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سیاسی
یادداشت

شهادت مشتاق تو بود!
غالمعلی رجایی
نماز صبح را که خواندم خبر وصال سرخت را که سالها منتظر
آن بودم و هربار با حضورت در این طرف و آن طرف دلم می لرزید
و دعا می کردم که خدا تورا بسالمت بدارد ،شنیدم.
ش��وکه شدم .ابتدا باورم نش��د .فکرکردم از این دست خبرهای
ساخته ش��ده در فضای مجازی است ،اما دقایقی بعد که دیدم سپاه
این خبر را تایید کرد و خبر از رس��انه ملی هم منتشر شده باورم شد.
باورم شد که باالخره عروس زیبای شهادت که سالها بی تاب وصال
تو بود ،به آرزویش رسید.
شب جمعه ای که خدا ،خوب ترین خوب ها را به دیدارخود می
خواند ،تو را به سوی خود برد.
اکنون ساعت هفت صبح است چند ساعت پس ازعروج سرخت به ملکوت.
آمریکا رس��ما شهادت تو را برعهده گرفت تا انتقام شکست های پی درپی برنامه های خود که توسط
عمالش داعش و ..دنبال می شد را از تو و از ملت ایران که تو فرزند برومند آن بودی ،بگیرد.
جهان به یاد دارد وقتی مقتدرانه گفتی اعالم میکنم تا سه ماه دیگر جهان شاهد شکست کامل داعش
در منظقه خواهد بود و با حضورت در ابوکمال س��وریه پایان کار داعش را مقتدرانه به جهان اعالم کردی،
چه دلهایی که ش��اد نشد و چه عزایی که دشمنان اس�لام و بشریت نگرفتند .که دیدند با صرف میلیاردها
دالر هزینه و دادن تلفات تیرشان درتجزیه جهان اسالم به دولتهای کوچک برای راحت بلعیده تر شدن
به سنگ خورد.
امریکا تو را باعث شکست برنامه های خود دراین سالها می دانست .
امریکا شیطان بزرگ اگرچه تورا کشت اما اکنون و شاید برای مدتهای طوالنی از خشم مردان مقاومت
در تمام دنیا دچار وحشت شد .
همین اآلن خبرها حاکی از این است که امریکا سفیر و نیروهای خود را از بغداد به امریکا فراخوانده است.
این طلیعه شکست های امریکاست .چون از این پس آرزوی آرامش را به خود نخواهد دید .می بینی که مرگ
سرخ تو چگونه باعث وحشت امریکا شده است.
رفتی و با رفتنت عزتت بیشتر شد .حاال دنیا خواهد دید که در لبنان و سوریه برای توچه خواهند کرد.
جهان منتظر نطق آتشین برادرت سیدحسن نصراهلل است وانتقام خون و توسط برادرانت حزباهلل لبنان از
ستمکاران.
س��پاهیان و ایرانیان وغیر ایرانیان به تو غرور داش��تند واگرچه با رفتنت غرورشان شکست ،اما قاسمها
برخواهند ساخت واین خأل را جبران خواهند کرد.
خون سرخ تو با خونهای عراقیها ولبنانیها بر زمین ریخته شد تا از آن در ایران وعراق ولبنان صدها
و هزاران قاسم سلیمانی برخیزد! چه سخاوتمندانه با خود نه نفر را به بهشت حق مهمان کردی .ابومهدی
و یاران دیگرت.
تردید ندارم تا ایران هس��ت که همیش��ه هست ،بعنوان یک شهید س��رافراز مزارت دارالشفای آزادگان
خواهد شد.
از این پس چه میادین ومکانهایی که با نام تو زینت نخواهند گرفت.کرمان عزیز که جای خود دارد.
تردید ندارم سیدااش��هدا علیه الس�لام از تو به پاس خدماتت به ایران و عراق و لبنان و سوریه و یمن و
بحرین قدردانی بسیار خواهد کرد و جهان اسالم در سوگ تو خواهد گریست ودشمنان اسالم شادمان که تو
در این عرصه خاک دیگر نیستی تا از طنین گامهایت ارکان شان به لرزه درآید.
تردید ندارم دشمن از کشتن تو پشیمان خواهد شد .
دلم برای فرزندان ش��هیدی می س��وزد که هرازچند بار به آنها س��رمی زدی وآنها را پدرانه و مهربانانه
درآغوش می کشیدی.از آغوشت محروم شدند برای همیشه.
این دنیا دیگر با رفتن تو خیلی جای ماندن نیست .باور کن این را از ته دل می گویم.
تا خبر را شنیدم یاد خاطره ای با توافتادم .سال ها قبل که با هم یک ماه درسفرمکه وهم اتاقی بودیم و
از سوی بعثه نمایندگی رهبری نظارت کاروانهای حج را دنبال می کردیم .روز آخر به من گفتی رجائی ،برویم
برای وداع با بیت اهلل الحرام ،رفتیم و طواف وداع بیت کردیم .وقتی خواستیم برگردیم پشت محوطه چاه
زمزم ایستادی و آرام اشک ریختی وبا خدایت و با کعبه معظمه حرفهایی گفتی که چون با فاصله درکنارت
شاهد این صحنه بودم ،نشنیدم .به گمانم بیتاهلل الحرام ومحترم هم دیگر تو را ندید.
من اما دل تنگ ندیدن چهره معصوم تو و بارش اشکهای آرام تو هستم ،وقتی ازبی تابی وصال یاران
شهیدت بخصوص احمد کاظمی میگفتی با خود میگفتم خوشا به حال حاج احمد که حاج قاسم بی تاب
وصال اوست.اش��کهایی که اکنون در س��رای باقی به لبخند تبدیل شده است .تردید ندارم دراولین لحظه
ش��هیدان احمد کاظمی و مهدی باکری و حس��ین خرازی وهمت و صدها ش��هیدی که در دوران جنگ با
فرماندهیات به فیض شهادت رسیدند لبخند زنان تورا استقبال کرده اند.
اکنون که این کلمات را می نویسم یاد پیامی افتادم که توسط یکی از سرداران کرمانی سپاه به تو دادم
که در دورانی که خیلی از فرماندهان جنگ از ترس و یا احتیاط از عتابهایی که ممکن است بشوند دیدار
با هاشمی را که فرمانده آنها درجنگ بود ترک گفته اند تو چرا که کرمانی هستی سری به ایشان نمی زنی و
اندکی بعد آمدی و با هاشمی نیمه محصور و مظلوم دیدار کردی .بعدها هم که با هاشمی عزیز ذکر خیرت
بود به من میگفت هرازچند گاهی با او دیدار میکرده ای.
خیلی ها خواس��تند تو را هزینه بازیهای بی ارزش سیاس��ت در داخل کنند اما هوشمندانه تن به این
بازیها ندادی.
قاسم ،مرگ در رختخواب و با بیماری وحادثه برای تو کوچک بود وظلم به شهادت .سال ها شهید بودی.
این را همه می دانند .شهادت تو را خیلی ها از جمله من انتظار می کشیدند .شهادت تو یک امر منتظره بود
نه غیر منتظره ،عجیب بود اگر شهید نمی شدی.تو هر لحظه شهید بودی .
مگر این خاطرات با تو مرا رها میکنند؟ به من حمله میکنند تا برصفحه کاغذ بیایند و از تو بگویند.
در مسجد ولی عصر-مسجد خوزستانیهای مقیم تهران –به تو گفتم کسی را از اولیای خدا میشناسم
و می توانم از او برایت «حرزی» قوی بگیرم تا همراهت باش��د و حافظت .تش��کری کردی و انگشترت را
نش��انم دادی و گفتی نه ،ممنونم ،یکی دارم که خیلی قوی اس��ت .خبر شهادتت را که شنیدم با خود گفتم
شوق وصالت به شهادت چنان زیاد شده بود که حرزی قوی که می گفتی با خود داری هم ،حریف نرفتنت
نشد .در مسجد شاهد بودم به لحاظ امنیتی که سخت مراقب خودت بودی ،سرت را پایین انداخته بودی تا
دوربینها تو را به تصویر نکشند و هرازگاهی که چند لحظه سرت را باال می آوردی و تا دیدی دوربین ها
به دنبال شکارتصویر حضورت در مجلس هستند ،فورا به حالت قبل برمیگشتی و به من میگفتی ،رجایی
 ،به این فیلمبردارها بگو از اینجا بروند و از من چیزی ضبط نکنند که آنها را خواستم و پیامت را گفتم که
پذیرفتند واز آن نقطه فاصله گرفتند.
اکنون که با اش��ک این کلمات را نه برای تعظیم منزلت تو که برای تس�لای دلم که عاشقت بود می
نویسم پیام رهبری منتشر شد و در ایران سه روز عزای عمومی اعالم کرد ،امری که کمتر برای بزرگانی در
حد مراجع اتفاق افتاده است.قاس��م ،چه عیشی دارند کوچ کنندگان ازاین خاکدان با دیدنت این چند ساعت
وازاین پس وچه دلهایی که همیشه پس از توحسینیه ماتم شده وخواهدشد .تردید ندارم چشم ایران درسوگ
توخواهد گریست و در سراسر کشور برای تو بزم ماتم برپا خواهد شد.
قاسم جان ،اشک امانم نمی دهد چه اشکهایی که از این پس از دیدهها بر تو خواهد بارید.هرچه برایت
قرآن می خوانم تا بدرقه رفتن سرخت باشد ،قلبم آرام نمیشود .در فکر بی تابی آن انگشتر ومهرنمازی هستم
که دیگر با تو نماز نخواهد خواند .ودست قطع شدهای که در عزای حسین برسینه نخواهد خورد!
اتم آیت« ومن المومنین رجال صدقوا ما عاهدوااهلل علیه فمنهم من ینتظر وما بدلوا
قاسم ،ای مصداق ِ
تبدیال » ای شهید همیشه زنده ،شهادت مبارکت باد که الیق آن بودی.
چه تشییعی از تو درتهران خواهد شد .تشییعی به یاد ماندنی و تاریخی از قدردانی مردم نسبت به تو ای
جوانمردی که درم ودینار و دالر و درهم نیاندوختی وسالها جان درطبق تقدیم نهاده بودی تا یار از تو بخرد
و خرید.به نیکوترین قیمت بهای اشک و محبت دل میلیونها مردم .درود برملت ایران و مردم کرمان که
همچون تو گوهری وگوهرهایی را دردامان خود پرورانده وخواهد پرورد.
قاسم ای مرد بی پایان ،ازاین پس تاریخ ایران واسالم ازتو بسیارخواهند گفت.
نمیدانی با این همه دل چه کردی با ناگهانی رفتنت.
کاش مزارت درحرم محبوب ومرادت امام ،باشد!
داغدار همیشه تو .رجایی
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انتقام سخت در انتظار جنایتکاران خواهد بود
رهبر معظ��م انقالب اس�لامی در پیام مهمی
شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسالم سپهبد حاج
قاسم س��لیمانی و همراهان ایش��ان بویژه مجاهد
ب��زرگ ابومه��دی المهندس را تبریک و تس��لیت
گفتند و با تأکید بر اینکه انتقام س��ختی در انتظار
جنایتکاران خواهد بود ،خاطرنشان کردند :خط جهاد
و مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت،همه
دلبستگان مقاومت خونخواه شهید سلیمانی هستند
و ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام
قاتالن و جنایتکاران را تلخ تر خواهد کرد.
متن پیام حض��رت آیت اهلل خامن��های به این
شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران!
سردار بزرگ و پرافتخار اسالم آسمانی شد .دیشب
ارواح طیبه شهیدان ،روح مطهر قاسم سلیمانی را در
آغوش گرفتند .سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه
در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم ،و سالها
آرزوی ش��هادت در راه خدا ،سرانجام سلیمانی عزیز
را به این مقام واال رس��انید و خون پاک او به دست
شقیترین آحاد بش��ر بر زمین ریخت .این شهادت
بزرگ را به پیش��گاه حضرت بقی��ةاهلل ارواحنا فداه
و ب��ه روح مطهر خ��ود او تبریک و ب��ه ملت ایران
تس��لیت عرض میکنم .او نمونهی برجس��تهای از
تربیتشدگان اس�لام و مکتب امام خمینی بود ،او
هم��هی عمر خ��ود را به جهاد در راه خ��دا گذرانید.
ش��هادت پاداش تالش بیوقفهی او در همهی این
سالیان بود.با رفتن او به حول و قوهی الهی کار او و

راه او متوقف و بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی
در انتظار جنایتکارانی اس��ت که دس��ت پلید خود را
به خون او و دیگر ش��هدای حادثهی دیشب آلودند.
شهید سلیمانی چهرهی بینالمللی مقاومت است و
همهی دلبس��تگان مقاومت خونخواه اویند .همهی
دوس��تان -و نیز همهی دشمنان -بدانند خط جهاد
و مقاومت با انگی��زهی مضاعف ادامه خواهد یافت
و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک
اس��ت .فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی
ادامه مبارزه و دس��ت یافتن ب��ه پیروزی نهایی کام
قاتالن و جنایتکاران را تلختر خواهد کرد.
مل��ت ایران یاد و نام ش��هید عالیمقام س��ردار
س��پهبد قاسم سلیمانی و ش��هدای همراه او بویژه
مجاهد بزرگ جهان اس�لام جناب آقای ابومهدی
المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز
عزای عمومی در کش��ور اعالم میکنم و به همسر
گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بس��تگان ایش��ان
تبریک و تسلیت میگویم.
سیّدعلی خامنهای
 ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

فرمانده کل ارتش :حمله تروریستی آمریکا
بدون پاسخ نخواهد ماند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی در
پیامی به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی اعالم کرد :حمله تروریستی
و ددمنشانه آمریکای جنایتکار که نشانهای
بارز از خوی تروریس��تی دولت آمریکا است
بدون پاسخ نخواهد ماند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ارتش،
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی روز جمعه
به دنبال ش��هادت سردار سپهبد حاج قاسم
س��لیمانی فرمانده مجاه��د و دالور نیروی
قدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به
دس��ت جنایتکاران آمریکای��ی در این پیام
اظهار داشت :شهید سردار سپهبدحاج قاسم
س��لیمانی فرمانده س��رافراز و دالور نیروی
قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی
مجاهدی خستگیناپذیربود که جز شهادت
هیچ پاداشی برازنده او نبود.
وی از س��وی خ��ود و همرزمان��ش در
ارتش جمهوری اس�لامی ایران ش��هادت
فرمانده والیی نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی را به محضر حضرت بقیه
اهلل االعظ��م امام زمان (ع��ج) ،فرماندهی
معظم کل قوا حضرت امام خامنهای(مدظله
العالی) ،امت ش��هیدپرور ،غیورمردان سپاه
پاسداران انقالب اسالمی و رزمندگان جبهه
مقاومت تبریک و تسلیت گفت.
فرمان��ده کل ارت��ش تصریح ک��رد :به
جنایت��کاران اع�لام میداریم ای��ن حمله
تروریستی و ددمنش��انه آمریکای جنایتکار
که نش��انهای بارز از خوی تروریستی دولت
آمریکا است بدون پاسخ نخواهد ماند.
موس��وی در این پیام خاطرنش��ان کرد:
بدون تردی��د در پی این اقدام تروریس��تی
جنایتکاران خبیث و به برکت این خونهای
پاک ،جبهه مقاوم��ت بیش از پیش تقویت
خواهد شد.
صبح جمعه سردار س��رافراز اسالم حاج

قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی مهندس
از فرمانده��ان مقاوم��ت پ��س از عم��ری
مجاهدت در حمله بالگردهای آمریکایی در
فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
بر اس��اس اعالم پنتاگ��ون ،وزارت دفاع
آمریکا ،دس��تور این حمل��ه هوایی را دونالد
ترام��پ ،رئی��س جمه��وری و فرمانده کل
قوای این کشور صادر کرده بود.
در پی این اقدام تروریستی حضرتآیت
اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی سه روز
عزای عمومی اعالم کردند.
وزارت امور خارج��ه هم با صدور بیانیه
ای این اقدام تروریس��تی رژی��م آمریکا را
محکوم کرد و نشس��ت فوق العاده تشکیل
داد .همچنین س��فیر س��وئیس در تهران به
عن��وان حافظ مناف��ع آمری��کا در ایران به
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض
ش��دید ایران به آمریکا به وی اعالم ش��د.
س��خنگوی دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت
مل��ی هم با تس��لیت ش��هادت غرورآفرین
سردار س��پهبد شهید حاج قاس��م سلیمانی
فرمان��ده پرافتخ��ار نی��روی قدس س��پاه
پاس��داران انقالب اس�لامی اعالم کرد :از
س��اعاتی دیگر جلس��ه فوق العاده شورای
عال��ی امنی��ت ملی ب��رای بررس��ی اقدام
جنایتکارانه حمله به خودرو سردار سلیمانی
در بغداد که منجر به ش��هادت ایش��ان شد،
برگزار میشود.

