
صنایع شــیمیایی اصفهان در نظــر دارد 300 کیلو جیوه 
مظــروف خــود را از طریق مناقصــه عمومی خریــداری نماید. 
تامین کنندگان واجد شرایط می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه، تکمیل و عودت 
آن به همــراه رزومه کاری و معرفی نامه بــه آدرس- اصفهان- 
زرین شــهر- صنایع شــیمیایی اصفهان مراجعه نماید. )صندوق 
پستی 159( هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن دریافت اسناد 03152322600 داخلی 83819
روابط عمومی صنایع شیمیایی اصفهان

شناسه آگهی: 814970

مناقصهعمومیدومرحلهای
)آگهیشماره99-100/01(

صنایعشیمیاییاصفهان-)نوبتدوم(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1397/12/26 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
احسان ناصری مقدم به شــماره ملی 4072708402 به 
عنوان بازرس اصلی و خانم تینا طامازیان به شــماره ملی 
0068164890 به ســمت بــازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. آقای ســید مصطفی 
حسینی عراقی به شــماره ملی 0532240545 به سمت 
رئیــس هیئت مدیره و آقای رضا حیدری به شــماره ملی 
0050087282 بــه ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره 
و مدیرعامــل  و آقای ســیاوش تاجیک به شــماره ملی 
1829226207 به ســمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
2 سال تعیین شــدند. کلیه مکاتبات عادی و قراردادهای 
جاری شــرکت با امضاء مدیر عامل همراه مهر شــرکت و 
کلیه اســناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضاء 
مدیرعامل و یک نفــر دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان 

سال مالی 96 به تصویب رسید.

آگهیتغییراتشرکتگروهآریاپالستماشین
سهامیخاصبهشمارهثبت404021

وشناسهملی10320552349

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مورخ 1395/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل 
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. آقای موســی وفائیان به کدملی 5309683569- 
آقای ســعید وفائیان به کد ملــی 0043801811- آقای 
ســیف اله گنجی بــه کد ملی 4282737018 به ســمت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای 
حســین  ایزدی گرمرودی به کد ملــی 2093841691 و 
آقای رضا طاحانــی به کد ملی 5309983538 به ترتیب 
بــه عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک ســال 
مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهیتغییراتشرکتخدماتبازرگانیمازرون
سهامیخاصبهشمارهثبت488890

وشناسهملی10760120740

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/14 
و به موجب مصوبه شــماره 80/1644 مورخ 1397/5/30 هیئت مقررات زدایی و 
تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های 
مالی ســال 1397 به تصویب رســید. آقای هوشــنگ اله دادی به شــماره ملی 
3781874141 به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمحمد موسوی نائینی به شماره 
ملی 0045698260 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. آقای اسماعیل یوسفی مبرهن به شماره ملی 2691172805 به عنوان 

عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتتعاونیمسکن
سامانهگستربهشمارهثبت82881

وشناسهملی10101275053

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/5/24 و به موجب مجوز شــماره 11/71516 مورخ 
1397/12/13 اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تعداد اعضای 
هیئت مدیره مرکب از 3 الی 7 مدیر باشــد و بدین ترتیب 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتحملونقلآزادگان
سهامیخاصبهشمارهثبت81273

وشناسهملی10101259330

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات و عقود اسالمی 
با امضای آقایان علی اکبر محمدی برنجستانکی)مدیرعامل( و سید حسین سلیمانیان 
)رئیــس  هیئت مدیره( متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد و اوراق عادی با 
امضای هر یک از مدیران و با مهر شــرکت معتبر می  باشــد. محل شرکت به نشانی 
استان مازندران-شهرستان بابل- شهر بابل- محله شهرک فرامرزی- کوچه خداداد 
15- بلوار امام رضا)ع(- سردخانه همت پرست- کد پستی 4716654719 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتافشرهبابلنگینپارسیان
سهامیخاصبهشمارهثبت516342

وشناسهملی14007105304

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اســتان تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزی- تهران- 
محله داودیه- بلوار میرداماد- خیابان رودبار غربی جنوبی- بن بســت 
آذر- پالک 5- طبقه 2 به کد پستی 1546916713 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

آگهیتغییراتشرکتگروهتوسعهایدهپردازآرمانی
سهامیخاصبهشمارهثبت489235

وشناسهملی14005713226

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عنایت اله زارعی با شماره 
ملی 3780436361 به نمایندگی حامی سرمایه اقتصاد 
به ســمت رئیس هیئت مدیــره و آقــای مجتبی خیام  
نکوئی با شــماره ملی 1280874971 به ســمت نائب 
رئیــس هیئت مدیــره و آقای علی ابراهیمی با شــماره 
ملــی 4579438922 به ســمت عضو هیئــت مدیره و 
آقای محســن مردی با شــماره ملی 0056025548 به 
ســمت مدیرعامل )خارج از اعضاء هیئت مدیره( انتخاب 
گردیدند. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 
امضاء  ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و امضای کلیه اوراق 
اداری و مکاتبات بدون تعهــد به عهده مدیرعامل و مهر 

شرکت اعتبار دارد.

آگهیتغییراتشرکتفرآوردههای
طعمطبیعتحامیسهامیخاصبهشمارهثبت464020

وشناسهملی14004570125

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/03 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  آقای مسعود امیری به کد ملی 

0670185681 به ســمت رئیس هیئــت مدیره و آقای 

سید مجید فاطمی به کد ملی 0682342521 به سمت 

نایــب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به کد ملی 

5209950281 به ســمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 

چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء  آقای رضا رضائی 

)عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر شــرکت 

معتبر اســت. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای 

رضا رضائی )عضو هیئت مدیره و مدیرعامل( همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهیشرکتکیانصنعتاترک
سهامیخاصبهشمارهثبت502288

وشناسهملی14006406518

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی بر اساس 
تفاهم نامه وزارت نیرو با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کشــور در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه گذاران 
بخش خصوصی جهت توســعه صنعت گردشــگری در محدوده 
ســدهای حســنلو )نقده(، شــهید قنبری، بارون و دانالو )ماکو(، 
شــهرچای )ارومیه(، دریــک و زوال )ســلماس(، مهاباد و آب بند 
یوسف کندی )مهاباد(،  آق چای )چایپاره( ساروق و احمدآباد )تکاب( 

و بند انحرافی نوروزلو )میاندوآب( اقدام نماید.
طرح های قابل اجرا پیرامون سدهای اشاره شده شامل فرصت های 
متعدد ایجاد زیرساخت های گردشگری در یک جغرافیای محدود 
و در برگیرنده فعالیت های مندرج در مســتندات شیوه نامه اجرایی 
فعالیت های گردشــگری و تفریحی در منابع و تاسیســات آبی و 

پیرامون آن ها می باشد.
کلیه عالقمندان می توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انتشــار 
نوبت دوم این آگهی به درگاه سامانه شرکت آب منطقه ای استان 
آذربایجان غربــی بــه آدرس www.agrw.ir مراجعه نموده 
و اطالعات تکمیلی مربوط به طرح های اشــاره شــده را دریافت 
و طرح های پیشــنهادی خــود را در قالب فرم پیشــنهادی طرح 
گردشــگری حداکثر تا مورخ 1399/02/31 به دبیرخانه حراست 
این شرکت واقع در ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان غربی تحویل و رسید دریافت نمایند. عالقه مندان جهت 
کسب اطالعات بیشــتر در خصوص طرح های فوق، می توانند با 

شماره تلفن 31987309-044 تماس حاصل نمایند.
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

آگهی
شناساییسرمایهگذار

نوبت دوم آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
مناقصه گزار: قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص(، هلدینگ تخصصی دریایی، 

واحد اجرایی موسسه عمران ساحل )کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک(
موضوع مناقصه: عملیات حمل مصالح سنگی از معادن به کارگاه )مغزه، 

فیلتر، آرمور(
مهلت مناقصه: از تاریخ 1399/02/02 لغایت 1399/02/11 )ده روز(

تاریخ تحویل پاکت: 1399/02/12 و تاریخ بازگشایی پاکت 1399/02/13
مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از شروع قرارداد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5/400/000/000 ریال )پنج میلیارد 
و چهارصد میلیون ریال(.

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

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

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

آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:
بوشهر- شهرســتان کنگان روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس موسســه عمران ساحل کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک- امور 

قراردادها- آقای مهندس عبداله زاده- آقای مهندس مسعودی
تلفن: 07731378702-5- 09017716518 - 09387646547
تهران- تهران پارس بزرگراه شــهید عباس دوران )اسبدوانی( میدان شهید 

مهتمدی- معاونت فنی موسسه عمران ساحل

آگهیمزایدهعمومی99/1
نوبتدوم

الف: مزایده گزار- بانک ملت مدیریت شعب استان خوزستان
به آدرس: اهواز- بلوار آیت اله بهبهانی نرسیده به میدان جمهوری

ب: موضوع مزایده: بانک ملت استان خوزستان در نظر دارد پنج  فروند 
شناور در حال ساخت از اموال تملیکی خود را به صورت یکجا و با 10 درصد 
زیر قیمت پایه 117 میلیارد ریال مطابق با شــرایط و مشخصات مندرج در 

اوراق مزایده، از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
 ج: ســپرده شــرکت در مزایده- مبلــغ پنج میلیارد و هشــتصد 
و پنجــاه میلیون ریال معادل 5 درصد قیمــت پایه به صورت ضمانتنامه 
بانکی )غیر از بانک ملت( به نفع بانک ملت و یا چک بانکی تضمین شده 
در وجه بانک ملت مدیریت شعب استان خوزستان بابت شرکت در مزایده

د: مــدارک مورد نیاز جهــت دریافت اســناد مزایده- ارائه 
درخواســت کتبی و فیش واریــزی مبلغ 200/000 ریال به حســاب درآمد 
متفرقه اداره امور مالی خوزســتان با کد حســابگری 0639/5 )قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک ملت(
ه: محل دریافت اســناد مزایده- اهواز- بلــوار آیت اله بهبهانی- 
نرسیده به میدان جمهوری ساختمان مدیریت بانک ملت استان خوزستان 

طبقه چهارم- اداره تدارکات و ساختمان بانک ملت استان خوزستان
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1399/01/27 تا 1399/02/07

مهلت ارسال مدارک مزایده )پاکات( تا تاریخ 1399/02/08
تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: روز سه شنبه مورخ 1399/02/09 راس 

ساعت  15 بعدازظهر در مدیریت شعب بانک ملت خوزستان- طبقه هشتم
الزم به ذکر است که بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

شرح مختصری از مشخصات اموال
1- شناور دوبه 1000 تنی به نام مهاجرین بندر 1

2- شناور لندیگ کرافت 120 تنی به نام مهاجرین بندر 3
3- شناور دوبه 1000 تنی به نام مهاجرین بندر 7

4- شناور دوبه 1000 تنی عبدالرسول قاسمی
5- شناور دوبه 1000 تنی مهاجرین بندر 2

مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴و ۱۰[

 6 دلیل آل ســعود بــرای پیشــنهاد آتش بس
به انصاراهلل.

 قتل عام ســاکنان چند روستا در نیجریه از سوی 
گروه های مسلح تبهکار.

 آیا فتنه جدیدی در راه است؟ بازگشت حریری، 
مهره عربستان از فرانسه به لبنان.

 حمالت همزمان طالبان در 3 اســتان افغانستان 
چند هفته پس از توافق با آمریکا!

عبدالمهدی: هر روز با داعش می جنگیم

تحرکات خصمانه آمریکا در عراق و سوریه
با محوریت »احیاء داعش«

 شــرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی : ظرفیت 
ذخیره سهمیه بنزین 540 لیتر شده است.

 واکنش تلویحی همتی به گزارش کیهان در باره 
تسهیالت 75هزار میلیاردی.

 قیمت آش و حلیم ماه رمضان اعالم شد.

 دادستان انتظامی مالیاتی: کارکنان بانک ها باید 
جرائم مالیاتی را در صورت اطالع افشا کنند.

 ســخنگوی وزارت بهداشــت در پاسخ به برخی 
اظهارنظرها درباره آمار کرونا : وزارت بهداشت فقط 

آمار قطعی را اعالم می کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران وعده داد

کاهش قیمت خودرو
 در روزهای آینده

 ] صفحه آخر[

آخرین خبرها از وضعیت کرونا در جهان

زمزمه های جنگ داخلی در آمریکا 
سایه بیکاری بر سر 60 میلیون نفر در اروپا

رئیس  قوه قضائیه: دولت باید ساختارهای فسادزا را اصالح کند

ظریف در دیدار با بشار اسد:

با شهادت سردار سلیمانی
هیچ تغییری در مسیر حمایت ایران از مقاومت رخ نخواهد داد

 ظریف از حضور نمایندگان ســوریه در ایران برای مراســم تشییع و بزرگداشت سردار شهید سلیمانی 
قدردانی و تاکید کرد با شهادت سردار سلیمانی هیچ تغییری در مسیر حمایت جمهوری اسالمی ایران از 

مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه رخ نخواهد داد.
 بشــار اســد رئیس جمهور سوریه با  اشاره به شهادت سردار ســلیمانی، به نقش بی بدیل این سردار شهید در 

مبارزه علیه تروریسم در سوریه  اشاره و از همراهی با ملت سوریه در مبارزه با تروریسم تقدیر کرد.

 شکست دولت ترامپ در مقابله به موقع با ویروس 
کرونا و قربانی شدن بیش از 41 هزار آمریکایی، او را 

مورد آماج حمالت منتقدان قرار داده است.
 سی ان ان: ترامپ فردی قلدر و ابله است.

اظهــارات تحریک آمیز رئیس جمهور   رأی الیوم: 
آمریــکا درباره لزوم »آزاد« کــردن برخی ایالت ها، 
دعوتی آشکار برای فتنه و کاشتن بذر جنگ داخلی 
در کشوری است که معدن اسلحه به شمار می آید.

 یکی از معتبرترین موسســات مشــاوره ای دنیا 
در گزارشی اعالم کرده حدود 60 میلیون شغل در 
 اروپا به دلیل شــیوع بحران کرونا در معرض خطر 

قرار گرفته اند. 
 »نشنال اینترســت«: کرونا نظم لیبــرال دنیا را 
 تغییــر می دهــد، این ویــروس شــاید میخی بر 

تابوت غرب باشد.

 ]صفحه ۲[

نگاه

آمریکا، کرونا و 
جنگ های بیولوژیک

12

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای
ویژگی مجلس دهم 

شفافیت بود
اما به شفافیت آرای 

نمایندگان رای نداد!
11

در نشست هیئت دولت صورت گرفت؛
دستور رئیس جمهور

به وزیر اقتصاد
برای تهیه برنامه اشتغال 

متناسب با وضعیت کرونایی
2

سخنگوی وزارت امور خارجه:
امید آمریکا به مذاکره 

خیال باطلی است
2

قاضی زاده: 
قوه قضائیه به موضوع 

30 میلیارد دالر 
اعتبار تنظیم بازار ارز 

ورود کند
3

 
خبر ویژه

] صفحه۲ [

شرق: مشکل اصالح طلبان
اثبات کارآمدی خود

به مردم است

نظارت گریزی ممنوعآیت اهلل رئیسی:
وضعیت دالرهای پرداختی باید شفاف شود
]صفحه ۳[

]صفحه ۸[

 

عامل فضاسازی
ناظران یا متخلفان؟

یادداشت روز

] صفحه۲ [

سرزمین مؤمنان
گزارش تصویری کیهان از رزمایش همدلی ملت ایران



اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از نمایندگان رد صالحیت شــده درخواست می شود طرح دو فوریتی بدهند 
که شــورای نگهبان مدارک و اســناد رد صالحیتشان را رسانه ای کند. تا سیه 

روی شود هر که در او غش باشد.
کیانی- اردبیل

* دستگاه قضایی باید نمایندگان فاسد رد صالحیت شده را با تکیه بر مدارک 
شورای نگهبان و مراجع ذی صالح به پای میز محاکمه بکشاند.

0913---6129
* نکته مدیر مسئول محترم در روزنامه یکشنبه 99/1/31 که مکمل تیتر اول 
روزنامه کیهان است حسابی به دل می نشیند. البته نه برای رد صالحیت شده ها 

که برای آنها از زهر هالهل هم تلخ تر و سمی تر است.
0911---0049

* اگر چند رســانه مرد در کشورمان باشــد، یکی از آنها روزنامه کیهان است 
که تیتر بزند، نمایندگان فاسد را به دادگاه بکشانید! الحق که دست مریزاد.

7992---0919 و 2588---0918 و 0538---0938 و 3949---
 0912
* چرا رســانه ملی و بعضی مســئولین از صفت »قدرتمند« و »پیشرفته« در 
مورد برخی کشــورهای اروپایی و آمریکایی دائم اســتفاده می کنند؟ آن ها در 
مقابله با کرونا قدرتمندی و پیشــرفته بودن خود را با اســتفاده از پالستیک 
زباله به جای گان و گورهای دســته جمعی و بی توجهی به بیماران سالخورده 

کرونایی نشان دادند.
0937---1214

* ویروس کرونا ضعف بشر امروزی را به همه نشان داد. حتی قدرت های پرمدعا 
که به قدرت اقتصادی و بهداشتی خود مغرور بودند در برابر این ویروس به زانو 
درآمده اند. لیبرال دموکراســی غرب هم که سالیان سال جوامع مختلف بشری 
را با رسانه فریب داده در این بحران رسوا شد و ناکارآمدی آن بر همگان عیان 
گشــت. تنها راه نجات بشر این است که برای زمینه سازی ظهور انسان کامل 

یعنی آقا امام زمان)عج( تالش کنیم.
0912---6406

* مدیرانــی که جواز زنده به گور کردن هــزاران جوجه یک روزه را دادند در 
جهت اهداف باند مافیای اقتصادی عمل کردند که حاضر نیســتند قیمت مرغ 
کاهش پیدا کند. می طلبد که تمام فعالیت های این باند مافیا در اقتصاد کشور 
توسط دستگاههای اطالعاتی رصد شده و دستگاه قضایی با آنان برخورد کند.
0916---9155

* فیلــم معدوم کردن جوجه های یک روزه را در شــبکه یک اخبار 21 تاریخ 
99/1/30 دیدم. با کمال تأســف مســئولی با جسارت این فعل حرام و خالف 
شــرع و عقل را به خاطر اینکه صنعت مرغداری خســارت نبیند توجیه کرد و 
به کشورهای فاسد غربی استناد کرد. با این منطق حتی باید به قتل برخی از 
انسانها نیز اقدام کرد تا هزینه دنیا کاهش یابد و سرمایه دار سرمایه دارتر شود!
0911---1548

* معاون وزیر کشاورزی در عذری بدتر از گناه امحای جوجه ها را رویه ای برای 
تنظیم بازار عنوان کرد! واقعاً این جمالت شرم آور است. چرا این وزارتخانه این 

قدر فاقد برنامه ریزی است که نیاز به امحا به وجود بیاید؟
طباطبایی

* پمپئو وزیر خارجه آمریکا از شورای امنیت خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران شــده اســت. ولی نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران با خودکفایی 
تسلیحاتی و پیشــرفت های خیره کننده در عرصه های مختلف از جمله عرصه 
نظامی موجب شــده مســئولین آمریکایی در حد یک دلقک جلوه کنند و به 

سخره گرفته شوند.
0918---0291

* از قرار معلوم ویروس کرونا تقابل ترامپ رئیس جمهور آمریکا با فرمانداران 
ایالت های این کشــور را وارد شــکل خاصی از جنگ داخلی کرده است. با این 
حســاب می توان گفت قرنطینه در آمریکا به پاشنه آشیل دولت حاکم در این 

کشور تبدیل شده و هر روز به اعتراض ها افزوده خواهد شد.
0915---1387

* ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از آنکه برای ایران تهدید باشد فرصت است 
مشــروط به اینکه مسئولین کشــور بتوانند از فرصت هایی که به وجود می آید 
درســت استفاده بکنند. ترامپ فرمان شورش مسلحانه علیه فرمانداران ایاالت 

آمریکا را صادر کرده! تصور بفرمایید آینده آمریکا چه خواهد شد.
0912---2139

* دولتمردان ما چگونه فکر می کنند و زندگی آنان چگونه اداره می شود؟ بنده در 
تامین مخارج روزمره زندگی خود درمانده ام از کجا بیاورم برای آموزش فرزندم 
از طریق فضای مجازی 3 میلیون تومان برای یک گوشی تلفن بپردازم. با این 

کار دولت واقعا شرمنده زن و بچه شده ام و نمی دانم چه بکنم.
0919---1720

* آموزش و پرورش باید سعی کند هزینه های والدین را کم کند االن آموزش 
از طریق فضای مجازی و همین شــبکه »شــاد« که نیاز به اینترنت، گوشــی 
اندرویــد، خرید بســته و... دارد و اینها همه هزینه بر اســت به خصوص برای 
کســانی که چند فرزند دارند. چه اشکالی دارد به آموزش از طریق صداوسیما 

به دانش آموزان اکتفا شود؟
نجمه چگینی

* دســتگاه های نظارتی و بازرســی مگر خارج از ایران فعالیت می کنند که از 
اوضاع قیمت گذاری اجناس توسط سودجویان بی اطالع اند؟ مگر مکان این چند 
سردخانه ای که میوه را احتکار می کنند در کشور نیست؟ پس فعالیت سامانه 

ثبت کاال در انبارها برای چیست؟
021----3152

* این چه طرز اداره کشور است که به خاطر پرداخت وام یک میلیون تومانی به 
سرپرست خانوار صف های طویل در این شرایط کرونایی برای تحویل سیم کارت 

تلفن درست کردند.
0912---2770

* دولت درست در جهت مخالفت با سیاست فرزندآوری نظام هرچه به تعداد 
اعضای خانواده ها اضافه شود یارانه آن خانواده را کم می کند. 

0912---2218
* با این ارزی که مطابق گزارش دیوان محاسبات در دولت آقای روحانی معلوم 
نیســت به چه سرنوشتی دچار شــده، بسیاری از مشکالت کشور حل می شد. 
متاســفانه ســوءمدیریت این دولت معضل بزرگی در این چند سال بوده و ما 

مردم مجبور بوده ایم که بسوزیم و بسازیم.
0919---8147

* گوســفند زنده کیلویی 35 هزار تومان است چرا رئیس جمهور گوشت آن را 
110 هزار تومان اعالم می کند؟ مگر ایشــان فقط جیب خود و وزرا را می بیند 
که با 40-30 هزار تومان باالی قیمت مشکلی ندارد؟! به کسبه و کارگرانی که 

2 ماه است در بیکاری، بدون حقوق سر می کنند هم بنگرد!
اسدی

* دولــت تدبیر کامال بازار را رها کرده و در آغاز ســال جدید هرکس هرطور 
اراده کنــد اقــدام به فروش اجناس خود می کند. اگــر یک روز خود را صرف 
خیابان گردی کنید خواهید دید که مثال لوبیاچیتی از 20 هزار تومان تا حدود 

40 هزار تومان به فروش می رسد!
0935---2846

* در حوزه مسئولیت وزیر جدید جهاد کشاورزی در بدو شروع به کار هزاران 
جوجه را معدوم کردند چرا؟! این جهاد کشــاورزی می خواهد مدافع محرومان 

باشد؟ آیا این کار برای جلوگیری از ارزان شدن قیمت مرغ بوده است؟
محمد مهدی رحمانی

* به نظر نمی رســد که این دولت با خالی کردن صندوق توســعه ملی و نیز 
اســتقراض پنج میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول هم بتواند مشــکل 
اقتصادی کشــور را حل کند همچنان که در عملکرد 7 سال گذشته آن چوب 
حراج زدن به ذخایر ارز و طالی کشــور مشهود است! فقط بازپرداخت بدهی 

کشور به دوش ملت و دولت های بعدی سنگینی خواهد کرد.
6043---0916 و 2977---0933

* با توجه به بســتری بودن بسیاری از بیماران کرونایی در بیمارستان شهید 
گمنام در منطقه میدان خراسان، چرا این بیمارستان فاقد سی تی اسکن است.
خانم رحمانی

* وزارت بهداشــت باید شــماره تلفن و یا پیامکی اعالم کند تا مردم بتوانند 
درباره اماکنی که در آن ها به توصیه های بهداشــتی عمل نمی شود و خطراتی 

جان مردم را تهدید می کند اطالع رسانی نمایند.
0935---0220

شرق:مشکلاصالحطلبان
اثباتکارآمدیخودبهمردماست

یک روزنامه اصالح طلب تصریح کرد شکست و ناکامی این طیف در انتخابات، 
فراتر از موضوع رد صالحیت  نامزدها و مربوط به عملکرد خود اصالح طلبان است.

روزنامه شــرق نوشت: با انتشار اسامی منتخبان حوزه انتخابیه تهران و حضور 
نداشتن اسامی نزدیک به اصالح طلبان و معتدلین در میان منتخبان، اصالح طلبان 
اعالم کردند رد صالحیت های شورای نگهبان مانع آن شد که در شهری مانند تهران 
به جمع بندی نهایی و انتشار لیست حداکثری از نیروها برسند؛ اما به نظر می رسد، 
ابعاد حقوق ماجرا یعنی نحوه بررســی صالحیت ها، تأثیر کمی داشته و موضوع را 
باید جای دیگری دنبال کرد. رئیس  دولت اصالحات مدتی قبل در گالیه از عملکرد 
اصالح طلبان و قهر مردم با این طیف از نیروهای اجتماعی، گفت دیگر تشــویق و 
»تکرار می کنم« کارآمد نخواهد بود. اکنون چهره هایی مانند مجید انصاری با همه 
ســوابق و نزدیکی به رئیس دولت اصالحات و دولت اعتدال، علیرضا محجوب، عضو 
خانه کارگر، یکی از بزرگ ترین تشــکل های کارگری به همراه سهیال جلودارزاده یا 
مصطفی کواکبیان که در ادوار گذشــته همیشــه شانس داشتند، در انتخابات دوم 
اسفند در بین 30 نفر اولیه جا نگرفتند. وضعیت جامعه و عملکرد همه بخش ها به 
دلخوری بخش بزرگی از جامعه شهری در حوزه های انتخابیه بزرگ انجامید. در اوایل 
دهه 80 پازل های اصالح طلبی یک به یک از انتخابات دوم شورای شهر تهران شروع 
به ریزش کرد. می دانیم شورای شهر و انتخابات آن ربطی به شورای نگهبان ندارد و 
صالحیت کاندیداهای شــورای شهر را مجلس تأیید می کند. اولین شورای شهر در 
دولت اصالحات با اجرائی شدن اصل 100 قانون اساسی توسط دولت اصالحات پا به 
عرصه سیاسی کشور گذاشت. نخستین نمایندگان شورای شهر را اشخاص با نفوذی 
تشکیل می دادند، شیخ عبداهلل نوری، سعید حجاریان، جمیله کدیور، ابراهیم اصغرزاده، 
محمد عطریانفر و تعدادی دیگر از نیروهای پرجنب و جوش اصالح طلب؛ اما شورای 
دوم که نیازی به تأیید صالحیت توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی نداشت، 
دربست در اختیار جناح مقابل قرار گرفت. این تغییر 180 درجه ای برمی گشت به 

عملکرد اعضای شورای اول.
در شــورای دوم مصطفی تاجزاده شناخته شده ترین چهره اصالح طلب در همه 
دوره ها و سرلیست اصالح طلبان، به عنوان اولین عضو علی البدل از صندوق های رأی 
مردم تهران بیرون آمد؛ اما اعضای اصلی شورای دوم در تمام مدت چهار سال برخالف 
اعضای شورای اول که چند نفر از آنان از صحن شورا به مقصد وزارت و نمایندگی 
مجلس خارج شدند، نمایندگان شورای دوم در تمام مدت صندلی های نمایندگی خود 
را حفظ کردند. شورای اول نتوانست دوره چهارساله را با آرامش تمام کند، دو شهردار 
اصالح طلب یکی مرتضی الویری و دیگری ملک مدنی به اجبار ساختمان شهرداری را 
ترک کردند تا سوت فتح الفتوح جناح مقابل با ورود محمود احمدی نژاد به ساختمان 
شهرداری تهران به صدا درآید. این اصالح طلبان بودند که با روش نادرست انتخاباتی 
خود و آسیب به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بستر انتخابات ریاست جمهوری سال 84 

را مهیای پیروزی دیگران کردند.
مسائل حقوقی انتخابات و نحوه بررسی صالحیت ها، حتما در کاهش مشارکت 
اثرگذار بوده؛ اما باید مســئله را در اهمیت اثبات کارآمدی یک جریان سیاســی به 
مردم دنبال کرد. باید این بعد را حل کرد و بعد حتما در مسائل حقوقی را پی گرفت.

تخلفاتارزدولتیمحرزاست
فقطبایدمانعتکرارآنشد

یک کارشــناس اقتصادی می گوید: همان گونه که ماجرای ارزهای دولتی سال 
97 امســال مسئله ساز شده، باید مراقب بود که این ماجرا مجدداًً در سال های آتی 

تکرار نشود.
وحید شقاقی شهری درباره گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت 4/8 میلیارد 
دالر ارز دولتی، به شرق گفت: اصل تمرکززدایی اولین اصل برای عملیاتی کردن نظام 
چندنرخی عام و به طور اخص ارزی است تا از تخصیص آن به یک گروه خاص خارج 
شــود. اصل دوم این است که نیازمند ساختار نظارتی به هنگام است. بدون نظارت 
سیســتماتیک و به هنگام احتمال انحراف طبیعتاً وجود دارد. نظام چندنرخی ارزی 
خود وسوســه انگیز است و ما شــاهد شکل گیری صفوف طوالنی متقاضی برای آن 
هستیم. به چه کسی چه میزان و چرا ارز تخصیص داده شده و ماحصل آن چه شده 
اســت؟ در مرور ارز یارانه ای این شبهه از ابتدا وجود داشت. اصل سوم هم شفافیت 
است که نهادهای نظارتی و مجری با جزئیات کامل باید از تخصیص تا ورود کاال را 
شفاف گزارش کنند. ما از دو سال پیش پیش بینی می کردیم که ماجرای ارز یارانه ای 
بحث برانگیز خواهد شد. بانک مرکزی ابتدای امر که گزارشی ارائه نمی داد و در ادامه هم 
به گزارش های قطره چکانی اکتفا کرد.او با  اشاره به اینکه یک گزارش دیوان محاسبات 
از نحوه تخصیص ارز دولتی در سال 97 ارائه داده و در آن به 4/8 میلیارد دالر ارزی  
اشاره کرده که به صورت دولتی تخصیص داده شده؛ اما مابه ازای کاالیی نداشته است، 
می گوید حاال این اعداد چالش برانگیز شده و ما شاهد واکنش های متفاوت از سوی 
نهادهای مختلف به آن هستیم. رئیس جمهور صددرصد آن را غلط اعالم کرد، بعد 
رئیس بانک مرکزی گفت ما این ارز را تخصیص دادیم، گروهی کاال را وارد کردند و 
گروهی واردات شان زمان بر بوده و به سال بعد موکول شده و همچنین گروهی تخلف 

کردند و پرونده شان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده است. 

شقاقی شهری تأکید کرد: ما در سال 97 و در ادامه آن شاهد افشای فساد ارزی 
بودیــم و نمونه مهم آن پرونــده قربانعلی فرخ زاد بود که بیش از 500 میلیون دالر 
ارز دولتی گرفته بود و آزاد فروخته بود یا دادســتان وقت تهران اعالم کرد دو نفر 
ارز یارانه ای کاغذ گرفته و از کشور فرار کرده اند؛ بنابراین همان طور که پرونده های 
قضایی نشــان داد، تخصیص ارز یارانه ای در سال 97 بدون تخلف نبود و چشمه ای 

از آن تاکنون محرز شده.
نگاه دولت و بانک مرکزی در واکنش به آن یکسان نبود. دولت گفت صددرصد 
غلط اســت و بانک مرکزی اعالم کرد یک ســری تخلف انجام شده؛ در صورتی که 
انتظار می رود تا قبل از اعالم عمومی نهادها میان خود در اســتدالل ها و اسنادشان 

به جمع بندی رسیده باشند.
در سال 97 تخصیص ارز چند مرحله را پشت سر گذاشت. از ابتدای سال تا مرداد 
همه ارزها دولتی بود. بعد از آن دو نرخی شــد و تا پایان ســال سه نرخی. وقتی در 
یک سال با بالتکلیفی و هرج ومرج سیاست گذاری پیش می رویم و در سال 97 چند 
سیاست را به صورت آزمون و خطا اجرا کردیم، باید تخلف و فرصت یابی متخلفان را 
احتمال می دادیم. در مجموع در شرایط فعلی دو اقدام بیش از هر زمانی الزم است؛ 
یکی تعیین تکلیف بازگشت ارزهایی که در ازای آن کاال وارد نشده و ارز چهار هزارو 
200 تومانی که در ســال 97 دریافت کرده اند، االن در بازار آزاد به 1۶ هزار تومان 

رسیده که این اختالف قیمتی یعنی انبوهی سود برای متخلفان. 
شقاقی شــهری اکنون تمام شده باشد می گوید: همان طور که االن در سال 99 
ماجرای ارزهای سال 97 خبرساز شده، دولت باید به هوش باشد که این ماجرا در 
دولت بعدی قطعا دوباره زنده خواهد شد. این تا زمانی که گزارش تفصیلی و شفافی 

از مرحله اول تا پایانی ارز دولتی ارائه نشود، ادامه خواهد داشت.
هدفازواگذاریسهامشستا

کاهشتصدیگرییافقطدرآمدزایی؟!
یک روزنامه حامی دولت با تردید در واگذاری ســهام 70 هزار میلیاردتومانی 

شستا نوشت این کار برای حذف تصدی گری است یا صرفاً درآمدزایی برای دولت.
روزنامه اعتماد نوشــت: هدف از خصوصي سازي چیست؟ اگر کسب پول براي 
تامین مخارج دولت و صندوق است در این صورت این کار افتخاري نیست و نشانه به 
ته دیگ خوردن کفگیر خزانه است. ولي اگر هدف از آن، انتقال تصدي گري دولت به 
مردم است در این صورت باید پرسید که چرا این کار با تاخیر 7 ساله انجام مي شود؟ 
اگر یک ســال را هم براي انجام مقدمات در نظر مي گرفتیم چرا ۶ ســال تاخیر در 
انجام آن شــده است؟ طبیعي است اجراي این کار با هدف خصوصي سازي نیست 

بلکه در پي تامین پول هستند.
به عالوه اگر هدف حذف تصدي گري دولت است، بفرمایید که آیا با این انتقال 
حتي یک کرسي از هیات مدیره شرکت هاي زیرمجموعه شستا یا سایر شرکت هاي 
واگذاري از اختیار دولت خارج خواهد شد؟ یا آنکه در تصدي گري دولت ذره اي خلل 
وارد نخواهد شد و همه اختیارات کماکان در دست مقامات باقي مي ماند تا هرکسي 
که صالح دانستند به عنوان هیات مدیره یا مدیرعامل تعیین کنند؟ در واقع صندلي  
هیات هاي مدیره همچنان در اختیار مسئوالن است تا به عنوان امتیاز به این و آن 
بدهند. اگر چنین نیست لطفا اسامي شرکت هایي که مدیریت آن از دست شستا و 

یا دولت خارج مي شود، اعالم کنید.  
مساله مهم تر از خصوصي سازي، ثبات سیاست هاي اقتصادي و عدم دخالت دولت 
در امور بخش خصوصي است. اگر این کار انجام نشود، خصوصي سازي حتي اگر با 
انتقال مدیریت هم همراه باشد، کمک چنداني به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادي 
کشــور نخواهد کرد. آیا دولت در این زمینه گام موثري برخواهد داشــت؟ سیاست 
گمرکي، سیاســت پولي و اعتباري و بانکي، سیاست قیمت گذاري، سیاست ارزي و 
سیاست مالیاتي و سیاست نیروي کار و شفافیت اقتصادي و سیاسي، ارکان اصلي 
یک ساختار سالم و حامي تولید است که اگر اینها نباشند، تفاوتي نخواهد کرد که 

بنگاه ها دست دولت باشد یا بخش خصوصي.
و باالخره نکته مهمي آقاي رییس جمهور اظهار کردند قرار اســت، تصدي گري 
از شستا و یا صندوق هاي دیگر گرفته شود ولي آنها مي توانند سهام بخرند و سهام 
داشــته باشند. اول اینکه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصي مي فروشند بدون 
آنکه تصدي گري را از دست بدهند. به عالوه حتي اگر این ترفند هم نباشد چگونه 
مي توانند سهام داشته باشند ولي تصدي گري نداشته باشند؟! طبیعي است هر صاحب 

سهامي به اندازه سهمش باید در اداره شرکت دخالت داشته باشد. 
انحراف77درصدیازبودجه97

رازبازداشتمدیرانسازمانخصوصیسازی
یک فعال اقتصــادی درباره گزارش تفریغ بودجه 97 و انحراف 77 درصدی از 
احکام مربوط به خصوصی سازی گفت دولت خصوصی سازی را جدی نگرفته است.

حمیدرضا صالحی عضــو اتاق بازرگانی در گفت وگو بــا روزنامه آرمان درباره 
انحراف 11 هزار میلیارد تومانی خصوصی ســازی در ســال 97 اظهار داشت: نباید 
خصوصی سازی را در واگذاری مالکیت بنگاه ها خالصه کرد، بلکه اصل مهم در این 
زمینه به واگذاری مدیریت بنگاه ها مربوط می شود. یعنی از توان بخش خصوصی  باید 
در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا کمک گرفت. ظرفیت فکری این بخش 
می تواند به بهره وری بیشتر کارمندان و کارگران کمک کند و در نهایت بنگاه اقتصادی 
را در مسیر رونق و بازدهی مطلوب قرار دهد. بدین شکل رقابت پذیری اقتصادی در 

کشور ما افزایش می یابد و با افزایش رقابت، فساد و رانت هم به حداقل می رسد.
وی می افزاید: هر گاه بنگاهی به فروش می رسد، دیگر برای دولت اهمیتی ندارد 
که این بنگاه دچار چه سرنوشتی می شود. این نوع از واگذاری نه تنها رقابتی به وجود 
نمی آورد، بلکه بنگاه ها را از چرخه نظارت هم خارج می کند. در نبود نظارت ها حقوق 
کارگران ماه ها پرداخت نمی شود و گاه شاهد فروش زمین ها به قیمت های نامتعارف 
هستیم. اگر واگذاری ها به شکل درستی صورت می گرفت، قوه قضائیه به ماجرا ورود 
نمی کرد که در نهایت شــاهد دســتگیری بدون اغماض گروهی از مدیران سازمان 
خصوصی ســازی بودیم. حتماً تخلفاتی در این زمینه شکل گرفته که این مدیران 
دستگیر شده اند. خصوصی سازی که منجر به توسعه و رونق بنگاه نشود، دردی را دوا 
نمی کند. آیا ما در چهار دهه گذشته در حوزه هایی مانند خودروسازی، صنعت، معدن 

و... پیشرفت کیفی داشته ایم که بتوانیم نام آن را توسعه بگذاریم؟
این عضو اتاق بازرگانی همچنین درباره واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ 
در بورس و از طریق صندوق های سرمایه گذاری هم گفت: این اتفاق هم با ابهاماتی 
مواجه اســت. چه کسی می خواهد این صندوق ها را مدیریت کند؟ مگر بدین شکل 
بهره وری بنگاه ها افزایش می یابد؟ تجربیات گذشــته نشــان می دهد که عالوه بر 
انحراف خصوصی سازی، ما از حرکت به سمت اقتصاد آزاد هم غافل شده ایم. وقتی 
اقتصاد توسط دولت اداره می شود، مدیران فقط تالش می کنند که صندلی خود را 
از دســت ندهند. در چنین اقتصادی اندک مدیرانی را می توان یافت که در اندیشه 

رشد و بهره وری باشند. 
متأســفانه در شیوه کنونی خصوصی سازی صرفاً رانت توزیع شده و دالالنی با 
امضای طالیی روی کار آمده اند. این افراد که از بنگاه داری مدرن بویی نبرده اند، به 
بهره وری تولید اعتقادی ندارند. این افراد بیش از اعتنا به تولید، به زمین و ساختمان 

و دستگاه های تولیدی چشم دارند تا با فروش آنها در گروه ثروتمندان قرار بگیرند.
تواضعنفرمایید

پاسگلراخودشمادادید!
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به گزارش دیوان محاســبات درباره تفریغ 

بودجه 97 و تخلفات دولت در آن گفت به رسانه های ماهواره ای پاس گل ندهیم.
روزنامه های دولتی و زنجیره ای از قول اسحاق جهانگیری نوشتند: در شرایطی 
که رسانه های بیگانه در تالشند تا از طریق پمپاژ نا امیدی، مردم را مأیوس کنند، چه 
لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه های 

ماهواره ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند.
وی افزود: در این شرایط انتظار نیست که رسانه های داخلی نیز کاری کنند که 
مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می دانیم که در گزارش دیوان محاسبات چنین 
تعبیری نبوده است، اما رسانه های بیگانه می خواهند از حرف های درست ما مطالب 

نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقالب تبلیغ کنند.
وی گفت: بانک مرکزی مسئول تامین ارز کشور است و حتی درباره یک دالر 
نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دالر گرفته باشد و کاال وارد نکرده باشد 
مرتکب خیانت ملی شــده اســت و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو 

باشد.مگر می توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دالر هم چشم پوشی کرد؟
جهانگیری در ادامه گفت: رئیس جمهوری در راستای شفاف سازی و مقابله با 
فساد خواسته بود که اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی در سامانه ای منتشر 

شود که مردم در جریان آن قرار گیرند.
درباره سخنان آقای جهانگیری گفتنی است اوال ایشان یادشان رفته که در طول 
چند سال اخیر، از جمله تامین کنندگان سوژه برای رسانه های بیگانه بوده و اصرار 
داشته اند بگویند قبل از روی کار آمدن دولت وی، اقتصاد کشور در ته دره بوده است)!!(

جالب اینکه تورم در سال 92، 33 تا 37 درصد بود اما در دولت فعلی در مقاطعی 
تا 52 درصد نیز باال رفت.

ثانیا درباره واگذاری بی ضابطه 18 میلیارد دالر ارز در سال 97، آقای جهانگیری 
جزو تصمیم گیــران و نقش آفرینان اصلی بود و روزنامه های حامی دولت به همین 
دلیل دالر 4200 تومانی را به اسم »دالر جهانگیری« نامگذاری کرده و از وی تصویر 
»سوپرمن« که آمده بازار را به آرامش برساند، ساختند. اما این اقدام ناپخته، نه تنها 
موجب آرامش بازار نشد بلکه بر التهاب آن و جوالن سوداگری در بازار افزود و ضمنا 

رانت 150 هزار میلیارد تومانی برای فرصت طلبان ایجاد کرد.
جالب اینکه پــس از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، آن روش واگذاری 
کورکورانه به شکل نسبی متوقف و محدود شد و با این وجود بازار، آرامش بیشتری به دوره 
»ارز جهانگیری«)!( داشت. بنابراین سوءمدیریت دولتمردان در ایجاد وضعیت نامطلوب، 
متهم اصلی اســت و از این جهت، پاس گل واقعی را نه دیوان محاســبات و کارشناسان 

منتقد بلکه خود دولت و دولتمردان با شلختگی های مالی و بودجه ای ایجاد کرده اند.

گزارش تفریغ بودجه 97 که هفته گذشته در صحن علنی 
مجلس قرائت شد، واکنش ها و بازخوردهای گسترده و متفاوتی 
داشــت که همچنان ادامه دارد. کلید ماجرا را رئیس جمهور 
 محترم با زیر ســؤال بــردن اصل گزارش دربــاره وضعیت

4/8 میلیــارد دالر زد و با تعابیری تند و کم ســابقه، دیوان 
محاســبات را به بی اطالعی و غلط بودن صد در صدی گزارش 
متهم کرد و به شدت از دیوان محاســبات به خاطر عدم ارائه 

گزارش به دولت پیش از انتشار آن انتقاد کرد. 
روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت تایید کرد که حدود 
دو ماه پیش، دیوان محاســبات گزارش خود را برای شخص 
رئیس جمهور ارسال کرده است. همین یک نکته نشان می دهد 
واکنش های دولت عصبی و غیردقیق اســت. دولت اگر حرف 
و حدیثی درباره محتوای ایــن گزارش دارد، چرا همان موقع 
و پیش از انتشــار عمومی به آن واکنش نشان نداد و درصدد 

تصحیح آن برآمد. 
دولتمــردان در توجیه اعتراض خود بــه گزارش دیوان 
می گویند این گزارش باعث فضاسازی رسانه ای معاندین علیه 
کشور شده اســت. بله این اتفاق افتاده است. کار و ماموریت 
معاندین مشخص است اما ســؤال اینجاست، واقعًا چه کسی 
مسئول این فضاسازی علیه کشور است؟ دیوان محاسبات که 
بر اساس وظیفه قانونی و معمول هرساله، گزارش تفریغ بودجه 
را منتشر می کند یا آن مسئوالنی که با بی مباالتی و در کوران 
جنگ ارزی که ورود یک دالر هم به کشــور با دشواری انجام 
می شــود، میلیاردها دالر را به قیمت دولتی و چند برابر کمتر 
از قیمت بازار آزاد در اختیار عده ای گذاشتند تا غذای سگ و 
گربه و عروســک و چوب بستنی و... وارد کنند؟! و عده ای هم 
اصــاًل هیچ کاالیی وارد نکنند و دالر 4200 تومانی را بگیرند و 
در بازار آزاد به چند برابر قیمت بفروشند و یک شبه میلیاردر 

که هیچ، بلکه تریلیاردر شوند. 
مشــکل فقط مربوط به آن عده ای که کاالهای غیراساسی 
وارد کردند یا اساســًا چیزی وارد نکردند، نیست. آنهایی که 
کاالی مــورد نیاز مردم را وارد کردنــد، به چه قیمتی به بازار 
عرضه کردنــد؟ با قیمت ارز 4200 تومانی یا 4 برابر آن؟ اگر با 
قیمت دالر دولتی بود که نباید قیمت اجناس چند برابر می شد. 
حاال چه کسی را باید مالمت و توبیخ کرد؟ آنهایی که زمینه ساز 
این رانت و فساد گسترده شدند یا آنهایی که از ماجرا گزارش 
داده اند؟ آیا ادعای فضاســازی گزارش دیوان محاسبات علیه 

کشور، نعل وارونه نیست؟! 
شــاید برخی گمان کنند گزارش امسال دیوان محاسبات 
که مربوط به بودجه دو ســال پیش است، اینچنین جنجالی و 
مناقشه برانگیز شده است. نگاهی به گزارش سال های پیش از 
آن هم نشان می دهد تقریبًا هر ساله همین وضعیت حاکم بوده 
است؛ شلختگی و بی انضباطی مالی در هزینه کرد بودجه، گزارش 

دیوان و واکنش پرخاشگرانه دولت! 
برای نمونه دولت از بودجه ســال 1396 بیش از 60 درصد 
انحراف داشته و بودجه 17 شرکت دولتی در سال 96 گزارش 
نشده و نیامده بود. اما گزارش تفریغ بودجه سال 1395 از این 
هم قابل تامل تر بود. این گزارش نشــان می داد در دولتی که 
منتقد دولت ســابق بود و از بی انضباطی بودجه ای آن انتقاد 
می کرد، »بخــش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشــده« و 
مشخص نبوده این درآمد ها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، 
این موضوع که دولت 80 درصــد از تبصره ها و احکام بودجه 
مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بوده است. عادل آذر، 
رئیس دیوان محاســبات در بهمن ماه سال 96 درباره گزارش 
تفریغ بودجه 95 گفته بود: »دولت در حال آینده فروشی است 

و این از عالیم بی انضباطی مالی عمومی است.«
واکنش دولتمردان به این گزارش ها نیز جالب است و نوع 
نگاه آنان به مسئله نظارت و شفافیت را نشان می دهد. محمدباقر 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره گزارش تفریغ 
بودجه 95 می گوید؛ »انتظار می رفت گزارش تفریغ بودجه ای 
که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد)!( اما دیوان خود 
اقــدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از 
گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا 
تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده  رسانه های خارجی 
قرار نگیرد)!(« و در جای دیگری مدعی می شود دیوان با این 

گزارش حیثیت دولت را برده است!
اما تندیس زیباتریــن واکنش را باید به مســئول دفتر 
رئیس جمهور داد. محمود واعظی درباره گزارش تفریغ بودجه 
سال 97 و ورود دستگاه قضایی به این قضیه ابراز امیدواری کرده 
است که »رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که 
رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه ســنواتی که ناکارآمد، 

ابهام زا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود«! 
عده ای می گویند در وضعیت فعلی کشــور که شیوع کرونا 
مردم را هم از منظر روانی و هم اقتصادی تحت فشار قرار داده، 
نباید با طرح و پیگیری اینگونه مسائل که مربوط به گذشته است 
به جامعه فشــار روانی مضاعف وارد کرد. بدون شک آرامش و 
آسایش مردم مقوله بسیار حیاتی و مهمی است اما ایجاد این 
فضا نیازمند مدیریت قوی تر و هوشمندتر است. اگر تا دیروز 
حساســیت ها و نظارت ها در سطح معینی وجود داشت، امروز 
باید چند برابر شود و دستگاه های نظارتی نباید از طعنه و گالیه 
این و آن هراس داشته باشند و در عزمشان خللی وارد شود. 
بسیار اندک و حتی نادرند کسانی که از نظارت و گزارش قصور 

و تخلفات احتمالی خود استقبال کنند.
مسئله ارز دولتی و مفاسد و آفت هایی که در پی آن بوجود 
آمد دالیل و زمینه های مختلفی داشت که نباید به سادگی از 
کنار آنها عبور کرد. اگر قرار اســت دوباره این تجربه پرهزینه 
و تلخ تکرار نشــود باید به دقت آن را مورد مطالعه و بررسی 
قرار داد. به نظر می رسد فارغ از ضعف ها و کم کاری ها و یا احیانًا 
مفاســد و منافع مدیریتی در این قضیه، یکی از دالیل به نبود 
بانک های اطالعاتی کامل و به روز برمی گردد. نتایج و پیامدهای 
نبود و نقص اینگونه بانک ها امروزه به روشــنی قابل رویت و 
لمس است. برای نمونه دولت می خواهد به سرپرستان خانوار 
یک میلیون تومان وام بدهد و قضیه را به ارســال درخواست 
و مشخصات فرد با ســیم کارتی به نام خود گره زده است که 
نتیجه آن را در تشــکیل صف های طویل برای به نام کردن یا 
دریافت سیم کارت می بینیم. نمونه دیگر آن را در حذف یارانه 
دهک های باال دیدیم که نشــان داد بانک های اطالعاتی دولت 

دچار نقصان های جدی و قابل توجهی است. 
دولت به جای پرخاش به ناظران و فرافکنی بهتر است درپی 
یافتن و برطرف کردن ضعف های خود باشد. آقای روحانی پس 
از دریافت گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی دستور داده 
است که باید ماجرا پیگیری و تا آخرین سنت آن به خزانه کشور 
بازگردد. همین دستور نشــان می دهد دولت نیز خود مدعی 
ماجراســت و از این منظر جای امیدواری دارد. برگرداندن آن 
دالرها به خزانه مسئله بسیار مهمی است اما یافتن و تصحیح 
روش هایی که منجر به این  اشــکال و فساد شده است، شاید 
از آن هم مهم تر باشــد. چرا که در غیر این صورت باید منتظر 
تکرار پرونده های مشابه باشیم. برخورد دولت با مدیران مقصر یا 
متخلف در این زمینه، نه تنها باعث ضربه به شأن دولت نمی شود 
بلکه حتی جایگاه دولت را نزد افکار عمومی ارتقا می بخشــد. 

تصمیمی که نیاز به مقداری جسارت و شجاعت دارد.

عامل فضاسازی
ناظران یا متخلفان؟

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
سه شنبه 2 اردیبهشت ۱۳۹۹ 
2۷ شعبان ۱۴۴۱ - شماره 22۴۴۶

گفت و شنود

زانوی اُشتر! 
گفت: یک روزنامه زنجیره ای نوشته است مجلس دهم، هم کارآمد 

بود، هم مردمی بود و هم شفاف بود!
گفتم: خدا شیخ مصلح الدین سعدی را رحمت کند که در 
حکایتی آورده اســت؛ یکی گیسوان بافت که علویم )سید( 
و با قافله حجاز به شــهر آمد که از حج می آیم و شعری به 
نزد ملک بُرد که خود ســروده ام! یکی از ندیمان پادشــاه 
 گفت؛ او یهودی زاده است، ســید نتواند بود، دیگری گفت؛ 
 عید قربان در بصره بود، حاجی چگونه تواند بود! و شعرش را به

دیوان انوری یافتند!
گفت: پس ســعدی هم این جماعت دروغگوی پشت هم انداز را 

می شناخته؟!
گفتم: مالی رومی هم آنها را شناخته بود! آنجا که می گوید؛
آن یکی پرسید اُشتر را که هی؟... از کجا می آیی  ای فرخنده پی؟
گفت از حمـام گـرم کـوی تـو ... گفت خود پیداست از زانوی تو!

