جزئیات خدمات رسانی و اختصاص تسهیالت
برای بازگشت سیلزدگان سیستان و بلوچستان به زندگی عادی
ایران سرزمین
همه است؟

صفحه 4

انتقاد شهاب حسینی
از تحریم کنندگان
جشنواره فجر:

یادداشتی از
احمد مسجد جامعی
عضو شورای شهر تهران

این همدردی
نیست
صفحه 5

صفحه 8
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رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههای نمازجمعه پرشکوه تهران:

ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم
طرفدار انقالب و مقاومت است

حضور معجزهگون ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر حاج قاسم سلیمانی
و یارانش و پاسخ کوبنده سپاه در حمله به پایگاه امریکاییها
در عین االسد دو یوماهلل درسآموز و تعیین کننده است
صفحه 2

محمد هاشمی در آیین گرامیداشت
سومین سالگرد درگذشت
آیتاهللهاشمی رفسنجانی:

اعتدال و میانه روی،
وحدت و دوری از افراط
دغدغههمیشگی
آیتاهللهاشمی رفسنجانی بود

معاون اول رئیسجمهور
در آیین گرامیداشت سومین سالگرد
درگذشت آیتاهللهاشمی رفسنجانی:

هاشمی جفا دید اما از خود
جز وفا به یادگار نگذاشت
و این درس بزرگی برای
همه دلسوزان نظام است

صفحه 3

صفحه 3

اظهارات سخنگوی قوهقضائیه در باره ترور شهید سپهبدسلیمانی ،پروندههای  ۱۸میلیارد دالری ارز  4200تومانی،
سقوط هواپیمای اوکراینی ،سکه ثامن ،تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و کیکهای آلوده به قرص

صفحه 6

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
خبرداد

سخنگوی ستادشناسایی
مشموالن کمک حمایت معیشتی خبر داد

رئیس شورای عالی داروخانههای
انجمن داروسازان ایران:

بهرهمندی همه رانندگان تاکسی ارسال پیامک به مشموالن
از مزایای بیمه تامین اجتماعی
کمک حمایت معیشتی
درصورت بهروزرسانی
برای مراجعه به دفاتر
لیست بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی:
پلیس۱۰+وثبت اطالعات
همه واحدهای مسکونی
آنها در بهمن
چگونگی استفاده صحیح
و تجاری شهرها و روستاهای
از کارت سوخت
کشور در سال ۹۹
دستگیری شیاد حرفهای به اتهام
برای جلوگیری از پریدن
کالهبرداریهای میلیونی از طریق تحت پوشش بیمه پایه حوادث
بخشی از سهمیه بنزین
سایتهای خرید و فروش اینترنتی
طبیعی قرار میگیرند

دولتمردان بدانند داروخانهها
در حال ورشکستگی هستند
چرا صدای داروسازان
صفحه 5
شنیده نمیشود؟

صفحه 5

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 7

صفحه 8
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رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبههای نمازجمعه پرشکوه و بهیادماندنی تهران:

ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقالب و مقاومت است
حض��رت آیتاهلل خامن��های رهبر معظ��م انقالب
اسالمی در نماز جمعه پرشکوه و بهیاد ماندنی روزجمعه
 27دی تهران ،حضور معجزهگون ملت فهیم در تشییع
پیکر مطهر حاج قاس��م س��لیمانی و یارانش و نیز پاسخ
کوبنده سپاه در حمله به پایگاه امریکاییها در عین االسد
را دو یوماهلل درسآموز و تعیین کننده خواندند و افزودند:
ملت باطن خود یعنی اس��تقامت در مقابل شیاطین را در
این حضور نش��ان داد و تنها راه ادامه این مس��یر عزت
آفرین ،قویتر شدن ایران در همه زمینههاست.
حض��رت آیتاهلل خامنهای در ابتدای خطبه اول نماز
با توصیه همگان به رعای��ت تقوای الهی ،جلب نصرت
و توفیقات الهی و ایجاد گش��ایش در مسائل شخصی و
اجتماعی را در گرو تقوا دانس��تند و س��پس بحث اصلی
خ��ود را با قرائت آیاتی از س��وره مبارک��ه ابراهیم درباره
پاسداشت «ایاماهلل» و شکرگزاری در قبال این نعمتها
آغاز کردند.
رهبر انقالب اس�لامی دس��تور خداون��د به حضرت
موسی(ع) مبنی بر یادآوری ایاماهلل به مردم را نشاندهنده
صبار و
اهمی��ت و کارک��رد مهم آن برای هدایت اف��راد ّ
شکور یعنی اهل صبر و استقامت و شکرگذاری خواندند
صبار یعنی مردمی ک��ه یکپارچه اهل صبر
و افزودن��دّ :
و اس��تقامت هس��تند و با اندک چی��زی از میدان خارج
نمیشوند و شکور یعنی کسانیکه با شناسایی نعمتها
و دیدن ابعاد آش��کار و پنهان آن ،قدرشناس هستند و در
قبال نعمت خدادادی احساس مسئولیت میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به نزول آیات شریفه
مورد بحث در مکه یعنی در زمان اوج مبارزات مسلمانان و
ایستادگی آنان در مقابل جریان کفر ،افزودند :این آیات در
آن شرایط سخت به مسلمانان بشارت میداد که خداوند
ایاماهلل را نصیب شما خواهد کرد و با اعمال شاکرانه شما،
پیروزیهای بیشتری در انتظارتان خواهد بود.
رهبر انقالب اس�لامی در ادامه سخنانشان ،دو هفت ه
گذش��ته را دو هفتهای استثنایی و پر از ماجراهای تلخ و
شیرین و درسآموز برای ملت ایران خواندند و با تطبیق
مفه��وم ایاماهلل به خیزش بینظیر در ای��ران و عراق در
تکری��م و تعظیم مجاهدان ش��هید ،گفتند :یوماهلل یعنی
روز مش��اهده دس��ت قدرت خداوند در حوادث .بنابراین
آن هنگام��ی که دهها میلیون در ایران و صدها هزار نفر
در عراق و بعضی کشورهای دیگر بهپاس خون فرمانده
سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان
را شکل دادند ،مصداق ایاماهلل است ،چرا که این عظمت
هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ایش��ان روز درهمکوبیدن پایگاه آمریکایی با اصابت
موش��کهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی را نیز یکی
دیگر از ایاماهلل برشمردند و افزودند :اینکه ملتی با چنین
قدرت و توان روحی به یک قدرت متکبر و زورگوی عالم
سیلی بزند ،نشاندهنده دست قدرت الهی است ،پس این
روز بزرگ نیز جزو ایاماهلل است.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های ای��اماهلل را روزهایی
تاریخساز و نقاط عطف تاریخی با آثاری ماندگار و جاودانه
در زندگی ،روحیه و منش ملتها دانس��تند و در توصیف
صبار و شکور
ملت ایران ،گفتند :جامعه ایرانی جامعهای ّ
است که در طول سالهای متمادی با استقامتی مثالزدنی
همواره شکرگزار الطاف الهی بوده است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر شناخت ابعاد مادی
و معنوی پدیده تش��ییع ش��هید س��لیمانی ،این سؤال را
مطرح کردند که  ۴۱س��ال پس از پیروزی انقالب ،کدام
عامل و دست قدرتی جز دست قدرت الهی قادر به خلق
ای��ن معجزه و به میدان آوردن عاش��قانه چنین جمعیت
بینظیری است؟
ایش��ان افراد متکی به تحلیلهای مادی را ناتوان از
مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث خواندند و گفتند:
الهی ملت ،نشاندهنده
این تش��ییع عظیم و این حرکت ِ
باطن و معنویات تحسینبرانگیز مردم و نشانه این واقعیت
اس��ت که اراده الهی بر پیروزی ملت ایران تعلق گرفته
است.
حضرت آی��تاهلل خامنهای پیام دیگ��ر حضور دهها
میلیونی مردم در تش��ییع و تکریم ش��هید س��لیمانی را
بیعت با خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظیمالش��أن
در میان ملت دانستند و گفتند :در این حادثه ،امپراتوری
خبری صهیونیسم و مس��ئوالن تروریست رژیم آمریکا
همه تالشش��ان را کردند که س��ردار عزیز و بزرگ ما را
به تروریسم متهم کنند اما خداوند متعال چنان صحنه را
تغییر داد که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف
ب��ه روح آن بزرگوار درود فرس��تادند و پرچ��م آمریکا و
صهیونیستها را آتش زدند.

رهبر انقالب اسالمی این حقایق را نشانه دست قدرت
و هدایت پروردگار در کش��ور و جامعه دانستند و افزودند:
عالوه بر تش��ییع آن مجاهدان ،اصل شهادت آنان نیز از
آیات قدرت الهی است ،چراکه ترور سردار سلیمانی یعنی
سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در
آبروی آمریکا شد.
کل منطقه ،موجب رسوایی دولت بی ِ
ایشان با اشاره به نمونهای از حضور شجاعانه شهید
س��لیمانی در یک موقعیت خطیر و کام� ً
لا در محاصره
دشمن و هدایت عملیاتی که منجر به فرار دشمنان شد،
گفتند :در ترور این ش��هید شجاع ،آمریکاییها در میدان
جنگ با او روبرو نشدند بلکه دزدانه و بزدالنه این جنایت
را مرتکب شدند که این موجب روسیاهی بیشتر آنها شد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای با اش��اره ب��ه اینکه این
م��دل از جنایت یعنی ترور رهب��ران مقاومت تا پیش از
این مخصوص رژیم صهیونیس��تی ب��ود ،افزودند :البته
آمریکاییها در عراق و افغانستان جنایات و کشتار زیادی
کردهان��د اما این بار رئیسجمهور آمریکا به زبان خودش
اعتراف کرد «ما تروریس��ت هس��تیم» ،که رسواییای
باالتری از این وجود ندارد.
رهبر انقالب اس�لامی با اشاره به یکی دیگر از یوم
اهللهای هفتههای اخیر یعنی پاس��خ قدرتمندانه س��پاه
پاسداران به امریکاییها تأکید کردند :این واکنش قوی،
یک ضربه مؤثر نظامی بود اما مهمتر از این ضربه نظامی،
ضربه حیثیتی بود که به هیبت ابرقدرتی امریکا وارد شد.
ایشان ضربه سپاه به ابهت امریکا را موجب بیآبرویی
امریکاییها خواندن��د و افزودند :این ضربه مس��تحکم
حیثیت��ی با هی��چ چیزی جب��ران نمی ش��ود و افزایش
تحریمها که این روزها امریکاییها از آن حرف می زنند،
آبروی از دست رفته آنها را بر نمی گرداند.
حضرت آیتاهلل خامنهای جلوه گر شدن قدرت الهی
در پاسخ کوبنده س��پاه را نتیجه مجاهدتهای مخلصانه
دانس��تند و خاطرنش��ان کردند :هر ج��ا و در هر کاری
اخ�لاص باش��د ،خداوند به آن کار برکت و رش��د و نم ّو
میدهد ،برکاتش را به همه میرساند و ماندگار میکند.
رهبر انقالب حضور عاش��قانه و اشک و اندوه مردم
در تش��ییع حاج قاسم س��لیمانی و همرزمان شهیدش و
تازه شدن روحیه انقالبی ملت را نتیجه ملموس اخالص
سردار بزرگ ایرانیان و شهیدان همراهش خواندند.
ایشان الزمه درک عمیق ،ارزش گذاری و قدردانستن
ایام اهلل هفتههای اخیر را این حقیقت برشمردند که باید
به حاج قاس��م عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک فرد
نگاه نکرد بلکه باید آنه��ا را یک مکتب ،یک راه و یک
مدرسه درس آموز دید.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه نباید سپاه
قدس را یک سازمان و مجموعه اداری دید ،افزودند :سپاه
قدس یک نهاد انسانی و دارای انگیزههای بزرگ و نجات
بخش است و با این نگاه است که تعظیم و تکریم مردم
در تشییع با ش��کوه فرمانده سپاه قدس ،معنای حقیقی
می یابد.
ایشان افزودند :البته همه نیروهای مسلح ،سپاه ،ارتش
و بسیج زیربنای فکری متکی بر اهداف الهی دارند ضمن
اینکه س��پاه قدس در جایگاه رزمندگان بدون مرز ،هرجا
نیاز باشد برای کمک به ملتهای منطقه و حفظ کرامت
مستضعفان حضور مییابد و با همه وجود و توان ،خود را
بالگردان مقدسات و حریم های مقدس میکند.
رهبر معظم انقالب اس�لامی دور کردن سایه جنگ
و ترور و تخریب از سر ایران عزیز را مهمترین کار سپاه
قدس خواندند و تأکید کردند :بخش مهمی از امنیت ایران
محصول تالش جوانان مؤمنی است که تحت فرماندهی
حاج قاسم عزیز سالها به جهاد و فداکاری مشغول بودند.
ایشان افزودند :این جوانان جان برکف و شجاع البته
به کمک فلسطین و دیگر مناطق نیز می روند اما در واقع
برای میهن عزیز ایرانیان امنیت ایجاد میکنند.

حضرت آی��تاهلل خامنهای هدف نهای��ی امریکا از
ایج��اد و حمای��ت از داعش را حمله و ایج��اد ناامنی در
مرزها و ش��هرهای ایران و ایجاد تش��ویش و نگرانی در
خانوادههای ایرانی برش��مردند و افزودند :جوانان جان بر
کف ما در کمک به عراق و س��وریه ،در واقع این توطئه
را خنثی کردند.
ایشان با اشاره به کسانی که یک روز شعار «نه غزه
نه لبنان» سردادند گفتند :این افراد هرگز جانشان را فدای
ایران نکردهاند و حتی از راحتی و منافع خود در راه حفظ
امنیت کشور نگذشتند بلکه این سردار سلیمانی و یارانش
بودند که جانش��ان را کف دست گرفتند و به میدان دفاع
از ایران شتافتند.
رهبر انقالب با اشاره به حضور پرمعنا ،پرشور و پرسوز
و گداز میلیونها نفر در تشییع سردار پرافتخار ایرانیان در
تهران ،کرمان و چند ش��هر دیگر ،عزاداری و اجتماعات
انبوه مردم در ش��هرهای دیگر و سوگواری کسانی که از
دور در هجران حاج قاس��م اش��ک ریختند ،گفتند :دهها
میلی��ون ایرانی ،باطن و معنویات خ��ود را در این حادثه
عظیم نشان دادند و ثابت کردند ملت از هر حزب ،جناح
و مجموعه و از ه��ر قوم و منطقه جغرافیایی ،با وحدتی
مثالزدنی ،طرفدار «انقالب ،حاکمیت اسالمی ،ایستادگی
در مقاب��ل ظل��م و نه گفت��ن به همه مطام��ع دولتهای
استکباری»هستند.
ایشان افزودند :ملت ایران بار دیگر در ابعادی بی نظیر
نش��ان داد شجاعانه از خط مجاهدت دفاع میکند ،اهل
تسلیم نیس��ت و به نمادهای مقاومت عشق می ورزد و
کسانی که سعی میکنند تصویر دیگری از این ملت در
داخل و خارج تبلیغ و ترسیم کنند ،با صدق و صفا با ملت
رفتار نمیکنند.
رهبر انقالب با اشاره به دلقکهای امریکایی که این
روزها در کم��ال رذالت ادعا میکنند در کنار مردم ایران
هس��تند ،افزودند :آی��ا آن تعدادی که به عکس س��ردار
مهربان و پرافتخار ملت اهانت کردند مردم ایرانند اما این
جمعیت بیش��مار و عظیم ک��ه در خیابانها به تعظیم و
ارادت حاج قاسم پرداختند مردم ایران نیستند؟
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :امریکاییها
هرگ��ز کنار مل��ت ای��ران نبودهاند و ب��ه صراحت دروغ
میگوین��د اما اگر باش��ند هم ،برای ف��رو کردن خنجر
زهرآلود خود به سینه ملت است البته تا بهحال نتوانستهاند
و بعد از این هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایش��ان حضور عظیم ملت در مراسم تشییع را نشان
دهنده زیربنای فکری و جلوه احساس��ات صادقانه ملت
دانستند و در نکته ای ظریف افزودند :این فریاد انتقام که
در سراسر ایران بهگوش می رسد ،در واقع سوخت حقیقی
موشکهایی بود که پایگاه امریکا را زیر و رو کرد.
رهبر انقالب با اش��اره به اظهارات برخی که س��عی
میکنند ایام اهلل تعیین کننده هفتههای اخیر را بهدست
فراموشی بسپارند و مسائل دیگر را مطرح کنند ،افزودند:
هیچ مس��ئله ای نباید آن روزهای بهیادماندنی را تحت
الشعاع قرار دهد.
رهبر انقالب با ابراز تأس��ف عمیق از حادثه س��قوط
هواپیما گفتند :این حادثه بس��یار تلخ دل ما را به معنای
حقیقی کلمه س��وزاند و ب��ه درد آورد اما عده ای به تبع
رسانههای امریکایی و انگلیسی سعی میکنند این حادثه
غمبار را زمینه س��از فراموش��ی آن تشییع پرشکوه و آن
پاس��خ کوبنده س��پاه قرار دهند ،البته ع��ده ای جوان و
احساساتی هستند اما کسان دیگری هم هستند که حاضر
نیستند منافع ملی را درک کنند و پای آن بایستند.
ایش��ان افزودند :به همان ان��دازهای که ما و ملت از
این حادثه غم و غصه خوردیم ،دش��منان شاد شدند چرا
که مستمسکی به دست آوردند تا سپاه ،نیروهای مسلح
و نظام را زیر سؤال ببرند اما این مکر آنها در مقابل دست
قدرت خدا تأثیری ندارد و یوم اهلل تشییع و یوم اهللِ در هم