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در پی
شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛

دستور دهندگان و عامالن شهادت
سردارقاسم سلیمانی باید منتظر
انتقام سخت و پشیمان کننده باشند

در پی ش��هادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده
نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی به دس��ت
جنایت��کاران آمریکا س��تاد کل نیروهای مس��لح پیامی صادر
کرد.
به گزارش ایس��نا ،در پیام ستاد کل نیروهای مسلح آمده
است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
ال َص َد ُقوا َما َعا َه ُدوا هَّ َ
ِین ِر َج ٌ
الل َعلَ ْی ِه َف ِم ْن ُه ْم َم ْن
م َِن الْ ُم ْؤ ِمن َ
ق ََضی ن َْح َب ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َی ْنتَظِ ُر َو َما بَ َّدلُوا ت َْبد اً
ِیل (س��وره مبارکه
احزاب )23 -
فرماندهان سلحشور سپاه اسالم ،مجاهد دالور حاج قاسم
سلیمانی ،برادر ابومهدی مهندس و جمعی از همرزمان آنها
در یک اقدام تروریس��تی توس��ط رژیم امریکای جنایتکار به
درج��ه رفیع ش��هادت نائل آمدند و روح مطه��ر آنان در جوار
ش��هدای جبهه مقاومت ،دفاع مقدس و انقالب اسالمی آرام
گرفت.ش��هادت این فرماندهان دالور و خستگی ناپذیر را به
محضر حضرت بقیه اهلل االعظ��م (عج) ،رهبر معظم انقالب
اس�لامی ،مردم دالور ایران و عراق و تمامی رزمندگان غیور
جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض مینماییم.
س��ردار رشید اسالم سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در
مقابله با گروههای تروریستی و تکفیری دستنشانده آمریکای
جنایتکار و دفاع از کیان اس�لام ،نقش مهم و بیبدیلی را بر
عهده داشت.امت اس�لامی ازجمله ملت عظیم الشأن عراق،
خود به خوبی ش��اهد فداکاریهای آن شهید واالمقام درکنار
مل��ت مجاهد ع��راق و حشدالش��عبی قهرم��ان در مقابله با
تروریس��تهای تکفیری در آن ّ
خط��ه بودهاند و بارها و بارها
خون پاک جوانان برومند ایران و عراق در دفاع از اسالم عزیز
ممزوج و بر زمین جاری شده است.
س��تادکل نیروهای مس��لح اطمینان دارد که مردم عزیز و
همیشه در صحنه ایران اسالمی با پاسداشت یاد و خاطره این
شهدای گرانقدر ضمن تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام
راحل عظیم الش��أن و منویات فرمانده معظم کل قوا حضرت
امام خامنهای ،مشت محکم دیگری بر دهان استکبار جهانی
به سرکردگی آمریکای جنایتکار و جرثومه فساد ،رژیم منحوس
صهیونیستی خواهند زد.بیشک دستور دهندگان و عامالن این
جنایت باید منتظر انتقام سخت و پشیمان کننده باشند.
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ستاد کل نیروهای مسلح»

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:

آمریکا مسئول عواقب همه
ماجراجوییهای یاغیگرانه خود است

وزی��ر ام��ور خارج��ه
کش��ورمان در واکن��ش
ب��ه ش��هادت س��ردار
س��لیمانی در حمله هوایی
آمری��کا ،واش��نگتن را
مس��ئول پیامده��ای همه
ماجراجوییهای یاغیگرانه
خود دانست.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
صبح جمعه در صفحه رسمی خود در توئیتر به شهادت سردار
قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در عراق واکنش نشان
داد.ظریف نوش��ت :اقدام آمریکا در تروریس��م بینالمللی و
هدف گرفتن و ترور س��ردار س��لیمانی  -که تاثیرگذارترین
نیروی در جنگ با داعش ،النصره ،القاعده و دیگر [گروههای
تروریس��تی] بود  -به ش��دت خطرناک و ی��ک تنشزایی
احمقانه است.وزیر امور خارجه افزود :ایاالت متحده مسئولیت
همه پیامدهای ماجراجوییهای یاغیگرانه خود را بر عهده
دارد.منابع رس��می رسانه ای در عراق سحرگاه جمعه اعالم
کردند که سردار قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی به همراه «ابو مهدی مهندس» جانشین
فرمانده الحشد الش��عبی در بغداد به شهادت رسیدند.رسانه
های عراقی به نقل از مقام های رس��می این کش��ور اعالم
کردند که سردار سلیمانی و ابومهندس زمانی که با دو خودرو
از فروگاه بینالمللی بغداد خارج ش��دند ،هدف قرار گرفتند و
هر دو شهید شدند.
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پیام آیت اهلل العظمی سیستانی در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی:

این حمله وحشیانه منجر به شهادت
شماری از قهرمانان نبردهای پیروزی بر داعش شد

در بخش��ی از بیانیه آیت اهلل العظمی سیس��تانی
آمده است :طرف های مربوطه را به خویشتن داری و
رفتار حکیمانه دعوت می کنیم و دست دعا به سوی
خداوند متعال و قادر ب��اال می بریم و از خداوند قادر
می خواهیم که عراق و مردمش را از شر اشرار و کید
دشمنان و خدانشناسان دور نگه دارد.
ب��ه گزارش جماران ،آیت اهلل العظمی سیس��تانی
درباره حوادث اخیر عراق از جمله حمله به پایگاههای
حش��د ش��عبی ،حوادث اخیر بغداد و حمله آمریکا که
باعث شهادت سردار س��لیمانی ،ابومهدی المهندس
وش��ماری دیگر از یارانشان ش��د ،بیانیه مهمی صادر
کردند.
مرجعیت عال��ی دینی در این بیانیه عنوان کردند:
یک حمله وحش��یانه منجر به ش��هادت ش��ماری از
قهرمانان نبردهای پیروزی بر داعش شد.
در بیانیه حضرت آیت اهلل سیس��تانی که از طریق
نماینده ایشان در خطبه های نماز جمعه کربال قرائت
شد ،آمده است:
رویداده��ا به س��رعت در پی ه��م رخ می دهد و
بح��ران ه��ا اوج می گیرد و کش��ور در حال عبور از

خطرناکترین پیچ وخم هاست؛ از تجاوز جنایت کارانه
ب��ه پایگاهه��ای نیروهای عراقی در ش��هر القائم که
منجر به شهادت و مجروح شدن دهها نفر از فرزندان
رزمنده ما ش��د گرفته تا حوادث تاسف باری که بغداد
در چند روز گذش��ته شاهد آن بوده است و در نهایت
حمله وحش��یانه در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد
که منجر به شهادت ش��ماری از قهرمانان نبردهای
پیروزی بر تروریس��ت های داعش��ی شد .این حمله
نقض آشکار حاکمیت عراق و منشورهای بینالمللی
اس��ت .همه این وقایع و وقایع دیگر ،هشداری است
مبنی بر اینکه کش��ور در ش��رایط بسیار سختی قرار
گرفته است.
به این ترتیب ،طرف های مربوطه را به خویشتن

داری و رفتار حکیمانه دعوت می کنیم و دست دعا به
سوی خداوند متعال و قادر باال می بریم و از خداوند
قادر می خواهیم که عراق و مردمش را از شر اشرار
و کید دش��منان و خدانشناسان دور نگه دارد :اللَّ ُه َّم
إِلَ ْی َ
اق َو شَ ��خَ َص ِت
وب َو ُمد ِ
َّت الَأْ ْع َن ُ
��ک أَ ْف َض ِت الْ ُق ُل ُ
الَأْبْ َص��ا ُر َو نُ ِقلَ ِت الَأْ ْق َدا ُم َو ُأنْضِ َی ِ��ت الَأْبْ َد ُان ،اللَّ ُه َّم
َان،
آن َو َجاشَ ْت َم َراج ُِل الَأْضْ غ ِ
ون الشَّ َن ِ
َق ْد َص َّر َح َم ْک ُن ُ
اللَّ ُه َّم إِنَّا نَشْ ُ��کو إِلَ ْی َ
ک تَشَ ��ت َُّت أَ ْه َوائ ِ َناَ ،و َک ْث َر َه َع ُد ِّونَا
َو ِقلَّ�� َه َع َد ِدنَاَ ،فف َِّر ْج عنا َی��ا َر ِّب ب ِ َف ْت ٍح ِم ْن َ
ک ت َُع ِّج ُل ُهَ ،و
ک ُت ِع ُّز ُه ،ب ِ َر ْح َمت َ
ن َْص ٍر ِم ْن َ
ِین
ِین ،آم َ
ِک َیا أَ ْر َح َم ال َّرا ِحم َ
ِین”(.ب��ار خدایا ،دلها به تو نزدیک ش��ده
َر َّب الْ َعالَم َ
و گردنها به س��وى تو کش��یده ش��ده و چشمها به
درگاه تو خیره و پاها به آس��تان ت��و به راه افتاده و
بدنها نزار گردیده .بار خدایا ،کینه هاى پنهان آشکار
گش��ته و دیک کینه ها به جوشش آمده .بار خدایا،
به تو شکوه مى کنم ،نبودن پیامبرمان را و فراوانى
دشمنانمان را و کمی تعدادمان را پبار خدایا ،پس با
جانب
گشایشی هرچه سریعتر و نصرتی توانمند از ِ
خودت ای��ن گرفتاریها را از م��ا برطرف فرما ای
مهربانترین مهربانان )

پیام وزیر دفاع در پی شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

امیر حاتمی :از تمامی عاملین و مرتکبین انتقام گرفته خواهد شد

وزیر دفاع و پشتیبانی ینروهای مسلح در پیامی با
تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی تصریح
کرد :این جنایت هولناک به شکلی دندان شکن پاسخ
داده می شود و انتقام این خون به ناحق ریخته شده
از تمامی عاملین و مرتکبین گرفته خواهد شد
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت دفاع و
پش��تیبانی نیروهای مسلح«،امیر س��رتیپ حاتمی»
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس
س��پاه به دست تروریس��تهای ارتش آمریکا در بغداد
اظهارداشت :دس��ت جنایتکار آمریکای خونخوار بار
دیگر به خون بزرگم��ردی از مردان صالح خدا آلوده
شد و سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی که

سراس��ر عمر ش��ریفش را وقف مجاهدت ،حراس��ت
و پاس��داری از امنیت اس�لام کرده ب��ود در حملهی
تروریس��تی امریکای سیهرو و س��نگدل به شهادت
رسید.
وزیر دفاع تصریح کرد :این سرباز والیت و امت و
مجاهد فی س��بیل اهلل و پاسدار شجاع امنیت ایران و
منطقه که س��الهای متمادی در راه اعتالی کلمه اهلل
و دفاع از کیان انقالب و س��رزمینهای اسالمی جان
خود را در طبق اخالص گذاشته بود به آرزوی دیرینه
اش یعنی فیض عظیم شهادت رسید.
امی��ر حاتمی افزود :اینجانب ش��هادت این فرزند
ش��جاع ملت را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر
(عج)  ،مقام عظمای والیت و فرمانده معظم کل قوا

امام خامنه ای (مدظله العالی) ،ملت شهید پرور ایران
اس�لامی ،خانوادهی بزرگ سپاه پاس��داران انقالب
اس�لامی و خانواده معزز و محترم آن مجاهد شهید
تسلیت و تبریک میگویم و عل ّو درجات و پاداش الهی
را برای آن شهید عالی مقام از خداوند متعال مسألت
میکنم.
وزی��ر دفاع تصریح ک��رد :بی ش��ک این جنایت
هولناک که س��ند محکمی بر رذالت شیطان بزرگ،
آمری��کای جهانخ��وار و حمایت بی چ��ون و چرا از
تروریس��ت در منطقه و عراق است ،به شکلی دندان
شکن پاسخ داده می شود و انتقام این خون به ناحق
ریخته ش��ده از تمام��ی عاملی��ن و مرتکبین گرفته
خواهد شد.

بیانیه سپاه پاسداران در پی شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی؛

سردار سلیمانی باور و مکتبی تمام نشدنی است

س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با تاکید
بر تداوم راه شهید واالمقام سردار قاسم سلیمانی و انتقام
س��خت خونهای به ناحق ریخته ش��ده از جنایتکاران
اعالم کرد :س��ردار سلیمانی نه تنها یک شخص ،بلکه
باور و مکتبی تمام نشدنی است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی سپاه ،سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی روز جمع��ه در بیانیهای با تبریک و
تسلیت شهادت س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و
ش��هدای جنایت اخیر آمریکاییها در بغداد ،بر تداوم
راه این ش��هید واالمقام و انتقام سخت از جنایتکاران
تاکید و تصریح کرده اس��ت :سردار سلیمانی نه تنها
یک ش��خص ،بلکه باور و مکتبی تمام نشدنی است
و از ای��ن پ��س جلوهگریه��ای معنادارت��ر آن را در
جغرافیای سلطه و حضور نامشروع و اشغالگرانه خود
در اقصی نقاط عالم تجربه خواهند کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت :با گذش��ت  ۴۱س��ال از
پیروزی انقالب ش��کوهمند اس�لامی برغم توطئهها،
فتنهآفرینیها ،بحرانس��ازیها ،نیرنگها ،ترفندها و
عملیاتی کردن پروژههای متعدد جبهه دشمن به ویژه
رژیم جنایتکار و تروریستی ایاالت متحده آمریکا علیه
جمهوری اس�لامی و ملت ای��ران ،از جمله طراحی و
اجرای جنگهای نیابتی و تروریس��م تکفیری و هدف
قرار دادن فرماندهان و رزمندگان غیور و فداکار جبهه
مقاومت ،انقالب اس�لامی و ملت عظیمالشان ایران و
جریان مقاومت اسالمی پرفروغتر و پویاتر از هر مقطع
تاریخی به سمت آرمانهای بلند تمدنساز خود پیش
م��یرود و دش��منان را مبهوت عظم��ت و اقتدار خود
میسازد.
در بیانیه سپاه آمده است :در شرایطی که دشمنان
متکثر و خبیث امت اسالمی با شکستهای پیدرپی

و زنجیرهای در منطقه راهبردی غرب آس��یا ،ناامید و
مستاصل در پی ارتکاب هر جنایت و توطئهای برای
نجات از باتالق خود ساخته هستند؛ در بامداد جمعه ۱۳
دیماه  ۹۸جهان بشریت از جمله امت اسالمی شاهد
جنای��ت حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریس��تی
آمریکا به خودروی حامل سردار حاج قاسم سلیمانی،
همراهان و جمعی از فرماندهان حشدالشعبی عراق از
جمله مجاهد بزرگ ابومه��دی المهندس -که برای
برنامهری��زی مقابله با توطئه جدی��د آمریکاییها در
احیای داع��ش و گروهکهای تکفیری و برهم زدن
مجدد امنیت عراق ،در حال عزیمت به مقر مورد نظر
بودند_ و شهادت افتخارآمیز آنان بود.
این بیانیه افزود :به فضل الهی ش��هادت س��رباز
والیت و امت اس�لامی ،حاج قاسم سلیمانی و دیگر
فرزندان تربیت یافته در مکتب والیت فقیه و مقاومت
اسالمی ،برخالف نیت و غایت این اقدام شوم ،فصل
نوین و گشاینده جبهههای جدیدی در روند مقاومت
ضدصهیونیس��تی و مقابله با تروریستهای متجاوز و
اشغالگر آمریکایی در منطقه خواهد شد.
بیانیه س��پاه تصریح ک��رد :این س��ردار محبوب،
مجاهد نستوه ،فرمانده مقتدر و سرباز پاکباخته والیت
و عاش��ق امت اس�لامی و ملت ایران ،عمر پر برکت
خود را در مس��یر اعتالی اس�لام عزیز و پاسداری از
حریم قرآن و عترت و دفاع از امنیت ،منافع و مصالح
ملی س��پری کرد و به عن��وان مصداق جامع و کامل
"مجاهد فی سبیل اهلل" ،نقشآفرینیهای افتخارآمیز
و ماندگاری در این صراط مستقیم برای همیشه این
سرزمین به ودیعت نهاد تا الهامبخش نسلهای امروز
و فردای جامعه اسالمی قرار گیرد.
س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی در این بیانیه،

به ولی امر مس��لمین ،آحاد امت اس�لامی بویژه ملت
ش��هیدپرور و حماسهس��از ایران و رزمن��دگان جبهه
مقاومت اس�لامی و ضدصهیونیستی منطقه اطمینان
میدهد با انتقام س��خت خونهای پ��اک و به ناحق
ریخته ش��ده این شهیدان واالمقام از جنایتکاران ،راه
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی توسط همرزمان آن
عزیز در این نهاد انقالبی و مردمی با قوت بیش��تری
ادامه خواهد یافت.
این بیانیه خاطرنشان کرد :جبهه مقاومت اسالمی
نیز مصممتر از گذش��ته آرمانهای بلن��د او را دنبال
خواهد کرد و به دشمنان امت اسالمی به ویژه دولت
ش��رور و تروریستپرور آمریکا و رژیم جعلی و منفور
صهیونیس��تی یادآوری میکند که سردار سلیمانی نه
تنها یک ش��خص ،بلکه باور و مکتبی تمام نش��دنی
اس��ت و از این پس جلوهگریهای معنادارتر آن را در
جغرافیای سلطه و حضور نامشروع و اشغالگرانه خود
در اقصی نقاط عالم تجربه خواهند کرد.
بیانی��ه س��پاه عنوان ک��رد :ب��ه ارواح تابناک این
ش��هیدان گرانقدر و تاریخس��از درود میفرستیم و با
عرض تبریک و تس��لیت به پیشگاه مقدس حضرت
بقی��هاهلل االعظ��م (روحیلهالفدا) و نای��ب بر حقش
مق��ام معظم رهب��ری و فرمانده��ی کل قوا حضرت
امام خامنهای (مدظله العالی) ،آحاد امت اس�لامی و
خانوادههای معظم و س��رافراز آنان ،از اقشار مختلف
ملت قدرش��ناس و فهیم ایران اسالمی برای حضور
حماس��ی و باش��کوه در آیینهای اس��تقبال ،تشییع،
خاکسپاری و تکریم و ترحیم سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی و دیگر شهدای جنایت اخیر آمریکاییها در
بغداد ،که متعاقب ًا اعالم خواهد ش��د ،دعوت به عمل
میآید.

