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 آيا دولت براى برنامه موشكى پاى ميز مذاكره مى نشيند؟ 

اروپا درخط مقدم تحميل برجامى ديگر

رئيس جمهور :
مردم خيال شان 

از دالر 
راحت باشد

 سياســت   به گفته خبرگزارى رويترز برنامه اتحاديه اروپا براى راضى كردن «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهور آمريكا در خصوص حفظ برجام  به دنبال فشار به ايران براى پذيرش 
مذاكرات موشكى و فعاليت هاى منطقه اى و قبول شروط اتحاديه اروپا است. اين خبرگزارى 
مطرح كرده است كه احتماال بسته اى از اقدامات را به اياالت متحده ارائه مى كنند كه ضمن 
كاهش نگرانى هاى ترامپ درباره ايران، توافق هسته اى را بازگشايى نكند. اين راهبرد مى 
تواند شــامل تهديد ايران به تحريم هاى اقتصادى براى خوددارى ايران از آزمايش موشك 

هاى بالستيك باشد. بخش ديگر راهبرد احتمالى اروپا، فشار ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر  مى  الخنساء 

يكى از بارزترين صفاتى كه براى حضرت زينب(س) بيان شده است، عقيله بنى 
هاشم و عالمه غيرمعلمه است. بررسى تاريخى نشان مى دهد، اطالق اين صفات 
بى دليل نبوده، زيرا حضور حضرت زينب(س) در ماجراى كربال چنان اســتوار 
و با مؤلفه هاى رهبرى همراه است كه گويى وارث حضرت زهرا(س) و نماينده 

دين رسول اهللا(ص) است...

حضرت زينب   پيشگام و پيشواى مقاومت اسالمى
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بايد نفوذ ايران را به وزيرخارجه 
فرانسه بفهمانيم

زخم بى عدالتى
 بر تن پرستاران

تيم ملى هندبال 
به دنبال جبران برابر كره جنوبى

2 5 11

 

فضاى مجازى براى مداحان يك فرصت است
 چهارده  چند ماه قبل از پيروزى انقالب اســالمى در خانواده اى مذهبى در در اين شماره «چهارده» مى خوانيد:

شهر خليل آباد كاشمر به دنيا آمد. شش ماهه بود كه بر دوش پدر يا آغوش مادر 
در راهپيمايى مردم انقالبى شركت مى كرد. بعد از ازدواج و به  دنيا آمدن اولين 

فرزندش به مشهد آمد. پدربزرگ مادرى اش....

 اخبــار   رئيس جمهــور در گفت و گوى زنده 
تلويزيونى با مردم، گفت: دولت به دنبال افزايش 
نرخ دالر نيســت و مردم خيال شان از بابت دالر 
راحت باشــد. حجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانى شب گذشته در گفت و گوى تلويزيونى با 

مردم كه از شبكه يك سيما...

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش قدس: 10 سال از تصويب قانون تعرفه گذارى پرستارى مى گذرد شكست بدهنگام مقابل عربستان

در پى رهنمود 
توليت آستان قدس رضوى

 به نتيجه رسيد

هيچ محرومى در 
بيمارستان رضوى 

محروم نيست

بازداشت «وحيد.م» 
و «محمد.س» به اتهام اخالل 

در بازار ارز

كوزه گرانى دالر 
برسر دالل ها 

شكست
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:حضرت زينب
آگاه باشيد هر كس 

كه بر دوستى آل 
محمد بميرد، 

شهيد است.

سالروز ميالد عقيله بنى هاشم، حضرت زينب كبرى و روز پرستار را تبريك و تهنيت مى گوييم.
w w w . q u d s o n l i n e . i r

چهار درس از یاور 
bچهار امام

 حجت االسالم محمد صدارت
واعظ و کارشناس معارف اسالمی

 میکروفن برایم
 مثل جاروی خادمی است

 سیدجعفر کشمیری 
 پیرغالم مشهدی اباعبداهلل 
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فضای مجازی 
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وگو  با مهدی سروری گفت 
 که صدایش برای زائران 

ست ی آشنا حرم رضو

عقيله بنى هاشم 
از پژواك قيام 

تا فرماندهى 
بحران 
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 سه شنبه   3 بهمن 1396 5 جمادى االول 1439 23 ژانويه 2018  سال سى ام  شماره 8604 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

واليتى: غصب سرزمين فلسطين تكرار كار صليبيان است    مهر: مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبرى در همايش «آزادى مسجداالقصى در سپهر پيروزى محور مقاومت»، گفت: غرب 
آسيا به عنوان قلب جهان اسالم همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. على اكبر واليتى با اشاره به جنگ هاى صليبى ميان مسلمانان و مسيحيان، افزود: غصب سرزمين فلسطين تكرار كار صليبيان 

است. در سال هاى اخير، آمريكايى ها و اروپايى ها طرح خاورميانه جديد را براى تغيير مرزها و گسترش خاورميانه تا قفقاز دنبال كردند تا بر مرزهاى روسيه، چين و جهان اسالم تسلط داشته باشند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

قدس: رئيس جمهــور در گفت و گوى زنده 
تلويزيونى با مردم، گفــت: دولت به دنبال 
افزايش نرخ دالر نيست و مردم خيال شان 

از بابت دالر راحت باشد.
حجت االســالم والمسلمين حسن روحانى 
شــب گذشته در گفت و گوى تلويزيونى با 
مردم كه از شــبكه يك سيما پخش شد، 
درباره شايعه باالبردن نرخ ارز در پايان سال 
از ســوى دولت، افزود: به نفع دولت نيست 
كه دالر را بــاال ببرد تا مخارجش را تأمين 
كند. ما اول سال يك پيش بينى درباره نرخ 
ارز مى كنيم و به مردم به صراحت مى گويم 
دولــت به دنبال افزايش نرخ ارز نيســت و 
همواره من در دولت به مقامات مسئول اين 
تأكيد را داشته ام؛ زيرا نوسانات مختلفى بر 
زندگى مردم خواهد گذشت. روحانى تأكيد 

كرد: خيال مردم از بابت دالر راحت باشد.
به  پاســخ  در  رئيس جمهور 
اين پرسش كه چرا برخالف 
وعده شــما نرخ ارز باال رفته 
اســت، گفت: وعده دولت به 
مردم اين است ارز مورد نياز 
را تأمين كنــد و درآمد ارزى 
بيشتر از مخارج ارزى است. 
در ســال 96 بيــش از 90 
خواهيم  درآمد  دالر  ميليارد 
داشــت و مخارج مــا اعم از 
خدمات،  و  قانونــى،  واردات 
حدود 70 تا 75 ميليارد دالر 
در ســال جارى خواهد بود و 
مخارج  از  بيــش  درآمدمان 

خواهد بود.
روحانى تصريح كرد: دركل مردم بايد بدانند 
درآمد ارزى كشور از مخارج ارزى به مراتب 
بيشتر است و سال آينده درآمد ارزى بيشتر 

نيز خواهد بود.
وى درباره افزايش قيمت دالر، گفت: قيمت 

دالر بايــد پايين بيايد. هيــچ كجاى دنيا 
نمى بينيد مردم در خيابان اسكناس بگيرند 
و نيازمندى ها از طريق سيستم بانكى صورت 
مى گيرد. ما اشكاالتى از دوران تحريم داريم 
و برخى از بين رفته و برخى باقى مانده مثل 
ارتباطات ما بــا بانك هاى منطقه و جهان. 
تقسيم اسكناس براى بانك مركزى زحمت 

است.

 حادثه تلخ سانچى
وى درخصوص حادثه ســانچى نيز گفت: 
از مقامات مسئول مى خواهم بررسى كنند 
چرا اين حادثه رخ داد و چه اقدامات حقوقى 
بايد انجام بگيرد و همچنين رســيدگى به 

خانواده هاى داغ ديده.
روحانــى درباره علت انتخــاب وزير كار به 
عنــوان رئيــس تيم مســئول درخصوص 
نفتكش سانچى، گفت: متأسفانه در دولت 
نهــم و دهــم بدليل بدهــكارى به تأمين 
اجتماعــى، برخى اموال را بــه آنها واگذار 
كردند و يكى از اين اموال مالكيت نفكتش 

بود. من از اواخر دولت يازدهم دستور اكيد 
به سازمان تأمين اجتماعى و همچنين ساير 
وزارتخانه ها دادم كه بنگاه هاى اقتصادى را 
واگذار كنند و اگر مى خواهند سهام داشته 
باشند، در بورس داشــته باشند و اين كار 

دنبال مى شود.

