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دوماهاستجلسهمفاسداقتصادیتشکیلنمیشود
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به برگزار نشدن 
جلس��ات این س��تاد طی دو ماه اخیر انتقاد کرد و گفت: به تازگی جلسات ستاد 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی به صورت نامنظم برگزار می ش��ود، اما حدود دو ماه 

است که اصال جلسه ای تشکیل نشده است.
عزت اهلل یوسفیان مال افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور، نیاز است 

که مس��ائل در س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد. 
آق��ای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حضور بنده به آقای امیری معاون پارلمانی 
گفت که هماهنگی های الزم برای برگزاری جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت 
گیرد، اما متأس��فانه جلسه ای نگذاشتند و اعضا هم همچنان منتظر هستند. یوسفیان مال 
اصافه کرد: آقای الریجانی نیز چند بار پیگیر برگزاری جلس��ات س��تاد مبارزه با مفاسد 

اقتصادی شده است، اما بنده هم گالیه های خود را مطرح کرده ام.  تسنیم

پیگیری
اصالحطلبانیکخیابانهمآسفالتنکردهاند

س��خنگوی فراکس��یون والیی مجلس ب��ا بیان اینکه اصالح طلبان مس��ئول 
ناکارآمدی های دولت و شورای شهر هستند، گفت: هر زمان که اصالح طلبان به 

شورای شهر و شهرداری آمدند، حتی یک خیابان هم آسفالت نکردند.
سیدحس��ین نقوی حسینی گفت: اصالح طلبان حامیان اصلی دولت بودند و 

ه��ر چقدر بگویند که دولت از ما نیس��ت و عملک��ردش را مورد انتقاد قرار دهند، 
نمی توانند از زیر بار مسئولیت انتخاب این دولت فرار کنند.

وی افزود: همه می دانند که روحانی در هر دو دوره انتخابات خود با رأی و حمایت 
اصالح طلبان رئیس جمهور ش��د و بر این اس��اس عملکرد دولت به طور مس��تقیم روی 
سرنوش��ت اصالح طلبان تأثیر دارد چرا که م��ردم این دولت را حاصل تفکر اصالح طلبی 
می دانند.هر زمان که اصالح طلبان به ش��ورای شهر و شهرداری تهران آمدند، حتی یک 

خیابان هم آسفالت نکردند و ناکارآمدی در میان آنان مسبوق به سابقه است.  مهر

دیدگاه
مشکلغیرقابلحلدرکشورنداریم

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به راهکار عبور از مشکالت اقتصادی، 
گفت: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکالت است. 
ما مش��کل الینحل نداریم، ات��کاء به ملت و راهکارهای مردمی چاره س��از حل 

مشکالت مردم است.
اسداهلل بادامچیان گفت: وی کافی است با برنامه زمان بندی شده این سند را 

اجرا کند تا کارنامه وی حداقل در سال اول مسئولیت او قابل احصاء باشد. وی مبارزه 
با فساد را ماموریت جدی، مستمر و حیاتی برای دستگاه قضایی خواند و تاکید کرد: ما 
منتظر اعالم این برنامه ها هس��تیم تا همفکری و همکاری همه نیروهای دلسوز و تجربه 
آموخته با جناب رئیسی، بهتر میسر شود. بادامچیان گفت: رسیدگی به پرونده های کالن 
فساد اقتصادی و اعالم حکم صادره و اجرای آن نشان داد قوه قضائیه می تواند در اجرای 

عدالت گام های بلندی بردارد.  ایرنا

احزاب

 صفر تا صد تجهیزات دفاعی
یم  را خودمان می ساز

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: بیانیه  اسلام مقام معظ��م رهبری چ��راغ راه گام دوم ارتش 
انقالب اسالمی بوده و سرلوحه ما در نیروی زمینی است.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری در خصوص بیانات مقام معظم 
رهبری در م��ورد گام دوم ملت ایران اظهار کرد: بیانیه گام دوم 

مقام معظم رهبری سرلوحه عملکرد ما در نیروی زمینی است.