پیام سران قوا در پی شهادت
سردار سپهبد قاسم سلیمانی

رئیس جمهور با تسلیت شهادت سردار بزرگ اسالم و ایران ،فرمانده شجاع سپاه قدس ،سردار
سپهبد قاسم سلیمانی و تعدادی از همراهان ایشان بهویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس،
به دست امریکای متجاوز و جنایتپیشه ،تاکید کرد :بیتردید انتقام این جنایت هولناک را ملت
بزرگ ایران و دیگر ملتهای آزاده منطقه ،از امریکای جنایتکار خواهند گرفت.

روحانی :بیتردید ملتهای آزاده،
انتقام این جنایت هولناک را خواهند گرفت

به گزارش خبرگزاریها ،متن پیام تسلیت حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
به مناسبت شهادت سردار پرافتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه وی ،به این
شرح است؛
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ش��هادت سردار بزرگ اسالم و ایران ،فرمانده ش��جاع سپاه قدس ،سردار سپهبد قاسم
س��لیمانی و تعدادی از همراهان ایشان بهویژه مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس ،به دست
امری��کای متجاوز و جنایتپیش��ه ،قلوب همه ملت ایران و ملته��ای منطقه را جریحهدار
ک��رد و عزم ملت بزرگ ایران و س��ایر ملتهای آزاده را برای ایس��تادگی و مقابله در برابر
زیادهخواهیهای امریکا و دفاع از ارزشهای اسالمی ،دوچندان کرد.
بیتردید این اقدام خباثتبار و بزدالنه ،نش��انه دیگری از س��رخوردگی و عجز و ناتوانی
امریکا در منطقه و احس��اس انزجار از س��وی ملتهای منطقه نسبت به این رژیم متجاوز
است که با زیر پا گذاشتن تمام اصول و قواعد انسانی و حقوق بینالملل با غیرانسانیترین
سب ّعیت ،لکه ننگ دیگری را بر صفحات نکبتبار این کشور ،ثبت کرد.یقین دارم پرچم عزت
ُ
و پایداری این شهید واالمقام به دست خیل عظیم سربازان اسالم بر افراشته خواهد ماند و
مسیر پر افتخار ایثار و مقاومت با قوت بیشتر تداوم خواهد یافت .بیتردید انتقام این جنایت
هولن��اک را ملت بزرگ ایران و دیگر ملته��ای آزاده منطقه ،از امریکای جنایتکار خواهند
گرفت.اینجانب با محکوم کردن این اقدام ددمنشانه و پاسداشت خدمات درخشان ،کمنظیر
و ماندگار این دالور سرافراز تاریخ ایران در دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با تروریسم
و افراطگرای در منطقه ،این فاجعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری ،فرمانده کل قوا،
آحاد ملت ایران ،س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی ،همرزمان و دوستداران ،و بهویژه خانواده
گرامی ایشان تبریک و تسلیت میگویم و علو درجات این شهید گرانقدر و همراهانش را از
درگاه خداوند منان مسألت دارم.
الریجانی :این ملت ،هرگز از خون فرزندان قهرمان خویش نخواهد گذشت
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پی شهادت سردار سرافراز سپهبد حاج
قاسم سلیمانی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام تسلیت علی الریجانی به این شرح است؛
بسم رب الشهدا و الصدیقین
شهادت سردار سرافراز ،فرمانده شجاع ،قهرمان ،حماسه آفرین و کم نظیر سپاه اسالم،
شهید قاسم سلیمانی و شماری از همرزمان دالورشان را پس از عمری رشادت و مجاهدت
در راه پاس��داری از ق��رآن و مکتب اهلبیت (ع) و اعتالی ایران اس�لامی به حضرت ولی
عصر (ارواحنا فداه) ،رهبر معظم انقالب اس�لامی ،ملت شریف ایران ،مردم سلحشور استان
کرمان ،خانواده عزیز و ارجمند ایشان و دیگر شهدای همرزمشان ،به مجموعه پر افتخار سپاه
پاس��داران انقالب اسالمی به ویژه رزمندگان غیور نیروی قدس تبریک و تسلیت میگویم.
این فرمانده مقتدر ،محبوب و عزت آفرین ،افتخار همه ایرانیانی بود که دل در گرو استقالل
و اعتالی کش��ور داشتند و س��رانجام نیز در این راه از خون پاک خویش مایه گذاشت و به
دست شقیترین افراد این روزگار ،رژیم جنایتکار و سفاک آمریکا به شهادت رسید و به اعلی
علیین پیوس��ت.رژیم خبیث آمریکا بداند که ملت بزرگ ایران برای حفظ عزت و سربلندی
خود ،تاکنون فرزندان عزیز بسیاری را در راه خداوند تقدیم کرده است که برادر عزیزم ،شهید
حاج قاسم سلیمانی یکی از آن بزرگمردان است؛ اما این ملت ،هرگز از خون فرزندان قهرمان
خویش نخواهد گذشت؛ همان گونه که از جنایات شاه معدوم و صدام متجاوز که مزدوران
ذلیل آمریکا بودند ،نگذشت.امروز رژیم آمریکا منفورترین رژیم در جهان است و نظام استکبار
میداند که با این گونه جنایتها هرگز نخواهد توانست در ارادههای مصمم مجاهدان بزرگی
که در دامان ملتهای مس��لمان تربیت شده اند ،خللی به وجود آورد .شهید قاسم سلیمانی،
الگویی درخشان از این ارادههای پوالدین و تربیت یافتگان مکتب اسالم است.
متعبد خود را در جبهههای شرف و کرامت ،در دفاع از میهن و
او که همه جوانی پاک و ّ
نظام جمهوری اسالمی گذرانیده بود ،تا واپسین لحظات عمر پربرکت خویش را در راه مقابله
با اشقیای تکفیری و تروریستهای جنایتکار سپری کرد ،و در همین جبهه شریف به آرزوی
دیرین خود یعنی جان دادن در راه خدا و در حال جهاد فی سبیل اهلل نائل آمد .فضل و رحمت
بی کران خداوند متعال بر آن ش��هید بزرگ گوارا باد.بی ش��ک صف استوار آرزومندان این
موهبت و پویندگان راه جهاد و شهادت در ایران اسالمی ،در سپاه و در همه نیروهای مسلّح
جمهوری اسالمی ،بنیانی مرصوص است که تداوم مسیر نورانی شهید قاسم سلیمانی و دیگر
شهدای اسالم و انقالب را رقم خواهد زد و منهم من ینتظر و ما ب ّدلوا تبدیال.
علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی

رئیسی :آمریکا با این اقدام سبعانه،
نقطهای بر پایان حیات شرارت بار خود در منطقه گذاشت

رئیس قوه قضاییه در پیامی شهادت سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی و یاران با
وفایش را تبریک و تسلیت گفت .در متن پیام حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
آمده است :تروریسم بینالملل به سرکردگی آمریکا ،برگ ننگین دیگری بر کارنامه سیاه خود
افزود و مالک اشتر ولی زمان ،سرباز والیت و امت ،سردار سرافراز اسالم ،حاج قاسم سلیمانی
را به فیض عالی شهادت رساند.در ادامه این پیام تاکید شد :امروز جبهه مقاومت گرچه داغدار
شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزم مجاهدش ابومهدی مهندس است اما طنین گامهای
استوار این سرداران سرافراز در گوش تاریخ باقی خواهد ماند و از هر قطره خون پاک آنان،
صدها قاس��م سلیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید تا خواب را از چشم دولت تروریست
آمریکا و تروریس��م بینالملل در سراس��ر جهان برباید.رئیس قوه قضاییه در این پیام آورده
است :آمریکا با این اقدام سبعانه ،نقطهای بر پایان حیات شرارت بار خود در منطقه گذاشت
و بیتردید س��ربازان جبهه مقاومت ،انتقام خون حاج قاسم را که امتداد خون سرخ حضرت
ثاراهلل(ع) اس��ت به اشد وجه خواهند ستاند.رئیسی در این پیام شهادت مظلومانه سردار حاج
قاس��م سلیمانی را به محضر حضرت ولی عصر (عج) ،مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل
العظمی امام خامنهای ،جبهه پیروز مقاومت و همه امت اسالمی بویژه ملت قدرشناس ایران
اسالمی تسلیت گفت و از درگاه حضرت حق ،علو درجات را برای آن مجاهد فی سبیلاهلل و
مردی که عهد خود با خدایش را صادقانه ایفا کرد ،مسالت کرد.

4

جامعه
یادداشت

 30ویژگی یک فرد دموکرات

دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
-۱در هیچ ش��رایطی به دیگ��ری نمیگوید:
شما اشتباه میکنید؛
-۲بلکه میگوی��د :دیدگاههای م��ا متفاوت
است ،بحث کنیم؛
-۳همه ش��هروندان ،حق انس��انی و قانونی
اظهارنظر دارند؛
-۴ولی تصمیم س��ازی و تصمیمگیری تابع

اظهار نظر تخصصی است؛
-۵ب��رای رس��یدن به یک نظ��ر و دیدگاه ،بس��یار می پرس��د و مطالعه
میکند؛
-۶عموم ًا نمیگوید :نظر من درست است؛
-۷دیگران برای اظهارنظر نزد او ،احساس امنیت میکنند؛
-۸نگران پذیرفته شدن افکارش نیست؛
ِ
-۹با اطالعات و استدالل جدید ،حاضر است دیدگاهش را تغییر دهد؛
-۱۰بس��یار تالش میکند تا دیدگاههای متف��اوت از خود را درک کند و
خود را جای حامیان آنها بگذارد؛
-۱۱معتقد اس��ت س��وابق خانوادگی ،محیط رشد و ش��رایط اجتماعی-
اقتصادی در شکل گیری دیدگاههای افراد ،تعیین کننده است؛
-۱۲پشت س��ر فردی که نس��بت به او دیدگاههای متفاوت دارد ،غیبت
ِ
نمیکند؛
-۱۳متناسب با مخاطب و حضار ،دیدگاه خود را تغییر نمیدهد؛
ل گیری نظرات خود زحمت میکشد ،عموم ًا از ثبات
-۱۴چون برای ش��ک 
فکری ( )Consistencyبرخوردار است؛
قال��ب ( )Contextبزرگت ِر منافع و مصالح آنها
-۱۵دی��دگاه افراد را در
ِ
هم ارزیابی میکند؛
-۱۶از به کارگیری الفاظ تند ،افراطی و غیرمحترمانه پرهیز میکند؛
-۱۷آرام صحبت میکند؛
-۱۸در بحث ،برخود تسلّط رفتاری دارد؛
-۱۹اگر به او حمله فکری شود ،عصبانی نمیشود بلکه به رفتا ِر استداللی
خود ادامه میدهد؛
-۲۰تواضع فکری او ،مصنوعی نیست؛
-۲۱به فکر ،اندیشه و دیدگاه ،فرآیندی و تکاملی مینگرد؛
-۲۲اگر به ابعا ِد یک دیدگاه مطمئن نباشد ،سکوت میکند؛
-۲۳وقت��ی فردی دی��دگاه خود را بیان میکند ،ب��ا دقت به نظرات او
گوش میکند؛
-۲۴حتی اگر با دیدگاه دیگری در تناقض بود ،از او فاصله نمیگیرد؛
-۲۵از واژگان نسبی فراوان استفاده میکند :شاید ،ممکن است ،احتمال
دارد ،تصور میکنم؛
-۲۶معتقد اس��ت بین دموکرات بودن و اعتما ِد به نفس رابطه مستقیمی
وجود دارد؛
-۲۷بعض ًا میگوید :نظری ندارم .به اندازه کافی مطالعه ندارم؛
-۲۸نس��بت به دیدگاه خود تعصب ندارد .حاضر اس��ت دیدگاههای او در
معرض محک قرار گیرند؛
باب عوام فریبی
-۲۹اگر میگوید :از نظرات ش��ما اس��تفاده میکنیم ،از ِ
و نمایش نیست؛
-۳۰مهمترین مبارزه او در زندگی ،مبارزه با غرور فکری است.
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وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی خبر داد

پرداخت بخش عمده مطالبات پرستاران تا پایان سال

وزی��ر بهداش��ت از پرداخت بخش عم��دهای از
معوق��ات پرس��تاران و همچنی��ن تغییر در س��امانه
پرداختی به پرستاران تا پایان سال جاری خبر داد.
به گ��زارش ف��ارس ،س��عید نمکی در مراس��م
بزرگداش��ت روز پرس��تار ضم��ن تبری��ک والدت
حضرت زینب (س) و تقدیر از تالش های بی شائبه
پرس��تاران ،گفت:برای آن که بخواهید پرستار خوبی
باش��ید باید خون دلها بخورید؛ آنچه که دغدغه شما
پرس��تاران اس��ت ،بیش از آن که دغدغه شما باشد
دغدغه وزیری اس��ت که در جریان تمام مشکالت
پرستارانش قرار دارد.
نمک��ی گف��ت :هن��گام تحوی��ل گرفت��ن این
مسؤولیت با حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات از
دو س��ازمان بیمهگر و سایر معوقات از منابع عمومی
دول��ت روبرو بودیم؛ از این رو اولین ش��رمندگی من
از شما پرستاران هنگام بازدیدهای استانی ،معوقاتی
ب��ود که بیش از یک و نیم س��ال به ش��ما پرداخت
نشده بود.
پرداخت قسمت عمدهای
از معوقات پرستاران تا پایان سال
وزیر بهداش��ت افزود:اولی��ن گام ما در این زمینه
پرداخ��ت قس��متی از این معوقات بود ت��ا بتوانیم از
شرمندگی ش��ما در آییم و اعالم میکنیم که تا آخر
سال جاری نیز قسمت عمدهای از بدهیها و معوقات
شما پرداخت خواهد شد .بنده مصمم هستم معوقات
در ح��وزه پرداختها بیش از س��ه ماه نباش��د؛ البته
نکتهای که وجود دارد و من نس��بت به آن خرس��ند
هس��تم ،این است که شما پرس��تاران هیچ گاه این
معوقات را به حساب ما نگذاشتهاید.
وی با اشاره به وقوع سیل در ابتدای سال جاری،
خاطر نش��ان کرد :تمام کادر بهداشتی از پزشکان و
پرس��تاران و بهداش��ت و محیط بهداش��ت و بهیار و
غیره ،توانستند این بحران را کنترل کنند؛ چراکه در
این واقعه  ۲۶استان به شکل گسترده و شش استان
به شکل خاص با س��یل مواجه بودند؛ موضوعی که
حیرت تمام جهان را برانگیخت آن بود که در موضوع

سیل ما حتی یک مورد بیماری اپیدمی گزارش نشد
و این امر میس��ر نمیشد مگر با خدمات شبانه روزی
شما عزیزان دلسوز.
غربالگری فشارخون
۳۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر
نمک��ی ادام��ه داد :در زمین ه بس��یج ملی کنترل
فش��ار خون نیز که موفق ب��ه غربالگری  ۳۰میلیون
و  ۷۰۰هزار نفر از ایرانیان ش��دیم ،پرس��تاران نقش
بسیار مهمی ایفا کردند .همچنین موضوعی که اخیرا
کش��ور با آن روبرو بود بروز آنفلوآن��زای فصلی بود
که پرس��تاران مخلصانه در این زمین��ه ارائه خدمت
میکردن��د و بدون هی��چ واهم��های در بخشهای
بیمارس��تانی در دل وی��روس ب��ه بیم��اران خدمت
میکردند.
تغییر در سامانه پرداختی پرستاران
تا پایان سال
وزیر بهداشت اظهار کرد :احترام به جامعه پرستاری
باعث ش��د تا معاونت پرس��تاری در وزارت بهداش��ت
تش��کیل ش��ود .همچنین ،در نظر داریم در ادامه رفع
مش��کالت پرس��تاران ،نظام پرداخت به آنها را بهینه
کنیم .بنده از روز اول حضورم در وزارتخانه نس��بت به
طرح بیربط س��امانه قاصدک اعتراض داشتم؛ چراکه
ع�لاوه بر آن که این ط��رح منطقی نبود ،عدالت بین
رشتهای هم در آن رعایت نمیشد.
وی به تدوین طرحی برای جایگزین کردن طرح
قاصدک اشاره کرد و گفت :به دنبال آن هستیم که تا
قبل از پایان سال سامانهای دیگر برای پرداختهای

