 
در تماس بوده اســت. روزنامه »واشنگتن پست نیز روز )پنجشنبه( اسنادی را 
افشــا کرد که بر اساس آنها معارضان ونزوئایی به سرکردگی »خوان گوایدو« 
در اکتبر ســال ۲0۱۹)مهر ۱۳۹8( با یک شــرکت امنیتی آمریکایی مستقر 
در فلوریدا، قراردادی ۲۱۳ میلیون داری برای ســرنگونی »نیکاس مادورو« 
رئیس جمهور این کشــور منعقد کردند.به نوشته واشنگتن پست، طرح توافق 
شــده بین مخالفان مادورو با شرکت آمریکایی »سیلِورکورپ« در سندی ۴۲ 
صفحه ای تنظیم شــده که جزئیات تاکتیکی دقیقی از نوع مین ها و تجهیزات 
نظامی که قرار بود اســتفاده شود تا چگونگی اجرای عملیات را شرح می دهد 
اما توضیح نداده که چگونه یک گروه کوچک از تکاوران ویژه می توانند نیروی 
نظامی بزرگ کشوری مانند ونزوئا را از پای درآورند.روزنامه »دیلی میل« نیز 
گزارش داده که فرمانده »کودتای محرمانه« علیه مادورو، جزء تیم محافظان 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا بوده و با رهبــران مخالف ونزوئا در 

»میامی« دیدارهایی داشته است.
نماینده پارلمان لبنان:

بنیان سیاسی و اجتماعی اسرائیل
در حال فروپاشی است

نماینــده پارلمــان لبنــان و عضو دفتر سیاســی جنبش 
امــل، تاکید کرد که رژیم صهیونیســتی رو بــه زوال و نابودی 
 حرکت می کند و دســت برتر در تمام تحــوات با محور مقاومت 

است.
»محمد نصراه« گفت: رژیم صهیونیستی در حالی به هفتاد و دومین 
سالروز تأسیس خود که با نام »یوم النکبه« در جهان عرب و اسام شناخته 
می شــود )۱۵ می(، نزدیک می شــود که با بحران های مختلف سیاســی، 

اقتصادی، بهداشتی و نظامی و هم چنین اجتماعی رو به رو است.
بــه گزارش مهر، وی افزود: این رژیــم عاوه بر آنکه در بعد نظامی در 
برابر گروه های مقاومت نتوانسته دستاوردی از خود نشان دهد، بلکه در بعد 
داخلی و سیاسی نیز اختافات میان جریان های سیاسی به قدری است که 
تشکیل کابینه جدید این رژیم را با یک بحران بی سابقه در سایه برگزاری 

چندین دور پیاپی از انتخابات پارلمانی رو به رو کرده است.

بر اساس گزارش انصاراه، جنگنده های سعودی 
طی یک ماه گذشــته، 800 بار مردم بی دفاع یمن را 
یمن  در  ملل  هماهنگی سازمان  کردند.دفتر  بمباران 
هم اعام کرد که طی ســه ماه ابتدایی ســال جاری 
میادی)11 دی تــا 11 فروردین( ، ۵0۶ غیر نظامی در 

یمن کشته و یا زخمی شده اند.
ائتاف ســعودی در حالــی که مدعی آتــش بس در 
یمن اســت همچنان به کشــتار مردم بیگناه این کشــور 
ادامــه   می دهد. انصاراه اعام کرده که این ائتاف در یک 
ماه گذشــته بیش از 800 حمله به یمن داشــته است. به 
گزارش فارس، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه در یمن در 
اطاعیه ای از کشــته وز خمی شدن ۵0۶ نفر در چهار ماهه 

جنگنده های سعودی در یک ماه
800 بار مردم یمن را بمباران کردند

ابتدایی ســال ۲0۲0 میادی خبر داد. به نوشته پایگاه اخبار 
الیمن، در این گزارش آمده است که تلفات غیر نظامیان در سه 
ماه ابتدایی سال ۲0۲0 افزایش یافته است. به طوری که ۱۹۵ 
نفر از جمله ۶۶ کودک و ۲۹ زن شهید شده و ۳۱۱ غیر نظامی 
از جمله ۹0 کــودک و ۳۳ زن نیز زخمی شــده اند. در ادامه 
گزارش آمده اســت که این میزان تلفات غیر نظامیان هشت 
درصد از آمار مشابه سال ۲0۱۹ بیشتر است. همچنین جنگ 
شــش ساله موجب ایجاد یکی از بدترین بحران های بشری در 
جهان شــده و نزدیک به 80 درصد ساکنین این کشور نیاز به 
امدادرســانی دارند. دیروز نیز پنج غیر نظامی یمنی از جمله 
یک کودک در حمله جنگنده های ائتاف سعودی و اماراتی به 

استان های حجه و صعده به شهادت رسیدند.
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