در نشست هیئت دولت صورت گرفت؛

دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد 
برای تهیه برنامه  اشتغال متناسب با وضعیت كرونایی

سخنگوی وزارت امور خارجه:

امید آمریکا به مذاكره خیال باطلی است

ظریف در دیدار با بشار اسد:

با شهادت سردار سلیمانی
هیچ تغییری در مسیر حمایت ایران

از مقاومت رخ نخواهد داد

در نشســت عصر یکشنبه 
از  رئیس جمهور  وزیران،  هیئت 
و دارایی  اقتصــادی  امور  وزیر 
برنامه اشتغال  نمود  درخواست 
متناسب با وضعیت کرونایی برای 
طرح و بررسی در دولت، تهیه و 

ارائه کند.
در نشست عصر یکشنبه هیئت 
حجت االســالم  ریاســت  به  دولت 
روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی گزارشی 
از بهبــود رتبه کشــور درخصوص 
تعــداد مبتالیان بــه کرونا و میزان 
بهبودیافتگان آن و دو رقمی ماندن 
آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری 

ارائه داد.
از  تقدیر  ضمــن  رئیس جمهور 
زحمات کادر پزشکی اظهار امیدواری 
کرد رقم ابتال و مرگ و میر به تدریج 

منفی شــود. در عین حال ضمن پر 
اهمیت خواندن آغاز کسب و کارها، از 
مردم خواست پروتکل های بهداشتی 
را کاماًل رعایت کننــد تا مجبور به 
بازگشــت به عقب یا شرایط قبل و 
تعطیلی مجدد کسب و کارها نشویم.

روحانــی همچنین از وزیر امور 
نمود  دارایی درخواست  و  اقتصادی 
برنامه  اشــتغال متناسب با وضعیت 
کرونایــی برای طرح و بررســی در 

دولت، تهیه و ارائه کند.
رئیس جمهــور گفت: کرونا یک 
بیکاری یک  بیماری اســت ولیکن 
خطر بزرگ است، نباید مرگ و میر 
ناشی از کرونا مهار شود ولی مرگ و 
میر ناشی از فقر و بیکاری راه بیفتد.

روحانــی از همه دســتگاه های 
ذیربط خواســت شــرایط  اشتغال، 
کسب و کار و تولید را به حد امکان 

تسهیل کنند و در صورت نیاز به اخذ 
مصوبــه از دولت، مراتب را به دولت 

منعکس کنند.
رئیس جمهور هم چنین به وزیر 
اطالعات دستور داد نسبت به اقدام 
غیرقانونی و غیراخالقی از بین بردن 
جوجه های یک روزه سریعا رسیدگی 
شود و عامالن آن تحت تعقیب قرار 

گیرند.
هیئت وزیــران در ادامه، ضمن 
»الحاق  نظر درخصوص طرح  اعالم 
یــک تبصره بــه قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری، مجلس خبرگان 
رهبری و مجلس شورای اسالمی«، 
وزیر کشــور را به عنــوان نماینده 
خود به منظور پیگیری این موضوع 

تعیین نمود.
بر اســاس طرح مزبور »هرگاه 
گزارش ارســالی به مراجع اجرایی 

و نظارتی انتخابات به ادعای ذینفع 
خالف واقع باشد، داوطلب می تواند 
به محاکــم صالح قضایی شــکایت 
نمــوده و در صــورت اثبات خالف 
بــودن گــزارش، گزارش دهنده در 
صورتی که به اتکای مســئولیت در 
یکی از مراجع استعالمی این گزارش 
خالف را داده، متخلف و به دو سال 
از خدمــت محکوم خواهد  انفصال 
غیرمسئول  گزارش دهندگان  شــد، 
در دســتگاه های ذیربط به شش ماه 
حبس تعزیری محکوم خواهند شد، 
این قانون عطف به ماسبق برای یک 

دوره می شود.«
در این نشست، همچنین موادی 
دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه 
ســال 1399 کل کشور به تصویب 
دولت رســید و ادامه فرآیند بررسی 

آن به جلسات آتی موکول شد.

ســخنگوی وزارت امــور 
خارجه گفت: آمریکایی ها امید 
دارند کــه ایران تن به مذاکره 
به آنها بدهد، که طبیعتا خیال 

باطلی است.
سخنگوی  موسوی  سیدعباس 
وزارت امــور خارجه در نشســت 
خبری صبح دیروز )دوشنبه( خود 
با خبرنگاران و اصحاب رســانه که 
به دلیل شــیوع کرونــا به صورت 
مجازی برگزار شد، در مورد تالش 
آمریکا برای اعالم منشــأ کرونا از 
بیان  آزمایشــگاهی در »ووهان«، 
کرد: ایران هر اقدامی که در جهت 
سیاسی کردن کرونا در جهان است 

را تقبیح می کند.
موسوی با بیان اینکه متاسفانه 
رژیم آمریکا در رأس سیاسی کاری 
این موضوع است، اظهار داشت: این 
اتفاق در حالی اســت که خود این 
رژیم در این موضوع متهم اســت. 
ما فکر می کنیم مقامات آمریکایی 
به جای کمک به حل این اپیدمی 
مشغول سیاســی کاری هستند تا 
تبلیغاتی برای انتخابات انجام داده 
و یــا اینکه ذهن افــکار عمومی را 
از بی تدبیــری دولت خود منحرف 

کنند.
وی در مــورد ادعــای ترامپ 
جهت عالقه ایران بــرای توافق با 

آمریکا و مشاوره غلط برخی مقامات 
آمریکایی به ایرانی ها گفت: ترامپ 
گاهــاً ادعاهایی مطرح می کند که 
دروغ اســت. به تازگــی نیز وی از 
دریافت نامه ای از رهبر کره شمالی 
خبر داده بود که »پیونگ یانگ« آن 

را بالفاصله تکذیب کرد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان 
اینکه ترامپ بیشتر به دنبال جلب 
نظر اســت، تاکید کرد: جمهوری 
اســالمی به دلیل اقدام آمریکا در 
مــورد خروج غیرقانونی از برجام و 
فشار و تحریم، تمایلی به مذاکره با 
آمریکا ندارد. کارنامه عهدشــکنی 
آمریکا مشخص اســت و آنها فکر 
می کنند با ســو استفاده از شرایط 
موجــود، می توانند مذاکره کرده و 
به توافق جدیدی دست یابند. االن 
هم جلوی بسیاری از اقدامات مثبت 
ما و ســایر کشــورها را می گیرند، 
امید دارند که ایران تن به مذاکره 
با آنهــا بدهد، کــه طبیعتاً خیال 

باطلی است.
اروپا باید به تعهدات 11 گانه 

خود عمل کند
اولین تبادل  موسوی در مورد 
تهدید  بحث  و  »اینستکس«  مالی 
آمریــکا برای عدم انجام معامله در 
این قالب، اضافه کرد: اینســتکس 
مقدمه ای برای انجام تعهدات اروپا 

در قبال خروج آمریکا از برجام است 
و آنها اعالم کــرده بودند که برای 
ایجاد  نیازمند  تعهدات خود  انجام 

یک کانال مالی هستند.
وی افزود: ما ضمن استقبال از 
این ابتکار گفته بودیم که این کافی 
نیســت و اروپا باید به تعهدات 11 

گانه خود عمل کند.
بیان  وزارت خارجه  سخنگوی 
کرد: ما منتظر اروپا نبوده و نیستیم 
اما اروپا باید به تعهدات خود عمل 
کــرده و بــه حقوق مــا در برجام 
باید عمل شــود. ایران منتظر اروپا 

نخواهد ماند.
یمن در دستور کار دیپلماسی 

ماست
موسوی خاطرنشان کرد: وزیر 
امور خارجه 14 تمــاس تلفنی با 
مقامات سیاســی دنیا داشته اند و 
عمده مباحث درباره شرایط جاری 
دنیا، تروریسم و تحریم های آمریکا 
علیه کشورهای مستقل است. بحث 
افغانستان و یمن هم در دستور کار 

دیپلماسی ایران است.
وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز 
حســن نیتی از گروه مقابل یمنی 
که ائتالف متجاوز به این کشــور 
هســتند ندیده ایم، بــه طوری که 
آنها حتی بــه آتش بس یک طرفه 
خــود نیز پایبند نبوده اند. ما از هر 

راه حلی که منجر به آتش بس و حل 
بحران یمن شود، استقبال می کنیم 
 و تالش خود را در این راستا انجام

می دهیم.
ســخنگوی وزارت خارجه در 
پاسخ به سؤالی در زمینه دیپلماسی 
ایران در موضوع افغانستان و برنامه 
وزارت خارجــه برای میانجی گری 
در موضــوع ایــن کشــور، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
کشور همسایه افغانستان به دنبال 
کشــوری امن و با ثبــات بوده و 
همیشه سیاست ما بر این موضوع 

بوده است.
بعد  کــرد:  تصریح  موســوی 
در  ریاســت جمهوری  انتخابات  از 
افغانستان و مشــکالتی که پیش 
آمد، تماس هایی را آقای ظریف با 
چند مقام افغان داشــت و دستیار 
ارشد آقای ظریف هم سفرهایی به 
افغانســتان داشتند و هنوز در این 
کشــور هستند و مشغول رایزنی با 

مقامات افغانستانی هستند.
وی در مورد وضعیت سیاسی 
در عراق و بحث همفکری ایران با 
عراق در مورد انتخاب کابینه، گفت: 
موضوع تعیین کابینه عراق، داخلی 
است و خود دولت و ملت این کشور 
به عنوان دولت و ملتی رشید برای 

آن تصمیم می گیرند.

کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
تاکید کرد: با شــهادت ســردار 
مسیر  در  تغییری  هیچ  سلیمانی 
حمایت جمهوری اسالمی ایران از 
در  تروریسم  با  مبارزه  و  مقاومت 

منطقه رخ نخواهد داد.
امور  وزیــر  محمدجــواد ظریف 
خارجه کشــورمان کــه پیش از ظهر 
دیروز )دوشنبه( به دمشق سفر کرده 
بود، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه 

دیدار و گفت وگو کرد.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه در 
ابتدای این دیدار مراتب تسلیت دولت 
باختگان  بخاطر جان  وملت ســوریه 

کرونا در ایران را ابراز داشت.
به گــزارش مهــر، رئیس جمهور 
ســوریه همچنین با  اشاره به شهادت 
سردار سلیمانی به نقش بی بدیل این 
سردار شهید در مبارزه علیه تروریسم 
در ســوریه  اشــاره و از همراهــی با 
ملت ســوریه در مبارزه با تروریســم 

تقدیر کرد.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان 
نیــز در ایــن دیدار با تشــکر از ابراز 
همدردی رئیس جمهور سوریه پیرامون 
جانباختگان کرونا اظهار داشت: اکنون 
نیات واقعی آمریــکا در رابطه با عدم 
رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ها 
در شرایط سخت مبارزه با این بیماری 

بر مأل شده است.

وی همچنین از حضور نمایندگان 
ســوریه در ایران برای مراسم تشییع 
و بزرگداشت ســردار شهید سلیمانی 
قدردانــی و تأکیــد کرد با شــهادت 
ســردار ســلیمانی هیچ تغییری در 
مسیر حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از مقاومــت و مبارزه با تروریســم در 

منطقه رخ نخواهد داد.
ظریف با اشــاره به تماس تلفنی 
روز یکشنبه پترسون نماینده دبیرکل 
ســازمان ملــل در امــور ســوریه و 
مشــورتهایی که قرار است در آینده 
نزدیک بین ایران، ترکیه و روسیه به 
عنوان کشــورهای ضامن روند آستانه 
برگزار شود، پیرامون آخرین تحوالت 
سوریه از جمله کمیته قانون اساسی، 
تحوالت ادلب و همچنین روند سیاسی 
با رئیس جمهور این کشور گفت وگو و 

تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در 
سفر به ســوریه با ولید معلم همتای 
ســوری خود دیدار کرد. وزرای امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و سوریه 
در این دیدار پیرامون تحوالت سوریه، 
روند سیاســی، مبارزه با تروریســم و 
مســائل منطقه ای گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.
امور خارجه کشورمان پس  وزیر 
از سفر یکروزه به سوریه، دمشق را به 

قصد تهران ترک کرد.



اخبار كشور

موسسه حکمت و فلسفه 
یا قرارگاه پادوهای آل سعود و اسرائیل؟

»مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران« این روز ها شاهد حضور افرادی 
اســت که دیدگاه ها و نظرات آنها نســبت به ایران و انقاب اســامی، تفاوت 
چندانی با محتوای اخبار رسانه های رژیم آل سعود و رژیم صهیونیستی ندارد!

مسئوالن جدید این انجمن که وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 
اســت و به منظور »کمک به توسعۀ پژوهش در زمینه های حکمت اسامی«، 
»کوشــش برای احیای جایگاه ویژۀ ایران در فلسفۀ اسامی«، »کوشش برای 
نشر فرهنگ فکر و اندیشۀ فلسفی و منطقی در جامعه و ارتقای سطح دانش و 
بینش اسامی« و... راه اندازی شده است، به گونه ای در فضای مجازی اظهارنظر 

می کنند که نشان دهنده بغض شدید آنها نسبت به نظام اسامی است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، متأســفانه طی دوره جدید ریاست مؤسسه، 
اتفاقات مهّمی را در حذف برخی اســاتید و گروه های پژوهشــی شاهد بودیم 
که در جهــت اهداف نظام فعالیت می کردند؛ از جمله حذف گروه »فلســفه 
علوم انســانی اســامی« به بهانه این که گروه »مطالعات علم« در مؤسسه به 
مأموریــت محتوایی آن گروه هم خواهد پرداخت و البته گروه مطالعات علم با 
تغییر ترکیب توســط ریاست جدید، اساساًً اعتقادی به علوم انسانی اسامی با 

رویکرد اسناد باالدستی ندارد.
در کنار این تسویه حساب های ایدئولوژیک اما ریاست جدید مشغول جذب 
اعضای جدید هیئت علمی با همین رویکرد محتوایی و سیاســی بوده است و 
قطعاً در آینده ای نه چندان دور، این مؤسســه دوباره کانون رشــد و معّرفی 
اساتید جدید شبه روشنفکر و مهاجر به دانشگاه های آمریکا و کانادا خواهد شد.

معلوم نیســت وزارت علوم با چه توجیهی اقــدام به جایگزینی این گروه 
خودباخته در چنین مؤسسه مهمی کرده و چرا نهادهای نظارتی تاکنون سکوت 

کرده اند؟
جوالن علنی قلم های مسموم و هتاک! 

یکی از نشــانه های جریان های به اصطاح ادبی معارض با  دین و انقاب 
اســامی، گستاخی آنها در اهانت به ارزش های اسامی و مردم ایران و به رخ 

کشیدن الحاد یا ارتداد خود است.
عناصر و تفاله های ایــن جریان های معاند داخلی همواره مترصد نفوذ به 
عرصه های مطبوعات، ســینما و رسانه ملی و...هستند تا ضمن کسب شهرت؛ 

راهی برای  ترویج آثار و افکار خود بیابند.
یکی از این عناصر، مدت هاست که در بستر فضای ولنگار و متعفن مجازی 
وقیحانــه به ارزش های دینی و ملی و هنرمندان متدین اهانت می کند و نظام 

دینی را- همسو با رسانه های معاند- به خصومت با بشریت متهم می نماید!
سال ها پیش این فرد که به واسطه نام یکی از برادران شاعر خود راهی به 
صدای جمهوری اسامی یافته بود، به نگارش متن و قطعات نمایشی پرداخت 
اما از آنجا که عناد وی با ارزش های دینی رنگ علنی یافت از رسانه ملی اخراج 
شد و از این به بعد وی دیگر هیچ گونه احتیاطی در فحاشی نسبت به ارزش ها 

در نظر نگرفت.
او  رســما از فتنه آمریکایی و اســرائیلی 88 حمایت کرد و بعد از رخداد 
حوادث مهندسی شده توسط دستگاه های جاسوسی دشمنان خارجی در سال 
96 و 98 مخاطبان را دعوت به شورش علیه انقاب و جمهوری اسامی نمود.
از آنجــا که این فــرد لغزیده به جانب ارتداد همچنان با سوءاســتفاده از 
نام برادر خود آزادانه و گســتاخانه با جعل نام شــاعر و نویسنده به هتاکی و 
پرده دری مشغول اســت؛ جا دارد که هدف بررسی دستگاه های نظارتی قرار 
گیرد و دست های پشت پرده حامی وی شناسایی شوند. این گونه عناصر قطعا 

حامل نشانه هایی از پدیده نفوذند!
20  موقعیت خاص دفاع مقدس 

صحنه آرایی می شوند
انجمن عکاســان انقــاب و دفاع مقدس قصد دارد تا با تصویر ســازی و 
عکاسی صحنه آرایی شده؛ چندین موقعیت از دفاع مقدس را بازسازی و عکس 

آن را بازآفرینی کند.
مجتبی کوچکی مدیرعامل انجمن عکاسان انقاب و دفاع مقدس درباره 
این پروژه گفت: ما در انجمن عکاسان انقاب و دفاع مقدس سعی داریم فضای 
مناسب برای تجربه و ورود ژانرها و قالب های متفاوت عکاسی را به موضوعات 
مرتبط با جنگ تحمیلی و انقاب اسامی باز کنیم و این بار تصمیم گرفته ایم 

در قالب عکاسی صحنه آرایی شده تصاویری را بازآفرینی کنیم.
وی افزود: عکاســی صحنه آرایی شــده در تاریخ عکاسی جهان عاوه  بر 
ســابقه، عاقه مندان زیادی داشــته ولی هم اکنون در فضــای هنری معاصر 
عاقه مندان بیشتری یافته و اثربخشی بیشتری را بر مخاطب یا انسان امروزی 

دارد.
کوچکی با  اشاره به اینکه ما برای این کار تصمیم داریم عکس های گرفته 
نشده در جنگ تحمیلی را دوباره بسازیم و عکاسی کنیم اظهار داشت: بسیاری 
صحنه ها هســتند که عکاس حرفه ای در آن جا حاضــر نبوده و یا حتی هیچ 
عکــس تأثیرگذاری از آن وجود ندارد. ما می خواهیم برخی از این خاطره ها و 

اتفاقات را برای حافظه تاریخی این مردم دوباره بسازیم و با هم ببینیم.
مدیرعامل انجمن عکاسان انقاب و دفاع مقدس در ادامه گفت: در طول 
این سال ها در انجمن عکاســان انقاب و دفاع مقدس متوجه شده ایم که در 
کدام یک از موضوعات، عکاس نمی توانسته و یا حاضر نبوده و تاریخ تصویری 
این ســرزمین از آن اتفاق محروم شده اســت، در نتیجه تصمیم بر این است 
برای آغاز این حرکت حدود 20 عنوان از این فهرســت را انتخاب و بازسازی 

و تولید کنیم.
تاریخ 220 سال تجاوز و غارتگری انگلیس

 در ایران منتشر شد
کتاب »جنایات انگلیس در ایران« به بررسی 220 سال تجاوز،  اشغال گری، 

مداخله گری و غارت گری انگلیس در ایران پرداخته است.
در ایــن کتاب قراردادهــای غارت گرایانه انگلیــس در دوره های قاجار و 
پهلوی، مداخله های آن در نهضت مشــروطه و انحراف این نهضت از مســیر 
عدالت خواهی به اســتبداد رضاخانی، حمایت بی دریغ از رضاخان و محمدرضا 
و کمــک در انجام کودتای 28 مرداد 1332 و ســرنگونی حکومت ملی دکتر 
مصدق، مداخله ها و حمایت ها از اغتشاشــات و فتنه گران در سال های بعد از 
پیروزی انقاب اسامی)13۷8، 1388 و 1398( بصورت مستند مورد پژوهش 

و بررسی قرار گرفته است. در این کتاب می خوانیم:
»فهم درست چرایی موفقیت انگلیس در غارت گری و مداخله گری هایش 
در ایران و نقش کســانی که داعیه روشنفکری و آزادی خواهی داشتند، قطعاً 
دســتاوردهای گرانبهایی برای مخاطبین و تداوم راهبردهای نظام اســامی 

خواهد داشت.
روشنفکران و غرب زده هایی که آن روزها با تئوریزه کردن و چهره آرایی دولت 
متجاوز و استکباری انگلیس، آن کشور را مهد آزادی خواهی و حامی ملت های 
ضعیف قلمداد و زمینه را برای حضور غارت گرانه اش فراهم می نمودند و تاریخ 
سراسر تاریک و تنفرآمیز آن کشور را در جریان دخالت هایش و نیز در جنگ 
جهانی اول و دوم و قحطی بزرگ، که میلیون ها ایرانی بی گناه را به قتل رساند، 
می پوشــاندند. امروز هم دست اندرکار بزک کردن چهره و قلدری های شیطان 

بزرگ آمریکا و اذناب و شرکای او همچون انگلیس هستند.«
این کتاب توســط مجتبی دولتی تألیف و توسط مؤسسه فرهنگی هنری 

قدر والیت منتشر و روانه بازار نشر شده است.
پخش روزانه 2۱ تالوت  ترتیل 

با صدای 2۱ قاری از رادیو  ترتیل
شــبکه رادیویی  ترتیل همزمان بــا آغاز ماه مبارک رمضــان روزانه 21 
تاوت ترتیل قرآن کریم را با صدای 21 قاری ممتاز و بین المللی پخش خواهد 

کرد.
همزمان با فرارســیدن ماه مبارک رمضان، جدول پخش شبکه رادیویی 
 ترتیل به صورت ویژه برای عاقه مندان به ســاحت مقدس قرآن کریم طراحی 

و آماده شده است.
در ماه مبارک رمضان، هر ســاعت تاوت  ترتیل یک جزء از قرآن کریم با 
صدای یک قاری پخش می شود که بر این اساس هر فرد عاقه مند می تواند در 
زمان مورد نظر به تاوت ترتیل با صدای قاری مورد عاقه خود گوش فرا دهد.

هر جزء از قرآن کریــم روزانه 21 مرتبه با صدای 21 قاری به روی آنتن 
رادیو  ترتیل خواهد رفت که عاوه بر آن رادیونمای  ترتیل نیز همزمان عاوه بر 
نمایش صفحات جزء مربوطه،  ترجمه آن را نیز در معرض دید قرآن دوســتان 
قرار می دهد. قرآن دوستان می توانند از موج اف ام ردیف ۵/9۵ مگاهرتز شنونده 

تاوت  ترتیل باشند.

متولی حرم مطهر حضرت معصومه)س(
سفره افطاری حرم حضرت معصومه)س( 
در منازل آسیب دیدگان برپا می شود

متولی آســتان مقدس کریمه اهل بیت)س( گفت: امسال 
همانند سال های گذشته خادمان آستان مقدس با فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان به صورت جهادی در خدمت مردم خواهند 
بود و سفره افطاری تبرکی حرم در منازل آسیب دیدگان شرایط 

اخیر برپا می شود. 
به گزارش پایگاه خبری آســتان حضرت معصومه سام اهلل علیها، 
آیت اهلل سید محمد سعیدی با تاکید بر لزوم توجه ویژه اقشار مختلف 
جامعه به آسیب دیدگان شــیوع بیماری کرونا اظهار کرد: سال های 
گذشــته در حرم های شــریف به روی همگان باز بود به همین علت 
افطاری گرم و ســاده آماده و در اختیار عموم مردم قرار داده می شد 

اما امسال این برنامه با هدف کمک مومنانه ویژه تر دنبال می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان تصریح کرد: هرگاه زلزله، ســیل و 
باهایی از جمله کرونا رخ می دهد کمک به آســیب دیدگان رنگ و 
بوی متفاوتی به کشــور می بخشــد و در این ایام فداکاری های کادر 
درمانی و خدمت بدون چشــم داشــت جهادگران به بیماران به اوج 

خود رسیده است.
امام جمعه قم با اشاره به ارتباط معنوی عمیق مردم با امام خود 
در نیمه شعبان امسال، مطرح کرد: امسال شاهد باشکوه ترین تضرع ها 
در درگاه الهی برای ظهور حضرت ولی عصر)عج( بودیم که امیدواریم 

هر ساله به کیفیت این عبادت و ارتباط معنوی افزوده شود.
قاضی زاده: 

قوه قضائیه به موضوع 30 میلیارد دالر 
اعتبار تنظیم بازار ارز ورود كند

عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: عالوه بر موضوع عدم 
بازگشت 4/8 میلیارد دالر ارز تخصیص یافته به تامین کاالهای 
اساسی 30 میلیارد دالر اعتبار هم بدون مشخص بودن سازوکار 
تخصیص آن به تنظیم بازار ارز اختصاص یافته که از قوه قضائیه 

می خواهم به این موضوع ورود پیدا کند.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کات در 
مجلس شورای اسامی در گفت وگو با فارس گفت: سال 96 اعتباری 
معادل 30 میلیارد دالر برای تنظیم بازار ارز تخصیص یافت که هیچ 

نتیجه ای هم در پی نداشت.
وی افــزود: به دنبــال امضا و اجرای برجــام 34 میلیارد دالر از 
دارایی های ما آزاد شــد که 30 میلیارد دالر آن برای تنظیم بازار ارز 

اختصاص یافت.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: سازوکار قانونی تخصیص 
این میزان اعتبار برای تنظیم بازار ارز مشخص نیست که آیا این کار 
با مجوز شــورای پول و اعتبار بوده یا خیر و یا اینکه نحوه تخصیص 

آن به چه شکل بوده حواله بوده یا گشایش کار.
قاضی زاده خاطرنشــان کرد: همانطــور که گفتم از محل اجرای 
برجام 34 میلیارد دالر از دارایی ما آزاد شد که 30 میلیارد دالر آن 
اینگونه هزینه شــده که هیچ نتیجه ای هم در پی نداشته و سود آن 

تنها به جیب دالالن رفته است.
وی در پایان گفت: دولت باید در قبال این موضوع به طور جد به 
مردم پاســخگو باشد و از قوه قضائیه می خواهم به این موضوع ورود 

پیدا کند.
معاون وزیر بهداشت هشدار داد

افزایش ابتال به كرونا، با آغاز سفر ها
معاون کل وزیر بهداشــت درمان و آموزش پزشکی در 
بابل درباره افزایش موج دوم شیوع کرونا در مازندران با آغاز 

سفر های پیش از ماه مبارک رمضان هشدار داد.
به گزارش صدا و سیما، ایرج حریرچی، درباره میزان ابتا شیوع 
موج دوم کرونا با آغاز ســفر های پیش از ماه مبارک رمضان در این 
هفته هشــدار داد و افزود: میزان شیوع ابتا به کرونا در مازندران در 
مقایســه با اسفندماه پارسال کاهش یافته است، اما نگرانی همچنان 

در استان وجود دارد.
او از هموطنان خواســت در این هفته قبل از ماه مبارک رمضان 
به مازندران سفر نکنند چرا که خطر ابتا به کرونا همچنان مسافران 

را تهدید می کند.
حریرچی با بیان اینکه مردم پایبند طرح در خانه بمانیم باشند 
گفــت: هم اکنون به دلیل خطر شــیوع گســترده کرونا، مدارس، 
دانشگاه ها، حرم های مطهر، رستوران ها و کافی شاپ ها تعطیل است 
و نماز جماعت و آیین عبادی – سیاسی نماز جمعه در سراسر کشور 

برگزار نمی شود.
معاون کل وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به اجرای 
غربالگری هموطنان در دو مرحله  اشاره کرد و افزود: در مرحله نخست 
با 92درصد مردم در شهر های بزرگ و در مرحله دوم با 80درصد افراد 

باالی 1۵ سال تماس گرفته شد. 
او گفــت: غربالگری مولکولــی از حلق و بینی در بین افرادی که 

عامت ندارند یا کم عامت هستند نیز انجام شده است.
امکان ویرایش اطالعات و ثبت نام  مجدد

در كنکور ارشد تا فردا
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه ای اعالم کرد 
امکان ویرایش اطالعات و ثبت نام  مجدد در کنکور ارشد از 

اول تا سوم اردیبهشت ماه جاری فراهم شده است.
به گزارش سازمان سنجش آموزش کشور، پیرو اطاعیه 19/1/99 
و با توجه به تغییر تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
سال 1399، بدینوسیله به اطاع کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در 
آزمون مذکور برای پذیرش در رشــته های دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشــگاه آزاد اسامی 
و بیست و پنجمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می رساند مقرر 
گردید تسهیاتی برای ویرایش اطاعات افرادی که قبًا )در مرحله 
اول از تاریخ 16/9/98 لغایت 28/9/98 و یا مرحله دوم از 14/11/98 
لغایــت 16/11/98 در این آزمون ثبت نام کرده اند ایجاد شــد، لذا 
اطاعات ثبت نامی آنها از روز دوشــنبه 1/2/99 لغایت چهارشنبه 
 مورخ 3/2/99 بر روی پایگاه اطاع رســانی این ســازمان به نشانی

www.sanjesh.org قــرار می گیرد و ایــن داوطلبان، می توانند 
در مهلت تعیین شــده نسبت به مشاهده و کنترل مجدد اطاعات 
ثبت نامی خود اقدام و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطاعات 

اقدام کنند.
ضمناً به منظور مساعدت و همراهی با داوطلبانی که قباً در مهلت 
مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشــده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده که 
آنها نیز در بــازه زمانی فوق )از تاریخ 1/2/99 لغایت 3/2/99(، پس 
از مطالعــه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین اطاعیه های 
مربوط به اصاحات آن دفترچه به تاریخ های 2۵/9/98 و 14/11/98، 

بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

شــهید محمود کاوه )ره(: اگــر امروز بــه انقاب ما 
 خدشــه ای وارد شود، به مســلمانان جهان خدشه وارد

شده است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

فلسفه روزه و عبادات اسالمی
امــام علی )ع(: »خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و 
تالش در روزه داری، حفظ کرده است تا اعضا و جوارحشان 
آرام و دیدگانشــان خاشــع و جــان و روانشــان فروتن و 
دل هایشــان متواضع باشــد و کبر و خودپســندی از آنان 

رخت بر بندد.«
نهج البالغه- خطبه ۱92

صفحه 3
سه شنبه 2 اردیبهشت ۱399
2۷ شعبان ۱۴۴۱ - شماره 22۴۴۶

اخبار ادبی و هنری
رئیس  قوه قضائیه با  اشــاره به گزارش 
تفریغ بودجه ســال ۹۷ گفت: بخش مهمی 
از مبارزه با فساد در گرو اصالح ساختار های 
فســادزا از سوی دولت است و مردم انتظار 
دارند دستگاه قضایی هم قاطعانه با مصادیق 

فساد و مفسدان مبارزه کند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه شورای 
عالی قوه قضائیه با  اشاره به سالروز تشکیل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی با فرمان حضرت امام)ره( 
اظهار داشت: امروز نام سپاه با خدمتگزاری به مردم 
قرین اســت و اقدامات عزت  مندانه و افتخارآفرین 
سبزپوشان سپاه در همه عرصه  های جهاد و خدمت، 

آمریکا را ناامید کرده است.
 اعالم آمادگی کمک به مردم ایران از سوی 

تحریم کنندگان غذا و دارو خنده دار است
رئیسی با  اشاره به تحریم  دارویی آمریکا علیه 
ملت ایران گفت: خنده  دار است کسانی که غذا و 
دارو را تحریم و کاال های پزشکی مردم کشور های 
دیگر را سرقت می  کنند، می  گویند آماده کمک به 

مردم ایران هستیم.
وی با بیان این که مردم ایران کاالی مسروقه 
مصرف نمی  کنند، افزود: مردم ما در یک رزمایش 
ملّی با همدلی و همبستگی کاالی پزشکی مورد 
نیاز خود را در اوج روز های مواجهه با پدیده کرونا 
تولید کردند و امروز نه تنها به مرز خودکفایی در 
این زمینه رسیده  ایم که به زودی شرایط صادرات 

این کاال ها نیز فراهم می شود.
برخی پرونده های تخلف

 در موضوع ارز 4200 تومانی
 منجر به صدور رأی شده است 

رئیــس  قــوه قضائیه با  اشــاره بــه گزارش 
دیــوان محاســبات از تفریغ بودجه ســال 9۷ و 
گزارش دادســتانی در این زمینه اظهار داشــت: 
برخی از پرونده های تشــکیل شده برای کسانی 
کــه ارز دولتــی 4200 تومانی گرفتنــد و کاال 
وارد نکردنــد، منجــر به صدور رأی شــده  و در 

مرحله اجرای حکم هســتند، برخی پرونده ها در 
دادســرا همچنان مفتوح اســت، ولی اگر موارد 
 جدیدی هم باشد، دادگســتری آماده رسیدگی

به آنهاست.
اعالم فساد برای مردم کافی نیست

رئیسی با  اشاره به اینکه وضعیت همه دالرهای 
پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعام فساد 
برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم 
گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت المال را داد.
وی بــا تاکید بر لزوم نظارت و شــفافیت در 
همه حوزه ها به ویژه اقتصاد، سامت و غذا و دارو 
گفت: نظارت گریزی امر پســندیده ای نیست و از 
دســتگاه های اجرایی انتظار مــی  رود از نظارت و 

شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
باید موریانه  های فساد را شناسایی 

و با آنها برخورد کنیم
رئیــس  دســتگاه قضا بیــان کرد: مــردم از 
دستگاه های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند 
و پسندیده نیســت که ما بگوییم در فان حوزه 
دزدی و فساد وجود دارد بلکه باید بگوییم فساد و 
تخلف در فان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و 

خافکار برخورد کرده ایم.
رئیسی با تأکید بر این که دولت باید ساختار های 
فســادزا در دســتگاه  های اداری را اصاح کند و 
دســتگاه قضایی هم قاطعانه با فساد و مفسدان 
مبارزه کند، گفت: این که بگوییم موریانه فساد به 
جان بخش  هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی 
برای مردم ندارد بلکه باید موریانه ها را شناسایی و 

با آن  ها برخورد کنیم.
کشتار جوجه ها اقدامی غیرقانونی، 

غیرشرعی و غیراخالقی بود
براســاس این گزارش، در این جلسه رئیس 
 ســازمان بازرســی کل کشــور با ارائه گزارشی 
درخصوص کشــتار جوجه های یک روزه گفت: 
الزم بــود در ایام کرونا با توجه به کاهش تقاضا، 
سیاســت کاهش تولید زودتر به تولیدکنندگان 
اباغ شود، اما مصوبه کاهش 1۵ میلیونی تولید 
جوجــه یک روزه در روز هجدهم فروردین ماه و 
درست زمانی به مرغداران اباغ شد که جوجه  های 

یک روزه تولید شده بودند.
درویشــیان درخصوص تخصیــص ارز برای 
واردات 2/۵ میلیــون تن غــذای مرغ نیز گفت: 

عــدم تخصیص این مبلغ با وجــود مصّوبه  های 
قانونی سبب افزایش قیمت نهاده های طیور شد 
که همیــن امر ضرر و زیان تولیدکنندگان را در 
پی داشت و یکی از عوامل از بین رفتن میلیون ها 

جوجه شد.
در واکنش به این گزارش، رئیس  قوه قضائیه 
با انتقاد از زنده ُکشی جوجه  های یک روزه گفت: 
کشــتار جوجه  ها که دل مــردم را به درد آورد، 
اقدامی غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخاقی بود و 
بدتر از آن توجیهاتی بود که از ســوی مسئوالن 
صورت گرفت که این کار را مســبوق به سابقه و 

ضروری دانستند.
رئیســی با تاکید بر اینکه در ســال جهش 
تولید باید نظارت و شفافیت تشدید شود، ادامه 
داد: اقتصاد سامت باالخص در حوزه غذا و دارو 
نیازمنــد مدیریت و نظارت بهینه اســت و برای 
کاالهای کشــاورزی باید به موقــع تدبیر کرد و 
هم بر بازار تولیــد، هم توزیع و هم مصرف باید 

نظارت شود.
وی بــا تاکید بر لــزوم تصمیم گیری مدبرانه 
در نظــام تولید و توزیع و کنتــرل بازار، گریزی 
هــم به نظارت بــر حوزه اقتصــاد مجازی زد و 
گفــت: حوزه  های اقتصــادی در همه جوامع به 
 دلیــل انتفاعی که برای ســودجویان دارد، غالباً 
مدیریت  گریــز و نظــارت  گریزنــد در حالی که 
نظــارت بر هر کاری نتایــج مثبتی برای جامعه 

خواهد داشت.
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش از اقدام 
یک قاضی که خود را به دلیل صدور رأی نادرست 

در یک پرونده مجازات کرد، تقدیر کرد.
گفتنی است، در این جلسه رئیس  دادگستری 
اســتان تهران از اقدامات این دادگستری برای 
جلوگیری از دست  اندازی زمین خواران به اراضی 
ملی گزارش ارائه کرد و رئیس  سازمان زندان  ها 
نیز از پرداخت هزینه کمک معیشــتی به 100 
هزار خانواده نیازمند زندانیان تا قبل از ماه مبارک 

رمضان خبر داد.

آیت اهلل رئیسی:

نظارت گریزی ممنوع
وضعیت دالرهای پرداختی باید شفاف شود

درحالی که طی روزهای گذشــته برخی 
هماهنگی  ادعــای عدم  با  دولتی  مقامات 
دیوان محاســبات با دولت پیش از انتشار 
گزارش تفریغ بودجه ۹۷، به فضاسازی علیه 
این سازمان پرداختند که ربیعی روز گذشته 
ارسال این گزارش به رئیس جمهور در اسفند 

سال گذشته را تأیید کرد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
دیروز )دوشنبه 1 اردیبهشت( در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه پس ارسال گزارش دیوان محاسبات 
درباره تفریغ بودجه 9۷ به مجلس شورای اسامی، 
رئیس جمهور از عدم نشست کارشناسان این دیوان 
با دولتمردان شــکایت کرده و آن را به قهر تعبیر 
کــرده بود درحالی که عادل آذر در بیانیه دو روز 
گذشته خود از ارائه نامه ای خبر داده بود که طی 
آن در 6 اســفند این گــزارش به رئیس جمهور با 
ریز تخلفات داده شــده، گفت: بلــه، این نامه به 

رئیس جمهور ارسال شده بود.
ربیعی ادامه داد: اظهارات عادل آذر متناقض با 
آنچه بیان شد، نیست. وی توضیح داد که نامه ای 
داده و درســت هــم گفته اســت. دولت کنونی 

نظارت پذیرترین دولت بوده  است. در هیچ دوره ای 
سراغ نداریم که دولت در اتاق شیشه ای باشد.

وی با بیان اینکه دولت بیشــترین نظارت را 
دارد، گفــت: ضمن احترام عمیــق به کارکنان و 
رئیس  دیوان محاســبات، بحث ما این بود که نوع 
مواجهه باعث ایجاد فضایی علیه کشور شده است؛ 
بله ننوشــتند »پول گم شده« اما هر کسی آن را 
می خواند به همین نتیجه می رسید؛ همان زمان 

رئیس جمهور دستور الزم را صادر کردند.
سخنگوی دولت گفت:  ای کاش  اشاره در این 
گزارش می شد دولت تخلفات را مشخص کرده و 
به افراد مهلت داده اگر تا یک تاریخی کاال را وارد 
نکنید، پرونده تان در تعزیرات است. تعدادی را هم 
به قوه قضائیه معرفی کرده است که منتظر صدور 
حکم هستند. مردم مطمئن باشند که دولت حتی 
یک دالر از ارز اختصاص داده را دنبال خواهد کرد.

ربیعی در پاسخ به سؤالی درخصوص خدمات 
سپاه طی سال ها با بیان اینکه امروز سپاه در کنار 
مردم اســت، گفت: از حمایت هــای مقام معظم 
رهبری برای پای کار آمدن همه نهادهای عمومی 
جهت مبارزه با کرونا تشــکر می کنم. جلسه ای با 

حضور ســپاه پاسداران، بسیج، بنیاد مستضعفان، 
ستاد اجرایی فرمان امام و هال احمر و بهزیستی 
برگزار کردیم که خوشبختانه ستاد اجرایی، بنیاد 
مستضعفان و سپاه در کنار سازمان های مردم نهاد 

قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: امروز دولت، نهادهای زیرنظر مقام 
معظم رهبری و سازمان های مردم نهاد، مثلث خوبی 
را تشکیل داده اند. تاش داریم از تمام ظرفیت های 

نظام برای مبارزه با کرونا استفاده کنیم.
سخنگوی دولت درباره صحبت های اخیر ترامپ 
درباره اینکه ایران برای مذاکره منتظر دولت بعدی 
آمریکا اســت، گفت: این ســخنان رئیس جمهور 
آمریکا یک اظهارنظر شخصی است و ما بارها اعام 
کردیم که برای ما ساکنان کاخ سفید با هم هیچ 
تفاوتی ندارنــد. البته به اعتقاد ما ترامپ در حال 
فرافکنی مشــکات ناشــی از فقدان مهارتش در 
تعامل با دنیا و درک نادرستش از تحوالت منطقه 
و مسائل داخلی آمریکا است و از این رو اتهام زنی 

می کند تا منافع داخلی خودش را دنبال کند.
ربیعی افزود: این اظهارات بهانه ای برای سرپوش 
گذاشتن شکســت دولت ترامپ در به حرکت در 

آوردن دیپلماسی سازنده است.
وی در رابطه با اینکه آیا بازگشتن روال عادی 
زندگی مردم به اجتماع با تاکید دولت بر در خانه 
بمانیم تعارض ندارد؟ گفت: ما نباید این را تعارض 
ببینیم. این سیاست و استراتژی است که دو پایه 
دارد و به طور همزمان باید دنبال شود. به سمت 
تعارض بردن اینها ما را با شکست مواجه می کند. 
ما هم باید در خانه بمانیم، سالخوردگان و زنانی که 
کار می کنند باید در خانه بمانند، نباید پاساژگردی 
داشته باشیم. کودکان باید در خانه بمانند، مدارس 

و دانشگاه تعطیل است که در خانه بمانند.
ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بنای ما بر 
این اســت افرادی که بایــد در خانه بمانند و در 
کنار این حفظ جان، مقابلــه با بیکاری، بیماری 
و فقر هم وظیفه ماســت . ما باید برنامه و پروتکل 
 اشــتغال داشته باشــیم تا بتوانیم با پروتکل های 
بهداشتی زندگی کنیم. در غیر این صورت جامعه 
در درازمدت قابل تحمل نمی شــود. بســیاری از 
سیاســت گذاران حوزه سامت که تاکید اصلی بر 
سامت دارند امروز بر ســامت درازمدت تاکید 

دارند.

 بازدید امام جمعه زنجان از بانوان جهادگر که با استفاده از وسایل شخصی خود
 به کمک مدافعان سامت شتافته اند.

تولید ماسک و گان رایگان
 در حسینیه عاشقان ثاراهلل زنجان

آب ســد کبار در روزهــای اخیر به دلیل 
بارندگی های مناســب و به تبــع آن وقوع 
سیالب های فصلی در بخش کهک استان قم با 
ظرفیت 4۵0 هزار متر مکعب آب تکمیل شده 
و از قسمت شمالی آن به دشت های اطراف در 
حال سرریز شدن است و این در حالی است که 
دو سال قبل به دلیل خشکسالی این سد به مرز 

بی آبی رسیده بود و وضعیت بحرانی داشت.

ســد کبار با قدمت ۷00 ساله که ساخت آن به 
دوران پیش از صفوی باز می گردد به عنوان یکی از 
قدیمی ترین سدهای قوسی جهان  است که بر روی 
رودخانه کبار در کیلومتر 24 شهر قم در مسیر قدیم 

جاده قم به کاشان قرار دارد.
این سد دارای معماری خاصی است که به صورت 
قوسی در میانه دو کوه و با استفاده از مصالحی همانند 

مات سنگ و ساروج بنا شده است.

تکمیل شدن ظرفیت»سد کبار« قم

سخنگوی دولت ارسال گزارش دیوان محاسبات به روحانی در اسفند ۹۸ را تأیید كرد

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل در جهت پیشــبرد اهداف عالیه 
انقالب اسالمی نامه ای را خطاب به منتخبان 

مجلس یازدهم ارسال کرد.
اتحادیه انجمن های اســامی دانشــجویان 
مستقل دانشگاه های سراسر کشور طی نامه ای 
خطــاب به منتخبین یازدهمیــن دوره مجلس 
شورای اســامی ضمن ارائه پیشنهاداتی برای 
پیشــبرد برنامه های مختلف نوشــت: »مجلس 
یازدهم در برهه ای بسیار حساس و تعیین کننده 
باید بصورت کاما انقابی و هشیارانه ضمن جبران 
کم کاری و انفعال مجالس گذشــته، نمایندگی 
مردم را به جایگاه واقعــی خود بازگردانده و به 
جــای وکیل الدوله بودن، صدای مســتضعفین، 
اقشــار مختلف مردم و نیاز های اساسی جامعه 
باشد؛ نتیجه عملکردی شما و بازگردانی اعتماد 
اجتماعی در اولین مرحلــه می تواند خود را در 

انتخابات ریاســت جمهوری 1400 نشان بدهد، 
انتخابی که منجر به روی کار آمدن دولت جوان 

و حزب اللهی شود.«
در بخشی از این نامه آمده است : » همانقدر 
که جنبه قانونگذاری مجلس شورای اسامی مهم 
است، جنبه نظارت و بازرسی آن هم اهمیت دارد. 
به عبارتی می توان گفت، مجلس کارآمد پرنده ای 
است که دو بال دارد. یکی قانونگذاری و دیگری 
نظارت و بازرســی. فلذا اگر یکی از این دوبال از 

کار بیفتد، الجرم پرنده سقوط خواهد کرد.«
دانشــجویان افزوده اند: »دیوان محاســبات 
کشور، رکن تحقیق و تفحص و سؤال و استیضاح، 
امکاناتی هستند که مجلس را در راس امور مستقر 
می کنند و تک تک کرسی های نمایندگان مجلس 
می توانند با استفاده از این ابزار ها مانع ایجاد فساد 
در دستگاه های گوناگون کشور شوند. البته ناگفته 
نماند که در هیچ دوره ای دیوان محاسبات کشور، 

به عنوان بازوی اصلی نظارتی مجلس شــورای 
اسامی نتوانسته است آن طور که باید به وظیفه 
خطیر خود عمل کند. از این رو الزم اســت که 
شخصیت حاذق و ضدفساد کرسی ریاست دیوان 
محاســبات کشــور را در مجلس دهم در دست 
داشته باشــد، چرا که اهمیت این کرسی، برای 
پیشرفت کشور، کمتر از ریاست مجلس شورای 
اســامی نیست؛ لذا مجلس یازدهم باید هم در 
موضع قانون گذاری و هم در بحث مدیریت دیوان 
محاســبات بازوی قدرتمند نظام قضایی کشور 
باشد، تا تحقق جامعه سالم و بدون فساد دور از 

انتظار نباشد.«
به گزارش تسنیم، در نامه اتحادیه انجمن های 

اسامی دانشجویان مستقل آمده است: » انتظار 
می رود در انتخاب مسئولیت ها از سطح ریاست 
مجلس تا نواب و روسای کمیسیون ها همه و همه 
بر اساس شاخص های تراز انقاب اسامی انتخاب 
شود؛ امیدواریم انتخاب مسئولیت های مهم بدون 
دخالت دســتگاه های خــارج از مجلس و صرفا 
با شایســته گزینی صورت پذیرد و این بار حول 
شــاخص ها و نه حول  اشــخاص وحدت صورت 
بگیرد. وحدت حول شاخص هایی نظیر: برنامه و 
اســتراتژی داشتن برای هر پست و مقام، سابقه 
مدیریتی داشتن )لزوما ســابقه مدیریت کان 
برای پست ریاست(، سامت شخصی و مدیریتی 

داشته باشد.«

در نامه دانشجویان به منتخبین مجلس یازدهم مطرح شد؛

پیشنهاداتی برای پیشبرد اهداف انقالب



اقتصادی
صفحه 4

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
۲۷ شعبان ۱44۱ -شماره ۲۲44۶

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت خودرو های داخلی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مصرف انجمن صنفی 
کارگران بیمارستان خاتم االنبیاء به شماره ثبت ۲۹8۳۳5 )نوبت اول(

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شــود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
که راس ساعت 10 روز شنبه مورخ 99/2/13 در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم  رسانند.

توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود 
را برای حضور و اعمال رای به یک نماینده تام االختیار واگذار کنند. تایید نماینده تام االختیار با هیئت مدیره 
تعاونی خواهد بــود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 10 روز به دفتر تعاونی 

مراجعه و نماینده خود را کتبًا معرفی نماید.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره 2- طرح و تصویب انحالل شرکت تعاونی 3- تعیین محل تصفیه
هیئت مدیره

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

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

برابر رای شــماره 139860326005000934 مورخ 1398/12/8 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ســجاد خزایی فرزند خسرو به شماره شناسنامه 63 و به شماره ملی 
3962683674 صادره از نهاوند ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت 27128/71 متر مربع قسمتی از 
پالک یک اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبتی شهرســتان نهاوند اراضی روستای کنگاور کهنه با حقابه 
طبــق مقررات قانون توزیع عادالنه آب از نهر کنگاور کهنه زمین های معروف به دودانگی حقوق ارتفاقی 
ندارد خریداری از مالک رســمی کوچک محســنی تصرفات مالکانه متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول - سه شنبه 1399/2/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم - چهارشنبه 1399/2/17
محمدعلی جلیلوند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهاوند م الف 468

متن مزایده اموال منقول
در پرونده کالســه 980811 م شعبه اجرای احکام مدنی براساس محتویات پرونده این اجرا حسب نیابت 
1398168004383335 مورخ 1398/8/25 محکوم علیه محمد دادســتان و امیر دادســتان پرداخت مبلغ 
184/791/315 ریال بابت پیش  قسط و پرداخت ماهیانه 50/000/000 ریال از تاریخ 1398/6/31 در حق 
محکوم له محمد مشــهدی رحیم و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا با عنایت به معرفی 

مال از سوی محکوم له که به مشخصات ذیل توقیف شده است.
1- دستگاه کاغذ خردکن رشته ای قابلیت همزمان 7 برگ کاغذ عرض دهانه  MM 220 ساخت چین 
مارک VIKING POWER مــدل VS502ST قیمت واحد 4/675/000 تعداد 250 عدد قیمت 

کل 1/168/750/000 ریال
2- فنر پالســتیکی صحافی ســایز MM 15 به تعداد 56 کارتن دارای 1000 عدد قیمت واحد 6/500 

تعداد 56000 قیمت کل 364/000/000 ریال
3- فنر پالستیکی صحافی سایز MM 38 به تعداد 22 کارتن و هر کارتن دارای 500 عدد قیمت واحد 

14/000 تعداد  11000 قیمت کل 154/000/000 ریال
4- فنر پالستیکی صحافی سایز MM 8 به تعداد 45 کارتن و هر کارتن دارای 2000 عدد قیمت واحد 

2/900 ریال تعداد 90/000 تعداد 261/000/000 ریال
5- فنر فلزی دوبل صحافی سایز MM 25.5 به تعداد 10 کارتن و هر کارتن دارای 1000 عدد قیمت 

واحد 15000 قیمت 10/000 عدد 150/000/000 ریال
6- کاتر کاغذ تا ســایز A 3 به تعداد 26 کارتن و هر کارتن دارای 5 عدد قیمت واحد 2/040/000 تعداد 

130 عدد قیمت کل 265/200/000 ریال
7- تونر )پودر جوهر زیراکس 1050-5052-5053 به تعداد 75 کارتن و هر کارتن دارای 32 عدد قیمت 

واحد 200/000 تعداد 2400 قیمت کل 480/000/000 ریال
جمع کل قیمت اقالم تعرفه شده 2/842/950/000 ریال بر اساس نظریه کارشناسی برآورد قیمت می شود 
که قیمت پایه برای مزایده است و اجناس توقیفی در آدرس کهریزک نرسیده به 60 متری شورآباد جنب 
بانک تجارت نگهداری می شــود تقاضای محکوم له برای مزایده اقالم تعرفه شــده مقرر شد اقالم تعرفه 
مورد نظر موصوف در روز 1399/2/20 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای 
احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شــهید بهشــتی جنب شهرداری بفروش برسد 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شــده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت 
بــه پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید، در غیر این صــورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد 

مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اقالم مورد مزایده داده شود.
یوسف بدری - دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

م - الف 50

آگهی تغییرات شرکت الکترو تابلو سهامی خاص 
به شماره ثبت ۶۱۱ و شناسه ملی ۱0۷۶0۱0484۱

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید استان مازندران، شهرستان قائم شهر، بخش 
مرکزی، دهســتان بیشه ســر، آبادی پائین لموک، محله پایین لموک، خیابــان لموک، بلوار بهداد 
سلیمی، پالک 0، طبقه همکف کد پســتی 4769194567 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندرانبه شرح متن اصالح گردید.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر  شناسه آگهی: )818745(

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وسیله به 1- شــهناز عظیمی فرزند شکراهلل متولد 1349/04/10 کد ملی 4172640591 
ش ش یازده به نشــانی: اراک، شــهرک امام علی،  خیابان مالک اشتر، ده متری بهار پالک یک 
2- ابراهیم اسدی موچانی فرزند حبیب اهلل متولد 1310/08/07 کد ملی 0558164609 ش ش 
744 به نشــانی: اراک، شهرک ولیعصر،  خیابان معلم، نشــاط یک، کدپستی )3819655537( 
ابالغ می شــود که بانک ملی شعبه فاطمیه اراک مبلغ 106/593/121 ریال موضوع الزم االجرا 
به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 97325228068-97/10/18 به انضمام حقوق دولتی متعلقه 
علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و در این اداره پرونده به کالســه 9800748 در این 
اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در 
اجرائیه شــناخته نشده اید و بســتانکار نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم 
نیســت لذا به استناد تقاضای بستانکار به شماره وارده 15898-98/10/17 و ماده 18 آئین نامه 
اجراء مفاد اجرائیه مورد اشاره یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود اقدام 
به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد و به جز 

آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری

12/مالف

آگهی ابالغ اجراییه طبق تبصره ذیل 
ماده ۱8 اصالحی آئین نامه اجرائی 

اسناد رسمی  الزم االجراء
بدینوســیله به وراث مرحوم مجتبی صفری به نام های 1- محمدصالح صفری نام پدر: مجتبی 
تاریخ تولد: 1380/09/07 شماره ملی: 0024720623 و 2- محمدرضا صفری نام پدر: مجتبی 
تاریخ تولد: 1363/10/24 شماره ملی: 0533052149 و 3- رامین صفری نام پدر: مجتبی تاریخ 
تولد: 1374/02/03 شــماره ملی: 0520801581 همگی به نشــانی: تهران تهرانپارس میدان 
پروین خ 196 شرقی خ جمیلی شبستری پ 49 ط اول واحد 2 ابالغ می گردد: که خانم سمین 
میرهادی نام پدر: یعقوب تاریخ تولد: 1354/05/17 شــماره ملی: 4848957842 به استناد سند 
ازدواج: شماره سند: 9806، تاریخ ســند: 1395/09/12، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 
شماره 6 شهر اراک استان مرکزی در قبال مبلغ 4599900000 ریال موضوع الزم االجراء بهای 
114 عدد ســکه بهار آزادی و نیم عشر اجرائی متعلقه علیه شما مبادرت به صدور اجراییه نموده 
و پرونده اجرایی به کالســه 9800703 در این  اداره تشکیل و در جریان اقدام است. چون شما 
طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در اجراییه شناسائی نشده اید و بستانکار نمی تواند 
شــما را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت؛ لذا باستناد ماده 18 آیین نامه اجراء و 
تبصره آن و بنا به تقاضای وکیل بســتانکار وارده به شــماره 520-99/1/23 اجراییه فوق الذکر 
یک نوبت در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشــار آگهی می شود، چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ نشــر این آگهی که روز رسمی ابالغ اجراییه محسوب می شود اقدام به پرداخت 
بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب و حداکثر ظرف 2 ماه پس از 
قطعیت ارزیابی مورد بازداشــتی به مزایده میرسد ضمنا خودروی شماره 33 - 361ی92 متعلق 
به مرحوم مجتبی صفری و نیز دیه نامبرده نزد شــرکت بیمه ایران به مبلغ 2/880/000/000 

ریال بازداشت گردیده که مراتب جهت اطالع اعالم می گردد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری 17/مالف

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
مرغداری تخم گذار یاران همدان )سهامی خاص( 

شماره ثبت ۱۱8 و شناسه ملی ۱08۶۱۱۱5۹۹۳
بدینوســیله از تمامی ســهامداران محترم شــرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1399/2/20 راس ساعت 17 بعداز ظهر که در محل شرکت به آدرس استان همدان، 
شهرستان بهار، بخش مرکزی، دهستان آبرومند، روستای گنده جین، حاشیه روستا، جاده همدان به اسدآباد، 

شرکت مرغداری تخمگذار یاران با کد پستی 6538114819 برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره 2- انتخاب بازرس 

هیئت مدیره شرکت مرغداری تخمگذار یاران همدان

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت 
سازه های فوالدی پلتا سهامی خاص به شماره 

ثبت ۷84۳  و شناسه ملی ۱4005۷۱۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/01/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- ســیروس غالم پور دارای کد ملی 2061551408 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و احترام ظروفیان دارای کد ملی 2062864671 به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و مجید داودی دارای کد ملی 2050286929 به عنوان 
مدیرعامــل و عضو اصلی هیئت مدیره انتخــاب گردیدند. 2- مقرر گردید 
کلیه اوراق و اســناد و قراردادهای تعهدآور شرکت )چک و سفته و براوات( 
و عقود اسالمی با امضاء آقای مجید داودی مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء  هر یک از مدیران با مهر شرکت 

معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

شناسه آگهی: )818749(

آگهی انتقالی شرکت خدماتی و فنی عمومی 
بازرگانی شاهین  گستر ساری سهامی خاص 

به شناسه ملی ۱0۷۶0۲8۷۱۱۲
 برابر آگهــی تغییــرات شــماره 139530410341003870 مورخ 
1395/12/02 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1395/08/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت آدرس ساری 
به آدرس مازندران- شــهر سورک- مخابرات- خیابان امام خمینی- 
بن بست علی زاده- پالک 0- طبقه همکف کدپستی 4844145464 
تغییر یافت و در مورخ فوق تحت شماره 424 در مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجاری میاندورود به ثبت رسیده و در نتیجه ماده 4 

اساسنامه به شرح فوق اصالح می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

شناسه آگهی: )818716(

آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت سازه های 
فوالدی پلتا سهامی خاص به شماره ثبت ۷84۳

و شناسه ملی ۱4005۷۱۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/01/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1401/01/18 به 
قرار ذیل انتخاب گردیدند: ســیروس غالمپور دارای کد ملی 2061551408 و 
احتــرام ظروفیان دارای کد ملی 2062864671 و مجید داودی دارای کد ملی 
 2050286929  2- محمود  امین نیا دارای کد ملی 2062622449 به سمت 
بازرس اصلی و محمد ابراهیم پور تدین دارای کد ملی 2062963416 به  عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کیهان جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

شناسه آگهی: )818746(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ 1399/02/02 به مدت 5 روز کاری تا تاریخ 1399/02/08 اســناد مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت دریافت نمایند. 

ضمنا مهلت تحویل اســناد مناقصه از تاریخ 1399/02/09 تا پایان وقت اداری تاریخ 1399/02/23 می باشــد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 9 
صبح روز چهارشنبه 1399/02/24 می باشد. 

نوع تضمین بر اساس آیین نامه تضمین در معامالت دولتی مصوبه شماره 123402 ت 50659 مورخه 1394/09/22 هیئت وزیران می باشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ برآورد موضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین در رشته و گروهاعتبار مصوباولیه )ریال(

محل اجرا دستگاه نظارتمناقصه ریال
پروژه

شماره فراخوان در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

آسفالت کوچه ها و معابر 1
دفتر فنی شهرداری 361/701/400راه و باند7/234/028/0088/264/840/000شهر خورموج

2099050079000001شهر خورموجخورموج

تاریخ درج نوبت اول: 99/02/2                                                        روابط عمومی شهرداری خورموج

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو ســواری پژو PARS TU5 به شماره پالک 
532ج93- ایران99 به رنگ سفید مدل1394 و شماره موتور 164B0017749 و شماره 

شاسی NAAN11FC1FK837438 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو وانت ســایپا 151 به شماره پالک 363و15- ایران14 به رنگ سفید 
 NAS451100H4918048 شماره شاسی M13/5926502 مدل1396 و شماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز و کارت مشخصات و برگ فروش و برگ تحویل و بیمه نامه شخص ثالث 
خودرو وانت نیســان2400 به شماره پالک 676 ن56- ایران24 به رنگ آبی- روغنی 
 NAZPL140TIN249412 مدل1389 و شــماره موتور 535428 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز و سند کمپانی و اسناد خودرو سواری پیکان 1600i به شماره پالک 499س75- 
ایران16 به رنگ ســفید- روغنی مدل1382 و شماره موتور 11158260739 و شماره 

شاسی 82450899 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بنیان صنعت نوین میالش شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۶0۹ و شناسه ملی ۱4005۶۱۳۷۳0

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/5/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: 1- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء آقایان: سروش باقری کودکانی 

و سیدمحمد نقیبی مبارکی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

شناسه آگهی: )820644(

رئیساتاقاصنافتهرانگفت:هرکیلوحلیمبهقیمت2۵هزارتومان
وهرکیلوآشبهقیمت2۰هزارتوماندرماهرمضانعرضهخواهدشد.
قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نرخ فروش 

هر کیلو آش، حلیم، زولبیا و خرما نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
او بیان کرد: بر این اساس قیمت هر کیلو خرما ۲۴ هزار تومان است بنابراین 
قیمت هر جعبه خرما که تقریبا نیم کیلو وزن دارد؛ حدود ۱۲ هزار تومان خواهد 
بــود. همچنین هر کیلو حلیم به قیمت ۲۵ هزار تومان و هر کیلو آش به قیمت 

۲۰ هزار تومان در ماه رمضان عرضه خواهد شد.
نوده فراهانی گفت: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه همانند ســال گذشته ۲۴ 
هزار تومان اســت و تنها به دلیل افزایش قیمت برخی مواد اولیه آن، ۲۰ درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
رئیــس  اتاق اصناف تهران با تاکید بــر اینکه تمام واحد ها باید پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند، گفت: بازرسی های بهداشتی نسبت به گذشته بیشتر 

خواهد شد و تمام واحد ها ملزم به رعایت موارد بهداشتی هستند.
نوده فراهانی گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، برخی از مردم 
عالقه به خرید غیر حضوری دارند که بدین منظور خرید اینترنتی برایشان فراهم 
شده است. افراد می توانند به صورت اینترنتی اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند.

درپیرسانهایشدنمعدومسازیجوجههای
یکروزهدرمرغداریهایکشــور،جبههجهادی
منتظرانخورشــیدطینامهایبــهوزیرجهاد
کشاورزی،آمادگیخودرابرایواگذاریاینجوجهها
بهروستاهایکشوروپرورشآنهابهبهترینشکل

اعالمکردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است: 
»ضمن آنکه درخواست داریم دستگاه های نظارتی به این 
موضوع مهم ورود نمایند؛ پیشنهادی ساده و البته اجرایی 
داریم و آن اینکه باتوجه به ارتباط و فعالیت های گروه های 
جهادی در روســتاها و مناطق محروم، این حیوانات زبان 
بسته را در اختیار این گروه ها قرار دهید تا نه از باب صدقه؛ 
بلکه به منظور تقویت چرخــه اقتصاد میان خانواده های 

روســتایی توزیع کنند که همواره روســتائیان شریف در 
تامین غذای این کشور ایثارگری نموده و به دلیل روحیه 
ارزشمند کار و تالش در اهالی غیور روستایی؛ نقش فعال 

و موثری داشته اند. 
جبهه جهادی منتظران خورشــید با ۱8 سال سابقه 
فعالیــت و نوکری در محروم ترین روســتاها آمادگی این 
فعالیت ارزشــمند اقتصادی را دارد. در این صورت خیال 
کارشناسان و مدیرانتان نیز از غذای این حیوان راحت باشد 
و بهانه تحریم در تامین کنجاله و سویا و... نیاورند که یافتن 
غذا و نگهداری این حیوان در دل طبیعت، ســاده ترین و 
به صرفه ترین اقدام در راســتای اقتصاد مقاومتی و امنیت 

غذایی مردم است.
صد البته الزم و ضروری اســت کارشناسان متدین و 

انقالبــی آن وزارتخانه نیز در این حوزه ورود کرده و موانع 
غیرکارشناســی را بردارند و دستورالعمل های مربوطه را 
اصالح نمایند تا مولّد بودن روستاها بار دیگر، جان تازه ای 
به خود گیرد. در عین حال که هموار کننده و تسهیل گر و 
تسریع بخش تولید در روستاها باشند. راهکار الزم عرض 
شد و اینک نوبت به تصمیم جامع و مدبرانه آن وزارتخانه 

محترم و شخص عزیزتان دارد.«
تولیدجوجهیکروزهمتوقفشد

در این باره، محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن جوجه 
یک روزه در پاســخ به این سؤال که آخرین اقدامات شما 
در بــاره تولید جوجه های یک روزه و آنچه که پیش از این 
جوجه کشی را           متوقف کرده اید گفت: به مزرعه مرغ مادری 
که با مصوبه انجمن همکاری ننموده و اقدام به تولید جوجه 

یک روزه کرده بودند اطالع داده شد، »به هیچ عنوان مجاز 
به معدوم نمودن جوجه های تولیدی نمی باشند و در صورت 
انجام این موضوع و به لحاظ حفظ حقوق حیوانات تمامی 

عواقب آن بر عهده شرکت های خاطی می باشد.«
وی در پاســخ به این ســؤال که در حال حاضر چه 
میزان جوجه ریزی در کشــور انجام می شــود، گفت: بر 
اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، حجم جوجه ریزی ۱۱۵ 
هزار قطعه در ماه اســت، اما پیشنهاد ما برای تنظیم بازار 
در محدوده 9۰ تا ۱۰۰ هزار قطعه است. متأسفانه افرادی 
با دالیل سیاسی مغرضانه سعی در بهره برداری سیاسی از 
موضوع حذف تخم مرغ در دستگاه ِسِتر انجام دادند و در 
شبکه های خارجی معاند موضوع را           به عنوان معدوم نمودن 

جوجه ها نمایش داده اند.

نمایشــگاهدارانوفروشندگان اتحادیه رئیس
خودروتهران،گفت:طیروزهایآیندهباآغازرسمی
خریدوفروشها،مجددابازارخودروبهحالتعادی

بازگشتهوسببکاهشقیمتهامیشود.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بررسی 
قیمت ها نســبت به ۲8 و ۲9 اسفند ماه نشان می دهد که 
افزایش حدود ۱۰ درصدی ایجاد شده است اظهار کرد: برخی 
از نمایندگان شرکت های خودروساز از حدودا هفت یا هشت 
روز گذشته، کار خود را آغاز کرده اند. این نمایندگان تعدادی 
از خودروهای ویرایشی )کارتکس( را برای افرادی که بیش از 

۱8 ماه است که ثبت نام خودرو نداشتند، با قیمت باال عرضه 
کرده اند. وی افزود: زمانی که فروشندگان خودرو می بینند 
که نمایندگان رســمی خودروسازان به طور مثال خودروی 
۲۰۶ ای را پیش از سال جدید، ویرایشی 9۵ میلیون تومان 
عرضه می کرده اســت، اکنون در حدود ۱۱۶ میلیون تومان 

می فروشد، قیمت های خود را باال می برند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو 
تهــران، ضمن تاکید بر اینکه همیشــه قیمت خودروهای 
ویرایشی )کارتکسی( برای مشــتریان بازار، پایه قیمتی به 
حســاب می آید، گفت: هر زمان که به طور مثال خودروی 

ویرایشــی،9۰ میلیون تومان باشد، در بازار آزاد حدود پنج 
میلیون تومان باالتر به فروش می رســد؛ چراکه در حقیقت 
نمایندگی های شرکت خودروساز تریبون آن شرکت هستند 
و مصوبات شــرکت را اجرا می کنند. بنابراین این قیمت ها 
مبنــا و پایه قیمتی خودروها در بازار آزاد قرار می گیرد. این 
فروش های کارتکســی بر التهابات بازار افزوده ســبب رشد 

قیمت ها در بازار شده است.
موتمنی افزود: از ســوی دیگر، دلیل دیگر این افزایش 
قیمت ها این اســت که فعال محصوالت خودروسازان ایران 
خودرو و پارس خودرو، شماره گذاری و پالک نمی شوند. در 

حقیقت بخش شماره گذاری این دو خودروساز تعطیل بوده 
و ماشین ها پالک ندارند، نمایندگان هم که خودروهای پالک 
نشــده را خریداری را نمی کنند. در حال حاضر خودروهایی 
که در بازار موجود هستند و شماره گذاری شده اند، پیش از 

سال جاری تحویل گرفته شده اند.
وی در رابطه با وضعیت معامالت در بازار خودرو، اعالم 
کرد: همچنان در بــازار تقاضایی وجود ندارد، خریداری در 
بازار نیســت و معامالت راکد است اما طی روزهای آینده با 
شــروع رسمی معامالت، بازار به حال عادی بازمی گردد که 

به دنبال آن کاهش قیمت ها رخ می دهد.

دادستانانتظامیمالیاتیاعالمکردکارکنان
بانکهاوموسساتمالیدرارتکابجرممالیاتی
درصورتــیکهگزارشنکنند،شــریکجرم

محسوبشدهومحکوممیشوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس بهزاد بهمن ماه 
سال 98 در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرد کارکنان بانک ها و موسسات 
مالی در ارتکاب جــرم مالیاتی در صورتی که گزارش 

نکنند حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید 
مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم، چنانچه 
هریک از کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در 

ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت 
گرفته را گزارش نکند به حداقل مجازات مباشر جرم 

محکوم می شوند. 
در ادامه این نامه آمده اســت: از طرفی به استناد 
قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۷۶ قانون آیین 
دادرسی کیفری، هرگاه مقامات و  اشخاص رسمی از وقوع 
یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع 
شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند.

در همین زمینه، محمود علیزاده، معاون سازمان 
امور مالیاتی در مورد مشموالن نصب صندوق مکانیزه 
فــروش و ثبت کارتخوان های مالیاتی گفت: از ابتدای 
ســال 99 اصناف و گروه های فراخوان شــده مکلف 

هســتند رویدادهای مالی خود را در ســامانه مالیاتی 
 ثبت کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد مشــمول جریمه 

خواهند شد.
در پاســخ به این سؤال که در شرایط کرونا امکان 
ثبت نام وجود نداشت، بیان کرد: ثبت نام یا عدم ثبت نام 
ارتباطی با مسئله کرونا نداشت چرا که آخرین مهلت 
مربوط به دی ماه بود و آن موقع ویروس کرونا مطرح 
نبــود. این اقدام به موجب قانون از ابتدای ســال 99 
اجرایی خواهد شــد و همه گروه ها مکلف هستند تا از 
پایانه فروشگاهی و پوز استفاده کرده و تمام رویدادها 
امر دخل و خرج و هزینه ها و سایر مباحث را ثبت کنند 

تا مشمول جریمه نشوند.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در مورد 
جلسه با نظام پزشــکی و حمایت مالیاتی از پزشکان 
تصریح کرد: در این راســتا یک جلســه گذاشتیم اما 
در مورد بسته حمایتی مالیاتی تصمیمی گرفته نشد. 

وی افزود: پزشکانی که طبق بند یک تبصره۶ بودجه 
تمکین کرده باشــند سازمان امور مالیاتی تمهیدات و 
تسهیالتی را همان طور که بقیه اصناف و گروهها اعطا 
می کند به این افراد نیز خواهد داد. باید توجه داشــت 
که مابقی نیــز باید به قانون تمکیــن کنند و انتظار 
تسهیالت نیز نداشته باشند. سامانه سازمان مالیاتی باز 
است و درصورتی که مودیان موفق به ثبت نام نشده اند 

می توانند اقدام کنند.

سخنگویشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیکشورگفت:ظرفیت
ذخیرهسهمیهسوختاز۳۶۰به۵۴۰لیترافزایشپیداکردهاست.

فاطمه کاهی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر امکان افزایش 
مدت زمان ذخیره سوخت گفت: سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت های هوشمند 
سوخت برای خودرو های شخصی و موتورسیکلت از ۶ ماه به 9 ماه افزایش یافت.
او ادامه داد: از ابتدای طرح سهمیه بندی بنزین در آبان ماه 98 امکان ذخیره 
بنزین در کارت های هوشمند سوخت مالکان خودرو های شخصی و موتورسیکلت 
به مدت ۶ ماه تعیین شده بود که بر این اساس سه ماه دیگر افزایش و مجموعا به 
9 ماه تغییر یافت. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی افزود: میزان 
سهمیه ماهیانه برای خودرو های شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر، دوگانه سوز ۳۰ لیتر 
و موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.کاهی تصریح کرد: همچنین سقف سهمیه ها از 
۳۶۰ بــه ۵۴۰ لیتر افزایش پیدا کرده بــه طوری که ۱8۰ لیتر به ظرفیت ۳۶۰ 
لیتر دارندگان کارت سوخت اضافه شده است. او در پایان با  اشاره به اینکه برخی 
دارندگان کارت سوخت که در کارتشان۳۶۰ لیتر سوخت استفاده نشده داشتند 
در واریزی اخیر هم ۶۰لیتر سوخت دریافت کردند افزود:به عبارت دیگر، افرادی 
که ســهمیه ۶ ماه خود را استفاده نکرده اند هم سهمیه اردیبهشت به کارت های 

سوخت خودروهایشان اضافه شده است و جای نگرانی نیست.
گفتنی است؛ اگر دارندگان کارت سوخت از ظرفیت ۵۴۰ لیتر خود در 9 ماه 
اضافه شده استفاده نکنند سهمیه ماه ۱۰ به کارت سوختشان اضافه نخواهد شد.

رئیسکلسابقبانکمرکزیگفت:بانکمرکزی
)درسال9۶(افزایشتدریجینرخارزرادرجلسات
دولتمصرانهمطرحمیکردولیمتاسفانهباوجود
را اکثریت موافقت نتوانســت فراوان اصرارهای

جلبکند.
ولی ا... ســیف در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار 
داشــت: در شــرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و 
تشکیل شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، هماهنگی و 
همراهی مناســبی بین سه قوه نسبت به سال 9۶ و نیمه 
اول سال 9۷ وجود دارد و از سوی دیگر واقع گرایی دولت 
و ســایر قوا در ایجاد و حفظ آرامش موجود نقش بسیار 
مهم و تاثیرگذاری داشته است واقعیت این است که نرخ 
ارز را نمی توان بنا بر عالقه و با دستور تعیین یا از تعدیل 

آن متناسب با واقعیت های اقتصادی جلوگیری کرد.
وی افزود: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در 
بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمی تواند بین 

نرخ اسمی ارز که مبنای معامالت ارزی و خرید و فروش 
در بازار است با نرخ واقعی آن اختالف وجود داشته باشد. 
قیمت تعادلی دالر در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین 
نرخی اســت که در بازار مشاهده می شود یعنی حول و 
حوش ۱۵۰۰۰ تومان و در چنین شــرایطی هیچ کس با 

اهداف سوداگرانه وارد بازار نمی شود.
رئیس کل ســابق بانک مرکزی با اشــاره به شرایط 
بازار ارز در ســال 9۶ بیان کرد: در آن ســال  نرخ ارز در 
بــازار بعد از افزایش هایی کــه پیدا کرد به حوالی ۴۵۰۰ 
تومان رسید که البته بانک مرکزی باوجود محدودیت های 
فراوانی که از جنبه های مختلف داشــت، با اســتفاده از 
دقیق ترین روش های علمی که در بانک های مرکزی دیگر 
کشورها تجربه شده است توانسته بود با استفاده بهینه از 
منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره 

پنج ساله حاکم کند. 
به گفته سیف، در آن شرایط بررسی های کارشناسی 

در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دالر را حدود ۶۵۰۰ تومان 
نشــان می داد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشــی هم 
که در بازار وجود داشــت همین شــکاف بین نرخ بازار و 
ارزش واقعی دالر بود. برای ایجاد آرامش پایدار در چنین 
شــرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین دو نرخ و 
اجازه افزایش تدریجی و مالیم نرخ بازار است تا بهای ارز 

به نرخ تعادلی نزدیک شود. 
وی افزود: متاسفانه نه تنها در آن زمان چنین فضایی 
وجود نداشت بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دالر به 
باالتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده بود به شدت از ناحیه دولت، 
مجلس و رســانه ها مورد انتقاد قرار داشــت. باید اجازه 
می دادیم نرخ دالر در بازار با یک شیب مناسب تدریجی 
به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریب الوقوعی که 
بــا جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیش بینی بود و بانک 
مرکزی هم آن را از قبل اعالم کرده بود، جلوگیری کنیم. 
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی 

این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح 
می کرد ولی متاسفانه باوجود اصرارهای فراوان نتوانست 
موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از 
اعضا، مورد قبول واقع نشد. در مقابل با وجود مخالفت بانک 
مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب 
دالر ۴۲۰۰ تومان در فروردین ماه 9۷ بودیم که متعاقبا 
شوک پیش بینی شــده، به صورت جدی تر و با دامنه ای 

گسترده تر به وقوع پیوست.
ســیف با اشــاره به تجربه بانک مرکزی از دوره های 
گذشــته، افزود: نظرات و پیشــنهادات بانک مرکزی در 
دوره های مختلف متکی به این سوابق و دانش کارشناسان 
و مدیران با تجربه آن مطرح می شود و عدم توجه به آنها 
منجر به تکرار اشتباهات گذشته می شود. در آن مقطع هم 
همکاران من با اتکاء به همین دانش و تجربه هشدارهای 
کارشناســی متعددی را به مســئوالن ذیربط دادند که 

متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.

عضوکمیسیونعمرانمجلسبااشارهبهتاثیر
کرونابرتوقفمعامالتمسکنگفت:رکودبازارمسکن

طیماههایآتیباعثکاهشقیمتهامیشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید هادی بهادری با 
یادآوری این که طی دو ماه اخیر به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا معامالت مسکن در کشور کاهش چشمگیری داشته 
است، اظهار کرد:  بر اساس آمار معامالت مسکن در اسفند 
98 حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و در فروردین ماه ســال 
جاری نیز عماًل خرید و فروش مسکن به نوعی متوقف شد.

وی با بیان این  که تشــدید رکود در بازار مسکن طی 
ماه های آتی دور از انتظار نیســت، افــزود: تمام بازارهای 

اقتصادی ازجمله بازار مسکن تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا 
قرارگرفته و تشدید رکود امری طبیعی است. البته وضعیت 
رکود در بازار ساخت وساز مسکن در وضعیت بینابینی است. 
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: یعنی باوجود 
شــیوع بیماری برخی از ســازندگان به ساخت وساز ادامه 
داده اند و این مســئله موجب شده که رکود در این بخش، 
کمتر از معامالت مســکن باشــد. رکود بازار مسکن طی 
ماه های آتی باعث کاهش قیمت ها می شــود. وقتی تقاضا 
برای خرید مسکن کاهش یابد، قیمت ها در این بازار روند 

نزولی به خود خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه این روزها تب هجوم 
نقدینگی به بازار سرمایه به شدت باال رفته است، اما به دلیل 

پایین بودن بازدهی خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن 
)بازدهی اوراق تسهیالت در یک سال 98، تنها سه درصد 
بود( به دلیل محدودیت های شدید در معامالت نماد تسه در 
بازار ســرمایه و نیز کاهش شدید اثرگذاری وام مسکن در 
قدرت خرید مسکن خانوارها، اوراق تسهیالت مسکن نیز 

به پایین ترین نرخ خود ظرف روزهای اخیر رسیده است.
اگرچه در سال گذشــته نیز در مقاطعی، قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن به زیر ۴۰ هزار تومان رسید، اما در اسفند 
ماه با جهش ناگهانی به ۶۰ هزار تومان، توانست رکورد باالترین 
قیمت را به ثبت برساند با این حال با توجه به شیوع کرونا که 
افت شدید معامالت مسکن را در فروردین ماه رقم زد و به 
گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک، سبب شده تا خانواده ها 

از ورود متقاضیان بازدید واحدهای مســکونی از بیم کرونا، 
 جلوگیری کنند، تعداد معامالت مسکن به پایین ترین حد خود 

رسیده است.
از ســوی دیگر اگرچه تسهیالت ساخت مسکن برای 
ســازندگان حرفه ای در تهران بــه ۲۵۰ میلیون تومان به 
ازای هر واحد افزایــش یافت، اما به دلیل آنکه ســاخت 
مسکن کوچک متراژ برای سازندگان به صرفه نیست و از 
سوی دیگر نیز ساخت و ساز در مناطق گران قیمت شهر 
از سوی شــهرداری تهران ممنوع شده، لذا سازندگان نیز 
از ســاخت و ساز عقب نشینی کرده و درنتیجه هم کاهش 
صدور پروانه ساخت رقم خورد و هم تعداد خریداران اوراق 

تسهیالت مسکن را با کاهش مواجه کرد.

رئیسکلبانکمرکزیدرخصوصنگرانیهاییکهدربارهانحراف
تسهیالت7۵هزارمیلیاردتومانیوجوددارد،اعالمکرد:برایشفافیت
بیشتراسامیواحدهاومبلغوامگیرندگاناینوامهادرسایتبانک

مرکزیاعالمخواهدشد.
روز گذشــته در مطلبی که در همین صفحه درج کرده بودیم، نوشتیم: در 
شرایطی که دولت تصمیم گرفته ۷۵ هزار میلیارد تومان به آسیب دیدگان ناشی 
از انتشار ویروس کرونا تسهیالت ارائه کند، این نگرانی وجود دارد که مبادا این 
تخصیص هم مانند تخصیص ۱8 میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال 9۷ به 

یک رانت گسترده تبدیل شود. 
پس از ایــن گزارش، عبدالناصر همتی رئیــس  کل بانک مرکزی در یک 
یادداشــت اینستاگرامی اعالم کرد: این روزها عطف به سابقه برخی عملکردها 
در گذشته درخصوص سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی ابراز نگرانی می شود 

و بر مراقبت بیشتر جهت صرف آن در امور مولد تاکید می شود.
وی افزود: در این خصوص چند نکته را اعالم می کنم: ثلث این مبلغ مستقیما 
به حســاب خانوارهای یارانه بگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند 
به خرید بوده و فروشــندگان کاال و خدمات نیازمند به فروش هستند کمکی 
خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا نگرانی از انحراف آن، بی مورد است. 
رئیــس  کل بانک مرکــزی ادامه داد: بقیه مبلــغ وام تخصیصی عمدتا به 
واحدهای کوچک و متوســط تولید کاال و خدمات با  اشــتغال زیر ۵۰ نفر که 
نیروی کار خود را به تشــخیص وزارت کار حفظ کرده اند پرداخت خواهد شد. 
بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کاال و خدمات توســط 

واحدهای دارای شاغل و به تبع آن مولد است.
همتی اضافه کرد: لذا برای شــفافیت بیشــتر اســامی واحدها و مبلغ وام 
گیرندگان این وام ها در ســایت بانک مرکزی اعالم خواهد شــد. همانگونه که 
قبــال اعالم کردم دولت و بانک مرکــزی از طریق این دو اقدام به دنبال تداوم 
عرضه از یک طرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر و برگرداندن اقتصاد به ریل 

حرکت هستند.
گفتنی اســت، هرچند اصل کمک بانک مرکزی به آسیب دیدگان انتشار 
ویروس کرونا قابل تقدیر اســت، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد و 
مورد پرســش کیهان هم بوده، این است که راه راستی آزمایی تولیدکنندگان 
آســیب دیده هنوز معلوم نیست. در واقع آیا معیار حفظ کارگر برای تخصیص 
این وام کافی است؟ از طرفی، شناسایی تمام بنگاه هایی که این شرایط را دارند 
امکان پذیر می باشــد؟ چراکه مسئله اصلی در اینجا نبود اطالعات کامل است. 
روز گذشــته نیز کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما 
گفته بود: »دولت فقط می تواند اسناد را بررسی کند؛ البته نقد اصلی این است 
که بسترهای اطالعاتی برای سنجش وضعیت مردم فراهم نشده است. در واقع 

مشکل اصلی نبود اطالعات است.«

یککارشناسبازارسرمایهگفت:بطورکلیهرگونهانحصارمخرب
استودرموردکارگزاریهاهمبایدامکانایجادکارگزاریجدیدوجود

داشتهباشد.
تیرداد احمدی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به روی آوردن مردم به سرمایه گذاری در بورس تهران، آیا رکوردشکنی 
پی درپی بورس تهران خوب بوده یا شاخص بورس دارای حباب است، اظهار داشت: 
اقبال مردم به بازار سرمایه خوب است، اما اگر دو میلیون کد بورسی شرکت کننده 
در عرضه تاریخی شســتا با جمعیتی حدود 8۳ میلیون نفری ایران اگر مقایسه 
شود، حدود ۲/۵ درصد جمعیت در این عرضه اولیه بزرگ شرکت کرده اند، بنابراین 

ظرفیت برای عمومی سازی اقتصاد و مشارکت مردم همچنان وجود دارد.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر برای پویایی اقتصاد به یک بازار بورس 
پررونق، جذاب و نقدشونده نیاز داریم، برای این است که سرمایه گذاری در بازار 
اولیه یعنی در جایی که منابع مالی به بخش اقتصاد ســرازیر می شــود، جذابیت 
ایجاد کند. احمدی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ ســهم پتروشیمی زیر هزار 
تومان در بازار وجود ندارد، گفت: اگر امروز ســهام یک پتروشیمی پذیره نویسی 
شود، خریداران آن مطمئناً سود می کنند و با خرید سهام و تامین مالی آن طرح، 
بخش واقعی اقتصاد پویا می شود، اینجاست که رکوردشکنی بورس باعث می شود، 

بازار اولیه یعنی سرمایه گذاری واقعی رونق بگیرد و تولید بیشتر شود.
 وی در مــورد اینکه آیا باید انحصار مجــوز کارگزاری ها که در حال حاضر 
فقط ۱۰8 کارگزاری وجود دارد شکسته شود، گفت: به طور کلی هرگونه انحصار 
مخرب است و در همه جای دنیا ساختارهای مالی محدودیت ندارند، بلکه زنده 
نگه داشتن ساختار مالی بسیار سخت است. یعنی ممکن است در کشورهای دیگر 
به راحتی بتوانیم ، بانک احداث کنیم اما کسی پولش را به شما نمی سپارد. درمورد 
کارگزاری ها هم باید امکان ایجاد کارگزاری جدید وجود داشــته باشد، اما کسی 
که کیفیت و حداقل اســتاندارد را ندارد، لغو مجوز شود نه اینکه مجوز کسب و 

کار راکد را به مبلغی گزاف واگذار کند.
کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر برخی کارگزاری  های قدیمی که 
نمی توانند با شــرایط روز خود را وفق دهند مجوز کارگزاری خود را می فروشند. 
باید رفع موانع کسب و کار انجام شود و کارگزاری ها به وظیفه اصلی خود بپردازند 
و اگر کسی نتوانست با شرایط جدید خود را به روز کند، به ناچار باید حذف شود.

 احمدی در مورد بازدهی ســرمایه گذاری در بورس گفت: گرچه شاخص ها 
همگن نیســتند، اما وقتی شــاخص کل از حدود ۲۰۰ هزار واحد به حدود ۶9۰ 
هزار واحد طی یکسال افزایش یافته، یعنی به طور میانگین بازدهی بورس ظرف 

یک سال سه برابر شده است.

قیمت)بهتومان(نوعسکه
۶/۲۵۱/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۶/۰۳۲/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۳/۱۶۴/۰۰۰نیم سکه
۱/8۷۵/۰۰۰ربع سکه
98۲/۰۰۰گرمی

۶۱۳/۲۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار
نوعارز

۱۵/۲۶۰دالر
۱۶/۶۵۶یورو
۱9/۲۲۷پوند

۲/۲۴۰لیر ترکیه
۴/۲۴۲درهم امارات
۱۳/۶دینار عراق

قیمت بازار)تومان(قیمت کارخانه )تومان(نوع خودروردیف
39/800/00061.000.000 پراید 1111
37/381/00059.700.000 پراید 2131
-40/330/000 پراید 3151
-155/000/000 چانگان4
43/460/00066/000/000 تیبا صندوق دار5
55/960/00073/000/000 ساینا دنده ای6
63/158/00095/000/000 پژو 7405
8SLX 67/998/000 پژو-
-65/578/000 پژو 405 دوگانه سوز9
78/338/000115/000/000 پژو پارس10
-- پژو پارس TU5 کالس 1113
67/283/00096/000/000 پژو 206 تیپ 122
83/690/000114/000/000 پژو 206 تیپ 135
80/303/000115/000/000 پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66/980/00097/000/000 سمند ال ایکس
16EF7 69/773/000 سمند-
-- سمند دوگانه سوز کالس 1716
83/623/000138/000/000 دنا18
190/000/000- تندر پالس دنده19
-96/730/000 پژو 207 دنده ای20
-273/000/000 مزدا213
22H30  --
-- استپ وی23
-115/294/000   207 اتوماتیک24
-114/994/000 پژو252008
67/203/00095/000/000 رانا26

رئیساتحادیهنمایشگاهدارانتهرانوعدهداد

واکنش تلویحی همتی به گزارش کیهان کاهش قیمت خودرو در روزهای آینده
در باره تسهیالت 75 هزار میلیاردی

قیمت آش و حلیم ماه رمضان اعالم شد

دادستانانتظامیمالیاتی:

کارکنان بانک ها باید جرائم مالیاتی را در صورت اطالع افشا کنند

سیف:

دولتمردان به هشدارهای ارزی بانک مرکزی در سال 96 توجهی نکردند

شرکتملیپخشفرآوردههاینفتی:
ظرفیت ذخیره سهمیه بنزین 5۴۰ لیتر شده است

کارشناسبازارسرمایه:
 انحصار در مجوز کارگزاری های بورسی

 مخرب است

عضوکمیسیونعمرانمجلس:

رکود بازار مسکن باعث کاهش قیمت ها می شود

درنامهایبهوزیرکشاورزیمطرحشد

اعالم آمادگی گروه های جهادی برای واگذاری جوجه ها به مناطق روستایی



گزارش روز

 یک کیلو خیار، گوجه، پیاز، ســیب زمینی، 
چهار تا دانه پرتقال و چهارتا دانه ســیب قرمز، 
چهار تا کله ســیر و چند تایی فلفل سبز را از 
میوه فروشــی محله خریداری می کنم. کارتم را 
به میوه فروش می دهم تا مبلغ را تراکنش کند. 
برگه تراکنش را که به دستم می دهد، میخکوب 
می شــوم؛ 90 هزار تومان! با تعجب می گویمش: 

»برادرم! مطمئنی اشتباه حساب نکردی؟« 
تلخندی می زند و می گوید: »چند روز در خانه 
بوده ای؟ امروز اولین روزی است که از قرنطینه 
بیرون زده ای؟ حال اصحاب کهف هم شــبیه تو 

بود، بعد از بیداری!«
می گویند: »در شرایط کرونایی حتی یک قلم هم 
نباید گران شده باشد!« اما کافی است که به مغازه های 

دایم در نوسان است.
ظفر افشــون، سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری فارس در این زمینه می گوید: » به 
دلیل شیوع بیماری کرونا، مردم از خرید  میوه استقبال 
نکردند و به همین دلیل از هزار و ۵۰۰ تن  پرتقال فقط 
هزار و ۱۰۰ تن وارد و در انبارها ذخیره شد و از این هزار 
و ۱۰۰ تن تنها موفق به عرضه ۳۰۰ تا ۴۰۰تن آن شدیم 
و مابقی همچنان در انبارهای استان موجود است و در 
حال حاضر به دنبال راهکاری برای عرضه آن هستیم.«

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری فــارس می گوید: »نه  تنها هیچ مشــکلی 
درزمینه تأمین میوه نداریم، بلکه با مشــکل فروش و 
تقاضا مواجه هســتیم. شایعه شــده بود تعدادی افراد 
از کشورهای همســایه وارد بازار میوه و تره  بار استان 
شــده اند و دارند این کاالها را بار می زنند و می برند که 
این موضوع تنها یک شایعه مطرح شده در فضای مجازی 

بود و واقعیت نداشت.«

لیموشــیرین نیز با پیگیری های انجام شده با توجه به 
اینکه این محصوالت بیشــتر مورداســتفاده مردم در 
شرایط بیماری کرونا است، نیاز استان تأمین شده است.«

محمدابراهیم صداقت، معاون نظارت و بازرســی 

کیهــان می گوید: »االن نزدیک دوماه اســت، فقط در 
تلویزیون می گویند؛ به فقرا وقشر ضعیف کمک می کنیم. 
ما خواهش می کنیم، کمک نشــود، تنها بر نرخ اقالم 
خوراکی و میوه و تره بار نظارت داشــته باشند. دیشب 
گلوی بچه هایم درد می کرد، آمدم لیمو ترش و سیر و 
پیاز بگیرم، برای همین سه قلم 6۰ هزار تومان پرداختم. 
ما که کارگر ساده ایم و در این شرایط کرونایی بیکاری 

دامن مان را هم گرفته، چه باید بکنیم؟«
کیفیت محصول هم معلوم نیست 

برچســب قیمت های میوه فروشی محله گویی به 
مشتری ها دهان کجی می کنند: پرتقال شهسواراز قرار 
هر کیلو 78۰۰ تومان، پرتقال تو ســرخ 89۰۰ تومان، 
کیوی ۱۱8۰۰ تومان، نارنگی شیرازی ۱۴8۰۰تومان، 
سیب سفید دماوند ۱۴8۰۰ تومان، سیب قرمز دماوند 

توت فرنگی ها ارگانیک باشند. من چندی پیش در گلدان 
خانگی پشــت پنجره آشپزخانه ام، توت فرنگی کاشتم. 
بعد از مدتی هر گلدان فقط دو تا توت فرنگی ریز داد. 
چطور یک محصول ارگانیک می تواند تا این حد رشــد 
کند و درشت شود؟ ما پول زیاد هم که بدهیم، معلوم 

نمی کند، محصول باکیفیت دریافت می کنیم؟«
قیمت پرتقال را به قیمت قبل کرونا برگردانید

اصغر صفورایی یک مشتری برایمان می گوید: »یکی 
از اقالمی که قوه قضاییه هنوز به آن ورود نکرده است، 
میوه هاست. پرتقال در قبل از انتشار ویروس کرونا، برای 
شهرهایی مثل کرمانشاه، ایالم و خرم آباد، کیلویی بین 
۲هــزار تا ۴ هزار تومان بود، یعنی مرغوب ترین پرتقال 
در بازار ۴هزار تومان بود، االن که پزشکان اعالم کرده اند 
ویتامین c برای پیشــگیری و درمان این بیماری نیاز 

مشکل روبرو شــود. در حال حاضر مشکلی در تأمین 
میوه ها و صیفی موردنیاز مردم در استان وجود ندارد و 

نظارت های الزم نیز بر قیمت ها انجام می شود.«
حمیدرضا ایزدی رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان فارس می گوید: »هفته گذشته در فضای 
مجازی بحــث قاچاق صیفی به کشــورهای همجوار 
مطرح شد و در بررســی های انجام شده مشخص شد، 
چنیــن چیزی صحت ندارد. به دلیــل بارندگی هفته 
گذشته کشاورزان موفق به برداشت صیفی از زمین های 

کشاورزی خود نشدند.
از طرفی نیز در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه میدان 
تعطیــل بود و این تعطیلی باعث کمبود برخی اقالم و 
گرانی در بازار شــد، اما پس ازآن این مشــکل برطرف 
شــد و مورد خاصی در بخش گوجه فرنگی، خیار، پیاز 

و غیره نداریم.«
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس 
می گویــد: »در بحث میوه نیز میوه های تنظیم بازار را 
در استان داریم؛ به عنوان مثال مقدار زیادی پرتقال برای 
استان خریداری شد که در اختیار تعاون روستایی قرار 
دارد و هنوز مقدار زیادی میوه در انبارهای استان وجود 
دارد که مجددا به بازار تزریق می شود تا بتوانیم قیمت 

را کنترل کنیم.«
ایــزدی می افزاید: »در بخش لیمــو، لیموترش و 

گرانی کاالها مردم را عاصی کرده و شــرایط معیشتی 
بســیار سخت شده است، لذا باید تالش کنیم تا مردم 
رضایــت خاطــری در امورجاری خود پیــدا کنند و 

مشکالتشان کمتر شود.«
ایــن نماینده مجلس اظهار مــی دارد: »همچنین 
مجلس آینده باید در بحث تولید مسکن وکنترل قیمت 
مسکن پیشگام بوده و مشکالت بسیاری از مردم را در 
این بخش حل و فصل کند؛ چراکه بسیاری از مردم در 

بخش مسکن مشکالت عدیده ای دارند.«
وی با بیان اینکه بخش تولید در کشــور باید فعال 
ترعمل کنــد، می افزاید: »واقعیت امر این اســت که 
بسیاری از واحدهای تولیدی ما قبال فعال تر بودند و اما 
در حال حاضر با مشــکل مواجه شده اند. بنابراین الزم 
اســت رفع مشکالت این بخش هم در مجلس یازدهم 

در اولویت قرار گیرد.«
رضایی کوچی در تکمیل صحبت هایش می گوید: 
»همچنیــن مجلس باید مبحث خودکفایی کشــور را 

یک مشــتری میــوه: مرزها بســته اســت و میوه صــادر نمی شــود، انتظار می رفــت قیمت ها خیلــی پایین 
بیاینــد، ولــی االن چــون سوءاســتفاده گران فهمیدنــد مــردم برای مصــرف ویتامیــن c نیاز بــه مصرف 
مرکبــات مخصوصــا پرتقــال و لیمو شــیرین و لیمو تــرش دارند، قیمت هــا را ۲ تــا ۳ برابر گــران کرده اند.

۱۳8۰۰ تومان و ذرت 98۰۰ تومان، پیاز ۵۵۰۰ تومان، 
خیار ۴۵۰۰ تومان و گوجه 769۰ تومان و... 

از فروشنده می پرســم: »چطور قیمت ها برچسب 
خورده؟ انگاری از قیمــت هر مدل ۲۰۰ تومان تا ُرند 

شدن عدد قیمت کم کرده اید!«
لطفــی، میوه فروش بــا اوقات تلخــی می گوید: 
»نرخ های ما از همه میوه فروشــی های محله پایین تر 
است. شما برو آن مغازه باالتری ببین به اسم محصوالت 

ارگانیک همین ها را کیلویی چند به شما می دهد؟!«
در مغازه ارگانیک فروشی محله میوه ها و صیفی جات 
خوش رنگ و لعاب مثل چراغ هایی می درخشــند و هر 
رهگذری را میخکوب می کنند. کاسه توت فرنگی های 

درشت و خوش آب و رنگ، دهان را آب می اندازد. 
رو به ارگانیک فروش محله کرده و می پرسم: »توت 

فرنگی ها کاسه ای چند؟«
وی پاسخ می دهد: »حول و حوش ۴۰ هزار تومان!«

با تعجب تکرار می کنم: »۴۰ هزار تومان؟!«
خانمی که کنار دســتم ایســتاده آهســته به من 
 می گویــد: » خیلــی هم نمی تــوان امیــدوار بود که 

هست، به یکباره قیمت مرکبات باال رفت، به طوری که 
هر کیلو پرتقال که قبال دوهزار تومان بوده است، االن ۵ 
هزار تومان و مرغوب  ترین پرتقالی که ۴ هزار تومان بوده 
است، االن در بازار ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد. تازه 
این قیمت سرچرخی ها، دستفروشان و ماشین هایی است 
که به صورت عمده بار می آورند، چون در مغازه  ها این 
قیمت ها تا ۵9درصد افزایش پیدا می کند. طوری که ما 
پرسیدیم باغدارها، سردخانه ها، دالالن و بارفروش ها در 

این آشفته بازار میوه ها را گران کرده اند.«
وی در تکمیل صحبــت هایش می افزاید: »انتظار 
داریم قوه محترم قضاییه به گرانی مرکبات ورود کند و 

قیمت مرکبات را به قیمت پیش برگرداند. 
مرزها بسته اســت و میوه صادر نمی شود، انتظار 
می رفت قیمت هــا خیلی پایین بیایند، ولی االن چون 
 c سواستفاده گران فهمیدند مردم برای مصرف ویتامین
نیاز به مصرف مرکبات مخصوصا پرتقال و لیمو شیرین و 
لیمو ترش دارند، قیمت ها را ۲ تا ۳ برابر گران کرده اند.

صفحه 5
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۷ شعبان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۴۶

قــوه قضاییــه برخــورد بــا باغــداران، دالل ها، 
ســردخانه دارها، بارفروش ها و خرده فروش ها را شروع 

کند تا قیمت ها به قیمت قبل برگردد.«
گرانی کاال مردم را عاصی کرده است

محمدرضا رضایی  کوچی با  اشــاره به اولویت های 
مجلس یازدهم، می گوید: »بدون شک مباحث اقتصادی 

باید دراولویت نخست مجلس یازدهم قرار بگیرد.«
وی با  اشاره به رکود اقتصادی و وضعیت معیشتی 
مردم تاکید می کند: »مجلس یازدهم باید درزمینه رکود 
اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تالش روزافزونی 
داشته باشد. همچنین این مجلس باید در بحث کاهش 
نرخ تورم ، اشــتغال جوانان شرایط بهتری را در جامعه 

رقم بزند.«
رضایی کوچی تصریح می کنــد: »در حال حاضر 

مدنظر قرار دهد تا در این زمینه هم به یک اقتدار ملی 
دست پیدا کنیم.«

شایعه و بارندگی 
دو دلیل گرانی میوه و صیفی در بازار!

در ۲ هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی از 
۴ هزار تومان به 6 هزار تومان، گوجه فرنگی از 6 هزار 
و ۵۰۰ تومــان بــه 8 هزار و ۵۰۰ تومان، پیاز از 6 تا 7 
هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیداکرده و کاهو 
و ســبزی نیز کمیاب و نایاب شده است و این قیمت ها 

وی ادامه می دهد: »در خصوص برخی محصوالت 
مثل گوجه فرنگی با توجه به اینکه در بازار شهر شیراز 
میوه ها به صورت مســتقیم از مزرعه وارد بازار می شود، 
ممکن اســت براثر تعطیلی یا بارندگی عرضه به بازار با 

تصـاعد قیـمت ها 
و سبد خالی خانوار از میوه

گرانی میوه و صیفی جات در هجوم کرونا و نبود نظارت- بخش نخست

گالیا توانگر

یک خانم خانــه دار: خیلی هم نمی تــوان امیدوار بود که تــوت فرنگی ها 
ارگانیک باشند. من چندی پیش در گلدان خانگی پشت پنجره آشپزخانه ام، 
توت فرنگی کاشــتم. بعد از مدتی هر گلدان فقط دو تا توت فرنگی ریز داد. 
چطور یک محصول ارگانیک می تواند تا این حد رشــد کند و درشت شود؟ ما 
پول زیاد هم که بدهیم، معلوم نمی کند، محصول باکیفیت دریافت می کنیم؟

افقی:
۱- فردا مصادف است با روز بزرگداشت این دانشمند 
و فقیه بزرگ که آثار ارزشمندی را از خود به یادگار 
 نهاده اســت- سبزی سرشــار از آهن و ویتامین کا 
۲- مشــهورترین نقاش و مینیاتوریسم دوره صفویه 
۳- نوعــی پرنده- تظاهــر به نیکــوکاری- تابان و 
درخشان- حرف همراهی ۴- از یاران موالی متقیان 
علی علیه الســالم- از بالیــای طبیعی- ماده ای ضد 
ویروس در چای ۵- جواب سر باال- تنبلی و سستی- 
خداوند ندارد 6- عرب ها بــه انگور می گویند- وزیر 
فرعــون که نامش در قرآن کریم آمده اســت- مرغ 
ســعادت 7- از زبان های زنده دنیا- مدافع کهنه کار 
 تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا- رازمگــوی خانم ها 
8- ترسناک و مخوف- دم بریده- کتاب ارزشمندی 
از شــیخ مفید 9- نیاز فراموشــکاران است- سدی 
در اســتان خوزســتان ۱۰- از روزنامه  های پرتیراژ 
ورزشی کشــور اســپانیا- مدعی العموم- دوستی و 
همنشــینی ۱۱- اولین قومی که در ایران حکومت 
تشکیل داد- از ســخاوتمندان شبه جزیره العرب که 
داســتان های زیادی درباره بذل و بخشش های وی 
شــنیده ایم- رودی در اســتان مازنــدران- حرفی 
در زبــان عربی ۱۲- کشــوری که جمعه ســیاه را 
بــه  وجود آورد- نــام مادر گرامــی حضرت محمد 
صلــی اهلل  و علیه وآله- یکی از جشــنواره های فیلم 
کوتــاه در ایــران ۱۳- متحد و موافــق- نام قدیم 
 شــهرضا- از جزایر صنعتی ایــران در خلیج فارس 
۱۴- حدیــث معروف پنج تن  آل عبــا- اهل یکی از 
شــهرهای معروف اســتان بوشهر اســت- یکی از 
دلبستگی های دنیا ۱۵- ســور ه ای در قرآن کریم- 

ماده  شیمیایی که در عایق کاری کاربرد دارد.