پرستاران ایجاد و شروع به کار کند.
نمکی پرس��تار را یک شخصیت مستقل دانست
و بیان کرد :گرچه در حوزه پزش��کی باید یک تیم
متحد داش��ته باش��یم ،اما پرس��تار جزو وابسته به
جریان پزش��کی نیست و برای خود یک شخصیت
مستقل دارد که نباید این هویت مستقل از او دریغ
شود.
استخدام ۹هزار پرستار جدید
برای جبران کمبود نیرو
وزیر بهداش��ت به موضوع کمبود نیرو اشاره کرد
و گفت :با توس��عه فراوان تختهای بیمارس��تانی و
کمبودهای شدیدی که در زمینه پرستاران داریم طی
مجوزی که از سازمان امور استخدامی اخذ کردهایم
قرار اس��ت  ۹هزار پرس��تار برای جبران این کمبود
استخدام شوند.
تصویب تعرفههای خدمات پرستاری
در منزل درآینده نزدیک
نمک��ی ضمن تأکید ب��ر این که پرس��تاران تنها
برای ارائه خدمت در بیمارس��تان تربیت نمیش��وند،
بر لزوم حرکت به س��وی خدمات پرستاری در منزل
اش��اره کرد و افزود :در این زمین��ه به دنبال مصوب
کردن تعرفههای خدمات پرستاری در منزل هستیم
و ب��ا توجه به هزینهای که بس��تری ش��دن بیمار در
بیمارستان برای نظام سالمت دارد ،در زمینه بیماران
مزمن ،پرس��تاری در منزل یک��ی از بهترین اقدامات
خواهد بود.
نقش پرستاران در طرح
هر خانه یک پایگاه سالمت
وی ادام��ه داد :در ط��رح ه��ر خانه ی��ک پایگاه
سالمت نیز اصلیترین محور ارائه خدمات پرستاران
هس��تند که این موضوع باع��ث جامعه محور کردن
نظام ارائه خدمت میشود و به نوعی تعریف جدیدی
از ارائه خدمت به سمت خانوادههاست.
وزیر بهداش��ت اظهار کرد :امیدواریم در روزهای
آتی با همدلی و همراهی مش��کالت پرستاران بیش
از گذشته به صورت حل شدن پیش رود.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خبر داد

معافیت یکی از فرزندان خانواده تحت پوشش بهزیستی از سربازی

براب��ر ماده  ۴۴مکرر قانون خدم��ت وظیفه عمومی ،یکی از فرزندان خانوادههای تحت
پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی یا کمیته امداد امامخمینی(ره) ،میتوانند از معافیت سربازی
بهرهمند شوند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،این مطلب را جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا
در تش��ریح ضوابط و مقررات معافیت سربازی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و
کمیته امداد امامخمینی(ره) اعالم کرد و افزود :شرط اصلی این معافیت نداشتن غیبت است.
س��ردار رحمان علیدوس��ت ادامه داد :یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش
کمیته امداد امامخمینی(ره) و یا س��ازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می
ش��وند و در این نوع معافیت تعداد فرزندان ذکور باالی  ۱۸سال مانع بهره مندی مشمول از
معافیت نمی شود.جانش��ین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در مورد معافیت
مش��مول دارای فرزند معلول گفت :مش��موالنی که حداقل یک فرزند معلول دارند و تحت

پوشش بهزیستی هستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.
علیدوس��ت تصریح کرد :در صورتی که فرزند مش��مول دارای معلولیت ذهنی و ناتوان
باشد غیبت مشمول مانع رسیدگی نیست.
جانشین رئیس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص ضوابط معافیت سه خواهری
افزود :این نوع معافیت فقط ش��امل خانواده هایی اس��ت که تنها یک فرزند ذکور دارند و
در صورت در قید حیات بودن پدر ،وضعیت جس��مانی وی مالک رس��یدگی نبوده و صرفا
تحت پوش��ش بودن پدر یا مادر مشمول در کمیته امداد امامخمینی(ره) یا بهزیستی شرط
اصلی رس��یدگی است.این مقام ارش��د انتظامی تصریح کرد :مشموالنی که با بانوان دارای
معلولیت جس��می-حرکتی ازدواج می کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت
معاف می شوند و پس از گذشت  ۵سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت
دائم تبدیل می شود.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش خبر داد

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی خبرداد

واریز عیدی بازنشستگان
تامین اجتماعی در بهمن

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت :عیدی بازنشستگان
تامین اجتماعی بهمن ماه به حساب شان واریز می شود.به گزارش مهر ،معاون
فرهنگی و اجتماعی س��ازمان تأمین اجتماعی کش��ور گفت :این سازمان نیازمند
همراهی شرکای اجتماعی خود است که بخشی از آن بازنشستگان هستند.عادل
دهدش��تی گفت :خبر خوش برای بازنشس��تگان این است که عالوه بر پرداخت
سر وقت حقوق ماهیانه آنها ،به همت مدیریت سازمان منابع الزم برای پرداخت
عیدی بازنشس��تگان نیز تهیه ش��ده و در بهمن ماه به حس��اب آنها واریز خواهد
شد.وی با اشاره به طرحهای فرهنگی و اجتماعی این سازمان گفت :یکی از این
طرحها طرح کرامت رضوی است که در قالب آن  ۳۰هزار نفر از بازنشستگان به
سفر سیاحتی و زیارتی مشهد مقدس اعزام میشوند و هزینه سفر و اقامت آنان
پرداخت خواهد ش��د.معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی افزود:
همچنین با اعتبار  ۱۰۰میلیارد تومان در قالب  ۲۰هزار فقره تسهیالت بانکی ۵
میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

تشکیل کالس در پنجشنبهها برای جبران تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش
و پ��رورش با تاکی��د بر اینکه تعطیلی م��دارس به دالیل
مختلف از جمل��ه آلودگی هوا نباید ب��ه فرایند یاددهی و
یادگی��ری لطمه بزن��د گفت :ش��ورای عال��ی آموزش و
پ��رورش در م��اده  ۹۶آیین نامه اجرایی م��دارس به این
موضوع اش��اره و تاکید کرده است که اگر به دلیل شرایط
اضطراری ،مدرس��ه تعطیل و باعث تغییر تقویم س��االنه
بش��ود ،مدیر مدرسه باید نس��بت به جبران عقب افتادگی
اقدام کند.
به گزارش ایسنا ،عباس س��لطانیان درباره راهکارهای
جبران عقب ماندگی درس��ی دانش آموزان دبیرس��تانی در
کالنشهرهایی که به علت آلودگی هوا تعطیل بودند اظهار
کرد :در س��نوات گذشته نیز آموزش و پرورش با تعطیالت
ناخواستهای روبرو بوده که امسال هم تکرار شد و به دلیل
بدی آب و هوا و آلودگی جوی ،تعطیلی داشتیم.
وی اف��زود :ای��ن تعطیلیها نباید ب��ه فرایند یاددهی و
یادگی��ری لطم��ه بزند .زمان آموزش ب��ا توجه به محتوای
کتاب درسی ،پیش بینی شده و در اختیار معلمان قرار گرفته
است تا بتوانند به اهداف کتاب درسی دست پیدا کنند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه قانونگذار یعنی شورای عالی آموزش
و پ��رورش در ماده  ۹۶آیین نام��ه اجرایی مدارس به این
موضوع اش��اره و تاکید کرده است که اگر به دلیل شرایط
اضطراری ،مدرس��ه تعطیل و باعث تغییر تقویم س��االنه
بش��ود ،مدیر مدرسه باید نس��بت به جبران عقب افتادگی
اقدام کند.
سلطانیان ادامه داد :تعداد روزهای تعطیلی در شهرهای
مختلف ،متفاوت اس��ت .شرایط مدارس را نیز باید مدنظر
ق��رار بدهیم ،برخ��ی دو نوبته و برخی یک نوبته هس��تد.
مدارس میتوانند به اش��کال مختلف از امکاناتی که دارند

استفاده کنند ،به عنوان مثال با اطالع اولیاء ،کالس فوق
برنامه برگزار کنن��د و یا با اطالع اداره آموزش و پرورش
کالسهایی در روزهای پنجشنبه تشکیل دهند.
وی اضافه کرد :مدیران مدارس تا پایان سال تحصیلی
فرصت دارند عقبماندگیهای درسی را جبران کنند.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و
پرورش درباره وضعیت امتحانات دانش آموزان نیز گفت:
طب��ق ماده  ۳۷آیین نامه آموزش��ی دوره دوم متوس��طه،
امتحانات نیم س��ال اول در دی ماه برگزار میشود .زمان
و روزهای برگزاری امتحانات نیمس��ال اول در دی ماه در
اختیار مدرسه و با هماهنگی اداره مربوطه تعیین میشود.
ش��اهد بودیم که امتحانات نیمسال اول در شهر تهران با
کمی تاخیر آغاز شد.
س��لطانیان درباره ضرورتهای تغییر تقویم آموزش��ی
اظهار کرد :بازنگری در تقویم آموزش��ی بارها مطرح شده
است ،با توجه به اینکه کشور ما از اقلیمهای آب و هوایی
متفاوتی برخوردار است باید کار کارشناسی روی این طرح
انجام ش��ود و اگر به جریان تعلیم و تربیت کمک میکند،
این اتفاق بیفتد.
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جدال وزارت نفت و جایگاهداران بر سر کیفیت بنزین
در پی تشدید و ماندگاری آلودگی هوا در تهران و کالنشهرها

پس از باالگرفتن مناقشه میان
وزارت نفت و جایگاه داران سوخت،
برخ��ی از کارب��ران ش��بکههای
اجتماع��ی ه��م ب��ه ای��ن موضوع
واکنش نشان داده اند و مدعی شده
اند که احتمال بازگشت بنزینهای
پتروشیمی وجود دارد .بنزینی که در
س��الهای  ۹۰و  ۹۱باعث آلودگی
هوا ش��د و اثرات مخ��رب فراوانی
داشت.
ب��ه گزارش ف��رارو ،ب��ا افزایش
میزان آلودگی هوا در روزهای اخیر،
تهران و دیگر کالنش��هرها حسابی
به دردسر افتادند و همین امر باعث
شد تا انگشت اتهام آلودگی هوا به
س��وی کیفیت بنزین نشانه گرفته
ش��ود .اما وزارت نفت بالفاصله در
اطالعیهای این ادعا را رد کرد.
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش
فرآوردهه��ای نفتی در این اطالعیه
اع�لام ک��رده که کیفیت س��وخت
تولی��دی کش��ور براب��ر اس��تاندارد
اس��ت .در ای��ن اطالعی��ه آمده که
طب��ق گ��زارش منتش��ره توس��ط
ش��رکت کنت��رل کیفی��ت ه��وای
تهران ،منش��أ بیش از  ۸۰درصد از
آلودگی وس��ائل نقلیه ش��هر تهران
مربوط ب��ه کامیونه��ا ،اتوبوسها
و مینیبوسه��ا گزارش ش��ده که
از قضا س��وخت مصرفی هیچکدام
از آنه��ا بنزین نیس��ت؛ لذا مرتبط
دانس��تن آلودگی هوا با بنزین بطور
کامل رد میشود.
پ��س از ای��ن اطالعی��ه ،رئیس
سازمان ملی استاندارد هم به یاری
وزارت نف��ت آم��د و کیفیت بنزین
را تایی��د کرد .نیره پی��روز بخت در
نشس��ت خبری با رس��انه ها ،توپ
را ب��ه زمین جایگاه داران س��وخت
انداخ��ت و گف��ت که تع��دادی از
جایگاه داران س��وخت به دلیل کم
فروش��ی و تاثیرگ��ذاری در کیفیت
بنزین پلمب شده اند.
وی اف��زود :در آبان م��اه۲۱۵ ،
م��ورد از پن��ج ه��زار و  ۱۰۰مورد
نازل ،در آذر ماه  ۱۶۳مورد از چهار
ه��زار و  ۹۷۸مورد ن��ازل و در یک
هفته گذش��ته  ۳۵م��ورد از یکهزار
مورد بازرس��ی نازل ها ،کم فروشی
داشته اند و از سوی کارشناسان این
سازمان و وزارت نفت پلمب شدند.

همین اظهارات رئیس س��ازمان
اس��تاندارد باعث شد تا در طول چند
روز گذش��ته ،جایگاه داران سوخت
مورد انتقاد افکار عمومی ورس��انهها
قرار بگیرند .اما نایب رئیس اتحادیه
جایگاه داران سوخت دوباره توپ را
به زمین وزارت نفت انداخت و گفت
که عل��ت بخش از آلودگ��ی هوا را
میتوان کیفیت بنزین دانست .اینکه
گفته میش��ود پیمایش خ��ودرو بر
اساس میزان س��وخت دریافت شده
نیست نیز به کیفیت سوخت باز می
گردد.
عطاپور ادام��ه داد :به طور مثال
فردی در گذش��ته  ۳۰لیت��ر بنزین
دریاف��ت میکرد و با خودروی خود
ک��ه میزان متوس��ط مصرف آن در
ه��ر  ۱۰۰کیلومت��ر ۱۰ ،لیتر بنزین
است ۳۰۰ ،کیلومتر پیمایش داشت.
در حال��ی ک��ه اکن��ون ب��ا  ۳۰لیتر
س��وختگیری  ۲۵۰کیلومتر یا کمتر
پیمایش دارد .این موضوع به دلیل
کم فروش��ی جایگاه دار نیست و به
کیفیت بنزین مربوط است.
واکنشها به تاثیر کیفیت
بنزین در آلودگی هوا
پس از باالگرفتن مناقش��ه میان
وزارت نفت و جایگاه داران سوخت،
برخ��ی از کارب��ران ش��بکههای
اجتماع��ی ه��م ب��ه ای��ن موضوع
واکنش نشان داده اند و مدعی شده
اند که احتمال بازگشت بنزینهای
پتروشیمی وجود دارد .بنزینی که در
س��الهای  ۹۰و  ۹۱باعث آلودگی
هوا ش��د و اثرات مخ��رب فراوانی
داشت.
خبرگ��زاری ایرن��ا که وابس��ته
به دولت اس��ت ،در پاس��خ به این
ابهام��ات ،در یک گ��زارش که به

تازگی منتش��ر ش��ده ،نوشته است
ک��ه ترکیبات آروماتی��ک در بنزین
تولیدی در پتروشیمیها بیش از ۷۰
بوده ،اما بررس��ی بنزین توزیع شده
در تهران نشان میدهد که ترکیبات
آروماتیک در آن در حد استاندارد و
زیر  ۳۵واحد اس��ت .از سوی دیگر
در س��الهای  ۹۰و  ۹۱دلیل توزیع
بنزین پتروش��یمی ،تحریم فروش
بنزین و ظرفیت پایین تولید آن در
پاالیشگاهها بود.
در ادامه این گزارش آمده است:
اکنون در حالی مص��رف بنزین در
کشور  ۷۵میلیون لیتر در روز است
ک��ه ظرفی��ت تولی��د  ۱۱۲میلیون
لیتر در روز اس��ت بنابراین منطقی
نیس��ت که خط تولی��د محصوالت
پتروش��یمی متوقف شده و به جای
آن بنزین تولید ش��ود .زی��را اینکار
ع�لاوه ب��ر هزین��ه باالت��ر ،باعث
لطمه به صنایع پاییندستی و حتی
صادرات محصوالت خواهد شد.
بیژن زنگنه ،وزی��ر نفت هم در
واکنش به تاثی��ر کیفیت بنزین در
آلودگی هوا گفته اس��ت که محیط
زیس��ت قب ً
ال اعالم کرده است که
تاثی��ر کیفی��ت بنزین ب��ر آلودگی
هوا بس��یار ناچیز اس��ت .از طرفی
نوع بنزین نیز مس��ئله نیست بلکه
موتور سیکلتهای غیر استانداردی
اس��ت که آلودگی ایج��اد میکنند.
همچنین در شهرهای بزرگ بنزین
و گازوئیل یورو توزیع میش��ود ،اما
فعال این مشکل نیست.
س��یده فاطمه ذوالق��در نماینده
ته��ران ه��م گفت��ه که براس��اس
گزارش��ات رس��یده کیفی��ت بنزین
تأثیری بر آلودگی هوا ندارد .او ادامه
داد :طبق توضیحات سازمان محیط

زیس��ت استفاده از سوخت جایگزین
در کارخانهها و همچنین فرسودگی
خودروها باعث تشدید آلودگی هوا در
تهران شده است.
آلودگی هوا به کیفیت
بنزین ربط دارد؟
محمد درویش ،کارشناس محیط
زیس��ت چندی پی��ش در گفتگو با
فرارو ،درباره تاثیر کیفیت بنزین در
آلودگی هوا گف��ت :تاکید بر بهبود
کیفیت بنزین و مس��ائل این چنینی
آدرس اشتباه دادن و منحرف کردن
افکار عمومی است.
وی ادامه داد :روزهای گذش��ته
س��ازمان محیط زیس��ت نامهای به
ش��رکتهای خودروس��از نوشته با
ای��ن مضمون ک��ه خودروهایی که
در ح��ال پیش فروش اس��ت ،قرار
بوده بر اس��اس اس��تاندارد یورو ۵
باش��د ،اما ح��اال ای��ن خودروها با
اس��تاندارد یورو  ۴تولید شده است.
ای��ن کارها مش��کل آلودگی هوا را
حل نمیکند.
دروی��ش تصریح کرد :س��ازمان
محیط زیس��ت باید ت�لاش کند تا
قوانینی وضع شود که شهرداریها
با ق��درت بیش��تری وضعیت حمل
ونقل عمومی را بهبود ببخش��ند .نه
اینکه تالش شود تا این خودروهای
فش��ل وارد ش��هر ش��وند و فضای
شهری را تنگ وتنگتر کنند.
این کارش��ناس محیط زیس��ت
تاکی��د ک��رد :ب��رای حل مش��کل
آلودگی تهران و کالنش��هرها باید
مدیریت ش��هری به نحوهای عمل
کند که ش��هروندان مطمئن شوند
که بیش از  ۵دقیقه منتظر اتوبوس
عمومی و مترو نخواهند بود و بدانند
که با  ۲۰۰مت��ر پیاده روی به یک
ایس��تگاه ب��ی آر تی و یا ایس��تگاه
مترو میرس��ند .برای این کار الزم
اس��ت که ش��هرداری ته��ران یک
پنجم ترن��ور مالی خود یعنی حدود
 ۱۰ه��زار میلیارد توم��ان را به این
موضوع اختصاص دهد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :یک بار
برای همیش��ه باید ای��ن اتفاق رخ
بدهد .یعنی تع��داد ناوگان اتوبوس
ران��ی با کیفیت را ارتقا ببخش��ند و
خطوط معوق مانده مترو را تکمیل
وتعداد واگنها را افزایش دهند.