  زلزله كرمانشاه
وى درباره زلزله هاى اخير كشــور و درباره 
حضورش با اتومبيل ضدگلوله در بين مردم 
كرمانشاه نيز، گفت:  من فرداى آن روز رفتم 
كرمانشاه و برخى دوستان مى گفتند چند 
روز ديگر بروم؛ زيرا مسائل ناامنى وجود دارد.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: جايى براى 
من پيشــنهاد شد از ماشــين خارج شوم 
و صحبت كنم اما در مســير ســاختمان 
فروريخته شده اى ديدم. ماشين ايستاد و من 
پياده شدم و كنار ساختمانى كه فروريخته 
بود با مردم صحبت كنم. برگشــتم و ديدم 
جايى كه براى صحبت درنظر گرفته شده، 
بلندى نيست و به همين خاطر من داخل 

ماشين رفتم تا مردم را ببينم. 

  پرونده مسكن مهر تا پايان امسال 
بسته مى شود

رئيس جمهور دربــاره باقى بودن گاليه ها و 
درد دل مردم نســبت به مشكالت مسكن 
مهر نيز عنوان كرد: از اول گفتيم كه دولت 
متعهد است كارى را كه از قبل شروع شده، 
انجام دهد و تا پايان امسال نيز تقريباً پرونده 
مسكن مهر بسته مى شود و در حال حاضر 
نيز برق رســانى و خدمات رســانى به اين 

پروژه ها انجام شده است.
وى افزود: حتماً متعهد هستيم مسكن مهر 
را تكميل كنيم و اين كار انجام مى گيرد و 
جزو تعهدات دولت است و اين خدمات به 

مردم برسد.

  مشكل ريزگردها
روحانــى دربــاره مشــكل ريزگردهــا در 
خوزستان، اظهارداشت: تا پايان امسال 30 
هزار هكتار از مناطق جنوب شرق اهواز نهال 
كارى مى شــود. از رود كارون كانال زديم و 
همين روزها آب به اين منطقه مى رســد. 
ما نمى توانيم بخاطر اينكه با معضلى روبرو 
هستيم آن را رها كنيم و حل اين معضالت 

را بايد زودتر شروع مى كرديم.
روحانــى درباره مشــكل ســپرده گذاران 
مؤسســات مالى غيرمجــاز، گفت: تاكنون 
بيش از 11 ميليارد تومــان بانك مركزى 
پول گذاشته تا اين 98درصد را راضى كند و 
تسويه حساب شوند و اصل پول را بگيرند و 

يك سود عادالنه هم بگيرند. 
رئيس جمهور تصريح كرد: ديگر مؤسســه 
غيرمجاز نداريم و همچنين دســتور دادم 
مجــوز بانك خصوصــى داده نشــود؛ زيرا 
اين مجوزهاى بى حســاب مشكل درست 

مى كند. 

رئيس جمهور در گفت و گوى تلويزيونى:

مردم خيال شان از دالر راحت باشد

 اگر قوه قضائيه پرونده نجومى بگيران، واردكنندگان پوشــاك قاچاق و 
اختالس گران صندوق فرهنگيان را به آن قاضى كه براى ســارق مشهدى 
حكم قطع دست صادر كرده بسپارد، بزودى بسيارى از مشكالت اقتصادى 

حل شده و نيازى به قطع يارانه مردم نيست. 9150001495
 آقاى كوشــكى! شما چون پول حرام نخورده اى و عقده مقام هم نداريد، 
اين طور نقد مى كنيد. اجر شــما با امام زمان كه شــجاعانه حرف مى زنى. 

9160003247
 اين چه قانون و حســاب كتاب است در اين مملكت كه بنده 5 ميليون 
وام گرفتم بيش از700 هزار تومان از بنده فقط جريمه دير كرد اخذ شده! 
اما، فالن سرمايه دار قاچاقچى و رانت خوار اصل تسهيالت ميليارد دالرى 

را حاضر نيست برگرداند. 9150000210
 انتقاد از نمايش شعار مرگ بر اسرائيل، شبهه افكنى در مورد معصوميت 
ائمه اطهار و در نهايت برآشــفتگى از يك كلمه حرف امام جمعه نســبت 
به اغتشاشــگرانى كه پرچم جمهورى اســالمى را به آتش كشيدند و دفاع 
از ايــن عوامل بيگانه، چهره واقعى رئيس جمهورى اســت كه به جز فقر، 
بيكارى، قاچاق، فســاد و اميدوار كردن دشمنان نظام دستاوردى نداشته 

است. 9150001495
 باسالم، زود ننويسيد 85 درصد شاغالن، اوالً هنوز مجلس تصويب نكرده 

و بعد كو تا پنج سال ديگر؟ 9360007795
 آزادى بيان به ســبك دولت تدبير يعنى، وقتــى نماينده مدافع دولت 
و برجــام در مناظره تلويزيونى در مقابل منتقد برجام شكســت خورده و 
گوشه اى از خسارت هايى كه آقايان به بار آورده اند آشكار مى شود، از طرف 
وزارت خارجه مورد شكايت قرار بگيرد! اين منتقدين همان كسانى هستند 
كه بارها مورد بدترين اهانت ها توسط رئيس جمهور قرار گرفته و به جهنم 

حواله شده اند. 9150001495
 از آقــاى جبرائيلى به خاطر پرده برداشــتن از موضــع خصوصى وزير 

خارجه در مورد برجام سپاسگزاريم. 911000820
 باسالم، يك سال است مى گويند مى خواهيم سهام عدالت بدهيم سهام 
بنده و اعضاى خانواده در ســايت هست، ولى به حساب ما نمى ريزند، چرا؟ 

9150008409
 يك عده تو مملكت آن قدر كه براى شكســت برجام دعا مى كنن براى 

فرج دعا نمى كنن. 9150004602
 صدا و سيماى دهه شــصت و اوايل هفتاد كجا و اكنون كجا. از فيلم ها 
و سريال هايش گرفته تا پيام هاى بازرگانى اش و حتى مصاحبه هاى خبرى 
آن همه و همه نقش انگيزشــى براى اشاعه فساد و بى بندوبارى در جامعه 
دارند. بترســيد از خدا و بــه خاطر پول و ماديات فســاد را ترويج نكنيد. 

9150002294
 رئيس جمهور همراه ديگران گفت معترضين حق دارند؛ كســى نفهميد 

پاسخگو كيست. 9150001136
 وزارت خارجــه اعالم كرده اركان بلندپايه نظام از جزء جزء نظام باخبر 
بودنــد، ولى مقــام معظم رهبرى بارهــا اعالم كردند كــه درمورد برجام 
وارد جزئيات نمى شــوند؛ دولت بى تدبير نا اميــد ديگه بس كنيد تا كى 
مى خواهيد آن قدر دروغ بگوييد؟ اكنون پنج ســال ونيم اســت از برجام 
بــى فايده و زيانبار حرف مى زنيد برويد به اقتصاد مردم رســيدگى كنيد. 