عمودی:
 1- رخداد مهمی که علی الرغم میل سردمداران 
آن  وقوع  شاهد  مردم جهان  آمریکا  جنایتکار 
از جنگ های  منطقه خاورمیانه هستند ۲-  در 
صدراسالم- شــهر مقدس بودائیان- به دست 

شماره 11656

آوردن و حاصل کردن ۳- گوشه ای در دستگاه 
شور- یکی از قدیمی ترین لغت نامه های فرهنگ 
نام های خداوند 4- مخترع تلفن-  از  فارسی- 
چشمه ای در شــیراز که حافظ در اشعارش از 
نمایشی 5- سگ  نقش  برده اســت-  نام  آن 
پاچه گیر- پســر- اولین عدد در زبان عربی- 
عدد روستا 6- کاخ سلطنتی حاکمان پاریس- 
آنکه اصل و نســب و موقعیت اجتماعی ندارد 
7- از القاب حضرت علی  علیه السالم- باالترین 
نمره درســی برای دانش آموزان- از تولیدات 
زنبورعســل 8- حرف دهن کجــی- یکی از 
دلمشغولی های دوستداران اهل بیت- شبکه ای 
در ســیمای جمهوری اسالمی 9- سور ه ای که 
از روزنامه های ورزشی  دو بسم اهلل دارد- یکی 
کشور اسپانیا- ســازی قدیمی 10- نویسنده 
مشهور قرن سوم جهان اسالم که کتاب معروف 
سیره رسول  اهلل را نوشته است- چشم و گوش 
انگلیســی  زبان  احترام در   تلویزیون- ضمیر 
11- صفت ســرو- نقاش مشــهور فرانسوی- 
بی رمق  و  ناتوان   -1۲ نادانی هاست  همه  ریشه 
در زبان محــاوره- درجــه ای در ارتش- نام 
دیگر رود جیحون 1۳- طاقــت و توان- تنها 
و بی همتا- نوعی نقاشــی که در کشور سوریه 
مرسوم اســت- زاده اذهان جستجو گر است 
14- نوعی مقاله- اول شــب- مختصر و کوتاه 

15- اثری از استاد شهید مرتضی مطهری.

جدو    ل

محل سکونتمان سری بزنیم تا هم متوجه شویم که این 
جمله را باید با فعل منفی ادا کنیم و هم از یک مغازه تا 
مغازه دیگر تفاوت ها بسیار چشمگیر بوده و هیچ چشم 
نظارتــی هم وجود نــدارد. به قول معروف هر کس هر 
چــه دل تنگش می خواهد، قیمت گذاری کرده و اقالم 
و کاالهای مورد فروش خود را به مردم عرضه می کند. 
براستی عوامل نظارت بر بازار هم به قرنطینه رفته اند؟!

انحصار میوه های به اصطالح ضد کرونایی 
در دست چند نفر!

در ســایه عــدم نظــارت بر بــازار میــوه، برخی 
سوءاستفاده گران، میوه های به اصطالح ضدکرونایی را 
به 6 برابر قیمت می فروشند. محتکران این قبیل میوه ها 
را در حجم بســیار زیــاد در انبارها و حتی زیرزمین ها 
ذخیره کرده اند تا با سوءاستفاده از گرانی بازار سودهای 

کالنی را به جیب بزنند.
قیمت هر کیلوگــرم لیموترش به ۴۵ هزار تومان، 
سیر خام ۱7 هزار تومان و سیر خشک ۵۰ هزار تومان 

رسیده است.
علی گرگانی یک شــهروند با گالیه به گزارشــگر 

سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس می گوید: 
»در بحث قیمت میوه و تره  بار همیشه در ایام ۱۵ روزه 
عیــد نوروز به دلیل تعطیلی بازار و اینکه مردم معموال 
قبــل از عید خرید میوه خود را انجام می دهند، میدان 
میوه و تره بار به صورت ۱۰۰ درصد فعال نیست. از طرفی 
نیز بارندگی هایی که در ایام عید صورت می گیرد، باعث 
می شود انواع صیفی  چند روز از سوی کشاورزان برداشت 
نشود و این نیز یکی از دالیلی است که به صورت مقطعی 

باعث افزایش قیمت محصوالت می شود.«
وی ادامه می دهد: »در بحث میوه معموال از بعد از 
عیــد نوروز مقدار مرکبات را با توجه به اینکه فصل آن 
نیست کم می شود و به سمت میوه های فصل می رویم 
و این طبیعی است که این اتفاق بر قیمت مرکبات تأثیر 
می گذارد. وضعیت قیمتی میوه و تره بار استان با توجه 
به رصدی که ما در سطح کشور انجام داده ایم وضعیت 
نسبتاً خوبی است. قیمت ها نسبت به سال گذشته خوب 
هست و مشکل خاصی در میدان میوه و تره بار نداریم.«

درحالی که مسئوالن همچنان اصرار دارند که خوِد 
مردم نمی خرند و بارندگی هم مزید بر علت شده است، 
خانواده های کم درآمدی هستند که باالجبار میوه را از 
سبدخرید خود حذف کرده اند. این در حالی است که در 
شرایط کرونا همه اعضای خانواده به ویژه کودکان نیاز 
بیش از پیش به مصرف میوه، سبزی و صیفی جات دارند.
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سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران- طرح ایجاد 
مناطق ویژه اســتقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور، در نظر دارد فراخوان 
مناقصــه جهت برگزاری مناقصــه عمومی یک مرحله ای بــا ارزیابی کیفی، موضوع 
ســاختمان درمانگاه و آتش نشانی در طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر 

در منطقه المرد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
لــذا از واجدیــن شــرایط دارای رتبــه 4 ابنیــه و تاسیســات دعــوت بــه عمل 
می آیــد جهت دریافت اســناد به ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس
www.setadiran.com به شــماره مناقصه 2099003007000004 مراجعه 

نمایند.
1- کارفرما )مناقصه گزار(: ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 

ایران- طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس: تهران، میدان ونک، ابتدای اتوبان حقانی، نرســیده به چهارراه جهان کودک- 
پالک 63- دفتر طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور- طبقه چهارم- 

تلفن 021-88667619
2- موضوع مناقصه: احداث ســاختمان درمانگاه در یک طبقه به مساحت حدود 
670 مترمربع و ساختمان آتش  نشانی به مساحت حدود 1400 مترمربع در دو طبقه با 

سازه فلزی ال اس اف- نما ساختمان ترکیبی از سمنت- برد و سیمان.
3- برآورد هزینه اجرای کار: به مبلغ 108/447/181/059 ریال

4- نوع و مبلغ تضمین: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 4/200/000/000 
ریــال به صورت ضمانتنامه بانکی که توســط یکی از بانک های مجاز صادر و امضاء 
شــده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ پایان پیشنهادات اعتبار داشته و قابل تمدید 
باشــد. )ضمانت نامه باید دارای شماره ســپام بوده و هیچگونه شرطی از سوی بانک 

نباید در ضمانت نامه درج گردد.(
5- محل تامین منابع مالی: وجوه منابع طرح براســاس موافقتنامه طرح )طرح 

تملک دارایی های سرمایه ای(
6- محل و مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه: اسناد مناقصه از ساعت 8 
روز یکشــنبه 99/1/31 لغایت ساعت 16 روز شــنبه مورخ 99/2/6 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.
7- محل و مهلت زمانی ارائه پیشــنهاد: پایان وقت اداری ســاعت 16 روز 
سه شــنبه مورخ 99/2/16 از طریق بارگذاری در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadira n.ir و فیزیک اسناد مناقصه پس از بارگذاری 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس مناقصه گزار )مندرج در بند 1( 

قابل تحویل است.
8-محل و زمان بازگشــایی پاکت مناقصه: روز دوشنبه 99/3/6 به آدرس: 

مندرج در بند 1
9- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 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 شد.
الزم اســت مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه، تاریخ می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور

م الف 15۲

آگهی فراخوان
»مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی«

)نوبت دوم(شماره مناقصه: ۲0۹۹00۳00۷00000۴  

به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومــی فوق العاده مورخ 
تصمیمــات   ۱۳97/8/۳۰
ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل 
به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تهیه و تولید 
و توزیــع و خرید و فروش 
صــادرات و واردات تولید 
غذایی  محصــوالت  انواع 
شامل انواع لواشک و آلوچه 
و زالزالک و انواع گوشــت 
قرمز و سفید و ماهی انواع 
محصــوالت غذایــی رب 
ماهی  تن  فرنگــی  گوجه 
و شوریجات،  ترشــیجات 
آبلیمــو، آبغوره، ســرکه، 
زیتون، روغن زیتون، انواع 
روغن های خوراکی، روغن 
آفتابگــردان، انواع ســس 
ســرد و گــرم، مرباجات، 
گوشتی  کنسروجات  انواع 
کمپوجات،  غیرگوشتی،  و 
چاشنی ها، خشکبار،  انواع 
ادویه جــات، قند و شــکر 
چــای برنج گنــدم، جو، 
حبوبــات،  انــواع  ذرت، 
زعفران میوه جات خشک و 
منجمد، سبزیجات خشک 
و منجمد، انــواع کیک و 
کلوچه و ویفر و شکالت و 
آبنبات. در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات پس 
از اخذ مجوزهای الزم تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر 
به ۵ نفــر افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح شد.

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی 

شیرین ساز قطره 
طال سهامی خاص 

به شماره ثبت 
 ۱۲5۴۶۳

و شناسه ملی 
۱0۱0۱۶88۹85

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/6 و اجازه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 97/8/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شرکت از 
مبلغ 25/000/000/000 ریال به مبلغ 75/000/000/000 ریال منقسم به 
75000 ســهم 1/000/000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق 
مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر 

تکمیل امضاء گردیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت پیچ سازان 
سهامی خاص به شماره ثبت ۴5۲55 

و شناسه ملی ۱0۱00۹0585۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مسعود خدیوزاد به شماره ملی 1708876790 به سمت مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره- مریم دیهیم جو به شماره ملی 0051260328 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و ســعید خدیوزاد به شماره ملی 0011008504 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
و سفته و برات- قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به 
تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمدرضا رحیمی به شماره ملی 0083970886 
به سمت بازرس اصلی و محمدرضا حسن زاده خلشائی به شماره ملی 2721777521 به 

سمت بازرس علی البدل برای یک  سال مالی انتخاب گردیدند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ایران آذر آلومینیوم 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱0۲۴۹0 

و شناسه ملی ۱0۱0۱۴۶۴۳۴8 

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان درشهرستانها

ه 
ج

تو

 ۶۱0۴ ۳۳۷۷ ۴۳۹۷ متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت ۶8۴5
و یا حساب 0۱0۶۷۱۳5۹500۹ )سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد69 به نام حسین شریعتمداری)مؤسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم 

تکمیل شده ذیل به صندوق پستی ۱۱۳۶5/۳۶۳۱ با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

پست سفارشیپست عادیدوره انتشارنشریات
سه ماههشش ماههیکسالهسه ماههشش ماههیکساله

6/380/0003/190/0001/595/0007/490/0003/745/0001/872/500روزانهکیهان فارسی
9/200/0004/600/0002/300/00010/560/0005/280/0002/640/000روزانهکیهان انگلیسی

9/200/0004/600/0002/300/00010/560/0005/280/0002/640/000روزانهکیهان عربی
2/790/0001/390/000695/0004/160/0002/080/0001/040/000هفتگیکیهان ورزشی
2/790/0001/390/000695/0004/160/0002/080/0001/040/000هفتگیمجله زن روز

1/394/000697/000349/0002/080/0001/040/000520/000دو هفته نامهمجله کیهان بچه ها
ــــــــ350/000ــــــــ342/000دو ماهانهمجله کیهان فرهنگی

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

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

واحد آبونمان
روابط بین الملل موسسه کیهان تلفن: 35۲۰۲۲78 - ۰۲۱  نمابر:339۰۲444 - ۰۲۱ 

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

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

4- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
5- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

6- درصورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
7- همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

فرم تقاضا

گروه صنعتی شهید درخشان در نظر دارد تعداد 14/000/000 قطعه 
برچســب روی درب و جلد باتری ســبک و ســنگین در ابعاد 17*8 الی 
10*25 سانتی متر و 4/000/000 کارتن باتری خودرو در ابعاد مختلف به 
شــرح مندرج در اسناد مناقصه مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه 

عمومی خریداری نماید.
شرایط متقاضی: داشتن شــخصیت حقوقی و کد اقتصادی - داشتن 
تجارب و حسن سابقه - داشتن توان مالی در ارائه ضمانت نامه های الزم

مهلت و محــل توزیــع اســناد: واجدیــن شــرایط می توانند 
جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــا در دســت داشــتن فیــش نقدی 
شــماره حســاب  بــه  شــده  )واریــز  ریــال   400/000 مبلــغ  بــه 

001-04002512-043-4616 نزد بانک انصار شعبه شهید بخشنده کد 
4616( 10 روز پــس از چــاپ آگهی نوبت دوم بــه آدرس: کیلومتر 18 
اتوبان تهران ساوه - خروجی دوم صباشهر - گروه صنعتی شهید درخشان 

)باتری نور( - بازرگانی مراجعه نمایند.
)الزم به یادآوری است جهت تســهیل در واریز مبلغ خرید اسناد مناقصه 
توســط دســتگاه POS بانک مذکور نزد مدیریت مالی این گروه، امکان 

واریز میسر می باشد(
مدت زمان اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه پس از تحویل اسناد می باشد.
هزینه دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفکس: 021-56574900
مدیریت بازرگانی 
گروه صنعتی شهید درخشان

آگهی مناقصه
شرکت توسعه منابع ارنژی توان

م الف 99

یک کارگر ساده: دیشب گلوی بچه هایم درد می کرد، آمدم لیموترش و سیر و 
پیاز بگیرم، برای همین سه قلم 60 هزار تومان پرداختم. ما که کارگر ساده ایم 
و در این شــرایط کرونایی بیکاری دامن مان را هــم گرفته، چه باید بکنیم؟



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

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

گمشده
پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

مالکیت)برگ سبز(  شناســنامه 
سواری سمند X7 برنگ نقره ای 
متالیک مدل 1386 به شــماره 
و   12486155100 موتــور 
شماره شاســی 70708640 و 
شــماره انتظامــی 842 ب86- 
ابراهیــم  بنــام   69 ایــران 
علی مــرادی مفقــود و از درجــه 

اعتبار ساقط است.

ســند موتورســیکلت عقیــق 
125 مــدل 1385 بــه رنگ 
 ســبز و بــه شــماره انتظامــی 
بــه  و   34 تهــران   66629
شــماره موتور 1504309 و 
به شــماره تنــه 8800869 
مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز وانت سیستم پیکان 
تیــپ OHV 1600 رنگ ســفید 
شــیری- روغنی مدل 1393 به 
 118P0112695 شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
و   NAAA36AA5EG702141
شماره پالک 595 ن86 ایران 24 
بنام عبدالرضا غزالی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

ی  ر شــکا ســلحه  ا ز  ا جــو
ســاچمه زنی 1 لول ته پر مدل 
چخماخــی کالیبر12 و شــماره 
بدنه 19089 به نام محمدرضا 
مفقود  غیاثونــد  محمدخانــی 
گردیده از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت فعالیت ناوگان عمومی به 
شماره 1955315 متعلق به 
کامیــون باری چوبی بنز ال پی 
808/36 به شــماره انتظامی 
412 ع56 ایــران 63 مــدل 
1357 موتــور 10044527 
شاســی 14383303 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
کارت  کمپانــی-  ســند  ســبز  بــرگ 
ماشــین- ســواری هاچ بــک سیســتم 
ســایپا تیپ تیبــا 2 مدل مــدل 1397 
به رنگ ســفید روغنی به شماره موتور 
شاســی  شــماره  و   M15/8602945
شــماره  به   NAS821100J1162625
پــالک 24 ایــران 818 ص 78 بــه نام 
عطــاءاهلل ورناصری فرزنــد علی محمد 
به شماره ملی 1960125524 مفقود 
گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
خــودروی 206 مــدل 1398 بــه 
رنگ ســفید به شــماره شهربانی 
ایــران 38 شــماره  858 ق 27 
موتور 182A0051078  و شماره 
  NAAP03EE0KJ312412 شاسی
به نام سارا دشتی داشبالغ مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

کارت  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
خودرو موتورسیکلت125 مدل 
1388 به رنگ قرمز و به شماره 
شهربانی 35744- ایران 563 
و شماره موتور 2009141564 
و شــماره شاســی 8804740 
مفقود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی 
 3 2 9 7 6 4 7 ه  ر شــما بــه 
کامیــون یخچالــدار فوتــون به 
ع49   165 انتظامــی   شــماره 
ایــران 83 مــدل 1397 موتور 
  ISF38S414189970725
  NADV4PBBXJE489302 شاسی
مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

اینجانــب فریبــا آجورلــو مالــک خودرو 
شــماره  بــه   206TU3 پــژو  ســواری 
 77 یــران  ا  99 947د مــی  نتظا ا
شاســی   14191013345 موتــور 
علــت  بــه   NAAP03ED6CJ581878
فقدان سند کمپانی و برگ سبز تقاضای 
رونوشــت المثنی نموده اســت. چنانچه 
هرکس ادعایــی در مورد خودرو مذکور 
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شــهر ساختمان ســمند مراجعه 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است. 

اینجانب ابراهیم علی مرادی مالک سواری 
ســمند X7 برنــگ نقــره ای متالیک مدل 
1386 به شماره موتور 12486155100 
و شــماره شاســی 70708640 و شماره 
بعلــت  ایــران 69  انتظامــی 842ب86 
فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی ســند مذکور را نموده اســت،  لذا 
چنانچــه هرکس ادعایــی در مورد خودرو 
مذکــور را دارد ظــرف مــدت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر تهران ساختمان 
ســمند مراجعه نمایند، بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

مــدرک تحصیلــی اینجانــب علی 
عسگرلو فرزند علی اکبر به شماره 
 0019902476 شناســنامه 
صادره از تهران در مقطع کاردانی 
ساختمان رشته ساختمان صادره 
از واحــد دانشــگاهی زنجــان با 
شماره 3036750 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
زنجان به نشانی خ معلم- دانشگاه 
آزاد اسالمی زنجان ارسال نمایند.

بــرگ ســبز پژو ســواری بــه رنگ 
نقــره ای متالیک به شــماره موتور 
22827900194 و شماره شاسی 
79800876 مفقود اعتبار ندارد.

کارت فعالیــت نــاوگان عمومی به شــماره 3244237 کامیون کشــنده 
اینترناش به شــماره انتظامی 342 ع 61 ایران 32 مدل 1988 میالدی 
موتــور 43113911 شاســی JH561867  مفقــود و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا

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

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

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

شرق - غرب 

33112193
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057

      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

میپذیرد

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

اسامی 11 نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه شبیر

نام مستعار کودک:  آیدا
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/11/6
نام والدین: -

ارجاع دهنده: کالنتری 131 شهرری
نام مستعار کودک:  رها مرادی

تاریخ تولد: 1391
تاریخ پذیرش: 98/10/15

نام والدین: -
ارجاع دهنده: کالنتری 208 پایانه جنوب

نام مستعار کودک:  الهام )سلیمان( نظری
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/11/27
نام والدین: احمد

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

نام مستعار کودک: مروه نظری
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/11/27
نام والدین: احمد

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

نام مستعار کودک:  نازنین اسدی
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/9/27
نام والدین: حسین- ناهید

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی اسالمشهر

نام مستعار کودک:  مائده یوردخانی
تاریخ تولد: 1396

تاریخ پذیرش: 98/11/16
نام والدین: فرشاد- فاطمه جان محمدی
ارجاع دهنده: اورژانس پاکدشت

نام مستعار کودک:  ولی
تاریخ تولد: 1394

تاریخ پذیرش: 98/11/20
نام والدین: -

ارجاع دهنده: اورژانس شمیرانات

نام مستعار کودک:  امید نظری
تاریخ تولد: 1392

تاریخ پذیرش: 98/11/27
نام والدین: احمد

ارجاع دهنده: اورژانس شهریار

نام مستعار کودک:  السا زارع حقیقی
تاریخ تولد: 1393

تاریخ پذیرش: 98/10/14
نام والدین: ابراهیم- زینب

ارجاع دهنده: اوژانس اجتماعی رباط کریم

نام مستعار کودک:بنیامین جمشیدی
تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 98/10/28
نام والدین: پریسا

ارجاع دهنده: اوژانس اجتماعی مالرد

نام مستعار کودک:هارون محمدی
تاریخ تولد: 1395

تاریخ پذیرش: 98/9/26
نام والدین:  نیال- هادی

ارجاع دهنده:  کالنتری 113 بازار

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت درشرق تهران کارخانه دارد
گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش )سهامی خاص( 

شماره ثبت: 8886  شناسه ملی: 10980195075
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش دعوت 
می شــود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 11 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1399/02/16 در محل: تهران، شهر تهران، بیمه، جاده مخصوص 
کرج، خیابان عبدالرحمان نفیسی،  پالک 85،  ساختمان آریو، طبقه سوم، واحد 303، 

تشکیل می گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه: رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه فعالیت یا انحالل شرکت 

به لحاظ تحقق شرایط مقرر در ماده 141 قانون تجارت.

هیئت مدیره 
شرکت گسترش آسان تجارت ایرانیان کیش 

آگهی ابالغ رای قابل پژوهش
جنــاب محمدرضا زارع جدی کوچه باغی فرزند احمد 

ابوابجمعی آموزش و پرورش منطقه 16 تهران 
بدینوسیله از شــما دعوت می شود راس مدت 30 
روز پس از انتشــار آگهی جهت اخذ رای به شــماره 
10815 مورخ 1398/4/31 به امور اداری مراجعه 
نماییــد در غیر این صــورت رای صادره قطعی تلقی 

شده و حق هیچ اعتراضی ندارید.

آگهی نوبت اول تعاونی مسکن مهر 2 
منطقه 5 تهران به شماره ثبت

321445 
بدینوسیله به اطالع می رساند با توجه به انحالل شرکت 
تعاونی و بررســی حساب های آن از سوی هیئت تصفیه 
چنانچه احدی )حقیقی و حقوقی( نســبت به این تعاونی 
ادعایــی دارد می تواند ظرف مــدت 15 روز )همه روزه 
بــه جز ایام تعطیل( با مراجعه بــه آدرس زیر و با ارائه 
مســتندات و مدارک خود نســبت به ثبت تقاضای خود 
اقــدام نماید. بدیهی اســت با توجه بــه اینکه مدیران 
اسبق در حال حاضر در دسترس نبوده و پرونده آن در 
شــعبه 4 بازپرسی شــهر پرند در حال پیگیری می باشد 
لذا پــس از مهلت مقــرر این هیئت تصفیــه هیچ گونه 
ادعایی را نپذیرفته و مسئولیت آن بر عهده شخص و یا 

اشخاص می باشد.
آدرس: شهرســتان رباط کریم- پرند فاز 6 انتهای 
بلــوار کوه نور پروژه مســکونی ولیعصرعج )مریم 

سابق(
احمد قربانی- رئیس هیئت تصفیه شرکت 
تعاونی مسکن مهر 2 منطقه 5

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت عمران و مسکن 
سازه پایدار قرن مازندران)سهامی خاص(

 در حال تصفیه به شماره ثبت 10191 با شناسه ملی 
10760376696

)نوبت اول(
پیرو درج آگهی انحالل شــرکت عمران و مســکن ســازه پایدار 
قــرن مازندران)ســهامی خــاص(  در اداره ثبت شــرکت ها به 
شــماره 20845 مورخ 1395/07/08 روزنامه رسمی کشور، 
بدینوسیله از کلیه بستانکاران این شرکت تقاضا می شود، جهت 
روشن شدن وضعیت بستانکاران خود با در دست داشتن اسناد 
بر اساس ماده)225( قانون تجارت در ساعات اداری به نشانی 
محل تصفیه واقع در ســاری- بخش مرکزی روستای میاندرود 
کوچک- خیابان گلها- خیابان دهکده فروزان شــهرک شقایق و 

کد پستی 87400-48431 مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه- مهندس نبوی

تجدید آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شــهرداری خرم آبــاد تنکابــن در نظــر دارد جهــت بهره برداری و نگهداشــت 
جایگاه)اجاره CNG خرم آباد( برابر مصوبه شــماره 176/ش مورخه 98/7/18 
شــورای اســالمی شــهر از طریق مزایــده عمومی بــه پیمانکاران و شــرکتهای 

واجدالشرایط اقدام نماید.
1- بــرآورد اولیه درآمد حاصــل از کل فــروش 10/000/000/000 ریال 

پیش بینی می گردد.
2- تاریخ خریداری اسناد:  از تاریخ نشر آگهی دوم 99/2/22 لغایت 99/3/1

سپرده شرکت در مزایده:   5 درصد مبلغ برآورد اولیه به میزان 500/000/000 
ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز بحســاب 3100003171003 سپرده 

شهرداری نزد بانک ملی خرم آباد کد 9871 می باشد.
3- شــرکت کنندگان می بایســت دارای صالحیــت فنــی و مهندســی در زمینه 
نگهداشت و بهره برداری از جایگاه CNG از شرکت پخش و پاالیش فرآورده های 

نفتی و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده باشد.
4- هزینه های چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

انتشار آگهی: روز دوشنبه مورخه 99/2/1
انتشار آگهی: روز پنج شنبه مورخه 99/2/13

فرشید جزینانی نژاد- شهردار خرم آباد

تجدید آگهی مناقصه عمومی)نوبت اول(
شهرداری خرم آباد تنکابن در نظر دارد بابت ادامه اجرای پل و آبراه، زیرسازی آسفالت 
و فضای ســبز خیابان شــهداء برابر مصوبه شماره 241/ش مورخه 98/10/2 شورای 
اسالمی شهر برابر موافقت نامه به شماره 445675 مورخه 98/8/13 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان مازندران از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طرح 
152/م 1502004 جهت اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهری از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجدالشرایط اقدام نماید.
1- بــرآورد اولیه انجام کار 3/812/000/000 ریال بر اســاس فهرســت بهاء ابنیه 

سال 98 
2- تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ نشر آگهی دوم)99/2/22( لغایت )99/3/1(

3- سپرده شرکت در مناقصه: 5 درصدمبلغ برآورد اولیه به میزان 190/600/000 
ریال بصورت ضمانت نامه بانکی.

4- شرکت کنندگان می بایست دارای رتبه رشته راه و باند یا ابنیه از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و کد معامالتی باشد.

5- هزینه های چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
انتشار آگهی: روز دوشنبه 99/2/1
انتشار آگهی: روز شنبه 99/2/13

فرشید جزینانی نژاد- شهردار خرم آباد

صفحه ۶
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
۲۷ شعبان ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۴۶

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

معناشناسی عهد و پیمان
عهد در زبان عربی به معنای حفظ و نگهداری 
چیزی و مراعات آن در همه احوال است)مفردات 
الفــاظ قرآن کریم ، راغب اصفهانی ، ص ۵۹۱( که 
در فارســی از آن به پیمان یاد می شود. البته واژه 
عهد در زبان فارسی گاهی به معنای دوره و زمان 
نیز می آید چنانکه گفته می شود در عهد کوروش 
چنیــن اتفاقی رخ داد. ولی آنچه در اینجا از عهد 
مراد و منظور است همان معنای عقد ، میثاق، ایمان 

)با فتحه الف( و پیمان می باشد.
در قرآن هنگامی که ســخن از عهد و پیمان 
به میان می آید، گاه مراد از آن عهد انسان با خدا 
و گاه با انسان های دیگر است. از این رو گفته اند: 
عهد به معنای عقد و قرارداد بین انسان وخدا یا با 

شخصی دیگر است. 
راغب اصفهانی در تبیین این معنا می نویسد: 
عهد خدا ، گاهی به معنایی است که مرتکز عقلی 
ماست ، و گاهی دیگر به معنایی است که قرآن و 
ســنت پیامبر)ص( ما را به آن امر کرده و گاهی 
دیگر به معنای تعهداتی اســت کــه ما بندگان 
خودمان ملتزم به انجام دادن آن می شویم که در 
اصل شرع ، واجب نیست که از آن جمله می توان 
به نذر  اشاره کرد.)همان ، ص ۵۹۲ ذیل واژه عهد( 
البته در کاربردهای قرآنی این معنا و مفهومی که 
برای عهد و پیمان بیان شد با واژگانی چون ایمان 

)به فتح الف(، عهد، عقد و میثاق بیان می شود. 
عهد ، مسئولیت انسانی

هنگامی که از عهد و پیمان ســخن به میان 
می آید، بی هیــچ قید و صفتی دیگر، این معنا به 
ذهن متبادر می شود که مراد از آن حس مسئولیت 
و وفای به عهد و پیمان است. در ارزش و اهمیت 
عهد و پیمان همین اندازه کفایت می کند که بدانیم 
عهد، مسئولیتی عقالنی، اخالقی و شرعی است. به 
این معنا که همه موازین و معیارهای بشری حکم 
می کند که انسان هنگامی که پیمانی بست به آن 
وفادار بوده و در مراعات آن کوشــیده و در انجام 

آن تالش کند.
اصوال جوامع بشــری بر اصول و مولفه هایی 
شــکل می گیرد و پایــدار می ماند کــه یکی از 
اصلی ترین و اساســی ترین آنهــا، عهد و پیمان و 
وفای به عقود و مواثیق اســت. از این رو از وفای 
به عهد به عنوان ســرمایه اجتماعی یاد می شود؛ 
زیرا بدون آن، روابط انســان ها به جای همگرایی 
و اتحاد و انســجام به سوی واگرایی و تفرقه سوق 
داده می شــود و جامعه مایه قوام خود را از دست 

قرآن در رابطه با کسانی که ایمان 
)به کســر الف( نمی آورند شــیوه 
قهری و غیرمسالمت آمیز در پیش 
نمی گیرد و آنان را در ایمان آوردن 
و یا نیاوردن آزاد می گذارد  اما وقتی 
کافران به ایمان )به فتح الف( و عهد 
و پیمان خود پایبندی نشان ندهند 
فرمان مقاتله با آنان صادر می کند و 
می فرماید: فقاتلو ائمه الکفر،  انهم ال 
ایمان لهم؛ با پیشوایان کفر بجنگید 
چون به هیچ عهد و پیمانی پایبندی 

نشان نمی دهند.

* مجید ساالری

عهد و پیمان یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی است. از این رو وفای به عهد را از مهم ترین سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای 
دانسته اند، به گونه ای که اگر در جامعه ای مردم نسبت به عهد و پیمان هایی که میان آنان به هر شکلی چون شفاهی و مکتوب و مانند 

آن بسته می شود، عمل کنند و به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند، جامعه ای سالم و کامل را تداعی می کند.
در مقابل، جوامعی که در آن روابط اجتماعی، شــکننده است و مردم به قول و وعده و عهد یکدیگر اطمینان و اعتمادی ندارند، 
جامعه دچار واگرایی می شود و گسست های اجتماعی به جای پیوند، همگرایی، همدلی و همکاری می نشیند. این گونه است که جامعه، 

مهم ترین سرمایه اجتماعی خود یعنی اعتماد و اطمینان را از دست می دهد.
آموزه های قرآنی بر اهمیت و ارزش مسائلی چون وفای به عهد و قول و قرارها، چنان پافشاری و اصرار می ورزد که گویی بخشی 

اساسی از اصول بنیادین آن را شکل می دهد و از نظر ارزشی در مقامی چون اصول اعتقادی همانند توحید قرار می گیرد. 
نویسنده در این مطلب تحلیل و تبیین قرآن را از نقش عهد و پیمان در زندگی بشر ارائه داده و آثار و پیامدهای زیانبار پیمان شکنی 

را بیان کرده است. 

بررسی اهمیت وفای به عهد و عواقب نقض پیمان در آیات قرآن

پیمان شکنی و آثار زیانبار آن

می دهد؛ چون اعتماد و اطمینان بشر به یکدیگر 
اســت که افراد با خواسته ها و نیازهای متفاوت و 
گوناگون را در یک جا گرد می آورد و آنان را برای 
برآورده ساختن نیازها و خواسته های هم ترغیب 
می کند و انگیزه ای بــرای همکاری و همراهی و 

همدلی ایجاد می نماید.
هنگامی که به مسئله عهد و پیمان در جوامع 
بشری از گذشته تاکنون می نگریم و به گزارش ها 
و اسناد مربوط به آن توجه می کنیم این معنا مورد 
تاکید است که عهد و پیمان استوانه استوار همه 
آنهاســت که به آن جوامع استوار و قوام بخشیده 
اســت. از این رو مسئولیت پذیری در برابر عهد و 
پیمان به عنوان یک آموزه اجتماعی در همه جوامع 
آموزش داده می شــود و افراد جامعه بر اساس آن 
پرورش می یابند و در صورت تخلف از عهد و پیمان 
به شدت مجازات و تنبیه می شوند. این گونه است 
که اصول عقالیی و عرف پســندیده همه جوامع 
بشــری حکم می کند که پیمان ها مراعات شود و 

از آن تخلفی صورت نگیرد.
هــر چند که در آموزه های قرآن و شــریعت 
بــه وفای به عهد به عنوان یک وظیفه توجه داده 
شده است و از آن به عنوان یک حکم شرعی یاد 
می شــود ولی اگر به دقــت در این حکم و آموزه 
قرآنی و شریعت اسالم بنگریم به این مسئله توجه 
می یابیم که این حکم نمی تواند یک حکم تاسیسی 
برای شریعت باشد بلکه حکمی امضایی و تاییدی 
اســت که شارع در حقیقت از این طریق خواسته 
است تا حکم عقل و عقال را امضا و تایید کند. بر 
این اســاس حکم شریعت به لزوم وفای به عهد و 
عقد تایید و امضای همان حکم عقل و عقالست 
که مسئولیت بشــر را دو چندان می کند. به این 
معنا که مسئله وفای به عهد چنان در اسالم مهم 
و اساسی اســت که مورد تاکید و توجه خاص و 

اهتمام ویژه قرار گرفته است.
این تاکید و امضای شریعت اسالم معنا و مفهوم 
تازه ای به عهد و پیمان می بخشد؛ به این معنا که 
همان گونه که تخلف از هر حکم شرعی به عنوان 
گنــاه و حرام ،آثار و پیامدهایی افزون بر مجازات 
بــه عنوان جرم و جنایت قانونــی دارد، تخلف از 
عقد و عهد یعنی پیمان شکنی نیز این گونه است. 
از ایــن رو خداوند در آیاتی چون آیه ۳۴ ســوره 
اسراء و ۱۵ احزاب از عهد و وفای به آن به عنوان 
یک مسئولیت در برابر خداوند یاد کرده است که 
معنای آن چیزی جز مجازات و عذاب اخروی در 

صورت تخلف نیست.

به ســخن دیگر، هنگامی که خداوند در این 
آیات از عهد و پیمان به عنوان یک مسئولیت در 
برابر خدا سخن می گوید به معنای آن است که هر 
انسانی در قبال عهد و پیمان خویش مورد سؤال 
و حسابرسی قرار خواهد گرفت و بر اساس رفتار 

خویش پاداش و یا کیفر می بیند.
نسبت عهد شکنی با انسان و خدا

سخن از عهد شکنی انسان ، دو صورت به خود 
می گیرد؛ گاه عهدشکنی انسان نسبت به انسانی 
دیگر است و گاه نسبت به خداوند و عهدی که با 

او بسته است می باشد. 
هنگامی که انسانی به باور توحید و ایمان رسید 

و اسالم آورد و در برابر خداوند و آموزه های وحیانی 
آن سر تسلیم فرود آورد می بایست این معنا را نیز 
بپذیرد که هرگونه تخلف از آموزه های آن به معنای 
عهدشکنی می باشد؛ زیرا با ایمان خود عهد و پیمان 
بسته است که بر اساس آموزه های الهی عمل کند 
که از طریق پیامبران ارائه و تبیین می شود. از این 
رو خداوند در آیاتی چون ۹۲ تا ۱۰۰ سوره بقره ، 
وفا نکردن انســان در عهد با خداوند را نشانه ای 
از بی ایمانی و کفر وی می شــمارد و نقض عهد با 
خداوند را امری ناپسند و سزاوار مالمت  می داند.

آیات ۸۴ و ۸۵ سوره بقره هنگامی که به تحلیل 

علل و عوامل عهد شــکنی می پردازد به این نکته 
توجه می دهد که ریشــه و عهد شکنی با خداوند 
تفکر التقاطی انسان در اعتقادات است؛ زیرا اگر از 
ایمان واقعی و حقیقی برخوردار باشد، هرگز نسبت 
به عهد و عقدی که با خدا بسته بی وفایی نمی کند.

خداوند در آیه ۹۱ ســوره نحل انسان ها را در 
معرض امتحان های سخت معرفی می کند که در 
این آزمون ها و فتنه ها تنها اهل ایمان واقعی سربلند 
بیرون می آیند و بســیاری با عهد شکنی و پیمان 
شکنی خویش با خدا شکست می خورند و خیانت 
می ورزنــد. در همین آیه به این مطلب نیز توجه 
داده شده است که عهد شکنی با خدا از مصادیق 

عدم وفای به امانت و مصداقی از خیانت به امانت 
و ضمانت الهی است.

البته اگر انسان ها درک درستی از موقعیت خود 
و خدا می داشتند هرگز این گونه رفتار نمی کردند و 
تن به پیمان شکنی با خدا نمی دادند، ولی سستی 
در اعتقادات و گاه دیگر غفلت از فرجام اعمال خود، 
موجب می شود که نقض عهد کنند)بقره آیات ۸۴ 
و۸۵( و این گونه خود را در خطر کفر و عذاب الهی 

قرار دهند.)حدید آیه ۸ و نحل آیه ۹۱(
نکته دیگر آنکه پیمان شــکنی با انسان های 
دیگر ، گاه خود مصداقی از عهد شــکنی با خداوند 

می باشد، زیرا بسیاری از پیمان های انسانی همان 
آموزه های شرعی و الهی است که الزم است انجام 

داده و بر اساس آن عمل کنند. 
بــه عنوان نمونــه یکــی از پیمان های مهم 
انســان ها که با یکدیگر می بندند، پیمان والیت و 
امامت اســت. هنگامی که امت با امام خود بیعت 
می کنند، این پیمان عین پیمان بستن با خداوند 
است و هر گونه تخلف و عهد شکنی نسبت به امام 

به معنای عهد شکنی با خداوند است. 
به سخن دیگر، در برخی از پیمان ها دو وجه 
را می توان یافت که هر دو آن موجب مســئولیت 
می شود که در این صورت می بایست از مسئولیت 

مضاعف سخن گفت. بنابراین هم به حکم کلی و 
عمومی باید شــخص نسبت به امام وفادار بوده و 
براســاس مفاد بیعت، اطاعت و وفادار باشد و هم 
می بایســت به حکم خاص نسبت به عهد بیعت، 
وفاداری را اســتواری بخشــد، زیرا این بیعت در 
حقیقت بیعت و عهد با خداوند است که تخلف از 

آن عذاب های سختی را به همراه دارد.
نکتــه ای که باید در عهد و پیمان مورد توجه 
قرار داد اینکه تخلف از مفاد آن ،جایز نیســت. بر 
این اساس کسی که با امام امت بیعت می کند در 
آغاز می تواند از بیعت خودداری کند همانند کسی 
که می تواند اســالم را از آغاز نپذیرد؛ زیرا اکراه و 
اجباری در پذیرش اسالم و نیز بیعت نیست، ولی 
هر کسی که اســالم را پذیرفت و با امام خویش 
بیعت کرد دیگر نمی تواند از مفاد بیعت سرباز زند 
و بیعت را از خود بردارد. از این روست که پیمان 
شکنان مجازات می شوند و نسبت به پیمان شکنی 

خود بازخواست می گردند.
این گونه نیست که کسی با امام بیعت کند و 
سپس پیمان شکنی کرده و مانند ناکثین از عهد 
بیعت بیرون رود؛ زیرا در این صورت بر امام است 
که بر حسب نوع رفتار سرکشانه و بیعت شکنانه ، 
آنان را مجازات و تنبیه کند. ناکثین کسانی هستند 
که بیعت امام را شکسته و از اطاعت، سر باز زدند. 
چنین افرادی به ســبب بیعت شکنی مسئول و 
پاسخگو می باشند و اگر رفتاری بیرون از اطاعت 

از امام انجام دادند مجازات می شوند.
بنابرایــن تا زمانی که امام، بیعت خویش را از 
بیعت کنندگان بر نداشته است، آنان باید مطیع 
فرمان باشند. در این راستا کسانی که با والیت فقیه 
بیعت کردند و شــخصی را به عنــوان ولی فقیه 
برگزیدند نمی توانند بیــرون از مفاد بیعت عمل 
کنند و یا بیعت شکنی کرده و از اطاعت خارج شوند 
که در این صورت هم در پیشگاه خداوند مسئول 
هستند و هم در پیشگاه امام می بایست پاسخگو 
باشند و در صورت تمرد و بغی به شدت مجازات 
می شــوند؛ چنان که امیرمومنــان )ع( با ناکثین 
بیعت شکن خویش انجام داد و در جنگ های جمل 
و نهروان آنان را سرکوب کرد. همان گونه که امام 
حسین)ع( در شب عاشورا از یاران خویش بیعت 
برگرفت و آنان را مجاز به خروج از اطاعت و لشکر 

خویش دانست.
آثار عهد شکنی با خدا

چنانکه گفته شد وفای به هر عهد و پیمانی که 
بر اساس عقل و عقال و شریعت باشد الزم است و 
هر گونه عهد شکنی و تخلف از آن مجازات دنیوی 
به عنوان جرم و اخروی به عنوان گناه بر آن مترتب 
می شود؛ زیرا انسان نسبت به عهد خویش مسئول 

است و باید پاسخگوی رفتار خویش باشد.
عهدشکنی آثار و پیامدهای مادی و معنوی و 
نیــز دنیوی و اخروی به دنبال دارد. از جمله این 
آثار می توان به از دســت دادن سرمایه های مهم 
انسانی و اجتماعی )بقره آیه ۲۷( و گمراهی )بقره 

آیات ۲۶ و ۲۷(  اشاره کرد.
از نظر قرآن ، پیمان شکنی عملی هنجارشکنانه 
است. لذا آن را گناه و فسقی آشکار معرفی می کند 
و از پیمان شکنان به عنوان هنجارشکنان و فاسقان 

یاد می کند.)همان و نیز آل عمران آیات ۸۱ و ۸۲ 
و اعراف آیه ۱۰۲(

خداوند پیمان شــکنان را به ســبب آنکه با 
پیمان های خویش سوداگری می کنند ، سرزنش 
کــرده و به آنان یادآور می شــود که چنین رفتار 
هنجارشــکنانه ای مایه محرومیتشان از هرگونه 
بهره های اخــروی )آل عمران آیه ۷۷( از محبت 
و دوستی الهی می شــود.)انفال آیات ۵۶ و ۵۸ و 
نیــز نگاه کنید: المیزان ، عالمه طباطبایی  ج ۹ ، 

ص ۱۱۳(
بازتاب این رفتار هنجارشــکنانه و فاسقانه در 
دنیــا نیز چیزی جز محرومیت از تزکیه و رشــد 
الهی نمی شــود)آل عمران آیه ۷۷( و خداوند در 
آخرت نیز نسبت به آنها خشم گرفته و حتی با آنان 
سخن نمی گوید و بی توجه از کنارشان می گذرد تا 
رنج فراق بی توجهی را نیز به عذاب هایشان بیفزاید.
)همان( زیرا بی توجهی آنها به پیمان ها و مفاد آن 
ثمره ای جز بی توجهی الهی نخواهد داشت؛ از این 
رو خداوند در همین آیه آنان را محروم از عنایات 
خویش معرفی می کند تــا موقعیت خطرناک و 

پستشان را گوشزد کند.
خداونــد در آیاتــی چون ۷۵ تا ۷۷ ســوره 
توبه عهدشــکنی منافقان را موجب ابتالی قلب 
آنان به نفاقــی دائمی تا لحظه مرگ و قیامت بر 
می شمارد و نسبت به این گونه رفتارهای فاسقانه 

و هنجارشکنان هشدار می دهد.
قرآن ریشــه همه این گونه رفتارهای زشت و 
نابهنجار را چیزی جز بی ایمانی ویا سست ایمانی 
)بقره آیه ۱۰۰( و گرایش به دنیا پرستی و دستیابی 
به زندگی مادی و پست دنیا از طریق پیمان شکنی 

نمی داند)آل عمران آیه ۱۸۷(. 
از این رو بی ایمان ها و سســت ایمان ها و نیز 
دنیاپرســتان را به سبب هنجارشکنی شان لعن و 
نفرین می کند)رعد آیه ۲۵( و سرایشان را بدترین 
جا در دوزخ معرفــی می نماید)همان ( و به آنان 
وعده و اســتحقاق عذاب های دردنــاک ابدی را 
می دهــد)آل عمران آیه ۷۷( زیرا با عهدشــکنی 
خود موجبات خشم الهی را فراهم آورده )همان( و 
کیفر و انتقام الهی را برای خود رقم زده اند.)اعراف 

آیات ۱۳۰ تا ۱۳۶(
قرآن در رابطه با کسانی که ایمان )به کسر الف( 
نمی آورند شیوه قهری و غیرمسالمت آمیز در پیش 
نمی گیــرد و آنان را در ایمان آوردن و یا نیاوردن 
آزاد می گذارد )بقره، آیه ۲۵۶( اما وقتی کافران به 
ایمان )به فتح الف( و عهد و پیمان خود پایبندی 
نشان ندهند فرمان مقاتله با آنان صادر می کند و 
می فرماید: فقاتلو ائمه الکفر،  انهم ال ایمان لهم؛ با 
پیشوایان کفر بجنگید چون به هیچ عهد و پیمانی 
پایبندی نشان نمی دهند )توبه، آیه ۱۲( و این خود 
بیانگر میزان اهمیت عمل به عهد و میثاق در نزد 

خداوند است.
اینها تنها بخشی از پیامدها و آثاری است که 
عهد شکنان در دنیا و آخرت گرفتار آن می شوند. 
همین اندازه برای کســانی که اهل اندرز و پند و 
عبرت باشند کفایت می کند تا راه راست را در یپش 
گرفتــه و وفای به عهد را در خود تقویت کرده و 

اجازه ندهند تا مصداقی از پیمان شکنان باشند. 
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سالمت

درد شانه و بازوی سمت چپ می تواند علل مختلفی داشته باشد که از 
بیماری قلبی گرفته تا آرتروز را شامل می شود. 

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، افراد وقتی دچار درد بازو و شانه 
می شوند معموال این تصور در ذهنشان شکل می گیرد که احتماال این نواحی 
از بدنشان آسیب دیده است. اما گاهی درد در یک ناحیه از بدن می تواند ریشه 
در بخش دیگری از آن داشته باشد. درد شانه و بازوی سمت چپ گاهی به 
معنای وجود شکستگی استخوانی یا جراحت مفصلی است و گاهی حکایت 

از فشار به عصب های بدن و حتی وجود مشکل در قلب دارد.
درد شــانه و بازو ســمت چپ میتواند دالیل زیادی داشته باشد که از 
آرتروز گرفته تا بیماری های مزمن متغیر است. در ادامه برخی از علل شایع 

را می خوانید:
حمله قلبی

گرفتگی یکی از رگ های خونی یا پارگی شریان های قلبی می تواند مانع 
از رسیدن جریان خون به بخشی از قلب شود. در این موارد ماهیچه قلب به 

سرعت آسیب می بیند و اگر فورا معالجه نشود از کار می ایستد.
اما برای آنکه مطمئن شــوید علت درد شانه و بازوی سمت چپ شما 

حمله قلبی بوده بهتر است عالئم دیگر آن را هم از نظر بگذرانید:
درد در ناحیه قفسه سینه- درد کمر، گردن و یا فک - استفراغ یا حالت 
تهوع- تنگی نفس- سردر های خفیف یا غش- عرق سرد- خستگی؛ عالئم 
حمله قلبی در برخی افراد شــدیدتر است و برخی هم با عالئم مالیم تری 

دچار حمله می شوند.
 آنژین صدری

آنژین صدری یکی از نشــانه های بیماری قلبی است. این یعنی خون 

دریافتی توســط ماهیچه های قلب شما فاقد اکسیژن کافی هستند. آنژین 
صدری به بروز عالئمی مشابه به حمله قلبی در فرد منجر می شود، اما این 
عالئم عموما برای چند دقیقه اســتمرار دارند و وقتی فعالیت بدنی دارید 

شدت پیدا می کنند و وقتی در استراحت به سر می برید از بین می روند.
 بورسیت یا التهاب کیسه های مفصلی

بورسا نوعی کیسه پر شده از مایع است که میان استخوان و قسمت های 
متحرک یک مفصل قرار دارد. وقتی بورســا متورم می شــود شرایطی به 
نام بورســیت ایجاد می گردد. بورسیت شانه غالبا به خاطر حرکات تکرار 
شونده در فرد ایجاد می شود و خطر ابتال به بورسیت با افزایش سن فرد 

بیشتر می شود.
درد ناشــی از بورسیت نیز معموال وقتی حرکت می کنید یا روی بازو 
و شــانه خود می خوابید بیشتر می شود. در این موارد نمی توانید به راحتی 
شــانه خود را حرکت دهید. از دیگر نشانه های بورسیت احساس سوزش و 

مور مور شدن بدن است.
شکستگی یا ترک استخوان

گاهی اوقات شکســتگی یا ایجاد ترک در یکی از استخوان های بازو یا 
شانه هیچ عالمت دیگری غیر از درد ندارد. وجود استخوان شکسته در بازو، 
مچ یا دست می تواند باعث بروز درد های شدید در فرد شده و حین حرکت 
بیشتر شود. از دیگر عالئم شکستگی استخوان می توان به تورم یا بی حسی 
آن اشاره کرد. گاهی حتی بازو یا شانه شما کامال عادی به نظر می رسد، اما 

بعد از عکسبرداری متوجه می شوید که دچار شکستگی استخوان شده اید.
 فتق دیسک بین مهره ای

دیســک ها صفحاتی میان استخوان و ستون فقرات هستند که نقش 
نوعی ضربه گیر را برای ســتون فقرات ایفا می کنند. زمانی که فتق دیسک 
بین مهره ای در گردن رخ می دهد یکی از دیسک های آن از موقعیت اصلی 

خود جدا شده و به عصب ها فشار می آورد.
این درد در ابتدا در گردن احســاس می شــود، اما در ادامه باعث بروز 
درد شانه و بازوی سمت چپ می شود و ممکن است با حرکت شما شدت 

هم پیدا کند.
گیرافتادگی عصب یا رادیکولوپاتی گردن

منظور از گیرافتادگی عصب تحت فشار قرار گرفتن یا تورم آن است. 
این مسئله می تواند ناشی از فتق دیسک بین مهره ای به خاطر بروز تومور یا 

جراحت ناشی از فرسایش اتفاق بیافتد.
عالئم گیرافتادگی عصب بسیار شبیه به فتق دیسک بین مهره ای است. 
بی حسی، مور مور شدن و سوزش از جمله نشانه های این بیماری در بازو 

است. عالوه بر این ممکن است حین حرکت درد شما بیشتر شود.
 پارگی کالهک گرداننده

بلند کردن اجسام سنگین یا حرکات تکراری می تواند منجر به پارگی 
تاندون در کالهک گرداننده شانه ای شما شود و این مسئله به شدت شانه را 

تضعیف کرده و انجام کار های روزانه را بسیار برایتان دشوار می کند.

پارگی کالهک گرداننده زمانی که به پهلو می خوابید بیشتر باعث آزارتان 
می شود. عالوه بر این وقتی بازوی خود را به شکل خاصی حرکت می دهید 
درد را بیشتر احساس می کنید. این بیماری همچنین بازوی شما را به شدت 

ضعیف می کند و برد حرکتی شانه را به میزان قابل توجهی کم می کند.
کشیدگی و تاب خوردگی رباط

کشیدگی یا پارگی رباط ها و همچنین پیچ خوردگی تاندون ها و ماهیچه ها 
هم می تواند از علل بروز درد شانه و بازوی سمت چپ باشند. این اتفاقات 
زمانی رخ می دهد که در حال افتادن باشید و بخواهید با بازوهایتان مانع از 

این کار شوید یا اجسام بزرگ را به شیوه اشتباه بلند کنید.
آماس زردپی

زردپی ها نوار های منعطفی از بافت بدن هستند که استخوان را به ماهیچه 
متصل می کنند. وقتی تاندون ها متورم می شوند شرایطی به نام تاندینیت 
یا آماس زرد پی رخ می دهد. تاندینیت شانه یا بازو معموال باعث بروز درد 
در بازو ها می شود و احتمال اینکه فردی به این مشکل دچار شود با افزایش 

سن باال می رود. این بیماری عالئمی شبیه به بورسیت دارد.
سندروم خروجی قفسه سینه

در این ســندروم رگ های خونی در قســمت ترقوه به خاطر ضربه یا 
جراحت های تکرار شونده تحت فشار قرار می گیرند و اگر فرد درمان نشود 
ممکن است به بروز آسیب همیشگی در عصب های دست او منتهی گردد.