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو خبر داد

توزیع انسولین در  6هزار داروخانه منتخب در سراسر کشور

به دنبال انتش��ار خبرهایی درباره سهمیهبندی
انس��ولین ب��ه دلیل کمب��ود این دارو در کش��ور،
مدیرکل دارویی س��ازمان غ��ذا و دارو تاکید کرد:
داروی انس��ولین در  ۶۰۰۰داروخان��ه منتخب در
سراس��ر کشور توزیع شده و هیچ کمبودی در این
زمینه نداریم.
به گزارش ایس��نا ،دکتر مهرعلی��ان با تاکید
ب��ر اینکه هیچگون��ه کمب��ودی در زمینه داروی
انس��ولین وجود ندارد ،گفت :س��ازمان غذا و دارو
ب��رای نظارت بیش��تر بر توزی��ع و عرضه داروی
انس��ولین ،ای��ن دارو را در داروخانههای منتخب

توزیع کرده و به مردم ارائه میدهیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بنابراین ب��رای نظارت
دقیقت��ر در توزی��ع و در عی��ن حال دسترس��ی
راحتتر بیم��اران ،انس��ولین را در داروخانههای
منتخب توزیع کردیم ،اف��زود :بنابراین هیچگونه
کمبودی در زمینه داروی انس��ولین وجود ندارد و
سهمیهبندی هم در این زمینه انجام نشده است.
مهرعلی��ان تاکید ک��رد :بنابرای��ن تنها توزیع
انس��ولین مح��دود ش��ده و در  ۶۰۰۰داروخان��ه
منتخب در سراس��ر کش��ور توزیع ش��ده اس��ت.
س��هیمهبندی به معنای کمبود است ،اما ما هیچ

کمب��ودی در این زمین��ه نداریم .بر این اس��اس
نظارتهایمان را بیش��تر و دقیقتر کردهایم و این
داروخانهه��ا هم پاسخگوییش��ان در برابر جامعه
بیشتر میشود.
وی درب��اره میزان ذخایر داروی انس��ولین در
کش��ور نیز گفت :با توجه به اینکه اخیرا یکسری
از داروه��ای انس��ولین را توزی��ع کردهایم ،تا آخر
بهمنماه کفای��ت میکنند .درعین حال برای بعد
از آن هم در گمرک و انبارهایمان به اندازه کافی
انسولین ذخیره داریم و مشکلی از این بابت وجود
ندارد.

یادداشت

شرکتهای مسئول ،جامعه پایدار
دکتر محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي

ش��رکت کاریبوکاف��ی بع��د از اس��تارباکس،
بزرگتری��ن قهوهفروش��ی در آمریکاس��تَ .چد
ترویک مدی��ر منابعیابی قهوه در این ش��رکت،
کاری کرده اس��ت که ص��د درصد قهوه مصرفی
این ش��رکت از مزارع م��ورد تأیید ِرینفا ِرس��ت
اَالین��س (اتحادی برای حفظ جنگلهای بارانی)
تهیه میش��ود .کاریبوکافی خود را در قبال وضع
محیطزیستی تولید قهوه و شرایط کاری کارگران
تولیدکننده قهوه مسئول میداند.
رینفا ِرس��ت اَالینس با دادن مجوز برچسب مورد تأیید ِرینفا ِرست اَالینس
و مهر قورباغه س��بز روی محصوالت و ترکیباتی که در مزارع تأییدش��ده تولید
میشوند ،به مصرفکنندگان کمک میکند تا محصوالت پایدار را شناسایی کنند
و تولیدکنندگان نیز در مس��یر پایداری حرکت کنند .آنچه شرکت کاریبوکافی
انجام میدهد ،بخش��ی از آن چیزی است که در جهان امروز با عنوان مسئولیت
اجتماعی ش��رکتی ()Corporate Social Responsibility - CSR
خوانده میش��ود و عبارت خالصهش��ده برای آن در فارس��ی هم میتواند ماش
باشد.
مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکتی (ماش) خیل��ی خالصه عبارت اس��ت از:
مس��ئولیتپذیری ش��رکتها در قبال تأثیرات محیطزیستی و اجتماعی که بر
جهان باقی میگذارند .ش��رکتی مثل مکدونالد غذای میلیونها انسان را هر
روز تأمین میکند .هر تصمیم این شرکت درباره ترکیب غذاییاش بر سالمت
انس��انها مؤثر است .هر تصمیم شرکتها درباره مواد اولیه محصوالتشان یا
شیوه تأمین آنها بر محیطزیست نیز اثرگذار است.
تقاضا برای مسئولیتپذیر ش��دن شرکتها در قبال تولیداتشان – برای
مثال ،پاسخگو شدن ایرانخودرو و سایپا در قبال خودروهایی که به ملت ایران
تحویل میدهند – در دو س��ه دهه گذشته بسیار زیاد شده است .شرکتها به
دالیل مختلف از جمله نگرانی برای ش��هرت برندش��ان ،مالحظات اخالقی یا
فش��ار گروههای ذینفع تمایل دارند مسئولیت اجتماعی شرکتی را در کارشان
جدی بگیرند.
کتاب مسئولیت اجتماعی ش��رکتی نوشته اسبن رابک پدروسن که فاطمه
دانش��ور ،تایماز سیدمصطفایی و مریم رفیعی آنرا به فارسی ترجمه کردهاند و
در س��ال  1396نشر ایرانبان آنرا منتشر کرده است ،در میان همه آثاری که
من درباره مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی دیدهام ،بهترین اثر برای تشریح ابعاد
مختلف ماش است.
کتاب در ده فصل ،چرایی ظهور ماش در دنیای امروز ،رابطه آن با رهبری
( )Leadershipو مدیری��ت ( ،)Managementمدیریت منابع انس��انی
ش��رکت و ماش ،و نس��بتهای بین ماش با ن��وآوری ،فعالیتهای خیریهای
ش��رکتها ،زنجیره تأمین ،تقاضاهای اجتماع��ی برای ماش ،و رابطه اخالق و
ماش را تش��ریح میکند .کتاب مملو از مثالهایی درباره مس��ئولیت اجتماعی
شرکتی است.
مسئولیت اجتماعی شرکتی در جهان امروز هر چه بیشتر ضروری میشود و
روندها نشان میدهد ،استانداردهای جهانی برای آن نیز تدوین شده و بیشتر نیز
خواهد شد .شرکتها در ایران نیز مجبور خواهند شد مسئولیتپذیری بیشتری
داشته باشند .این کتاب برای عالقمندان به این مبحث بسیار مفید است .متن را
با دو نکته مهم که در این کتاب خیلی خوب تشریح شده است پایان میدهم.
تفاوت مدیریت و رهبری چیس��ت؟ مدیریت ،بسیج منابع ،هماهنگسازی،
نظارت کردن و پیش بردن انجام کاری است که راهحل انجام آن شناختهشده
و موجود اس��ت .اما رهبری ،پرس��یدن سؤاالت مهم برای ساختن و رسیدن به
راهحل مس��ألهای است که راهحل شناختهشدهای برای آن وجود ندارد .اهمیت
رهبری در همین تمایز مهم اما ظریف نهفته است.
پذی��رش مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی به معن��ای کار خیری��ه کردن یا
کمکهای هزینهب��ردار به ذینفعان یا جامعه میزبان کردن نیس��ت .پذیرش
مسئولیت اجتماعی گاه به معنای نوآوری برای ارائه محصوالتی است که اگرچه
تأثیرات مخرب کمتری بر محیطزیست باقی میگذارند و فواید اجتماعیشان
بیش��تر است ،اما برای شرکت نیز سودآور هستند .اگر شرکتها محصوالتی با
مصرف کمتر مواد اولیه ارائه کنند ،در قبال محیطزیس��ت مس��ئول بودهاند اما
همزمان هزینه تولید را کاهش داده و سودشان را افزودهاند .بنابراین ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی ،تأسیس خیریه نیست.
فعاالن اقتصادی و استراتژیس��تهایی با قدرت رهبری قادرند مس��ئولیت
اجتماعی ش��رکتی را به اقدامی راهبردی برای بهتر کردن وضعیت شرکتها،
بهبود برند ،زندگی شرکتی اخالقیتر و ساختن دنیای اجتماعی و محیطزیستی
بهتر تبدیل کنند.
خواندن این کتاب به همه فعاالن اقتصادی کسبوکارها ،صاحبان شرکتها،
مدیران برنامهریزی راهبردی شرکتها و فعاالنی که مایلاند سهمی در ساختن
دنیایی اخالقیتر و پایدارتر داشته باشند توصیه میشود.
ما نیز در ایران به فش��ار اجتماعی برای مسئول ساختن شرکتها در قبال
تأثیراتشان بر جامعه ایرانی ،سخت نیازمندیم.
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

محکومیت شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور به  ۲۰سال زندان 74 ،ضربه شالق ،رد مال و جزای نقدی
به اتهام اخالل عمده در نظام اقتصادی با هدف انحصار خرید محصوالت دارویی

غالمحسین اسماعیلی س��خنگوی قوه قضاییه در
هفدهمین نشست خبری خود گفت :آتش اجرای عدالت
دامن قاچاقچی��ان عمده را خواهد گرف��ت و در اجرای
رهنم��ود مق��ام معظم رهبری ضمن به آتش کش��یدن
کاالهای قاچاق ،این آتش جسم و جان فربه قاچاقچیان
عمده را در برخواهد گرفت و دس��ت قاچاقچیان را از بن
و ریشه قطع خواهیم کرد.
به گزارش میزان ،س��خنگوی قوه قضاییه گفت :به
نوبه خود درگذش��ت دو نوجوان کولبر کردستانی فرهاد
و آزاد خس��روی را به خانوادههای داغ��دار و به مردم و
مرزداران غیور کردستان تسلیت عرض میکنم.
وی اب��راز امیدواری کرد ک��ه این حادثه تلخ آخرین
حادث��های باش��د که ب��رای کس��انی اتف��اق بیفتد که
برای بدس��ت آوردن نان حالل س��ختترین ش��غل و
پرزحمتتری��ن و ش��اید ک��م مزدتری��ن کار را انتخاب
میکنند.
اسماعیلی با هشدار به قاچاقچان عمده و سازمان
یافت��ه و کس��انیکه در مس��یر قاچ��اق کاال فعالیت
میکنند ،گف��ت :این افراد بدانند اگ��ر بارش برف و
س��رمای زمستان جس��م نحیف فرهاد و آزاد را اسیر
خود کرد ،با اقتدر و و صالبت دستگاه قضا و ضابطان
ق��وه قضاییه ،آتش اجرای عدال��ت دامن قاچاقچیان
عم��ده را خواهد گرف��ت و در اج��رای رهنمود مقام
معظ��م رهبری ضمن ب��ه آتش کش��یدن کاالهای
قاچاق ،این آتش جسم و جان فربه قاچاقچیان عمده
را در برخواهد گرفت و دس��ت قاچاقچیان را از بن و
ریشه قطع خواهیم کرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه مش��کل قاچاق در کش��ور ما
مرزنش��ینان و کولبران نیس��تند ،تصریح کرد :مش��کل
قاچاق س��اختارهای واردات و صادرات ،گمرکات ،نحوه
تخصیص ارز و اقدامات گستردهای است که قاچاقچیان
کاال انج��ام میدهند و تولید داخلی کش��ورمان را فلج
کردهاند.
محکومیت ۳۰۲
سردفتر و دفتریار به انفصال موقت
وی با اش��اره به اقدامات س��ازمان ثبت اس��ناد و
ام�لاک در برخ��ورد با تخلف��ات ادام��ه داد :در کنار
میلیونها خدمتی که س��ازمان ثبت اسناد و امالک به
مردم انجام داده اس��ت ول��ی از جنبه پرداختن به خود
و در بازرس��یهای درون س��ازمانی این سازمان در ۹
ماهه اول امسال  ۲۷هزار و  ۸۱۸مورد بازرسی از دفاتر
اسناد رسمی انجام ش��ده که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۵درصد رشد داشته است .در اثر این
بازرسیها  ۳۰۲نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال
موقت محکوم شدهاند.
جریمه نقدی  ۵۱۷نفر
از سردفتران و دفتریاران
اسماعیلی گفت ۳۳ :نفر از س��ردفتران و دفتریاران

س��لب صالحیت ش��دهاند ۵۱۷ .نف��ر از س��ردفتران و
دفتری��اران به جزای نقدی محکوم ش��دند و  ۷۰پرونده
دیگ��ر برای تعدادی از س��ردفتران و دفتریاران در حال
ن افراد نیز سلب
رسیدگی است که پیشنهاد شده است ای 
صالحیت شوند.
بازداشت  ۳۰پرسنل اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان تهران
وی ادامه داد :در یک ماهه گذش��ته فقط در استان
تهران  ۳۰نفر از پرس��نل اداره کل ثبت اسناد و امالک
ن موارد بیانگر این
اس��تان تهران بازداشت شدهاند که ای 
اس��ت که دستگاه قضا با فس��اد و تخلف ،چه در درون
دس��تگاه و چه در بیرون دس��تگاه هیج تعارفی ندارد و
محکم پای امر مبارزه با مفاس��د ایس��تاده است ،درون
خود را نیز با تمام توان پاالیش میکند و در صدور حکم
و مجازات ،مجازاتهایی که برای درون دس��تگاه مقرر
میش��ود از مجازاتهایی که برای افراد بیرون دستگاه
سخت تر است.
گزارش فساد
از سوی جمع زیادی از شهروندان
غالمحس��ین اسماعیلی در پاس��خ به این سوال که
رئیس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه اعالم کرد افرادی
که خبر از فساد میدهند مورد تشویق قرار میگیرند ،آیا
تاکنون چنین اتفاقی افتاده است؟ بیان کرد :این اتفاق ۲
بخش دارد؛ بخش اول اینکه راهکاری برای افرادی که
از فساد مطلع میشوند باز بکنیم ،دسترسی داشته باشند
و این فساد را گزارش کنند که این کار هم در واحدهای
قضایی و به صورت خاص در مورد گزارشات مربوط به
فس��اد درون ادارات و سازمانها در سازمان بازرسی کل
کشور انجام شده و هم اینکه به صورت تلفنی ،دیجیتال
راه اندازی یک س��امانه ،-ارس��ال پیام کتبی و نامه ومراجعه حضوری انجام شده است.
وی افزود :تا االن هم جمع زیادی از ش��هروندان در
زمره گزارشگران فس��اد قرار گرفتهاند و گزارش دادند.
هموطن��ان تا امروز از ما تقاضای تش��ویق نداش��تند و
تش��ویق مادی انجام ندادیم .شاید قصور از ما باشد؛ اما
این موضوع مناعت طبع مردم را در مورد اینکه خواسته
ما را اجابت کردند ،نشان میدهد .قطعا در موارد خاص
که فس��اد عمدهای گزارش ش��ود ،این عزی��زان مورد
تشویق قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد :در موارد جاری
هم ما اصل تش��ویق را به بررسی و رسیدگی قضایی و
اثبات فس��اد موکول میکنیم ،هر کدام از این پروندهها
که در زمره فس��اد کالن اقتص��ادی بود بعد از اثبات آن
و با بررس��ی و اثبات صحت گزارش ،گزارش دهندگان
مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.
افزایش تعداد شعب دادگاههای
مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخاللگران
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از دادگاه مفاسد