وی ادام��ه داد: تمام توان جوانان و کارکنان نیروی زمینی 
را بسیج کردیم که بتوانیم با معرفت گام دوم را در عرصه های 
مختلف فرهنگ��ی، اقتصادی، جه��ادی و عرصه هایی که مقام 

معظم رهبری تبیین فرمودند برنامه ریزی کنیم. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این بیانیه چراغ 
راه گام دوم انقالب اس��المی اس��ت،  افزود: انقالب اس��المی 
۴۰ س��ال محکم با درایت و هوش��مندی مقام معظم رهبری 
روی پ��ای خود ایس��تاده و در نیروی زمینی تم��ام توانمان را 
در مس��یری که فرمانده معظم کل قوا تبیین فرمودند بس��یج 

کرده ایم تا موثر واقع شویم.

وی با اش��اره به سفر بشار اس��د رئیس جمهور سوریه به 
ایران و دیدار با مقام معظم رهبری تصریح کرد: حضور بش��ار 
اسد در ایران به معنای اعتالی قدرت خدا، کلمة اهلل و وحدت 
مسلمین بوده و جمهوری اسالمی ایران در پشتیبانی از جبهه 

مقاومت مصمم است و لحظه ای درنگ نخواهد کرد.
امیر حیدری پیرامون ش��عار امسال مقام معظم رهبری و 
اجرایی کردن آن توسط دستگاه های مختلف خاطر نشان کرد: 
ما از ابتدای س��ال در نیروی زمینی ارتش درباره کاالهایی که 
می توان در بازار داخلی تهیه کرد، خرید مش��ابه آن را از خارج  

ممنوع کردیم و این دستورالعمل ادامه خواهد داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش به مقایسه دستاورد های قبل 
و بعد انقالب شکوهمند اسالمی پرداخت و تاکید کرد: افتخار 
ما این اس��ت که در نیروی زمینی از صفر تا ۱۰۰ تس��لیحات 
و تجهیزات مورد اس��تفاده فناوری بوم��ی بوده و محتاج هیچ 

بیگانه ای نیستیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره حضور موفق جمهوری 
اس��المی ایران در منطقه خاطر نشان کرد: حضور با صالبت و 
پیروزمندانه جمهوری اسالمی ایران در منطقه غرب آسیا اراده 
الهی و خواست خداست که با درایت، بصیرت و هوشمندی مقام 

معظم رهبری تجلی پیدا کرده است. باشگاه خبرنگاران

ایجادفساد،نتیجهعملنکردن
بهمعارفاسالم

مع��ارف ما، درس ما، قرآن ما، س��نت ما، احادیث 
ائمه ی اطهار )علیهم الّس��الم(، اینها همه، سرمایه های 
ماس��ت. اگر چنانچه به این س��رمایه ها توجه کنیم، از 
آنها اس��تفاده کنیم، خودمان را از آنها محروم نکنیم، 
پیش میرویم؛ »ان احس��نتم احسنتم ألنفسکم«؛ اگر 
به دس��ت خودم��ان خ��ود را محروم کردی��م، »و ان 
اسأتم فلها«.)۱( »و من اوفی بما عاهد علیه اهلل«؛ اگر 
چنانچه به آنچ��ه با خدا معاهده کردیم، عمل کردیم، 
»فس��یؤتیه اجرا عظیما«؛ اگ��ر چنانچه نه، آنچه را که 
با خ��دای متعال معاهده کردیم و قرارداد گذاش��تیم، 
شکس��تیم، »فمن نکث فانّما ینکث علی نفس��ه«،)۲( 

علیه خودمان کار کرده ایم.
چند س��ال قبل از این من توصیه های مؤکدی را 
راجع به مقابله ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور 
کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، 
دیگر این فساد بانکی اخیر - که حاال همه ی روزنامه ها 
و همه ی دستگاه ها و همه ی ذهنها را پر کرده - پیش 
نمی آم��د. وقت��ی عم��ل نمیکنیم، دچار ای��ن حوادث 
میشویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار 
میلیارد - یا هرچه - سوءاستفاده ای که افرادی بیایند 
بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمیکنیم، خب، پیش 
می آی��د؛ ذهن مردم را مش��غول میکن��د، دل مردم را 

مشغول میکند، دل آدمها را میشکند. 