کوبیده شدن پایگاه امریکاییها از یاد نمی رود و به فضل
الهی روز به روز زنده تر می شود.
رهبر انقالب با تسلیت و عرض همدردی صمیمانه با
خانوادههای این مصیبت افزودند :از صاحبان عزا و پدران
و مادرانی که با قلبهای پردرد در مقابل وسوسه و توطئه
دشمنان ایستادند و بر خالف میل آنها حرف زدند ،تشکر
و در مقابل آنها تعظیم و تکریم میکنیم.
رهبر انقالب با توجه ب��ه ابهاماتی که در این حادثه
وجود دارد و با تش��کر از سخنان فرماندهان سپاه در این
زمینه ،بر پیگیری جدی برای پیشگیری کامل از بروز این
گونه حوادث تأکید کردند و افزودند :پیشگیری مهمتر از
پیگیری است تا حوادث مشابه رخ ندهد.
حض��رت آیتاهلل خامنهای یک��ی از تالشها برای
تحتالشعاع قرار دادن ایام اهلل هفتههای اخیر را اقدام سه
دولت خبیث اروپایی در تهدید ایران برای بردن مس��ئله
هستهای به شورای امنیت خواندند.
ایشان افزودند :البته مسئوالن کشور جواب محکمی
به آنها دادند و ملت هم به یاد دارد که این س��ه کش��ور
چگونه در هش��ت سال جنگ تحمیلی در خدمت صدام
و جنایتهای او بودند.
ایشان افزودند :از اول هم بنده گفتم که اعتمادی به
حرفه��ای اروپایی ها بعد از برج��ام نداریم و آنها کاری
نمیکنند و در خدمت امریکا هستند ،االن هم معلوم شد
ک��ه اینها به معنای حقیقی کلمه حقیر و پادوی امریکا
هس��تند و در خی��ال به زانو درآوردن ملت ایران به س��ر
میبرند که البته ارباب و بزرگت ِر آنها یعنی امریکا هم قادر
به اینکار نشد چه برسد به اینها!
رهبر انقالب مذاکره اروپاییها را نیز آمیخته به دغل
و فریبکاری دانستند و گفتند :آن جنتلمنهایی که پشت
میز مذاکره هستند ،در حقیقت تروریستهای فرودگاه بغداد
هستند که لباس عوض کردهاند.
رهبر انق�لاب در جمع بندی خطبه اول ،همت ملی
برای قوی تر ش��دن ایران را تنها راه ادامه مس��یر عزت
ایرانی��ان خواندن��د و افزودند :ما از مذاک��ره البته بجز با
امریکاییها ابایی نداریم اما از موضع قدرت و قوت.
ایش��ان تأکید کردن��د :این ملت عزیز و این کش��ور
عزیز به فضل الهی قوی تر نیز می شوند ،نه تنها در بعد
نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری
که پش��توانه تحقق این هدف ،حضور و صبر و استقامت
ملت در صحنه و تالش و کوش��ش بی وقفه مسئوالن
و مردم است.
آیتاهلل خامنهای افزودند :به فضل الهی این ملت و
کشور در آینده ای نه چندان دور به نقطه ای می رسد که
دشمنان حتی جرأت تهدید او را هم پیدا نکنند.
رهبر انقالب اس�لامی بخش اصلی خطبه دوم را به
زبان عربی بیان کردند اما قبل از آن با اش��اره به اهمیت
حضور ملت در انتخابات گفتند :در زمینه انتخابات انشاءاهلل
نکاتی هست که بعداً بیان خواهم کرد اما نکته مهم این
است که انتخابات از مهمترین عوامل اقتدار کشور است و
کشور را بیمه و دشمن را مأیوس خواهد کرد.
ایش��ان با اشاره به تالش دش��منان برای بی انگیزه
کردن مردم از حضور در انتخابات گفتند :باید همه مراقب
باشیم که مبادا دشمن این خواسته را محقق و انتخابات را
کمرنگ و بی رونق کند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه با
توجه به این برهه حساس از تاریخ منطقه ،سخنان مهمی
را به زبان عربی خطاب به برادران عرب بیان کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به جنایت بزدالنه
آمریکاییها در ترور یک س��ردار بزرگ و ش��جاع ایرانی
و ی��ک مجاهد ف��داکار و با اخالص عراقی به دس��تور
رئیسجمهور تروریس��ت آمریکا ،گفتند :س��ردار شهید
سلیمانی با حضور شجاعانه در صفوف مقدم و خطرناک
یکی از مؤثرترین عوامل در شکس��ت عناصر تروریستی
مانن��د داع��ش و امثال آن در س��وریه و ع��راق بود اما
آمریکاییها ب��دون اینکه جرأت کنند با او در نبرد روبرو
شوند ،بزدالنه به او که به دعوت دولت عراق در فرودگاه
عراق بود حمله کردند و خون مطهر او و همراهانش را بر
زمین ریختند تا برای چندمین بار خون فرزندان ایران و
عراق در راه خدا بر زمین ریخته و با یکدیگر مخلوط شود.
ایش��ان ضربه متقابل و علیالعجالة سپاه پاسداران ایران
و در همکوبیدن موش��کی پایگاه آمریکاییها را موجب
لگدمال شدن ابهت و آبروی دولت ظالم و متکبر آمریکا
دانستند و تأکید کردند :تنیبه اصلی آنها اخراج از منطقه
است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به بدرقه بینظیر شهید
سلیمانی و شهیدابومهدی با اجتماع دهها میلیونی مردم

ایران و همچنین تش��ییع همراه ب��ا تکریم و احترام این
دو مجاه��د بزرگ در ش��هرهای مختلف ع��راق ،و ابراز
هم��دردی مردم در چندین کش��ور دیگر ب��ا حضور در
اجتماعات پرشور ،خاطرنشان کردند :دشمنان تالشهای
فراوانی کردند با خرج کردن پولهای فراوان ،بهکارگرفتن
انس��انهای بیمسئولیت و تبلیغات شیطنتآمیز ،دو ملت
ایران و عراق را به هم بدبین کنند اما این شهادت بزرگ
همه تالشهای شیطانی و وسوسههای اهریمنی آنها را
باطل کرد.
اس�لامی ملتهای
حضرت آیتاهلل خامنهای قدرت
ِ
منطق��ه را عامل فائ��ق آمدن بر قدرتهای فاس��د مادی
خواندند و با اشاره به تسلط غربیها بر کشورهای منطقه
با پشتوانه علم و فناوری ،سالح نظامی ،تبلیغات دروغین
و سیاس��تهای مکاران��ه ،افزودند :آنها هر گاه بهواس��طه
نهضتهای مردمی ناچار به خروج از کش��وری شدند ،تا
حد توان دست از توطئه و نفوذ اطالعاتی و سلطه سیاسی
و اقتصادی برنداشتند و غده بدخیم رژیم صهیونیستی را
بهعنوان تهدیدی دائم برای کشورهای غرب آسیا در قلب
این منطقه جاسازی کردند.
ایشان پیروزی انقالب اسالمی را موجب وارد آمدن
ضربههای سیاس��ی و نظامی س��خت ب��ر رژیم غاصب
صهیونیستی و بهدنبال آن زنجیره شکستهای استکبار و
در رأس آن آمریکا از عراق و س��وریه تا غزه و لبنان و از
یمن تا افغانستان دانستند و افزودند :رسانههای دشمن،
ایران را به جنگهای نیابتی متهم میکنند ،در حالیکه این
دروغی بزرگ است و ملتهای منطقه بیدار شدهاند.
رهب��ر انقالب اس�لامی توانایی ای��ران در مقاومت
بلندم��دت در برابر خباثتهای آمریکا را در فضای منطقه
و روحیه ملتها مؤثر خواندند و تأکید کردند :سرنوش��ت
روشن منطقه نجات از سلطه استکباری آمریکا و رهایی
فلس��طین از حاکمیت بیگانگان صهیونیست است که با
همت ملتها باید زمان رس��یدن به این هدف نزدیکتر
شود.
حض��رت آیتاهلل خامنهای کن��ار زدن عوامل تفرقه
از جهان اس�لام را الزم دانس��تند و بر مواردی از جمله:
«وحدت علمای دین برای کشف راهحلهای اسالمی در
س��بک زندگی نوین اسالمی»« ،همکاری دانشگاههای
اس�لامی برای ارتقاء علم و فناوری و ساخت زیربناهای
تمدن جدید»« ،هماهنگی رس��انههای اس�لامی برای
اصالح ریش��های فرهنگ عموم��ی»« ،ارتباط نیروهای
مسلح اسالمی برای دور کردن جنگ و تجاوز از منطقه»،
«ارتباط بازارهای اسالمی برای خارج کردن اقتصاد این
کش��ورها از س��لطه کمپانیهای غارتگر»« ،رفتوآمد
وسفرهای مردم برای افزایش همزبانی ،همدلی ،وحدت و
دوستی» بهعنوان راهکارهای افزایش وحدت و دور شدن
از تفرقه تأکید کردند.
ایش��ان با تأکید بر اینکه دش��منان ایران و اس�لام
میخواهند اقتصاد خود را با منابع کشورهای ما ،عزتشان
را با ذلت ملتهای ما و صدرنش��ینی خود را با تفرقه ما
تأمین ،و ما و شما را به دست خودمان نابود کنند ،افزودند:
آمریکا« ،فلس��طین را بیدفاع در برابر صهیونیس��تهای
جنایتکار»« ،سوریه و لبنان را در تصرف دولتهای وابسته
و مزدور خود»« ،عراق و ثروت نفتی آن را کام ً
ال متعلق
به خود» میخواهد و برای این هدف شوم ،به بزرگترین
ظلمها و ش��رارتها مانند آزمون سخت چند سال ه سوریه،
فتنهه��ای پی در پی در لبن��ان و تحریکات و خرابکاری
مستمر در عراق دست زدهاند.
رهبر انقالب اس�لامی ترور آش��کار شهید ابومهدی
فرمانده ش��جاع حشدالشعبی و سردار بزرگ سپاه شهید
س��لیمانی را نمون��ه کمنظی��ر دیگ��ری از فتنهانگیزی
آمریکاییه��ا در عراق خواندند و گفتند :آنها برای تأمین
هدف پلید خود در عراق بهدنبال ایجاد فتنه ،جنگ داخلی
و س��رانجام تجزیه عراق و حذف نیروهای مؤمن ،مبارز،
مجاهد و میهندوست هستند.
حض��رت آی��تاهلل خامن��های اظه��ارات وقیحان��ه
آمریکاییها در مقابل حکم پارلمان عراق به اخراج آنان را
نمونه دیگری از این فتنهانگیزیها خواندند و افزودند :آنها
که خود را حامی دموکراس��ی وانمود میکردند تعارف را
کنار گذاشته و میگویند ما برای ماندن در عراق آمدهایم
و بیرون نمیرویم.
رهبر انقالب اس�لامی در پایان سخنانشان در خطبه
دوم نماز پر شکوه جمعه خطاب به همه ملتهای مسلمان
منطقه تأکید کردند :دنیای اس�لام باید صفحه جدیدی
بگشاید و وجدانهای بیدار و دلهای مؤمن ،اعتماد بهنفس
را در ملتها بی��دار کنند و همه بدانند که تنها راه نجات
ملتها ،تدبیر و استقامت و نترسیدن از دشمن است.
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در آیین گرامیداشت سومین سالگرد درگذشت آیتاهللهاشمی؛
آیتاهلل العظمی جوادی آملی :آیتاهللهاشمی رفسنجانی شورای فقهی را پیشنهاد می داد که مبادا مردم مجبور باشند از یک نظر پیروی کنند
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور :هاشمی جفا دید اما از خود جز وفا به یادگار نگذاشت؛ این درس بزرگی برای همه دلسوزان نظام است
محمد هاشمی :اعتدال و میانه روی ،وحدت و دوری از افراط دغدغه همیشگی آیتاهللهاشمی رفسنجانی بود

سومین کنگره بزرگداشت آیتاهللهاشمی
رفس��نجانی ،پنجش��نبه  26دی در مح��ل
اجالس سران برگزار شد.
به گزارش جم��اران ،آی��تاهلل العظمی
عبداهلل ج��وادی آملی در پیامی به مراس��م
س��الگرد حضرت آیتاهللهاشمی رفسنجانی
اظه��ار داش��ت :در گرامیداش��ت مق��ام
قرآن��ی و فقهی زن��ده یاد آیتاهللهاش��می
رفسنجانی(رضوان ااهلل تعالی علیه) دو نکته
را نباید فراموش کرد :اول اینکه از میراثهای
علمی این سیاس��تمدار نامآور این اس��ت که
قرآن کتاب جهانی اس��ت و از آغاز ورود آن
جهانی بودن را اعالم کرد و با جهان کار دارد
و حوزه اس�لامی یا ایمانی اعم از مسلمین و
کلیمیها و مانند آن ،گوشهای از برنامههای
جهانی قرآن کریم است.
وی افزود :مرحوم هاشمی سالیان متمادی
فقه را در مشهد و محضر اساتید نامآوری مثل
امام(رض��وان ااهلل علیه) فرا گرفت .قرآن را تا
آنجا که مقدور بود از مکتب عالمه طباطبایی
آموخت و س��ایر مس��ایل دینی را از محضر
آی��تاهلل العظم��ی بروجردی(رض��وان اهلل
تعالیعلی��ه) و بزرگان دیگ��ر همچنان امام
راحل فرا گرفت از نظر فقهی صاحبنظر شد و
عالقه او نسبت به فقه این بود که حکومت
دینی تشکیل شود قانون آن دینی ،افراد هم
قانونم��دار و محصول آن هم فتواهای دینی
و گرایشهای روایی باش��د .فقی��ه نامآوری
ه��م در رأس این سیاس��ت و حکومت قرار
بگیرد ت��ا از راهنمایی آن فقیه جامع ،جامعه
اس�لامی طرفی ببندد.آیتاهلل جوادی آملی
بیان ک��رد :بنابراین آنچه در زن��دان مرقوم
فرمودند از مطالب عمیق قرآنی ،کام ً
ال نافع
و امیدبخش اس��ت .آنچ��ه که در بحثهای
فقهی مرقوم فرمودند خواه به صورت تقریر
درس یا به صورت جزوهنویسی آزاد ،آن هم
برکات این حوزه اس��ت که حکومت را دینی
میکند ،مس��ئولین را متدین میکند ،هدف
واالی شریعت را تشریح میکند و محصول
حکومت را هم حفظ یک نظامی که بتواند به
ولیعصر(ارواحنا فداه) تقدیم شود.
پیشگاه ّ
وی خاطرنشان کرد :نکته دیگری که در
جامعیت مرحوم آیتاهللهاشمی رفسنجانی از
نظر فقهی و قرآنی که محصول تالشهای
خس��تگیناپذیر و خالصان��ه و محققانه این
دانش��مند نامآور سیاس��ی اس��ت این است
که در س��وره مبارکه آل عمران قرآن کریم
همان طوری که نظام ارباب و رعیتی مادی
و اقتصادی را ک ً
ال محکوم میداند ،نظام ارباب
و رعیت��ی فقهی و فرهنگ��ی را هم محکوم
میداند؛آیتاهلل جوادی آملی عنوان کرد :لذا
مرحوم هاشمی رفسنجانی شورای فقهی را
پیش��نهاد میداد که مبادا تکرأی بودن ،یک
نظر خاص داش��تن بر جامعه حاکم باش��د و
مردم ناچار باش��ند از یک رأی پیروی کنند؛
البته شورای فقهی به نظر واحد میرسد و از
آن نظر واحد جامعه پیروی میکند.
وی اضاف��ه ک��رد :غرض آن اس��ت که
عم��ری را در خدمت فقه گذراند فقیه ش��د،
عمری را در مش��هد و محض��ر قرآن گذراند
چه در زندان چه در خارج زندان مفس��ر شد
و نتیجه آن فقه و تفس��یر این ش��د که اگر
تحلیالت��ی در نماز جمع��ه و غیر نماز جمعه
داشت واقع ًا محققانه بود و اگر فرصتی بیشتر
میداشت هم بر فقاهت خود میافزود هم بر
مفسر بودن خود.
آیتاهلل جوادی آملی یادآور شد :امیدواریم
ذات أق��دس الهی روح او را با روح ش��هدا و
صلحا و صدیقین محشور کند و بازماندگان
معظم و مکرمشان را صبر جزیل و أجر جمیل
مرحمت کند و آث��اری که وی در حمایت از
رهبری داشتند آن آثار را همگان حفظ کنند
و در محض��ر رهب��ر و در خدمت رهبر هیچ
کوتاهی نکنند که نظام ،یک نظام الهی است
و با حفظ وحدت رهبری و حمایت از رهبر و
حمای��ت از دولت و ملت و حمایت از اقتصاد
سالم ،امنیت سالم ،امانت سالم ،آسایش سالم
کشور به مقصد واالیش میرسد.