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری راهبر اقتصاد سبا سهامی
خاص به شماره ثبت  350570و شناسه ملی  10103996779به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقای مسیح رهبربه شماره ملی 0440760380
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین نقیب السادات
کد ملی 1829087101به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران)
و آقای علیرضا عباسی به شماره ملی  0060613531به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره و خانم فروغ عبیری به شماره ملی 2590354525به
سمت عضو هیات مدیره برای مدت  2سال انتخاب گردیدند .کلیه اسناد
و اوراق بهادار وتعهدآورازقبیل چک سفته بروات قراردادهاوعقوداسالمی
با امضا کلیه اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت واوراق عادی
و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .آقای
محمد رضا مقدس کد ملی  1292008067به عنوان بازرس اصلی و
خانم حمیده رئوفی کد ملی 0839562306به عنوان بازرس علی البدل
برای مدت  1سال مالی انتخاب گردیدند .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716006

____________________

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن هیئت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز به شماره ثبت  163406و شناسه ملی
 10102060080به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/07/1398
و مجوز شماره  982 /15 /195332مورخ  1398 /7 /29اداره کل تعاون

اقتصادی جدیدا خبری نیس��ت آیا خب��ر جدیدی دارید،
گفت :امر مبارزه با مفاس��د اقتصادی که در قوه قضاییه
جز اولویتهای ما است شاید برخی از رویدادهای اخیر،
بر تالش و زحمات همکاران ما سایه افکند .دادگاهها با
تمام توان و قدرت به کار خود ادامه میدهند ،به زودی
به تعداد ش��عب دادگاههای رسیدگی کننده به مبارزه با
مفاسد اقتصادی و اخاللگران در نظام اقتصادی افزوده و
شعب جدیدی به شعب سابق اضافه خواهد شد.
محکومیت شبنم نعمت زاده
به  ۲۰سال زندان
اس��ماعیلی ادام��ه داد :در دو هفت��ه گذش��ته آرای
بس��یاری خوبی از این پروندهها صادر ش��ده است .رای
رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و شریک جرم وی
احمدرضا لش��کری پور و موسسه تحت مدیریت آنها
به نام شرکت توس��عه دارویی رسا ،از ناحیه دادگاه ویژه
مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد.
س��خنگوی قوه قضاییه گفت :ش��بنم نعمت زاده و
احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ به جرم مشارکت
در اخ�لال عم��ده و کالن در نظام اقتصادی کش��ور از
طریق اخالل در نظ��ام توزیع مایحتاج عمومی و پیش
خری��د محصوالت دارویی ب��ه منظور ایج��اد انحصار،
هرکدام به تحمل  ۲۰س��ال حب��س تعزیری ۷۴ ،ضربه
شالق تعزیری ،محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی
محکوم شدند.
همچنین شبنم نعمت زاده شخصا به ردمال معادل
 ۴۵میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و
علی زرکب و عالوه بر آن شبنم نعمت زاده و احمدرضا
لشکری پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند:
اس��ماعیلی ادامه داد :بیش از  ۳۶میلی��ارد ریال در
حق ش��رکت اس��تراژن دارو ۱۷۷ ،میلیارد و  ۴۴میلیون
ریال در حق ش��رکت داروسازی اس��وه ۱۷۵ ،میلیارد و
 ۸۰۱میلیون ریال در حق ش��رکت داروس��ازی جابربن
حی��ان ۵ ،میلیارد و  ۳۱۸میلیون ریال در حق ش��رکت
ایران س��رنگ ۲۶ ،میلی��ارد و  ۹۱۸میلیون ریال در حق
شرکت داروسازی رام فارمین ۱۳۷ ،میلیارد و  ۱۵میلیون
ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی ۴۶۲ ،میلیارد و
 ۷۲۶میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی۳۷ ،
میلیارد و  ۸۵۵میلیون ریال در حق شرکت البراتورهای
رازک ۱۶۸ ،میلیارد و  ۳۷۸میلیون ریال در حق شرکت
داروس��ازی فارس دارو ۵۶ ،میلیارد و  ۲۷۴میلیون ریال
در حق ش��رکت داروسازی کاس��پین تامین ۲۷ ،میلیارد
و  ۹۰۱میلیون ریال در حق ش��رکت داروسازی ریحانه
اصفهان ۲۲ ،میلیارد و  ۹۱۹میلیون ریال در حق شرکت
فارماشیمی.
وی گفت :عالوه بر آن ش��رکت داروسازی رسا ،به
عنوان شخص حقوقی به پرداخت  ۳هزار و  ۷۰۰میلیارد
و  ۲۹۶میلیون و  ۸۵۹هزار و  ۱۹۸ریال به عنوان جزای
نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

اس��ماعیلی ادامه داد :پرونده دیگری در شعبه دیگر
مبارزه با مفاسد اقتصادی ما در ارتباط با اخالل در نظام
ارزی رای صادر ش��د ک��ه در آن پرونده ،علی زرنانی به
 ۱۵س��ال حبس ،ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف
قانون تحصیل نموده ۷۴ ،ضربه ش�لاق و انفصال ابد،
محمودرضا اخوت  ۱۰س��ال حبس ،ضب��ط کلیه اموال
ناش��ی از ارتکاب جرم ۷۴ ،ضربه ش�لاق و انفصال ابد
از خدمات دولتی ،یوس��ف جنت مکان به  ۵سال حبس،
ضبط کلیه اموالی از ناش��ی از جرم ۷۴ ،ضربه شالق و
انفصال از خدمات دولتی ،عظیم علی اش��رفی پیامن به
 ۱۰س��ال حبس ،ضبط کلیه اموالی از ناشی از جرم۷۴ ،
ضربه ش�لاق و انفصال از خدم��ات دولتی ،کوروش مر
به  ۵س��ال حبس ،ضبط کلیه اموالی از ناش��ی از جرم،
 ۷۴ضربه ش�لاق و انفص��ال از خدمات دولتی ،محکوم
شدهاند.
وی گفت :این پرونده یکی از پروندههای اخالل در
نظام ارزی بود که این افراد شرکتهای صوری را تحت
عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند؛ در بین متهمان
این پرونده یوس��ف جنت م��کان میگوید :من در یک
شرکت حفاری به عنوان کارگر کار میکردم ،وضع مالی
خوبی نداش��تم توسط یکی از دوس��تان به علی زرنانی
معرفی ش��دم .وی گفت که با بنده اگر کار کنی وضعت
خوب میشود و من را به سمت مدیرعاملی شرکت طرح
و نقش��ه پناهی منصوب کرد .برایم چند دس��ت کت و
شلوار ش��یک خرید و رفت در بانک و برای من حساب
باز کرد ،منتها حساب را که باز کرد دفترچه را به من داد
و گفت همه آنها را امضا کن و تحویل من بده و از این
به بعد من میدانم که با این چکها چکار کنم.
س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد :نادر نوروز خواه در
این پرون��ده میگوید من معتاد به موادمخدر بودم ،یک
روزی در حاشیه خیابان ،زرنانی من را به عنوان معتادان
خیابان��ی دید و  ۵۰هزار تومان پ��ول به من داد و برای
من ناهار خرید ،مدارک شناسایی من شامل شناسنامه و
کارت مل��ی را از من گرفت .با هم بانک رفتیم و به نام
من برای ش��رکت طرح و نقشه پناهی حساب باز کرد و

کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آقایان
منوچهر بهرویان کد ملی  0043740545به سمت رئیس هیئت مدیره
سید محمد رضا نصیرسالمی کد ملی  2294974093به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره احمد بخشایش اردستانی کد ملی1189308797:
به سمت منشی هیئت مدیره منوچهر جفرهء کد ملی  3501249462به
سمت عضو اصلی هیئت مدیره ومدیر عامل و امیر مسعود امیر مظاهری
کد ملی 0053216911 :به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب
شدند .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک ،سفته،
برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای منوچهر جفرهء مدیر عامل به
اتفاق آقای منوچهر بهرویان رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر
است و در غیاب رئیس هیات مدیره امضا آقای سید محمدرضا نصیر
سالمی نائب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود ،کلیه مکاتبات عادی
با امضای آقای منوچهر جفرهء مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار
است .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()716007

____________________

آگهی تغییرات شرکت بهین سازان عمران ارین شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  187145و شناسه ملی  10102291998به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  18/08/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  - :آقای بهمن سهیل نخائی ( کدملی  ) 0072676582به سمت
رئیس هیئت مدیره ( داخل شرکاء )  - 2آقای حسین صافی محالتی ( کدملی

چک و سفتههای فراوانی از من گرفت .این شرکت ارز
دولتی  ۴۲۰۰تومانی گرفته و با وس��اطت عوامل معتاد
کف خیابانی ارز به این افراد تخصیص داده ش��ده ولی
کاالیی وارد نشده که به این پرونده رسیدگی و افراد به
مجازات محکوم شدهاند.
اسماعیلی افزود :همچنین یکی از پروندههای دیگر
اخالل در نظام اقتصادی در مش��هد رس��یدگی شد ،در
ای��ن پرونده ک��ه موضوعاتی در حوزه اخ�لال در نظام
عمده اقتصادی ش��بکهای ،پولشویی ،رشوه و امثال آن
مطرح بود محمود میرشکار فرزند شاه جهان ،که رییس
یک ش��عبه بانک بوده به تحمل  ۲۰سال حبس ،جزای
نقدی معادل مجموع ارز قاچاق ش��ده ۷۴ ،ضربه شالق
و انفصال اب��د از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات
دولتی محکوم شده است.
وی گف��ت :غ�لام س��نگچولی فرزند فداحس��ین،
کارمند بان��ک بوده به تحمل  ۲۰س��ال حبس ،جزای
نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده ۷۴ ،ضربه شالق،
انفص��ال از خدمات دولتی ،تبعید به یکی از ش��هرهای
خارج از اس��تان ،حمید خالقی فرزند محمدحس��ین ،به
تحمل  ۲۰س��ال حبس ،جزای نقدی معادل ارز قاچاق
شده ۷۴ ،ضربه شالق و امیرطلوع شیخ زاده فرزند علی
اصغر به تحمل  ۲۰س��ال حبس ،ج��زای نقدی معادل
ارز قاچاق ش��ده ۷۴ ،ضربه شالق ،عبدالغفور به تحمل
 ۱۰سال حبس ،جزای نقدی و  ۲۰ضربه شالق ،غالم
حیدر ناصری به تحمل  ۸سال حبس ،جزای نقدی۲۰ ،
ضربه شالق ،نصیب اهلل به تحمل  ۶سال حبس ،جزای
نقدی ۲۰ ،ضربه شالق و همچنین ضبط کلیه ارزهای
مکشوفه محکوم شدند.
س��خنگوی قوه قضاییه ادام��ه داد :اینها یک باند
وس��یع قاچاق ارز بودند و از کشور ارزهایی که از طریق
ش��بکه بانکی به صرافیها توزیع میشد را جمع آوری
میکردن��د و با تبانی برخ��ی از عوامل بانکها که مورد
اشاره قرار گرفت ارز را به خارج از کشور قاچاق میکردند
که پروندههای اینها رسیدگی شد.
ادامه در صفحه 7

 ) 0569686075به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( داخل شرکاء )
 - 3آقای علیرضا سهیل نخائی( کدملی  ) 3873495694به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره ( داخل شرکاء )  - 4آقای وحید آقاحسینی نائینی( کدملی
 ) 0047523506به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  - 5آقای
علی ناصری( کدملی  )0602772559به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از
شرکاء )  - 6آقای امیرحسین عبدالهی نهوجی( کدملی  ) 0451629701به
سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  - 7آقای عبدالجواد نبوی( کدملی
 ) 4569095593به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  - 8آقای
محمدعلی امانی ( کدملی  ) 6469956165به سمت عضو هیئت مدیره (
خارج از شرکاء )  - 9خانم لیال ایران منش ( کدملی  ) 2003193227به
سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  -10آقای حسن غفوری ( کدملی
 ) 4430447705به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء )  - 11آقای
احمدرضا مهدی پور( کدملی  ) 0069304408به سمت عضو هیئت مدیره (
خارج از شرکاء )  - 12آقای صادق ابراهیم پور ( کدملی  ) 0084407050به
سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء ) به عنوان اعضای هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء  2نفر از  3نفر
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه
با مهر شرکت معتبر می باشد  .ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی
به  29/12/1397به تصویب کلیه شرکاء رسید سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716008

7
مشکل آلودگی هوا قطعا الینحل نیست
غالمحس��ین اسماعیلی در پاس��خ به این سوال که
آیا دادس��تانها از جهت احیای حقوق عامه در موضوع
آلودگی هوا ورود داش��تهاند و اینکه رئیس قبلی سازمان
بازرس��ی چندین مرتبه گفت گزارش مختلفی مقصرین
آلودگی هوا به دس��تگاههای ذی صالح فرس��تاده شده
است و آیا این گزارشها در حد پیشنهاد بوده یا مقصرین
هم معرفی ش��دهاند ،گفت :این س��طح از آالیندگی هوا
برای جامعه و مردم قابل قبول نیس��ت و تمام نهادهای
متولی باید تالش کنند که این مش��کل برطرف ش��ود.
قطعا مش��کل الینحلی نیس��ت؛ اما دستگاههای متولی
چ��ه در حوزه ش��هرداریها ،س��ازمان محیط زیس��ت،
وزارت نی��رو ،وزارت نف��ت و بخشهای مختلفی که در
قوانین و مقررات برای آنها در این حوزه ماموریتهایی
پیش بینی ش��ده باید تکالیف خودش��ان را انجام دهند.
اگر تکالیف درس��ت انجام ش��ود ما نباید این س��طح از
آالیندگی را شاهد باشیم.
وی ادام��ه داد :اولی��ن تقاضای��م از ش��ما به عنوان
نمایندگان افکار عمومی جامعه این است که در دیدارها،
نشستها و دسترسیهایی که به نهادهای ذیربط دارید
از آنها بخواهید که به مردم گزارش بدهند در راستای
ماموریته��ای قانونی خود برای کاه��ش آلودگی هوا
چکار کردهاند .بهترین داوران مردم ما هس��تند و مردم
در جریان کار آنها قرار بگیرند.
اسماعیلی بیان داشت :در گذشته همانطور که اشاره
شد سازمان بازرسی کل کش��ور ورودهایی پیدا کرده و
گزارشهایی را تحت عنوان هش��دار و پیش��نهاداتی را
به نهادهای متولی ارس��ال کرده اس��ت .این گزارشها
کیفری و قضایی نشده است.
وی افزود :امسال با توجه به سطح آالیندگی ریاست
قوه قضاییه برای س��ازمان بازرس��ی کل کشور دستور
جدی صادر کردند که منطبق با شرح وظایف با هر یک
از دستگاهها بررسی کنند و ببینند که این دستگاهها در
اجرای ماموریتهای خودشان چه کارهایی انجام دادهاند
و آیا قصور و تقصیری داش��تهاند یا خیر و اعالم کردند
که در صورت اثبات قصور و تقصیر حتما این گزارشها
به دادسرا ارسال ش��ود و متخلفین تحت پیگرد قانونی
قرار گیرند.
س��خنگوی ق��وه قضایی��ه تصریح کرد :بازرس��ی
مطالعات خوبی انجام داده و این در حال نهایی ش��دن
اس��ت ،ولی اینکه ای��ن گزارش دس��تگاهها را متخلف
خواهد ش��ناخت یا خیر باید صب��ر کنیم تا این گزارش
س��ازمان بازرسی کل کش��ور که با رویکرد جدید آماده
میشود ارائه شود.
بازداشت  ۲۵نفر از افراد شهرداری
و شورای شهر پاکدشت
اسماعیلی در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه هفته
گذشته دادستان پاکدشت از دستگیری دو عضو شورا و
 ۱۳نفر از کارکنان شهرداری در پی شکایتهای متعدد
خب��ر داد ،وضعیت پروندههای این افراد به کجا رس��ید،
بیان کرد :در شهرس��تان پاکدشت شاهد این بودیم که