بیانات در دیدار کارگزاران حج 
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مخاطب شمایید

استقبالازنقد!
اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون اول رئی��س 
جمه��ور، نوش��ت:» دولت از  نق��د منتقدان و 
مخالفان خود  استقبال میکند و انتقاد را برای اصالح 
امور و رفع مش��کالت کش��ور ه��م الزم و هم مغتنم 
می شمارد اما  تخریب دولتی که در خط مقدم  جنگ 

اقتصادی است، نادرست میداند.«
   اما ای کاش این مرد نقد پذیر درباره شکایت 
از اغلب رس��انه ةا، نداشتن س��خنگو، گزینشی دعوت 
کردن خبرنگاران به اندک نشستهای خبری و کلمات 
ارزنده ای چون»بروید به جهنم« و امثالهم که از زبان 
رئیس جمهور در پاسخ به منتقدان خارج می شود هم 
توضی��ح دهند که این رفت��ار و این حرفهای امروز او 

چه ارتباطی با هم می  تواند داشته باشد.

سیاست مجازی

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در ان بمســاحت 1018/5 
مترمربــع بشــماره 606 فرعى از 64 اصلى واقع در دشــتمزار كه ذيل ثبــت و صفحه 486 دفتر 
جلد 395 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 482288 بنام موسسه قرض الحسنه بسيجيان صادر 
و تســليم گرديده است. ســپس جواد گياه كار طبق نامه 6/07/48/3546/م- 1397/11/29 
جهت درخواســت المثنى از جانب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در 
ذيل آن بشــماره 11361 و 11360-1397/11/29 بگواهى دفترخانه 1022 قائمشهر رسيده 
مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى ملك فوق را نموده اســت لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم 
صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى بنام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5895
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمســاحت 64/2 مترمربع بشماره 4676 فرعى از 2 اصلى 
واقع در دماوند كه ذيل ثبت و صفحه 398 دفتر جلد 64 داراى سند مالكيت چاپى بشاره 839555 
بنام آقاى محمود يزديانى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد 
محلى كه امضاء شــهود در ذيــل آن بشــماره 9094-1397/12/11 بگواهى دفترخانه 4 دماوند 
رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود 
در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى بنام متقاضى صادر و تســليم خواهد 

شد. م الف/5894
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت شش دانگ پالك شماره 6932 فرعى از 4239 بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 
امالك جلد 289 صحفه 73 بشــماره ثبت 39553 به نام على خطيب كيانى صادر و تسليم گرديده 
اســت وبرابر ســند رهنى شــماره 75870 مورخ 1393/10/17 دفتر 9 شاهرود در قبال ممبلغ 
665748191 ريال بمدت 180 ماه در رهن بانك ملى ايران قرار گرفت سپس آقاى نادر خطيب 
كيانى برابر وكالتنامه 20576-1397/12/13 دفتر 1100 تهران وكيل مالك پالك مذكور با ارائه 
دو برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده اســت كه سند مالكيت به علت جابجايى مفقود گرديده لذا 
برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد 
و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به 
اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض 
ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد. شماره چاپى سند 491328 ى باشد. تاريخ 