این سندروم باعث سوزن سوزن شدن، مورمور شدن و ضعف بازو می شود 
و در برخی موارد بازوی فرد ورم می کند. از دیگر نشــانه های این سندروم 
می توان به تغییر رنگ دســت، سرد شــدن دست ها یا بازو و افت نبض در 

ناحیه بازو اشاره کرد.

کرونا  هیچ مشکلی
 برای روزه داران ایجاد نمی کند

 ورزش در خانه بهترین روش برای مقابله با کرونا
موادغذایی مورد نیاز

 برای پیشگیری از کرونا
سوء تغذیه و نداشتن تغذیه صحیح همچون سایر عوامل زمینه ای مثل بیماری 
 دیابت و بیماری های ریوی، می تواند عامل ابتال یا پیشگیری از ابتالی افراد به

کروناویروس باشد.
به گزارش ایســنا، مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشــت بــا بیان این مطلب، 
گفت: عملکرد سیســتم ایمنی بدن نقشی مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی 
ازجملــه بیماری ویروس کرونا دارد و عامل ابتال یا پیشــگیری از ابتال به این ویروس 
بیماری های زمینه ای مثل دیابت و بیماری های ریوی، می تواند ســوء تغذیه و نداشتن 

تغذیه صحیح باشد. 
زهراعبداللهــی افزود: کمبود دریافت ویتامین هایی مثل ویتامین C و A با تضعیف 
سیســتم ایمنی بدن احتمال ابتال به بیماری ها را افزایش می دهد، همچنین  کمبود 
آهن و کم خونی و کمبود ویتامینD هم موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود. 
عبداللهی ادامه داد: با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف ســبزی 
و ســاالد، میوه های حاوی ویتامین C  مثل پرتقال، نارنگی، لیموترش و لیموشــیرین، 
کیوی و ســبزی های دارای ویتامین C  مثل انواع کلم، گل کلم، شــلغم، انواع فلفل، 

ویتامین C بدن را تأمین می کند. 

 C وی بیان کرد: به عنوان مثال روزانه یک عدد پرتقال یا 2 عدد نارنگی ویتامین 
مورد نیاز روزانــه بدن را تأمین می کند. هویج و کدوحلوایی هم منابع خوب ویتامین 

A هستند. 
این مقام وزارت بهداشت تصریح کرد: این روزها همه افراد از کودکان زیر5 سال تا 
مادران باردار و ســالمندان و بیمارانی که کورتون مصرف می کنند باید هر روز سبزی 

یا ساالد همراه با آب لیمو یا آب نارنج تازه استفاده کنند.
وی افزود: از هویج و کدوحلوایی در غذاهای روزانه استفاده شود. مصرف پیاز خام 
به  دلیل داشــتن ویتامین C همراه با غذا توصیه می شود. مصرف سوسیس و کالباس 

و سایر فست فودها اجتناب شود.
مدیر دفتر بهبود تغذیه اســتفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا 
تخم مرغ را حائز اهمیت دانســت و گفت: کمبود ریز مغذی هایی مثل آهن و روی هم 
سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، از منابع غذایی این 2 ریز مغذی مثل حبوبات، 

شیر و لبنیات و سبزی های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده کنید.
وی تصریح کرد: اســترس و فشــارهای عصبی هم سیستم ایمنی بدن را تضعیف 
می کند. به خاطر داشته باشید رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه، و حصول 
اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی ها و پروتئین نقش مهمی در پیشگیری و ابتال به 

بیماری ویروس کرونا دارد.

ریه  بیماری های  تخصص  فوق  یک 
ضمن اشــاره به عوارضی که بیماری 
ریه هــا خواهد  بــر روی  کووید 19 
گذاشــت، در عین حال نســبت به 
برای  داروها  برخی  مصرف خودسرانه 
کرونا هشدار  به  ابتال  از  پیشــگیری 
داد و گفت: مصرف خودســرانه دارو 
برای پیشگیری از ابتال صحیح و تأیید 
فرد  است  ممکن  چراکه  نیست؛  شده 
بیهوده  از مصرف  ناشی  دچار عوارض 

دارو شود.
ساســان توانا، با اشاره به اینکه اشکالی 
از کرونــا از گذشــته نیــز وجود داشــته 
اســت، به ایســنا گفت: اکنــون ویروس 
جدیــد تحت عنــوان کروناویروس جدید 
یا کووید ۱۹ شناســایی می شود. یکی از 
عــوارض این بیماری ایجاد مشــکالت در 
دســتگاه تنفسی فوقانی اســت؛ البته در 
۸۰ درصــد موارد، بیماری بســیار خفیف 
گزارش می شــود، اما 2۰ درصــد موارد، 
منجر به بســتری در بیمارستان می شود 
کــه از این عدد ۱5 درصد افراد به صورت 
 شــدید و 5 درصــد به صــورت بحرانی

خواهند بود.
توانا با اشــاره به نشــانه های بیماری، 

ادامه داد: سرفه های خشک، گلودرد، تب، 
بــدن درد، ایجاد تغییــر در حس بویایی 
و چشــایی و در برخــی از مواقــع، عالئم 
گوارشــی و پوستی از نشــانه های بیماری 
است؛ اما آنچه مهم است و می تواند منجر 
به موارد شــدید و بحرانی بیماری شــود، 
هویدا شدن نشانه هایی است که بافت ریه 
را به شکل شدید درگیر کرده یا اصطالحا 
بیمــار دچــار ذات الریه شــده و به دنبال 
 واکنــش ریه فرد ممکن اســت دچار زجر

تنفسی شود.
وی افزود: به دنبال بروز ســندروم زجر 
تنفسی برخی عوامل التهابی و مایعی حاوی 
پروتئین وارد کیسه های هوایی شده و سبب 
پر شدن این کیسه های هوایی خواهد شد. 
این پاسخ التهابی زیاد از سوی ریه می تواند 
سبب شود اکسیژن نتواند وارد کیسه های 
هوایی شــود و در نتیجه اکســیژن خون 

کاهش می یابد.
این عضو هیئت علمی دانشــگاه شهید 

بهشــتی با تاکید بر این که سیستم ایمنی 
مصرف کننــدگان دخانیات و کســانی که 
در معرض دود قــرار می گیرند، در چنین 
شــرایطی پاسخ مناسبی نخواهد داد، بیان 
کرد: حتی در شــرایطی که شیوع بیماری 
کرونا وجود نداشته باشــد نیز سلول های 
التهابــی در بافت ریه این افراد وجود دارد 
و این افراد مســتعد بســیاری از عفونت ها 
هستند که درصورت ابتال به کرونا عوارض 

و عالئم بیشتری نسبت به سایرین مشاهده 
خواهند کرد.

توانا با تاکیــد بر این که در ۸۰ درصد 
موارد، بیمار مبتال به کروناویروس کم عالمت 
بــوده و نیاز به بســتری نخواهد داشــت، 
تصریح کــرد: البته بیمارانی که دچار زجر 
تنفسی در ســطوح باال می شوند و شرایط 
بحرانی تــری را تجربــه می کنند، ممکن 
اســت پس از بهبودی با عوارض ناشــی از 
بیماری همچنان دســت وپنچه نرم کنند؛ 
اما این افراد درصد کمی را شامل می شوند 
و این موضــوع درحالی مطرح می شــود 
کــه همچنان این بیمــاری نوپدید بوده و 
 اطالعات و تجربیات پیرامون آن هنوز کامل

نشده است.
وی افزود: عدم ابتال به کروناویروس به 
شــرط پایبندی به نکات پیشگیری کننده 
همچون شســتن دســت ها، عدم تماس با 
مخاطات بدن فرد آلوده، رعایت بهداشــت 
فردی و... مقدور خواهد بود. این در حالی 

است که اگر ویروس وارد بدن شود شرایط 
تغییر خواهد کرد. 

ایــن متخصــص بیماری هــای ریه با 
بیــان اینکه ایــن روزها و در پی شــیوع 
ویروس کرونا، ســواالت و حواشی پیرامون 
مصــرف ویتامین ها برای جلوگیری از بروز 
بیمــاری افزایش یافته اســت، اظهار کرد: 
از آنجایی کــه کمبود ویتامین D می تواند 
منجــر به تحت تاثیر قرار دادن سیســتم 

ایمنی بدن شــود بهتر است کسانی که از 
کمبود این ویتامیــن در بدن خود اطالع 
 دارند با نظر پزشــک آن را به حد مطلوب

برسانند.
مصــرف  عــوارض  در خصــوص  وی 
خودسرانه داروها و اسپری های تنفسی در 
پیشــگیری از ابتال به بیماری کووید ۱۹، 
تصریح کرد: متاســفانه یکی از مشــکالت 
فعلی این اســت که برخی اقدام به مصرف 
خودســرانه داروهایی مانند »هیدروکسی 
کلروکین« برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
کووید ۱۹ می کننــد. این موضوع باید در 
نظر گرفته شــود که حتی یک نوع خاِص 
دارو برای تمام مبتالیــان به کرونا تجویز 
نمی شــود و هر بیمار بسته به سایر شرایط 
خود درمان دریافت می کند. به همین دلیل 
مصرف خودســرانه دارو برای پیشگیری از 
ابتال صحیح و تأیید شــده نیست؛ چراکه 
ممکن اســت فرد دچار عوارض ناشــی از 

مصرف بیهوده دارو شود.

در وضعیت شیوع ویروس کرونا بهتر است به 
نروید،  استخرهای عمومی  و  باشگاه های ورزشی 
در عین حال به جای باشگاه، می توانید از تمرینات 
ورزشی مبتنی بر وزن بدن یا وسایل ورزشی خانگی 

در منزل برای تمرین کردن استفاده کنید.
به گزارش ایسنا، هادی روحانی، مدیر گروه فیزیولوژی 
ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی سعی کرده 
است در قالب ۱۰ نکته، به سؤاالتی مرتبط در این زمینه 
به طور خالصه پاسخ دهد؛ آیا ورزش کردن در این دوران 
مضر است یا مفید؟ چه نوع ورزشی و با چه شدتی مناسب 
اســت؟ آیا کسانی که تاکنون ورزش نمی کردند، در این 
دوران می توانند ورزش کنند؟ سیستم ایمنی ورزشکاران 

چه قابلیت هایی دارد؟ تغذیه ورزشی چگونه باید باشد؟
 ورزش سنگین و طوالنی 

در دوره شیوع ویروس کرونا ممنوع
نکته اول: کســانی که به صــورت منظم ورزش 
نمی کنند و قصد دارنــد در این دوره، ورزش کنند باید 
توجه داشــته باشند که مجاز به انجام ورزش سنگین و 
طوالنی نیستند. چون ورزش کردن با شدت سنگین، باعث 
ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن، البته به صورت کوتاه 
مدت می شود و وضعیتی با عنوان »پنجره باز عفونت« را 
ایجــاد می کند که در این مدت، اگر ویروس یا هر عامل 
خارجی به بدن حمله کند، بدن به سختی می تواند آن را 
دفع کند. بنابراین ورزش کردن با شدت زیاد و سنگین 

و طوالنی، در دوره شیوع ویروس کرونا، ممنوع است.
در منزل یا فضای باز و خلوت ورزش کنید

نکته دوم: هنگام ورزش کردن، چون عمق تنفس 
بیــش از حالت عادی اســت بنابراین اگر در فضایی که 
ورزش می کنیــد، ویروس کرونا وجود داشــته باشــد 
)مخصوصا در فضاهای ورزشی بسته و به ویژه سالن های 
ورزشــی کوچک(، احتمال ابتال به آن افزایش می یابد و 
توصیه می شود در منزل یا حداقل در فضای باز و خلوت 

ورزش کنید.
 ارتباط بین فعالیت ورزشی و استعداد 

ابتال به عفونت
نکته سوم: ارتباط بین فعالیت ورزشی و استعداد 

ابتال به عفونت )مقاوم نبودن در مقابل کرونا( به شــکل 
یک نمودار J شکل است. بدین صورت که ورزش کردن 
تا حد متوســط )مانند نیم ســاعت پیاده روی در روز یا 
ورزش دلخواه خود به میزانی که ضربان قلب شما بیش 
از ۱2۰ ضربه در دقیقه فراتر نرود( می تواند سیستم ایمنی 
بــدن را تقویت کرده و بدن را در مقابله با ویروس کرونا 
قوی تر کند. قوی تر از زمانی که بی تحرک هســتید. اما 
انجام تمرینات ورزشی شدیدتر، آثار زیانباری بر عملکرد 

ایمنی بدن می گذارد.
نکته چهارم: ورزشکارانی که در برنامه های تمرینات 
سنگین، به ویژه رویدادهای استقامتی شدید و طوالنی، 
شــرکت می کنند، نســبت به افراد عادی، برای ابتال به 
عفونت مستعدتر هستند. بنابراین، این ورزشکاران بایستی 
در دوره ریکاوری بعد از جلسه تمرین، موارد متعددی را 

رعایت کنند.
 نکاتی که ورزشکاران باید رعایت کنند:

پرهیــز از تماس با افراد دارای نشــانه  های عفونت، 
کاهش تماس با بچه  های سنین مدرسه و پرهیز از حضور 
در جاهای شلوغ و پر رفت و آمد، شستشوی مرتب دست ها 
به ویژه پس از لمس ســطوحی که توسط عموم مردم 
لمس می  شوند مانند دستگیره  های در، نرده  های حفاظ 
و دستگاه تلفن، پرهیز از تماس دست به چشم و دهان 
برای جلوگیری از انتقال ویروس به بافت های غشاء مخاطی 
حساس، رعایت کامل بهداشت دهان، پیشگیری از خشک 
شدن دهان هنگام مسابقه و استراحت با نوشیدن آب در 
زمان های منظم و حفظ وضعیت آب بدن، عدم استفاده از 
بطری های آب و کارد و چنگال مشترک، استفاده از آب 
سالم و بهداشتی برای نوشیدن و شنا کردن، پرهیز از سونا، 
دوش و جکوزی مشترک، مراقبت از خود پس از مسابقه 
یا تمرین به دلیل افزایش احتمال آسیب پذیری در برابر 
عفونت، رعایت بهداشت شخصی به عنوان بهترین دفاع در 
مقابل عفونت تنفسی ناشی از کرونا و نیز زمان کافی بین 

جلسات تمرین برای بازیافت و ۱ تا 2 روز استراحت برای 
بازیافت در برنامه تمرینی هفتگی از جمله این موارد است.

 تغذیه ورزشی 
برای تقویت سیستم ایمنی ورزشکار

نکته پنجم: تغذیه ورزشــی برای تقویت سیستم 
ایمنی ورزشکار در منابع مختلف چگونه می تواند باشد؟ 
اگر ورزشکار از رژیم غذایی خاصی پیروی می کند ممکن 
اســت در خطر ضعف سیستم ایمنی قرار داشته باشد. 
مثال مصرف کــم چربی های حیوانی باعث جذب کمتر 
ویتامین های محلول در چربی در بدن می شــود که این 
ویتامین ها، از بهترین آنتی اکســیدان ها و تقویت کننده 

سیستم ایمنی بدن هستند. اگر کمبود خاصی در مواد 
مغذی ندارید، ضرورتی به مصرف ویتامین و مواد معدنی 
به صورت مکمل و قرص نیست. مصرف بیش از حد مواد 
مغذی خاص مانند اسیدهای چرب امگا ۳، آهن و روی 
و... حتــی می تواند آثار زیانباری بر عملکرد ایمنی بدن 

ورزشکار داشته باشد.
پرهیز از رژیم در دوران شیوع کرونا

نکته ششم: اگر فردی در دوران کاهش وزن برای 

شرکت در مسابقه یا برای تناسب اندام قرار دارد، با توجه 
بــه اینکه بدن را از دریافت انرژی کافی محروم می کند، 
ممکن است سیستم ایمنی بدن و به طور خاص بیگانه 
خواری ماکروفاژها را تحت تاثیر منفی قرار دهد. بنابراین 
توصیه می شود، در دوران مقابله با ویروس کرونا، از رژیم 

گرفتن پرهیز شود.
نکته هفتم: اگر ورزشــکاری، مصرف لبنیات را در 
رژیم غذایی خود محدود کرده اســت، با توجه به اینکه 
لبنیات، منبع اصلی ویتامین D، ویتامین های گروه B و 
کلسیم است و این مواد، نقش های مهمی در حفظ عملکرد 
ایمنی بدن ایفا می کنند و همچنین، گلوکز )قند( سوخت 

مهمی برای سلول های دستگاه ایمنی یعنی لنفوسیت ها، 
نوتروفیل ها و ماکروفاژها اســت در نتیجه ورزشکاران یا 
افراد عادی نباید، سهم کربوهیدرات ها را در رژیم غذایی 
خــود به کمتر از ۶۰ درصد کاهش دهند و در واقع باید 

رژیم عادی خود را حفظ کنند.
نکته هشــتم: آنچه تمرینات ورزشی سنگین یا 
رژیم های غذایی خاص باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن 
می شوند به واسطه افزایش هورمون های استرسی مانند 

کورتیزول است. این هورمون، دشمن سیستم ایمنی است 
و در اثر استرس های روانی به میزان بسیار زیادی در بدن 
ترشــح می شود، پس هر گونه فشار و استرس و به ویژه 

استرس های روانی را از خود دور کنید.
نکته نهم: اگر سیستم ایمنی بدن ورزشکار به هر 
دلیلی تضعیف شده است اســتفاده از تغذیه مناسب و 
مصرف مکمل گلوتامین می تواند به تقویت سیستم ایمنی 
و مقابله بهتر با کرونا ویروس کمک کند و زیاده روی در آن 
مضر است. اگر تغذیه مناسب دارید و رژیم محدود کننده 

ندارید، ضرورتی به مصرف مکمل گلوتامین نیست.
نکته دهم: دریافت ناکافی پروتئین، ایمنی ورزشکار 
را مختل می  کند که آثار زیان باری بر دستگاه سلول T دارد 
و باعث افزایش خطر شیوع عفونت  های فرصت طلب می-

 شود. پروتئین غذایی بسیار باال نیز می تواند به طوربالقوه 
برای عملکرد ایمنی بدن زیانبار باشد.

همچنین، مکمل سازی ویتامین های منحصر به فرد یا 
مصرف دوزهای باالی آنتی اکسیدان های ساده پیشنهاد 
نمی شود و ورزشکاران باید مخلوطی ازمجموع موادآنتی 
اکسیدانی را ازطریق مصرف میوه ها وسبزی ها به دست 
آورند. مصرف بیش ازحد برخی ویتامین ها بیش از آنکه 
مفید باشد، زیان آور است. چون بیشتر ویتامین ها در بدن 
به عنوان کوآنزیم ایفای نقش می کنند و به محض اشباع 
دستگاه آنزیمی، شکل آزاد ویتامین ها می تواند آثارسمی 

به همراه داشته باشد.
نتیجه گیری

در شرایط فعلی بهتر است فعال به باشگاه های ورزشی 
و اســتخرهای عمومی نروید و اگر از تجهیزات ورزشی 
عمومی در باشــگاه یا پارک ها استفاده می کنید، حتما 
مالحظات بهداشــت فردی و عمومی را با دقت بیشتر 

رعایت کنید.
به جای باشگاه، می توانید از تمرینات ورزشی مبتنی 
بر وزن بدن یا وسایل ورزشی خانگی در منزل برای تمرین 
کردن استفاده کنید تا حداقل، آمادگی های جسمانی که تا 
قبل از این به دست آورده اید را با این نوع تمرینات حفظ 
کنید و زمانی که به مرحله عادی رسیدید، تمرینات خود 

را مجددا ادامه دهید.

روزه گرفتــن احتمال ابتال به کرونا را 
افزایش نمی دهد، در شــرایط فعلی روزه 
گرفتن فقط برای افرادی ممنوع است که 
در شرایط معمولی نیز روزه گرفتن برای 

آنها الزم نیست.
به گزارش مشرق، پدیدۀ ویروس منحوس 
کرونا طی هفته های اخیر در صدر رســانه های 
جهــان قرار گرفته اســت. از اصلی ترین نکات 
پزشکی جهت جلوگیری از شیوع و ابتال به این 
بیماری، پرهیز از حضور در تجمعات، حضور در 
خانه و اســتفاده از مواد غذای مقّوی در طول 
روز است که در این راستا توصیه های متعددی 
از سوی پزشکان و کارشناسان ارائه شده است.
اما ماه مبارک شعبان رو به پایان و ماه مبارک 
رمضان؛ ماه مهمانی خدا نیز نزدیک اســت. در 
همیــن چند روز باقی مانده به آغاز این ماه پر 
خیر و برکت، صحبت های بسیاری دربارۀ روزه 
ماه رمضان مطرح شــده اســت؛ عده ای بر این 
باورند که روزه در ساعات طوالنی و با توجه به 
شرایط حال و حاضر کشور، خطر ابتال به بیماری 
کرونا را افزایش می دهد، البته در روزهای اخیر 
مراجع عظــام تقلید از جملــه آیت اهلل مکارم 
شــیرازی، آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل شبیری 
زنجانی نظراتی دربــارۀ روزه گرفتن در دوران 

شیوع ویروس کرونا صادر کرده اند.
آیت اهلل محمدجــواد فاضل لنکرانی رئیس 
مرکــز فقهی ائمه اطهــار)ع( در این باره گفته 
است: کسانی که مریضند و روزه موجب شدت 
مرض یا تأخیر در ســالمتی آنان شود، روزه بر 
آنان واجب نیســت و باید در زمان دیگر روزه  
بگیرند. کسانی که سالمند، اما احتمال عقالئی 
مریض شدن به سبب روزه را می دهند در این 
صورت روزه بر آنان واجب نیست و بطالن آن هم 
بعید نیســت. در برخی روایات واردشده است: 
َمِد أَْفَطَر؛  ائُِم إَِذا َخــاَف َعلَی َعیَنیِه ِمَن الرَّ »الصَّ
روزه دار چنانچه خوف درد چشم به سبب روزه 

داشته باشد باید افطار کند.«
وی افزود: چنانچه اهل خبره در امور پزشکی 
الزم ببینند که هر انســانی برای عدم ابتال به 
ویروس کرونا در هر چند دقیقه یک بار مقداری 
آب بنوشــند، در این صــورت هم وجوب روزه 
ساقط می شود مگر آنکه در اثر ماندن در خانه 
از ابتــال به آن مصون بمانند که در این صورت 
ماندن در خانه واجب می شود ااّل اینکه به جهت 

کار اََهم الزم شود که از خانه خارج شوند.
جهــت تبیین بیشــتر این موضــوع و با 
همکاری پژوهشکدۀ تبلیغ و مطالعات اسالمی 

باقرالعلوم)ع( با برخی از اساتید حوزه، دانشگاه و 
متخصصان عرصۀ پزشکی گفت وگوهایی ترتیب 

دادیم که مشروح آن را می خوانید.
 دکتر مهدی پزشــکی مــدّرس و فوق 
تخصص گوارش و کبد در این گفت وگو اعالم 
کرد: روزه گرفتن هیچگونه تأثیری در تحلیل 
قوا و تضعیف سیستم ایمنی بدن افراد سالم 
ندارد؛ بنابراین چون روزه گرفتن احتمال ابتال 
به کرونا را افزایش نمی دهد، در شرایط فعلی 
روزه گرفتن فقط برای افرادی ممنوع است که 
در شرایط معمولی نیز روزه گرفتن برای آنها 
الزم نیست؛ مانند افرادی که مبتال به دیابت، 

فشار خون، ُرماتیسم قلبی و... هستند.
 دکتر ســعید ناطقی رئیس بیمارستان 
بهارلوی تهران نیز معتقد است: تاکنون مقاله ای 
که به صورت علمی به این نتیجه رسیده باشد 
که روزه سیســتم ایمنی بدن را پایین می آورد 

ندیده ام و به عکس معتقدم روزه کاماًل می تواند 
به سود سیستم ایمنی بدن باشد؛ این فرضیه که 
احتمال ابتال به کرونا در افراد روزه دار بیشتر از 
سایر افراد است، مطلبی علمی به نظر نمی رسد.

وی افزود: عالوه بر اینکه از منظر اجتماعی 
روزه از تعامالت انســانی به طور محسوســی 
می کاهد حتی می تواند در اجرای پروتکل های 
وزارت بهداشت نیز مفید باشد. البته این موضوع 
در خصوص افرادی است که سالمند و افرادی 
که بیماری های زمینه ای دارند و یا به جهت سن 
و یا سایر جهات مستعد این بیماری اند به طور 

طبیعی اینگونه نخواهند بود.
رئیس بیمارستان بهارلوی تهران خاطرنشان 
کرد: پس می تــوان گفــت روزه داری نه تنها 
سیستم ایمنی بدن را تحلیل نمی برد بلکه، در 
افراد سالم و کســانی که بیماری ُمزِمن ندارند 
باعث ایجاد مقاومت بدن در برابر کرونا ویروس 

خواهد شد.
 یکی دیگر از اســاتید دکترای بیوشیمی 
مولکولــی گفت: روزه نه تنها سیســتم ایمنی 
بدن را تحلیل نمی برد بلکه اساســاً مکانیســم 
بدن اســتعداد خاصی برای خالص شــدن از 
تمامی سلول های معیوب و قدیمی، پروتئین ها 
و غشاهای سلولی دارد. این اتفاق دقیقاً زمانی 
رخ می دهد که بدن انسان دیگر انرژی کافی برای 
حفظ این سلول ها ندارد. این یک فرآیند منظم 
برای تخریب و بازیافت اجزای سلولی است، به 

این مکانیسیم اتوفاِژی گفته می شود.
»یکی از ســؤاالت اصلی این است که چه 
چیزی اتوفاژی را فعال می کند؟ به نظر می رسد 
محرومیت از مــواد مغّذی عامــل اصلی رفع 
ســلول های بیمار است. به خاطر داشته باشید 
که گلوکاگون نوعی هورمون مخالف انســولین 
است. این مثل یک بازی االکلنگ است که در 

بچگی بازی می کردیم؛ مثاٌل اگر گلوکاگون پایین 
بیاید انسولین باال می رود و هنگامی که ما غذا 
نمی خوریم انسولین پایین می آید و گلوکاگون 
بــاال می رود. این افزایــش در گلوکاگون باعث 
تحریک روند اتوفاژی می شــود. در واقع، روزه 
گرفتن )افزایش گلوکاگون( بیشــترین تأثیر را 

در بروز اتوفاژی دارد.«
وی بــا بیان مطلب فوق گفت: ســلول های 
بدن هــرگاه با گرســنگی طوالنی مدت مواجه 
شــوند، اقدام به خودخواری پروتئین های خود 
بــرای جبران انــرژی مورد نیــاز می کنند و با 
همین مکانســیم پروتئین ها و اجزای تخریب 
شدۀ خود را از میان بر می دارند و از انرژی آن، 
سلول های جدید می سازند، مواد زائد را پاکسازی 
و باکتری ها و ویروس های مهاجم را از میان بر 
می دارند. نکته جالب این است که روزه گرفتن، 
بســیار مفیدتر از تحریک اتوفاژی با کمک دارو 

یا هورمون تراپی است.
 حجت االســالم محمدحسین فالح زاده 
عضو دفتر اســتفتائات رهبــر معّظم انقالب و 
رئیس مرکز موضوع شناســی احکام فقهی نیز 
در این باره گفت: روزه سیستم دفاعی بدن را 
تقویت می کند و افراد ســالم به بهانه ترس و 
بدون احتمال عقالئی نمی توانند روزه نگیرند. 
منظور از احتمــال عقالئی یعنی احتمالی که 
عقالی جامعــه به آن اذعان کننــد که تا به 
اینجا، عقالی دانش پزشــکی چنین احتمالی 

را در افراد سالم مقبول ندانسته اند.
وی افــزود: در افرادی که ســن بــاال و یا 
بیماری های زمینه ای دارند، احتمال ابتال به کرونا 
وجود دارد که می توانند با مراجعه به پزشــک 
متخصص از این امر اطمینان یابند. عالوه بر آن 
مؤمنان می توانند با کم کردن تردد و ماندن در 
منزل، احتمال ابتالی خود به این ویروس را تا 

حد قابل توجهی کاهش بدهند.
 رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و وزیر 
اسبق بهداشت  نیز درباره روزه داری در بحران 
کرونا اظهار کرد:  باید نکات بهداشتی را در همه 
شــرایط به ویژه ماه رمضان رعایت کرد، عالوه 
بر شست و شوی دست، رعایت فاصله فیزیکی،  
استفاده از ماسک و دستکش یکی از توصیه ها 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا نوشیدن آب بوده 
چرا که ممکن است ویروس کرونا در دهان باشد 
و با نوشیدن آب دیگر ویروس وارد ریه نمی شود 
و وارد معده و کشــته می شود، اما این درست 
نیست که اگر دهان خشک باشد رشد ویروس 

بیشتر می شود.
ســید علیرضا مرندی با بیــان اینکه ماه 
رمضــان امســال تفاوتی با ســال های قبل 
ندارد، گفت: تمام مطالعات جهان نشان می دهد 
روزه داری نــه تنها هیچ گونه خدشــه ای به 
ایمنی بدن نمی زند، بلکه سیستم ایمنی بدن 
را تقویت می کند چرا که بسیاری از معضالت 
مثل فشارخون و دیابت ناشی از چاقی را بهبود 
می بخشــد و با آرامش روانی موجب کاهش 

استرس و اضطراب می شود.
وی بــا تاکید بر اینکه کرونــا با روزه داری 
مغایرت ندارد، گفت: باید تمام نکات بهداشتی 
را مثل سایر زمان ها در ماه رمضان رعایت کرد 
و مردم خیالشان راحت باشد ویروس کرونا برای 
روزه داران مشکالتی ایجاد نمی کند، اما اگر فرد 
بیماری زمینه ای مثل دیابت کنترل نشده دارد 
و پزشک تشخیص می دهد که نباید روزه بگیرد، 

شرایط متفاوت است.

مصرف خودسرانه دارو 
برای پیشگیری از کرونا ممنوع

مراقبتپیشگیری

درد شانه و بازوی سمت چپ نشانه چیست؟
پزشکی
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با آمدن ویروس کرونا به ایران تا کنون بیش از دو ماه است که کشورمان به صحنه ای 
وســیع از تالش و همدلی برای مبارزه با این ویروس مزاحم تبدیل شــده است. نکته مهم 
اینکه در کنار مجاهدت کادر درمانی و پزشکان و پرستاران متعهد کشورمان در خط اول 
مبارزه با کرونا و تالش قابل تقدیر نهادها و سازمان های مسئول در تامین نیازهای حیاتی 
مبارزه با این بیماری، گروه های مردمی و جوانان غیور کشورمان با محوریت مجموعه ها 
و محافل مذهبی از هیئت و مســجد گرفته تا پایگاه های بســیج و ... این روزها با اقدامات 
جهادی خود از قبیل ضد عفونی کردن معابر و اماکن عمومی، تولید و توزیع اقالم بهداشتی 
همچون ماسک و گان، تهیه غذا و آب میوه برای کادر درمان و بیماران، خدمت به نیازمندان 
و آسیب دیدگان از شرایط خاص اقتصادی ناشی از کرونا با تهیه اقالم غذایی و حمایتی و 
بســیاری دیگر از کارهایی که با ابتکار و خالقیت مثال زدنی جوانان نیز همراه شده است 
کشورمان را در بین تمام کشورهای درگیر با کرونا که این روزها حال و روز خوبی ندارند 

به یک نمونه بی نظیر تبدیل کرده اند.
 فراخوان رهبر معظم انقالب در روز نیمه شــعبان برای رزمایش همدلی و مواسات در 
رسیدگی به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا اما رنگ و بو و طراوت خاصی به این تالش 
جوانان و نیروهای جهادی کشورمان بخشید و آنها را در این جهاد خداپسندانه مصمم تر 
از قبل کرد. در همین زمینه فراخوان صفحه اینستاگرام روزنامه کیهان برای ارسال تصاویر 
این حرکت های جهادی منجر به دریافت انبوهی از نمونه فعالیت های متنوع و امید بخش 

این جوانان در سرتاسر کشورمان شد. 
در این فراخوان گروه های مختلفی ما را همراهی کردند از جمله؛ پایگاه مقاومت شهید 
تفاح مسجد حضرت رقیه )س( شیراز، قرارگاه امداد و بهداشت شهید ابومهدی المهندس حوزه 
مقاومت بسیج 101 فجر کن، گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 
مجموعه فرهنگی سیدالشهداء)ع( مسجد مفتخر، دانشجویان علوم پزشکی اراک، گروه جهادی 
منتظران شهرستان سقز استان کرمانشاه، قرارگاه پدافند زیستی پایگاه مقاومت امام حسین)ع( 
شهرستان همدان کوی مزداگینه، گروه جهادی عمار والیت موسسه فرهنگی موعود)عج( 
شهرســتان شهریار، هیئت زنجیرزنان محله حکم آباد تبریز، گروه جهادی شهید مطهری 
 کرمان، قرارگاه جهادی کریم اهل بیت )ع( اصفهان، گروه جهادی حضرت فاطمه الزهرا)س(

کوی ملت اهواز، گروه جهادی امام حسن مجتبی)ع( هرمزگان، پایگاه مقاومت شهید بهشتی 
و پایگاه خواهران شرف النساء رودسر گیالن، دانشجویان جهادی دانشگاه رازی کرمانشاه، 
بسیجیان گردان نهم امام حسین)ع( لشکر عملیاتی علی ابن ابیطالب)ع( قم، گروه جهادی 
کوثر مشهد، گروه جهادی طریق الشهداء پایگاه بسیج شهید حالج حوزه 367 ناحیه ری 
و مســجد صاحب الزمان)عج( قلعه نو، پایگاه بسیج مسجد حجتیه خیابان وحید اصفهان، 
 گروه جهادی شــهید حسینی پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل )ع(  حوزه مقاومت 
علی ابن ابیطالب)ع( و شــورای اســالمی محله قائمیه شهرک ولیعصر)عج( شاهرود،گروه 
جهادی شــهدای ماشین سازی اراک، هیئت سیدالشــهداء)ع( آذرشهر آذربایجان شرقی، 
بسیجیان پایگاه امام رضا)ع( مسجد امام رضا)ع( منطقه 17 تهران، بسیجیان پایگاه صاحب 
الزمان)عج( اسالمشهر،گروه صافون روستای چلسرخد شهرستان باغملک خوزستان، قرارگاه 
جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی هیئت قمر بنی هاشم ساری،گروه جهادی رایه الهدی 
و پایگاه بســیج مسجد علی بن موسی الرضا)ع( سی متری جی تهران، گروه جهادی حاج 
قاسم سلیمانی شهرســتان ابهر- شهر صائین قلعه استان زنجان و امام جمعه شهر، گروه 
جهادی طرح ســفره نان امام حسن مجتبی)ع( شهرک خرمدشت کرج، هیئت عباسیون 
آذرشهر، قرارگاه مردمی فرهنگی جهادی شهدای غرب مشهد مسجد آفرینش،گروه جهادی 
رحمان روستای قشالق شهرســتان آبیک استان قزوین، بسیجیان مسجد جامع افسریه، 
کانون همبســتگی فرزندان شاهد خراسان جنوبی، بســیجیان گردان 409 امام علی)ع( 
میدان خراســان، قرارگاه جهادی خاتم االئمه تبریز، بســیج پایگاه قمر بنی هاشم هیئت 
شــهدای شــلمچه گروه جهادی یاران منتقم سی متری جی تهران، شبکه جوانان عدالت 
خواه شهرســتان مالیر،گروه جهادی شــهدای باغ فیض مسجد جامع باغ فیض منطقه 5 
تهران، مسجد شهدای اسالم اصفهان، قرارگاه جهادی راه شهیدان شهرستان بناب استان 
آذربایجان شــرقی، گروه جهادی شهید فرهاد رمضانی مسجد حضرت رقیه)س( علی آباد 

اردبیل و  سایر عزیزان و مجموعه های دیگر.
در این گزارش تصویری برای تقدیر از این تالش ها و با پوزش از همه عزیزانی که به 
 علت محدودیت فضای صفحات روزنامه امکان انتشار تصاویر همه آنها میسر نشد گوشه ای

از صحنه های زیبای موج خروشان همدلی در رزمایش مواسات از نظر شما می گذرد.

موج خروشان همدلی در رزمایش مواسات
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مربی تیم  ملی والیبال جوانان ایران درباره تغییرات در کادرفنی تیم بزرگســاالن گفت: با حضور مربی 
ایرانی در راس تیم ملی هم می توانیم به مدال المپیک برسیم. 

علیرضا طلوع کیان در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: اگر برخی معتقدند که ما نیاز به سرمربِی و مدیر 
در راس کادرفنی تیم ملی داریم این نگاه باید به سوی سرپرست تیم ملی، رئیس فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک باشد. باتوجه به عملکرد عالی مربیان ایرانی و کسب عناوین جهانی در رده پایه قطعاً در شرایط کنونی زیر ساخت 
برای حضور یک مربی ایرانی در راس تیم ملی بزرگساالن آماده است. نباید یادمان برود که در گذشته عنوان می شد مگر 
می شــود تیم ملی بزرگساالن ما جزو ۸ تیم برتر جهان قرار بگیرد یا حتی به مسابقات لیگ جهانی برویم؟ اما حاال شاهد 

تحقق تمام این موارد هستیم و نشان دادیم که این موارد دست یافتنی است. 
طلوع کیان با بیان اینکه مطمئن باشــید اگر گروه فنی، سرپرســتی و مجموعه خــوب کار کنند با مربی ایرانی هم 
می توانیم مدال المپیک بگیریم، عنوان کرد: اینگونه نیست که فقط با مربی خارجی به دنبال مدال المپیک باشیم، اما اگر 
اینگونه اســت باید در قرارداد مربی خارجی تضمین کسب مدال المپیک قید شود و در صورتی که مدال کسب نشد از او 
خسارت گرفته شود. اگر کمی ریزبینانه به زمان حضور والسکو در ایران بنگریم عالوه بر تسلط وی بر امور تیمداری، فنی و 
مدیریتی که بسیار عالی بود، این موضوع نیز وجود داشت که به دلیل بی تجربگی مجموعه، متاسفانه والسکو در همه امور 

دخالت می کرد. ما سرمربی تیم ملی بزرگساالن استخدام کرده بودیم، اما گویی او رئیس فدراسیون بود.

مربی تیم والیبال جوانان: با مربی ایرانی هم به مدال المپیک می رسیم
سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال می گوید در صورتی که تیمها ورزشگاه های خود 
برای برگزاری مسابقه در شــب را فراهم نکنند، مجبور به برگزاری بازی در استادیوم و شهر دیگری 

هستند.
سهیل مهدی درباره مخالفت تیم ها با شروع مجدد لیگ برتر گفت: اگر خودمان را جای باشگاه ها بگذاریم می پذیریم 
که شرایط سخت است اما مسئله بین المللی است و در تمام دنیا این وضعیت رخ داده است. امروز شنیدم که دانمارک در 

حال فراهم کردن شرایط برای شروع مجدد مسابقات است.
سرپرست کمیته مسابقات لیگ برتر درباره متضرر شدن تیم های ایرانی در صورت متمرکز شدن لیگ قهرمانان آسیا 
گفت: باشگاه های یرانی در مرحله رفت مهمان بودند و میزبانی نکردند، طبیعتا باید در مرحله برگشت میزبان می شدند که 

با این اتفاق نا به هنگام ممکن است تقویم مسابقات تغییر کند. باید مسائل بین المللی را بپذیریم.
مهدی درباره اینکه آیا ورزشــگاه ها قابلیت میزبانی مسابقات در شب و در هنگام گرمای تابستان را دارند، گفت: 
به واسطه اینکه پیش بینی کردیم امکان دارد مسابقات در ماه مبارک رمضان تمام شود، مکاتبات الزم را با باشگاه ها، 
استادیوم ها و هیئت های فوتبال داشتیم و اعالم کردیم که به سمت تجهیز کردن ورزشگاه ها برای برگزاری در شب 
بروند. اگر باشگاهی ورزشگاه خود را تجهیز نکند، به علت تذکرات قبلی ممکن است ورزشگاه برخی از تیم ها را عوض 

کنیم.

احتمال سلب میزبانی برخی از تیم ها در صورت ادامه لیگ برتر فوتبال

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم احمد قاسمی کرانی
گذران جوانی بر مدار پاکی و جهاد

امروز سی امین سالگرد والدت شهید مدافع 
حرم احمد قاسمی کرانی است. این شهید، دوم 
اردیبهشت سال 1369 در روستای کران از توابع 
شهرســتان فارسان متولد شد. او از جوانانی بود 
که همه زندگی اش بر مدار رشــد و شــکوفایی 
علمی، خدمت به مردم و بــه ویژه محرومان و 

دفاع از حق گذشت.
 وی در رشــته مهندسی مکانیک تحصیل 

کرد. همزمان با تحصیل در دانشــگاه در دوره های پیشــرفته علمی در بحث 
نانو کامپوزیت ها و دوره های انجمن علمی فعالیت زیادی داشــت. شرکت در 
اردوهای طرح هجرت مناطق دورافتاده اســتان اصفهان در پشــت کوه های 
فریدون شهر و مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از دیگر سوابق 
این شهید اســت. بعد از گذراندن دوران سربازی، در آزمون کارشناسی ارشد 
شــرکت کرد که پذیرفته شــد، اما به خاطر عشق به جهاد و شهادت، تصمیم 

گرفت که به مدافعان حرم بپیوندد.
قاســمی کرانی، در شــهریور ســال 1394 برای اعزام به سوریه به طور 
داوطلبانــه اعالم آمادگی کــرد. وی پس از پیگیری هــای الزم، آموزش های 
تاکتیکی با سالح را کســب نمود و پس از تایید صالحیت از رده های امنیتی 
در تیپ دوم تکاور امام حســن مجتبی)ع( قرار گرفت. در نهایت، در رســته 
آر پی جی زن گردان امام حســین مشــغول به جهاد شد. احمد قاسمی کرانی، 
پس از چند روز مبارزه در اطراف شــهر حلب در منطقه عملیاتی زیتان برای 
بازپس گیری روســتاهای  اطراف الذقیه، شــانزدهم آذرماه 1394 بر اثرگلوله 
داعشی ها به شهادت رسید. پیکر این مدافع حرم پس از تشییع باشکوهی که 

انجام گرفت در گلزار شهدا زادگاهش به خاک سپرده شد.

دو ماه پس از جریمه 120 هزار دالری AFC اتفاق افتاد

خط و نشان فدراسیون فوتبال برای باشگاه های بدهکار
مجوز حرفه ای دیگر صادر نمی شود!

اخبار کوتاه از فوتبال

سرویس ورزشی-
نزدیک بــه دو ماه پس از جریمــه 120 هزار 
دالری فدراســیون فوتبال از سوی AFC ، نبی دبیر 
فدراســیون اعالم کرد که دیگر برای باشگاه های 

بدهکار مجوز صادر نمی شود.
دومین نشست بررسی بدهی و پرونده های بین المللی 
باشگاهها روز گذشته با حضور دبیرکل فدراسیون فوتبال 
و نمایندگان باشــگاهها برگزار شــد. در این نشست که 
عالوه بر نبی، محمود شیعی عضو هیئت رئیسه، مسئوالن 
کمیته هــای مربوطه در فدراســیون فوتبــال همچنین 
فرهاد حمیداوی مدیرعامل و مالک باشــگاه شهر خودرو 
و نمایندگان باشــگاه های اســتقالل، پرسپولیس، سایپا 
و رایــکای بابــل برگزار شــد، عالوه بر بررســی بدهی و 
پرونده های بین المللی باشــگاه ها موضوعــات مرتبط با 
نحوه انعقاد قرارداد، جذب بازیکن، دریافت پرونده مجوز 

حرفه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
نبی دبیر فدراســیون فوتبال در این نشســت اظهار 
داشــت: حل موضوع بدهی های داخلی و بین المللی یکی 
از شــروط دریافت مجوز حرفه ای است که کمیته صدور 
مجوز طبق دستورالعمل و مقررات با دقت در این خصوص 
مســتندات مربوطه را پیگیری می کند و در صورتی که 
این گونه مشکالت حل نشــود، دیگر امکان صدور مجوز 
وجود نخواهد داشــت. در این صورت اگر باشگاهی موفق 
به دریافت مجوز نشــود، حتی با کســب عنوان قهرمانی 
لیگ امکان حضور در مســابقات لیگ قهرمانان آســیا را 

نخواهد داشت. 
وی اضافه کرد: در این جلسات می تواند نکاتی مطرح 
شود که به روند فعالیت باشگاه ها و کاهش مشکالت آنها 
کمک کند. از جمله موضوعــات مهم دقت نظر در نحوه 
انتخــاب و جذب بازیکــن خصوصاً اســتخدام بازیکنان 
خارجی و رعایت قانون در تنظیم قرارداد است. باشگاه ها 
باید به شکلی در این حوزه عمل کنند که کمترین آسیب 

استوکس بقیه دستمزدش را از پرسپولیس می خواهد!
مدیر حقوقی باشــگاه پرسپولس می گوید وکیل آنتونی استوکس با ارسال 
نامه ای خواســتار پرداخت مابقی دســتمزد او شده اســت. مهدی خواجه وند 
درباره آخرین وضعیت پرونده آنتونی اســتوکس هم گفت: ما درباره این بازیکن 
پرونده ای نداریم. باشــگاه بر حسب تکلیف نامه هایی که نیاز بود را ارسال کرده 
است. وکیلشــان نامه ای به باشگاه فرستادند و تشکر کردند به خاطر مرخصی! 
و خواستار پرداخت مابقی دستمزدشان شدند.استوکس پیش از این 1۵۰ هزار 
دالر را بــه عنوان پیش قرارداد دریافت کرده و پــس از تنها 63 دقیقه بازی و 
بدون اینکه حتی یک بازی در ترکیب ثابت پرســپولیس بازی کند، اردوی این 

تیم را بدون اجازه ترک کرد.
خواجوند در پاســخ به این سؤال که آیا مشخص است کمیته استیناف چه 
زمانی به پرونده بازی پرسپولیس و سپاهان از دور برگشت رقابت های لیگ برتر 
رســیدگی می کند؟ تصریح کرد: کمیته اســتیناف برای روز پنج شنبه تشکیل 
جلســه خواهد داد و از نمایندگان دو باشــگاه نیز خواســته است در جلسه ای 
با این کمیته حضور پیدا کنند.البته به اعتقاد ما، حکم بدوی از ســوی کمیته 
انضباطی، با توجه به مســتندات، آیین نامه بازی هــا، گزارش های داور و ناظر 
مســابقه، نمایندگان فدراسیون فوتبال و فرماندهان نیروی انتظامی و اظهارات 
خود مدیرعامل وقت سپاهان و بازیکنان و عوامل تیم به درستی صادر شد. این 
حکم جامعه فوتبال و افکار عمومی را هم اقناع کرد. محتویات این پرونده شامل 
گزارش های رسمی از مجموعه اتفاقات، مستندات و اظهارنظرهای صورت گرفته 

کامال روشن و شفاف است.
ملوان بدهی پاشنکو را پرداخت کرد

باشــگاه ملوان بعــد از ضرب االجل فیفا، بدهی دروازبــان خارجی خود را 
پرداخت کرد. پس از ضرب االجل یک ماهه فیفا به باشگاه ملوان جهت پرداخت 
مطالبات ســرگئی پاشنکو دروازه بان سابق ملوان بندرانزلی ، صبح دیروز بدهی 
این بازیکن پرداخت و  تســویه شد.این پرونده خارجی باشگاه ملوان بود که در 
جلسه دیروز فدراســیون فوتبال با مدیران باشگاه های بدهکار مورد بحث واقع 

شده بود.
مدیران باشگاه ها به فکر پرداخت بدهی ها باشند

 نه جذب بازیکن جدید
رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال می گوید: 

مدیران باشگاه ها باید به فکر پرداخت بدهی ها باشند.
جمشــید نورشرق درباره جلســه با برخی از مدیران باشــگاه ها اظهار کرد: 
همان طور که اطالع دارید وضعیت مالی باشــگاه های ما مناســب نیست، اغلب 
باشــگاه های ما بدهکار و دارای بدهی های انباشــته هستند. متاسفانه وقتی نقل 
و انتقالی در باشــگاهی انجام می شود بدهی ها تســویه نمی شوند و این بدهی ها 
بــدون اینکه پرداخت شــوند به بعد منتقل شــده اند. از زمانی که کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان را بر عهده گرفتیم تالشمان بر این بود مسیری را طی کنیم که 
بدهی های زیادی از باشــگاه ها تعیین تکلیف شود اما مشکل به گونه ای است که 
رشد بدهی ها از حل و فصل آنها بیشتر است.رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
و مربیان همچنین گفت: ما باید طوری باشگاه ها را مدیریت کنیم که بدهی برای 
آینده نگذارند. وقتی تعهدات باشــگاه ها را می دانید چرا قراردادی منعقد می شود 
که هیچ تناســبی با بودجه تعیین شده ندارد. همین گونه اتفاقات باعث می شود 
شکایت هایی علیه باشگاه ها تنظیم بشود. اگر مسئولیت قانونی و حقوقی مدیران 
به آنها تفهیم بشود و به گونه ای باشد که اگر مدیر تصمیمی بگیرد که خساراتی به 
مجموعه وارد کند از او ضمانت بگیرند شاید دیگر شاهد چنین تصمیماتی نباشیم.

بحرین میزبان لیگ قهرمانان آسیا؟
فدراسیون فوتبال بحرین اعالم کرد که کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز هیچ 

درخواست میزبانی به این کشور برای لیگ قهرمانان آسیا نداده است.
به گزارش ســایت عربی کوره، کنفدراســیون فوتبال آسیا با توجه به شیوع 
ویروس کرونا لیگ قهرمانان آسیا را به حالت تعلیق درآورد.باتوجه به اینکه هنوز 
کرونا از بین نرفته و بیشتر کشورها قانون منع تردد هوایی وضع کرده اند پیش بینی 
می شــود که لیگ قهرمانان آســیا به صورت تک بازی و به میزبانی یک کشــور 
برگزار شود.شرط AFC این است که کشوری که به عنوان میزبان انتخاب می شود 
نماینده ای در لیگ قهرمانان آســیا نداشته باشــد و این باعث می شود تا شانس 
بحرین بیشتر باشد. فدراسیون فوتبال بحرین اعالم کرد که AFC هنوز درخواستی 
از این کشــور برای میزبانی نداشته است.شــیخ علی بن خلیفه رئیس فدراسیون 
فوتبال بحرین گفت: ما هنوز درخواستی از AFC دریافت نکرده ایم. چنین میزبانی 

نیاز به بررسی دقیق دارد و نمی توان به این آسانی تصمیم گرفت.

و مشکالت را در پیش داشته باشند و بتوانند به تعهدات 
خودشــان در قرارداد عمل کننــد. از جمله توصیه های 
اثربخش انعقاد قرارداد ریالی اســت که می تواند بسیاری 
از این موارد اختالفات و شکایات به دلیل عدم انجام تعهد 

را رفع کند. 
AFC جریمه 120 هزار دالری از سوی

این اظهارات مهدی محمد نبی در شــرایطی مطرح 
شد ششم اسفندماه سال 139۸ فدراسیون فوتبال ایران 
به اتهام صدور مجوز حرفه ای نادرست برای نمایندگانش 
 AFC به منظور حضور در لیگ قهرمانان آســیا، از سوی

مبلغ 1۲۰ هزار دالر جریمه شد. 
در حکمی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم 
شد، آمده بود: »فدراسیون فوتبال طبق بندهایی از قوانین 
اخالق و انضباطی AFC مبلغ 1۲۰ هزار دالر جریمه شد. 
۸۰ هزار دالر از این مبلغ تا دو سال آینده به حالت تعلیق 

درآمده است و در صورت تکرار تخلف، فدراسیون فوتبال 
موظف به پرداخت آن خواهد بود و در صورت تکرار چنین 
تخلفی، مجازات شدیدتری برای فدراسیون فوتبال در نظر 
گرفته خواهد شد. فدراسیون فوتبال باید در 3۰ روز آینده 

اقدامات غیرقانونی خود را حل و فصل کند.«
فدراسیون های عضو AFC باید هر سال مجوز حرفه ای 
نمایندگان خود را بررســی و صادر کنند. در سال ۲۰19 
فدراســیون فوتبال این مجوز را برای تیم های استقالل، 
پرسپولیس، سایپا و ذوب آهن صادر کرد.مجوز حرفه ای 
تیم ها بعد از بررســی پنج معیار اصلی شــامل مســائل 
ورزشــی، اداری و پرســنلی، حقوقی، مباحــث مالی و 

زیرساخت ها و استادیوم صادر می شود.
در صــدور این مجوز، شــرایط برگزاری مســابقات، 
دیدارهــای تیم های پایــه، قراردادها، شــرایط تجاری و 
اقتصادی، مباحث مالی و زیرســاخت ها بررسی می شود. 