جامعه
یک فساد نسبتا فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری
آن شهرستان اتفاق افتاده است و دادسرا ورود پیدا کرد.
تا امروز عدد بازداش��تیهای ش��ورای شهر و شهرداری
پاکدشت از عددی که ش��ما اعالم کردید ،تجاوز کرده
و بی��ش از  ۲۵نف��ر از افراد ش��هرداری و ش��ورا در این
شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند.
وی افزود :ش��وراها را به رس��میت میشناس��یم و
خدم��ات خوبی انجام دادهاند و نهاد برخاس��ته از قانون
اساس��ی اس��ت ،ولی مایه تاسف اس��ت که در ایام اخیر
شاهد فراوانی تخلفات در شهرداریها و شوراهای شهر
هستیم و در مورد کسانی که با رای مردم و برای خدمت
به مردم انتخاب ش��دند و امکانات ش��هر برای خدمت
رسانی مطلوب در اختیار آنها قرار گرفته است اینگونه
مرتکب تخلف میشوند.
اسماعیلی با هشدار به شهرداران و اعضای شورای
ش��هر ،گفت :این افراد بدانند بررسی عملکرد آنها جزو
اولویتهای دستگاه قضا است و جزو کسانی هستند که
در صورت انجام تخلف و تش��کیل پرونده ،با قاطعیت با
آنها برخورد خواهد شد.
بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتن
 ۲۰شهردار
وی اف��زود :تا امروز فقط در س��ال جاری حدود ۲۰
ش��هردار ۵۰ ،عضو ش��ورای ش��هر ،حدود  ۱۰۰کارمند
ش��هرداری در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت
تعقیب قرار گرفتند و بازداش��ت ش��دند و برخی از آنها
محکوم شدند.س��خنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی
از آمارها در این زمینه گفت :در پاکدش��ت  ۲۵نفر ،اراک
 ۱۸نفر ،گچساران  ۲۰نفر ،چهارباغ  ۱۵نفر ،بوشهر  ۸نفر
تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ی��ادآور ش��د :در پاکدش��ت ح��دود  ۴۰۰مورد
پیمانکاران اعالم کردند که ش��ورا و شهرداری در قبال
ارائه کار ،از ما حق حس��اب مطالبه کرده اس��ت .اینکه
 ۴۰۰پیمانکار در پاکدش��ت این ادعا را مطرح میکنند،
بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ
میشود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.
برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات
مقصران حادثه سیل در شیراز
اس��ماعیلی بیان داش��ت :در کوت عبداله و اس��تان
خوزس��تان هم همین سیاس��ت کیفری اعمال میشود
و ت��ا االن از ناحیه دادس��را تع��دادی از مقامات ذیربط
احضار شدند و از آنها تحقیق شده است .هم در رابطه
با ماموریتهای قانونی آنها دس��تور بررسی داده شده
اس��ت و هم به سازمان بازرس��ی کل کشور دستور داده
ش��د که در وهله اول به عملکردها نظارت کند به ویژه
با لحاظ به اینکه وجوه��ی از صندوق ذخیره برای حل
مش��کالت این حوزه اختصاص داده ش��د که این وجوه
دقیقا در محل خودش هزینه ش��ود و ه��م اینکه آیا از
زمان اختصاص وجوه تا االن قصور و تقصیری رخ داده
ی��ا خیر .ه��م وظیفه نظارتی هم وظیفه بررس��ی انجام
میش��ود و چنانچه عمل مجرمانهای را کش��ف کردیم
حتما با مقصرین برخورد خواهیم کرد.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به س��والی درباره

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آکام طرح سازان نو اندیش با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  390761و شناسه ملی  10320406100به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1397
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :حمیدرضا اشرفی کدملی0382140206 :بسمت
عضو و رئیس هیئت مدیره و زهرا منصوریان کدملی0082819459:بسمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی عبدالهیان خانیکی ،کدملی:
0082940746بسمت عضو و نائب رئیس هئیت مدیره و مهدی صیامی
کدملی ،0068858167:بسمت عضو هیئت مدیره سید میثم کریمان
کدملی 0421068159:و حسام حسنی پور کدملی ،0068166192:علی
ایزدی کد ملی ،0066607183:نادر مالک کد ملی،1370608373:
محرم عبدی زمهریر کد ملی ،1581346425 :فاطمه چهره افروز کد
ملی ،1861239165:محمود فرهنگیان کد ملی،3732341781:طاهره فرهادی
فومشی ،2061126863:محمدهادی نورسته کد ملی ،0051337886:محمود
جعفری کد ملی ،1817950010:شیما سارانی کد ملی،2002186014:سروش
صفاری مقدم ،0073231592:اعظم موسیوند کد ملی،4072680631 :
حسن بنی نوع کدملی ،0384369618:محمد مهدی نیک طبع اطاعتی
کد ملی  ،2991500964:امیرفالحی کدملی،0081556111:ناصر
آریانسب کد ملی،0321909070:فرزانه ابراهیمی سرخ آبادی کد
ملی،0072502134:مسعود جمشیدی فر کدملی0383942314:سالومه
پایاب کدملی،2594374172:مهرداد سلحشور کدملی، 3256606008:
محمد وفاداری کمارعلیا کدملی، 1373599863 :محمدرضا زرنگار کدملی:
 ، 0047448751مهران کاکاآقازاده کدملی 0451082265 :همگی بسمت
اعضای هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند و
با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند و مقرر گردید که امضاء کلیه

یکشنبه  15دی  - 1398شماره 99
آخرین وضعیت رس��یدگی به پروندههای ناآرامیها آبان
ماه بیان کرد :رس��یدگیهای دادس��رایی پروندهها اکثرا
انجام شده است و در این رسیدگیها اکثر قریب به اتفاق
کس��انی که بازداشت شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند،
آزاد شدند و از تعداد قابل توجهی از آنها رفع اتهام شده
است.وی گفت :نسبت به کسانی که دالیل کافی برای
مجرمیت آنها وجود داش��ته ،دادس��راها در استانهای
دخیل در این موضوع کیفرخواستهایی را صادر کردند
و در برخی از اس��تانها تعدادی از دادگاهها برگزار شده
اس��ت و دادگاههای دیگری هم به زودی برگزار خواهد
شد .نتیجه رسیدگیهای قضایی را به ویژه در ارتباط با
عناصر اصلی و اغتشاش��گرانی که عامل تخریب ،آتش
زدن مناب��ع عمومی ،بانکها ،پمپ بنزینها و امثال آن
بودن��د و عناصر مرتبط با خارج را با تمام ش��دن فرآیند
رسیدگی ،اطالع رسانی خواهیم کرد.
بازداشت یک قاضی دیگر
در ارتباط با پرونده طبری
اس��ماعیلی در پاسخ به س��وال خبرنگاری مبنی بر
اینکه اخب��اری مبنی بر بازداش��ت بازپرس دادس��رای
کارکنان دولت و فرهنگ و رس��انه به دس��ت ما رسیده
و عن��وان ش��ده این ش��خص ارتباط زیادی ب��ا پرونده
طب��ری دارد؛ آیا بازداش��ت این ف��رد را تایید میکنید،
عنوان اتهامی این فرد نیز اخذ رش��وه عنوان شده است؛
در ای��ن رابطه توضیح دهید گف��ت :اخیرا یک نفر دیگر
از قضات تهران در ارتباط با پروندهای که اش��اره ش��د
بازداش��ت شده که این خبر را تایید میکنیم .تا امروز در
این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم
از حوزههای مختلف در این مدت دستگیر شدند که اکثر
آنها بازداشت هستند .پرونده مراحل پایانی تحقیقات را
در دادس��را طی میکند و پیشبینی میشود در آینده نه
چندان دور دادسرا تصمیم نهایی خود را در ارتباط با این
پرونده بگی��رد و در مورد تعدادی از متهمان این پرونده
با عناوین اتهامی که مجرمیت آنها را تش��خیص دهد،
پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد و در چارچوب ضوابط
و مقررات قانونی رسیدگی انجام میگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت خارجه
آمریکا اخیرا ایران را در فهرس��ت کشورهای تخطی از
آزادی ادیان قرار داده اس��ت؛ پاس��خ قوه قضاییه به این
موضوع چیست گفت :بنده فکر میکنم که معتقدین به
ادیان مختلف و به ویژه اقلیتهای مذهبی ساکن و تبعه
ایران اسالمی بهترین مدعا هستند بر کذب مطالبی که
آمریکا و سازمانهای تابعه آمریکا در این حوزه به ایران
اسالمی نسبت میدهند.
گزارش رویترز با واقعیات انطباق ندارد
خبرن��گاری به آمار خبرگزاری رویت��رز در ارتباط با
کشته شدگان اشاره و همچنین عنوان کرد هفته گذشته،
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز عنوان کرده که قوه قضائیه
بر اس��اس وظایفش باید در این خصوص شفاف سازی
کند؛ در این رابطه توضیح دهید؟ سخنگوی قوه قضاییه
در پاس��خ به این س��وال گفت :ای��ن موضوع دو بخش
دارد ،بخ��ش نخس��ت در خصوص ادعاه��ای دروغین
بیگانگان اس��ت؛ شاهد دروغ س��ازیها و جعل اخبار از

ناحیه رس��انههای بیگانه در حوزههای مختلف هستیم،
آنها متخصص جعل خبر در دنیا هستند ،به هیچ عنوان
مطالب منتشره و آمار اعالمی از سوی آنها با واقعیات
انطب��اق ندارد.وی افزود :اما در ارتب��اط با حوزه داخل و
اینک��ه گفته ش��ده قوه قضاییه و دادس��تانی باید آمار را
اعالم کند این س��خن نیز اش��تباه است ،قوه قضاییه در
ح��وزه ماموریت خود گزارش��ات را اعالم میکند ،اما در
این حوزه ،مس��ئولیت با شورای امنیت کشور و دبیرخانه
شورا است ،سیاستهایی در این رابطه و بررسی وضعیت
جانباختگان ابالغ شده است و آنچه مقام معظم رهبری
اعالم کردند ،قرار ش��د بررسی و تفکیک شود ،کسانی
از مردم بیگناه توس��ط اش��رار و اس��لحههایی که اص ً
ال
اسلحههای سازمانی نیروهای مسلح نبود ،جان باختند.
س��خنگوی قوه قضاییه اضافه کرد :در رابطه با این
اس��لحهها اخیراً یک محموله آن را در اصفهان کش��ف
کردی��م به طوری که بیش از  ۱۲۰قبضه اس��لحه برای
بهرهبرداری در اغتشاشات ،توسط گروههای ضد انقالب
به کشور وارد شده بود و قرار بود در اغتشاشات از آنها
استفاده شود ،برخی از این سالحها ساخت آمریکا بود و
با سفارش آمریکاییها به کشور وارد شده بود.
هر اطالعاتی نیاز بود
در اختیار مراجع قرار دادیم
وی تصریح کرد :از ناحیه خود اغتشاشگران افرادی
مجروح ش��دند و افرادی به قتل رسیدند که بررسی در
این رابطه انجام میشود؛ اما برابر مصوبه شورای امنیت
کشور ،ش��ورای امنیت مس��ئول این موضوع و حوادث
این چنینی تعیین ش��ده است و نتیجه بررسیها توسط
شورای امنیت کشور و دبیرخانه شورا قرائت خواهد شد
و هرآنچه اطالعات نیاز داشتند دستگاه قضایی در اختیار
مراجع قرار داده است.
س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اظهارنظر اداره کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط
زیس��ت در مورد عدم استاندارد بودن بنزین و گازوئیل و
اینکه بنزینها یورو چهار نبوده است ،قوه قضاییه با توجه
به خسارتهای مالی و جانی آلودگی هوا چه اقداماتی را
انجام خواهد داد و در رابطه با این موضوع شفاف سازی
کنید؛ گفت :بنده قاضی و سخنگوی دستگاه قضا هستم
و شفافیت بنده در حوزه قضایی است ،متخصص محیط
زیست نیس��تم .ماوریت ما این اس��ت که وقتی جرمی
محرز ش��د به آن رس��یدگی کنیم که قبال اشاره کردم
دستوراتی برای بررسی صادر شده است و بعد از تشکیل
پرون��ده و فرایند قضایی ،نتیجه رس��یدگی پرونده را با
شفافیت اعالم خواهیم کرد .از سازمان محیط زیست نیز
تقاضا میکنیم ،گزارشات و مستندات خود را اگر گویای
اعمال مجرمانه و تخلفات قانونی اس��ت برای ما ارسال
کند تا ما فرآیند قضایی آن را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تجزیه تحلیل مسئله آلودگی هوا نیاز
به کارشناسی دارد ،گفت :البته در مقام رسیدگیهای قضایی
یکی از بازوان توانمند ما نیروهای کارشناسی هستند که
پس از تشکیل پرونده در این موارد از کارشناسان زبده در
هر حوزه کمک میگیریم و آنها نیز در کشف واقعیتها
نظر کارشناس��ی میدهند و با تکیه ب��ر این نظرات رای

اسناد اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ،عقد
قرارداد و عقود اسالمی با امضاء دونفر از سه نفر (مدیرعامل ،رئیس هیئت
مدیره ،نائب رئیس هیئت مدیره)متفق ًا همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل
منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716009

____________________

آگهی تغییرات شرکت شفا نوش پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  360753و شناسه ملی  10104082842به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  11/09/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :
 نام شرکت به " طبیعت دارو نانو" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامهاصالح گردید - .به موضوع شرکت  :تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی
ارگانیک باالخص گیاهان دارویی ،تولید ،کاشت  ،بسته بندی ،پخش و
توزیع فرآوری داروهای گیاهی طب سنتی ،طبیعی و ارگانیک(،انسانی ،دام
و طیور و آبزیان)،کنسانتره ،آرایشی و بهداشتی ،طعم دهنده ،رنگ دهنده،
مکمل های انسانی و غذایی  ،تولید و کاشت فرآوری گیاهان دارویی ،
تولید و بسته بندی از جمله (عصاره گیری  ،اسانس و روغن های طبیعی
گیاهان ،عرقیجات گیاهان  ،نوشیدنی های گیاهی ،انواع دم نوش های
گیاهی،چیبس میوه و میوه خشک) بسته بندی گیاهان خشک و تازه،
گالب ،زعفران ،صادرات واردات تمام کاالهای مجاز بازرگانی،واردات
ماشین آالت و دستگاه های مربوطه درصورت ضرورت قانونی انجام
موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم الحاق شدودرنتیجه ماده
مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح شد سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716010

قضایی صادر میش��ود .انشااهلل پروندههای قضایی این
حوزه با شفافیت اطالعرسانی خواهد شد.
آماده کمک برای وصول
مطالبات بانکی هستیم
س��خنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت
پرونده ابربده��کاران بانکی و اینکه چ��ه تعداد بدهکار
کالن بانک��ی داری��م گفت :حس��ابهای همه بانکها
در دس��ت ما نیس��ت باید بانکها به ما اعالم کنند ،هر
کجا به ما اعالم کردند به کمکشان آمدیم؛ پروندههای
برخی از آنها در دادگاه مطرح است .برخی از اسامی که
شما اسم بردید جزو کسانی هستند که ما تالش کردیم
ارقام زیادی از بدهی آنها با بانکهای مربوطه تس��ویه
ش��ود .ما مجموعه بدهکاران بانکی را در اختیار نداریم،
مجموعه دریافتکنندگان تسهیالت از بانکها و کسانی
که مطالبات ش��ان را وصول نکردند باید سیستم بانکی
مربوطه یا بانک مرکزی گزارش دهد؛ ما آمادگی داریم
که برای وصول مطالبات کمک کنیم .در جلس��ات قبل
اعالم کردم که امسال با کمک اجرای ثبت هفت هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان از معوقات بانکی را وصول کردیم.
س��خنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر
اینکه پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و عراقچی
معاون س��ابق ارزی بانک مرک��زی در خصوص بحران
اقتصادی و از جمله ارز در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در
حال رسیدگی است ،اما چندماهی است که متوقف شده،
در حالی که اداره حقوقی ریاست جمهوری به استعالمات
دادگاه پاسخ داده است ،آخرین وضعیت پرونده را تشریح
کنید ،اظهار کرد :دادرسی این پرونده متوقف نشده است
و چون زوایای دیگری در ارتباط با این پرونده مطرح شده
اس��ت و این پرونده پس از چند جلس��ه دادگاه به دادسرا
اعاده ش��ده و غیر از اس��تعالماتی ک��ه از دولت و بانک
مرکزی انجام ش��ده است تا موضوعات مطروحه دیگر را
نیز رسیدگی کند .مجموع تخلفات ارزی منتسب به این
افراد بعد از تکمیل تحقیقات از س��وی دادس��را به دادگاه
فرستاده میشود تا ادامه رسیدگی دادگاه انجام شود.
 ۱۸دی اولین جلسه رسیدگی
به پرونده ثامن
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر آخرین وضعیت
پرونده س��که ثامن گفت :بنده از پیگیریهای ش��ما و
هم��کاران به لح��اظ اینکه پروندهای ک��ه مورد مطالبه
عموم��ی بود و اف��راد زیادی با آن درگیر بودند تش��کر
میکنم .این پرونده در دادگاه تعیین وقت شده و  ۱۸دی
 ۹۸یعنی یک هفته دیگر اولین جلس��ه رسیدگی به این
پرونده در شعبه  ۱۰۶۴انجام خواهد شد.
اسماعیلی افرود :طوالنی شدن فرآیند پرونده تا اینجا
واقعا چارهای جز این نبود .پروندهای که تا امروز  ۳هزار و
 ۲۵۰شاکی دارد؛ شما را جای بازپرس پرونده میگذاریم
و میگوییم برای رس��یدگی به این پرونده از  ۳۲۵۰نفر
تحقیق کن ول��و در حد تحقیقات ابتدایی و یک صفحه
تحلی��ل از هر نفر ،ش��ما ببنید تحلیل از  ۳۲۵۰ش��اکی
که هرکدام ادعاها ،اس��ناد و مدارک��ی دارند چقدر زمان
میبرد ۶۷۳.میلی��ارد و  ۷۵۶میلیون و  ۷۸۹هزار و ۱۳۲
ریال از اموال به شکات سکه ثامن مسترد شده است