انتشار 97/12/20
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

نشر آگهى حصر وراثت
آقــاى / ســيد محمد موســوى به وكالت ثبتــى رضا ناصرى فرزند ســيد عبداله داراى شــماره 
شناســنامه 4417 به شــرح كالســه 1028/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان سيد عبداله موسوى فرزند سيد عوده به شماره شناسنامه 2844 در 
تاريخ 1358 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1- سيد 
محمد موســوى ش ش 4417 پســر متوفى 2- سيد حسن موســوى ش ش 1898958831 پسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ابالغ اجرائيه قراردادبانكى پرونده 9701079-اجراى ثبت سبزوار
بدينوســيله بــه اقاى محمدحســين نامنى نام پدرحســين شــماره شناســنامه2186 شــماره 
ملى0793553938 متولد58/1/24 به نشــانى ســبزوار خ چمران،چمران 28 و اميرخسروجردى 
نام پدرعليرضا شــماره شناسنامه0780247078شــماره ملى0780247078 متولد69/11/11 
به نشــانى ســبزوار خ طالقانى ابن يمين28 وسيدمحسن مختارشاهى ثانى نام پدرسيدمهدى شماره 
شناســنامه0780124448  شــماره ملى0780124448 متولد68/6/25 به نشــانى ســبزوار خ 
طالقانى نبش ابن يمين شــرقى روبروى بانك رفاه مركزى فروشــگاه لوازم بهداشتى وسيدمصطفى 
مختارشاهى و نام پدرسيدمهدى شماره شناســنامه0780410300  شماره ملى07800410300 
متولد71/9/18 به نشــانى ســبزوار خ طالقانى نبش ابن يمين شــرقى روبروى بانــك رفاه مركزى 
فروشــگاه لوازم بهداشتى ابالغ ميشــودكه بانك كشاورزى سبزوار باســتناد قرارداد بانكى شماره 
795979373 جهت وصول مبلغ هشتصدوبيســت و هفت ميليون وششــصدوهفده هزارريال تا 
تاريــخ97/11/27 بانضمام خســارت تاخيرمتعلقه و ازتاريخ مذكورتاروز تســويه كامل بدهى طبق 
مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائى به كالسه9701079در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ 97/12/9 محل اقامت محمدحسين نامنى و امير خسروجردى بشرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده18آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يكمرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت10روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب ميگردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان 

خواهديافت.(م الف97/100/1932)
تاريخ انتشار:دوشنبه97/12/20

رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده مجهول المكان موسى ليماكشى
كالســه پرونده: 3/927/97 وقت رسيدگى:98/2/3 ساعت 12 ظهر خواهان:رقيه احمديان 
ف حسن خوانده:موسى ليماكشــى ف جعفر خواسته:مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت رسيدگى كارشناسى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به 
هم رســاند.چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر-ابراهيم اشتياقى

فراخوان ارزيابى كيفى مشاورين شماره 2097005547000025

شهردارى سنندج در نظر دارد ارزيابى كيفى انجام مطالعات مكان يابى محل دفن پسماندهاى شهر سنندج توسط مهندسين مشاور واجد 

شرايط با رتبه بندى محيط زيست را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى ارزيابى از دريافت اسناد ارزيابى 

تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) به  آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت 

شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/12/21 مى باشد.

شماره فراخوان در سامانه: 2097005547000025

مشاورين واجد شرايط: مشاورين با رتبه بندى محيط زيست

مهلت زمانى دريافت اسناد ارزيابى از سايت: ساعت 17 روز سه شنبه تاريخ 97/12/28

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 13 روز سه شنبه تاريخ 98/1/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: سنندج ، خيابان امام خمينى ، روبروى 

اداره گمرك ساختمان شماره 2 شهردارى طبقه سوم واحد پيمان و رسيدگى و تلفن: 33158700-087 و جهت ارائه مدارك ارزيابى آدرس: سنندج 

خيابان امام خمينى روبروى مسجد جامع واحد حراست شهردارى مركزى مراجعه نماييد. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس:021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شناسه آگهى 409762