9110006820

حضرت زينب  پيشگام 
و پيشواى مقاومت اسالمى

يكى از بارزترين صفاتــى كه براى حضرت 
زينب(س) بيان شده است، عقيله بنى هاشم 
و عالمه غيرمعلمه اســت. بررسى تاريخى 
نشــان مى دهد، اطالق اين صفات بى دليل 
نبوده، زيرا حضور حضــرت زينب(س) در 
ماجراى كربال چنان اســتوار و با مؤلفه هاى 
رهبرى همراه است كه گويى وارث حضرت 
زهرا(س) و نماينده دين رســول اهللا(ص) 

است. 
حضرت زينــب به عنوان يك زن به نمادى 
روحانى و انقالبى براى مســلمانان شناخته 
شــد و حتى برخى از امت اسالم، ايشان را 
صاحــب «حزن انقالبى مقــدس» مى نامند 
كه در جان مسلمانان نفوذ كرده و پرچمدار 
فرهنگ عاشورايى شــده است. آنچه ما در 
تفسير تاريخ عاشــورا از آن به عنوان نماد 
صبر، مبارزه، انقالبى گرى و آرمان خواهى 
ياد مى كنيم، امروزه تفســير ديگرى دارد. 
زينب كبــرى(س) نماد مبارزه براى تحقق 
حقوق بشــر با شــعار پيروزى حق برباطل 
اســت. افزون بــر اين، همــه فعاليت هاى 
مقاومت اســالمى در جهان اسالم،كه امروز 
پررنگ تر از گذشــته شده است، برگرفته از 
الگويى است كه بنت على(ع) براى ما ترسيم 
كرده اســت. اگر روزى درس هاى حضرت 
زينب(س) را فراموش كنيم، مقاومت پيروز 
نخواهد شد و ماجراى مقاومت فلسطين به 
پايان خواهد رسيد. ســخنرانى ها و خطبه 
خوانى هــاى كوبنده حضــرت زينب(س) 
در برابــر نماد كفر و ظلم تاريخ، ايشــان را 
بــه عنوان نماد مقاومــت و در راه عقيده و 
نهضت اســالمى تبديل كرد. البته بايد به 
زمينه هايى كه موجب شد زينب كبرى(س) 
به چهره اى تاريخى تبديل شــود نيز دقت 
كرد. عقيله بنى هاشم(س) از همان دوران 
كودكى داراى هوش سرشــارى بود و راوى 
خطبه فدك اســت. حفظ و درك مضامين 
عالى خطبــه فدكيه، حفظ قرآن و احاديث 
پيامبــر(ص)، درك احكام اســالمى، بيان 
قواعــد تربيتى و اصول اخالقــى، برگزارى 
مجالــس علمى و تفســيرى بــراى زنان 
مدينه و كوفه و بيــان خطبه هاى انقالبى؛ 
از زينب(س) قهرمانى تاريخى و پيشــگام 
در جهاد و مقاومت اســالمى ساخته است. 
بى ترديــد عوامل وراثت، ايمان و تســليم 
مطلق در برابر خداوند و ولّى خدا موجب شد 
چنين شــخصيتى براى آينده جهان اسالم 
خلق شود. حضرت زينب(س) در خانه امام 
على(ع) پرورش يافته اســت. برادر ايشان 
امام حســين(ع) اســت كه هنگام شهادت 
على اصغر مى فرمايــد: اين مصيبت بر من 
آسان اســت، زيرا در محضر خداست. اين 
كالم هاست كه در قلب زينب نشسته است 
و وجود ايشان را سراســر از ايمان و يقين 
گردانيد، ايمان و يقينى كه او را به درجه اى 
از صبر رســاند كه در برابر سيل مصيبت ها 
ثابت قدم نگه داشــت. نكته مهم اين است 
كه همه اين ويژگى هاى منحصر به فرد در 
وجود يك بانوى مسلمان جمع شده است؛ 

مسئله اى كه نبايد از آن غافل شد. 
 در تفكرات اســتعمارى غربى، موضوعات 
مربوط به زنان جايگاه محورى مهمى جهت 
مبارزه با اسالم و مسلمانان و تسلط بر امور 
مسلمانان يافته است. غرب همواره به دنبال 
آن اســت تا با استفاده از ابزارهاى گوناگون 
بخصوص رسانه هاى محلى و بين المللى از 
موضوع زن به نفع خود سوء استفاده كرده 
و مســلمانان را از موضوعات حياتى نظير 
تعليم و تربيت، فرهنگ، علم، آزادى، قدرت 
اقتصادى و نظامى و هر آنچه با سرنوشــت 
مســلمانان گره خورده اســت، غافل كند. 
اما حقيقت آن اســت كه اســالم براساس 
ظرفيت هاى طبيعــى و بيولوژيكى زنان در 
جامعه و خانواده، حقوقــى باالتر از جوامع 
غربى براى زن در نظر گرفته است. قوانين 
اســالم هرگز عامل مشــكل يا مانع براى 
زن نيســت، بلكه برعكس موجب تسهيل 
فعاليت هاى زن است. اين حقوق حفاظتى 
و صيانتى اســالم، به زن حقوق مادى اعطا 
كرده كه به هيچ احدى اجازه دست اندازى 
به آن را نمى دهد. بيش از 14 قرن اســت، 
زن در اســالم از جايگاه اقتصــادى كامًال 
مستقل و آزاد در تصرف اموالش بدون اذن 
شــوهر برخوردار است. زن در اسالم ستون 
خانواده و جامعه است كه حيات و بناى آن 
را تحــت تأثير قرار مى دهــد. او مدير خانه 
است. او مادر و مربى نسل هاست، او تحريك 
كننده عاطفه جوانان و ياريگر مردان است، 
همان گونه كه حامى پيشــرفت و توســعه 
جامعه اســت. در اين آموزه هاى متعالى ما 
شــاهد رهبرانى از اجتماع زنان هستيم كه 
تاريخ را تكان داده اند، حضرت زهرا و زينب 
كبرى(س) الگوى مسلّم اين حركت متعالى 
و پيشرفته و بهترين الگوى عملى براى زنانى 
هستند كه در قرن21 به دنبال رشد و تعالى 

و حقوق از دست رفته زنان هستند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر  مى  الخنساء 
استاد ارشد حقوق دانشگاه بيروت و 
  عضو مجمع علمي اهل البيت

صداى مردم   

خبــــــر

ايران هشدار داد
ناوهاى ائتالف  از منطقه رزمايش دور شدند

تسنيم: سخنگوى رزمايش محمدرسول 
اهللا(ص) ارتش، از ترك منطقه رزمايش 

توسط دو ناو ائتالف پس از هشدار 
هواپيماهاى ايرانى خبر داد.

صبح ديروز و با رمز يا رسول اهللا(ص) در 
مرحله نخســت نمايش قدرت رزمايش 
مشترك محمد رسول اهللا (ص) تيپ 41 
نيروى زمينى ارتش در حضور امير سرلشــكر موســوى فرمانده كل ارتش انواع 
راكت هاى نقطه زن نازعات و فجر 5، توپ 155 ميليمترى خود كششى با هدايت 

ليزر و توپ 122 ميليمترى اتوماسيون شده را شليك كرد.
همچنين يگان هاى شــناور سطحى، زيردريايى هاى سبك و سنگين، تيپ هاى 
تكاور و تفنگدار ساحلى و يگان هاى هوادريا اعم از انواع بالگردهاى ضد سطحى، 
ضد زيردريايى و هواپيماهاى گشت شناسايى بال ثابت نيروى دريايى ارتش به 
صورت همزمان در محدوده هاى از پيش تعيين شــده به وســعت 2 ميليون و 

دويست هزار كيلومتر مربع مستقر شدند.
امير دريادار دوم سيد محمود موسوى معاون عمليات ارتش و سخنگوى رزمايش 
مشترك محمد رسول اهللا(ص) اعالم كرد: بامداد ديروز و در ساعات اوليه مرحله 
نمايــش قدرت، دو فروند از ناوهاى ائتالف كه به منظور پايش يگان هاى نيروى 
دريايى ارتش به محدوده رزمايش نزديك شــدند، توسط پهپادهاى اين نيرو به 
صورت دقيق شناسايى و پس از اعالم به قرارگاه تاكتيكى رزمايش، هواپيماهاى 
گشت و شناسايى با پرواز بر فراز ناوهاى ائتالف به آن ها هشدار و اين ناوها منطقه 
رزمايش را ترك كردند. وى افزود: در اين مرحله از رزمايش، نيروى زمينى ارتش 
در جنوب شرق كشور با به كارگيرى يگان هاى جنگ نوين، عمليات تك محدود 
روزانــه، كمين با قابليت انعطاف، عمليــات رزم ناهمتراز، عمليات ضد زره براى 
افزايش قدرت عليه واحدهاى زرهى و مكانيزه را اجرا كرد. دريادار دوم موســوى 
خاطرنشان كرد: بالگردهاى هوانيروز در اين رزمايش با اجراى عمليات هلى برن 
و شــليك انواع راكت ها گوشــه اى از اقتدار و توانمندى اين يگان را به نمايش 

گذاشتند.