محمد هاشمی :مرحوم آیتاهللهاشمی
همواره منافع ملی را بر منافع شخصی
مقدم میدانست

محمد هاش��می در بزرگداش��ت سومین
س��الگرد مراس��م آی��تاهلل اکبر هاش��می
رفسنجانی اظهار داش��ت :اینک در سومین
س��ال از دی ماه پرخط��ر و خاطره و خروش
ب��ه یاد رکن رکین انقالب گردهم آمدهایم تا
پیمانی تازه کنیم و عهدی دوباره بربندیم.وی
افزود :باش��د که اهداف و آم��ال این رادمرد
تاری��خ را و تحقق ببخش��یم و تالش کنیم
برای حفظ نظام و ارزشهای آن که با خون
ش��هیدان تثبی��ت و دوری از افراط و تفریط
دغدغه همیشگیاش بود.
برادر هاش��می رفسنجانی بیان کرد :وی
وحدت آفرینی را بر تفرقه افکنی ،تنشزدایی
را ب��ر تنشزای��ی و منافع مل��ی را بر منافع
گروهی و شخصی همواره مقدم میدانست.
هاش��می عنوان کرد :برادرم مردی از جنس
ادخلوها به س�لام آمنین م��ردی که آفتاب
بهاری در پیش��انی داش��ت و قطبنمایی از
جنس وحدت که قلبها را به قبلهگاه اتحاد و
چشمها را به سجاده آرامش و دستها را به
دریای وحدت گره میزد.وی خاطرنشان کرد:
کش��اکش خدنگ و خدعه و نیرنگ و تزویر،
باهوش وافری که داشت چهرهای تابناک در
حافظه خیابانهای انقالب و نعمتی اصیل و
ط الرجال به جای
گرانبها در سالهای قح 
گذاشت.برادر هاشمی رفسنجانی تصریح کرد:
هاشمی منوری بود که هرگز خاطرهاش زدوده
نخواهد شد و خاطرات دریای مجاهدتهایی
که داش��ت هرگز از خروش نخواهد ایستاد.
هاشمی اضافه کرد :مردی از جنس امیرکبیر،
مردی که خمینی کبیر ،اینگونه او را ستودند:
بدخواهان بدانند هاش��می زنده اس��ت چون
نهضت زنده است.وی گفت :نزهتگه یادش
قرین دعای خی��ر و صلوات و آرامگه پاکش
معط��ر از نفحات قدس��ی الرحمان و س��ود
جانکاهش ب��درگاه خداوند عرض میکنیم.
باشد نسیم یادش زمهریر زمستانیمان را به
بهار امید پیوند زند .برادر هاشمی یادآور شد:
خداوندا در این حوادث خونین دی ماه قلب ما
را به آرامش نورانی گردان تا در فراق س��ردار
دلها ،س��لیمانیها ش��ویم و همچون مردم
کرمان عاش��قان خدمت شویم نه شیفتگان
قدرت و در اوج آس��مانها به ش��هپر پرواز از
حضیض خاک به س��ریر بندگی و شهادت و
لبخند تو دست یابیم.
فاطمههاشمی :مردم ،در آرزوی
تنش زدایی و اقتدار نرم کشورند

فاطمههاش��می در س��ومین س��الگرد
درگذش��ت پدر ،گفت :پدرم ،س��ه سال است
ک��ه از فراق تو می گ��ذرد ،بیش از هزار روز،
روزهایی که هر س��اعت آن برای ما عمری
گذش��ت ،امروز می بینم ،نه تنها خاک ،سرد
نبود که داغ تو را آس��ان نکرد .نه تنها برای
فرزن��دان وخان��واده ات ،بلکه ب��رای مردم،
مردمی که ام��روز بیش از هر زمان دیگری،
ب��ه تو نیاز دارند و کمبود بودنت را احس��اس
میکنند ،امیدوار بودیم جای خالیت برای ما
که نه ،اما برای مردم وایران پرش��ود اما این
روزها بیش از هر زمان دیگری می ش��نویم
کاش و ای کاش ،هاشمی بود.
وی افزود :مردم تو را میخواهند تا بتوانند
ب��ا اطمینان به عقالنی��ت وتدبیریت ،نگران
فردایشان و آینده فرزندانشان نباشند ،چرا که
تو چون پدری دلس��وز ،نگران همه فرزندان
ایران بودی .مردم تو را میخواهند تا به عقب
بازنگردند وآنچه را که طی این  ۴۰س��ال با
زحم��ت وهزینه فراوان بدس��ت آوردهاند ،به
شراره ای از کف ندهند .امسال سالگرد رحلتت
مصادف با وقایعی یکی از یکی تلخ تر و سیاه
تر شده است.هاش��می ادامه داد :عروج حاج
قاسم سلیمانی که بیش از هر فرمانده نظامی
به تو ارادت و عالقه داشت و تو بیشتر از هر
سرباز وطنی ،به صداقت و جوانمردیش ایمان
داشتی ،ضربه ای سخت بر بغض فروخته ما
بود اما جانسوزتر از آن ،پرپر شدن  ۱۷۶تن از
انسانهای بیگناه براثر قصور وتقصیر مسئوالن

امر و پنهانکاری حقیقت از مردم بود .اگر حاج
قاسم ،به ش��هادت رسید ،عمری در حسرت
این پایان بود و شهادت هنر مردان خداست
اما داغدی��دگان فاجعه کرمان و پرواز ناتمام،
آرزوی سالها زندگی داشتند.
وی ادام��ه داد :اکنون مردم در حس��رت
تدبیر و صداقت و ش��فافیتی هس��تند که در
بدترین ش��رایط جنگ ،صلح را برای آنها به
ارمغ��ان آورد ،در آرزوی تنش زدایی و اقتدار
نرم کش��ورند و کاش خودت بودی و ما فقط
حس��رت آرزوهایمان را نمی خوردیم .پدرم!
امسال سالگرد رحلتت مصادف با ایام فاطمیه
اس��ت ،ایامی که همیشه سیالب اشک را از
دیدگانت روان می ساخت.
دختر آیتاهللهاش��می رفسنجانی اظهار
ک��رد :غصه و غ��م زه��را (س) از آن بود که
دی��د همه زحمات پدر و یاران پدرش ،س��یر
دیگری پیدا کرده و خون دل می خورد و نمی
توانس��ت دفاع کند ومی دانست که دفاع هم
به قیمت تفرقه جامعه اس�لامی تمام خواهد
شد .اینجاست که می فهمیم زمانی که پیامبر
در بستر بیماری بودند و فاطمه زانوی غم به
بغل گرفته بود و می گریس��ت و با ش��نیدن
خبری که پیامبر آهس��ته به او گفت تبس��م
کرد و آن چیزی نب��ود جز اینکه پیامبر به او
گفت تو ب��ه زودی پیش من خواهی آمد .آیا
می توانیم باور کنیم که نفس و دردانه رسول
اکرم (ص) آنقدر درعذاب و س��ختی باشد که
حاضر باش��د عزیزان خ��ود را ترک کند و به
دیار باقی بش��تابد.وی ادامه داد :آری فاطمه
خسته بود خسته از نفاق و ریا و کینه و نزاع و
نامهربانیها .پدرم چه خوب فهمید که گفت؛
خدایا مردم خس��تهاند و خس��ته از این همه
نزاع ،خس��ته از این همه ن��زاع کم حاصل و
داش��تی ،آنقدر
بی حاصل .پدر! آنقدر بصیرت
ٍ
صادق بودی که حقیقت را بگویی .امروز هم
مردم خستهاند وخستهتر از گذشته .پدر! گفتی
تاریکیها آبستن حوادثند و به چشمان بینا نیاز
داریم و گفتی سیاستمداران اشتباهات زیادی
میکنن��د که تاوان آن را ملتها باید بپردازند
و گفتی غ��رور ملتی را چه آس��ان می توان
شکست آنگاه که خیر و مصحلت مردم خود
را ببینیم.هاشمی اضافه کرد :وای بر ما ،وای
به همه کسانی که ادامه دهنده راه ظالمان در
زمانه خودمان هستند .وای بر آنانکه از تاریخ
درس عبرت نگرفتهاند و همانند  ۱۴۰۰سال
پیش انحراف در دین را آغاز کرده و ادامه می
دهند .تمام غم و غصهها و خستگی فاطمه،
مربوط به انحراف از دین و راه پیامبر بود ،که
اکنون هم شاهد آن هستیم.
جهانگیری :هاشمی جفا دید اما از خود
جز وفا به یادگار نگذاشت؛ این درس
بزرگی برای همه دلسوزان نظام است

جهانگیری در مراس��م س��ومین کنگره
بزرگداش��ت آیتاهللهاشمی رفس��نجانی با
اش��اره به ش��رایط دش��وار کنونی و حوادث
غمباری ک��ه همه ایرانی��ان را ناراحت کرده
اس��ت ،تصریح ک��رد :دی ماه امس��ال برای
هم��ه ایرانیان تا به امروز در غ��م ،در دلهره،
در نگرانی ،در ش��نیدن خبرهای غیرمنتظره
و در هراس از آینده گذش��ته اس��ت .از جمله
 13دیماه و خبر ش��هادت فرماندهی نام آور
و فروتن – حاج قاس��م س��لیمانی – که به
حق س��ردار ملی و سرباز ایران و اسالم لقب
گرفت ت��ا خبر تلخ جان باخت��ن بیش از 60
نفر از هموطنان در مراس��م تشییع باشکوه او

در کرم��ان در روز سهش��نبه  17دیماه و خبر
ش��وکآور س��قوط هواپیمای اوکراینی و داغ
مرگ هممیهنان ایرانی و مس��افران خارجی
در روز چهارش��نبه  18دیم��اه و حادثه مرگ
مسافران اتوبوس س��وادکوه در روز پنجشنبه
 19دیماه.مع��اون اول رئیس جمهور در عین
حال از صحنههای باشکوه وداع مردم فهیم و
قدردان ایران با فرزند قهرمان خویش در همه
شهرها بویژه اهواز ،مشهد ،تهران و کرمان به
عنوان حماسه بزرگ تشییع دوران یاد کرد و
اظهار داشت :این حماسه دوست و دشمن را
شگفت زده کرد .همین طور در شرایطی که
آمریکای جنایتکار اعالم کرده بود در صورت
عکس العمل ایران  52نقط��ه دیگر را مورد
تهاجم قرار خواهد داد برآوردن خواست ملت
و انتظ��ار رهبر معظم انقالب در تحقق انتقام
س��خت با حمله موشکی به پایگاه آمریکایی
عین االس��د جزو لحظات ش��یرین و ماندگار
بودهان��د.وی ادامه داد :حالوت آن لحظهها و
روزهایی ک��ه در آنها تلخیهای تفرقه و بی
اعتمادی و چندپارگی و ناامیدی به لحظههای
وحدت،همبس��تگی ،اعتماد و امید مبدل شد
ی ملت برای کش��ور
و فرزندان غیور س��پاه 
سرمایه اجتماعی را ترمیم کردند و اقتدار ملی
را به فعلیت رساندند از یاد نرفتنی است.معاون
اول رئیس جمهور شوک جان باختن جمعی از
نخبگان علمی کشور و افتخارآفرینان میدان
دانش در اثر خطای محاسباتی را افسوس آور
خواند و با اشاره به اینکه غلبه شرایط جنگی
بر مدیریت امور و پنهان گذاشتن حادثه برای
چند روز ،این فرصت عظیم ملی را در معرض
تهدید قرار داد ،گفت :چند روز پیش که برای
عرض تسلیت به خانه چند تن از خانوادههایی
که یک تا سه تن از عزیزان خود را در همین
حادثه از دس��ت دادهاند ،رفت��م و اندوه حاکم
ب��ر خانوادههای داغ��دار را دی��دم ،هر چه از
غص��ه در وجودم بود ،چند برابر ش��د ،خود را
لحظهای در ج��ای آنان و به جای هر ایرانی
دیگر از جوان تا کهنسال از اینجا تا آن سوی
مرزها گذاش��تم و دیدم ک��ه چه حق بزرگی
دارند برای غصههای س��خت داشتن و برای
گالیه و نقد و اعتراض داش��تن.وی با اشاره
به ویژگیهای آیتاهللهاش��می رفسنجانی و
ضرورت بازخوانی میراث و نقش و مشی وی
 ،ادامه داد :در گذشت دور از انتظار و خسارت
بار هاشمی را که جای خالی او در این سالها
و ماهها و حتی روزها هر لحظه بیش از پیش
به چش��م میآید ،باید در شمار همان حوادث
پرحسرت و غم دی ماهی دانست .حوادثی که
بهاندازه سالیان و قرون تاریخ میسازند.معاون
اول رئی��س جمهور با بی��ان اینکه به عنوان
ی��ک درس آموخته مکتب مبارزه ،توس��عه و
مدیریت او احس��اس میکنم به چند وجه از
س��رمایه و میراث هاش��می و کاربرد آنها در
این دوران خطیر ایران نیاز داریم ،گفت :آنچه
میگویم روایت کسی است که دیروز به دلیل
همشهری بودن زودتر و بیشتر با نام و بینش
و منش هاشمی رفسنجانی آشنا شد و زودتر
زیر چتر حمایت و مدیری��ت او قرار گرفت و
از آغاز جوانی قدم به قدم در این مس��یر طی
طریق کرد و امروز هم همین افتخار و توفیق
را داشت که به همین دالیل از فیض رفاقت و
همدری و هم سخنی با شهید سپهبد سلیمانی
عزیز برخودار باشد و اشتراکات و ضرورتهای
این دو زمان��ه و الزامات و درس آموختههای
آنه��ا را در یک آین��ه ببیند.دکتر جهانگیری

خاطرنشان س��اخت :آیتاهللهاشمی مبارزی
توس��عهگرا و آیندهنگ��ر ب��ود ک��ه در هم��ه
عرصههای��ی که ب��رای خدمت مج��ال پیدا
کرد خوش درخش��ید و در عب��ور از بحرانها
و مدیریت آنها میراثی گرانقدر بجا گذاش��ت.
او علیرغ��م همه جفاها و بیمهریهایی که
ش��نید و دید به خاطر عالقمن��دی به ایران،
فهم روزآمد از اس�لام ،پایبندی به انقالب و
حفاظت از نظام جمهوری اسالمی و احساس
مسئولیت نس��بت به مردم ،انعطاف در برابر
تنگناها و مش��کالت را برای پیشبرد مصالح
ملی و تأمین منافع کشور ضروری میدانست
و تا آخرین لحظات عم��ر پربارش این راه را
ادامه داد.وی با بیان اینکههاش��می ،روحانی
خس��تگیناپذیری بود که استقالل کشور را
در س��ازندگی و آبادانی آن میدانست یاد آور
ش��د :اگر آرمانهای اقتصادی او با جدیت و
همراه با بهبود همگانی شاخصهای زندگی
تداوم مییافت ،جامعه امروز ما ،از لحاظ رشد
اقتصادی و برابری اجتماعی کارنامه مطلوبی
داش��ت.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:
آیتاهللهاش��می میخواس��ت عقبماندگی
تاریخ��ی ایران را با فرهن��گ کار و تالش و
تولید به جامعهای اسالمی ،مستقل ،مؤمن و
متعادل ارتقاء دهد .او س��الها در خطبههای
نماز جمعه پش��توانههای قرآنی و روایی این
رویک��رد را ب��رای مردم تش��ریح میکرد .او
بسیاری نهادهای توسعهای در حوزة آموزش،
صنعت ،اقتصاد و زیربنایی را بنا نهاد که یکی
از مهمترین بخش های آن احداث سدهایی
بود که چه در دوره خود او و یا سالهای پس
از آن ب��ه بهره برداری رس��ید و نقش مهمی
در حف��ظ مناب��ع آب و خ��اک و جلوگیری از
خس��ارتهای زی��ان بار انس��انی و مادی در
س��یل های اخیر در خوزس��تان داشت.دکتر
جهانگیری گف��ت :او عم ً
ال حکمت ،عزت و
مصلحت را که قطبنمای سیاس��ت خارجی
از منظر رهبر انقالب بود را مبنای مناس��بات
با کش��ورهای منطقه و فرامنطق��ه قرار داد و
در ای��ن فرآیند چه بس��یار گرههای کوری را
حل ک��رد.وی راز موفقیت آیتاهللهاش��می
را ش��ناخت کاف��ی در همه حوزهه��ا ،اتخا ذ
تصمیمات عاقالنه و خیرخواهان ه دانس��ت با
تاکی��د بر اینکه این موض��وع نیاز امروز همه
مس��ئوالن ب��رای تصمیم گیری مناس��ب و
صحیح اس��ت ،گفت :حقیقت ًا فهم این مسئله
به آسانی گفتنش نیست که آیتاهللهاشمی
ای��ن همه جفا دید اما ج��ز وفا چیزی از خود
به یادگار نگذاشت و این درس بسیار بزرگی
اس��ت که همه ما و همه کس��انی که خود را
دلس��وز انقالب و نظام و ایران میدانند باید
بیاموزند که در برابر کملطفیها و حتی جفاها
به س��ادگی صحنه را خالی نکنند.معاون اول
رئیس جمهور ادامه داد :امروز که کشور بیش
از هر زمانی ،درگیر مشکالتی شده و شرایط
زندگی و معیشت و رفاه مردم آسیب دیده ،اگر
آیتاهللهاشمی زنده و در میان ما بود و کشور
با این مشکالت مواجه بود ،فقط زبان به نقد
و گالیه نمیگشود و صرف ًا دیگران را شماتت
نمیکرد ،بلکه با عقل و دوراندیشی و تدبیری
که داش��ت ب��رای نجات م��ردم ،حفظ نظام
و کش��ور به چارهجویی مدبرانه و مس��ئوالنه
میپرداخت.دکت��ر جهانگیری ب��ا بیان اینکه
برای اولین بار با این موضوع روبرو ش��دهایم
که دولت آمریکا و رئیس جمهور این کش��ور
مس��ئولیت ترور یکی از بزرگترین سرداران و
فرماندهان نظامی ایران را که در یک کشور
میهمان بوده بر عهده گرفته است که اتفاقی
ساده نیست و به دنبال خود پیامدهایی خواهد
داشت.معاون اول رئیس جمهور افزود :تاکنون
سابقه نداش��ته که آمریکاییها به دنبال یک
کشتی که حامل نفت ایران است راه بیفتند تا
ببینند که به کجا می رود و چگونه می توانند
آن را متوقف کنند .حتی به این راه متوس��ل
شدند که به کاپیتال کشتی پیشنهاد پرداخت
پول بدهند و از او بخواهند که محموله نفت
را به مکان م��ورد نظر آنها هدایت کند.دکتر
جهانگیری با اشاره به اینکه امروز در شرایطی