ارتباطات و امور بين الملل شهردارى سنندج

ت اول
نوب

سوشیانت آسمانی

ش��ش س��ال پیش س��رمایه  ش��ریف دست بله نقد مل��ت  از  کالن��ی 
جمهوری اس��المی به غارت رفت و علیه ش��ان به 
کار گرفته شده است، شش سال است که خانومی 
ملون در لباس��های مختلف از نمایندگی مجلس تا 
روزنامه نگار، تا  جیره خوار اطالح طلب توانس��ته 
نقش��ه شوم خود را اجرایی و با اموال ملی از کشور 
خارج ش��ده و بر علیه ملت تریبونی راه انداخته تا 
بقی��ه را هم به راه کج بکش��اند! اما چرا امروز همه 
دنبال او میگردند؟! ج��رات قوه قضائیه در ورود به 
همچی��ن پرونده هایی س��تودنی اس��ت ام��ا قطعا 
دس��تگاه  های نظارتی باید بیش از گذش��ته دچار 
تحول ش��ده و خانه تکانی کنند تا مش��خص شود 
اوال چرا این ملون توانس��ته چند س��ال با سرمایه 
ملی فرار کند و دوما اینکه چطور او در لباس��های 
مختل��ف تایید صالحیت ش��ده! ش��ورای نگهبان، 
سازمان بازرس��ی و دیگر دستگاه های نظارتی باید 
به این نظارتی که انتهایش خس��ارت به اموال ملی 
بوده به مردم پاس��خگو باش��ند و فرد و افراد قاصر 

باید قطعا بدون اغماض مورد مواخذه قرار گیرند.
این روزه��ا همه از یک نام س��خن می گویند 
نامی که توانس��ته سرمایه کالنی را از کشور خارج 
کند و اموال ملت را بر ضدش��ان ب��ه کار گیرد اما 
»مرجان ش��یخ االس��المی آل آقا« کیس��ت و چه 
نقش��ی در پرونده اخ��الل کالن در نظام اقتصادی 
کشور داشته است؟ در این زمینه باید یادآور شویم 
که دومین جلس��ه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر 
عامل س��ابق ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی و ۱۳ 
متهم دیگر در ش��عبه س��وم دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به ریاست 
قاضی مس��عودی مقام، روز ش��نبه برگزار شد اما 
یکی از نام هایی که بعد از جلسه اول دادگاه بر سر 
زبان ها افتاد، "مرجان شیخ االسالمی" بود. پس از 
نخستین جلس��ه دادگاه فساد کالن اقتصادی، نام 
زنی به چش��م آمد که پیش��تر هم نام او در کشور 
مطرح ش��ده بود البته نه به عنوان متهم در پرونده 

پتروش��یمی و اخاللگ��ر نظام اقتص��ادی؛ "مرجان 
ش��یخ االس��المی آل آقا". او مدیر عامل ش��رکت 
بازرگانی دنیز و هترا تجارت است. به گفته "قاضی 
مسعودی" او متهم به مشارکت در اخالل در نظام 
اقتصادی کش��ور به مبلغ مذک��ور و تحصیل مال 
نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو 

و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دالر است.
مرج��ان شیخ االس��المی ظاه��را دو بار تالش 
کرده به مجلس راه پی��دا کند. یک بار در مجلس 
ششم که خود را اصالح طلب خوانده و یک بار در 
مجلس هشتم برخالف فضاسازی و ادعای جریان 
اصالحات درباره حضور نام مرجان شیخ االس��المی 
آل آق��ا مته��م ردی��ف اول پرون��ده فس��اد مال��ی 
پتروشیمی در لیس��ت اصولگرایان انتخابات دوره 
هشتم مجلس شورای اس��المی، مستندات حاکی 
از آن اس��ت که نام وی در هیچ کدام از لیست های 
اصل��ی مورد تایی��د اصولگرایان که ب��ا نام »جبهه 
متحد اصولگرایان« و »ائتالف فراگیر اصولگرایان« 