ديگر مؤسسه 
غيرمجاز نداريم و 
همچنين دستور 
دادم مجوز 
بانك خصوصى 
داده نشود؛ زيرا 
اين مجوزهاى 
بى حساب مشكل 
درست مى كند

بــــــــرش

نيروى زمينى ارتش در حضور امير سرلشــكر موســوى فرمانده كل ارتش انواع 

شماره پيامك: 30004567

  سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به پرسش قدس:

 آيت اهللا  آملى الريجانى:

 وزارت كشور  تشكيل مى دهد

بايد نفوذ ايران را به وزيرخارجه فرانسه بفهمانيم

اجازه نمى دهيم برخى جريان ها هزينه آشوب را كم كنند

«شوراى گفت و گوى سياسى» براى هم انديشى احزاب

 سياست/ آرش خليل خانه  سخنان اخير «ژان ايو لودريان» 
وزيرخارجه فرانسه در گفت و گو با لوفيگارو و ادعاى او درباره اينكه 
ايران درباره موشك هاى بالستيك خود وارد گفت و گو شده  و تأكيد 
او بر اينكه در ســفر به ايران قصــد دارد درباره نفوذ منطقه اى و 
حمايت مالى تهران از حزب اهللا لبنان و حوثى ها رايزنى كند، بازتاب 

گسترده اى بويژه در رسانه هاى داخلى ايران داشته است.
هفته گذشــته نيز روزنامه فايننشــال تايمز انگليس مدعى شد: 
وزيران خارجه آلمان، فرانسه و انگليس در نشست اخير بروكسل 
با وزيرخارجه ايران درباره آغاز مذاكرات گســترده موشكى توافق 
كرده اند. اين گزارش اما با واكنش و تكذيب شديد وزارت خارجه و 

وزير دفاع كشورمان، روبه رو شد.

 مذاكره موشكى نه، منطقه چرا!
پس از ســخنان اخير وزيرخارجه فرانسه اما ديروز بهرام قاسمى 
هرگونه مذاكره موشــكى را بار ديگر رد كرد، اما رايزنى با «ژان ايو 

لودريان» درباره نفوذ منطقه اى ايران را امرى طبيعى خواند.
سخنگوى وزارت خارجه، ســخنان وزيرخارجه فرانسه در مورد 
اينكه كشــورهاى اروپايى با ايران وارد مذاكره موشكى شده اند را 
رد كرد و گفت: اگر چنين نقل قولى از ايشــان مطرح شده است، 
تكذيب مى شود. ما مذاكراتى در مورد مسائل موشكى نداشته ايم و 
همان طور كه پيش از اين گفته ايم، در ارتباط با مسائل دفاعى و 
موشكى مان مذاكره اى با هيچ كس نداريم و اين خط قرمز ماست 
و اجــازه ورود ديگران را به اين خط قرمزها نمى دهيم. وى افزود: 

دســتور كار مذاكرات با اين مقام فرانسوى هنوز قطعى نشده، اما 
ما طيف وسيعى از موضوعات سياسى و اقتصادى را براى رايزنى 
داريم كه مسائل بين الملل و منطقه مانند هر مذاكره ديگرى دنبال 

خواهد شد.

  وزيرخارجه فرانسه در اشتباه است
قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره اينكه گفته هاى 
وزيرخارجه فرانســه مبنى بر اينكه سياســت اين كشور توازن و 
ســختگيرى در مورد ايران اســت، يعنى حفظ برجام و همزمان 
چارچوب بندى برنامه موشــكى ايــران و تأكيد وى بر اينكه اگر 
ايران در اين زمينه همكارى نكند به تمايل براى توسعه تسليحات 
هسته اى متهم خواهد شد، ديگر گمانه زنى رسانه اى  نيست، آيا 
دستگاه ديپلماسى اين سخنان يك مقام رسمى را هم نشانه فشار 
اروپايى ها قلمداد نمى كند؟ گفــت: روابط ايران و اروپا در مرحله 
توســعه قرار دارد و آمريكا و ديگران سعى مى كنند با استفاده از 
ابزارهاى مختلف و ايجاد فشار بر اروپا، فاصله ايران با اين كشورها 

را زياد و با اخالل مواجه كنند.

 بايد نفوذ ايران را به فرانسوى ها تفهيم كنيم
وى تصريح كرد: بى گمان مواضع ما و فرانســه در همه موضوعات 
مشــابه نيست، ولى جمهورى اسالمى ايران نشان داده فشارپذير 
نيست و زير سياست هاى سختگيرانه، مواضعش را تغيير نخواهد 
داد.  ســخنگوى وزارت خارجه اظهارداشت: اگر چنين سخنانى 

از ســوى وزيرخارجه فرانسه بيان شده بيگمان ايشان در اشتباه 
كامل است و شايد هنوز با جامعه ايران و كشور ما آشنايى كافى 
ندارد و بايد در تاريخ ايران و مواضعى كه در قبال تهديدها داشته، 

مطالعه كند.
قاسمى خاطرنشان كرد: ايران نشان داده در مقابل فشارها مى تواند 
از خــودش دفاع كند و توانمندتر از گذشــته در عرصه جهانى و 
منطقه اى حضور داشته باشد. ما به طور حتم بايد با ايشان درباره 
مســئله نفوذ ايران صحبت كنيم و حرف هاى زيادى با او داريم، 
درباره اينكه نفوذ چيســت. وى تصريح كرد: بى گمان نفوذ ايران 
در منطقه وجود دارد و بى ترديد اين نفوذ مثبت است و از ثمرات 
آن كشورهاى اروپايى و منطقه از جمله فرانسه استفاده كرده اند 
و اگر نبود اين نفوذ و اقتدار ايران، قطعاً امروز در دمشــق و بغداد 
تروريست هاى داعشى حكومت مى كردند و در قلب اروپا دست به 
ترور و عمليات انتحارى مى زدند؛ بنابراين بايد برخى مفاهيم را به 

فرانسوى ها تفهيم كنيم.

فارس: رئيــس قوه قضائيه با بيان اينكه عــده زيادى از 
بازداشت شدگان در جريان حوادث اخير كشور كه فريب 
خــورده و مرتكب تخريب اموال نشــده بودنــد، از رأفت 
اسالمى برخوردار شدند، گفت: اما با افراد شرور، تخريبگر 
و مرتبطان با كشــورهاى بيگانه در جريان حوادث اخير 

قاطعانه برخورد مى كنيم.
آيــت اهللا آملى الريجانى در جلســه مســئوالن عالى 
قضايــى با بيان اينكه كشــورى مانند عربســتان فقط 
تابع آمريكاست، اما جمهورى اســالمى داراى اقتدار و 
استقالل اســت، افزود: اســتقالل ايران در عمل و نظر 
و القاى اين انديشــه در منطقه و جهان همواره موجب 
هراس آمريكاست و اين ترس ســبب شده است امروز 
هم با همه توان همان مســير 40 ســال گذشته را در 
دشمنى با جمهورى اسالمى دنبال كنند. رئيس دستگاه 
قضا با بيان اينكه بســتن راه نفوذ از جمله عبرت هايى 
است كه بايد در حوادث مختلف مورد توجه قرار گيرد، 
خاطرنشــان كرد: مردم نبايد اجازه دهند كه انتقادها و 

اعتراض هايشان با آشــوبگرى عده اى تغيير چهره دهد. 
متأســفانه در جريان حوادث اخيــر برخى روزنامه هاى 
زنجيره اى و افراد اين گونــه القا مى كردند كه بروز اين 
حــوادث در جامعه اشــكالى ندارد. آيا واقعاً آشــوب و 

تخريب و ساختارشكنى اشكالى ندارد؟
وى افزود: ما از ابتدا به دادســتان هاى سراســر كشــور 
توصيه كرديم ميان فريب خوردگان و آشوبگران تفكيك 
قائل شــوند. بر همين اســاس، عده زيادى از بازداشت 
شدگان كه فريب خورده و مرتكب اقدام هاى آشوبگرانه 
و تخريب اموال نشــده بودند از رأفت اسالمى برخوردار 
شدند، اما نبايد مسئله به اين سمت سوق داده شود كه 
به اصل برخورد با افراد شرور، تخريبگران و مرتبطان با 
بيگانه، اشــكال بگيرند. ما قاطعانه و در چارچوب قانون 
با اين گروه ها برخــورد خواهيم كرد و اجازه نمى دهيم 
برخى افراد و جريان ها هزينه آشوب ها را كم كنند، زيرا 
معتقديم پايين آمدن هزينه آشــوب ها براى آشوبگران، 

امنيت، اقتدار و حقوق مردم را تهديد خواهد كرد. 