هستیم که سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
ملت تنزل پیدا کرده است گفت :بپذیریم که
شوک ناشی از سقوط هواپیما و مرگ جانگداز
مجموعه مسافران فرهیخته آن همه جامعه را
در همه سطوح تکان داده است و امنیت روانی
ـ ذهن��ی و اجتماعی م��ردم را دچار مخاطره
کرده است .به جامعه حق و اجازه داغ دیدگی
و انتقاد بدهیم و بزرگی مصیبت را با همدردی
و هم رأیی و هم��کاری ملی کم کنیم.دکتر
جهانگیری با اش��اره به واکنش رهبر معظم
انقالب به حادثه سقوط هواپیما ،افزود :نباید
حت��ی در میان عمیقترین انتقادات از موضع
انصاف خارج ش��د و به تضعی��ف نهادهایی
که موجبات ثبات و امنیت کش��ور به ویژه در
شرایط مخاطرهآمیز است ،رضایت داد .رهبری
این نظام مایه استقرار ،قوام و اقتدار کشور در
این شرایط اس��ت و نباید تضعیف شود.دکتر
جهانگی��ری با تاکید بر ضرورت حراس��ت و
صیانت از جایگاه رهبری خاطر نش��ان کرد:
آیتاهللهاشمی رفسنجانی همواره در جلسات
و مالقاته��ای خود در خلوت و آش��کار به
دوستان خود تاکید می کرد که باید از جایگاه
رهبری حفاظت و حراست کنیم.
وی افزود :در حادثه هواپیمای مسافربری
اوکراین��ی رهب��ر معظم انق�لاب به محض
دریافت گ��زارش حادثه چند دس��تور صادر
کردند ک��ه ادامه پیگیریها ب��ر مبنای این
دستورها دنبال شد.معاون اول رئیس جمهور
افزود :نخس��تین دستور ایش��ان این بود که
باید با مردم صادق باش��یم و همه مس��ائل
را صادقانه بیان کنیم .دس��تور دیگر این بود
که دس��تگاه قضایی کشور باید این حادثه را
بررسی و کس��انی که در این زمینه قصور و
کوتاهی داش��تند مورد رسیدگی قرار گیرد و
دستور س��وم نیز این بود که تمامی این امور
باید از طریق شورای عالی امنیت ملی کشور
دنبال و پیگیری شود.دکتر جهانگیری گفت:
باید پاس��خ گویی س��ریع به ابهامات داشته
باش��یم و برای جبران خطاه��ای مدیریتی
مس��ئولیت پذیر باش��یم و قبول کنیم که در
این ش��رایط پیچیده با مس��ئولیت پذیری و
گف��ت و گوی صادقانه با مردم بخش زیادی
از مشکالت کشور قابل حل است.معاون اول
رئیس جمهور انتخابات پیش رو را بسیار مهم
و سرنوش��ت س��از توصیف کرد و گفت :این
انتخابات می تواند بخش زیادی از اعتماد از
دس��ت رفته جامعه را بازگرداند .باید با سعه
صدر ب��ه دنبال راهکارهایی باش��یم که این
انتخابات هر چه پر شورتر برگزار شود.
وی با اشاره به اخباری که در خصوص
رد صالحیت داوطلب��ان انتخابات مجلس
شورای اس�لامی منتشر شده افزود :خبرها
درباره رد صالحیتها و نیز گزارشی که در
دولت در این خصوص ارائه ش��د بیانگر آن
اس��ت که رقابت جدی در اکثر حوزههای
انتخابیه وجود ندارد.دکتر جهانگیری ادامه
داد :شورای نگهبان فرصت خوبی در اختیار
دارد .باید با شورای نگهبان گفت و گو کرد
و از امکان مقام معظم رهبری استفاده شود
تا هیچ جریان سیاسی بخصوص جریاناتی
که میخواهند در چارچ��وب نظام فعالیت
کنند احس��اس نکند که کاندی��دای مورد
نظرش در صحنه انتخاب��ات حضور ندارد.
سومین کنگره بزرگداشت آیتاهللهاشمی
رفس��نجانی ،پنج ش��نبه صبح ب��ا حضور
اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رئیس
جمهوری ،علیاکبر صالحی رئیس سازمان
انرژی اتمی ،سورنا س��تاری معاون علمی
رئیس جمهوری ،رضا اردکانیان وزیر نیرو،
پیروز حناچی ش��هردار ته��ران ،جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از جمله
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی ،حجتاالسالم سیدحسن خمینی
تولی��ت آس��تان مقدس ام��ام خمینی(ره)،
اعضای خان��واده ،ش��خصیتهای دولتی،
مذهبی ،سیاس��ی ،دیپلماتهای خارجی و
جمع��ی از عالقهمن��دان در محل اجالس
سران برگزار شد.
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مبادا سيستان و بلوچستان فراموش شود
دکتر محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي
کش��ور در شوک و س��وگ سقوط هواپيما
و پرواز مس��افرانش به سوي ابديت است .اما،
س��يل عظيمي هم در سيس��تان و بلوچستان
(باالخ��ص در مناطق جنوبي اين اس��تان در
بلوچستان) رخ داده است.
ابت��دا برخ��ي اطالعات��ي را ک��ه از منابع
تخصصي معتبر کس��ب کردهام ،ارائه ميکنم
و بعد چند نکته که شايد به کاهش رنج مردم

سيلزده کمک کنند.
سيل در برخي رودخانههاي بلوچستان به حداکثر شدت جريان آب 13000
متر مکعب در ثانيه نيز رسيده است .نشانهاي از عظمت سيل که در سي سال
گذشته منحصربهفرد بوده و ظاهراً فقط با سيل مشهور ُگنو در اين استان قابل
مقايسه است.
س��ازمان هواشناسي مقدار بارشها در اين استان در روز شنبه  21ديماه را
بي��ن  60تا  120ميليمتر باران پيشبيني ک��رده بود که ظاهرا حدود نيمي از
بارش يک سال در اين منطقه است.
ش��يب اراضي در اين منطقه کشور کم است و آب در اراضي گستردهاي و
با فاصله زياد از رودخانهها پخش ميش��ود .مردمان زيادي تحت تأثير س��يل
قرار ميگيرند.
بافت خاک در منطقه به گونهاي است که آب براي مدت زمان طوالني بر
روی خاک باقي ميماند و اگرچه مردم منطقه با اين س��يلها آشنا هستند اما
مدت زمان زيادي زندگيشان به شدت تحت تأثير قرار ميگيرد.
تقريبا همه رسانههاي کشور بخش تخصصي روزنامهنگاري يا خبرنگاري
بحرانهاي طبيعي ندارند .اين امر سبب ميشود بحرانها و به دنبال آن مردم
بحرانزده ،مغفول واقع شده و اخبار حوادث طبيعي مطابق واقعيت و حرفهاي
منعکس نشود.
پوش��ش رسانهای رسمی برای اطالع رس��انی کافی نیست ،شبکه اطالع
رسانی محلی و دارای نفوذ محلی را باید بهکار گرفت.
سيستان و بلوچس��تان از استانهاي کمترتوس��عهيافته کشور است و نياز
بيشتري به کمکهاي سازماني ،دولتي ،عمومي و مردمي دارد .مبادا هموطنان
بلوچ در اين شرايط تنها بمانند.
حوادث دو هفته اخير و باالخص س��قوط هواپيما ،ظرفيتي براي پوشاندن
اخبار سيل دارند .خبرنگاران و رسانهها بهتر است بيشتر توجه کنند.
کاالهاي بهداشتي ،خوراکي ،وسايل گرمايشي ،چادر و ساير ملزومات براي
کمک به مردم منطقه و باالخص روستاها ضروري است.
تجربه س��يلهاي فروردين  98نشان داده است اگر سازمانهاي مردمنهاد
(س��من) مايل به کمک هستند ،در هماهنگي کامل با مقامات رسمي فعاليت
کنند و سازمانهاي رسمي نيز بايد کمک سمنها را بسيار غنيمت بشمارند.

معاون بنیاد مستضعفان خبر داد

تردد آزمایشی از آزادراه تهران-شمال
تا دو هفته آینده
معاون بنیاد مس��تضعفان از اجرای مرحله تردد آزمایش��ی از قطعه نخست
آزادراه تهران-شمال تا حدود دو هفته آینده خبر داد و گفت :تقریبا همه مراحل
س��اخت و آمادهس��ازی آزادراه تهران-ش��مال در حال اتمام و تکمیل است و
امیدواریم بتوانیم این پروژه را به موقع تحویل دهیم.
به گزارش ایسنا ،منوچهر خواجه دلویی اظهار کرد :هم اکنون همه مراحل
س��اخت و تکمیل قطعه نخس��ت آزادراه تهران-ش��مال رو به اتمام اس��ت و
مشکلی در این زمینه وجود ندارد .امیدواریم بتوانیم به موقع این پروژه را آماده
بهرهبرداری کنیم.وی افزود :بر اساس روند پیشرفت این پروژه ،تردد آزمایشی
از قطعه نخس��ت آزادراه تهران-ش��مال تا حدود دو هفته دیگر آغاز میشود و
ط��ی مدت چند روز تردد آزمایش��ی میتوانیم مراحل تس��ت نهایی را از همه
زیرساختها و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی زیر بار ترافیکی بگیریم.
معاون س��اختمان و انرژی بنیاد مستضعفان با بیان اینکه تردد آزمایشی از
آزادراه تهران-ش��مال برای عموم مردم بوده و محدود به گروه خاصی نیست،
گف��ت :ه��م اکنون وضعیت خوبی در زمینه پیش��رفت این پ��روژه داریم و در
ن
ای��ن روزها دوربینها و زیر س��اختهای الکترونیک��ی و مخابراتی مانند آنت 
اپراتورهای مختلف تلفن همراه در قطعه یک این آزادراه در حال نصب است.
ش از این وزیر راه و شهرس��ازی و مس��ئوالن شرکت ساخت و توسعه
پی 
زیر بناهای حمل و نقل اعالم کرده بودند که با توجه به اتمام عملیات ساخت
قطعه نخست آزادراه تهران-شمال ،این پروژه در دهه فجر افتتاح شده و قبل
از آن حدود پنج روز تردد آزمایشی در آن برقرار خواهد شد.
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جزئیات خدمات رسانی و اختصاص تسهیالت
برای بازگشت سیلزدگان سیستان و بلوچستان به زندگی عادی

بارانهای سیل آسای اواخر هفته گذشته و اوایل هفته
جاری خسارتهای زیادی را در سیستان و بلوچستان به
جا گذاشته ولی رفت و آمدهای مسووالن به این مناطق
ش��رایط را تا حدود زیادی تغییر داده و مش��کالت را به
مقدار قابل توجهی سامان بخشیده است.
به گزارش ایرنا ،بارش باران سیلآسا در جنوب شرق
کش��ور که از شامگاه پنجش��نبه  ۱۹دی آغاز شده بود،
استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان را
تحت تاثیر قرار داده و سبب جاری شدن سیالب در این
استانها شد.
ش��رایط در سیستان و بلوچس��تان از سایر استانها
وخیمت��ر اعالم ش��ده به طوری که می��زان بارشها در
جنوب این اس��تان نسبت به سال گذشته  ۲۶برابر شده
و در نتیجه سیل موجب بسته ش��دن راههای روستایی
و بین ش��هری ،تخریب پلها ،اراضی کش��اورزی ،تلف
ش��دن دامها ،تخریب واحدهای مس��کونی روستایی و
شکستهشدن تیرهای برق ،قطع تلفنهای همراه و آسیب
به سایر زیرساختها جنوب سیستان و بلوچستان شد.
استاندار سیس��تان و بلوچستان میزان خسارت سیل
را در حدود سه هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که
بخش مسکن ،راه ،جهاد ،زیر ساخت شهری ،برق و آب
بیشترین خسارتها را شامل شدهاند.
ام��ا در چند روز اخیر رفت و آمد مدیران کش��وری و
لش��کری به این اس��تان هم زیاد شده و همه مسووالن
دست همت را به کار بردهاند تا هر چه زودتر مردم در گل
نشسته این استان را سامان دهند.
از طرفی استاندار معتقد است که از این فرصت برای
توسعه اس��تان باید اس��تفاده کرد و اگر مدیران هوشیار
باش��ند ،بسیاری از خواستههای مردم این منطقه درست
در زمانی که توجه همگان به این نقطه از ایران اسالمی
جلب شده است ،رفع می شود.
با این حال با گذشت هفت روز از بحران سیل در این
منطقه بسیاری از زیرساختها تخریب شده بر اثر سیل
اصالح شده است و همچنان تمامی مسووالن در تالشند
تا مشکالت حل شود.
اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان گفت :همزمان با
بارندگیهای  ۲۰تا  ۲۲دی در سیس��تان و بلوچس��تان
بویژه در نیمه جنوبی اس��تان راه ارتباطی  ۸۹۰روستای
این اس��تان به طور کامل قطع ش��د که با تالش شبانه
روزی نیروهای امدادی تاکنون راه  ۵۰۰روس��تا باز شده
است.
احمد علی موهبتی افزود :همچنین براساس آخرین
آمار از مجموع  ۸۷۷روس��تای سیستان و بلوچستان که
دچار قطعی برق ش��ده بودند تاکنون برق  ۸۱۲روس��تا
وصل شده است.
بیشترینبارندگی
با  ۲۲۶میلی متر در فنوج
اس��تاندار اظهار داش��ت :ب��ا توجه ب��ه بارندگیهای
بیسابقه این مدت در سیس��تان و بلوچستان هماینک
عالوهبر دستگاههای خدمات رسان هفت فروند بالگرد،
 ۴۶فروند قایق و یک لنج در مناطق جنوبی استان درحال
ارائه خدمات به سیلزدگان هستند.
وی افزود :تمامی ظرفیتهای سیستان و بلوچستان
برای کمکرسانی به مردم سیلزده بسیج شده و مسووالن
در کنار مردم به خدمات رسانی مشغول هستند.
ورود س��امانه بارش��ی و بارندگیهای س��یل آسا در
روزهای  ۲۰تا  ۲۲دی س��بب قطع ارتباط روس��تاهای
جنوب سیستان و بلوچستان شده بود که به همین دلیل و
شرایط بد جوی در روز نخست امکان امداد رسانی بسیار
محدود بود اما پس از آن کار امداد رسانی و ارائه خدمات
به سیلزدگان بوسیله قایق ،چرخبال و خودروهای سبک
و سنگین با سرعت ادامه دارد.
توزیع اقالم ضروری
رئیس جمعیت هالل و احمر سیستان و بلوچستان در
باره روند توزیع اقالم مورد نیاز س��یلزدگان اظهار داشت:
در این مدت  ۹۷۷چادر امدادی ،هزار و  ۱۰۲تخته پتو۴ ،
هزار و  ۵۶۲کیلوگرم نایلون ۱۰۳ ،شعله فانوس ،سه هزار
و  ۳۰۷بسته غذایی ۹ ،هزار و ۱۳۹کیلوگرم قند و چای،
وال��ور ،برنج و نان از اقالم ضروری بوده که توس��ط این
جمعیت در بین سیلزدگان توزیع شده است.
رسول راش��کی افزود :همچنین در این مدت هزار و
 ۱۷خانوار اسکان و در حدود هزار نفر نیز مداوا شدهاند.
وی عنوان کرد :این عملیاتها توس��ط  ۳۰۰نیرو و
هزار و  ۵۴۶نجاتگر انجام شد.

رئیس س��ازمان هالل احمر سیس��تان و بلوچستان
افزود :هماینک  ۴۰۰تیم عملیاتی امداد و نجات در ۳۰۸
روس��تا و مناطق س��یلزده فعال و در حال خدماترسانی
هستند.
وی مش��کل اصلی این حوزه را تهیه سوخت بالگرد
عنوان کرد و گفت :باید در این زمینه تدابیری اندیشیده
شود تا مشکل حل شود.
لبریز شدن تمامی سدهای استان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان
نی��ز در ادامه این گف��ت و گو عنوان ک��رد :میتوان در
مجموع دو میلیارد متر مکعب آب را در هفت سد مخزنی
و  ۲۳سد تغذیهای این استان ذخیره سازی کرد.
اتاب��ک جعفری اف��زود :هماینک ح��دود یک و نیم
میلیارد مترمکعب آب در این استان ذخیره سازی شده که
برای کشاورزی ،آشامیدنی و صنعت استفاده خواهد شد
البته باید مراقب بود که اگر سیالب دیگری آمد این سدها
را ناگزیر باید تخلیه کرده تا بتوان آن را مدیریت کرد.
وی با بیان اینکه س��د زیردان برای نخس��تین بار از
زمان س��اخت آبگیری شد ،گفت :س��دی به نام خیرآباد
در نیکش��هر وجود دارد که ساخت آن به تازگی به اتمام
رس��یده بود و در س��یالب اخیر ،مش��کالت منطقه را تا
حدودی برطرف کرد.
جعفری ادامه داد :سد دیگری به نام زیردان در چابهار
است که از زمانی که ساخته شده تاکنون آبگیری نداشته،
اما در این س��یل ،سرریز کرد و سد پیشین و دیگر سدها
که نیز سرریز کردهاند و میتوان از آنها برای ذخیره سازی
در آینده استفاده کرد.
وی افزود :در این بارندگی حدود  ۶هزار و پانصد متر
مکعب بر ثانیه سیالب در رودخانه سرباز وجود داشت که
اگر بخواهیم با س��یالب پارسال سد کرخه در خوزستان
که حدود هش��ت هزار و پانصد مترمکعب بر ثانیه بوده،
مقایسه کنیم مشخص میشود در حریم این رودخانهها
به دلیل نبود س��اخت و ساز ،خسارت زیادی ایجاد نشده
است.
وصل شدن برق تمامی روستاها
مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان
نیز گفت :در لحظه بحران  ۸۷۰روستای استان با مشکل
قطعی برق همراه بود که عمال  ۵۳۳روس��تا دچار نقص
بودند.خلیل عوض زاده اظهار داشت :توزیع برق استان با
 ۱۸۴تیم اجرایی در لحظه بحران وارد عمل شد و تا امروز
برق تمامی روستاها وصل شده است.
وی عنوان کرد :برق سیس��تان و بلوچس��تان از ۳۰
م��گاوات خاموش��ی به کمتر از یک مگاوات خاموش��ی
رس��یده و تنها برق  ۶روس��تای دورافتاده قطع است که
با تالش امدادگران تا فردا برق این روس��تاها نیز وصل
میشود.
وصل شدن آب  ۱۴۶روستا
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سیستان
و بلوچستان گفت :بعد از خارج شدن  ۲۴۵روستا از مدار
بهره برداری در زمان سیل ،آب تعداد  ۱۴۶روستا در طی
این مدت وصل شد.
عبداالحد ریگی افزود :هماینک آب  ۹۹روستا قطع
است و با تانکر آبرسانی میشود.
وی سوخت را مشکل اصلی این حوزه عنوان کرد و
گفت :تانکرهای آبرسان سوخت کافی را ندارند و از سایر
دستگاهها تقاضا میشود که در این مورد کمک کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی سیستان
و بلوچس��تان در مورد عمده خرابی زیرس��اختهای آب
و فاض�لاب ادامه داد :تخری��ب  ۵۴کیلومتر خط انتقال
آب در س��طح شهرستان ،تخریب کامل  ۱۰دهنه چاه،