در سال ۸۶ منتشر شده است وجود ندارد.
او در انتخابات مجلس شش��م ب��ه عنوان عضو 
جبهه مش��ارکت و عض��و تحریری��ه روزنامه صبح 
امروز به مدیرمسئولی »س��عید حجاریان« کاندیدا 
ش��د. این درحالی اس��ت که در این سال شعار وی 
برای ش��رکت در انتخابات مجلس شش��م »خاتمی 
را تنه��ا نمی گذاریم« ب��ود. مدعیان اصالحات برای 
س��رپوش گذاش��تن بر این رس��وایی ادعا می کنند 
وی در انتخابات مجلس هش��تم تغییر موضع داده 
و در لیست اصولگرایان بوده است حال آنکه لیست 
مورد  اش��اره این جریان لیست قالبی »اصولگرایان 
مس��تقل!« به سرلیستی س��عید ابوطالب است که 
ابتدا س��بحانی به عنوان سرلیست معرفی شده بود 

اما وی از ش��هر دامغان کاندید ش��د و اصاًل از حوزه 
انتخابیه تهران ثبت نام نکرد. نکته دیگر حضور پرویز 
کاظمی اولین وزیر کار جدا ش��ده از دولت نهم در 
این لیست قالبی که بعدها تبدیل به حامی روحانی 
و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هم اکنون در دادگاه 
پرونده بانک سرمایه به عنوان یکی از متهمین اصلی 
در حال محاکمه است. او البته هرگز بر کرسی های 
پارلم��ان ایران تکیه نزده اس��ت اما تایید صالحیت 

شده و در رقابت شرکت کرده است!
نکته قابل توجه درب��اره این فرد، اما ازدواج او با 
مهدی خلجی یکی از فعاالن رسانه ای خارج نشین و 
افراد نزدیک به رضا پهلوی اس��ت که طرفدار درجه 
یک سردمداران اسرائیلی است. او البته بعد از افشای 
اختالس همس��رش عکس های خودش با او را پاک 
کرده است. خلجی که زمانی در لباس یک روحانی در 
قم زندگی می کرد چندی پیش به مجلس نمایندگان 
آمریکا پیشنهاد داد تحریم ها علیه ایران بیشتر شود. 
این موضوع نیز ار نگاه فعاالن توییری دور نمانده و در 
برخی توییت ها این تقاضا را با فعالیت های بازرگانی 

همسرش مرتبط خوانده شده است.
درست اس��ت که گفته می شود که گروهی از 
افراد فعال در ش��رکت نفت و گاز سپانیر وابسته به 
قرارگاه خاتم االنبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد 
با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ االسالمی آل آقا 
کرده اند و این فرد ب��ا گرفتن پول های فراوان گویا 
از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این 
زن ک��ه دارای مالکیت ش��رکت های آرام و دنیز در 
ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند 
برای اینکه سرپوشی بر کالهبرداری هایش بگذارد 
به کانادا گریخته است. آقای خ. ع. از طرف شرکت 
نفت و گاز س��پانیر طرف قرارداد با این خانم بوده 

که هم اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداش��ت 
به س��ر می برد. اما این بخ��ش کوچکی از اطالعاتی 
است که از این فرد، ش��نیده شده. او مدیرمسئول 
خبرگزاری میراث و درعین حال مشغول البی نفتی 
ب��ا بقایی و تیم احمدی نژاد ب��ود. هم زمان به عنوان 
خبرنگار پارلمانی روزنامه همبس��تگی مش��غول به 

فعالیت بود.
جالب تر آنکه مس��یح علی ن��ژاد، خبرنگار آزاد 
که اکن��ون آن س��وی مرز ها فعالی��ت می کند، در 
کتاب معروف خود با نام »باد در موهایم« نوش��ته: 
»مرج��ان شیخ االس��المی، دبیر سیاس��ی روزنامه 
همبستگی، مرا زیر بال وپر گرفت«. او در انتخابات 
مجلس شش��م به عنوان عضو جبهه مش��ارکت و 
عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی 
س��عید حجاریان کاندیدا ش��د. در مجلس هشتم 
ادع��ا کرد که تاکنون سیاس��ی نبوده و نس��بتی با 
اصالح طلب��ان ندارد و با عن��وان اصولگرا کاندیدا 
شد. او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی 
است. در دوران خاتمی خود را اصالح طلب نشان 
می داد او همزمان توانس��ت در ش��رکت های نفتی 
هم ورود ک��رده و طرف عقد قرارداد ها قرار بگیرد. 
اما درباره فرار او اظهارات ضد و نقیضی وجود دارد 
از ف��رار در س��ال ۹۶ تا در رفتن از س��ال ۹۱ که 
این روزها علیزاده فعال رس��انه ای لندن نشین آن 
را افش��ا کره اس��ت و گفته :» آنچه این پرونده را 
مهم تر کرده است. اینکه نفر دوم این پرونده پولی 
را ک��ه از مردم ایران غارت کرده اس��ت از کش��ور 
خارج کرده و ش��بکه ای ساخته از اپوزیسیون و به 
تقویت و حمایت از اپوزیس��یون مشهور در رسانه 
ضد ایران��ی غربی پرداخته اس��ت. چیزی که این 
پرون��ده را مهم تر می کند این اس��ت ک��ه او با این 