در حالی این مجوز ســال 97 بــرای هر چهار تیم ایرانی 
صادر شد که فدراسیون فوتبال عربستان مجوز حرفه ای 
دو نماینده خود را صادر نکرد و تنها با دو نماینده در این 

رقابت ها حاضر شد.
آمار باشگاه ها در پرونده های فیفا تلخ است

در نشســتی که دیروز در فدراســیون فوتبال برگزار 
شد، شیعی عضو هیئت رئیسه و اســدی مدیر دپارتمان 
بین المللی فدراســیون فوتبال نیز نظرات خود را در این 
باره مطرح کردند. شیعی در این باره گفت: یکی از اهداف 
این جلسه آسیب شناسی مشکالت فوتبال کشور در این 
حوزه است و به عقیده من باشگاهها باید در جذب بازیکن 
خصوصا بازیکن و مربی خارجی دقت نظر بیشتری داشته 
باشند. ما هم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال همچنین 
سازمان لیگ تالش می کنیم تدابیر مناسبی برای کمک 
به باشــگاهها در این خصوص داشته باشــیم و اقدامات 
موثــری صورت پذیــرد که منجر به کاهش مشــکالت 

حقوقی باشگاهها خصوصا در عرصه بین المللی شود. 
حمیرا اســدی مدیر دپارتمان بین المللی فدراسیون 
فوتبال در این جلسه با اشاره به تعداد قابل توجه پرونده 
شکایت ها از باشگاههای ایرانی در فیفا گفت: فوتبال ایران 
قطعا دارای برند و اعتبار قابل توجه و ارزشمندی در قاره 
آسیا است با این وجود متاسفانه تعدد پرونده شکایات در 
کمیته انضباطی فیفا به وجهه فوتبال ایران آسیب می زند. 
الزم اســت در هنگام عقد قرارداد از وجود کارشناســان 
حقوقی اســتفاده شــود و با توجه به اقدامات پیشگیرانه 
مشــکالت احتمالی موجود در هر قــرارداد کاهش پیدا 
کند. همچنین در دعاوی و پرونده ها از وکالی باتجربه و 
توانمند همین طور مستندات و مدارک به خوبی استفاده 
شود تا شاهد موفقیت و پیروزی باشگاههای ایرانی در این 
دعاوی باشــیم. بسیار تلخ است که بگوییم آمار خوبی در 
این بخش نداریم و الزم اســت در چنین جلساتی به این 

موضوعات رسیدگی شود.

*علیرضا خســروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی 
اهمیت انتخابات فدراسیون های ورزشی که با سرپرست اداره می شوند 
را مورد توجه قرار داد و گفت: انتخابات فدراســیون ها بعد از ماه مبارک 
رمضان آغاز خواهد شــد.وی ادامه داد: انتخابات فدراسیون های تنیس، 
دوومیدانی، ورزش های همگانی، ورزش های دانشگاهی، موتورسواری و 
اتومبیلرانی همچنین ووشو از جمله فدراسیون هایی هستند که قرار است 
در اولویت برگزاری باشند.خسروی تصریح کرد: ووشو در مرحله ثبت نام 
است و فدراسیون های تنیس و همگانی هم در مرحله استعالم قرار دارند.

*طی حکمی از ســوی علیرضا پاکدل رئیس فدراســیون هندبال، حمید رضا 
عزتی رئیس فعلی هیئت هندبال اســتان کرمانشاه به عنوان سرپرست دبیری 

فدراسیون انتخاب شد.
*در هفتمین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراســیون ووشو 
جعفر عرفانیان خواه با حضور در محل اداری این فدراسیون نام نویسی 
کرد.جعفر عرفانیان خواه قهرمان ووشــو کشور و دارنده مدال طالی 
آسیاســت.پیش از این نیز امیرعباس لشگری، حسین اوجاقی، امیر 
صدیقی و علی اســفندیاری ثبت نام کرده بودند.ثبت نام نامزدهای 

انتخابات فدراسیون ووشو تا 6 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
*علیرضا کریمی قهرمان کشتی آزاد درخصوص شرایط جسمانی اش بعد از عمل 
جراحی اظهار داشت: تازه ۲4 ساعت از جراحی می گذرد و پایم متورم است. بعد 
از 1۰ روز مشخص می شود شرایط چگونه خواهد بود. دکترها از این عمل راضی 
بودند و امیدوارم عمل خوبی باشد. ظهر امروز)دیروز(از بیمارستان مرخص شدم 
و در حال حاضر در خانه هستم.نایب قهرمان وزن 9۲ کیلوگرم کشتی آزاد جهان 
افزود: 6 ماه دیگر می توانم روی تشــک بروم و برای حضور در مسابقات پیش رو، 
مشکلی ندارم. بعد از حدود ۲ ماه می توانم کار با وزنه را شروع کنم.وی در مورد 
به تعویق افتادن المپیک نیز گفت: واقعا مشخص نبود پایم همراهی کند. رباطم 
پاره بود و دیگر به این شرایط عادت کرده بود. خوشبختانه المپیک که به تعویق 

افتاد و از همین رو تصمیم گرفتم که این عمل جراحی را انجام دهم.

شیراز- خبرنگار کیهان : 
معاون امور اجرایی حرم احمد بن موسی )ع( گفت: 
در کارگاه خیاطی حرم مطهر شاهچراغ)ع( روزانه سه 

هزار ماسک تولید می شود. 
محسن نعمتی ، افزود: با شکل گیری قرارگاه بهداشت و 
ســالمت در حرم مطهر شــاهچراغ )ع( و بعد از تعطیلی در 
هفته های آخر اسفند ماه پارسال بنا به تدبیر متولی  آستان 
مقدس و پشــتیبانی نماینده ولی فقیه در اســتان قرار گاه 
بهداشــت و سالمت برای حمایت و پشــتیبانی ستاد کرونا 
در ســطح ملی و استان به کمک دانشــگاه علوم پزشکی و 
ارگان های دولتی در آمد. او با اشــاره به اقدامات این قرارگاه 
بیان کرد: یکی از اقدامات انجام شده راه اندازی کارگاه تولید 

ماسک در حرم مطهر است.
نعمتی با اشــاره به اینکه روزانه و در هر شیفت بیش از 

ســه هزار ماسک تولید می شود، تصریح کرد: مسیر توزیع و 
پخش ماسک های تولید شده برای مناطق محروم و حاشیه 
شهر است، که این ماســک های تولید شده متناسب با نیاز 
مناطق محروم و حاشــیه شهر و از ســوی کارگروه یاوران 
و محــالت که یکی از زیر مجموعه های قرارگاه بهداشــت و 

سالمت آستان بوده، روزی یک بار و یا دو بار انجام می شود.
معاون امور اجرایی حرم ادامــه داد: فعالیت ها از جمله 
توزیع بسته های کمک معیشتی برای خانواده هایی که درگیر 
بیماری کرونا هستند، سرکشی و احوالپرسی از کادر درمانی 
در بیمارستان های حضرت علی اصغر، شهید فقیهی و شهید 
چمران و حضور خادمان در این  بیمارســتان ها برای توزیع 
بســته تبرکی حرم حضرت احمد بن موســی )ع( و اقدامات 
پسا کرونا برای اقشار آســیب پذیری که در این مدت درگیر 

شد ه اند، از دیگر اقدامات این قرار گاه است.

لیال دستغیب مدیر امور خدام خواهران در حرم حضرت 
احمد بن موسی )ع( افزود: کارگاه خیاطی قرارگاه بهداشت و 

سالمت از اوایل نوروز 99 شروع به فعالیت کرده است.
او، بــا بیان اینکه در حــال حاضر در ایــن کارگاه ۲۸ 
چرخ خیاطی اســت، اضافه کرد: تمامی این چرخ ها از طرف 

نیرو های خدام و جهادی مشغول به کار هستند.
دســتغیب با تاکید بر اینکه در هر شیفت ۵۰ تا 7۰ نفر 
نیرو فعالیت می کنند، اظهار کرد: اکثر این بانوان جزء خادمان 
افتخاری حرم هستند و درکنار این خادمان  نیرو های مردمی 

نیز  مشارکت دارند.
مدیر امــور خدام خواهران در حــرم حضرت احمد بن 
موسی )ع(  گفت: از زمان شروع تا به امروز بیش از 3۰ هزار 
عدد ماســک برای مناطق محروم و حاشــیه شهر نیز تولید 

شده است.

مدیر حوزه علمیه اســتان یزد گفت: جمعی از 
طالب افغان مقیم اســتان سه هزار بسته غذایی و 
بهداشــتی تهیه و بین نیازمندان محالت مختلف 

توزیع کردند. 
حجت االسالم محمد شمس روز دوشنبه در گفت و گو با 
ایرنا افزود: از این تعداد دو هزار و 6۰۰ بسته بهداشتی و بقیه 

بسته های غذایی بود.
وی ادامه داد: این اقدام در راســتای برگزاری رزمایش 

کمک مومنامه مورد تاکید مقام معظم رهبری انجام شد.
این مســئول اظهار کرد: روحانیون مــدارس علمیه در 
کنار مردم و خیران فعالیت خود را در اجرای کمک مومنانه 

پیگیری می کنند.
شــمس اظهار کرد:  خیران برای مشارکت در این طرح 
کمک های خود را به مساجد و پایگاه های مقاومت شهری و 

روستایی تحویل دهند.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون با همکاری طالب 
پنج هزار جفت دســتکش و همچنین تعدادی ماســک در 

مناطق محروم توزیع شد.

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به جاری شدن سیل در 
برخی مناطق جنوبی و شــرقی این استان در ابتدای سال جاری گفت: 
کاروان هدایای ســپاه برای مردم روستای ســیل زده ده رضا از توابع 

شهرستان ریگان به این منطقه اعزام شد. 
ســرتیپ حســین معروفی، در حاشــیه اعــزام کاروان هدایای ســپاه به 
ســیل زدگان شرق اســتان کرمان افزود: این کاروان از قرارگاه مرکزی شهر بم 
ســپاه ثاراهلل استان کرمان به سمت روستای ده رضا برای توزیع لوازم مورد نیاز 
این منطقه روانه شــده و دارای اقالمی از جمله ۲۰ یخچال 13 فوت، ۸۰ تخته 
فرش، 3۵ اجاق گاز، 16۰ قطعه موکت 9 متری، ۵۵ سرویس قابلمه هفت پارچه 
و 3۵ پنکه ایستاده که از نظر ریالی تقریبا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
وی  با اشــاره به اینکه در مناطق سیل زده ۲۰ روستا با هزار و ۵۰۰ خانوار 
و با جمعیتی حدود شــش هزار نفر مورد بررســی قرار گرفته است بیان کرد: 
دیروز  در منطقه ده رضا شهرســتان ریگان براساس شناسایی های انجام شده  
از قبل، کاالهای مورد نیاز مردم ســیل زده تهیه و در اختیار مردم کم توقع این 

شهرستان قرار گرفت.

مسلمانان چین ۴۰۰ بسته غذایی
 به سیل زدگان ریگان اهدا کردند 

رئیس جمعیت هالل احمر ریگان از اهدای بیش از ۴00 بســته 
غذایی و بهداشتی توسط مردم مســلمان چین به سیل زدگان این 

شهرستان خبر داد. 
بــه گزارش ایرنا، بهزاد عــارف ، افزود: این اقالم شــامل مواد خوراکی و 

بهداشتی به ارزش دو میلیارد ریال است.
وی از توزیع لوازم خانگی شــامل یخچال، کولر و پتو بین ســیل زدگان 
خبر داد و اظهار داشــت: هالل  احمر از ســاعات اولیه بروز سیالب در کنار 

سیل زدگان این شهرستان بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه در مناطق سیل زده توسط خیران 
و جمعیت هالل احمر ارزاق توزیع شده است، اضافه کرد: کمک های جمعیت 

هالل احمر در روستاهای شهرستان ریگان همچنان ادامه دارد.
عارف تصریح کرد : نیروهای امدادی همچنین خدمات رسانی خود را در 

مناطق کوهستانی شهرستان ریگان انجام خواهند داد.

رئیس  واحد خواهران سازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان 
رضوی گفت: تعدادی از بانوان بسیجی و همسران طالب و روحانیون 
به منظور مقابله با کرونا در یک اقدام جهادی روزانه سه هزار لباس 

ویژه کادر درمانی و بیمارستانی در مشهد تولید می کنند. 
فاطمه فدایی ، در گفت وگو با ایرنا افزود: از نیمه اسفند ماه پارسال یکی از 
کارگاه های اقتصاد مقاومتی این سازمان با حضور 4۰ نفر از بانوان سرپرست 
خانوار طلبه و غیرطلبه فعالیت خود را برای تولید لباس یک بار مصرف ویژه 

کادر درمانی آغاز کردند.
وی ادامه داد: از آغاز شیوع کرونا طالب بسیجی هم در عرصه های مختلف 
به منظور مقابله با این ویروس وارد عمل شدند و تبدیل چند پایگاه مقاومت 

بسیج طالب به کارگاه خیاطی و تولید ماسک از جمله این فعالیت هاست.
رئیس  واحد خواهران ســازمان بسیج طالب و روحانیون خراسان رضوی 
گفت: جمعی از بانوان طلبه و بســیجی هم با قبول نماز و روزه استیجاری، 

هزینه آن را صرف تهیه سبد معیشت برای افراد کم برخوردار کردند.
فدایــی، حضور بانوان طلبه در امر غســل دادن درگذشــتگان کرونایی 
را از دیگــر اقدامات بســیج طالب در یک ماه اخیر ذکر و بیان کرد: غســل 
درگذشــتگان کرونایی یکی از واجبات برزمین مانده بود که از اواخر اسفند 
پارســال 3۲ نفر از بانوان طلبه وارد این عرصه شدند و دست کم تا سیزدهم 

فروردین ماه امسال در این کار حضور داشتند.

کاروان هدایای سپاه
 به سیل زدگان ریگان اعزام شد

راه اندازی کارگاه تولید ماسک در حرم مطهر شاهچراغ )ع(

از ازدحام مردم و پیشگیری از تبعات ناشی از عدم رعایت 
موارد بهداشتی و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی وضع 
شــده در جهت کنترل و مهار کرونا ویــروس از عصر روز 
گذشــته، ثبت نام و دریافت ســیم کارت رایگان در تمامی 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی 
و آی ســی تی روستایی در سراسر اســتان ممنوع اعالم 
شده اســت. وی افزود: در راستای رعایت فاصله اجتماعی، 
شهروندان می توانند به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه 
الکترونیکی )وب ســایت( اپراتورهای تلفــن همراه از قبیل 
همراه اول، ایرانســل و رایتل ثبت نام ســیم کارت رایگان را 
انجام دهند تا در اســرع وقت از طریق اداره پســت به محل 

آدرس متقاضیان ارسال شود.
وی اظهار کرد: توزیع کنندگان سیم کارت رایگان اداره  
پست در هنگام تحویل ســیم کارت به متقاضیان باید ابتدا 
نسبت به احراز هویت متقاضی مطمئن و سپس سیم کارت 
را به فرد تحویل دهند؛ از این رو حضور شخص متقاضی در 
محل آدرس وارد شــده و در دســت داشتن مدرک هویتی 

معتبر )کارت ملی( الزامی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن خاطرنشان 
کرد: در صورتی که پیشخوانی طی روزهای مراجعه حضوری  
برای ارائه این سیم کارت رایگان وجهی از متقاضیان دریافت 

کرده باشد، تخلف است.

امام جمعه ایرانشهر
 استعفا کرد

امام جمعه ایرانشــهر ضمن عذرخواهی از مردم ایرانشهر خبر 
استعفای خود را تایید کرد. 

حجت االسالم ســید شــجاع الدین ابطحی امام جمعه ایرانشهر در نامه 
استعفای خود تاکید کرده قصد کمک به کارگران را داشته است.

امام جمعه ایرانشــهر در جنوب سیستان و بلوچستان به دنبال انتقاد از 
وی بــه دلیل فیلمبرداری از کمک نقدی به کارگــران بیکار و پخش آن در 

شبکه های اجتماعی مجبور به استعفا شد.
به تازگی فیلمی از حجت االســالم سیدشجاع الدین ابطحی، امام جمعه 
ایرانشهر منتشر شد که نشــان می داد او در خودرو نشسته و در حال کمک 
نقــدی به کارگران بیکار اســت و راننده وی نیز از ایــن کمک فیلمبرداری 

می کند.
امام جمعه ایرانشهر تاکید کرد: صرفا قصد کمک به کارگران را داشته و 

از مردم ایرانشهر که اسباب تکدر خاطر آنان فراهم شده، پوزش می خواهم.
گفته می شــود اســتعفای امام جمعه ایرانشــهر مورد موافقت شورای 

سیاستگذاری ائمه جمعه کشور قرار گرفته است.
این در حالی اســت که مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری 
ائمه جمعه در سیستان و بلوچستان گفت: استعفای امام جمعه ایرانشهر 
به دفتر زاهدان ارســال نشــده  و احتماال بطور مستقیم به شورا ارسال 

شده است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر اساس پیش بینی های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 
)فائو( در 1۵ روز آینده با حجم بسیار گســترده ای از هجوم ملخ صحرایی به کشور و به ویژه در استان های 

جنوبی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مواجه خواهیم شد. 
محمدرضا درگاهی، در حاشیه سفر به شیراز با بیان اینکه امسال کشور ما از دو جهت مورد هجوم ملخ صحرایی قرار 
گرفته اســت، افزود: حمله این آفت در روزهای آینده از شــرق هندوستان و پاکستان با شدت بیشتری صورت می گیرد 
و با توجه به اینکه در شــبه جزیره عربســتان در حال حاضر مراتع و عرصه های کشاورزی پوشش گیاهی ندارند از طرف 
شمال شرق آفریقا که هم اینک کانون های تخلیه شده دارند با حجمی بیشتر از سال 9۸ به سمت جنوب کشور ما هجوم 

می آورند.
به گفته وی، در مرحله نخســت مبارزه با این آفت، حدود ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار اســتان ها قرار گرفت و 
در مرحله دوم پیش بینی می شود که حدود 3۰۰ میلیارد ریال دیگر ظرف روزهای آتی در هیئت دولت مصوب شود و در 
اختیار استان ها قرار گیرد. سرپرست قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور حقوقی و مجلس، بیان داشت: تا روز سی ویکم 
فروردین 99 ملخ صحرایی در بیش از پنج میلیون هکتار از عرصه های طبیعی و کشاورزی پایش و در سطحی افزون بر 

1۰۰ هزار هکتار مبارزه با این آفت انجام شده و پیش بینی می شود این رقم به بیش از یک میلیون هکتار افزایش یابد. 
درگاهــی گفــت: این آفت به مراتع و عرصه های زراعی و باغی حمله می کند کــه در صورت عدم کنترل و مهار آن، 

خسارت جبران ناپذیری در پی دارد.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور با اشاره به اینکه ملخ صحرایی یک آفت بســیار خطرناک است که بر کشور ما 
تحمیل شده بیان کرد: کشور ما در مسیر حرکت ملخ صحرایی قرار گرفته و فصل بهار جوالنگاه آنان می شود، اما روسای 

سازمان های جهاد کشاورزی و استانداران در استان های درگیر در مدیریت این آفت، موفق عمل کردند.
موج جدید ملخ های صحرایی از شامگاه جمعه دوم اسفندماه 9۸ وارد جنوب فارس شد که بنابر اعالم مسئوالن جهاد 

کشاورزی استان، حجم آن 1۰ برابر حمله پارسال ملخ های صحرایی به کشور بود.

مرگ ۳ نفر بر اثر گازگرفتگی 
اعضای یک خانواده سه نفره دیروز )دوشنبه( در شهرستان اسالم آبادغرب بر اثر گازگرفتگی جان خود را از 

دست دادند. 
رئیس  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ایرنا افزود: در پی تماسی که با فوریت های پزشکی 
شهرســتان گرفته شد متوجه شدیم زن و شوهری جوان به همراه دختر هفت ساله خود در محله بسیجیان اسالم آبادغرب بر 
اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. صائب مدرسی عنوان کرد: براساس معاینات اولیه اعضای این خانواده ۲4 ساعت 
پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بودند. وی عنوان کرد: براساس شواهد و معاینات اولیه علت مرگ 

این سه نفر گاز گرفتگی گزارش شده است.

بابل - خبرنگار کیهان:
فوق تخصص گوارشــی کودکان دانشــگاه علوم 
پزشکی بابل گفت: انگشتر مادر که به صورت اتفاقی 
در حین بازی توســط کودک بلعیده شده بود توسط 
تیم پزشکی و تیم تخصصی آندوسکوپی بیمارستان 

کودکان امیرکال از معده وی خارج شد.
دکتر ساناز مهربانی افزود: جسم خارجی توسط دختر 4 
ســاله اهل زیراب حدود 11 روز قبل بلعیده شده بود که با 
توجه به ســایز جسم خارجی بلع شده و سن و جثه کودک 
دفع نگردید و برای خارج کردن انگشــتر به بابل ارجاع داده 

شد.
با انجام رادیوگرافی و آندوســکوپی جســم خارجی در 
معــده، رؤیت و با آندوســکوپی بدون هرگونــه عوارضی با 
همکاری دکتر اســماعیلی متخصص بیهوشــی و همکاران 
آندوســکوپی خارج شد، بیمار پس از هوشــیاری و با حال 

عمومی مناسب مرخص شد.
بیشترین موارد بلع اتفاقی جسم خارجی در کودکان بین 
سنین 6 ماه تا 4 سال رخ می دهد که سکه و اسباب بازی های 
کوچک شایع ترین موارد جسم خارجی را تشکیل می دهند.

یک دختر هفت ساله بشــاگردی که دچار 
عقرب گزیدگی شــده بود، بــه دلیل تاخیر در 

رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد، 
اظهار داشــت: این دختر بچه ساکن روستایی در شهر 
گافر بــود که به دلیل تاخیر بســیار در انتقال وی به 

بیمارستان، پزشکان موفق به نجات وی نشدند.
حسین هاشــمی، بیان داشــت: اگر بیمار عقرب 
گزیده در شــش ســاعت اول مراجعه نکند، به نوعی 
شانس درمان کامل را از دست می دهد و هر چه زمان 
بیشــتری بگذرد، به دلیل نفوذ سم در جریان خون با 

خطر مرگ مواجه می شود.
وی تصریــح کرد: تــورم موضعی، حساســیت و 
ســوزش، بی قراری، تاری دید، تنگی نفس و افزایش 
تعریق و ترشــح بزاق از عالئم عقرب گزیدگی است و 
فرد عقرب گزیده باید در اسرع وقت به مراکز بهداشتی 

و درمانی مراجعه کند.
طبق گفته بســتگان این دختربچه وی صبح روز 
گذشته دچار عقرب گزیدگی شده و انتقال وی به مرکز 
درمانی سیت و ماسیتی حدود سه ساعت طول کشیده 
و پس از رسیدن به آنجا به بیمارستان سردشت منتقل 
شــده، اما در آنجا نیز اقدامی صــورت نگرفته و بیمار 

ساعت پنج عصر به بیمارستان میناب انتقال یافت.
بــا وجود تالش پزشــکان برای نجــات جان این 

دختربچه، وی صبح دیروز جان خود را از دست داد.

کشف ۴۰ کیلو هروئین
 در همدان

همدان - خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی استان از کشف۴0 کیلو هروئین 

در مالیر خبر داد. 
ســرتیپ »کامرانی صالــح« گفت: در پــي تالش هاي 
اطالعاتي کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان 
بر روی یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر، مشــخص شــد 
کــه اعضای این باند قصد دارند یــک محموله هروئین را از 

استان هاي جنوبي به استان همدان  منتقل کنند.
وی افزود: با هوشمندي ماموران و با همکاري کارکنان 
انتظامي شهرستان مالیر در یک اقدام ضربتي خودرو سواری 
قاچاقچیان در ورودي این شهرستان متوقف و در بازرسي از 
آن، 4۰ کیلو گرم هروئین با لفافه کشف، چهار متهم دستگیر 

و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

کشف ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در کیش

کیش - خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش از کشف ۴۵ هزار لیتر 
سوخت قاچاق از سه فروند لنج و دستگیری 13 خدمه آنها خبر داد. 
ســرهنگ »علي اصغر جمالي« گفت: در اجرای طرح یک روزه برخورد 
و مبارزه با قاچاق سوخت، نیروهای پایگاه دریابانی کیش حین کنترل نوار 
مرزی به ســه فروند لنج باری و صیادی را که در حال گذر به ســمت مرز 

بودند، مشکوک شدند.
وی افــزود: ماموران دریاباني پس از توقف لنج ها و در بازرســي از این 
سه شــناور موفق شدند، 4۵هزار لیتر ســوخت قاچاق را کشف و ضبط و 
همچنین 13 خدمه این لنج های باری و صیادی را دستگیر و تحویل مقام 

قضائی دهند.
وی افزود: این افراد پس از جمع آوری سوخت به صورت شبانه با حضور 
در نقطــه صفر مرزی و حتی ورود به آب های مرزی کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس اقدام به فروش ســوخت های جمع آوری شــده به شناورهای 

خارجی می کنند.
وی تاکید کرد: قاچاقچیان سوختی که با زحمت فراوان در داخل کشور 
تولید می شود را با هدف درآمد نامشروع و سودجویی به آن سوی مرزهای 

آبی قاچاق می کنند.

انهدام باند زورگیری مسلحانه
 در مشهد 

پلیس مشهد باند زورگیری، شرارت و سرقت با تهدید اسلحه 
را متالشی کرد. 

رئیس  پلیس امنیت عمومی خراسان  رضوی، با بیان این مطلب به ایرنا 
افزود: طبق بررسی های پلیس، گردانندگان این باند با تهدید اسلحه اقدام به 
شرارت، سرقت های خشن و زورگیری در شهرهای مشهد، قوچان و چناران 

کرده و متواری شده  بودند.
سرهنگ امید نودهی، افزود: پلیس در عملیاتی با کنترل و مراقبت های 
گسترده پس از شناسایی مخفیگاه های متهمان در روز یکشنبه با هماهنگی 

مقام قضایی وارد عمل شد.
رئیس  پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی گفت: در این عملیات 
غافلگیرانه هشت گرداننده اصلی باند دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه های 
آنان دو قبضه اســلحه کلت کمری جنگی به همراه چهار تیرفشــنگ و دو 
قبضه اسلحه شکاری، یک قبضه شمشیر، یک قبضه قمه، یک قبضه چاقو و 

مقداری مشروبات الکلی دست ساز کشف شد.
نودهی افزود: همچنین ســه دســتگاه خودروی سواری پژو 4۰۵ که با 
اعمال تغییرات در سیســتم موتور و باال بردن قدرت شتاب از آنها در انجام 

اعمال مجرمانه استفاده شده بود نیز توقیف شد.
وی اضافه کــرد: دو متهم این پرونده به اتهام قتل و مشــارکت در قتل 
تحت تعقیب مراجع قضایی بودند و بقیه اعضای باند نیز دارای سوابق متعدد 

بوده و تحقیقات از آنان ادامه دارد.

فروش حضوری سیم کارت های رایگان در گیالن متوقف شد 

دختر ۷ ساله بشاگردی 
قربانی تاخیر در انتقال

 به بیمارستان شد

مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات گیالن 
از توقف فــروش و ارائه رایگان ســیم کارت تمامی 
اپراتورهای تلفن همراه در دفاتر پیشخوان دولت در 
اســتان خبر داد و گفت: اداره پست سیم کارت های 

رایگان را تحویل متقاضیان می دهد. 
 فرزاد توکلی، در گفت و گو با ایرنا با  اشــاره به دســتور  
وزیر ارتباطــات در ارائه ســیم کارت های رایگان به صورت 
حضوری افزود: افراد سرپرســت خانــوار باید از این پس به 
صــورت الکترونیکی و از طریــق درگاه اینترنتی اپراتورهای 

تلفن همراه، نسبت به ثبت نام سیم کارت اقدام کنند.
وی با  اشــاره به تصمیم دولت جهت اعطای تسهیالت 
یک میلیون تومانی و لزوم داشــتن سیم کارت تلفن همراه 
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور:به نام شخص سرپرست خانوار تصریح کرد: برای جلوگیری 

موج جدید ملخ صحرایی تا 1۵ روز آینده به کشور وارد می شود

طالب خارجی مقیم یزد
 ۳ هزار بسته حمایتی 

توزیع کردند

خارج کردن انگشتر
 از معده کودک زیرابی

 در بابل

طالب بسیجی مشهد 
روزانه ۳ هزار لباس پزشکی 

تولید می کنند



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 آنها از سوی 

کیهان نیست.
 ماجرای یک حلقه خاص

 »سیدنظام الدین موســوی«: »مطابق برخی گزارش ها وارادات نهاده های 
دامی در انحصار یک حلقه خاص اســت و این حلقــه اوالً بازار را به دلخواه 
خود کنترل نموده، ثانیاً به شــیوه های مختلــف در روند خودکفایی در این 
عرصه کارشکنی می کنند. دعا کنید و مطالبه و حمایت، تا بتوانیم بر عمر این 

انحصارات مافیاپرور نقطه پایان بگذاریم.«
 استداللی به نام خودم

 »محســن مهدیان« با انتشــار این تصویر نوشــت: »مدافع ترامپ است،  
می گوید ماســک ممنوع، بدن خودم است و انتخاب خودم. شما به این شعار 
می خندید اما این شــعار سال ها مهم ترین اســتدالل خیلی ها در داخل بوده 
است. چهارشنبه های سفید را با همین شعار راه انداختند. عقب تر هم بریم؟ 
با همین اســتدالل و به اســم آزادی فردی به عقاید دیگران توهین کردند و 
کار بدانجا رســید که سپاه امام حســین را هم خشونت طلب معرفی کردند. 
اینها البته مهم نیست با همین استدالل برخی گفتند رای خودمه و انتخاب 

خودم.«
 

اماکن مذهبی بسته اما بازار باز
 »محسن پورعرب« با اشــاره با خبر بازگشایی و فعالیت بازارها و پاساژها 
از اول اردیبهشــت نوشــت: » روحانی: تا نیمه اردیبهشت مردم مثل گذشته 
مراعــات و راز و نیاز فردی را جایگزین اجتماعات در ماه رمضان کنند؛ برای 
اماکن متبرکه و مقدس، شرایط قبلی تا نیمه اردیبهشت ادامه پیدا می کند. 
اسالم  لیبرال مسلک ها معتقد اســت اماکن مقدس محل شر است اما بازار و 

پاساژ و مراکز تجاری محل خیر!«
 هرچه رشته بودیم پنبه شد

 »جعفر بلوری« با بیان مشــاهدات روز گذشته اش نوشت: »ترافیک امروز 
تهران )خیابان جمهوری به ســمت شــرق، بازار تهران و...( وحشتناک بود. 
همکارها خیلی دیر به روزنامه رســیدند. احتماال به دلیل برداشته شدن طرح 
ترافیک. یک جور هرج و مرج و »رهاشــدگی« حس می شــد. فکر می کنم، 

هرچه در این مدت با طرح فاصله گذاری و قرنطینه رشته بودیم، پنبه شد!«
جهت اطالع آقای آذری جهرمی

 »قاسم اکبری«: »علیکم بالمتون ال بالحواشی! جناب آقای جهرمی، جهت 
اطالع جنابتان: برنامه شاد )شــبکه آموزشی دانش آموزان( که در این روزها 
جایگزین کالس درس شــده به دفعات زیاد قطع و وصل می شود و مشکالت 
فراوانی دارد. اگر زحمتی نیســت و تلگرام و اینستاگرام و توئیتر و شوآف ها 
و طرح هــای تبلیغاتی و حمله به صداوســیما، وقتی برایتان باقی می گذارند 
لطفا به متخصصین وزارتخانه تان بفرمایید که آموزش و پرورش را در اجرای 

کالس های مجازی یاری نمایند.«

غارنشینی 
گردشگران 

در دوران کرونا

6 گردشگر که به خاطر توقف پروازها هند
در هندوستان گرفتار شده بودند به خاطر 

بی پولی مدتی را در غار زندگی کردند.
به گزارش اســپوتنیک به نقــل از آژانس 
خبری هندوســتان تایمز، گردشگرانی که در 
هند بدون پول گیر کرده بودند برای مدتی در 

غاری زندگی می کردند.
پلیس ایالتی »اوتاراکند« اعالم کرد که موفق به پیدا کردن 6 گردشــگر 
خارجی شده که به دلیل تمام شدن پولشان و عدم وجود پرواز برای بازگشت 

به وطنشان چند روز مجبور شدند در غار زندگی کنند. 
این گردشــگران بعد از 24 مارس، از هتل خود خارج شــدند و به دلیل 
تمام شدن پولشــان مجبور شدند در غاری نزدیکی رودخانه »گنگ« ساکن 
شوند. این افراد غذا را در طبیعت پیدا می کردند و از رودخانه آب می گرفتند.

این گردشــگران از کشــورهای اوکراین ،ترکیه ، آمریکا ، فرانسه و نپال 
بودند که پس از پیدا شــدن به یک مرکز قرنطینه منتقل شدند،هرچند هیچ 
یک از آنها عالئم کروناویروس را نداشــتند ولی باید تا باز شدن مرزها در این 

مرکز حضور داشته باشند.

شناسایی بیش 
از ۲۰۰۰ زندانی 
مبتال به کرونا

دپارتمان اصــالح و بازپروری اوهایو آمریکا
در آمریــکا از شناســایی دو هزا و ۳۱۵ 
زندانــی آلوده به کروناویروس در ســه 
 مجتمع اصالح و بازپروری این ایالت خبر 

داد.
به گزارش ایسنا، بنابر اعالم این دپارتمان 

در روز شــنبه، بیش از هــزار و 400 مورد ابتال به بیمــاری کووید-۱۹ در 
مجتمع های اصالح و بازپروری شناسایی شد که با ۹00 مورد شناسایی شده 

در روز گذشته مجموع آنان به 2۳۱۵ مورد رسید.
شــبکه خبــری CNN اعالم کــرد در ایالــت اوهایو بیــش از ۱۱ هزار 
 و 602 مــورد ابتــال به بیماری کووید-۱۹ و 4۷۱ مورد فوتی گزارش شــده 

است.

۱۲ کارمند و پیمانکار شهرداری اردبیل 
به حبس طوالنی مدت محکوم شدند 

رئیس کل دادگستری اردبیل از صدور حکم بدوی پرونده فساد 
در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اردبیل خبر داد و گفت: بر 
اساس رای صادره دادگاه، ۱۲ نفر شامل شش کارمند و شش پیمانکار 

به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند. 
 ناصر عتباتی، با اشــاره به انجام تحقیقات مفصل در رابطه با این پرونده 
بر اساس گزارش اداره کل اطالعات استان اردبیل، جرایم این افراد را ارتشا و 
تضییع حقوق دولتی و عمومی اعالم کرد. وی بیان کرد: فاکتورسازی، تبانی، 
دریافت رشــوه و پورسانت و تضییع حقوق بیت المال از جمله اتهامات اصلی 
متهمان می باشــد. این پرونده از پارسال و با کشــف فساد مالی در سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری اردبیل در حال رسیدگی بود.
هالکت قاچاقچی مسلح مواد مخدر 

در هرمزگان
فرمانده انتظامی اســتان از هالکت یک قاچاقچی مواد مخدر و 

شرور مسلح در یک عملیات پلیسی در بستک خبر داد.  
سرتیپ »غالمرضا جعفری« گفت: ماموران انتظامی شهرستان »بستک« 
حین گشــت زنی در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان به یک دستگاه 

خودرو سمند مشکوک و دستور توقف دادند.
وی افزود: قاچاقچیان بدون توجه به دستور پلیس و عالئم هشداردهنده 
اقــدام به فرار کردند که پــس از تعقیب و گریز طوالنی عرصه را برخود تنگ 
دیده و اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کردندکه با توجه به برتری حجم 

آتش مأموران، خودرو متوقف و یکی از قاچاقچیان به هالکت رسید.
این مقام ارشــد انتظامی ادامه داد: در بازرســی از خودرو، ۷۳ کیلوگرم 
تریــاک به همراه یک قبضه ســالح جنگی کالش با دو تیغه خشــاب و 2۳ 

فشنگ جنگی کشف شد.
انفجار واحد مسکونی 

یک کشته برجای گذاشت
رئیس آتش نشانی اســفراین از وقوع انفجار گاز در یک واحد 
مسکونی این شهر خراسان شمالی خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه 

زن ۵۷ ساله کشته شد. 
حمید قهرمانلو ، در گفت و گو با ایرنا علت این انفجار را احتماال نشــت گاز 
خانگی عنوان کرد و گفت: در اثر این حادثه که صبح دیروز رخ داد بخش هایی از  
یک واحد مسکونی در خیابان شیخ آذری شهر 60 هزار نفری اسفراین تخریب 
شــد. وی افزود: علت دقیق انفجار همچنان در دست برررسی است اما شواهد 

اولیه نشان می دهد که تجمع گاز و اتصال برق سبب این حادثه شده است.

نگرانی از 
احتمال آغاز 

موج دوم کرونا

فرانسه 

ابتکار عجیب برای 
تردد در روزهای 

کرونایی!

بوسنی وهرزگوین

در حالی که دولت فرانســه از اتخاذ 
تدابیری برای کاهــش محدودیت تردد 
موج  دربــاره  نگرانی هایی  داد،  خبــر 
این کشور وجود   دوم شــیوع کرونا در 

دارد.
  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 

از شبکه الجزیره، تصمیم برای کاهش محدودیت های مربوط به تدابیر فاصله 
گذاری اجتماعی در فرانسه و کاهش تدابیر از روز یازدهم ماه آینده میالدی)مه( 
، آغاز خواهد شــد، اما نگرانی هایی درباره موج جدید شیوع ویروس کرونا در 
فرانســه وجود دارد که ممکن اســت بدتر از موج نخست شیوع این بیماری 
باشد؛ بنابراین برای کاهش محدودیت ها، دو پیش شرط ضروری وجود دارد 
که کنترل روند شــیوع کرونا و کاهش بستری مبتالیان در بیمارستان و نیز 
کاهش فشــار بر بیمارســتان ها به ویژه بخش مراقبت های ویژه است. بدون 
 تحقق این دو شرط، کاهش محدودیت ها در زمان تعیین شده، عملی نخواهد 

شد.
نخســت وزیر فرانســه نیز روز جمعه گفت: با وجود تعیین شدن زمان 
کاهش محدودیت ها، این موضوع به هیچ وجه به معنای بازگشــت به زندگی 
عادی نیست. او پیش از این هم از فرانسوی ها خواسته بود برای دوازدهم ماه 
مه به گونه ای که به معنای بازگشت به شرایط عادی باشد، برنامه ریزی نکنند. 
به گفته او، از ســرگیری زندگی عادی مــردم، احتمال به زمان طوالنی نیاز 
خواهد داشــت. تدابیر فاصله گذاری اجتماعی در دوازدهم مه در فرانسه لغو 
نخواهد شــد و مردم همچنان باید تدابیر پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک 
را رعایت کنند. وی از کارکنانی که امکان دورکاری دارند، خواست همچنان 
به این صورت، فعالیت خود را پیگیری کنند؛ بنابراین می توان گفت، با اینکه 
نوعی کاهش محدودیت ها اعمال خواهد شــد، اما زندگی به شرایط عادی باز 

نخواهد گشت.

ابتکار یک مرد جوان برای قدم زدن 
در خیابان در شــرایط کرونایی به سوژه 

رسانه ها تبدیل شد.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
ویــروس کرونا تاکنون نزدیک به دو میلیون و 
۵00 تن را در جهان آلوده کرده اســت، با این 

حال تعدادی از شهروندان برای دور زدن قرنطینه و خارج شدن از خانه دست 
به ابتکاراتی زده اند، مانند یک شهروند اهل بوسنی و هرزگوین که برای قدم 

زدن در خیابان از روشی عجیب استفاده کرد.
»دادو هــوِرم« برای آنکــه بتواند بدون جلب توجــه ماموران پلیس در 
شــهر تردد کند، از کارتن مقوایی اســتفاده کرد. این مرد در حالی که خود 
 را در یــک کارتن پنهان کرده، بــه آرامی در خیابان حرکت می کند، تا دیده 

نشود!

صفحه 1۰
سه شنبه ۲ اردیبهشت 1۳۹۹
۲۷ شعبان 1۴۴1 - شماره ۲۲۴۴۶

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت 
شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

1( محل دریافت اســناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین برای خرید اسناد 
مناقصه می توانند با در دســت داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 
1001 نزد بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)ســام ا... علیها( به آدرس جاده قدیم تهران، قم 
ساختمان اداری شــماره یک ســازمان، اداره قراردادها مراجعه نمایند. 2( میزان سپرده 
شــرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ 665/800/000 ریال را به عنوان سپرده 
شــرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی تهیه شــده در سطح استان تهران در وجه 
ســازمان بهشت زهرا)س( با اعتبار حداقل ســه ماه و قابل تمدید با وجه واریزی به حساب 
1003 بانک شــهر شعبه بهشت زهرا)س( به نام ســازمان بهشت زهرا)س( به همراه اسناد 
مناقصه در پاکت الف به دســتگاه مناقصه گزار ارائه نمایــد. 3( هزینه آگهی: در روزنامه 
همشــهری و کیهان به عهــده برنده مناقصه می باشــد. 4( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ 

انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه 
می باشــد. )ســاعت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری می باشد(. 5( بدیهی است شرکت در 
مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد 
بوده و ســازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت. ضمنًا مشروح شرایط 
مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی 

امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهی مناقصه عمومی شماره: ۹۹/۳

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شرایط متقاضیمدت )ماه(برآورد اولیه)ریال(میزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه
عملیات 

رنگ آمیزی، 
پاکسازی و 

شستشوی نما در 
محوطه سازمان 
بهشت زهرا)س(

یکسال665/800/0006/658/000/000

1- دارا بودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشــخیص صاحیت معتبر و مرتبط، دارای 
ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور )ارائه یک نمونه 
قرارداد مشــابه با شــهرداری تهران( یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور 
خدمات شهری شهرداری تهران 2- ارائه گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت 

کار یا ارائه تأییدیه ثبت نام

شهرداری حرم مطهر امام)ره( در نظر دارد عملیات مشروحه زیررا از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

1( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشــنهادات: کلیه داوطلبین برای 
خرید اسناد مناقصه می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500/000 
ریال به شــماره حساب 1001 نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا)سام ا... علیها( 
به آدرس جاده قدیم تهران، قم ســاختمان اداری شــماره یک ســازمان، اداره 
قراردادها مراجعه نمایند. 2( میزان سپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان 
می بایســت مبلغ 350/400/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به 
صورت ضمانتنامه بانکی تهیه شــده در سطح اســتان تهران در وجه شهرداری 
حرم مطهر امام )ره( با اعتبار حداقل ســه مــاه و قابل تمدید یا وجه واریزی به 
حساب 1007 بانک شهر شعبه بهشــت زهرا)س( به نام شهرداری حرم مطهر 
 امام)ره( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید. 
 3( هزینه آگهی: در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

 4( مهلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز در اوقات اداری 
جهت دریافت و تکمیل و تحویل اسناد مناقصه می باشد. )ساعت تحویل پاکات تا 
پایان وقت اداری می باشد(. 5( بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به 
منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً مشروح شرایط مناقصه 
در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی 

امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده »الف« و »ب« تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی شماره: ۹۹/۴

روابط عمومی 
سازمان بهشت زهرا )سالم ا... علیها(
www.beheshtezahra.ir

شرایط متقاضیمدت )ماه(برآورد اولیه)ریال(میزان سپرده )ریال(موضوع مناقصه

عملیات رنگ آمیزی، 
پاکسازی و شستشوی 
نما در محوطه حرم 

مطهر امام)ره(
یک سال350/400/0003/504/000/000

1- دارا بــودن گواهینامه تعیین توان فنی و تشــخیص صاحیت معتبر و مرتبط، 
دارای ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار از سازمان برنامه و بودجه کشور )ارائه 
یک نمونه قرارداد مشــابه با شهرداری تهران( یا از اداره کل برنامه ریزی و توسعه 
شــهری امور خدمات شهری شــهرداری تهران 2- ارائه گواهی صاحیت ایمنی 

پیمانکاری از وزارت کار یا ارائه تأییدیه ثبت نام

ســخنگوی وزارت بهداشــت با بیــان آخرین 
آمارهای مربوط به کرونا در کشور در واکنش به برخی 
اظهارنظرها درباره آمار های وزارت بهداشــت گفت: 
آماری که ما اعالم می کنیم موارد شناســایی شده و 

قطعی است.
به گزارش وبــدا، کیانوش جهانپور دیروز در نشســت 
خبــری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد،گفت: از 
روز یکشنبه تا دوشنبه اول اردیبهشت و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، هزار و 2۹4 بیمار جدید مبتال به کووید 

در کشور شناسایی شد.
جهانپور بــا بیان اینکه مجموع بیمــاران کووید۱۹ در 
کشــور به 8۳ هزار و ۵0۵ نفر رسیده است، افزود: متاسفانه 
در طول 24 ســاعت گذشته، ۹۱ بیمار کووید۱۹ جان خود 

را از دست دادند.
وی ادامــه داد: تا امروز پنج هزار و 20۹ نفر از بیماران، 
جان باخته و دیگر در بین ما نیستند و همچنین،۵۹ هزار و 

2۷۳ نفر از بیماران، تاکنون بهبود یافته و ترخیص شده اند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه سه هزار و ۳8۹ 
نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شــدید این 
بیماری تحت مراقبت قــرار دارند، گفت: تاکنون ۳۵۳ هزار 
و ۱2 آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

بازگشایی اماکن مقدس و مذهبی همچنان 
در اولویت های بعدی است

جهانپور در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سؤال 
خبرنگار کیهان مبنی بر تفاوت بازگشایی بازارها، پاساژها و 
مراکز تجاری با اماکن متبرکه و مقدســه و میزان اثرگذاری 
آنها بر شیوع دوباره ویروس کرونا، اظهارداشت: از نظر جنبه 
شــرعی تاکنون مراجع عظام و رهبــر معظم انقالب در این 
باره تصریح کردند، اما از منظر پزشــکی و علمی باید عرض 
کنم که هرگونه بازگشایی زودهنگام خطرناک است. مطمئنا 
اماکــن و مراکزی کــه ضرورت دارند در اولویت هســتند و 
اماکنی که ضرورتی بر بازگشــایی آنها نیست باید با صبر و 

حوصله پیش برویم.
به گزارش کیهــان، وی ادامه داد: مطمئنــا ما با اصل 
حضــور در اماکن مقدس و مذهبی مشــکلی نداریم اما در 
حال حاضــر دو اولویت داریم که جان و نان اســت. قاعدتا 
اولویت های بعدی بازگشایی اماکن مقدس و مذهبی خواهد 
بود. باید توجه داشت که امســال باتوجه به شرایط موجود 
افراد می توانند اعمال مذهبی را به صورت فرادا انجام دهند 
که مطمئنا بیشــتر مورد مقبول خداوند متعال قرار خواهد 

گرفت.

ســخنگوی وزارت بهداشــت در ادامه با تاکید بر اینکه 
بازگشایی مشاغل کم خطر و ضروری در اولویت هستند، بیان 
کرد: زمانی که از تامین مایحتاج مردم حرف می زنیم باید به 
فکر عرضه آن هم باشیم بنابراین ضرورت و اولویت با مشاغل 
کم خطر و مرتبط با مایحتاج مردم است. مطمئنا در ادامه با 
کاهش نکات هشدار دهنده به سراغ بازگشایی امکان مذهبی 

هم خواهیم رفت.
جهانپور خاطرنشان کرد: بازگشایی مسابقه نیست که هر 
مکانی زودتر به این هدف دست پیدا کند، با توجه به شرایط 
موجود به نظر می رسد که تشکل های مذهبی باید با وسواس 
بیشــتری نسبت به بازگشــایی اماکن مقدس رفتار کنند تا 
خدشــه ای به سالمتی مردم وارد نشــود چراکه این افراد با 
توجه به تشرع و تقیدشان باید پایبندی و توجه بیشتری به 

منافع عام داشته باشند.
 وزارت بهداشت موارد شناسایی شده را اعالم می کند
وی همچنین درباره صحبت های مطرح شــده در مورد 
آمارهــای ابتالی قطعی کرونا در کشــور گفت: موارد منفی 
کاذب و شناسایی نشــده وجود دارد، اما در آمارهای وزارت 
بهداشــت چنین آماری نداریم. برخی فکــر می کنند چیز 
جدیدی کشــف کرده اند و می گویند آمارهای واقعی از آمار 
وزارت بهداشت باالتر است. آماری که ما اعالم می کنیم موارد 
شناســایی شده است، اما مواردی که شناسایی نکرده ایم که 
قابل اعالم نیســت. فقط چیزی که مســتند داریم و قطعی 
است را اعالم می کنیم و جز این هم اعداد دیگری را با فشار 
هیچ شخصی اعالم نخواهیم کرد و دوستان هم بیش از حد 

اصرار نکنند.
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت ادامه 
داد: ما مســئولیتی در این زمینه نداریم که اگر کسی گفته 
آمــار را قبول ندارد، در زمینه آن صحبت کنیم. برخی افراد 
کارشناس شمارش رای هستند تا شمارش علت مرگ و میر! 
دوستان باید در حوزه ای اظهار نظر کنند که تخصص دارند. 
هیچ کــدام از این افراد در زمینه علت فوت تخصص ندارند. 
این افراد در زمینه سابقه شــمارش رای تخصص دارند، اما 
علت فوت خیر، بنابراین پاســخی در مورد این اظهار نظرها 
ندارم. اگر کســی کارشناس پزشکی قانونی است و می تواند 
تفکیک کند که مرگ و میرها به چه علت اســت، ما هم در 

کالس درس آنها شرکت می کنیم.
جهانپــور بیان کرد: در خارج از کشــور هم برخی افراد 
در کشورهایی هســتند که ۹ تا ۱0 درصد موارد شناسایی 
شده فوت کرده اند و بعد می گویند در ایران آمار مرگ و میر 
مشکوک اســت. در حالی که اول باید از دولت همان کشور 

سؤال کنند که چطور ممکن است ۹ تا ۱0 درصد شناسایی 
شده ها در آن کشــورها فوت کنند؟ در آلمان بیش از ایران 

تعداد شناسایی شده وجود دارد.
علت نامه وزیر بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی
وی در پاسخ به ســؤالی درباره نامه اخیر وزیر بهداشت 
به روسای دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر تکمیل پرونده 
مبتالیان به کرونا نیز گفت: قبل از این که وزیر بهداشت این 
ابالغیه را داشته باشد، معاون درمان وزارت بهداشت هم این 
موضوع را برای رفع مشــکل ترخیص جســدهای متوفیان 
صادر کرده بود. اعالم شــده بود که شــرح حال، عالمت و 
سی تی اسکن می تواند برای پزشک موضوع را مشخص کند و 
از درج کلمه مشکوک برای متوفیان خودداری شود. بخشی 
از آمار متوفیان این اســت که تســت مثبــت ندارند، اما در 
آمار ما به عنوان مبتال به کووید ۱۹ درج شــده اســت. زیرا 
بر اساس شــرح حال و عالئم و سی تی اسکن این تشخیص 
توسط پزشک گذاشته شده است. این موضوع باعث شد که 
اجساد تعیین تکلیف شوند و تعداد آمار مبتالیان فوت شده 
که در گواهی فوت کلمه کرونا درج شده، بیش از آمار تست 

قطعی متوفیان است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: وزیر بهداشت برای 
افراد بستری و تکمیل پرونده ها بخشنامه مجددی انجام داد 
و اعالم شد که تست های PCR حتما در پرونده ها درج شود 
زیرا این شائبه مطرح شده بود که برای رایگان نشدن درمان 
بیماران کووید ۱۹ ممکن است کد دیگری برای بیمار ثبت 
 PCR شده باشد، اما االن همه مراکز موظف هستند که تست
چه منفی و چــه مثبت را در پرونده بیمــار درج کنند. در 
شــرایط طغیان و بحران ممکن اســت در سرعت تشخیص 
و درمان اشکاالتی وجود داشته باشــد. پرونده همه بیماران 
باید تکمیل شــده و نواقص آن برطرف شــود، زیرا در آینده 
مطالعــات علمی در زمینه این بیماران انجام خواهد شــد و 
باید پرونده های بیماران کووید ۱۹ تکمیل باشد. امروز که بار 
مراجعه به بیمارستان ها کاهش یافته است، باید این هشدار 
به بیمارســتان ها داده شود که قبل از گذشت زمان، نواقص 

احتمالی برطرف شود.
جهانپور افزود: اگر باز هم کمیته اپیدمیولوژیک به نتیجه 
برسند که نواقص دیگری وجود دارد، حتما اعالم خواهد شد 
که نواقص برطرف شــود. ده ها هزار نفر مشــکوک به کرونا 
در کشور بســتری شــده اند و این اطالعات برای مطالعات 

اپیدمیولوژیک بسیار مهم است.
 افزایش مراجعات در تهران نداشته ایم

وی همچنین در پاســخ به سؤالی درباره چرایی افزایش 

مراجعان به بیمارستان ها در تهران گفت: من این موضوع را 
کاماًل تکذیب می کنم و حجم مراجعات ما به بیمارســتان ها 
کم شده و حتی برخی از بیمارستان ها دیگر از چرخه پذیرش 

بیمار کرونایی حذف شدند.
همه دنیا به سمت بازگشایی رفته اند

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت ادامه داد: 
همه دنیا به سمت بازگشایی رفته و امروز تقریبا استثنایی در 
این زمینه وجود ندارد. قطعا هیچ کشوری نمی تواند قرنطینه 
اجبــاری ایجاد کرده و آن را ادامه بدهد. این اتفاق از ایاالت 

متحده تا سایر کشورها انجام شده است. 
رعایت بهداشت فردی و عمومی در روزهای بازگشایی 

به مراتب باید بیشتر از قبل انجام شود
جهانپور تاکید کرد: موضوع مهم این است که بالفاصله 
بعد از بازگشایی فکر کنیم وضعیت عادی و سفید شده است، 
زیرا وضعیت به هیچ عنوان ســفید نیست و رعایت بهداشت 
فردی و عمومی در این روزهای بازگشــایی مجدد به مراتب 
باید بیشــتر از قبل انجام شــود. رفــت و آمدهای ضروری 
اجتناب ناپذیر است. مشاغل آموزشی و مدارس و دانشگاه ها 
هنوز تعطیل اســت و این یعنی 20 میلیــون نفر می توانند 
هنوز در منزل بمانند. ۱4 میلیون دانش آموز و چهار میلیون 
دانشــجو نباید در خیابان ها تردد غیرضروری داشته باشند. 
همچنان یک سوم کارکنان اداره ها یا باید در مرخصی باشند 
یا به صورت دورکاری فعالیت کنند. بنابراین در بازگشــایی 
تدریجی و فاصله گذاری هوشــمند، دقت و جدیت مردم در 
بهداشت فردی باید بیشتر باشد و اگر رعایت نکنیم، نتیجه 

آن را در آمار خواهیم دید.
مشارکت 6۵ درصد از پرستاران در مراقبت مستقیم 

از بیماران مبتال به کرونا
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: بیش از 6۵ درصد 
از نیروهای پرستاری در مراقبت مستقیم از بیماران مبتال به 

کرونا انجام وظیفه کردند.
به گزارش وبدا، مریم حضرتی در نشســت خبری که به 
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، افزود: تعداد ۱42 هزار و 
۹0۵ بیمار با تشخیص عفونت حاد تنفسی در بیمارستان  ها 
توســط پرستاران مراقبت شدند که در این راستا، آموزش ها 
و مشــاوره های الزم را نیز دریافــت کردند. همچنین، 40۵ 
مرکز مشــاوره مراقبت در منزل به طور فعــال در مراقبت 
از بیماران مبتال به کرونا مشــارکت کرده و تعداد ســه هزار 
و۵4 نفــر داوطلب گروه پرســتاری داشــتیم که به صورت 
 داوطلبانه در انجام امور مربوط به مراقبت بیماران مشارکت 

داشتند.