ايسنا: دبير كميسيون ماده 10 احزاب گفت: وزارت 
كشور بنا دارد در قالب «شوراى گفت و گوى سياسى» 
براى هم انديشــى با احزاب درباره مسائل سياسى 
كشور، جلســاتى را برگزار كند. بهرام سرمست در 
نشست خبرى با اشاره به نشست هم انديشى دبيران 
كل احزاب با معاون سياسى وزير كشور افزود: در اين 
نشست بحث هاى خوبى درباره مباحث روز و وقايع 

اخير صورت گرفت و همين طور با موضوع وحدت و 
انسجام و منافع ملى هم انديشى شد. وى ادامه داد: 
اين مسئله نشان داد، احزاب به بلوغ سياسى مناسبى 
دست يافته اند و معاونت سياسى و وزارت كشور بنا 
دارد اين جلســات را در قالب «شوراى گفت و گوى 
سياســى» براى هم انديشــى با احزاب در خصوص 

مسائل سياسى كشور ادامه بدهد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

نصب پيام معارفى آيين سالروز والدت حضرت زينب(س) در حرم مطهر رضوى   آستان: به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى، پيام معارفى سالروز والدت حضرت زينب(س) 
در قالب هشت بنر طراحى و در سطح حرم مطهر رضوى نصب شد. آشنايى و آگاهى دهى نسل جوان با خصوصيات برجسته حضرت زينب(س) از اهداف به نمايش در آوردن تابلوهايى با عنوان پيام معارفى حضرت 

زينب(س) در حرم مطهر رضوى است. معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى در طول سال محصوالت فرهنگى تبليغى متناسب با مناسبت هاى مختلف توليد و به زائران و مجاوران امام رضا(ع) ارائه مى كند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r زائران محروم استان زنجان 
در زائرشهر رضوى اسكان يافتند

آستان: 184 زائــر محروم و نيازمند 
اســتان زنجان در قالب چهار كاروان 
«مهر درخشــان رضوى» به مشــهد 
مقدس مشرف شــدند و در زائرشهر 
رضوى اســكان يافتند. اين زائران به 
مدت ســه روز ميهمان امام رضا(ع) 
هستند. اســكان، پذيرايى و حمل و 
نقل اين گروه بر عهده معاونت امداد 

مستضعفان آستان قدس رضوى است. اين زائران عالوه بر بهره مندى از فضاى معنوى 
حرم مطهر رضوى يك وعده غذا نيز ميهمان ميهمانسراى حضرت رضا(ع) خواهند بود.

تشرف جمعى از محرومان استان تهران به حرم رضوى 
آستان: جمعى از محرومان استان تهران براى نخستين بار آستان بوس درگاه امام انس 

و جان حضرت على بن موسى الرضا(ع) شدند.
اين گروه كه متشكل از 50 نفر از محرومان مناطق مختلف تهران بودند، در ميان اشك 
و آه و با دل هايى لبريز از شوق زيارت امام مهربانى ها به حرم مطهر رضوى مشرف و از 

فيض زيارت اين امام رئوف بهره مند شدند.
اين گروه از زائران به همت آستان قدس رضوى از مناطق جنوب تهران شناسايى شدند.

دانش آموزان گلشهرى، مدافعان حرم را نقاشى كردند
ويــژه  نقاشــى  كارگاه  آســتان: 
دانش آموزان حاشيه شهر برگرفته از 
خاطره گويى رزمندگان تيپ فاطميون 
در فروشــگاه شعبه شــهداى تيپ 
فاطميون مدافع حرم به نشر واقع در 
شهرك شهيد آوينى (منطقه گلشهر) 

مشهد برگزار شد.
در اين كارگاه نقاشــى، فصيحى فر از 

رزمندگان مدافع حرم از تيپ فاطميون بخشى از خاطرات خود را از روزهاى دفاع از 
حرم براى دانش آموزان نقل كرد.

خاطرات اين رزمنده مدافع حرم دستمايه نقاشى دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلى 
شد كه در اين كارگاه شركت كرده بودند و هر يك از آن ها به فراخور برداشت خود از 

خاطرات اين رزمنده، آن ها را روى كاغذ به تصوير كشيدند.
نقاشى دانش آموزان شــركت كننده در اين كارگاه آموزشى همزمان با افتتاح رسمى 
فروشگاه شعبه شهداى تيپ فاطميون مدافع حرم به نشر در قالب نمايشگاهى در همين 

فروشگاه در معرض ديد عالقه مندان و بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت. 

تا پايان دى ماه 1396 محقق شد
آماده سازى 3200 ساعت مصاحبه 

در بخش تاريخ شفاهى آستان قدس رضوى
آستان: به همت كارشناسان بخش 
تاريخ شــفاهى مديريت امور اسناد 
و مطبوعات آســتان قــدس رضوى، 
مراحل آماده ســازى بيش از 3200 
ساعت مصاحبه در پايان دى ماه سال 

جارى در اين بخش به پايان رسيد.
مسئول بخش تاريخ شفاهى آستان 
قــدس رضوى با بيان اين خبر گفت: 

اين مصاحبه ها در قالب گفت  وگو با 1249 نفر از شخصيت ها، مطلعان و معتمدان در 
مشهد و برخى شهرستان ها در 2625 جلسه صورت گرفته و مراحل آماده سازى آن ها، 
اعم از پياده سازى، بازشنوايى، تايپ، نمايه سازى و ورود اطالعات به رايانه به طور كامل 

انجام شده است.
محمد نظرزاده با بيان اينكه تمامى فايل هاى متنى مصاحبه ها به صورت حرفى- عددى 
آرشيو شــده اند، گفت: اين فايل ها عالوه بر ورود اطالعات به نرم افزار سيمرغ، پس از 
قرار دادن صفحه عنوان و واتر مارك كردن (نشــانه گذارى) آن ها در نرم افزار ديگرى 
كه قابليت جســت وجوى موضوعى دارد، قابل بارگذارى است. نظرزاده ابراز كرد: اين 
مجموعه مصاحبه تاريخ شــفاهى كه مراحل آماده سازى را به طور كامل سپرى كرده 
است، با توجه به سياست هاى سازمان و رعايت مسائل ايمنى، آمادگى ارائه در فضاى 

مجازى را دارد و محققان مى  توانند از نسخه ديجيتال آن ها استفاده كنند.

صادرات محصوالت گلخانه اى مزرعه نمونه به امارات
آستان: سرپرســت مؤسسه كشت 
و صنعــت مزرعه نمونــه از صادرات 
محصوالت گلخانه اى اين مؤسسه به 

امارات متحده عربى خبر داد.
على اورعى زارع گفت: محصوالت 
گلخانــه اى مزرعه نمونه شــامل 
گوجه چرى و فلفــل دلمه رنگى 
اســت كه هفته اى 3,5 تن به اين 

كشور ارسال مى شود.
وى ادامه داد: عالوه بر اين، روزانه يك تُن از اين محصوالت در هايپرماركت هاى داخل 
استان و تهران عرضه مى شود. اورعى زارع هدف از صادرات محصوالت گلخانه اى مزرعه 
نمونه را معرفى محصوالت به خارج كشور، بازاريابى و دستيابى به ارزش افزوده باالتر 
عنوان كرد. وى ادامه داد: همچنين اين محصوالت به منظور پوشش نياز مصرف كننده 
نهايى، حذف واسطه ها، برندسازى و بازاريابى، در هايپرماركت هاى استان و تهران عرضه 
مى شود. اورعى زارع با اشاره به اختصاص 2,5 هكتار گلخانه براى پرورش محصوالت 
مذكــور گفت: اين محصوالت در دو گلخانه يك هكتارى و يك گلخانه نيم هكتارى 

كشت شده است.