پول، بمب های رسانه ای شیمیایی ساخته شده که 
شب به شب بر سر افکار عمومی ایران ریخته شده 
و ذهن ه��ا را فلج کرده و آن را از زیس��ت و هویت 
خود بیزار کرده و به جای آنکه آنها را در کنار هم 
قرار دهد آنها را از هم دور س��اخته و درگیر جنگ 
داخلی روانی کرده است فردی که این کار را کرده 
مرجان ش��یخ االسالم آل آقا است. در سال ۱۳۷۸ 
کاندی��د مجل��س از س��وی جبهه مش��ارکت بوده 
اس��ت و بعد به دبیر پارلمانی روزنامه اصالح طلب 
همبستگی منصوب شده اس��ت و بعد مدیر عامل 
خبرگزاری اصالح طلب میراث فرهنگی شده است 
در آنجا شبکه ای از خبرنگاران اصالح طلب را پیدا 
ک��رده و زیر بال و پر خود گرفت��ه که بعدها افراد 
مهمی در جریان اپوزیس��یون ش��دند. بعد خود را 
یکی از سرداران اقتصادی برای دور زدن تحریم ها 
معرفی کرده در سال ۹۰ و۹۱ از کشور خارج شده 
و در ترکی��ه با پول هایی ک��ه از ایران برده و باالی 
۱۰۰ میلی��ون دالر که قرار بوده به ایران باز گردد 
در آنجا س��رمایه گذاری کرده و استدیوهای گران 
قیمتی س��اخته که برخی از آنها از س��وی سعید 
کریمیان مدیر متوفی جم اجاره شده است . شیخ 
االس��المی سپس به کانادا آمده و با مهدی خلجی 
البی سرشناس اس��رائیل در واش��نگتن ازدواجی 
احتماال درون س��ازمانی داش��ته اس��ت که به وی 
شرایط انتقال اموالش از ترکیه به آمریکای شمالی 
و پول ش��ویی را داده اس��ت اینجاست که مرجان 
ش��یخ االس��الم ال آقا به اسپانس��ر و حامی مالی 
شبکه ای وسیع و منسجم از شبکه های اپوزیسیون 
و خبرنگاران رس��انه های فارسی زبان غربی مبدل 

می شود.«
نکته مهم اینکه چرا باید در طول این س��الها 
رفتارهای مش��کوک او رصد نش��ده و با واکنش��ی 
در خ��ورد مواجه نش��ود! خوب اس��ت که فقط ۶ 
سال گذش��ته و پرونده باز ش��ده، خوب است که 
ب��ا م��ردم صادقیم اما بهتر می ش��ود ک��ه بتوانیم 
س��ریعتر با قاص��ران و افرادی ک��ه احیانا قصوری 
س��هوی کردهاند و تایید صالحیت دوران سالمت 
شیخ االس��المی را مالک ادامه هم��کاری خواندند 

برخوردی قاطع شود.

جستجوی خانم ُملّونی که 6 سال پیش با اموال ملت در رفت!!!

مکانیزمهاینظارتینیازمندخانهتکانی
اثبات ضرورت سنجش صاحیت مسئوالن در فواصل مختلف 