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره آمار کرونا:

وزارتبهداشتفقطآمارقطعیرااعالممیکند

مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع سازمان 
هواشناســی با  اشــاره به ادامه بارش ها در کشور تا 
روزهای پایانی هفته،گفت: دمــای هوا طی روزهای 
جمعه و شنبه آینده در برخی مناطق بین ۵ تا ۷ درجه 

کاهش می یابد.
صادق ضیائیان به ایســنا گفت: امروز )سه شــنبه( در 
شــمال غرب و دامنه های البرز شــرقی واقع در استان های 
مازندران، گلستان، خراسان شــمالی، سمنان و استان های 
کرمــان، هرمزگان، جنوب شــرق فارس و کل نوار شــرقی 
رگبار بــاران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شــدید 
پیش بینی می شود. ضیائیان با  اشاره به اینکه در ساعات بعد 
از ظهر امروز وقوع رگبار و رعد و برق در جنوب شرق فارس، 
شمال هرمزگان و جنوب کرمان شــدت دارد، افزود: بارش 
تگرگ نیز در این مناطق دور از انتظار نیست، همچنین روز 
چهارشــنبه، بارش در جنوب، جنوب شــرق، شرق و شمال 
غرب کشور تداوم دارد و در خراسان جنوبی، شمال سیستان 
 و بلوچســتان و جنوب کرمان بارش شدت بیشتری خواهد 

داشت.
 بــه گفته وی، در اوایل شــب با نفــوذ هوای خنک به 
غرب سواحل دریای خزر بارش در استان های گیالن و غرب 
مازندران آغاز می شود و روز پنجشنبه عالوه بر اینکه گستره 

بارش کل نوار شــمالی کشــور را فرا می گیرد در دامنه های 
زاگرس مرکزی در غرب کشور و دامنه های جنوبی البرز نیز 

بارش خواهیم داشت. 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
با بیان اینکه روز جمعه در بیشــتر مناطق کشــور آسمان 
صاف اســت، گفت: طــی بعد از ظهر ایــن روز در ارتفاعات 
البرز مرکزی و زاگرس بارش پراکنده رخ می دهد، همچنین 
طی روزهای شــنبه و یکشــنبه )6 و ۷ اردیبهشت( با گذر 
امواج تراز میانی جو در شــمال غــرب و دامنه های زاگرس 
مرکزی در غرب و جنوب غــرب دامنه های جنوبی البرز در 
اســتان های قزوین، البرز و تهران در غرب ســواحل شمالی 
 بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی 

می شود. 
ضیائیــان ادامه داد: در اواخر وقت روز چهارشــنبه )۳ 
اردیبهشت( و طی روز پنجشــنبه )4 اردیبهشت( وزش باد 
شــدید و خیزش گرد و خاک در کشور عراق و انتقال آن به 
غرب و جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست، همچنین در 
بیشتر مناطق کشــور روند افزایش دما بین صفر تا ۵ درجه 
پیش بینی می شــود و طی روزهای پنجشــنبه و جمعه در 
شــمال غرب و سواحل شــمالی و جمعه و شنبه در شمال 
شرق کشور کاهش نسبی دما بین ۵ تا ۷ درجه رخ می دهد.

سازمان هواشناسی خبر داد

تداوم بارش ها در کشور تا پایان هفته

عده ای از جوانان داوطلب تاکنون موفق به نصب 
بیش از 6۰ دستگاه روشویی در سطح معابر تهران با 

هدف کنترل کرونا شده اند.
از زمان شــیوع کرونا در کشور، افراد و گروه های زیادی 
در قالب طرح های جهادی و خداپســندانه اقــدام به انجام 
فعالیت هایی ابتکاری بــرای کاهش خطرات ابتال به کرونا و 

افزایش سطح بهداشت عمومی معابر و خیابان ها کرده اند.

گــروه جهادی شــهید »ابراهیم هــادی« در عزم ملی 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا اقدام به تولید و نصب رایگان 
 روشــویی در معابر عمومی و پرتردد سطح شهر تهران کرده 

است.
به گزارش مشرق، جوانان داوطلب این طرح عام المنفعه، 
با کمک خیرین تاکنون موفق به نصب بیش از 60 دســتگاه 

روشویی شده اند.

نصب روشویی در معابر تهران 
به همت گروه جهادی

هشدار رئیس  کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران درباره خطر 

عادی شدن ترددها
و محیط زیست شورای  رئیس  کمیسیون سالمت 
شهر تهران نســبت به ایجاد پیک و موج جدیدی از 
شیوع کرونا طی دو هفته آینده در صورت حضور همه 

افراد جامعه در شهر هشدار داد.
زهــرا صدراعظــم نــوری ، دربــاره وضعیــت رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی در حمل ونقل عمومی، به تســنیم 
گفت: بررسی ها و شــواهد طی چند روز اخیر نشان دهنده 
این است که حمل ونقل عمومی به شدت مورد استقبال مردم 

قرار گرفته است و مردم زندگی عادی خود را آغاز کرده اند.
صدراعظم نوری ادامه داد: این وضعیت اصال نکته مثبتی 
نیست چراکه هنوز نتوانسته ایم درباره شیوع کرونا به شرایط 
پایدار برســیم. هنوز تعداد افرادی که به این ویروس مبتال 
می شوند قابل توجه است. البته باید سازوکارهایی فراهم شود 
تا زندگی و شرایط جامعه به حالت عادی بازگردد اما این امر 
منوط به زمانی اســت که در کنترل شیوع ویروس کرونا به 
ثبات و وضعیت قابل کنترلی دست یابیم و تعداد افراد فوت 

شده و مبتال افزایش نیابد.
وی افزود: باید پروتکل های الزم در حمل ونقل عمومی، 
محیط های کار و  اشــتغال از سوی شهروندان رعایت شود و 
حتما وسایلی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده 
را مورد اســتفاده قرار دهند تا بتوانیم شیوع کرونا را کنترل 
کنیم در غیر این صــورت اگر فکر کنیم با آغاز فعالیت های 
کاری همه می توانند در جامعه حضور داشــته باشند به طور 
حتم طی دو هفته آینده بــاز هم با موج و پیک جدیدی از 
شیوع ویروس مواجه خواهیم شد.  رئیس  کمیسیون سالمت 
شورای شهر تهران اظهارداشت: اجرای طرح ترافیک لغو شد 
تا شهروندان از حمل ونقل عمومی استفاده نکنند اما معنای 
آن این نبود که هر فردی با اســتفاده از خودروی شــخصی 
برای کارهایی که می توان آنها را در زمان دیگری انجام داد و 

ضروری نیستند، وارد محدوده طرح و خیابان ها شود. 
صدراعظــم نــوری ادامه داد: آنچه در ســطح شــهر 
و حمل ونقــل عمومی مشــاهده می شــود قابــل قبول و 
رضایت بخش نیســت و از شــهروندان انتظار داریم رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیرند. 

کاهش ۴۰ درصدی تلفات 
رانندگی در نوروز امسال

نوروز امســال ۵۱۳ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دســت دادند که این رقم در مقایســه با 
 مدت مشابه ســال قبل 4۰/6 درصد کاهش را نشان 

می دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، 
نوروز امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد کاهش 40/6 
درصــدی تلفات حوادث رانندگی و فوت ۵۱۳ نفر بودیم که 

4۳۱ نفر از آنان مرد و 82 نفر زن بودند.
براســاس این گــزارش، اســتان های تهــران، فارس، 
خوزستان و کرمان بیشــترین و استان های ایالم، یزد، قم و 

زنجان کمترین آمار فوتی ها را داشتند.
بر اساس آمارهای موجود، از کل تلفات حوادث رانندگی 
نوروز امســال ۱82 نفر راننده، ۱6۵ نفر سرنشــین، ۹6 نفر 
عابرپیاده، ۵۹ نفر موتورسیکلت سوار و ۱۱ نفر نامعلوم بودند.

با اجرای طرح »رعد ۳4« پلیس
هزار سارق، توزیع کننده مواد 

مخدر و قاچاقچی کاال 
در تهران دستگیر شدند

رئیس  پلیس پایتخت از دســتگیری ۸۰4 سارق 
 در قالب ۳۰ بانــد با اجرای مرحله ۳4 طرح رعد خبر 

داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار حسین رحیمی 
با تشــریح نتایج اجرای طرح رعد ۳4 گفت: در این مرحله 
یک هزار و 2۱8 ســارق، توزیع کننده مــواد مخدر، تولید و 
توزیع کنندگان اقالم ضــد فرهنگی، قاچاقچیان و محتکران 

کاالی اساسی و قاچاق دستگیر شدند.
رحیمی از انهدام ۳4 باند توزیع مواد مخدر، قاچاق کاال و 
سرقت در این مرحله خبر داد و افزود: ارزش اموال مکشوفه 
از مجموع افراد دستگیر شده حدود ۱۳ میلیارد تومان است.
وی با  اشاره به دستگیری ۱۳۵ خرده فروش مواد مخدر 
بیان داشــت: از این افراد بیش از ۷ کیلو مواد مخدر کشف 

شد.
رئیس  پلیس پایتخت با  اشاره به دستگیری 804 سارق 
گفت: این سارقان در قالب ۳0 باند فعالیت می کردند و از آنها 
بیش از ۱2 هزار قلم انواع وسایل سرقتی به ارزش حدود ۱۱ 

میلیارد تومان کشف شد.
رحیمی با  اشــاره به کشــف ۱86 دســتگاه خودرو و 
موتورسیکلت سرقتی در طرح رعد ۳4 گفت: با بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد قریب به نیمی از سارقان دستگیر 

شده، سابقه دار هستند.
وی با  اشــاره به دســتگیری ۱۵ قاچاقچــی کاال اظهار 
داشــت: از این افراد بیش از ۷ هزار و 600 قلم انواع کاالی 

قاچاق به ارزش دو میلیارد تومان کشف شده است.
درگیری در یکی از روستاهای 

مهران منجر به قتل یک نفر شد 
فرمانده انتظامی مهران گفت: درگیری و نزاع میان 
دو نفر از اهالی یک روستا در بخش صالح آباد از توابع 

شهرستان مهران باعث مرگ یکی از آنها شد. 
سرهنگ قدرت اهلل شهبازبیگی اظهار داشت: در پی اعالم 
مرکز خبری ۱۱0 مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به 
قتل در روستای ســرنی از توابع بخش صالح آباد شهرستان 

مهران، ماموران کالنتری سریعا به محل اعزام شدند.
وی افزود: مامــوران پس از حضور در محل مشــاهده 
کردند که فردی 2۹ ســاله با گلوله ســالح شکاری از ناحیه 
قفسه سینه مورد اصابت قرار گرفته و به علت شدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکــه موضوع در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت، یادآور شد: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و 

فنی، موفق به شناسایی قاتل شده و وی را دستگیر کردند.
وی اضافه کرد: متهم فردی میانســال است که پس از 
دســتگیری، در بازجویی های اولیه به قتل مذکور اعتراف و 
پس از تشــکیل پرونده مقدماتی به مقامات قضایی تحویل 

داده شد.
وی بــا بیان اینکه پرونده قضایی در دادســرای عمومی 
و انقالب مهران در حال رســیدگی اســت، گفت: ماهیت و 
ابعاد مختلف و انگیزه های احتمالی این قتل در دست بررسی 

است.



نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

ویژگی مجلس دهم شفافیت بود
اما به شفافیت آرای نمایندگان رأی نداد!

صفحه11اخبار كشور
سهشنبه۲اردیبهشت1۳۹۹
۲۷شعبان1۴۴1-شماره۲۲۴۴۶

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به تعریف و تمجید از عملکرد مجلس دهم بویژه فراکسیون اصالح طلبان 

مجلس پرداخت که بیشتر به طنز و فکاهه شبیه بود.
این روزنامه اصالح طلب در ابتدا انتقادهای گسترده از عملکرد مجلس دهم و همچنین رد صالحیت 80 نفر 
از نمایندگان آن را نشانه کارآمدی و موثر بودن! این مجلس دانست و نوشت: »اینکه چرا این مجلسي که همین 
دیروز خبرگزاري ارزشمند فارس گزارش داده ناکارآمدترین مجلس بوده در تمامي ادوار 10 گانه پیش از خود هنوز 
هم موي دماغ این مخالفان پرتعداد است به  راستي نکته غامض ا ست. مجلسي که آنقدر ناکارآمد بوده که 92 نفر از 
وکالیش در مرحله نخست از حضور مجدد در انتخابات منع شدند و بعد هم برخي به احکام ردصالحیت شان توسط 
شوراي نگهبان شکواییه بردند حدود 10 نفري بازگشتند تا باز هم حدود 70 تا 80 نفر همچنان با ُمهر ردصالحیت 
چند ماه آخر کار وکالت ملت را دنبال کنند، چطور است که هنوز هم این  چنین با هر کوچك ترین طرح قانوني و 
تحرك پارلماني خود چنانچه بعضي از همین ردصالحیت شدگان گفتند، »آب به النه بعضي مي ریزد« که تحمل 
نمي کنند این چند صباح آخر هم بگذرد و باالخره مجلس انقالبي یازدهم از راه برسد و کشور را گلستان کند؟! «
اعتماد در ادامه »شــفافیت«! ، »نقدپذیری«! و »نزدیکی به ملت«! را از ویژگی های مجلس دهم برشــمرد و 
نوشت: »این مجلس با تمامي ضعف ها و مسائل ریز و درشتي که داشت یك نکته خوب داشت که نه  تنها مجلس 
پیش تر، از آن خالي بود و این  طور که پیداســت احتماال منتخبان دوره جدید بعید اســت از آن بهره مند شوند و 
آن اینکه این مجلس، مجلس نقدپذیري بود. شــفاف بود و تا مي شــد به ملت نزدیك شد. شاید بگویید این یکي 

توفیق اجباري بوده.«
گفتنی است این روزنامه اصالح طلب که از قضا مدیر مسئول آن یکی از نمایندگان رد صالحیت شده همین 
مجلس است ، آنچنان در تملق و مجیزگویی برای این مجلس زیاده روی کرده که از آن سوی بام افتاده و از نگاه 

مخاطب بیشتر به تمسخر و کنایه زنی می نماید تا تعریف و تمجید. 
به عنوان نمونه این روزنامه درحالی شــفافیت را از ویژگی های مجلس دهم دانســته که طرح شفافیت آرای 
نمایندگان در این مجلس رد شد و اغلب توسط نمایندگان اصالح طلب مورد مخالفت و عدم پذیرش قرار گرفت.

احزاب اصالح طلب مهم تر از مردم!
مشخص بود که با کارنامه بسیارضعیف طیف موسوم به اصالح طلب در مجلس فعلی)دهم( شکست سنگینی در 
انتخابات مجلس یازدهم در انتظار آنهاست. پس از اعالم نتایج انتخابات این طیف کاری بسیار زننده و غیراخالقی 

را آغاز کرده است.
مصداق این رویکرد گزارش دیروز روزنامه شرق است که در گزارشی نوشت: »آقای حدادعادل به آقای الریجانی 
پیغام دادند در راستای وحدت اصولگرایان صالح نیست من با شما رقابت کنم«؛ این پیام مخابره شده در مجلس 
نهم، چه از ســر دغدغه واقعی]!![ وحدت بوده باشــد و چه از سر آگاهی نسبت به نتیجه رقابت]!![، ترسیم کننده 
وضعیتی است که این روزها در جریان اصولگرایی غایب است؛ جریانی که مدت های مدیدی است با بحرانی به نام 
»وحدت« و حب قدرت روبه رو شده و در بزنگاه ها به سختی و لطایف الحیل موفق به وفاق می شود]!![؛ وفاقی که 
نه استراتژیك، بلکه تاکتیکی است و رقابت ها و حرف و سخن های بعدی نشان می دهد که تا چه اندازه این وحدت 
درون جریانی شکننده شده است. نمونه آن وضعیتی است که تا اینجای کار، حداقل پنج نفر برای ریاست صندلی 

بهارستان وارد گود رقابت شده و بعید نیست بر آن افزوده هم بشود.«
در کلمات و عبارات این گزارش دقت کنید؛ روزنامه اصالح طلب با توســل به »نیت خوانی« خود و به منظور 
ترورشخصیت و تضعیف کار ارزشمند حدادعادل نوشته: »پیام مخابره شده]حدادعادل[ در مجلس نهم، چه از سر 
دغدغه واقعی وحدت بوده باشــد و چه از ســر آگاهی نسبت به نتیجه رقابت...« حاال نکته تعجب آور آن است که 
در ادامه این گزارش و در بخش های پایانی آن نوشــته شــده: »این طیف از نمایندگان مجلس ابتدا سعی کردند 
حدادعــادل را مجاب به رقابت با الریجانی کنند؛ اما با نپذیرفتــن حدادعادل، این مرتضی آقاتهرانی بود که عزم 

رقابت با الریجانی کرد...« 
یعنی این روزنانه طیف موســوم به اصالح طلب خود به صراحت نوشته که حتی پس از مراجعه نمایندگان به 
حدادعادل در مقطعی دیگر برای رقابت با الریجانی وی این را نمی پذیرد. آنها به این دلیل به نیت خوانی پرداخته اند 
که از تکرار این قبیل اقدامات در میان طیف اصولگرایان نگران هستند و نمی خواهند با تکرار آن وحدت میان آنها 

حاصل شود و سرانجام مجلس یازدهم کارنامه ای موفق از خود به جا بگذارد.
برای اصالح طلبان که سیاست زدگی آنها بسیار زیاد است حزب و جریان سیاسی از مردم و سامان یافتن امور 
مهم تر است و برای همین نمی خواهند مجلس یازدهم کارنامه ای موفق به جا بگذارد که سپس مردم آن را نتیجه 

اقدامات اصولگرایان بدانند.
قیاس برای کاهش انتقادها به »پایتخت6«

روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد هاشمی، رئیس پیشین صداوسیما به بهانه واکنش ها به حواشی 
ســریال پایتخت 6 به مسئله نظارت بر صداوسیما و مفهوم مســئولیت پذیری ریاست سازمان پرداخت و نوشت: 
»مسئله پخش سریال پایتخت در ایام نوروز و تذکر و دستور رئیس سازمان صداوسیما درباره این سریال، بار دیگر 

مسئله نظارت بر صداوسیما را در صدر توجهات قرار داد.«
هاشمی در این مطلب به ذکر خاطره ای از دوران مدیریتش در صداوسیمای دهه 60 پرداخته است )اظهارات 
دخترخانمی در برنامه رادیویی آن زمان در مورد سریال اوشین که گفته بود الگوی ما باید اوشین باشد و حضرت 

زهرا متعلق به 1400 سال قبل است(
وی به واکنش حضرت امام خمینی)ره( به آن مصاحبه )دستور امام به دادستانی مبنی بر رسیدگی فوری( اشاره 
کرده و درخصوص نوع عملکرد خود اظهار داشته است: »من به عنوان رئیس صداوسیما باید از کارمندی که تخلف 
کرده بود حمایت می کردم چراکه معتقد بودم هر مسئله ای که پخش می شود به نوعی مسئولیت آن با من است و 
نباید در صورت بروز خطا و اشتباه، خودم در صدر شاکیان باشم و بگویم مسئله باید سریع بررسی شود که موضوع 

تخلفی بوده یا خدایی ناکرده سوءنیتی در کار بوده است.«
الزم به ذکر است که سریال پایتخت 6 به ویژه در قسمت پایانی آن مملو از هنجارشکنی و حاشیه هایی علیه 
بنیان های خانواده ایرانی بود که واکنش افکار عمومی و بسیاری از اصحاب فرهنگ و رسانه را برانگیخت. مدعیان 
اصالحات که در همین روزنامه سازندگی چندی پیش معترف بودند »سریال پایتخت 6 چنگی به دل نمی زد جز 
سکانس پایانی آن« بازهم سعی کرده اند از شدت انتقادات و اعتراضات به این سریال هنجارشکن کم کنند. نکته 
مهم آن اســت که قیاس مع الفارق رئیس پیشین صداوسیما هم مرغ پخته را به خنده وا می دارد. آقای کارگزاران 
و آقای رئیس پیشین صداوسیما! پایتخت 6 سریال 15 قسمتی بود که با بودجه صداوسیما تولید شده است و آن 

خاطره ای که مرقوم فرمودید مصاحبه زنده یك مخاطب!
روزنامه ایران )ارگان دولت( در شماره دیروز در گزارشی با عنوان »از بیم های کرونا تا امیدهای پساکرونا« به 
بازنشر گزارشی از نشریه آمریکایی »تایم« پرداخت. اما نکته قابل تأمل در این میان، انتشار تصویر »داالیی الما« در 

صفحه اول ارگان رسانه ای دولت است.
روزنامه ایران در این گزارش نوشــت: »در روزهایی بسر می بریم که همه سرگردان میان نگرانی های ناشی از 
شــیوع ویروس قرن، کرونا هســتند...امیدها در امروز زندگی بشر آنجا کمرنگ می شود که می بینند تاکنون هیچ 
درمانی برای این ویروس و بیماری ناشــی از آن تاکنون به دســت نیامده است. از همین رو اکنون اولویت نخست 
همه انســان ها از مردم عادی گرفته تا رهبران جهانی تنها خالصی از این ویروس که نخســتین ویروس قرن اخیر 

است که تمامی کشورها را در بر گرفته و درمان کووید 19 است«.
ارگان رسانه ای دولت در ادامه نوشت: »داالیی الما رهبر بوداییان تبت می گوید:«در عقاید بودا، هیچ جزئی از 
جهان مستقل نیست و به همین دلیل نیز بارها بر مسئولیت جهانی تأکید کرده ام...در این بحران ما نگران عزیزانمان، 

آینده جهان، اقتصاد و زندگی های فردی مان هستیم اما تنها با دعا نمی توان کاری از پیش برد«.
ارگان دولــت، داالیــی الما را یکی از رهبران جهانی و از طرفداران صلح و ســالمت مردم جهان معرفی کرده 
اســت. این در حالی اســت که داالیی المای به ظاهر صلح طلب، به مانند آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل 
همواره ژست های خندان با جمالت قصار بشردوستانه را چاشنی دیدارها و صحبت های خود می کنند، اما واقعیت 

این صلح طلبان بودائی چیز دیگری است.
براساس مستندات متعدد، »داالیی الما« یکی از مهره های آمریکا در شرق آسیا است. بوداییان نژادپرست که 
تحت تأثیر آموزه های »داالیی الما« قرار دارند، معتقدند که کســی که مســلمان شده باشد نژاد او دیگر میانماری 
نیســت و باید کشــته شده و یا از این کشور اخراج شود. در سال های گذشته خشونت علیه مسلمانان در سرتاسر 
کشور میانمار گسترش یافت.پس از سفر هیالری کلینتون)وزیر خارجه وقت آمریکا در دولت اوباما( به میانمار و 

تاکید بر انجام اصالحات در این کشور دهها هزار مسلمان به فجیع ترین شکل ممکن کشته شده اند.
بهانه تراشی برای به حاشیه بردن کارنامه خالی!

قاســم میرزایی نیکو، نماینده عضو فراکســیون امید مجلس و کاندیدای ردصالحیت شده مجلس یازدهم در 
مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:»از مهم ترین و اصلي ترین مشکالت امروز کشور وجود دو دولت است بدان معنا که 
دولتي پنهان، تصمیم گیر و اثرگذار است اما دولتي دیگر در تضاد با دولت تصمیم گیر و بي اثر است. این موانع باید 
رفع شــوند و با مردم در کمال شــفافیت و صداقت رفتار کنیم. در واقع براي از میان بردن مشکالت باید شفافیت 
صددرصدي در کشور وجود داشته باشد و تمام مراکز قدرت شفاف باشند. به عنوان مثال نمایندگان براساس مصلحت 
کشور تصمیم مي گیرند یك وزیر را در تیم دولت از کار برکنار کنند، اما پیام هایي دریافت مي شود که استیضاح 
را انجام ندهید. اگر موضوع آنها اظهارنظر اســت، باید به طور علني اظهارنظر کنند و نباید این روش موجب شــود 

دستورات مجلس به تعویق بیفتد«.
میرزایی نیکو در ادامه گفت:»من معتقدم که مجلس جدید با این مشــکالت مواجه نیســت. مي توان گفت 
مجلس جدید به دلیل هماهنگي که با طیف فکري نهادهاي موثر دارند بهتر مي تواند مســائل را پیش ببرد و در 
این میان به مشکالت شبیه نمایندگان مجلس دهم برخورد نخواهد کرد. در مجلس جدید این امکان وجود دارد 
که بســیاري از طرح هایي که در مجلس دهم قابلیت تصویب یا اجرا نداشت در مجلس یازدهم توسط نمایندگان 

جدید عملیاتي شود«.
اکنون دولت در هفتمین ســال فعالیت خود به ســر می برد. برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصالحات در 
چهارســال اول دولت روحانی، تمامی قصور و تقصیرهای دولت را به گردن دولت قبل انداخته و مدعی بودند که 

دولت در حال آواربرداری است و در دولت دوم، میوه و محصول فعالیت های دولت روحانی چیده می شود. 
اما در دولت دوم نیز ترفند نخ نمای فرار از مسئولیت با ادبیاتی دیگر تکرار شد. این بار تمام قصور و تقصیرها 

به گردن دولت پنهان! انداخته شد. 
برخالف ادعای مدعیان اصالحات، هم دولت و هم مجلس، امکانات و اختیارات گسترده ای دارد، به همین دلیل 

در آستانه هر انتخابات، مدعیان اصالحات برای پیروزی در انتخابات، خود را به آب و آتش می زنند. 
دروغ هایــی همچون »دولت پنهــان« و »در رأس امور نبودن مجلس« صرفا بهانه ای برای به حاشــیه بردن 

کارنامه خالی است. 

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح؛
پروژه »سپاه هراسی« نشانه عصبانیت آمریکا 

و رژیم صهیونیستی است
ســتادکل نیروهای مســلح با صدور بیانیه ای اعالم کــرد: پروژه 
»سپاه هراسی« و هجمه های ناجوانمردانه علیه این نهاد نشانه عصبانیت و 

کینه ورزی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان انقالب است.
ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه سال روز 
تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به نقش حیاتی و رسالت و مأموریت خطیر 

این نهاد انقالبی در تثبیت، حفظ و توسعه انقالب اسالمی پرداخت.
در این بیانیه آمده اســت: نقش آفرینی و حماسه ســازی های بالنده، پیشرو و 
سرنوشت ساز سپاه پاسداران انقالب اسالمی در عمر پربرکت 41 ساله انقالب اسالمی 
ضامن حفظ، استمرار و صدور پیام و اندیشه اسالم ناب محمدی )ص( و انقالب اسالمی 
به اقصی نقاط دنیا و شکست توطئه ها و دشمنی های استکبار جهانی و نظام سلطه 

علیه ملت ایران در عرصه های مختلف بوده است.
این بیانیه با تبیین فلســفه وجودی، کارکردها و نقش آفرینی سپاه مقتدر در 
عرصه های مختلف تصریح کرد: طرح ریزی راهبردهای هوشمندانه و ابتکار عمل سپاه 
در حوزه های نظامی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت رســانی از همان روزهای 
نخست پیروزی انقالب اسالمی تا هشت سال دفاع مقدس و پس از آن حضور مؤثر 
و کلیدی در عرصه ســازندگی کشور و یاری رساندن به جبهه مقاومت اسالمی در 
سراسر جهان و خنثی سازی فتنه ها و تحرکات ضدامنیتی و تروریستی استکبار جهانی 
و مزدوران و دنباله های داخلی آنان از جمله منافقین جنایتکار و مزدور از عوامل و 
مصادیق اساسی و اصلی عبور ظفرمندانه ملت ایران و نظام اسالمی از مقاطع حساس 

و گردنه های سخت بوده است.
ستادکل نیروهای مسلح در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: تردیدی نیست 
که پروژه »سپاه هراسی« و هجمه های ناجوانمردانه علیه این نهاد مقدس انقالبی کشور 
و عصبانیت و کینه ورزی آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان قسم خورده ایران 
اسالمی در قالب عملیات روانی و تبلیغات مسموم رسانه ای با هدف مقابله با اقتدار 
این نیروی انقالبی و متعهد کشور ناشی از موفقیت های بی نظیر، حرکت پیروزمندانه 
و تأثیر نقش حیاتی سپاه در حفظ و تقویت بازدارندگی و اقتدار و سربلندی انقالب 

اسالمی در برابر نقشه های شوم و شیطانی نظام سلطه بوده است.
این بیانیه افزود: کارنامه درخشان سپاه در عرصه های گوناگون پاسداری از انقالب 
و مقابله هوشمندانه با انواع تهدیدها و فتنه ها که توسط اتاق فکر استکبار جهانی بر 
علیه کشور و انقالب اسالمی طراحی و مهندسی شده است، نشان می دهد که پاسداران 
غیرتمند، ایثارگر و شهادت طلب در این راه مقدس در اوج بصیرت و هوشیاری همواره 
گوش به فرمان والیت فقیه و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( سربازانی شایسته برای ملت، کشور و انقالب اسالمی بوده اند.

امیر رحیم زاده:
تحركات كشورهای فرامنطقه ای 

تحت رصد و كنترل پدافند هوایی است
جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( گفت: کلیه تحرکات 
کشورهای فرامنطقه ای بویژه در کشورهای همسایه غرب کشور، تحت رصد 

و کنترل کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی است.
امیر قادر رحیم زاده جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( که به منظور 
ارزیابی ســامانه های پدافندی ارتش و سپاه مستقر در مناطق عملیاتی غرب کشور 
در رأس جمعی از مســئوالن و کارشناسان این قرارگاه، نیروی پدافند هوایی ارتش 
و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این منطقه حضور یافت، گفت: 
هدف کلی از این بازدید بررسی میزان آمادگی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور 
و هماهنگی سامانه های پدافندی ارتش و سپاه مستقر در منطقه غرب کشور است.

وی افزود: همچنین بررســی میزان دقت در اجرای دستورالعمل های صادره از 
مرکز عملیات پدافند هوایی کشور و توانمندی عملیاتی سامانه ها و تجهیزات جدید 
و ارتقاء یافته پدافندی در حوزه های راداری، موشکی و اطالعاتی در غرب کشور از 
جمله اهداف ما در این بازدید اســت. امیر رحیم زاده تصریح کرد: هرچند مشاهده 
آخرین وضعیت عملکرد و میزان آمادگی ســامانه های پدافندی به صورت آنالین و 
در لحظه توسط مرکز عملیات پدافند هوایی کشور رصد و پایش می شود، اما بازدید 
میدانی و دیدار با فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی مستقر در منطقه غرب کشور به 
صورت صمیمانه و چهره به چهره از جمله اهداف دیگر ما در این بازدید بشمار می رود.
جانشین فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( با  اشاره به اینکه کلیه 
تحرکات کشورهای فرامنطقه ای تحت رصد و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی است، 
گفت: با توجه به تحرکات اخیر نیروهای فرامنطقه ای در کشورهای همسایه غربی ایران 
اسالمی، میزان تسلط و حصول اطمینان از توانمندی سامانه های پدافند هوایی در این 
منطقه بسیار حائز اهمیت است که طی این بازدید، بررسی های الزم در این خصوص 
صورت می گیرد. وی تاکید کرد: کلیه تحرکات کشورهای فرامنطقه ای بویژه در کشورهای 

همسایه غرب کشور، تحت رصد و کنترل کامل شبکه یکپارچه پدافند هوایی است.
اعالم شماره 43081 برای پاسخگویی تلفنی به سواالت والدین

فعالیت رسمی شبکه »شاد« 
با حضور 8 میلیون دانش آموز آغاز شد

سرپرســت مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات آموزش و پرورش از 
آغاز رسمی فعالیت شبکه »شاد« با حضور 8 میلیون دانش آموز خبر داد.

به گزارش فارس، مهدی شرفی گفت: شبکه شاد چند روز است که فعالیتش را 
آغاز کرده است و از دیروز به طور رسمی برای تمام مقاطع فعال شده است.

شرفی ادامه داد: حدود  10 میلیون کاربر در سیستم شاد عضو شدند و از این 
بین حدود 8 میلیون دانش آموز هستند و امروز هم یك سری دیگر از دانش آموزان 

اضافه می شوند.
وی، درباره دانش آموزانی که به دلیل مشکالت فنی نتوانستند وارد سیستم شوند، 
اظهارداشت: هم کال سنتر و هم سیستم پشتیبانی پاسخگوست و اگر خانواده  یا معلمی 
با مشکل برخوردند از آن طریق می توانند مشکلشان را اعالم کنند و پیگیری می شود.

سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ 
به این پرسش که برخی تلفن های همراه امکان نصب شاد را ندارند، خانواده ها چه 
کاری باید انجام دهند، بیان کرد: یك بخش به نوع گوشی بر می گردد و مشکل آنجا 
پیش می آید که باید احراز هویت انجام گیرد که در نســخه تحت وب این امکان را 
گذاشتیم تا اگر خانواده نتوانست از گوشی استفاده کند از وب استفاده کند؛ برخی 

گوشی ها هم با یك آپدیت ساده قابل استفاده خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر امکان ارتباط آنالین برقرار شده است، گفت: 
تا دیروز  250 میلیون پیام بین دانش آموزان و معلمان مبادله شده و 11 میلیون فایل 
آپلود و دانلود شده است؛ برخی مشکالت به اینترنت و برخی به فنی برمی گردد که 
مشکالت جمع آوری و سریع برطرف می شود. سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش درباره خانواده هایی که تلفن همراه ندارند یا چند 
فرزند و فقط یك تلفن همراه دارند، اظهار داشــت: برای چند دانش آموز در خانه با 
یك گوشی مشکلی نیست و همه با همان یك تلفن امکان ثبت نام در سیستم را دارند 
اما برای اســتفاده از سیستم، امکان برنامه ریزی کالس های درس به صورت صبح و 
بعدازظهر هست و همچنین کل فعالیت داخل کالس ذخیره  می شود؛ ضمن اینکه 
برای خانواده هایی که گوشی ندارند، نسخه تحت وب موجود است. شرفی درخصوص 
دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت ندارند، گفت: برنامه های تلویزیونی با همکاری 
صداوسیما ار شبکه های آموزش و 4 پخش می شود ضمن اینکه راهنماهای آموزشی 
داریم که بسته و محتوا آماده کرده و در اختیار این دسته از دانش آموزان قرار می دهند.
وی درباره ثبت نام دانش آموزان اتباع در شــاد نیز بیان کرد: دانش آموزان اتباع 
خارجی که اول مهر در سامانه سناد ثبت نام کردند با همان کد 11 رقمی به عنوان 

کد ملی می توانند در سامانه شاد ثبت نام کنند.
شماره 43081 تنها مرکز پاسخگوی تلفنی راهنمای »شاد« است

مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات آموزش و پرورش نیز در اطالعیه ای شماره 
تلفن »43081« را تنها شماره مرکز پاسخگویی تلفنی راهنمای »شاد« اعالم کرد.

در این اطالعیه آمده است: اخیراً شماره تلفن های دیگری از طرف برخی افراد 
سودجو در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی با هدف سوء استفاده از خانواده ها و با 
ترفند راهنمایی تلفنی در مورد سؤاالت مربوط به شبکه آموزشی دانش آموزان »شاد«  
معرفی شــده است که این مرکز ضمن تکذیب ارتباط همه تلفن های پخش شده با 
وزارت آموزش و پرورش هشدار می دهد، تماس با این شماره ها می تواند هزینه های 
مالی برای آنها در پی داشته باشد و یا اطالعات طرح  شده از سوی خانواده ها مورد 
سوء استفاده قرار گیرد.بنابراین تنها شماره مرکز پاسخگویی تلفنی راهنمای »شاد«، 
صرفا تلفن شماره 43081 است.  براساس این اطالعیه، شبکه اجتماعی دانش آموزان 
به طور انحصاری تحت مدیریت و مالکیت آموزش  و پرورش است و هیچ فرد، شرکت، 

پیام رسان و یا مجموعه ای در فعالیت های آن مشارکت یا انتفاع ندارد.

درمکتب امام

مردم از سپاه دلسرد نمی شوند
کشــور را از خودتان بدانید و مردم محــروم را هم برادر بزرگ تر 
خودتان. مردم از سپاه سرد نمی شوند. باید سپاه با محبوبیت محفوظ 

بماند و راهش آن است که با مردم مدارا کنیم.
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رئیس ســتاد کل نیرو های مسلح گفت: 
دولت عراق به دنبــال اجرای مصوبه اخراج 
نظامیان آمریکایی است و محور مقاومت نیز 

تحقق این مصوبه را دنبال می کند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح دیروز در بیست و چهارمین همایش سراسری 
فرماندهان، معاونان، رؤسا و مدیران نیروی انتظامی 
که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، با گرامیداشت 
یاد و خاطره امام راحل و شــهیدان به ویژه شهدای 
نیروی انتظامی اظهار داشت: همچنین یاد و خاطره 
شهید بزرگوار اسالم و انقالب سردار سپهبد شهید 
»حاج قاسم سلیمانی« که حق بزرگی بر گردن ملت 
ایران از منظر تأمین امنیت و سربلندی کشور دارند 

را نیز گرامی می داریم.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در بخشی 
از ســخنانش با بیان اینکه »امنیت پایدار و کارآمد 
در کشور با تالش و جانفشانی های نیروهای مسلح 
ازجمله نیروی انتظامی به دست آمده است.« گفت: 
» بحمداهلل کشــور ما در اوج امنیت به سر می برد و 
نیروی انتظامی در همه سطوح و جغرافیا در حوزه 
تأمین نظم و امنیت مســئولیت را عهده دار است و 
به نحو احسن کار می کند که جای قدردانی دارد.«

ملت ایران راهبرد مقاومت را
به صورت فعال هدایت کرد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح 
وضعیت منطقه و تهدیدات پیرامونی پرداخت و گفت: 
سال 98 در ادامه تهدیدات سال 97 برای ملت ایران 
و منطقه بود؛ آمریکای بدعهد و جنایتکار، خروج خود 

از برجام را اعالم کرد و تمام تعهدات را کنار گذاشت 
و با وجود بدعهدی آمریکا و علی رغم همه تحریم ها، 
فشــارهای اقتصادی و… ملت ایران در مسیر خود 
به خوبی پیش رفت و راهبرد مقاومت را به صورت 

فعال هدایت کرد.
سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: ما در سال 98 
در کنار مســئولیت های ذاتی، با تمام قوا در زمان 
وقوع بالیا به کمك دولت و مردم آمدیم و از طرفی 
با وجود همه تهدیدات به نحو احسن مأموریت هایمان 
را پیش بردیم و نیروهای مســلح در اجرای فرآیند 
محور مقاومت، اقدامات مؤثری داشــتند که دفاع 
جانانه از مرزهــای زمینی، دریایی و هوایی یکی از 

اقدامات اساسی ما بود.
وی ادامه داد: پهپاد متجاوز به مرزهای هوایی 
ما مورد هدف قرار گرفت و شناور متخلف انگلیسی 
را تصرف و توقیف کردیم و پس از ترور ناجوانمردانه 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، پایگاه عین االسد 
مورد هدف قرار گرفت. توطئه و تهدیدات فراوانی را 
در طول ســال 98 خنثی کردیم و امنیت پایداری 

برای کشور به ارمغان آوردیم.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: 
بازدارندگی در برابر دشمنان خونخواری چون آمریکا و 
رژیم صهیونیستی مسئله کوچکی نیست؛ کشورهایی 
که به جای رسیدگی به مردمشان، منابع و امکاناتشان 
را صرف جنگ افروزی می کنند در تمام سال ها جرأت 
و جسارت تجاوز به کشور ما را نداشتند و ندارند و در 
مقابل هدف قرار دادن پایگاه عین االسد، قدرت حمله 
به ما را نداشتند که این بیانگر قدرت بازدارندگی و 

توان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است.
وی با اشاره به ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی توســط آمریکا ادامه داد: این 
اقــدام مذبوحانه و منفعالنه از جانب دشــمن بود؛ 
اینکه فردی مهمان کشوری دیگر باشد و این چنین 
مورد ترور قرار بگیرد، اقدام شجاعانه ای نیست، بلکه 

ترور مذبوحانه است.
پیگیری مصوبه اخراج نظامیان آمریکا

 از عراق توسط محور مقاومت
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: 
نیروهای مسلح ما پاسخ مناسبی دادند و مردم عراق و 
محور مقاومت نیز پاسخ محکمی به این ترور مذبوحانه 

دادند به گونه ای که اخراج نظامیان آمریکا در مجلس 
عراق تصویب شد، که این مسئله کوچکی نیست.

سرلشــکر باقری ادامه داد: پس از ترور سپهبد 
شــهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، موضوع 
تصویب اخراج نظامیان آمریکا از عراق دنبال شــد 
و دولت عراق به دنبال اجرای این مصوبه اســت و 
ان شــاءاهلل محور مقاومت نیز تحقق این مصوبه را 

دنبال می کند.
عالی ترین مقام ستاد کل نیروی های مسلح ادامه 
داد: در سال 98 با مشکالت، تحریم ها و نیت آمریکا 
برای براندازی نظام مواجه بودیم؛ این ها در حالی است 
که در هر برهه ای به موقع به آن ها پاســخ دادیم و 
مقتدرانه در برابر تهدیدات ایستادیم؛ در همه برهه ها 
نحوه پاسخ ما پیرو تدبیر و فرمایش رهبری مبنی بر 
این بود که در برابر تهدیدات به معنای واقعی صبر، 
ایســتادگی، مقاومت، مقابله و پیشبرد مأموریت ها 
به نحو احســن دنبال شود؛ ما نیز این رویکرد و امر 
فرماندهی معزز کل قوا را دنبال کردیم و این راه را 

ادامه خواهیم داد.
بــه گزارش مهر، وی یادآور شــد: مردم نیز به 
خوبی نشان دادند که دشمنان را می شناسند و در 
برابر توطئه های آن ها ایستادگی می کنند؛ در سال 
97 رفتار و منشی که مردم در مراسم تشییع و بدرقه 
پیکر شــهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشان از 
خود نشان دادند، بیانگر این بود که پایبند به انقالب 
و ارزش ها هستند، در این مراسم از همه سلیقه های 
سیاسی به خیابان ها آمدند و فریاد مقاومت سر دادند 
و بر تداوم راه شهیدان و انقال ب اسالمی تأکید کردند.

سرلشکر باقری در همایش فرماندهان ناجا:

مقاومت، آمریکا را از عراق اخراج می كند

انتخابات  ریاست جمهوری 1392،  انتخابات 
مجلس 1394 و انتخابات ریاســت جمهوری در 
1396؛ ســه انتخاباتی بودند که طیف موسوم به 
اصالح طلب از نتایج آنها بســیار شادمان شد آن 
هــم پس از یك دهه عــدم اعتماد جامعه به این 

جریان سیاسی. 
به رغم این اما هرچه به انتخابات مجلس در 
اسفندماه 1398 نزدیك می شدیم دلهره و تشویش 
و انفعال و فرافکنی این جماعت بیشتر می شد. چرا 
که جامعه کامال آشکارا و ملموس از عملکرد این 
جریان سیاســی در دولت تدبیر و امید و مجلس 
دهم ناراضی و ناراحت بود. آنها در مجلس دهم )که 
اکنون در واپسین ماه های عمر خود قرار دارد( به 
همراه فراکسیون حامیان دولت )مستقالن( اکثریت 

را در اختیار داشتند.
وقتی جامعه از عملکرد دولتی ناراضی باشد 
امیدش به ابزارهای نظارتی مجلس خواهد بود. به 
تدریج معلوم شــد که چندان آبی از مجلس دهم 
گرم نخواهد شد. بررسی عملکرد نمایندگان تهران 
به عنوان پیش قراوالن لیســت امید )نمایندگان 
اصالح طلب مجلس دهم( بیانگر چرایی کســب 
نتیجه ای بسیار ضعیف توسط مجلس دهم است.

نمایندگان لیست امید از تهران به هر چیزی 
پرداختند جز آنچه مطالبات اصلی مردم است. آنها 
چنان در مسائل حزبی و جناحی غرق شده بودند 
که انگار نه انگار که اکنون نماینده مردم هستند. 
گاهی در توئیتر به حاشیه تراشــی و شبهه افکنی 
می پرداختند و گاهی دیگر مشغول نقشه کشیدن 
برای یك وزیر در دولت بودند که گفته می شد در 
اعماق وجودش عالقه ای به جریان اصولگرا دیده 

شده است!
برخی از آنها نیز به خواب زمستانی می رفتند 
و تنها وقتی نوبت نطق میان دســتور سالیانه آنها 
فرا می رســید نامی از آنها شــنیده می شد و پس 
از نطــق دوباره همان آش و همان کاســه! البته 
همان به ندرت هایی که نامی از آنها شنیده می شد 
کوشش می کردند تا جبران مافات کنند آن هم به 
گونه ای که رسانه های معاند و دشمنان ایران را از 
خوشحالی به رقص درآورند، طوری که به قول یکی 
از نمایندگان همین مجلس هنگام نطق اینان اگر 
پیــچ رادیو را می چرخاندی گمان می کردی یکی 
از رادیوهای وابســته به نظام سلطه را گرفته ای! 
خالصــه که در این میان، آنچه در ســر و بر زبان 
نمایندگان لیست امید نبود؛ معیشت مردم بود و 

نظارت شایسته و بایسته بر دولت.
مســایل یاد شده به عالوه ضعف دولت مورد 
حمایت اصالح طلبان یعنــی دولت تدبیر و امید 
که بسیاری از مدیران آن از همین طیف هستند 
و همچنین عملکرد بســیار ضعیــف این جریان 
سیاسی در شورای شهر و شهرداری تهران دست 
به دست هم داد تا مردم به کلی از این طیف ناامید 
شوند و نمود آشکار آن در نتایج انتخابات مجلس 
یازدهم دیده شود. این موضوع آن قدر عیان و قابل 
پیش بینی بود که شــمار افرادی که از این جریان 
سیاســی به وزارت کشــور رفته و برای نامزدی 
انتخابات مجلس ثبت نــام کرده بودند پایین تر از 
حد انتظار بود. این یعنی شخصیت های سیاسی 
این جریان هیچ امیدی برای اقبال جامعه به خود 

متصور نبودند. 
انتخابات برگزار شد و مطابق آنچه پیش بینی 

می شد طیف موسوم به اصالح طلب از رقیب خود 
شکست ســختی را متحمل شــد. پیش از این 
هم مشــابه این رخ داده بود که طیف موسوم به 
اصالح طلب متحمل شکست سنگینی در انتخابات 
مجلس شــود اما این دوره یك تفاوت با دوره های 

قبل دارد.
رفتارشناسی رســانه های اصالح طلب نشان 
می دهدکه اتاق فکر آنها تبحر ویژه ای در طراحی 
حاشیه دارد. رســانه های دیداری و نوشتاری این 
طیف هم به صورت هماهنگ به اجرای خروجی 
اتاق فکر می پردازند. به رغم این اما برای نخستین 
بار اصالح طلبان پس از اعالم نتایج انتخابات دست 
به طراحی حواشی زدند آن هم برای مجلسی که 

هنوز شکل نگرفته است.
نکته مهم در بررسی رفتارشناسی این طیف پی 
بردن به چرایی چنین کنشی از سوی اصالح طلبان 
است. سؤال این است: چرا این جریان سیاسی از 
هم اکنون دســت به حاشیه ســازی برای مجلس 
یازدهم زده، مجلسی که هنوز شکل نگرفته است؟
بد نیست اگر به چند نمونه از این حاشیه سازی ها 
 اشاره ای کنیم. بررسی مطالبی که توسط رسانه های 
جریان اصالح طلب در این راستا تولید شده نشان 
می دهد که بیشترین تمرکز آنها بر ایجاد اختالف 
میان اصولگرایان در زمینه انتخاب رئیس  مجلس 
است. روزنامه شرق در 27 فروردین ماه جاری در 
گزارشی که بر صفحه نخست نیز تیتر آن با عنوان 
»تله برای قالیباف« جای گرفته بود به تقســیم 
کردن اصولگرایان مجلس به ســه گروه پرداخت. 
همچنین این روزنامه کاریکاتوری از قالیباف را نیز 

منتشر کرده است. 
این روزنامه تالش کرده تا در همان سطر اول 
بنیان آنچه می خواهد را در ذهن مخاطبانش و گروه 
هدف این گزارش )نمایندگان مجلس( پی ریزی 
کند. شــروع گزارش با این جمله اســت: »رقابت 
بر ســر صندلی ای که سال هاست علی الریجانی 
در بهارســتان روی آن می نشیند، گویا روز به روز 

سخت تر می شود]!![« 
کلمات »رقابت« و »سخت تر« برای پی ریزی 
همان بنیان به کار گرفته شــده اند. در ادامه اما با 
نکات قابل تاملی روبه رو می شویم. نوشتار مذکور 
افزوده است: »اخبار درزکرده]![ به رسانه ها البته 
بیش از همه انعکاس دهنده تالش های شــهردار 
ســابق تهران برای تسخیر این صندلی است. بعد 
از او این تحرکات مصطفی میرســلیم است که به 
چشم می آید و کمتر از همه از آقاتهرانی و علیرضا 
زاکانی خبر به گوش می رسد. به نظر می رسد این 
دو زیرکانه تر و چراغ خاموش تر در حال البی  کردن 

هستند]!![«

می خواهیم بدانیم این رســانه تا چه اندازه به 
اصول حرفه ای روزنامه نگاری و مبانی اخالقی پایبند 
بوده است و برای نتیجه گیری گزارش مذکور )رقابت 
سخت( که در سطر ابتدایی آمده به چه چیزهایی 
 اشاره یا استناد کرده است. در ادامه این گزارش از 
تحرکات میرسلیم که شرق ادعا کرده به چشمش 

آمده هیچ چیزی بیان نشده است.
نکته دیگری که به این گزارش حالت فکاهی 
و خنــده دار داده آنجایی اســت کــه ادعا کرده 
»آقاتهرانــی« و »زاکانی« »زیرکانــه« و »چراغ 
خامــوش« در حال البی کردن هســتند، دلیل 
شــرق برای این ادعا چیســت؟ چون »کمتر از 
همــه از آقاتهرانی و علیرضا زاکانی خبر به گوش 
می رســد«]!![ اگر اصالح طلبان کمتر از آنها خبر 
دارند چگونه به این نتیجه رســیده اند که آنها در 
میدان »رقابتی ســخت« در حال تکاپو هستند؟! 
یــا اینکه این جماعت تصمیم گرفته اند چیزی را 
به برخی ببندند و برای آن مستندات می تراشند؟!