خـــبر

كاشانى    مروج   قدس/ محمدحسين 
تخصصى  فوق  بيمارستان  پرستارى  مدير 
رضوى تأكيد كرد: هيچ محرومى از دريافت 
رضوى،  بيمارستان  در  پزشكى  خدمات 

محروم نيست. 
ســعيد عســگرزاده به بهانه روز پرستار در 
گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به بازديد 
توليت آستان قدس رضوى از اين بيمارستان 
تصريح كرد: حجت االســالم والمســلمين 
رئيســى در بازديد از بيمارستان رضوى دو 
توصيه مهم داشتند؛ نخست آنكه رسيدگى 
و درمان هيچ بيمارى به خاطر نداشتن تمكن 
مالى مشــروط به تأمين منابع مالى نشود و 
معطل نماند؛ نيز هيچ بيمارى به خاطر نبودن 
تخصص خاص پزشكى از اين بيمارستان به 

ساير مراكز درمانى ارجاع داده نشود.
وى افــزود: در راســتاى اجرايــى شــدن 
رهنمودهــاى توليت معزز آســتان قدس 
رضوى، كميته مددكارى بيمارستان رضوى 
از مهر سال گذشته و با عضويت مديرعامل، 
معاون درمان بيمارستان، مدير پرستارى و 

نماينده حراست تشكيل شده است.
مدير پرســتارى اين بيمارستان تأكيد كرد: 
وظيفــه اين كميته كمك بــه محرومان و 
اقشار ضعيف در هنگام مراجعه به بيمارستان 
است، به گونه اى كه بيمارانى كه به صورت 
فورى در بخش اورژانس بيمارستان بسترى 
مى شــوند، تحت هيچ شــرايطى به خاطر 
مســائل مالى روند رسيدگى به درمان آنان، 

معطل نمى ماند.
اين مقام مسئول يادآور شد: البته در شرايط 
غيراورژانسى چنانچه بيمارى به علت نداشتن 
تمكن مالــى نتواند هزينه هــاى درمانى را 
پرداخــت كنــد، مطابق مصوبــات كميته 
مددكارى بيمارســتان، فقط در مواردى كه 
امكان ارائه خدمات درمانى در مراكز دولتى 
امكانپذير نباشد، خدمات مربوط به صورت 

رايگان در اين بيمارستان انجام مى شود.
عســگرزاده اضافه كرد: در ايــن ارتباط 
PeT.)بــه خدمات پت اســكن مى توان 

و  آزمايشــگاهى  خدمــات   (SCAN
پاراكلينيكى خاصى كه مراكز دولتى قادر 
به انجام آن نباشد و... اشاره كرد كه در اين 

بيمارستان انجام مى شود.
وى در توضيح خدمات پتاسكن گفت: اين 
اسكن نوعى اســكن از تمام بدن در زمينه 
تشخيص ميزان نفوذ سلول هاى سرطانى در 
اعضا، بافت ها و جوارح مختلف است كه پيش 
از آغاز شيمى درمانى و راديوتراپى در بيماران 

سرطانى انجام مى شود.
عسگرزاده عنوان كرد: انجام اين نوع اسكن 
چون نيازمند وجود تجهيزات پزشكى خاص 
است، فقط توسط اين بيمارستان در سطح 

استان خراسان رضوى انجام مى شود.
مدير پرستارى ابراز داشت: در اجراى توصيه 
و رهنمود دوم توليت معزز آســتان قدس 
رضوى مبنى بر ارجاع ندادن بيماران به خارج 
از بيمارستان به دليل نبود تخصص پزشكى 
خاص، بخش بيمارى هاى داخلى بيمارستان 
رضوى از ابتداى سال 1396 با ظرفيت 20 
تخــت در جهت ارائه خدمــات مطلوب به 
مراجعه كنندگان و كاهش نگرانى و اضطراب 

از بيماران در اين بيمارستان افتتاح شد.
وى اشــاره كرد: ارائه خدمات به بيماران در 
زمينه بيمارى هاى داخلى از جمله مواردى 
اســت كه معموالً بيمارســتان هاى بخش 
خصوصى و غيردولتى به داليل گوناگون به 
سراغ آن نمى روند و در اين زمينه نيز هزينه 
نمى كنند، اما اين بيمارســتان به لحاظ ارائه 
خدمات بهتر و شايسته تر به مراجعه كنندگان 
و رفــع نگرانــى از بيمــاران در اين زمينه 
ورود پيدا كرده اســت. مدير پرستارى اين 

 ICU بيمارستان يادآور شد: راه اندازى بخش
داخلى با پيشرفته ترين امكانات و ظرفيت 9 
تخت از ديگر اقدام هاى انجام شده در راستاى 
اجرايــى كردن توصيــه دوم توليت محترم 
آستان قدس رضوى بوده كه هم اكنون تأمين 
نيروى متخصص انسانى در اين زمينه با دقت 

و جديت كافى در دست اقدام است.

 با نهادهاى حمايتى و خدمت رسان 
همكارى داريم

اين مقــام مســئول در زمينــه اقدام هاى 
بيمارســتان رضوى در جهت يارى رساندن 
به محرومــان در حوزه بهداشــت و درمان 
اظهار داشــت: از ابتداى ســال جارى بحث 
ارائه آموزش هــاى الزم در جهــت ارتقاى 
سالمت همگانى در مناطق محروم حاشيه 
شهر مشهد با حضور پرســتاران مرد و زن 
اين بيمارستان و در دبيرستان هاى دخترانه 
و پسرانه انجام شده اســت كه اين روند در 

مناسبت هاى خاص در طول سال نيز انجام 
مى شــود. عســگرزاده در زمينه حمايت از 
محرومان تصريح كرد: با هماهنگى به عمل 
آمده با كميته امداد امام خمينى (ره)منطقه 
3 مشــهد، تعداد 165 نفــراز كاركنان اين 
بيمارستان به طور داوطلبانه ماهيانه مبلغى 

از حقوق خود را در جهت حمايت و كمك به 
فرزندان بى سرپرست زير نظر كميته مذكور 

به اين امر خداپسندانه اختصاص مى دهند.
وى متذكــر شــد: در همين راســتا به طور 
ميانگين در مجموع ماهيانه حدود 5 ميليون 
و 500 هزار تومان به صــورت اهدايى از اين 
طريق به اين امرخيرخواهانه اختصاص مى يابد. 
او اضافه كــرد: در ادامه تعامــل با نهادهاى 
حمايتــى و خدمت رســان از جمله كميته 
امداد امام خمينى(ره) قرار است كارگروه هاى 
تخصصــى تحت عنوان «طرح شــفا»، «طرح 

كوثر» و... براى كمك و يارى به ســالمندان، 
ناتوانان و بيمــاران زمين گير، كمك هزينه 
ازدواج و... توسط كمك هاى داوطلبانه از سوى 
كاركنان اين بيمارستان و با هماهنگى كميته 
امداد امام خمينى(ره) به اين امور اختصاص 
يابد. عســگرزاده در زمينه خدمات درمانى، 

پزشكى و پرســتارى ارائه شده در شهرستان 
سرخس نيز گفت: حسب رهنمودهاى حجت 
االسالم والمسلمين رئيســى و با هماهنگى 
بنياد ســالمت رضوى در تاريخ هاى 13، 14، 
20 و 21 دى ســال جارى يك تيم درمانى 
متشكل از پزشــكان متخصص و عمومى با 
سفر به شهرستان ســرخس به ارائه خدمات 
تخصصى درمانى در روستاهاى مناطق محروم 
اين شهرســتان پرداختند. همچنيــن ارائه 
آموزش هاى مربوط به ارتقاى ســالمت بين 
ساكنان مناطق حاشيه شهر مشهد با حضور 
در مســاجد و مدارس اين مناطق از ســوى 
پرستاران اين بيمارستان تا پايان سال جارى 

با جديت دنبال مى شود.