 ۹۰موتورخانه ،س��وختن پمپ ،تابلوی ب��رق ،مخزن و
حوضچههای کابل از عمده زیرس��اختهایی اس��ت که
تخریب شده است.
وی عنوان کرد :حفر هر دهنه چاه در حدود یکس��ال
زمان میبرد با این حس��اب آبرسانی با تانکر ادامه دارد و
تا مادامی که این چاهها احیا نش��ود آب این روستاها نیز
وصل نمیشود.
عمده خسارت مربوط به کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
نیز در ادامه گفت :بیش��ترین رقم خس��ارت کش��اورزی
مربوط به کنارک است که در این شهرستان چهار هزار
باغ موز و س��ه هزار هکتار محصوالت س��یفی در حدود
 ۲۵۶میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
غالم حیدر زورقی افزود :کشاورزی شهرستان چابهار
با  ۱۱۷میلیارد تومان بعد از کنارک بیش��ترین آسیب را
دیده است.
وی عنوان کرد :بیش��ترین خسارت در بخش آب و
خاک وارد شده و الزم است تا در منطقه چابهار منابع آب
در قسمت مهندسی رودخانه به خوبی مدیریت شود که
در غیر اینصورت خسارتهای جبران ناپذیری به منطقه
وارد میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان
عنوان کرد :هزار و  ۴۴حلقه چاه کشاورزی دچار مشکل
و به چهار هزار و  ۹۵هکتار از اراضی آبیاری تحت فشار
منطقه خسارت وارد شده است.
وی برآورد کرد که کشت پیاز و گوجه فرنگی نیز در
این منطقه دچار خس��ارت شده و در آینده با چالشهایی
در این زمینه دچار مواجهه میشویم.
خسارت به ۳۳۴واحد آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز
از خس��ارت به  ۳۳۴واحد آموزش��ی خبر داد و گفت۳۲ :
واحد آموزش��ی از این تعداد غیرقابل استفاده و سه هزار
و  ۳۱۲سرویس بهداشتی و  ۵۲سقف عایق نیز تخریب
شده است.حمیدرضا رخشانی افزود ۹۵ :کانکس به همراه
لوازم التحریر برای تمامی مقاطع نیاز است تا کمبودها در
این زمینه جبران شود.
وی ادامه داد :پنج اس��تان معین نیز کمکهای مورد
نیاز مردم س��یلزده را تا دوش��نبه با استان ارسال میکند
ضمن اینکه  ۲۰کامیون اقالم مورد نیاز س��یلزدگان به
همراه  ۳۰کانکس بارگیری شده و توسط وزارت آموزش
و پرورش جمعآوری و تا  ۲روز آینده به بهره این منطقه
ارسال میشود.
پرداخت تسهیالت بالعوض
به خسارت دیدگان از سیل
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز از تسهیالت
بالعوض به س��یلزدگان خبر داد و گفت :هفته آینده در
این مورد با رئیس سازمان برنامه و بودجه مذاکره خواهد
ک��رد و اقدامات الزم در ای��ن زمینه با بانک های عامل
انجام خواهد شد.
علیرضا تابش به میزان و سود این تسهیالت اشارهای
نکرد و افزود :دولت تضمین نامههایی را صادر خواهد کرد
که اصل سود این وام ها را تامین خواهد کرد.
وی عن��وان کرد :تدابی��ر الزم ب��رای ارگانهای
کمیته امداد و بهزیس��تی نیز برای دریافت تسهیالت
اندیش��یده ش��ده اس��ت.رئیس بنیاد مس��کن انقالب
اس�لامی دام��ه داد :هماینک  ۱۶ه��زار و  ۱۰۰واحد
احداثی ۱۲ ،ه��زار واحد تعمیری و  ۱۹هزار واحد نیاز
به تسهیالت وسایل دارند.
وی گفت ۷۱۶ :روستا در این منطقه دچار آبگرفتگی
شدهاند و به  ۲۷۰روستا نیز آسیب جدی وارد شده است.
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مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور خبرداد

بهرهمندی همه رانندگان تاکسی از مزایای بیمه تامین اجتماعی
درصورت بهروزرسانی لیست بیمه

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
در رابطه با اینک��ه چه تعداد افراد جدید میتوانند در
این لیست اضافه شوند گفت :اگر بتوانیم با همکاری
س��ازمان تأمی��ن اجتماعی فرآیند ح��ذف و اضافه را
انجام دهی��م این قول را میدهیم که تمام رانندگان
تاکسی بتوانند از این بیمه استفاده نمایند.
به گزارش ایس��نا ،مرتض��ی ضامنی در رابطه با
بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تاکسی اظهار داشت:
در سال  ۱۳۸۶دولت امکانی را ایجاد کرد تا رانندگان
حمل و نقل ش��هری از  ۵۰درص��د یارانه حق بیمه
تأمین اجتماعی بهرمند شوند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
افزود :پیرو این مصوبه ،لیستهای افراد واجد شرایط
به س��ازمان تأمین اجتماعی ارسال شد که متأسفانه
از س��ال  ۱۳۹۲تا کنون این لیس��تها از سوی این
س��ازمان بهروز رس��انی نشده اس��ت و به اعتقاد ما
تعدادی از افرادی که از این یارانه بیمهای اس��تفاده
میکنند راننده نیستند و باید از گردونه حذف شوند.
وی گف��ت :س��ازمان تأمین اجتماع��ی باید این
لیس��تها را بهروز کند و ما از طریق وزارت کش��ور
پیگیریه��ای الزم را انجام دادهایم و پیش��نهاد هم
دادیم ی��ک یک خ��ط ارتباطی برخط بین س��امانه
مرکزی وزارت کش��ور و س��ازمان تأمی��ن اجتماعی
برقرار ش��د که با ای��ن اتصال ،اف��رادی که ذیحق
نیس��تند حذف و فضا باز خواهد ش��د تا بتوانیم افراد
جدیدی را اضافه کنیم.

مدیرعام��ل اتحادیه تاکس��یرانیهای ش��هری
کشور بیان داشت :در آخرین جلسهای که در وزارت
کشور با همکاری تأمین اجتماعی داشتیم این قول
را دادن��د که در س��ال جاری این برق��راری ارتباط،
اتفاق بیفتد تا بتوانیم آن سقف اعتباری که در قانون
بودجه وج��ود دارد افراد مازاد ح��ذف و افراد جدید
بیمه شوند.
ضامن��ی ادام��ه داد :این م��ورد ش��امل رانندگان
پالک��ت ،آژانسها و وانت بارها میباش��د که اگر این
لیس��تها بهروز ش��ود با توجه به خارج شدن بسیاری
از این افراد از این حوزههای ذکر ش��ده به دلیل اینکه
ارس��ال اطالعات آن زمان به صورت سیستمی نبوده
و بص��ورت  CDتحویل تأمین اجتماعی میگردید و
هر آژانس میتوانست آمار بیشتری ارائه کند ،رانندگان

بیشتری میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
وی در رابطه با روش شناس��ایی افراد غیر محق
بیمه بیان کرد :در تاکسیرانی آمار ما مشخص است و
 ۳۱۸هزار تاکسی در کل کشور داریم که با رانندگان
کمک��ی تقریب�� ًا  ۴۰۰هزارنفر میش��وند که همگی
دارای شناس��نامه بهرهبرداری هس��تند و در سازمان
مرکزی ما اطالعاتشان ثبت شده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور
در پایان اظهار کرد :با پاالیش و ش��فاف س��ازی در
فهرس��ت افراد برخوردار از بیمه رانندگان در سازمان
تامی��ن اجتماع��ی که  ۵۰درصد اعتب��ار آن را دولت
تامی��ن میکند ،میتوان ش��رایط برخورداری بخش
عم��دهای از رانندگان زحمت کش این حوزه را که تا
کنون از این امکان محروم بودهاند ،فراهم کرد.

رئیس شورای عالی داروخانههای انجمن داروسازان ایران:

دولتمردان بدانند داروخانهها در حال ورشکستگی هستند
چرا صدای داروسازان شنیده نمیشود؟

رئیس شورای عالی داروخانههای انجمن داروسازان
ایران با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات س��ال گذشته
داروخانهها از س��وی س��ازمان بیمه س�لامت ،گفت:
دولتم��ردان بدانند داروخانهها در حال ورشکس��تگی
هستند .چرا صدای داروسازان شنیده نمیشود؟.
به گزارش ایس��نا ،مه��دی زارعی در واکنش به
خبری مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانهها تا پایان
ش��هریور ماه ضمن انتقاد از س��ازمان بیمه سالمت
در خص��وص پرداخت مطالب��ات داروخانهها ،گفت:
داروسازان تاکنون در مس��یر تامین به موقع داروی
بیم��اران ،از هیچ اقدامی فروگ��ذار نکردهاند و حتی
ب��ا دریافت وام بانکی ت�لاش کردهاند که خللی در
زنجیره عرضه دارو ایجاد نش��ود ،اما این تاس��ف بار
است که س��ازمان بیمه س�لامت ،نه تنها مطالبات
سال گذش��ته خود به داروس��ازان را تسویه نکرده،

بلکه مصاحبه معاون بیمه خدمات س�لامت سازمان
بیمه سالمت مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانهها
تا شهریور ماه ،خود کتمان واقعیتهاست.
وی ب��ا بی��ان اینکه پیش��نهاد میکن��م بهجای
انکار مطالب��ات و آدرس نادرس��ت دادن ،مطالبات
داروخانهها را پرداخت کنید ،افزود :طبق گفته رئیس
س��ازمان بیمه سالمت ،بدهی سازمان بیمه سالمت
بابت مطالبات سال گذشته موسسات درمانی ۳۷۰۰
میلیارد اس��ت .بنابراین به چه دلیل در آن مصاحبه
انکار واقعیت صورت گرفته است؟.
زارعی ضمن تاکید بر شرایط اقتصادی نامطلوب
داروخانهها ،ادامه داد :متاس��فانه باید اعالم کنیم که
عامل بسیاری از مشکالت دارویی کشور ،عدم پرداخت
به موقع مطالبات داروخانهها توس��ط س��ازمانهای
بیمهگر است که داروخانهها را به ورشکستی کشانده

اس��ت .ما انتظار داریم بیمه سالمت ،هر چ ه سریعتر
مطالبات س��ه ماهه دی ،بهمن و اسفند سال گذشته
را ک��ه معادل پنج ماه عادی س��ال اس��ت ،پرداخت
کند.زارعی تاکید ک��رد :دولتمردان بدانند داروخانهها
در حال ورشکس��تگی هستند .چرا صدای داروسازان
شنیده نمیشود؟ .طبق قراردادهای میان داروخانه و
سازمانهای بیمهگر ،بیمهها باید مطالبات داروخانهها
را س��ر موعد پرداخت کنند .در غیر اینصورت روسای
س��ازمانهای بیمهگر قانونا و شرعا مسئول هستند.
حداقل ب��رای تامین داروی بیم��اران و مردم اخطار
همکاران ما را جدی بگیرید.
وی همچنی��ن گف��ت :ب��ا توجه ب��ه هزینههای
پرس��نلی پایان س��ال که چند برابر ماههای عادی
است ،انتظار حداقلی ما این است که مطالبات سال
گذشته داروخانهها را بپردازید.

سخنگوی ستادشناسایی مشموالن کمک حمایت معیشتی خبر داد

ارسال پیامک به مشموالن کمک حمایت معیشتی
برای مراجعه به دفاتر پلیس۱۰+وثبت اطالعات آنها در بهمن

سخنگوی ستادشناس��ایی مشموالن کمک حمایت
معیش��تی گف��ت :افرادی ک��ه یارانه نق��دی نمیگیرند
ودرخواس��ت یاران��ه معیش��تی دارندب��ا ارس��ال پیامک
دربهمن،زمانبن��دی ب��رای مراجعه ب��ه پلیس۱۰+وثبت
اطالعاتشان اعالم می شود.
به گزارش مهر ،حس��ین میرزایی در پاس��خ به این
س��وال که معترضینی ک��ه یارانه نق��دی نمیگیرند اما
متقاضی یارانه معیشتی هستند چه زمانی میتوانند نتیجه
اعتراض خود را در س��ایت ببینند ،گفت :در حال حاضر
به دلیل اینکه هیچ اطالعاتی از این افراد و خانوارش��ان

در دست نیست ،پیامک به آنها ارسال و در آن زمانبندی
اع�لام میکنیم تا برای ثبت اطالع��ات به پلیس ۱۰+
مراجعه کنند.
وی اف��زود :پس از آن با مراجع��ه به پلیس  ۱۰+باید
مدارک الزم را ارائه و اطالعات خانوار خود را ثبت کنند و
اینگونه درخواست آنها به صورت قطعی ثبت خواهد شد.
س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت
معیش��تی زمان اعالم پیامک به این افراد را اوایل بهمن
ماه دانست و گفت :بعد از ثبت اطالعات نتیجه اعتراض
ظرف یک ماه به آنها اعالم خواهد شد.
میرزایی تاکی��د کرد :اطالعات این اف��راد که یارانه
نمیگیرند و متقاضی دریافت کمک معیشت هستند پس
از ثبت ،از دستگاههای مختلف فراخوانی شده و پروفایل

اقتصادی آنها ش��کل میگیرد و بع��د تصمیم نهایی در
خصوص مش��مول و یا غیر مش��مول ب��ودن آنها اتخاذ
میشود.
وی گفت :طی این ماه یک میلیون و  ۲۲۱هزار نفر
به جمعیت مشموالن یارانه معیشتی اضافه شده است و
این در ماههای بعد نیز کسانی که مشمول باشند به آنها
کمک معیشت تعلق میگیرد.
س��خنگوی ستاد شناسایی مشموالن کمک حمایت
معیش��تی همچنین از تعیین تکلیف جامان��دگان یارانه
حمایت معیش��تی تا  ۶ماه آینده خبر داد و گفت :افرادی
که در ماه گذش��ته اعتراض خود را در س��امانه معیشتی
ثبت کردند و در خواست بازبینی مجدد دارند ،طی  ۶ماه
آینده نتیجه بازبینی مشخص میشود.

انتقاد شهاب حسینی از تحریم کنندگان جشنواره فجر:

این همدردی نیست

ای کاش نیت هامان هم خالص باش��د،
و بن��ا به صالح ش��خصی خود ف��ی المثل
ت��رس از برخ��ورد تحقیر آمی��ز مخاطب با
فیلممان به س��یاق و روال ادوار گذش��ته،
پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم.
حسینی به انصراف سینماگران از سی و
هش��تمین دوره جشنواره فیلم فجر واکنش
نشان دادند .
به گزارش ایلنا ،شهاب حسینی بازیگر
در واکنش به وضعیت این روزهای کش��ور و انصراف تعدادی از هنرمندان از
جشنواره فیلم فجر یادداشتی منتشر کرد
متن یادداشت شهاب حسینی به شرح زیر است :
جشنواره فیلم فجر جدای از نام و مناسبت برگزاری آن ،به لحاظ تکنیکی
همواره تنها جشنواره رسمی کشور تلقی میشده که شاید کلیه سیاستهای
س��ینمایی س��ال بعد از خود را رقم میزده و از این بابت همواره مورد توجه
سینماگران در بخشهای مخلتف و محلی جهت ارائه ،کشف ،رشد و پیگیری
فعالیت حرفهای قلمداد میش��ده .لذا حضور در آن همواره برای فیلمس��ازان
داخل��ی حائز اهمیت بوده .هر س��اله هم ش��اهد اس��تقبال گس��ترده مردم و
خاصه مخاطبین س��ینما بوده و طی س��الهایی که از آن گذشته ،رقم زننده
بخش قابل توجهی از تاریخ س��ینمای ایران بوده .که مس��لما مانند بسیاری
جشنوارههای دیگر در دنیا متولیان دولتی داشته.
حال تعدادی از همکاران بنای اعالم انصراف از جش��نواره گذاش��تهاند .با
احترام به تصمیم ش��خصی آنان ،نسبت به آن نقدی دارم که عرض میکنم.
اوال این حرکت دامن زدن به افتراق جامعه شکن خودی و نا خودی است .و
این در حالی است که جامعه و مردم بیش از هر زمان دیگری به همبستگی
و دلداری یکدیگر نیازمندند .این رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران و
مخاطبینش نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند که به صالح
هیچ کس نیس��ت .و این تصور که کس��انی که ترجیح به انصراف نمیدهند
همدرد و ش��ریک حال مردم و جامعه نیستند ،و موضعی مغایر با مردم دارند،
س��خت اش��تباه است .حق یک فیلم با تمام مش��قات و مشکالتی که در راه
س��اخته شدن دارد ،هست که دیده ش��ود و در مناسبتی رسمی مورد ارزیابی
ق��رار گیرد .این موضوع از بابت انگیزه تمامی عوامل یک فیلم با سرنوش��ت
هنر سینمای کشور ،ارتباط مستقیم دارد.
در نهایت قربانی شدن فرهنگ و هنر هم دست کمی از دیگر فجایع ندارد.
این جش��نواره تماما امکان بدل شدن به یادواره ای برای تقدیم شدن آثار به
از دس��ت رفتگان مدت اخیر و زنده نگه داشتن یاد آنها را داراست و تریبونی
برای بیان رس��ای احساسات و همدردی با دردمندان  ...لذا این بنده کوچک
بدینوسیله این حرکت را تایید نمیکنم و آن را گامی در جهت همدردی تلقی
نمینمایم .هنر و فرهنگ حق مردم هر س��رزمین اس��ت و در هر محفلی و
تحت ه��ر عنوانی که مجال بروز و ظهور پیدا کند ،تاثیر گذار جامعه خویش
خواهد بود .ای کاش نیت هامان هم خالص باش��د ،و بنا به صالح ش��خصی
خ��ود فی المثل ترس از برخورد تحقیر آمیز مخاطب با فیلممان به س��یاق و
روال ادوار گذشته ،پشت احساسات پاک مردم قایم نشویم

معاون آب و آبفای وزارت نیرو:

بارندگیهایاخیرنتوانسته
اثرات بیش از  ۱۰سال خشکسالی را کاهش دهد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :تاثیر بارندگیهای اخیر بهاندازهای نیست
که بتواند اثرات بیش از  ۱۰سال خشکسالی در کشور را کاهش دهد.
به گزارش ایرنا ،قاس��م تقی زاده خامسی افزود :بارندگیهای اخیر گرچه اثر
خوبی در برخی مناطق دارد اما هنوز نتوانس��ته جبران کس��ریهای حاصل از
 ۱۰س��ال خشکسالی را داشته باش��د.وی درباره اثر بارندگیهای اخیر در استان
سیس��تان وبلوچستان گفت :بارشهای خوبی در این منطقه رخ داده و به دلیل
آنکه آب شیرین است برای کل منطقه جنوب کشور خوب و موثر است.
معاون آب وآبفای وزیر نیرو ادامه داد :بارشهای سیس��تان و بلوچستان اثر
بس��یار خوبی در زنده کردن تاالب جازموریان داشته است که به زودی گزارش
دقیقی در این زمینه ارائه خواهد ش��د.تقی زاده خامس��ی درباره این ش��ایعه که
بارشهای سهمگینی رخ خواهد داد که منجر به سیالب کشنده میشود ،گفت:
انتشار چنین اخباری صحت ندارد .مرجع اصلی پیش بینیها سازمان هواشناسی
است.وی ادامه داد :بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی بارشها در روزهای
آینده بیشتر برف و در نقاط غربی کشور خواهد بود.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو افزود :مرجع اصلی ما سازمان هواشناسی است
و این س��ازمان هم بر اس��اس پیش بینی  ۵سازمان مهم جهانی و با تلفیق این
گزارشه��ا پیشبینی ه��ای خود را اعالم میکند و انتش��ار اخباری غیر از این
صحت ندارد.
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اظهارات سخنگوی قوهقضائیه در باره ترور شهید سپهبدسلیمانی ،پروندههای  ۱۸میلیارد دالری ارز  4200تومانی،
سقوط هواپیمای اوکراینی ،سکه ثامن ،تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و کیکهای آلوده به قرص
س��خنگوی قوهقضائیه گفت :بنای ما این
اس��ت که هم در جمهوری اس�لامی ،عراق و
در دیوان الهه علی��ه ارتش و دولت آمریکا و
علیه ترامپ اعالم جرم کنیم و تشکیل پرونده
دهیم.
به گزارش مهر ،غالمحسین اسماعیلی ،در
هجدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با
تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سپهبد سلیمانی
و همرزمان��ش ،گفت :او قهرم��ان بینالمللی
مبارزه با تروریس��م به ویژه تروریس��م دولتی
ب��ود .خون ایش��ان و ش��هدا روحی��ه انقالبی
مج��ددی به جامعه ایران اس�لامی بخش��ید.
حضور بی نظیر مردم در تکریم و تش��ییع این
شهیدان همایش قدرت و پایگاه مردمی نظام
جمه��وری اس�لامی و نمایش انس��جام همه
نیروه��ای انقالب در برابر دش��من جنایتکار و
تروریسم دولتی امریکا بود.
وی افزود :مردمی که دشمنان قسم خورده
نظ��ام خیلی تالش کردند آنه��ا را از حاکمیت
جدا و از صحنههای انقالب دور کنند اما خون
به ناحق ریخته این ش��هیدان آنها را به میدان
آورد.
حضور مردم در تشییع شهید سلیمانی
یک رفراندم بزرگ بود

اس��ماعیلی با بیان اینک��ه این حضور یک
رزمایش بی نظی��ر نظامی و مردمی در امتداد
اربعین حس��ینی بود ،گفت :این همایش یک
رفراندوم بزرگ بود.
س��خنگوی قوهقضائی��ه اف��زود ان ش��اهلل
گامه��ای بعدی انتقام س��خت هم برداش��ته
خواهد ش��د و به حضور نامشروع آمریکاییها
پایان داده خواهد شد.
اس��ماعیلی ادام��ه داد :دش��منان به دنبال
بحران آفرین��ی در منطقه و ایران هس��تند و
نقشه و توطئه اصلی آنها جنگ نرم و هیاهوی
رسانهای است.
در روزهای اخیر شاهد حوادث تلخ و غمبار
دیگ��ری از جمل��ه حادثه جانباختن ش��رکت
کنندگان در مراس��م تشییع شهدا در کرمان و
همچنین عروج ش��هادت گونه مسافران پرواز
اوکراین بودیم و به خانوادههای این عزیزان و
اتباع خارجی این پروازها تسلیت میگویم.
س��خنگوی قوهقضائیه تصری��ح کرد :این
عزیزان به ویژه جانباختگان و ش��هدای حادثه
سقوط هواپیما از ما و خانواده ما و هموطن ما
بودند و تعدادی هم میهمان جمهوری اسالمی

بودند .داغدار این فاجعه ما هستیم نه دیگران
وآمریکا و انگلی��س که نقش خونخواری و نه
خون خواهی را ایفا میکنن��د .میدانیم اینان
دلس��وز ایران و ایرانیان نیس��تند اینها کسانی
هس��تند که در س��یل فروردین  ۹۸از رساندن
کمکهای مردمی و نهادیهای بینالمللی به
مردم سیلزده ایران ممانعت کردند اگر دوست
دار ای��ران و ایرانی بودند ای��ن جنایت را رقم
نمیزدند.
امروز موضوع مهم جامعه ما
امداد رسانی و کمک به سیلزدگان
استانهای جنوبی است

سخنگوی قوهقضائیه به سیل روزهای اخیر
اش��اره کرد و گفت :امروز موضوع مهم جامعه
ما امداد رس��انی و کمک به سیلزدگان استان
سیس��تان و بلوچستان و اس��تانهای جنوبی
کشور است همه ما وظیفه داریم با همه توان
به کمک هموطنان سیلزده بشتابیم .با ابالغ
رئی��س قوهقضائیه دس��تگاههای قضائی هم
مأمور به کمک و نظارت بر نحوه کمکرسانی
شدند .امیدواریم با این تالش و مجاهدت هر
چه س��ریعتر گرفتاریهای مردم س��یلزده ما
هم بر طرف شود.
وی در خص��وص واکن��ش قوهقضائیه به
حضور س��فیر انگلی��س در اغتشاش��ات اخیر
گف��ت :بین اقدام اعتراض��ی و مغایر با امنیت
ملی کش��ور تفاوت قائل هس��تیم و از امنیت
کش��ور کوتاه��ی نمیکنیم .در ای��ن موضوع
مأموری��ت م��ا تأمی��ن امنیت ش��هروندانمان
اس��ت و تعارفی با هیچکس حتی کس��ی که
مدع��ی مصونی��ت دیپلماتیک باش��د ،نداریم.
البت��ه به قوانین بینالملل��ی احترام میگذاریم
اما احترام به کنوانس��یونهای بینالمللی یک
طرفه نیست.
اس��ماعیلی ادام��ه داد :طب��ق قان��ون باید
قوانین کشور پذیرنده را بپذیرند .اینکه سفارت
ایران داخل کش��ور و سفیر انگلیس به عنوان
باالترین مقام انگلیس��ی در کش��ور در تجمع
غیرقانونی حضور یافته و فیلم و عکس بگیرد
و تشویق بکند قابل قبول نیست.
سفیر انگلیس یک عنصر نامطلوب است

وی اف��زود :حتی این ف��رد ابتدا خودش را
معرفی نکرد و وقتی دید در ش��رف بازداش��ت
اس��ت خ��ودش را معرف��ی کرد .ش��یطنت و
دروغ گویی از این باالتر را از یک ش��خصیت
دیپلماتیک را میتوان شاهد بود؟ اگر شخصی

آگهی تغییرات شرکت آداک راد با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 97007و شناسه ملی  10101410565به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  20/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حسین زارعی وزوان با کد ملی  6229851970با پرداخت مبلغی
به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان2475000000
ریال افزایش داد خانم مرسده نادری با کد ملی 0061201979با
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان
 2475000000ریال افزایش داد آقای حمید رضا نورانی با کد ملی
0054097886با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به میزان  50000000یال افزایش داد درنتیجه سرمایه شرکت
ازمبلغ 600000000ریال به  5000000000ریال افزایش و ماده
اساسنامه اصالح گردید .لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح
ذیل می باشد :آقای حسین زارعی وزوان با کد ملی 6229851970
دارنده  2475000000ریال سهم الشرکه خانم مرسده نادری با کد
ملی  0061201979دارنده  2475000000ریال سهم الشرکه آقای
حمید رضا نورانی با کد ملی  0054097886دارنده  50000000ریال
سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()734086

در کش��ور پذیرنده چ��ه دیپلم��ات و چه غیر
دیپلمات باش��د ،اگر عنصر غیر مطلوب باشد.
ه��م انتظار مردم اخراج اس��ت و ه��م قواعد
بینالمللی این انتظار را دارد.
س��خنگوی قوهقضائیه افزود :امروز انتظار
مردم ما این اس��ت و قواعد بینالمللی ایجاب
میکند که از کش��ور اخراج بشود البته وزارت
امور خارجه متولی اس��ت .ما به عنوان جامعه
حقوقی برداش��ت مان این اس��ت که این فرد
عنصر نامطلوب است.
اس��ماعیلی ادام��ه داد :طب��ق قان��ون باید
قوانین کشور پذیرنده را بپذیرند .اینکه سفارت
ایران داخل کش��ور و سفیر انگلیس به عنوان
باالترین مقام انگلیسی در کشور در تجمع غیر
قانونی حضور یافت��ه و فیلم و عکس بگیرد و
تشویق بکند قابل قبول نیست.
بررسی قضائی همه جانبه
حادثه سقوط هواپیما

اس��ماعیلی در پاس��خ به این سوال که در
رابطه با سقوط هواپیما کسی بازداشت است؟
گفت :جای تقدیر و تش��کر از س��تاد نیروهای
مس��لح و عزیزانم��ان در هوافض��ا دارد ک��ه
خاضعان��ه در برابر ملت حاضر ش��دند و آنچه
باعث این حادثه شد را به مردم گزارش دادند.
در این رابطه ابتدا کمیس��یونهای تخصصی
در س��تاد کل نیروهای مس��لح تشکیل و ابعاد
موضوع در حال بررس��ی اس��ت .ش��اید ابتدا
باید اعالم میش��د که چنین کمیس��یونهایی
تشکیل شده است.
وی اظهار داشت :سازمان قضائی نیروهای
مسلح مأمور ش��ده که با بررسی ابعاد مختلف
و بهرهگیری از کارشناس��ان متخصص حوزه
سایبری و جنگ الکترونیک و اطالعات ضبط
ش��ده در جعبه سیاه هواپیما و جمعآوری همه
اطالع��ات موضوع بررس��ی ش��ود و از تعداد
زیادی از اف��رادی که در ای��ن موضوع بودند
تحقیقات ش��ده است .هر ش��ب تیمهای ما از
س��ازمان قضائی نیروهای مسلح تا ساعت ۱۱
شب مشغول تحقیق هستند.
س��خنگوی قوهقضائی��ه اف��زود :در ای��ن
بررس��یها چن��د نکت��ه را مورد بررس��ی قرار
دادی��م .نکته اول اس��تیفای حق��وق مادی و
معنوی جانباختگان و خانوادههایش��ان اس��ت
و ما مطالبه گر و اقدام کننده برای اس��تیفای
حق��وق این خانوادهها هس��تیم .محور دوم ما
کشف حقیقت است تا کنون نظریات مختلفی

مطرح است و ما با بررسی همه آنها به نتیجه
خواهیم رس��ید .محور س��وم اجرای عدالت در
این رسیدگی است.
وی ادام��ه داد :تأثیر س��بب و تأثیر مباش��ر
را بررس��ی خواهیم کرد .در این قصه بررس��ی
خواهیم کرد که جنگ افروزی آمریکا به عنوان
س��بب این حادثه چه میزان نقش داشته است.
افرادی بازداشت شدند و رسیدگی ادامه دارد.
پانزده سال حبس
برای متهم اصلی پرونده سکه ثامن

سخنگوی دس��تگاه قضا در رابطه با آخرین
وضعیت پرونده سکه ثامن گفت :با پیگیریهای
انجام ش��د و پرونده به دادگاه آمد و حکم صادر
ش��ده اما قطعی نیست .متهم اصلی این پرونده
به چند فقره محکومیت یعنی پانزده سال حبس
تعزیری و رد مال محکوم شده است.
وی همچنین به جزایر نقدی محکوم شده
است .در رابطه با پولشویی هم به جزای نقدی
به مبل��غ  ۹۹میلی��ارد و  ۲۲۲میلیون محکوم
شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره
دس��تگیری عناص��ر ضدانق�لاب در ماجرای
حمله به کالنت��ری در اهواز گفت :در یکی از
حمالت تروریس��تی که چن��دی قبل به یکی
از کالنتریها در استان خوزستان انجام شده
بود ،عناصر آن وابس��ته به خارج از کش��ور و
ج��زو گروهه��ای معان��د بودند ک��ه منجر به
ش��هادت دو تن از مأموران و مجروحیت یکی
از سربازان شده بود؛ بنا داشتند از این عملیات
فیلم بگیرند و به رس��انههای خارج از کش��ور
بفرس��تند که ب��ا تالشهای انجام ش��دهاین
متهمان شناسایی و دس��تگیر و هفته گذشته
محاکمه ش��دند .در ای��ن پرونده س��ه نفر از

آگهی تغییرات شرکت تجهیز گستر نیرو آصف با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  472022و شناسه ملی 14004901168
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  06/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مهدی
مصلح پور بشماره ملی  0794894429بسمت مدیرعامل و
عضو هیئت مدیره مهناز مصلح پور بشماره ملی 0795032161
بسمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و خانم الله قیصی
پور بشماره ملی  1850040826بسمت عضو هیئت مدیره
(خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .حق
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل
چک ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و
اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری تهران ()734087

متهمان به خاطر اقدامات مسلحانه تروریستی
به اعدام و س��ایر متهمان به حبسهای  ۱۵و
 ۱۰س��ال و یک نفر نیز با تخفیف به  ۵سال
حبس محکوم شده است.
سه مرجع کیفری برای رسیدگی
به پرونده ترور شهید سلیمانی

وی در خصوص رسیدگی قضائی به ترور
س��پهبد س��لیمانی گفت :ترامپ و دولت او
رس��م ًا اقرار کردند که این اقدام تروریس��تی
توس��ط آنها انجام شده است .ما معتقدیم در
حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی
به ای��ن موض��وع وج��ود دارد مرج��ع اول
دادگاههای کیفری جمهوری اسالمی است.
س��خنگوی قوهقضائی��ه اف��زود :فردی
غی��ر ایرانی در خ��ارج از قلمروی جمهوری
اس�لامی ایران اقدامی را علیه ش��هروندان
انج��ام داده ما معتقدیم صالح به رس��یدگی
هس��تیم .مرجع دوم کش��ور عراق به لحاظ
محل وقوع جرم است.
اس��ماعیلی تصریح کرد :مرجع سوم دیوان
بینالملل��ی کیفری الهه اس��ت .بنای ما این
اس��ت که هم در جمهوری اس�لامی و عراق
و در اله��ه علیه ارتش و دولت آمریکا و علیه
ترام��پ اعالم ج��رم کنیم و تش��کیل پرونده
دهیم.
چه بس��ا ش��اید بع��د از دوران ریاس��ت
جمهوری ترامپ بتوان او را فراخواند.
تعدادی از نمایندگان فعلی
پرونده قضائی دارند

سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه تا کنون چه میزان تخلفات
انتخاباتی به قوهقضائیه ارسال شده است؟
همچنین تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس
ادامه در صفحه7

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/10/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و محمدعلی
خطیبی به شماره ملی  2239715693به سمت مدیر تصفیه انتخاب
گردید .نشانی محل تصفیه تهران ،میرداماد ،نبش خیابان شمس
تبریزی جنوبی ،پالک  ،216برج نادر ،طبقه  4واحد  8کدپستی
 1549752411می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()734088

____________________

آگهی تغییرات شرکت مدیا طب شاهین با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  451396و شناسه ملی  14003941764به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/09/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به نشانی استان تهران
 منطقه  ، 14شهرستان مالرد  ،بخش مرکزی  ،شهر مالرد،محله ندارد  ،بلوار رسول اکرم (مالرد)  ،خیابان شهید خلیل مصیب
زاده  ،پالک  ، 0طبقه همکف کد پستی  3169933388انتقال
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید سازمان ثبت
____________________
آگهی انحالل شرکت اینده سازان تجارت سبز سهامی خاص اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به شماره ثبت  250878و شناسه ملی  10102913639به استناد تهران ()734089

7

جامعه

یکشنبه  29دی  - 1398شماره 101

اظهارات سخنگوی قوهقضائیه در باره ترور شهید سپهبدسلیمانی ،پروندههای  ۱۸میلیارد دالری ارز  4200تومانی،
سقوط هواپیمای اوکراینی ،سکه ثامن ،تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس و کیکهای آلوده به قرص
ادامه از صفحه6
رد صالحیت ش��دند که گفته ش��ده برخی
از آنها ب��ه خاطر محکومیتهای مالی س��لب
صالحیت ش��دند آیا ای��ن محکومیتها قطعی
است؟ گفت :در ارتباط با رد صالحیتها مرجع
بررسی صالحیتها مشخص شده و عزیزانمان
در ش��ورای نگهب��ان به موجب قان��ون عهده
دار این مس��ئولیت هس��تند ،همچنی��ن فرایند
رس��یدگیها به اتمام نرس��یده و هنوز فرصت
اعتراض وجود دارد.
وی افزود :تع��دادی از نمایندگان پرونده در
مراجع قضائی دارند البته عدد آنها باال نیس��ت
تعدادی از رد صالحیت ش��دگان ه��م پرونده
قضائ��ی ندارن��د .دو نکت��ه را میگویم آمادگی
داریم با وصول گزارشات برابر قوانین و مقررات
رسیدگی کنیم .بارها اعالم کردم جرمی که رخ
میدهد را بررسی میکنیم.
وی اف��زود :وظیفه ما اس��ت به گزارش��ات
جرای��م مالی رس��یدگی کنیم بعد از رس��یدگی
میگوئیم فرد مجرم هست یا خیر.
اس��ماعیلی ادامه داد بین شائبههای مالی و
جرم و فس��اد مالی تفاوت هس��ت .در مجموع
ی��ک موض��وع ج��رم داری��م و ی��ک موضوع
صالحی��ت قاضی هس��ت .ممکن اس��ت یک