 ایــن یعنی این رقابت ســخت در اتاق فکر 
روزنامه های زنجیره ای در جریان است. روزنامه شرق 
در ادامــه چیزی از اخبار ادعایی که به بیرون درز 
کرده و نشان دهنده رقابت سخت باشد عنوان نکرده 
و تنها به دو خبر نشست و همفکری نمایندگان اکتفا 
کرده: »در روزهای کرونایی، تصویری از محمدباقر 
قالیباف منتشــر شــده که او را در یك گعده با 
نمایندگان شــمالی تازه راه یافته به مجلس نشان 
می دهد]!![« همان گونه که می دانید در آغاز سال 
جدید دو استان شمالی در باب شیوع کرونا وضعیت 
بحرانی داشتند و روزنامه های زنجیره ای اصال دوست 
ندارنــد که به این موضوع حتی فکر کنند که این 

نشست برای بررسی شیوع کرونا بوده باشد. 
دومین نشســتی که شرق به آن   اشاره کرده 
نشســت نمایندگان جوان مجلس یازدهم است: 
»خبر نشســت دوم جمعه گذشته هم نشستی با 
حضور جمعی از منتخبان یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی برگزار شــد... نشستی که بدون 
حضور خبرنگاران برگزار شد و خبرش با تأخیر سر 
از رســانه های اصولگرا درآورد و نامش را نشست 
»همدلی و آشنایی بیشــتر بین منتخبان جوان 
مجلس، برنامه ریزی جهت جهش تولید و همچنین 
تشکیل مجلس در  تراز گام دوم انقالب« گذاشته 
بودند... گفته شده دهقان در این نشست در ارتباط 
با مسائل و اتفاقاتی که ممکن است برای نمایندگان 
در طول دوران حضورشان در مجلس یازدهم بیفتد، 

نکاتی را مطرح کرده است.«
جالب است که هدف از برگزاری این نشست 
نیز توضیح داده شــده، که عبارت بوده از آشنایی 
نمایندگان جوان با مسایل و اتفاقاتی که ممکن است 

برایشان رخ دهد. برای این منظور از کسانی مانند 
»محمد دهقان« که تجربه چند دوره نمایندگی در 
مجلس را دارد دعوت شده بود تا برای نمایندگان 
جوان در مورد مسایلی که ممکن است برای آنها 
رخ دهد سخن بگوید. نشستی که با هدفی بسیار 
خوب و کاربردی برگزار شده اما زنجیره ای ها تالش 
کرده اند تا از آن برای آشفته سازی مجلس یازدهم 

سوءاستفاده کنند.
جالب ترین بخش این گزارش آنجاســت که 
شرق آورده است: »برخی اخبار غیررسمی]!![ حاکی 
از این است که این طیف از اصولگرایان راه یافته به 
مجلس به دنبال راهی اند تا دسترســی قالیباف به 
صندلی ریاست را با طرح یك میثاق نامه محدودتر 
کنند. مشــابه آن چیزی که اعضای شورای فعلی 
شهر تهران ]شورای شهر اصالح طلبان[ در ابتدای 
ورود به شورای شهر میان خود عهد کردند تا پایان 
دوره نمایندگی، آن را  ترك نکنند و به عهد خود با 
مردم وفادار باشند، یکی از دالیل آن البته این بود 
که کســی از میان اعضای راه یافته به شورا هوس 

شهردارشدن به سرش نزند...«
دقیقاً مصداق مصراع معروف مولوی که »هر 
کســی از ظن خود شد یار من« اصالح طلبان نیز 
هر آنچه میان خودشان رخ داده را تعمیم می دهند 

و نتیجه می گیرند!
دیگر روزنامه های زنجیره ای نیز با مطالبی مشابه 
به مجلس یازدهم پرداخته اند و بیشــترین تمرکز 
آنها بر روی اختالف افکنی میان لیدرهای جریان 
اصولگرا و همچنین تجزیه اصولگرایان به سه گروه 
و خط کشی میان آنهاست. البته مسایل دیگری نیز 
بوده از قبیل ناکارامد نشان دادن مجلسی که هنوز 
شــکل نگرفته است. روزنامه اعتماد در گزارشی با 
عنوان »ســودای پارلمانی سنتی ها« همین خط 
را دنبال کرده بــود. روزنامه های دیگر این جریان 
مانند آرمان و ابتکار و آفتاب یزد و... نیز در همین 
خــط حرکت کرده اند. اما هیچ یك از روزنامه های 
زنجیــره ای به صراحــت آفتاب یزد از ســودای 
اصالح طلبان پرده بــرداری نکرد. تیتر گزارش این 
روزنامه در 25 فروردین ماه جاری این بود: »قالیباف 

اصولگرایان را رودرروی هم قرار خواهد داد؟«
این جریان ضمن اینکه می خواهد میان گروه 
اصولگرایان یا نمایندگان انقالبی مجلس اختالف 
ایجاد کند همچنیــن در نظر دارد تا به مردم نیز 
این گونــه وانمود کند که در روزهایی که کشــور 
درگیر کرونا است نمایندگان مجلس یازدهم برای 
دستیابی به ریاست مجلس سخت مشغول رقابت 

با هم هستند.
سؤالی در بخش نخست یادداشت مورد اشاره 
قــرار گرفت این بود: چرا این جریان سیاســی از 
هم اکنون دست به حاشــیه سازی برای مجلس 
یازدهم زده، مجلسی که هنوز شکل نگرفته است؟ 
باید در پاسخ گفت که کارنامه بسیار ضعیف طیف 
موســوم به اصالح طلــب در دولت های یازدهم و 
دوازدهم )دولت تدبیر و امید(؛ شــورای شــهر؛ 
شهرداری تهران و به طور خاص مجلس دهم باعث 
شده تا اصالح طلبان به شدت دچار واهمه شوند که 
اگر نمایندگان انقالبی در مجلس یازدهم پس از 
خاطره تلخ جامعه از عملکرد بسیار ضعیف مدعیان 
اصالحات؛ کارنامه خوبی از خود به جا بگذارند یعنی 
این جریان برای مدت قابل توجهی دیگر نمی تواند 

روی اقبال جامعه به خود حساب باز کند.

 رئیس جمهور کشــورمان در تماس های 
جداگانه تلفنــی با امیرکویت، رئیس جمهور 
آذربایجان و نخست وزیر ایتالیا گفت وگو کرد، 
روحانی به مقام ایتالیایی گفت که اینستکس 

هنوز نتوانسته نقش موثری ایفا کند.
حجت االسالم حســن روحانی دیروز دوشنبه 
در تمــاس تلفنی با امیر کویــت، ضمن تاکید بر 
همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با ویروس 
کرونا، خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی در زمینه 
با این بیماری به تجربیات خوبی دست یافته و آماده 
انتقال تجربیات خود به کشورهای دوست از جمله 

کویت هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه  ایران همچنان برای 
همکاری دسته جمعی برای تامین امنیت و ثبات 
در منطقــه و جهان و همچنیــن مقابله با ویروس 
کرونا در شرایط حساس امروز، آمادگی دارد، اظهار 
داشت: از کشور دوست کویت انتظار داریم درمورد 
مسائل منطقه و همچنین رفتار ناصحیح آمریکا اتخاذ 
مواضع نماید. رئیس جمهوری همچنین پیشاپیش 
فرارســیدن ماه مبارك رمضان را به دولت و مردم 

کویت تبریك گفت.
»شیخ صباح االحمد جابر الصباح« امیر کویت نیز 
در این گفت و گوی تلفنی با بیان اینکه ما برادر هستیم 
و باید در کنار یکدیگر باشیم ، گفت: امروز همه ما در 
شرایط سختی قرار داریم و برای عبور از این شرایط باید 
با یکدیگر همکاری کرده و ارتباطات را تقویت کنیم.

وی با استقبال از طرح ارائه شده از سوی ایران 
برای تامین و امنیت منطقه به نام »طرح صلح هرمز« 
گفت: مواضع کویت همیشه در راستای صلح بوده 

و امیدوایم برخی از دوستان و برادران ما در منطقه 
نیز رفتار عاقالنه ای از خود نشان دهند.

امیر کویت با قدردانی از رفتارها و اتخاذ مواضع 
منطقی از سوی ایران در موضوعات مهم منطقه ای 
و بین المللی، از پیشنهاد انتقال تجربیات ایران در 
مقابله با ویروس کرونا  به کشــورش استقبال و بر 
توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه ها تاکید کرد. 
شیخ صباح االحمد جابر الصباح نیز پیشاپیش فرا 
رسیدن ماه مبارك رمضان را به دولت و مردم ایران 

تبریك گفت.
ایران، نظام سالمت قدرتمندی دارد

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران دیروز دوشنبه در گفت و گوی تلفنی با 
»الهام علی اف« رئیس جمهور آذربایجان، خاطرنشان 
کرد: با اقدامات انجام شــده ، همکاری خوب مردم 
با توصیه های پزشــکی و بهداشــتی و تالش کادر 
درمانی ، خوشبختانه روند بیماری کرونا در ایران  

کاهشی بوده است.
رئیس جمهور با اشاره به روابط دوستانه و خوب 
دو کشور،  همکاری های اخیر دو کشور نشان از این 
دارد که ایران و آذربایجان در روزهای سخت هم در 
کنار یکدیگر هستند. امیدوارم همه توافقات دو کشور 
از جمله احداث راه آهن  رشت – آستارا  به خوبی 

پیش رفته و اجرایی شود.
رئیس جمهــوری در این گفت و گوی تلفنی با 
تبریك پیشاپیش فرارســیدن ماه مبارك رمضان 
بــه دولت و مردم آذربایجان ، بر توســعه روابط و 
همکاری ها با این کشور در همه زمینه ها تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در 

زمینه مقابله با ویروس کرونا در ایران از آمادگی برای 
انتقال تجربیات در این زمینه به کشورهای همسایه 
و دوســت خبرداد و گفت: آمادگی داریم درصورت 
نیاز تجهیزات مورد نظر برای مقابله با ویروس کرونا 

را در اختیار کشور دوست آذربایجان قرار دهیم.
»الهام علی اف« ضمن تاکید بر اجرایی شدن 
توافقات دو کشور، خاطرنشان کرد:  برغم مشکالتی 
که ویروس کرونا ایجاد کرده اســت، انجام عملیات 
افتتاح پروژه  راه آهن  آستارا – رشت را به صورت 

ویدئو کنفرانس بررسی می کنیم.
رئیس جمهور آذربایجان با اشــاره به موفقیت 
ایران در مقابله بــا ویروس کرونا، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران نظام ســالمت قدرتمندی دارد و از 
استفاده از تجربیات ایران در مقابله با ویروس کرونا 

استقبال می کنیم.
الهام علی اف نیز فرارسیدن ماه مبارك رمضان را 
به دولت و مردم ایران تبریك گفت و ابراز امیدواری 
کرد که روابط دو کشــور در همه زمینه ها بیش از 

پیش توسعه یابد.
تماس تلفنی با نخست وزیر ایتالیا

حجت االسالم  حسن روحانی روز دوشنبه در 
تماس تلفنی با نخســت وزیر ایتالیا، با بیان اینکه 
کشــورها به تنهایی و بدون کمك به یکدیگر قادر 
به عبور از این بحران سخت نخواهند بود، افزود: با 
همکاری یکدیگر و  اشتراك و انتقال تجربیات خود 

می توانیم این ویروس را مهار کنیم.
روحانی بــا بیان اینکه  حفظ جان انســانها از 
همه چیز مهم تر است، گفت:  در این شرایط سخت 
فشارهای آمریکا بر مردم ایران از هر زمان دیگر غیر 

انسانی تر بوده و تداوم آن یك جنایت وحشیانه علیه 
یك ملت بزرگ بوده و برخالف همه اصول انسانی و 
مقررات بین المللی است. تحریم های غیر قانونی آمریکا 
علیه ایران در این شرایط سخت هم ادامه دارد و آمریکا 
با پرداخت وام از سوی صندوق بین المللی پول به ایران 
مخالفت کرده است. انتظار داریم  کشورهای اروپایی 
بویژه ایتالیا در برابر این نقض مقررات در این شرایط 

سخت، اقدامات الزم را انجام دهند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایتالیا همواره در 
سیاست خارجی ما از جایگاه مهمی برخوردار بوده 
اســت و امیدوارم  اتحادیه اروپا را به اجرای کامل 
برجام دعوت کند. ســاز و کار مالی طراحی شــده 
از سوی اروپا )اینستکس(  متاسفانه هنوز نتوانسته 
قدم قابل توجه و موثری بردارد و نقشی را ایفا کند.

 نخست وزیر ایتالیا نیز با ابراز همدردی با دولت 
و مردم ایران ، گفت: مشکالت شما  برای ما به خوبی 
قابل درك اســت چرا که هر دو درگیر یك مشکل 
مشــترك هستیم و از تبادل تجربیات مشترك دو 
کشور در مقابله با ویروس کرونا استقبال می کنیم.

»جوزپــه کونتــه«  با تاکید بر گســترش و 
تعمیق روابــط دو جانبه ، گفت: آماده همکاری با 
ایران درخصوص  برجام  و تقویت ساز و کار مالی 
اتحادیه اروپا و مشــارکت جدی کشــورها در این 
زمینه  هســتیم ضمن آنکه  تــالش می کنیم در 
جمع  کشورهای اروپایی و کشورهای عضو گروه 7 
و گروه 20  اقدامات موثری را انجام دهیم. باید از 
هر فرصتی برای حل و فصل مسائل و تامین امنیت 
در منطقه استفاده کرد و ما همواره بر نقش ایران در 

این موضوع تاکید داریم.

پوست خربزه اصالح طلبان 
در مسیر مجلس یازدهم

نگاه

علی قربان نژاد

گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور با سران کویت، آذربایجان و ایتالیا

 روحانی: اینستکس هنوز نتوانسته نقش مؤثری ایفا كند



وزیر خارجه لبنان: وضعیت لبنان و رژیم صهیونیستی
وضعیتی جنگی است

وزیر خارجه لبنــان در گفت وگویی ضمن محکوم 
کردن حمله رژیم صهیونیستی به خودروی حامل عضو 
حزب اهلل، گفت: »لبنان با اسرائیل در حالت جنگ قرار 

دارد.«
»ناصیــف حتی«، وزیــر خارجه لبنــان، در گفت وگو با 
روزنامه سعودی »ایندیپندنت عربی« و در پاسخ به پرسشی 
درباره حمله تروریستی چهارشنبه گذشته رژیم صهیونیستی 
بــه خودروی عضو حــزب اهلل در مرز ســوریه و لبنان گفت: 

»لبنان در حالت جنگ با اســرائیل قرار دارد، اســرائیلی که 
حریــم هوایی لبنان و حاکمیــت آن را نقض می کند تا یک 
خودروی غیرنظامی را بررسی کند.« او همچنین افزود: »هر 
اقدام نظامی از این نوع و هر تجاوزی به حاکمیت لبنان خواه 
از زمین، دریا یا هوا باشــد، محکوم و رد شــده است و ما به 
شورای امنیت شکایت می کنیم. موضع ما صرف نظر از اینکه 
چه کسی داخل خودرو بوده، واضح است و این تجاوز اسرائیل 

به حاکمیت لبنان را محکوم می کنیم.«

قتل عام ساکنان چند روستا در نیجریه
از سوی گروه های مسلح تبهکار

با  افراد مســلح تبهکار  نیجریه می گوید،  پلیس 
حمله به چند روستا در شمال غرب این کشور حدأقل 

۴۷ تن را کشتند.
پلیس ایالت »کاتسینا« در شمال غرب نیجریه با صدور 
بیانیــه ای اعالم کرده: »راهزن هایی که برخی از آنها مســلح 
به مسلســل کالشــنیکف بودند، این حمالت را انجام دادند؛ 
این حمالت در ســه حوزه مربوط به دولت های محلی در این 
ایالت در نخستین ساعات روز شنبه انجام شده اند«. در طول 

سال گذشــته میالدی صدها تن بر اثر اقدامات جنایتکارانه، 
دزدی هــا و آدم ربایی های باندهای تبهکار در شــمال غرب 
نیجریه کشته شــدند. رئیس جمهور نیجریه نیز در بیانیه ای 
اعالم کرده، کشتار گســترده مردم بی گناه از سوی باندهای 

تبهکار را تحمل نمی کند.
حمالت گروه های تبهکار در غرب نیجریه به چالش های 
 امنیتــِی ایــن پرجمعیت ترین کشــور قــاره آفریقــا دامن 

می زند.
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۶  دلیل آل سعود
برای پیشنهاد آتش بس به انصاراهلل

یک روزنامه نگار صهیونیست شش دلیل برای اعالم آتش بس 
یکسویه از سوی عربستان در یمن آورده که همه آنها نشان دهنده 

موضع ضعف سعودی ها در برابر قدرت انقالبیون یمن است. 
آل سعود اخیرا پیشنهاد داد به دلیل شیوع ویروس کرونا به مدت دو 
هفته در یمن آتش بس برقرار باشــد. اما از همان دقایق اولیه این آتش 
بــس را نقض کــرد و نزدیک به 300 حمله هوایی بــه یمن انجام داد. 
انقالبیون یمن نیز از همان بدو اعالم این پیشنهاد، آن را رد کردند. حاال 
یک تحلیلگر صهیونیست به بررسی دالیل اعالم آتش بس یک طرفه از 

سوی آل سعود پرداخته است. 
»الون بن مئیر« تحلیلگر صهیونیست و استاد دانشگاه نیویورک این 
شش دلیل را اینگونه برشمرده: »توانایی نظامی محدود عربستان، فشارهای 
شدید جنگ یمن به اقتصاد عربستان، کسری رو به افزایش ریاض در منابع 
مالی به دلیل کاهش قیمت نفت، پیشروی گسترده حوثی ها )انصاراهلل( در 
اســتان های اصلی در مرکز یمن، سرزنش رو به افزایش عربستان توسط 
جامعه بین المللی و فهمیدن اینکه امکان بُرد جنگ یمن وجود ندارد«.

تشدید تنش در جنوب یمن
از سوی دیگر و با تشدید شکاف در ائتالف سعودی خبر رسیده که 
نیروهای وابســته به امارات و عربستان همچنان در حال تهدید و جنگ 
با یکدیگرند. به دنبال تشدید تنش ها، نشستی میان فرماندهان نیروهای 
دولت مســتعفی مورد حمایت عربستان و شورای انتقالی جنوب وابسته 
به امارات در عدن در جنوب یمن برگزار شد تا با یکدیگر مذاکره کنند. 
بر اســاس گزارش »البوابه الیمنیه االخباریه«، فرماندهان نظامی دولت 
مســتعفی در »شقره« استان ابین شــامل »عبداهلل الصبیحی« فرمانده 
تیپ 3۹ زرهی، »سند الرهوه« فرمانده تیپ اول گارد ریاست جمهوری، 
»ابومشعل الکازمی« مدیر امنیت »ابین« و »علی القملی« فرمانده تیپ 
۱03 با کاروانی نظامی شامل نیروهای سعودی وارد عدن شدند و به مقر 
نیروهای ائتالف رفتند. طبــق این گزارش، در پی اصرار نیروهای هادی 
برای تســلط بر زنجبار و ادغام نیروهای شــورای انتقالی در وزارت دفاع 
و کشور، مذاکرات شکست خورد. به دنبال شکست مذاکرات، الصبیحی 
تهدید کرد که اگر نیروهای اماراتی شروط را قبول نکنند نیروهایش که 
بالغ بر سه هزار نفر هستند وارد عمل خواهند شد. خودروهای وابسته به 
شورای انتقالی در خیابان های عدن و زنجبار نیز با بلندگو به آماده باش و 
جهاد علیه نیروهای دولت مستعفی که آنها را نیروهای  اشغالگر و تروریست 

می نامند، فرا می خوانند.

آخرین خبرها از وضعیت کرونا در جهان

زمزمه های جنگ داخلی در آمریکا
سایه بیکاری بر سر ۶0 میلیون نفر در اروپا

سرویس خارجی-
نخست وزیر پیشــین لبنان که به عنوان »مهره سعودی« 
شناخته می شود، پس از ســفری سه ماهه به پاریس به لبنان 
بازگشته که این امر موجب افزایش گمانه زنی ها در مورد برنامه 
احتمالی او برای بر هم زدن مجدد ثبات لبنان شــده اســت. 
استعفای نابهنگام حریری آن هم به بهانه فساد اقتصادی )در 
دولتی که خود ریاستش را بر عهده داشت!( لبنان را چند ماهی 

به هم ریخته بود.
لبنان که در سال گذشته و حتی آغاز سال نو میالدی 2020 درگیر 
مشکالت سیاسی و اعتراضات مردمی گسترده برای تشکیل دولت بود، 
مدتی است آرام است. موضع هوشمندانه حزب اهلل و حامیانش در میانه 
کشمکش ها توانست قائله را تا حد زیادی آرام کند و اجازه ندهد »سعد 
حریری«، که خــودش و ناکارآمدی دولتش یکی از عوامل اصلی بروز 

اعتراضات بود، جریان را به نفع خود برگرداند.
حاال که اوضاع در این کشــور مهم منطقه آرام شده، خبر می رسد 
که ســعد حریری پس از سفری حدوداً سه ماهه به پاریس، جمعه شب 
به لبنان بازگشــته؛ اما به نظر نمی رسد این بازگشت بازگشتی معمولی 
باشــد و به عقیده برخی، از تحرکات پیــدا و پنهان جریان ۱4 مارس 
)جریان حامیان حریــری( و خود اظهارات حریری می توان حدس زد 
که احتماالً دور تازه ای از کشــمکش های سیاسی در این کشور شروع 
شود، به خصوص این که آرامش این روزهای لبنان به نظر موقتی و تحت 

تأثیر شیوع کرونا نیز هست.
حریری بعد از استعفای خود که به دنبال اعتراضات مردمی رخ داد، 
به  دور از انظار عمومی بود، اما گویا با توجه به تداوم برخی مشــکالت 
اقتصــادی لبنان همزمان با نزدیک شــدن موعد پایان وعده صد روزه 
»حسن دیاب«، نخست وزیر کنونی، برای تهیه طرح نجات اقتصادی با 
هدف عبور از بحران، فرصت را برای شروع کار سیاسی متفاوت و البته 
شاید فتنه ای که بوی آل سعود دهد، مناسب دیده است؛ اما نه در قامت 
یک دولتمرد که خودش برای به وجود آمدن این اوضاع بد نقش داشته، 
بلکه به عنوان »رهبر اپوزیسیون« مقابل دولت جدید، حزب اهلل و جریان 

آزاد ملی به رهبری »میشل عون«، رئیس جمهور لبنان.
اما قرائن ما برای این تحلیل چیســت؟ به غیر از سابقه حریری و 
جریانش می توان به تهدید چند روز پیشش اشاره کرد. او چند روز پیش 
در توئیتی طرح اقتصادی دیاب را »خودکشی اقتصادی« خوانده و گفته 
بود که اگر وضعیت سر و سامانی نگیرد به زودی »موضع دیگری« اتخاذ 
خواهیم کرد. شاید تا چند روز دیگر با مواضع حریری، جریان ۱4 مارس، 

آل سعود و فرانسه هویدا شود که معنی »موضع دیگر« چیست!

آیا فتنه جدیدی در راه است؟
بازگشت حریری، مهره عربستان

از فرانسه به لبنان

عبدالمهدی: هر روز با داعش می جنگیم

تحرکات خصمانه آمریکا در عراق و سوریه با محوریت »احیاء داعش«
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آمریکا، کرونا 
و جنگ های بیولوژیک

شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان و قدرت فراگیری آن باعث 
شده تا بسیاری از آزمایشگاهی بودن این ویروس سخن بگویند و آن را 
ویروسی دست کاری شده از سوی برخی کشورها بدانند. در این مورد هیچ 
سند و مدرکی وجود ندارد و صرفا برخی از مقامات کشورهای مختلف 
بر آزمایشگاهی بودن این ویروس تاکید کرده اند. شاید چند سال دیگر 
پشت پرده ویروس کرونا مشخص شود و شاید این راز برای همیشه سر 
به مهر باقی بماند. در این میان استفاده از علم تاریخ می تواند تا حدودی 
راهگشــا باشد. بررسی سابقه کشورها در این مورد، ابزار مناسبی برای 

رمزگشایی از ویروس کرونا است. 
پیشــرفت تکنولوژی و علم پزشکی باعث شده است تا کشورهای 
غربی برای مقابله با دشــمنان خود به روش های جدیدتر و متنوع تری 
روی آورند. با توجه به فشار افکار عمومی در مورد استفاده از تسلیحات 
رایج نظامی، این کشــورها استفاده از ابزارهای نوینی را در دستور کار 
خود قرار داده اند که به صورت مستقیم هیچ گونه مسئولیتی را متوجه 
آنها نمی کند چرا که اساسا این ابزارهای نوین هیچ ردی از خود برجای 
نمی گذارند. یکی از این روش های جنگی، بیوتروریســم اســت.جنگ 
بیولوژیک و یا بیوتروریسم یک نمونه از استفاده انسان ها از طبیعت به 
عنوان سالحی مرگبار است. آمریکا در این میان بیش از تمام کشورها از 
این ابزار استفاده کرده و انسان های زیادی را به کام مرگ فرستاده است. 
دیکشنری آنالین کمبریج، بیوتروریسم را این گونه تعریف می کند: »عمل 
خشونت آمیز، با استفاده از موجودات زنده، نظیر باکتری، به منظور آسیب 
رساندن یا کشتن افراد به دالیل سیاسی.« حمله بیوتروریستی، »استفاده 
از انتشار عمدی ویروس ها، باکتری ها، یا سایر میکروب ها )عوامل( برای 
ایجاد بیماری یا مرگ در افراد، حیوانات، یا گیاهان« اســت. بررســی 
چند نمونه در این مورد می تواند موضوع را تا حدود زیادی روشن کند.
۱.کشتار سرخپوستان توسط آمریکا با استفاده از بیماری و ویروس 
یک نمونه از جنگ های بیولوژیک اســت. آمریکا با استفاده از این نوع 
جنگ سرخپوســتان زیادی را به قتل رسانده است. شیوع طاعون در 
آمریــکا و در میان سرخپوســتان به یکــی از بزرگ ترین جنایت های 
مقامات آمریکایی تبدیل شده است. در این مورد طاعون فقط در میان 
سرخ پوستان شیوع پیدا کرد و خود آمریکایی ها به آن مبتال نمی شدند. 
با رواج یافتن وبا و طاعون در میان بومیان ، تعداد زیادی از آنها با این 
بیماری ها از بین رفتند. اما نحوه انتقال طاعون و وبا به سرخ پوستان به 
این نحو بود که آمریکایی ها ملحفه ها و پتو های آلوده به وبا را در میان 
سرخ پوستان تقسیم می کردند و سرخ پوستان با اعتماد به آنها پتوها را 
می گرفتند. به این ترتیب، پس از مدتی حدود ۱00 هزار نفر از بومیان 
قاره آمریکا به این بیماری مبتال شده و کشته شدند. در کتابخانه های 
آمریکا صد ها عنوان کتاب وجود دارد که توسط مورخان سفیدپوست 
نگارش یافته و در آن ادعا شده که میلیون ها سرخپوست با بیماری های 

گوناگون از بین رفته اند.
2. حمالت بیولوژیکی آمریکا علیه ویتنام نیز نمونه دیگری از استفاده 
آمریکا از طبیعت برای نابودی انسان ها به شمار می رود. تخلیه 20 میلیون 
گالن ماده شیمیایی توسط ارتش آمریکا بر سر مردم ویتنام در سال های 
۱۹۶2 تا ۱۹۷۱ از دیگر حمالت بیولوژیکی بود که نیرو های آمریکایی 
علیــه مردم بی گناه ویتنام انجام دادنــد و در جریان آن ارتش آمریکا 
بیش از 20 میلیون گالن ماده شــیمیایی شامل عاملی نارنجی رنگ و 
بسیار سمی را بر روی جنگل ها و مزارع این کشور و برخی کشور های 
همسایه آن به صورت اسپری پخش کرد. بر اثر این اقدام تمامی ذخایر 
غذایی ویتنام نابود و اکولوژی این کشور نیز به طور کامل تخریب شد. 
همچنین صد ها هزار شهروند بی گناه نیز جان خود را از دست دادند. بر 
اســاس گزارش دولت ویتنام در اثر یک دهه حمالت شیمیایی آمریکا 
در این کشور بیش از 400 هزار شهروند ویتنامی کشته یا معلول شدند، 
۵00 هزار نوزاد با نقایص مادرزادی به دنیا آمده اند و بیش از دو میلیون 
تن نیز از ســرطان یا سایر بیماری های سخت ناشی از استنشاق مواد 

شیمیایی رنج می برند. 
3. کارشناســان ویروس ابوال را نیز یکی از مصادیق بیوتروریســم 
می دانند. انتشــار ویروس ابوال در آفریقا در ســال 20۱3 شروع شد و 
قربانیــان زیادی را از مردم این منطقه گرفت. متخصصان بیماري هاي 
عفوني و میکروبي، ویروس هولناک ابوال را یکي از ارگانیزم هاي اصالح 
شده ژنتیکي دانستند که به عنوان اسلحه اي بیولوژیکي توسط شرکتي 
صنعتي - نظامي آمریکا با همکاري مســئوالن بلندپایه دولت آپارتاید 
آفریقاي جنوبي ساخته شد. هورویتز نویسنده غربی در کتاب »منطقه 
حســاس« اعالم کرد، آمریکا در واقع ویروس ابوال را ســاخت تا براي 
حفاظت از امنیت ملي خود و اســراییل و همچنین همپیمانان سابق 
خود در قــاره آفریقا از جمله آفریقاي جنوبي اســتفاده کند. روزنامه 
دیلي آبــزرور بزرگ ترین روزنامه لیبریا در غرب آفریقا نیز با انتشــار 
اسناد علمي، آمریکا را سازنده و منتشر کننده ویروس ابوال معرفي کرد 
و نوشت: آمریکا با سلسله عملیات هاي مخفي خود در آفریقا و با اسم 
رمز »تفاهم نامه 200« ایجاد و گسترش ویروس مهلک ابوال را در دستور 
کار خود قرار داد. پروفسور سیرل برودریک متخصص بیماري هاي عفوني 
و میکروبي لیبریا نیز معتقد است آمریکا با همکاري آفریقاي جنوبي در 
ســال ۱۹۷۵ میالدي در یک عملیات سري در کشور زئیر - جمهوري 
دموکراتیک کنگو - نخســتین ویروس عفوني و مرگبار ابوال را با هدف 
کاهش جمعیت ســیاهان قاره آفریقا را آزمایش و براي شــیوع آن به 

صورت وسیع برنامه ریزي کردند.
4. ابتالی ده ها هزار کوبایی به تب دنگی نمونه دیگر اســت. دولت 
کوبا در  سال ۱۹8۱ اعالم کرد که در اثر حمله بیولوژیک ارتش آمریکا 
300 هزار نفر از اتباع این کشــور به تب دنگی مبتال شــده اند که یک 

بیماری کشنده است.
نتیجه

بررســی نمونه های تاریخی اســتفاده از جنگ بیولوژیکی نشــان 
دهنده این اســت که آمریکا کارنامه ســیاهی در این مــورد دارد. در 
مورد شــیوع ویروس کرونا نیز نمی توان با قاطعیت کشــور خاصی را 
متهم کرد اما می توان این گزاره را مطرح کرد که اگر کرونا ویروســی 
آزمایشگاهی باشد آمریکا با توجه به سابقه سیاه خود، متهم اصلی در 
این مورد به شــمار می رود.  رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی 
نوروزی خود ضمن  اشــاره به شیوع ویروس کرونا به اظهارات چندباره 
مقام های آمریکایی مبنی بر آمادگی برای ارســال کمک های دارویی و 
درمانی در صورت درخواست ایران اشاره کردند و گفتند: »صحبت های 
آمریکایی ها جزو حرف های بسیار عجیب است زیرا اوالً خودشان دچار 
کمبود شــدید دارو و تجهیزات پیشگیری از بیماری هستند و برخی 
مسئوالنشــان صراحتاً از این کمبودهای وحشــت آور سخن به میان 
آورده اند، بنابراین آنها اگر امکاناتی دارند به مردم خودشــان برسند.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: »ثانیاً آمریکایی ها خودشان متهم به 
تولید این ویروس هستند البته نمی دانیم این اتهام چقدر صحت دارد 
 اما با وجود این اتهام، کدام انســان عاقلی، کمک از این کشور را قبول 

می کند.«
محمدرضا کلهر

نگاه

سایه ســنگین کرونا اقتصاد و سیاست را در 
اروپا و آمریکا را شدیدا به چالش کشید، به طوری 
که در آمریکا برخــی گزارش ها از احتمال جنگ 
داخلی در این کشــور خبر می دهند در اروپا نیز 
نزدیک به 60 میلیون شغل به خاطر شیوع کرونا، 

به خطر افتاده است.
جهان کماکان با آمارهای نگران کننده از ویروس کرونا 
دســت و پنجه نرم می کند. دیروز تعداد مبتالیان به این 
ویــروس از دو میلیون و 4۱۹ هزار نفر گذشــت و تعداد 
فوتی ها نیز متاســفانه به ۱۶۵ هزار و ۷۹۹ نفر رسید. در 
اروپا شــمار مبتالیان قطعی به ویروس کرونا، از مرز یک 
میلیون نفر عبور کرده و تعداد فوتی ها نیز در این قاره از 
۱00 هزار نفر فراتر رفته است. بر اساس آمار مرکز کنترل 
بیماری اروپا، که دیروز انتشار یافت، اسپانیا بیشترین شمار 
مبتال به کرونــا را در اروپا  با 200 هزار نفر دارد. بعد از 
این کشور نیز ایتالیا، آلمان، انگلیس و فرانسه قرار دارند. 
از نظر میزان مرگ و میر نیز ایتالیا با 23 هزار و ۶۶0 نفر 
در  رتبه  نخست و بعد از آن اسپانیا، فرانسه، انگلیس و 
بلژیک قرار دارند.بدین ترتیب، قاره اروپا به تنهایی تقریبا 
نیمی از مبتالیان و کشته شدگان به کرونا در سطح جهان 
را به خود اختصاص داده  است. پیامدهای اقتصادی این 
ویروس در اروپا نیز بســیار گسترده است. خبر ها حاکی 
است، معترضان به قرنطینه در فرانسه و آلمان به خیابان ها 

آمدند و با پلیس درگیر شدند.
با این حال، آمریکا تاکنون بیشترین خسارت جانی 
را در میان کشور های جهان از شیوع نوع جدید ویروس 
کرونا دیده اســت. در حالی که »دونالد ترامپ« در صدد 
بازگشایی پلکانی کشورش پس از وضع مقررات قرنطینه 
عمومی و وضع اضطراری اســت، شمار قربانیان بیماری 
کووید ۱۹ در آمریکا از مرز 40 هزار نفر عبور کرده است.

بازی با آتش!
در آمریکا مجادالت سیاســی بین ترامپ و ایالت ها 
باال گرفته و رســانه ها نیز به شدت دولت ترامپ را مورد 
حمله قرار می دهند. دیروز »رالف نورتام« فرماندار ایالت 
ویرجینیا، در واکنش به سخنان روز شنبه ترامپ، وی را 
به هذیان گویی متهم کرد. نورتام که با سی ان ان مصاحبه 
می کرد، در پاسخ به سؤال خبرنگار این شبکه که پرسید 
ترامپ گفته به انداره کافی در سراســر آمریکا تجهیزات 
تست کرونا وجود دارد، گفت: » مطرح کردن این کلمات 

)توسط ترامپ( هذیان گویی است«. سی ان ان در گزارش 
دیگری، درباره اقدامــات کرونایی رئیس جمهور آمریکا، 
اعالم کرد که ترامپ» فردی قلدر و ابله است«.»عبدالباری 
عطوان« ســردبیر روزنامه»رای الیوم«، نیز با اشــاره به 
اظهارات تحریک آمیــز رئیس جمهور آمریکا درباره لزوم 
»آزاد« کردن برخی ایالت ها نوشت، این اظهارات ممکن 
است باعث آغاز جنگ داخلی در کشوری شود که معدن 
اسلحه به شمار می آید. عطوان در یادداشت خود نوشت: 
وقتی که ترامپ در توئیتر صراحتا به یاران نژادپرســت 
و سفیدپوســت خود می گوید »میشیگان و مینه سوتا و 
ویرجینیا را آزاد کنید«، با توجه به اینکه سه ایالت مذکور 
تحت حاکمیت دموکرات ها هســتند، این دعوتی آشکار 
برای فتنه و کاشــتن بذر جنگ داخلی در کشوری است 
که معدن اسلحه است. این سه ایالت که ترامپ یارانش را 
برای ورود به خیابان ها و تظاهرات در آن تشویق می کند، 
پایگاه قدرتمند رقبای او در انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی آینده است. درصد باالیی از مبتالیان به کرونا هم 
ساکن این سه ایالت هستند. عطوان می افزاید: تظاهرات 
مسالمت آمیز به سادگی می تواند به تظاهراتی خشونت بار 
همراه با درگیری های مســلحانه تبدیل شود، آن هم در 
کشــوری که از نظر نژادی و قومی به چند دسته تقسیم 
شــده و منتظر یک شــعله کبریت است. همان طور که 
موارد مشابه پیشین نشان داده اند، در صورت گسترش این 
اعتراضات، هیچ تضمینی برای کنترل آن به ویژه با توجه 
به شرایط کنونی و جود ندارد. اگر رئیس جمهور آمریکا به 
مقابله با نظر کارشناسان و دانشمندانی که ادامه قرنطینه 
خانگی و بسته بودن اقتصاد را تایید می کنند ادامه دهد، 
با توجه به نظام بهداشــتی مملو از شکاف های راهبردی 
می توان گفت که در واقــع با آتش بازی می کند و طبق 
گفته فرماندار واشنگتن، ممکن است این آتش بازی، کل 

کشور را به آتش بکشد.
شکســت دولت ترامپ در مقابله به موقع با ویروس 
کرونا و قربانی شدن بیش از 4۱ هزار آمریکایی بر اثر این 
ویروس، باعث شده که ترامپ آماج حمالت منتقدان قرار 
بگیرد. مقامات آمریکایی تالش می کنند با فرافکنی قصور 
دولت را با منحرف کردن افکار عمومی به ســمت چین 
یا سازمان بهداشت جهانی، الپوشانی کنند. با این وجود، 
دیروز روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی 
و همچنین مقامات بین المللی گزارش داد که ده ها محقق، 

پزشک متخصص و کارشناس سالمت عمومی آمریکایی در 
مراکز کنترل و پیشگیری از بیمارهای سازمان بهداشت 
جهانی در ژنو به صورت تمام وقت کار می کنند و در زمان 
ظهور ویروس کرونا در اواخر ســال گذشته میالدی در 
چین، اطالعات کاملی درباره این موضوع و شیوع آن در 
چین، به دولت ترامپ منتقل کرده بودند. پایگاه اینترنتی 
بلومبرگ نیز در مطلبی تحلیلی با عنوان »شکست ترامپ 
در مقابل کرونا هدیه ای برای انجمن ملی سالح آمریکا« 
نوشــت: با شیوع کووید ۱۹ ، وحشــت دوباره برگشت و 
صندوق های پول شمار در دنیای اسلحه را شعله ور کرد. 

ترس، نان و کره، )خوراک( صنعت اسلحه است. 
60 میلیون بیکار

یکی از معتبرترین موسســات مشــاوره ای دنیا در 
گزارشی اعالم کرده اســت که حدود ۶0 میلیون شغل 
در اروپا به دلیل شیوع بحران کرونا در معرض خطر قرار 
دارد. روزنامه »تاگس آنسایگر« سوئیس، بر اساس ارزیابی 
یکی از معتبرترین موسســات مشاوره ای دنیا موسوم به 
»مک کینزی« در اتحادیه اروپا حدود ۵۹ میلیون شغل 
به دلیل شیوع بحران کرونا در معرض خطر قرار دارد.این 
موسســه در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شده است 
نوشــته است: از دست دادن این مشاغل تنها یک فاجعه 
در ســطح فردی نخواهد بود، بلکه از نظر اقتصادی نیز 
دردناک خواهد بود.این موسسه مشاوره معتبر برای سال 
2020 نرخ بیکاری در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا را 

۷/۶ درصد ارزیابی کرده است.
کارشناســان این موسسه بر این باورند که بازگشت 
اوضاع به دوران قبل از بحران تازه در ســه ماهه چهارم 
سال 202۱ می تواند امکان پذیر باشد.موسسه مک کینزی 
در گزارش خود اعالم کرده اســت که در بدترین حالت، 
بیکاری در اروپا حتی می تواند به ۱۱.2 درصد برســد و 
عواقب شیوع ویروس کرونا هم تازه در سال 2024 بهبود 
یابد.بر اساس ارزیابی این موسسه مشاوره ای مهم، حدود 
نیمی از مشاغل در معرض خطر در بخش خدمات و فروش 
مشــتری، بخش های پذیرایی و ساخت و ساز قرار دارد.

بر این اساس، در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی 
در اروپا در دوران شیوع کرونا حدود ۱4.۶ میلیون شغل 
در معــرض تهدید قرار دارد، در بخش هتل داری حدود 
8.4 میلیون شغل و در بخش هنر و سرگرمی هم حدود 
۱.۷ میلیون شغل در این اتحادیه در معرض خطر نابودی 

قرار دارد. »توشیمیتســو موتگی« وزیر خارجه ژاپن نیز 
گفته شیوع ویروس کرونا باعث شده است اقتصاد جهان 
بــا بدترین بحران اقتصــادی از زمان جنگ جهانی دوم 

تاکنون مواجه شود.
میخی بر تابوت نظم لیبرال 

»نشنال اینترست« با تاکید بر اینکه کرونا نظم لیبرال 
دنیا را تغییر می دهد، نوشت که این ویروس شاید میخی بر 
تابوت غرب باشد. به گزارش تسنیم، »آمیتاو آچاریا« استاد 
»دانشگاه امریکن« واشنگتن دی سی و پژوهشگر »موسسه 
برگروئن« در کالیفرنیا در یادداشتی با عنوان »کرونا چگونه 
نظم دنیا را تغییر می دهد« در نشنال اینترست نوشت: کرونا 
نه تنها یک فاجعه برای بهداشــت عمومی دنیاست، بلکه 
باعث تغییر در نظم جهانی نیز خواهد شــد. بیماری های 
همه گیر در گذشته نیز نظم دنیا را تغییر دادند. نویسنده 
نشــنال اینترست این ســؤال را مطرح کرد که »ویروس 
کرونا نظم فعلی دنیا را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد؟« 
و نوشت: با اینکه همه گیری هنوز در اوایل راه خود است، 
برخی روندها را متاثر کرده است.نخست آنکه این بحران 
حمایت از جهانی شدن را تضعیف می کند. حمایت از جهانی 
شدن پیش از این با ظهور پوپولیسم و سیاست های ریاست 
جمهوری ترامپ، در موقعیت ضعف قرار گرفته بود. کرونا 
به دلیل وابستگی متقابل اقتصادی و همچنین گردشگری 
و مسافرت با سرعت خیره کننده ای گسترش یافته و مقصر 
آن، جهانی شدن است. شــیوع کرونا واکنش شدیدتری 
نسبت به جهانی شدن ایجاد می کند. دوم آنکه کرونا شاید 
میخی بر تابوت اندیشه غرب )هر آنچه از خرابکاری ترامپ 
از روابط دو سوی آتالنتیک باقی مانده است( باشد. گروه ۷ 
نتوانسته پس از جلسه سران بیانیه ای صادر کند زیرا دولت 
ترامپ اصرار داشت که کرونا »ویروس چینی« خوانده شود. 
»آچاریا« در یادداشت خود توضیح داد: این بحران اعتبار 
جهانی آمریکا و اعتبار دولت ترامپ در داخل کشــور را به 
شدت کاهش می دهد. تصویر آمریکا به مثابه یک ابرقدرت 
بیچاره که با یک ویروس به زانو درآمده اســت، مسئله ای 
بود که از قبل در مورد آن هشدار داده شده بود. فراموش 
کردن این تصویر سخت است. ترامپ شاید اهمیتی به افکار 
عمومی بین المللی ندهد اما بسیاری از آمریکایی ها احساس 
استیصال می کنند.وی نوشت: همه اینها شاید میخ دیگری 
بر تابوت نظم لیبرال بین المللی باشد که به خاطر سیاست ها 

و پوپولیسم غربی ترامپ به تلوتلو خوردن افتاده است.

علی رغم امضای توافقنامه میان واشــنگتن 
و گروه طالبان و وعــده آنها به برقراری صلح در 
افغانســتان، حمالت عناصر طالبــان به مردم و 
نیروهای دولتی در سه استان)والیت( این کشور، 
جان 33 نفر را گرفت و 15 تن دیگر را زخمی کرد. 
حمــالت عناصر گروه طالبان بــه مردم و نیروهای 
امنیتی افغانستان، شدت بیشتری گرفت. این در حالی 
اســت که قرار بود پــس از امضای توافقنامه صلح میان 
طالبان و آمریکا در پایتخت قطر، که اوایل اسفند گذشته 

امضاء شده بود، صلح به افغانستان بازگردد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، »جواد هجری« سخنگوی 
اســتاندار »تخار« افغانســتان، دیروز اعالم کرد، عناصر 
طالبان بامداد دوشــنبه با حمله به پاســگاه های ارتش 
افغانستان در »خواجه غار«، ۱۹ سرباز دولتی را کشته و 

پنج تن دیگر را زخمی کردند.
»ســید عارف اقبالی« فرمانده پلیس شهرســتان 
»شولگره« در استان »بلخ« هم گفت، در حمله طالبان، 

۹ نیروی دولتی کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.

جنوب استان» ارزگان« نیز دیروز شاهد حمله طالبان 
بود؛ » زلگی عبادی « ســخنگوی استانداری ارزگان، با 
اعالم خبر فوق، افزود: عناصر طالبان به پاسگاه نیروهای 
پلیس در شهر » ترینکوت « ، مرکز استان ارزگان، حمله 
کردند و براثر آن، پنج  نیروی پلیس کشته و سه نظامی 

دیگر زخمی شدند.
بر اســاس گزارش شــورای امنیت ملی افغانستان، 
حمالت طالبان طی هفته های اخیر افزایش یافته و زنان 

و کودکان نیز قربانی این حمالت شده اند.
به اعتقاد کارشناسان، توافقامه ای که میان طالبان 
و آمریکا امضاء شده است، برای مردم افغانستان نه تنها 
صلح به ارمغــان نخواهد آورد، حتی حمالت طالبان به 
احتمال قوی، شــدت هم می گیــرد. به همین خاطر، 
توافقنامه مذکور برای مردم افغانســتان، یک دستاورد 

محسوب نمی شود. 
حمالت طالبان درحالی شّدت گرفته است که ۱02۶ 
نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتال و 3۶ نفر نیز جان 

خود را از دست داده اند.

حمالت همزمان طالبان در 3  استان افغانستان
چند هفته پس از توافق با آمریکا! مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا در استان 

»نوا اسکوشیا« این کشور 16 کشته برجای گذاشت. 
یک افسر پلیس هم در این تیراندازی به قتل رسید.

عامل این تیراندازی ها، »گابریل ورتمن« مرد ۵۱ ساله با 
اصالت کانادایی بوده که با پوشیدن لباس پلیس و با استفاده 
از خودرویی شبیه خودروی پلیس سلطنتی کانادا به سمت 
مردم آتش گشود. بر اساس گزارش یورونیوز عملیات تعقیب 
و گریز قاتل، بیش از ۱2 ساعت به طول انجامید و در نهایت 

پلیس توانست »ورتمن« را از پای در بیاورد.
پلیس کانادا گفته: »هنوز انگیزه انجام این تیراندازی ها 
روشن نیست و با بررسی بیشتر ماجرا، جزئیات این پرونده 
به اطالع عموم خواهد رسید«. پلیس کانادا فعاًل این کشتار 
را »حملۀ تروریستی« ندانسته و مشغول تحقیق در مورد 
انگیزه های قاتل اســت. مقامات پلیس گفته اند که رابطۀ 
احتمالی این رویداد را با بسته شدن مغازه ها و »کسب های 
غیرضروری« بررسی می کنند. احتمال واکنش جنون آمیز 
قاتل به خاطر بسته شدن محل کسب و کارش رد نشده. 
او که ســازندۀ پروتز و دندان مصنوعی بود، به علت شیوع 

اپیدمی کرونا خانه نشین شده بود!
 پس از آغاز تیراندازی ها، پلیس به مردم شهر کوچک 
پورتاپیکه که در ۶0 مایلی هالیفاکس قرار دارد، هشــدار 

داده بود در خانه های خــود بمانند و درهای منازل خود 
را قفــل کنند. پلیس ابتدا اعالم کــرده بود قاتل در یک 
پمپ بنزین دســتگیر شــده، اما در ادامه در اصالحیه ای 
اعالم کرد قاتل کشته شده است. مقامات پلیس جزئیات 
چندانی درخصوص چگونگی جان باختن »گابریل ورتمن« 
منتشر نکردند. »جاستین ترودو«، نخست وزیر کانادا نیز در 
بیانیه ای با ابراز تاسف از جان باختن شهروندان کانادایی، 

آن را »خشونتی بی معنی« خواند.
براساس گزارش سی ان ان، هر کدام از صحنه های وقوع 
جــرم در این تیراندازی، چندیــن مایل از یکدیگر فاصله 
داشــتند. این واقعه یکی از بی سابقه ترین حوادث کشتار 

جمعی در تاریخ کانادا به شمار می رود. 

مرد 51 ساله کانادایی با یونیفورم پلیس،16 نفر را کشت

واشــنگتن که جایگاه خود را در عراق و سوریه 
بســیار متزلزل و از دست رفته می بیند، حمایت های 
همه جانبه خود را از تروریست های داعش در این دو 

کشور، از سر گرفت. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا، که جایگاه این 
کشور را در عراق و سوریه، از دست رفته می بیند، قصد دارد 
بار دیگر بخت آمریــکا را با کارت داعش بیازماید. به همین 
خاطر، سازماندهی این گروه تروریستی را توسعه داده است.

سوریه
» غســان یوســف« نویســنده و تحلیلگر ســوری، به 
خبرگزاری تســنیم گفت: نیازهای لجستیکی اصلی داعش 
از ســوی آمریکا و ترکیه تأمین می شــود. وی افزود: آمریکا 
وجود داعــش را بهانه ای برای مانــدن می داند و اگر وجود 
نداشته باشــد، تالش می کند که آن را ایجاد کند. به همین 
خاطر، اکنون آموزش عناصر داعش در اردوگاه »الرکبان« و 
پایگاه» التنف« در شــرق سوریه، و در مناطق تحت کنترل 

موسوم  کرد  نظامیان  شــبه 
بــه »نیروهــای دموکراتیک 

سوریه« در جریان است.
نویســنده  این  گفته  به 
داعــش  عناصــر  ســوری، 
اکنــون در مناطق تدمر ،  هم 
الســخنه و نیــز در مجاورت 
پایگاه التنــف حضور دارند و 
زمانی که از دســت نیروهای 
ارتش ســوریه فرار می کنند، 
پناه  آمریکایی  پایگاه های  به 

می برنــد و حتی شــبه نظامیان کرد نیز بــا عناصر داعش 
همکاری می کنند. کردهای مســلح ســوریه کــه تا دیروز 
می گفتند آمریکا از پشــت به آنها خنجر زده است، بار دیگر 
پذیرفتند کــه در ازای دریافت مبالغی، در راســتای منافع 

آمریکا عمل کنند. 

اخیرا شــماری از فرماندهان و عناصر گروه تروریستی 
»مغاویر الثوره« که تفکر داعشــی دارند، از پایگاه آمریکایی 
التنــف فرار کردند و اســناد همکاری نیروهــای آمریکایی 
 بــا عناصر داعــش را تحویل فرماندهان و مقامات ســوری 

دادند.

عراق
در عراق نیز داعش در حال جان گرفتن است و بر اساس 
گزارش ها، عوامل این گروه تروریســتی در کرکوک، دیا له، 
صالح الدین و برخی مناطق و اســتان های دیگر این کشور، 

طی روزهای گذشته فعال تر شده اند.
»عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر دولت پیشبرد امور 
عراق، هــم در این رابطه گفت کــه نیروهای امنیتی این 
کشــور همه روزه با تروریست های داعش درگیر هستند و 

در این راه کشته نیز می شوند. 
»کریــم علیوی« عضو کمیتــه امنیت و دفاع مجلس 
نمایندگان عراق، با بیان اینکه نیروهای آمریکایی در پشت 
حمالت داعش در استان های مختلف قرار دارند افزود، این 
حمالت بعد از تصویب طرح خروج نیروهای بیگانه از سوی 
پارلمان عــراق و الزام دولت به اجرای آن، شــدت گرفته 
است. علیوی پیشی بینی کرد که داعش فعالیت های خود 

را افزایش خواهد داد.