 ارايه طرح هاى سالمت 
به مناطق محروم مشهد

ايــن  پرســتارى  مديــر 
بيمارســتان به انجام طرح 
غربالگــرى فشــار خون و 
قندخون در ســال گذشته 
توسط پرستاران بيمارستان 
رضــوى به عنــوان يكى از 
اين  ســالمت  طرح هــاى 
بيمارستان در مناطق محروم 
مشهد ارايه شده هم اشاره و 
خاطرنشــان كرد: اين طرح 
ســال 1395 در مناطــق 
خواجه ربيع، كمربندى(صد 
مترى مشــهد) و برخى از 

ديگر مناطق حاشــيه اى شهر مشهد و در 
راستاى خدمات رسانى به محرومان از سوى 

اين بيمارستان انجام شده است.
مدير پرســتارى بيمارستان فوق تخصصى 
رضوى گفت: انتساب بيمارستان رضوى به 
تشــكيالت مقدس حضرت رضا(ع) موجب 
گرديده كه بسيارى از مراجعه كنندگان در 
زمينه دريافت انواع خدمات درمانى و پزشكى 
در مقوله سالمت، بهداشت و درمان به اين 
بيمارســتان مراجعه كرده و انتظار دريافت 
بهترين خدمات الزم در اين زمينه را نيزدارند 
كــه اين خود از اهميت بســزايى برخوردار 
است. عسگرزاده به جايگاه اين بيمارستان در 
سطح استان و كشور اشاره كرد و گفت: اين 
بيمارستان در زمينى به مساحت حدود 40 
هكتار و در دو فاز ساخته شده است كه فاز 
اول آن با زيربناى حدود 56 هزار مترمربع در 
پنج طبقه و فاز دوم آن نيز با زيربناى حدود 
37 هزار و 500 مترمربع در 6 طبقه ساخته 
شده است. وى ادامه داد: در تاريخ دوم بهمن 
سال 1384 اين بيمارستان با ظرفيت 347 
تخت شامل 19 بخش بســترى، 6 بخش 
سرپايى، سه بخش پاراكلينيك، كلينيك و 

داروخانه در حال خدمت رسانى است.

در پى رهنمود توليت آستان قدس رضوى به نتيجه رسيد

 بيــن تمام نظــرات مردم فقــط با آن هيچ محرومى در بيمارستان رضوى محروم نيست
قسمت كه خواننده اى نوشته بود خادمان 
گرامى در هواى ســرد در صحن ها حضور 

دارند و اذيت مى شوند، موافق هستم.
09100000481

 يكى از پاركينگ هاى زيرگذر حرم مطهر 
را به خودروهــاى زائران (پالك هاى غير از 
مشــهد) اختصاص بدهيد تا از سرگردانى 
ميهمانان حضرت جلوگيرى شــده و رسم 

ميهمان نوازى را بجا آورده باشيم.
09150003709

 آستان قدس منشأ اثر بسيارى ازرويدادهاى 
مهم در تاريخ خراســان بوده، حاال وقت آن 
رسيده كه به تأســيس انجمن مفاخركهن 
سرزمين خراسان كمك كند؛ خراسان بزرگ 

كه زادگاه اكثربزرگان ايران است.
09360006158

 امروز درد جامعه، بيــكارى جوان هاى 
تحصيلكــرده و فرار نخبــگان از مملكت 
اســت. دادن يك غذاى ميهمانسرا آن هم 
با اين امكانات مالى، دردى را دوا نمى كند. 
هــر روز بايد يك شــركت دانش بنيان يا 
مركز مطالعات علمــى براى افراد صاحب 
نظــر و داراى دانــش در دورتريــن نقاط 

مملكت تأسيس و راه اندازى كنيد.
09150003045

 خوب است آستان قدس در مسيرهاى 
ورودى مردم به صحن هــاى حرم مطهر، 

چادرهاى متحرك تعبيه كند.
09150001424

 چهار خيابان منتهى به حرم مطهر امام 
رضا(ع) هيچ كدام پايانــه اتوبوس ندارند! 
چهار پايانه هر كدام به مساحت چهار هكتار 
الزم اســت. ســاختمان هاى بلند مرتبه و 
برج ها و هتل ها، زمين هاى آزادشده اطراف 
حرم را بسرعت تملك كردند و براى مديران 
آستان قدس مشكل ســاز شده اند. آستان 
قدس بايد از ســاخت و ساز در زمين هاى 

باقى مانده جلوگيرى كند. 
09390008757

 لطفاً دعوتنامه ميهمانسراى حضرت را 
در مساجد هنگام نماز پخش كنيد.

09150009860
 پيشــنهاد مى شــود هنگام اقامه نماز 
جماعــت در حرم مطهر امام هشــتم(ع)، 
بعضــى از درهاى حرم مطهــر كه داراى 
آينه اســت و زائران تصوير خود را در آن 
مى بيننــد با يك پارچه تيره و كدر شــود 
تا از نظر شــرعى مشكلى براى نمازگزاران 
پيش نيايد؛ مانند ورودى كفشدارى 7 به 
رواق دارالذكــر كه درهــاى چوبى داراى 

آينه است.
09380002882

 صرفه جويى و استفاده بهينه آب با توجه 
به اصل كمبود آب در مشهد و بسيارى از 
استان ها و شــهرهاى ايران ضرورى است؛ 
لطفاً در سرويس هاى بهداشتى حرم مطهر 
رضوى پيگيرى شود كه در مصرف آب از 
اسراف جلوگيرى به عمل آيد و به زائران و 

مجاوران تذكر جدى داده شود.
09150000674

 از اقدام هاى مديران حرم مطهر، مسئول 
اماكــن متبركه و خادمان و كفشــداران 
و... در ايــن روضــه منــوره و ملكوتى در 
تشــكيالت آســتان قدس، سپاسگزاريم، 
خداوند به همــه آنان قدرت و قوت انجام 
بيشــتر خدمات به زائران امام رضا(ع) را 

عنايت فرمايد.
09120003878

صداى مردم

در راستاى اجرايى 
شدن رهنمودهاى 

توليت معزز آستان 
قدس رضوى، 

كميته مددكارى 
بيمارستان رضوى 

از مهر سال گذشته 
و با عضويت 

مديرعامل، معاون 
درمان بيمارستان، 

مدير پرستارى و 
نماينده حراست 

تشكيل شده است

بــــــــرش

 زائــر محروم و نيازمند 
اســتان زنجان در قالب چهار كاروان 
«مهر درخشــان رضوى» به مشــهد 
مقدس مشرف شــدند و در زائرشهر 
رضوى اســكان يافتند. اين زائران به 
مدت ســه روز ميهمان امام رضا(ع) 
هستند. اســكان، پذيرايى و حمل و 
نقل اين گروه بر عهده معاونت امداد 

ويــژه  نقاشــى  كارگاه 
دانش آموزان حاشيه شهر برگرفته از 
خاطره گويى رزمندگان تيپ فاطميون 
در فروشــگاه شعبه شــهداى تيپ 
فاطميون مدافع حرم به نشر واقع در 
شهرك شهيد آوينى (منطقه گلشهر) 

در اين كارگاه نقاشــى، فصيحى فر از 

به همت كارشناسان بخش 
تاريخ شــفاهى مديريت امور اسناد 
و مطبوعات آســتان قــدس رضوى، 

ساعت مصاحبه در پايان دى ماه سال 

مسئول بخش تاريخ شفاهى آستان 
قــدس رضوى با بيان اين خبر گفت: 

سرپرســت مؤسسه كشت 
و صنعــت مزرعه نمونــه از صادرات 
محصوالت گلخانه اى اين مؤسسه به 