آگهی تغییرات شرکت سراج تجارت حسین نسب با مسئولیت محدود به
شماره ثبت  447650و شناسه ملی  14003812881به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  11/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :محل
شرکت به آدرس  :استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران،
چهارراه سیروس کوچه سرپولک -شهید علیرضاغفاری کوچه شهیدخدارحمی ،
پالک  ، 42طبقه اول  ،واحد شمالی کد پستی  1165716464 :انتقال یافت و
ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716011

____________________

آگهی تغییرات شرکت سیما تک سه هزار سهامی خاص به
شماره ثبت  222240و شناسه ملی  10102634970به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  06/05/1397تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :ضیا اصانلو به کد ملی  2218179482به سمت
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محمد اصانو به کد ملی
 386485925به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین کلیه
اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسالمی
تعهداور با مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ
میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری بامدیر عامل و یا نایب
رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر
و نافذ میباشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()716012
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دلنوشته علی شمخانی برای سردار شهید قاسم سلیمانی؛

پر کشیدنت گوارای وجود ،قاسم جان؛
میدان ،میدان تو بود و دشمن مقهور نگاه نافذت

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دلنوشتهای برای سردار شهید سلیمانی نوشت:
پر کشیدنت گوارای وجود .قاسم جان؛ تو بردی .میدان ،میدان تو بود و دشمن مقهور
نگاه نافذت .دریابان علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی شهادت
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دلنوشتهای برای سردار شهید نوشت:
«هوالمحبوب
سالم قاسم جان
جان برادر
نوش��تن برایت س��خت نیس��ت ،چون فقط باز کردن صندوقچه خاک
گرفتهای است که در دل ،نامههای یک یک مان را سالها به ودیعت نگاه
داش��ته برای یوم العهد.باالخره طاقت نیاوردی و س��بقت گرفتی و رفتی؛
پر کش��یدنت گ��وارای وج��ود ،رفیق.به رفتن��ت بی پا ،به بال گش��ودنت
بی دس��ت ،به سینهی سوخته و شرحه ش��رحه ات حسرت بر سینه مانده
شهادتمان ،باز تازه شد ...
حسرت شهادت به دست اشقی االشقیا را پشت سر گذاشتی و با زمزمه
لبخند پر رمز و رازت همه نگفتنیها را فریاد زدی.قاس��م جان ،ش��هادتت
چقدر جگرسوز شد و انتظار دوباره دیدنت ابدی!عملیات به عملیات ،میدان
ب��ه میدان ،از بی��ت المقدس و فتح المبین ،از کربال ت��ا کربال  ۴و  ۵و ،۸
خیب��ر تا فاو ،تا قطعنامه ،تا مرصاد ،پای عهدی که با پیر و قائد این راه پر
حماس��ه داش��تیم ماندی و این راه بی پایان و ابدی را تا لبنان ،فلس��طین،
عراق ،س��وریه ،یمن و افغانس��تان و دور و نزدیک ره سپردی تا دستت به
آس��مان رسید و پرکشیدی.هر جا که ردی از عشق خمینی و خامنهای بود
و هر جا که کینه ورزی جنایتکاران و زورگویان بود ،تو بودی.
قاسم جان ،تو بردی!
میدان ،میدان تو بود و دشمن مقهور نگاه نافذت.
این ره که گشودهای بسته نخواهد شد
این سوز بر سینه نشسته خاموش نخواهد شد
این شور برانگیخته ،طومار دشمن کورت را در هم خواهد پیچید
و آن گس��تره که زیر نفوذ قلب تو بر انقالب و مستضعفان عالم گشوده
شد
دیری نخواهد گذشت که برافروزد و عالم بگیرد
دوباره سالم جان برادر
سالم بر روح بلند و کبریایی ات
سالم بر عزم آسمانی و بی فرودت
سالم بر عقیق پیشانیت
سالم ،پیکر ارب ًا اربا
سالم بر دست عباس
سالم بر جسم صد پاره حسین
علی شمخانی  ۱۳دی ماه »۱۳۹۸
منبع :فارس

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22
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جزئیات وام مسکن  40تا  ۵۰میلیون تومانی
بازنشستگان با سود  ۹درصد و بازپرداخت ۱۰ساله
هیئت وزیران آیین نامه وام مس��کن بازنشس��تگان
را تصوی��ب کرد که بر اس��اس آن  ۵۰میلیون تومان به
بازنشستگان کالنشهرها و  ۴۰میلیون تومان به ساکنان
سایر شهرها اعطا می شود.
به گزارش مهر ،اس��حاق جهانگی��ری تصویب نامه
هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اعطای تسهیالت
خرید مس��کن به بازنشستگان با عاملیت بانک مسکن
را به رؤس��ای بانک مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه
و وزرای تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و
دارایی ابالغ کرد.
بر این اس��اس ،بانک مسکن موظف به پرداخت ۴۰
هزار فقره وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که
سقف آن در تهران و کالنشهرها  ۵۰و در سایر شهرها و
روستاها  ۴۰میلیون تومان خواهد بود.بازنشستگان تحت
پوشش همه صندوقها اعم از کشوری ،لشکری و تأمین
اجتماعی مشمول این تسهیالت میشوند.
منابع آن نیز از محل اقس��اط برگشتی مسکن مهر
تعیین شده است .اما بانک مسکن ابتدا موظف به رعایت
تس��هیالت تکلیفی خود در اعطای تس��هیالت مسکن
مه��ر و صندوق پس انداز مس��کن یکم ب��وده و پس از
آن تس��هیالت مسکن بازنشس��تگان در اولویت بعدی
خواهد بود.نرخ س��ود تسهیالت مس��کن بازنشستگان
مشابه تسهیالت مسکن مهر تعیین شده به گونهای که
در تهران  ،۹در مراکز اس��تانها و شهرهای باالی ۲۰۰
هزار نفر  ۷و س��ایر مناطق ش��هری و روستاها  ۴درصد
تعیین میشود.
وام مسکن مورد نظر صرف ًا به واحدهای مسکونی زیر
 ۱۵سال پرداخت میشود.
مدت زمان بازپرداخت این تس��هیالت با احتس��اب

دوران مشارکت مدنی ۱۰ ،ساله تعیین شده است.
شرایطبازنشستگان
متقاضی دریافت وام مسکن

بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران ،بازنشسته
متقاض��ی دریافت ای��ن نوع از تس��هیالت نباید خود یا
همسرش طی  ۱۰س��ال گذشته واحد مسکونی تملک
کرده یا از تس��هیالت خرید یا س��اخت مسکن استفاده
کرده باشد.
همچنین باید حداقل  ۵س��ال از زمان بازنشس��تگی
متقاضیان گذش��ته باش��د اما بازنشس��تگان با س��ابقه
بازنشس��تگی باالتر در اولویت دریافت این تس��هیالت
هستند.
مس��تمری بازنشس��ته متقاضی دریافت تسهیالت
مسکن باید کمتر از ماهانه  ۳میلیون تومان باشد.
تکلیفی که بر عهده صندوقهای بازنشستگی
نهاده شد

صندوقهای بازنشس��تگی لش��کری ،کش��وری و
تأمین اجتماعی موظفند بازپرداخت تس��هیالت مسکن
بازنشستگان را تا زمان تسویه کامل ،تضمین کنند.
اقساط بازپرداختی مس��تقیم ًا از حقوق بازنشستگان
کسر ش��ده و صندوقهای بازنشستگی مکلف به واریز
اقس��اط این تس��هیالت ظرف حداکثر  ۱۰روز از تاریخ
پرداخت حقوق بازنشسته دریافت کننده این تسهیالت
به بانک مسکن هستند.
ش��رایط اح��راز اختصاص ی��ا عدم اختص��اص این
تس��هیالت به متقاضی��ان را وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و امالک به بانک مسکن
ارائه خواهند داد .بانک مس��کن نیز هر س��ه ماه یک بار
گزارش��ی از روند اعطای این تس��هیالت را به سازمان
برنامه و بودجه تشریح خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

معافیت کارگران تا سقف  ۲میلیون و  ۳۰۰تومان
حقوق از پرداخت مالیات در سال 99
سخنگوی کمیس��یون تلفیق گفت :براساس مصوبه این
کمیسیون ،حقوق کارگران تا  ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان از
مالیات معاف میشوند.
به گزارش مهر ،هادی قوامی در تشریح آخرین مصوبات
این کمیس��یون ،گفت :جزء  ۲و  ۳تبصره  ۱۲در کمیس��یون
تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت .بر اساس بند  ،۲به
وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده ش��د نسبت به مولدسازی
داراییهای دولت در س��قف  ۸۰هزار میلیارد ریال با استفاده
از اب��زار صکوک اج��اره و ام��وال غیرمنقول م��ازاد بر نیاز
دستگاههای اجرایی اقدام کند.
وی افزود :همچنین در بند  ۳تبصره  ۱۲الیحه بودجه به
وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده ش��ده است تا سقف ۴۰۰
هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای خود را به اس��تثنای
اموال و موارد مندرج در اصل  ۸۳قانون اساسی بدون رعایت
تش��ریفات واگذار کند که در این بند عب��ارت بدون رعایت
تش��ریفات حذف شد و بنا شد واگذاریها از طریق مزایده و
به صورت شفاف به اطالع برسد.
س��خنگوی کمیسیون تلفیق با اش��اره به بررسی بخش
درآمدی تبص��ره  ۱۴الیحه بودج��ه در موضوع هدفمندی،
گفت :منابع درآمدی هدفمن��دی در هفت بخش پیشبینی
ش��ده اس��ت که عبارت از فروش داخلی فرآوردههای نفتی
 ۷۷ه��زار میلیارد تومان ،فروش صادرات فرآوردههای نفتی
 ۸۸ه��زار و  ۸۰۰میلیارد تومان ،ف��روش داخلی گاز طبیعی
 ۳۱هزار میلیارد تومان ،فروش برق به مش��ترکین  ۲۴هزار
و  ۳۰۰میلیارد تومان ،س��وخت نیروگاه  ۴۲۰میلیارد تومان،
خوراک میعانات گازی پتروشیمیها  ۲۶هزار میلیارد تومان و
منابع حاصل از فروش آب  ۳۱۰۰میلیارد تومان است.
قوام��ی تاکید ک��رد :به منظور ش��فافتر ش��دن بخش
درآم��دی منابع حاصل از تبصره  ،۱۴بحثهای مفصلی هم
اکنون در کمیس��یون تلفیق در حال طرح و بررسی است تا
درباره منابع درآمدی تبصره  ۱۴نیز تصمیمگیری شود.
وی درباره معافیت مالیاتی پزشکان ،اظهار داشت :اگرچه
بحثهای��ی در این خصوص مطرح ش��د و در الیحه دولت
یک پیش��نهاد در این زمینه آمده اس��ت ،اما ب��ه دلیل آنکه
خالف برنامه شش��م توسعه اس��ت رأی الزم برای تصویب
را نی��اورد و آنچه که در الیحه دولت ب��ود ،با اصالحاتی به

تصویب رسید.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق اضافه ک��رد :در تبصره ۶
الیحه بودجه س��قف معافیت مالیاتی ب��رای کارکنان دولتی
و غیردولتی تا  ۳میلیون تومان تعیین ش��د و مازاد آن تا ۱۵
میلیون تومان به نرخ س��االنه  ۱۰درصد و مازاد  ۱۵میلیون
تومان در ماه به نرخ س��االنه  ۲۰درصد محاسبه خواهد شد.
همچنین در این تبصره سقف معافیت مالیاتی برای کارگران
تا  ۲۸میلیون توم��ان یعنی ماهیانه حدود دو میلیون و ۳۰۰
تومان تعیین شد.
قوامی با اش��اره به دیگ��ر مصوبات کمیس��یون تلفیق،
گفت :در تبصره  ۵مقرر ش��د که شرایطی را در سال ۱۳۹۹
فراهم کنیم که پروژههای عمرانی در بخشهای غیردولتی
و س��ایر نهادها از ظرفیت اوراق مش��ارکت استفاده کنند .بر
این اس��اس به دولت اجازه داده شد برای بازپرداخت اصل و
س��ود اوراق سررسید شده در سال  ۱۳۹۹معادل یکصد هزار
میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی منتشر کند.
وی افزود :همچنین در بند (الف) تبصره  ۵به شرکتهای
دولتی اجازه داده ش��د تا س��قف  ۶۵هزار میلیارد ریال اوراق
منتشر کنند و در بند (ب) تبصره  ۵به دولت اجازه داده شد
برای تامین مالی تا مبلغ  ۵۵هزار میلیارد تومان اوراق منتشر
کند ک��ه از این محل فعالیت امور عمران��ی بودجه را انجام
دهد .همچنین در بند (ج) تبصره  ۵مصوب شد اوراق فروش
نرفت��ه بند الف و ب تبصره  ۵الیحه بودجه س��ال آینده با
تایید رییس دستگاه اجرایی به طلبکاران واگذار شود.
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق بیان کرد :مطابق با یکی
دیگر از مصوبات کمیس��یون تلفیق ،ش��هرداریها تا سقف
 ۸۰ه��زار میلیارد ریال اوراق برای قطار ش��هری و حمل و
نقل شهری منتشر کنند .همچنین در بند ه تبصره  ۵الیحه
بودجه س��ال آینده مقرر شد دولت تا سقف  ۲۰هزار میلیارد
ریال اسناد خزانه اس�لامی را با حفظ قدرت خرید در سقف
نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به طلبکاران واگذار
کند.
قوام��ی تصری��ح کرد :در بن��د و تبص��ره  ۵نیز که خبر
خوش��ی ب��رای طلبکاران دول��ت دارد ظرفی��ت اوراق برای
پرداخت طلب طلبکاران از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف
 ۵۰هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

انتصاب سردار سرتیپ قاآنی
به فرماندهی نیروی قدس سپاه
درپ��ی ش��هادت
س��ردار پرافتخار حاج
قاس��م س��لیمانی،
حض��رت آی��ت اهلل
خامن��های فرمان��ده
معظم کل قوا با صدور
حکمی سردار سرتیپ
پاسدار اسماعیل قاآنی
را به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی منصوب کردند.
متن حکم فرمانده معظم کل قوا به ش��رح زیر
است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
عروج ش��هید عالیمقام س��ردار پرافتخار
درپ��ی ِ
حاج قاس��م س��لیمانی رضوان اهلل علیه ،فرماندهی
نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی را به
سردار س��رافراز سرتیپ اسماعیل قاآنی که در شمار
برجس��تهترین فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده
و در طول س��الیان متمادی در نیروی قدس در کنار
سردار شهید در منطقه خدمت کرده است میسپارم.
برنام��هی آن نی��رو عین�� ًا هم��ان برنام��هی دوران
فرماندهی شهید سلیمانی است .از همهی همکاران
آن نی��رو حضور و همکاری آنان را با س��ردار قاآنی
خواهان��م و توفی��ق و تأیید و هدای��ت الهی را برای
ایشان مسألت میکنم.
سید علی خامنهای
 ۱۳دی ماه ۱۳۹۸

نخست وزیر عراق:

حمله آمریکا نقض آشکار حاکمیت
و دشمنی علیه عراق است
عادل عبدالمهدی:
ما با شدیدترین عبارات
این اق��دام آمری��کا را
که به ش��هادت قاس��م
س��لیمانی فرمان��ده
نیروهای قدس س��پاه
پاس��داران و ابومهدی
المهندس معاون حشد
ش��عبی انجامید محکوم میکنیم.نخست وزیر عراق
در واکنش به حمله آمریکا به کاروان حشد شعبی در
نزدیکی فرودگاه بغداد که به شهادت فرمانده نیروهای
قدس س��پاه پاس��داران ایران و معاون حش��د شعبی
انجامید خواهان نشست فوق العاده پارلمان شد.
به گزارش س��ومریه نیوز ،ع��ادل عبدالمهدی،
نخس��ت وزیر مس��تعفی عراق حمل��ه پهپادهای
آمریکای��ی به کاروان حش��د ش��عبی در نزدیکی
فرودگاه بین المللی بغداد را به شدت محکوم کرد.
وی گفت :ما با ش��دیدترین عب��ارات این اقدام
آمریکا را که به ش��هادت قاس��م سلیمانی فرمانده
نیروهای قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس
معاون حشد شعبی انجامید محکوم میکنیم.
عبدالمه��دی عن��وان داش��ت :اقدام ب��ه ترور
ش��خصیتهای عراق��ی و ش��خصیتهایی از
کش��ورهای دوس��ت در خاک عراق نقض آشکار
حاکمیت عراق است.
وی همچنی��ن خواهان نشس��ت ف��وق العاده
پارلمان در این باره شد و گفت :پارلمان عراق باید
تصمیمات قانونی را در راستای حفظ کرامت عراق
و امنیت و حاکمیت آن اتخاذ کند.
عبدالمهدی در ادامه حمله آمریکا را دش��منی
علیه عراق و نقض آشکار شروط حضور نیروهای
آمریکایی در این کشور خواند.
نخست وزیر مستعفی عراق در ادامه گفت :این
اقدام آمریکا خطر روشن شدن فتیله جنگ ویرانگر
در عراق ،منطقه و جهان را بیشتر میکند.
وی ش��هیدان قاسم س��لیمانی و المهندس را
نمادهای بزرگ پیروزی علیه داعش خواند.