قاضی با یکی از اصحاب پرونده مراودات مالی
داش��ته باشد و میخواهد خودرویی بخرد و این
محکومی��ت کیف��ری ندارد اما ما آن را س��لب
صالحیت قضائی ندارد.
سخنگوی قوهقضائیه تصریح کرد :گزارشاتی
ک��ه به ما واصل ش��ود رس��یدگی میکنیم .در
مورد صالحیتها شورای نگهبان از ما استعالم
میگیرد .اگر ش��ورای نگهبان جرمی را اعالم
کند قطع ًا رسیدگی میکنیم.
س��خنگوی قوهقضائیه در پاس��خ به س��وال
دیگ��ری مبنی بر اینکه در جریان رس��یدگی به
پرون��ده اخاللگ��ران ارزی آیا وضعی��ت پرونده
معاون سابق نظارت بانک مرکزی مشخص شد
ی��ا خیر گفت :این پرونده ب��ه لحاظ اینکه هنوز
بین دادس��را و دادگاه در کش و قوس اس��ت و
قرار است رفع نقصهایی انجام شود ،بعد از رفع
نقص و تکمیل تحقیقات اطالعرسانی میشود.
رسیدگی به پرونده  ۱۸میلیارد دالری
ارز  4200تومانی

اس��ماعیلی در خصوص پرونده موس��وم به
 ۱۸میلی��اردی گفت :این پرون��ده خوب تبیین
نش��د یکبار گفتند پرونده  ۱۸میلیارد گم ش��ده
و یکبارهم گفتند  ۱۸میلیارد گم نشده است .با
ای��ن حال برخی هم از ب��ر باد رفتن این میزان

تعبی��ر کردن��د و در این ح��وزه بخشهایی را
بررسی کردیم.
وی افزود :بررسی کردیم چه میزان تعهدات
ارزی رفع شده اس��ت .یک بخشی هم مربوط
به مس��ئوالن بانک مرکزی اس��ت که در حال
رسیدگی هستیم .در آن زمان خیلیها سفرهای
خارجی ب��ا همان ارز  ۴هزار و  ۲۰۰رفتند البته
بخش��ی از تخصیصها درست بود و واقع ًا کاال
وارد شده بود.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال
که دو ماه از اغتشاش��ات آبان میگذرد اما چرا
آمار بازداشتیها و کشته شدگان اعالم نمیشود
گفت :در رابطه با بازداش��ت شدگان ما مسئول
هس��تیم و عدد را هم اعالم کرده بودیم .عدد
هم رفته رفته به دلیل تفاوتی که بین اعتراض
گر و اغتشاش گر بود کاهش یافت .در رابطه با
جان باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و
بخشهای از قوهقضائیه که مربوط به این قضیه
است آمار داده است.
اس��ماعیلی در خص��وص آخری��ن وضعیت
پروندهه��ای بقای��ی و مش��ایی گف��ت :آقایان
مش��ایی و بقایی بارها اعالم شده که به پرونده
آنها رسیدگی و محکوم شدند و محکومیت آنها
در حال اجرا اس��ت و چه در رابطه با مرخصی و

غیره مانند س��ایر زندانیان هستند و هر زندانی
که نیاز به درمان خارج از زندان دارد مطابق آن
ام��کان آن را فراهم میکنیم .آزادی به معنای
پایان محکومیت برای آنها اتفاق نیفتاده و برابر
قانون از مرخصی استفاده میکنند.
آخرین وضعیت پرونده
کیکهای آلوده به قرص

س��خنگوی قوهقضائیه در خصوص آخرین
پیگیریها در رابطه با کیکهای آلوده به قرص
گفت :بررس��یهای زیادی انجام ش��ده و تا به
امروز واحدهای تولیدی ما هیچ نقش��ی در این
ماجرا نداش��تند .این مطالع��ات هنوز ادامه دارد
اما بیش��تر نشان میدهد که بیانگر توطئه بوده
اس��ت و بیش از پنجاه برند آلوده ش��ده بودند.
با هدف آس��یب زدن به تولید اقتصادی کشور
انجام ش��دن است و هر چه موردی هست این
ب��ود که فردی اعالم کرده اس��ت به این معنی
که حتی یک مورد و نمونه باز ش��ده از س��وی
مس��ئوالن امنیت��ی و غیره آلوده نبوده اس��ت
و تمامی نمونهها باز ش��ده اس��ت ب��ا این حال
بررسیها ادامه دارد.
اس��ماعیلی در پاس��خ به این س��وال که آیا
پیش از اعالم عمومی قصور در سقوط هواپیما
آی��ا قوهقضائی��ه در جریان ای��ن موضوع بوده

است؟ گفت :آنچه که به قوهقضائیه اعالم شده
بود چند س��اعت پیش از اع�لام عمومی بود و
رئی��س قوهقضائیه عضو ش��ورای عالی امنیت
ملی است.
سخنگوی قوهقضائیه در پاسخ به این سوال
که آیا تبع��ه خارجی به جز س��فیر انگلیس در
اغتشاش��ات اخیر بازداشت شدند؟ گفت :به غیر
از س��فیر انگلیس گزارش��ی از بازداش��ت تبعه
خارجی نداش��تیم .در ح��وادث اخی��ر هم باید
بگویم اجازه نمیدهیم امنیت کش��ور مخدوش
ش��ود .در حوادث اخیر ش��اهد اطه��ار نظرها و
اقدامات��ی بودیم صد درصد مغایر با امنیت ملی
کشور و طبیعی است و حتی اعالم کردیم که با
افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند
برخ��وردی نمیکنیم .البته نبای��د بدون مجوز
قانونی باش��د .با این حال اینجا هم مس��المت
آمیز رفتار میکنیم .در حوادث اخیر عدد دقیق
بازداشتیها را نداشتم .عدد اولیه حدود سی نفر
بودند اما عدد نهایی نبوده است.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا سلبریتی
هم در بین بازداشتیها بوده است؟ گفت :برای
ما وصف مجرمانه مهم اس��ت و شخص مجرم
ب��رای ما مهم نیس��ت .تعدادی آزاد ش��دند اما
اکنون عدد بازداشتیها را ندارم.

دستگیری شیاد حرفهای به اتهام کالهبرداریهای میلیونی از طریق سایتهای خرید و فروش اینترنتی

رئی��س پلیس فتا پایتخ��ت از دس��تگیری متهمی که با
کارته��ای عابر بانک امانی  ۴۰۰میلیون ریال کالهبرداری
کرده بود ،خبر داد.
به گزارش مهر ،سرهنگ تورج کاظمی اظهار کرد :بیست
و چهارم مرداد ماه خانمی  ۲۷ساله با در دست داشتن شکایتی
از دادس��رای مبارزه با جرایم رایانهای «ناحیه  ۳۱تهران» به
پلی��س فتا مراجعه و اظهار کرد :به حس��اب بانکی ام مبالغی
واریز و سپس برداشت شده است و در نهایت مبلغ  ۳۰میلیون
ریال در چندین نوبت از حساب خودم برداشت و گویا فردی با
حساب بانکیام کار میکند.
این مقام انتظامی با اش��اره به اینکه شناس��ایی متهم یا

متهمان پرونده در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت،
بیان داشت :هنگام تحقیقات مقدماتی ۱۵ ،فقره پرونده مشابه
دیگری نیز به این پلیس ارجاع شد و ظن مأموران به یکسان
بودن متهم یا متهمان پرونده قوت گرفت.
این مقام پلیسی افزود :مأموران موفق شدند در تحقیقات
پلیس��ی ،هویت مردی  ۳۲س��اله را شناسایی و در گام بعدی
تحقیقات پلیسی مخفیگاه وی را نیز شناسایی کنند.
س��رهنگ کاظمی گفت :تحقیقات پلیسی حکایت از این
داش��ت متهم در س��ایتهای خرید و فروشی اینترنتی فعال
است و از خریداران درخواست میکند که بیعانه خرید کاالها
را به ش��ماره کارتهای امانی که مربوط به اقوام و آشنایان

آگهی تغییرات شرکت هماهنگ دریای پارس با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  404537و شناسه ملی  10320551348به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  03/07/1397و به استناد مجوز شماره / 29841ص
97 /مورخ  16/7/1397سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد
:تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم حمیده خدری به کد ملی3530213241 :
با پرداخت مبلغ 100000000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء
قرار گرفت  .خانم سعیده السادات صفوی به شماره ملی4430681759 :
با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ
 60000000ریال افزایش داد و آقای سید محمد علی صفوی به شماره
ملی 4721285027 :با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود
را به مبلغ  140000000ریال افزایش داد .بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ
 200000000ریال به مبلغ 400000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
دراساسنامه اصالح گردید  .بنابراین لیست سهامداران بعد از افزایش به شرح
ذیل خواهد بود  .خانم سعیده السادات صفوی دارنده  60000000ریال سهم
الشرکه آقای عبدالحسین خدری دارنده 100000000ریال سهم الشرکه آقای
سید محمد علی صفوی دارنده 140000000ریال سهم الشرکه خانم حمیده
خدری دارنده 100000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()734090

____________________

آگهی تغییرات شرکت گروه بین المللی بهرادین انرژی پرشین سهامی
خاص به شماره ثبت  414441و شناسه ملی  10320670775به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  14/07/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای آرش پورشفیعی شماره ملی  1219408816خانم
ساره عظیمی شماره ملی 1219419141وآقای محمد امین عظیمی
شماره ملی 1219448321بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو
سال انتخاب شدند .آقای آرش پورشفیعی شماره ملی 1219408816

متهم است واریز کنند و سپس متهم ارتباطش را با خریداران
قطع کرده است.
وی عنوان ک��رد :با هماهنگیهای قضائی متهم در یک
عملیات پلیسی در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس فتا منتقل
ش��د.رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه ش��اکی پرونده برای
شناسایی متهم به پلیس فتا دعوت شد ،گفت :با حضور شاکی
در پلیس فتا ،وی در تکمیل اظهارات خود به کارآگاهان گفت
متهم یکی از اقوامم است و به سبب رابطه فامیلی و اعتمادی
که به وی داش��تم برای یکسری کارهای مالی ،کارت بانکی
ام را مدتی به امانت در اختیارش قرار داده بودم.
وی گفت :متهم در بازجوییهای انجام ش��ده اظهار کرد،

به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانم ساره عظیمی شماره
ملی 1219419141به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد امین
عظیمی شماره ملی 1219448321به سمت عضو هیات مدیره تعیین
گردیدند .خانم معصومه کفیلی به شماره ملی0492523061به عنوان
بازرس اصلی و خانم مرضیه کفیلی به شماره ملی  0480380074به
عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات
،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت
معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری تهران ()734091

____________________

آگهی تغییرات شرکت تضامنی مهدی کیامنش و شرکاء به شماره ثبت
 399711و شناسه ملی  10320504620به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  11/08/1398و مجوز شماره  320753/98مورخ 19/9/98
اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :خانم بتول
اسراری به شماره ملی  2062809425و آقای مسعود کیامنش به شماره ملی
 0080544045بموجب سند صلح به شماره  25422مورخ  9/8/98صادره
از دفتر اسنادرسمی  1517تهران کلیه سهم الشراکه خود به مبلغ هر کدام
 200000000ریال را به آقای مهدی کیامنش به کدملی ملی 0050227262
منتقل و از ردیف شرکاء خارج گردیدند .و در سرمایه شرکت پس از صلح حقوق
تغییری حاصل نگردید - .هیات مدیره شرکت متشکل از  3نفر عضو است
که توسط شرکا از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران انتخاب میشوند و همه انها قابل عزل و انتخاب مجدد
می باشند .لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از صلح حقوق به
شرح ذیل می باشد :آقای مهدی کیامنش دارای  39600000000ریال سهم
الشرکه  -اقای محسن کیامنش دارای  200000000ریال سهم الشرکه  -خانم
منا کیامنش دارای  200000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()734092

در س��ایتهای خری��د و فروش به بهانه ف��روش و یا خرید
کاال آگه��ی درج میکردم و با شناس��ایی تعدادی خریداران
میخواستم که بیعانه کاال را به مشخصات کارتی که از قبل
تهی��ه کرده بودم و مربوط به دوس��تان و یا اقوامم بود ،واریز
کنند و از س��ویی دیگر با دسترس��ی به اطالعات کارت عابر
بانک اقوامم ،وجوه واریزی را برداش��ت میکردم و گاهی نیز
وجوه بیشتری را از حسابشان برداشت میکردم.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه متهم مبلغ  ۴۰۰میلیون
ریال از حساب مال باختگان برداشت کرده بود ،افزود :با اقرار
صریح متهم به جرم ارتکابی ،متهم به همراه شاکیان پرونده
به دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای معرفی شد.

آگهی تغییرات شرکت ایران بهداشت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 4780و شناسه ملی  10100255194به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  07/12/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آریا ملکوتی
بشماره ملی 0440525454با دریافت مبلغی ازصندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ  196000000000ریال کاهش داد .آسمانه فرنک حریری
بشماره ملی  0440286808با دریافت مبلغی از صندوق شرکت سهم
الشرکه خود را بمبلغ  64000000000ریال کاهش داد .رضا فرنک حریری
بشماره ملی 0450952241با دریافت مبلغی ازصندوق شرکت سهم الشرکه
خود را بمبلغ 140000000000ریال کاهش داد .سرمایه شرکت از مبلغ
 500000000000ریال به مبلغ  400000000000ریال کاهش یافت و
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک
ازشرکا پس از کاهش سرمایه به شح زیر می باشد  :آریا ملکوتی بشماره
ملی 0440525454دارای مبلغ  196000000000ریال سهم الشرکه آسمانه
فرنک حریری بشماره ملی  0440286808دارای مبلغ 64000000000
ریال سهم الشرکه رضا فرنک حریری بشماره ملی 0450952241دارای
مبلغ  140000000000ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()734093

____________________

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی پیشرو تشخیص فرد آور
سهامی خاص به شماره ثبت  349443و شناسه ملی 10103966891
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/08/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سرمایه شرکت از مبلغ100000000000
ریال به مبلغ 180000000000ریال منقسم به 1800000سهم 100000
ریالی بی نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در
تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()734094
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جامعه
یادداشت

ایران سرزمین همه است
احمد مسجد جامعی
عضو شورای شهر تهران
اخیراً ادبیاتی درباره شهروندان ایرانی مطرح میشود
و کسانی میگویند ما اینگونه میاندیشیم و هرکس که
چنین نیس��ت و در پی آس��ایش و آرامش اس��ت از این
س��رزمین برود .این س��خن در ش��رایط پس از سقوط
هواپیمای مسافربری اوکراین انعکاسی صدچندان داشت
و خواهناخواه به ح��وادث یک هفته اخیر معنای خاصی
داد .بهویژه آنکه این گفتار از رسانه رسمی کشور پخش
ش��د .این چنین حرفها پیشترها نیز بود ،لکن گوینده
آن مقام بلندپایهای داش��ت و جان س��الم هم به در نبرد و اتفاق ًا خود ناچار شد کشور را
برای همیش��ه ترک کند ،بهنحوی که بدن او هم از خاک وطن نصیبی نبرد .این هم
درسی از تاریخ است؛ ا ّما واقعیت ایران این نیست.
در همان س��الهایی که اتحاد جماهیر ش��وروی به کش��ور افغانستان هجوم برد،
ایران پایگاه و پناهگاه صدها هزار میهمان افغانس��تانی شد .زمانی که در عراق شرایط
دشواری پیش آمد و هزاران هزار عراقی بیخانمان شدند این ایران بود که با روی باز
پذیرای آنان ش��د تا جایی که ش��هرکهایی را در تهران برای خود ساختند و فرزندان
آنها ،همچون افغانستانیها به مدرسه و دانشگاه رفتند.وقتی کردها در محاصره سخت
نیروهای مهاجم بعثی قرار گرفتند و توان مقاومت از آنها گرفته شد ،باز هم به مام وطن
پناه آوردند و جمله مشهور مصطفی بارزانی در همین مقطع به میان آمد که :هرجا کرد
هس��ت ،ایران همان جاس��ت.ما در میان خود ،مدرس ه و همکارانمان دوستانی از میان
همه آنها داش��تیم که هم معلّم بودند و هم شاگرد و برخی هم در مراتب علمی باالتر
که مش��اغل مهم اجتماعی هم یافتند.اینها در همان سالهایی اتفاق افتاد که ایرانیان
مهماندوس��ت خود برای گذران امور بیمشکل نبودند ،مدارس کم بود ،ظرفیتهای
دانشگاهها کمتر و ورود چنین حجم گستردهای از میهمان و یا به قولی پناهجویان ،هر
کشوری را دچار مشکالت متعدد میکرد و اینها در همان سالهایی اتفاق افتاد که آن
دولتمرد بلندپایه از راندن هموطنان خود به سبب نپذیرفتن طرز فکرش به کشورهای
دیگر سخن گفت.به واقع این موضوع فراتر از خواست آن مقام عالیرتبه حکومتی بود
و به فرهنگ مردمان این آب و خاک مربوط میشد.
پیش از آن هم شاهد چنین وقایعی بودهایم ،گورستانهای بهجایمانده از جنگهای
جهانی در تهران گواهی بر آن است که ایرانیان حتی در شرایط دشوار به حیات و امنیت
انس��انی حرمت مینهادند و خاطره میهمان را پاس میداشتند .هنوز هم بخشهایی از
گورستانهای مس��یحیها در تهران در حوزه ماموریت دیپلماتیک هیأتهای سیاسی
آنهاس��ت مانند لهس��تانیها ،روسها ،انگلیس��یها ،یونانیها و فرانسویها .البته شمار
ملتهایی که عزیزی را در این خاک دارند بیش از این نامهاس��ت ،زیرا مثال س��ربازان
اهل ش��به قاره هند نیز در آن س��الها زیر پرچم بریتانیا خدمت میکردند و نمونه آن
در داس��تانهای معاصر همان س��ردار هندی ،سردار مهارت خان است .در داستان گیرا
و ج��ذاب دای��ی ج��ان ناپلئون و در س��ریال برگرفته از آن با لهجه خاصی به فارس��ی
هم صحبت میکند.در آمار سرش��ماریهای قدیمی تعداد زیادی از س��اکنان پایتخت
از کش��ور عثمانی هس��تند که در س��الهای جنگ جهانی اول بهعنوان مرد بیمار اروپا
شهرت داشت و شهروندان زجر کشیده آن ایران را پناه خود تلقی میکردند ،نکته این
جاست که بسیاری از آنها چنان در اینجا جذب محیط میشدند که دیگر به وطن خود
باز نمیگش��تند .فردریش النکامرر از همین گروه بود که برنده جایزه خادم نش��ر شد و
سالها به مؤسسات فرهنگی تهران ،قم و شهرهای دیگر میرفت و بازسازی کتابهای
قدیمی و جلدسازی را تعلیم میداد و کتابخانه نفیس او را ،که بهطور کلی یک اثر هنری
است وزارت امور خارجه در زمان آقای دکتر خرازی خریداری کرد و اینک در کتابخانه
تخصصی وزارت خارجه محفوظ است .در قدیمیترین سفرنامههای دیگران به ایران از
زمان ایلخانان تا صفویه و قاجاریه و در بیشتر آنها بر یک کلمه تأکید شده و آن همدلی
و میهماننوازی ایرانیهاس��ت که درنظر هر بیگانهای جلب توجه میکرد .شاید همین
صفت بود که کش��ور و ملت ایران را درنظر کش��ورهای دیگر پناهگاهی آرامشبخش
نها نهتنها ملت ایران
جلوه میداد .به هر حال از این دست موارد بسیار است و در همه آ 
کسی را از خود نراندند بلکه آنها با روی گشاده و بدون درنظر گرفتن عقاید ،نژاد ،دین
و آیی��ن پذیرفتن��د و حتی بیش از حد توان معمول برای آس��ایش و آرامش آنها تالش
کردند و اجازه دادند بر مراسم ،عقاید و آیینهای خود پایبند بمانند .اکنون باید پرسید چه
اتفاقی افتاده است که کسانی در قاب رسانه رسمی مجدداً همان سخنی را میگویند که
آن دولتمرد فراری گفت؟ آن هم در شرایط خشمگین فعلی که همگان نگران از دست
رفتن همبستگی و همدلی جامعه و انسجام ملی هستند.
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رئیس کل بیمه مرکزی:

همه واحدهای مسکونی و تجاری شهرها و روستاهای کشور در سال ۹۹
تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی قرار میگیرند
رئیس کل بیمه مرکزی اع�لام کرد :تمام واحدهای
مسکونی و تجاری روس��تاها و شهرها در سال  ۹۹تحت
پوشش بیمه پایه برای حوادث طبیعی قرار میگیرند.
به گزارش ایرنا ،غالمرضا سلیمانی در دهمین نشست
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به صندوق
بیمه خس��ارت حوادث طبیعی ،افزود :در کشورهای جهان
همچون آمریکا که حادثهخیز است ،صندوقهایی تاسیس
کردهاند .م��ا در ایران این چارچ��وب را تنظیم کردهایم و
مجلس آن را تصویب کرده است.
وی گف��ت :با توج��ه به اینکه کش��ور م��ا در منطقه
حادثهخی��زی ق��رار دارد و واحدهای تجاری و مس��کونی
تحت ریسک هس��تند .برای این منظور تاسیس صندوق
بیمه خسارت حوادث طبیعی در دولت تصویب شده است.
س��لیمانی ادام��ه داد :این طرح برای تایی��د نهایی به
ش��ورای نگهبان فرس��تاده ش��ده و تا قبل از پایان سال
 ۹۹مصوبه ش��ورای نگهبان و مجلس را خواهیم داشت.
بنابراین سال  ۹۹این بیمه اجرایی میشود.
این مقام مسوول با بیان اینکه این نوع بیمه ،بیمه ای
پایه برای ساختمان است ،افزود :تمام واحدهای مسکونی
روس��تاها و شهرها تحت پوش��ش بیمه پایه برای حوادث
طبیعی قرار میگیرند.
سلیمانی ادامه داد :در این مرحله برای کلیه واحدهای
مس��کونی س��قف  ۳۰میلیون تومان پرداخت��ی از طرف
صندوق و شرکتهای بیمه ای در نظر گرفتیم.
وی ادام��ه داد :یعنی با پرداخت  ۱۲۰هزار تومان برای
هر سال که  ۶۰هزار تومان توسط دولت و  ۶۰هزار تومان
توسط مردم پرداخت میشود و در مقابل  ۳۰میلیون تومان
در مقابل حوادث بیمه میشود.
وی ب��ا بیان اینکه بیمه به عنوان یکی از ارکان مثلث
نهاد مال��ی بانک و بورس میتواند اث��ر مثبتی در فضای
کسب و کار کشور داشته باشد ،افزود :اساسنامه مرکز ملی
ریسک که نهادی کامال خصوصی است ،تدوین شده که
تاسیس آن ،اقدام مثبتی برای کشور خواهد بود.

س��لیمانی بیمه را مدل ریس��ک خوان��د و افزود :مدل
ریس��ک در همه فضاهای کسب و کار وجود دارد .امسال
مصوبهای داش��تیم که مرکز ملی ریسک در کشور ایجاد
کنیم ،چرا که بیمه متولی اصلی ریسک به شمار میرود.
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی ب��ا بی��ان اینک��ه عمده
ش��رکتهای بیمهای خصوصی هس��تند ،تصریح کرد :از
میان  ۳۲ش��رکت بیمهای تنها شرکت بیمه ایران دولتی
و  ۳۱شرکت دیگر خصوصی هستند است .اصالح ساختار
بیمه و حذف تعرفهها نیز به خصوصی سازی صنعت بیمه
کمک میکند.
وی صنعت بیمه ایران را محدود و کوچک عنوان کرد
و گف��ت :یکی از بزرگتری��ن ویژگیهای بیمه ،جمعآوری
پوله��ای خ��رد مردم اس��ت و ب��ه همین دلی��ل وقتی
میخواهند نقدینگی ب��ازار را جمع کنند ،از پولهای خرد
مردم برای انجام کارهای بزرگ استفاده میکنند.
س��لیمانی تصریح کرد :معموال ش��رکتهای بیمهای
بانک درس��ت میکنن��د؛ چون آنها ابتدا پ��ول میگیرند
ک��ه ای��ن فرصتی ب��رای س��رمایهگذاری اس��ت .تفاوت
سرمایهگذاری بیمه این است که بنگاهداری نمیکند ،بلکه
در بازار س��هام و سپردههای بانکی به عنوان سهامدار زیر
 ۱۰درصد سرمایهگذاری میکند تا هر زمان خسارت اتفاق
افتاد بتواند از آن استفاده کند.
رئی��س کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اکنون در ایران
ح��دود  ۶۰ه��زار میلیارد توم��ان پول م��ردم را از طریق
بیمهگذاران جمعآوری میکنیم ،افزود :در ازای این هزینه،
ح��دود  ۵۰۰میلی��ارد دالر تعهد داریم که مق��داری از آن
غیرطبیعی است؛ چون باید نسبتی میان حق بیمه و میزان
ریسک پذیرفته شده وجود داشته باشد.
وی عدم تناس��ب می��ان حق بیمه و میزان ریس��ک
پذیرفته شده را به دلیل شرایط تحریم دانست و افزود :پس
از اعالم تحریمها از طرف آمریکا ،شرکتهای بیمهای از
تم��ام بخشهای جهان اعالم لغو قرارداد کردند و مجبور
شدیم تمام این تعهدات را در کشور پوشش دهیم.

چگونگی استفاده صحیح از کارت سوخت
برای جلوگیری از پریدن بخشی از سهمیه بنزین
یکی از ش��ائبههایی که این روزه��ا در مورد بنزین
مطرح میش��ود غیب ش��دن س��همیه بنزین از کارت
سوخت افراد اس��ت اما جای نگرانی نیست چراکه تنها
س��همیه بنزین خودروهایی غیب میش��ود که مالکان
آنها به روند سوختگیری درست بی اعتنا هستند.
ب��هگزارش ایس��نا ،تاکنون چندین مرتبه از س��وی
ش��رکت پخ��ش فراوردهه��ای نفت��ی نح��وه صحیح
س��وختگیری مطرح شده اما بازهم شاهد اعتراض افراد
برای غیب ش��دن سهمیه بنزینشان هس��تیم .در واقع
ماجرا از این قرار است که اگر افراد مراحل سوختگیری
را رعای��ت نکنند و قبل از مش��اهده پیغام لطفا کارت
خود را بردارید و گذاش��تن ن��ازل در جای خود اقدام به
برداش��تن کارت سوخت کنند از س��همیه آنها کاسته
خواهد شد.
فاطم��ه کاه��ی س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخش
فراوردههای نفتی در این باره توضیح داد :این سیس��تم
در سامانه هوشمند برای پیشگیری از تخلفات از همان
ابتدا یعنی س��ال  ۱۳۸۶برای سیستم تعریف شده و این
بدین معنا نیس��ت که تا کنون تخلفی در این باره اتفاق
افتاده باش��د بلکه تنها هدف افزایش ایمنی شبکه بوده
است.
وی ب��ا بیان اینک��ه در واقع این س��امانه به منظور
افزایش ایمنی سیستم طراحی شده است ،تصریح کرد:
اگر این سیس��تم پیش بینی نمیشد وقتی فرد کارت را
خارج میکرد تا هر میزانی میتوانست سوختگیری کند
بدون اینکه از س��همیه او کاسته ش��ود به همین دلیل
ب��رای جلوگیری از چنین مواردی این طرح در س��امانه
اجرا شده است.
سخنگوی ش��رکت ملی پخش فراوردههای نفتی با
تاکید بر این مس��اله که این موضوع یکی از ش��رایطی
اس��ت که ایمنی سیس��تم را برای جلوگیری از تخلف
افزایش میدهد ،تصریح کرد:اگر حین سوختگیری فرد
کارت س��وخت خود را بیرون بیاورد ممکن اس��ت بین
یک تا  ۳.۹۹لیتر از س��همیه س��وخت فرد کم شود اما
اگر کارت را حین سوختگیری خارج نکند هیچ اتفاقی

نمیافتد و نیاز به هیچ محاسبه ای نیست.
کاهی با اشاره به مراحل درست سوختگیری توسط
اف��راد ،اظهار کرد :الزم اس��ت در ابتدا ف��رد کارت را
در کارتخوان گذاش��ته رمز را وارد کرده و سوختگیری
را آغ��از کند و در پایان س��وختگیری نی��ز نازل را قطع
ک��رده و پس از مش��اهده عالمت و پیغ��ام کارت خود
را برداری��د کارت خود را خارج کند که در این صورت
هیچ س��همیهای از افراد کم نمیشود و این موضوع نیز
همیشه در سیستم وجود داشته است.
وی در پاس��خ به این سوال که چرا عدد  ۳.۹۹برای
این موضوع تعیین شده است؟ گفت :این مساله مربوط
به افراد نمی ش��ود و لزومی ندارد که مردم نگران این
موضوع باشند چراکه در نحوه سوختگیری افراد تغییری
ایجاد نشده و هرکسی تا هر میزانی که بخواهد میتواند
سوختگیری کند فقط این موضوع مشروط به این است
که فرد کارت خود را هنگام سوختگیری خارج نکند.
سخنگوی ش��رکت ملی پخش فراوردههای نفتی با
تاکید به این مساله که عدد  ۳.۹۹یک پیمانهاندازهگیری
اس��ت که در س��امانه برای حفاظت و امنیت سامانه در
نظر گرفته ش��ده ،اظهار کرد :اطالعیهای که اخیرا در
این باره منتشر شد فقط برای زمانی است که فرد کارت
خود را حین سوختگیری خارج کند.
کاهی در پاس��خ به این س��وال که آیا بهتر نبود به
جای ایجاد این سیستم عملیات به طور کامل قطع شود
تا اگر فردی س��هوا این خطا را انجام داد متحمل ضرر
نش��ود ،گفت :باتوجه به اینکه سیس��تم آنالین نیست
امکان انجام این کار نیس��ت و با توجه به اینکه شبکه
آنالین مش��کالت دیگری را به وج��ود میآورد امکان
انجام آن کار نیس��ت چرا که ممکن است با قطع شدن
شبکه مردم صفهای طوالنی را تجربه کنند.
به گفته وی  ۲۴میلیون خودرو در کشور وجود دارد
که روزانه  ۴میلیون تراکنش ثبت میش��ود و تنها برای
زیر نیم درصد ممکن اس��ت این مشکل به وجود آید از
این رو تاکید ما به مردم همیش��ه این بوده که به نحوه
صحیح سوختگیری توجه کنند.

یادداشت

خطای انسانی یا تقصیر سازمانی؟

آیتاهلل سیدمصطفی محقق داماد
چرا این حادثه اسفبار
به ی��ک خطای انس��انی
تقلیل داده میشود .مگر
پروازهای هوایی توس��ط
س��ازمان هواپیمایی نباید
اداره شود؟
۱ـ فاجع��ه غمب��ار
سقوط هواپیمای اوکراینی
اندوهی عظیم در قلوب ملت ایران به جای نهاد .اندوهی
که به جز نزول صبر و رحمت الهی هیچ چیز نمیتواند
التیامش دهد .امیدوارم که خداوند متعال صبرو آرامش
را بر دلهای ما داغدیدگان و سوگواران نازل فرماید.
۲ـ برخی از مس��ئوالن در همان روز نخس��ت قبل
از تحقیق و بررسی توس��ط کارشناسان فنی ،به اظهار
نظر مبادرت وحادثه را معلول نقص فنی توجیه کردند.
اینگونه اقدامات نه اش��تباه که «تقصیری» است بسیار
عظی��م که حداقل مجازات آنان برکن��اری این افراد از
س��متهای مربوط و س��پس برخورد قانونی و اجرای
عدالت است.
۳ـ از اطالعیهه��ای مس��ئوالن رده باالی کش��ور
به کرات اصطالح «خطای انس��انی» ش��نیده شد .این
اصط�لاح در این امر ظهور دارد که این حادثه هولناک
توس��ط یک شخص یا اشخاص مبتنی بر خطا و اشتباه
رخ داده است.
۴ـ اینجانب نه با وظائف نظامی آشنایی و نه از این
یادداشت مقصد و هدفی برای دفاع از ارگان و سازمانی
دارم و صرف ًا مایلم آنچه در دل دارم به قلم جاری سازم
تا شاید افراد ذویاالطالع مرا آگاه سازند.
۵ـ چ��را این حادثه اس��فبار به یک خطای انس��انی
تقلی��ل داده میش��ود .مگ��ر پروازهای هوایی توس��ط
سازمان هواپیمایی نباید اداره شود؟ حمله ایران به پایگاه
آمریکایی در عراق ظاهراً ساعت یک ونیم روز چهارشنبه
رخ داده است ،و خبرآن هم توسط خبرگزاریهای رسمی
اعالم ش��ده و هواپیمای اوکراینی ساعت  ۶و۱۲دقیقه
پرواز کرده اس��ت .آیا به دلیل وضعیت جنگی س��ازمان
هواپیمایی کش��وری نباید پروازهای فرودگاه را تعطیل
کند و اجازه پرواز ندهد؟ توقف پروازها به دست کیست؟
و دراختیارکدام مقامی اس��ت؟ و یا به دیگر سخن اجازه
پرواز به دست کیست؟ مگر میشود بدون اجازه پروازی
صورت گیرد؟ بنابراین نخس��تین تفحص وتحقیقی که
به آس��انی هم میتواند به نتیجه برس��د این اس��ت که
پس از اعالن حمله ایران به پایگاه آمریکا و پخش خبر
و به وجود آمدن حالت جنگی برای آس��مان کشور چه
سازمانی اجازه پرواز صادر کرده است؟ اوست که تقصیر
سازمانی مرتکب شده و نه فقط خطای انسانی و بس!!.
انتظار دارم با پاسخی مستدل از سوی مسئوالن امور به
س��ئوال فوق صاحب این قلم را روش��ن سازند و اگر در
خطای انسانی است! او را آگاه سازند.
مردمی که روزانه به فرودگاه مراجعه میکنند و سوار
هواپیما میشوند مهمترین اعتمادشان به سازمانی است
که مسافرتهای هوایی کش��ور را مدیریت میکند .اگر
هوا به علت اختالالت جوی نامناس��ب اس��ت ،برفی و
بارانی اس��ت و یا ترافیک هوایی وج��ود دارد و باالخره
و یا به علت وضعیت جنگی ناامن اس��ت ،بیگمان باید
اجازه پرواز ندهد.از قدی��م آوردهاند که مالباختهای که
س��ارقان اموالش را ش��بهنگام برده بودند شکایت به
سلطان برد و گفت خواب بودم دزدان اموالم را بردهاند.
سلطان گفت چرا خوابیدی؟ مالباخته بالفاصله گفت به
خیال آنکه تو بیداری!!این کالمی است که از زبان یک
فرد علی الظاهر عادی بیرون آمده ولی بس��یار بس��یار
حکیمانه اس��ت و باید در بسیاری موارد جریان یابد .نه
فقط در خصوص هواپیما ،در بیمارس��تانها ،بیماران به
اعتماد حذاقت طبیبان مراجعه میکنند و جانشان را به
دست آنان میسپارند ،ولی متاسفانه مکرر دیده میشود
وقتی فاجعهای رخ میدهد آخر کار تمام تقصیر بر گرده
پرس��تاری ضعیف قرار میگیرد گویی هیچکس دیگر
مسئول نبوده است.
اگ��ر ملت ایران به علت نه تنها س��لب مس��ئولیت
ک��ه باالت��ر دروغ گفتن مس��ئوالن هواپیمای��ی برای
مس��افرتهای هوایی خود با بحران بیاعتمادی مواجه
گردد چه توالی فاسدهای خواهد داشت؟
اینجان��ب ب��ه عنوان ی��ک ش��هروند از س��ازمان
هواپیمایی کش��وری اس��تدعا دارم ب��رای آینده تمامی
مسئولیت پیشبینی امنیت پرواز را به عهده گیرند و در
پی اعتمادس��ازی آن برایند تا شهروندان با استظهار به
خردمندی و درایت آنان مسافرت کنند.