على اورعى زارع گفت: محصوالت 
گلخانــه اى مزرعه نمونه شــامل 
گوجه چرى و فلفــل دلمه رنگى 
 تن به اين 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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بيمارستان فوق تخصصى رضوى به روايت آمار و ارقام

 تعداد مراجعه كنندگان روزانه براى دريافت خدمات درمانى: حدود 1700 نفر.
 تعداد افرادى كه با تشــخيص پزشك بسترى مى شوند: حدود 100 نفر در هر روز و 

جمعاً در طول سال حدود 30 هزار نفر.
 ارائه خدمات مربوط به ويزيت پزشك، آزمايشگاه، راديولوژى، پاراكلينيك و به طور كلى 

خدمات سرپايى،ساالنه حدود 600 هزار نفر.
 تعداد زائران و اتباع خارجى از ديگر كشــورهاى دنيا كه به اين بيمارســتان مراجعه 

مى كنند: ساالنه حدود 10 هزار نفر.
 اجراى ســاالنه حدود 20 تا 25 كنگره، همايش، ســمينار، سمپوزيوم و... در سطح 
بين المللى و داخلى با حضور اســتادان و متخصصان رشته هاى مختلف علوم پزشكى از 

داخل و خارج از كشور.
 تعداد پرستاران: 502 نفر(129نفر مرد، 389 نفر زن) و تعداد 268 نفر كمك پرستار.

 بيشترين مراجعه كنندگان اين بيمارستان از داخل كشور در زمينه بيمارى هاى قلبى 
(شامل: آنژيوگرافى، آنژيوپالستى و جراحى قلب باز) و در زمينه انجام عمل هاى جراحى 

سرطان كولون و سرطان پستان است.
 بيشترين مراجعه زائران و اتباع خارجى اين بيمارستان از كشورهاى مختلف دنيا در 
زمينه دريافت خدمات ســرپايى شامل: آزمايشگاه، تصويربردارى(يعنى سى تى اسكن، 
MRI و سونوگرافى) و در مورد طب هسته اى بوده و در زمينه بسترى شدن نيز شامل: 

جراحى عمومى، يد درمانى و جراحى قلب باز است.
 ســاالنه حدود 600 هزار نفر براى دريافت خدمات پاراكلينيكى، حدود 30 هزار نفر 
جهت بسترى و حدود 10 هزار نفر از بيماران و اتباع خارجى از ديگر كشورهاى دنيا به 

بيمارستان فوق تخصص رضوى مراجعه مى كنند.
 در حال حاضر 502 پرستار (129 نفر مرد و 389 نفر زن) و 268 كمك پرستار در 32 
بخش تخصصى اين بيمارستان از جمله: قلب و عروق، داخلى، اعصاب، جراحى عمومى، 

اطفال، زنان و زايمان و... مشغول خدمات رسانى به مراجعه كنندگان هستند.
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

 وزارت کشــور »شــورای گفــت و گــوی سیاســی« تشــکیل می دهــد ایســنا: بهــرام سرمســت گفــت:  پیشــنهاد تشــکیل شــورای گفت وگــوی احــزاب و وزارت کشــور مــورد موافقت 
رحمانی فضلی قرار گرفته است و باید آیین نامه و دستورالعمل آن تهیه شود. مدیر کل سیاسی وزارت کشوربا اشاره به نشست های اخیر این وزارتخانه با احزاب در خصوص مباحث روز و وقایع اخیر و 
تأکید بر اینکه  وحدت و توجه احزاب به منافع ملی نشان داد که آنها به بلوغ سیاسی مناسبی رسیده اند، اظهار داشت: بناداریم نسبت به هم اندیشی با احزاب در خصوص مسائل سیاسی کشور اقدام کنیم. 
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درجلبحمایتاروپا
برایاصالحبرجام
پیشرفتداشتهایم

ایســنا:وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 
پس از دیدار با مقامات انگلیسی اعالم کرد 
که او در راســتای جلب حمایت کشورهای 
اروپایی بــرای آن چه تنبیهات جدید علیه 
ایران خوانده و می تواند باعث جلوگیری از 
خروج آمریکا از برجام شود، پیشرفت هایی 
را داشته اســت. آسوشیتدپرس اعالم کرد: 
رکس تیلرســون وزیر خارجــه آمریکا روز 
دوشنبه پس از دیدار با ترزا می نخست وزیر 
انگلیس، مارک سدویل مشاور امنیت ملی و 
نیز بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور 
اعالم کرد که طرف ها توافق کردند که یک 
کارگروه را شــامل کارشناسان برای اصالح 

نواقص برجام تشکیل دهند. 
این در حالی است که مقامات کشورمان با 
تاکید بر این که »هرگونه مذاکره مجدد در 
مورد برجام ممکن نیســت«، تغییر در این 

توافق بین المللی را نقض آن دانسته اند.
تیلرســون خود به خبرنــگاران گفت: فکر 
می کنم یک دیــدگاه مشــترک در مورد 
اینکه برخی از بخش های توافق هســته ای 
یا رفتارهای ایران باید اصالح شــود، میان 
طرف ها وجود دارد. به گفته تیلرسون قرار 
است این کارگروه در اوایل هفته آینده برای 
بحث در مورد چگونگی اصالح نواقص برجام 
از طریق دســتیابی به یــک توافق مکمل 
دیدار کند. بوریس جانســون اعالم کرد که 
انگلیس متعهد اســت تا هر آنچه می تواند 
را در همکاری با شــرکای خود برای ایجاد 
تغییرات انجام دهــد اماتأکید کرد که این 
مهم اســت که باید بنیاد توافق هســته ای 
ایران دســت نخورده باقی بماند. تیلرسون 
همچنین قرار است در سفر بعدی اروپایی 
خود به فرانسه در همین راستا با مقامات این 

کشور گفت وگو کند.

خبر

 سیاســت/میناافــرازه   به گفته 
خبرگزاری رویترز برنامه اتحادیه اروپا برای 
راضی کردن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریــکا در خصوص حفظ برجام  به دنبال 
فشــار به ایران بــرای پذیــرش مذاکرات 
موشــکی و فعالیت های منطقه ای و قبول 
شــروط اتحادیه اروپا است. این خبرگزاری 
مطرح کرده اســت که احتماال بسته ای از 
اقدامــات را به ایاالت متحده ارائه می کنند 
که ضمن کاهش نگرانی های ترامپ درباره 

ایران، توافق هسته ای را بازگشایی نکند. 
این راهبرد می تواند شامل تهدید ایران به 
تحریم های اقتصادی برای خودداری ایران از 

آزمایش موشک های بالستیک باشد.
بخش دیگر راهبرد احتمالی اروپا، فشــار 
به ایران برای کاهش حمایت های خود از 
گروه های محور مقاومت اســت. بر اساس 
نوشــته رویترز به نظر می رســد راهبرد 
احتمالی اروپا مســایل متعــددی را که به 
اذعــان مقامــات اروپایی و 
آمریکایی هــا موجب نگرانی 
آنها درباره جمهوری اسالمی 
است را دربر بگیرد و از سویی 
درصددند این مسایل را گام 
به گام پیش برده و تا حصول 
نتیجــه مطلــوب مذاکرات 
چندین باره را به ایران تحمیل 
کنند. در همین بــاره »ژان 
خارجه  وزیر  لودریــان«  ایو 
فرانســه نیز از ســفر روز 5 
مارس )14 اسفند ماه(  خود به ایران برای 
مذاکره درباره برنامه موشکی و حمایت های 
ایران از محور مقاومت خبر داد. لودریان در 
این باره گفته اســت: »با ایران در خصوص 
مســئله موشک های بالســتیک و مسائل 
منطقه ای مذاکراتی داشته ایم؛ تمایل داریم 
که در خصــوص نفوذ مخرب نظامی ایران 
در منطقه، حمایت مالی آنها از حزب اهلل و 
حوثی های یمن هــم با آنها مذاکره کنیم؛ 
به همین خاطر اســت که 5 ماه مارس به 
ایران مــی روم.« با توجه بــه اینکه دونالد 
ترامپ رئیس جمهــور آمریکا مهلت 120 
روزه به اروپایی ها و کنگره این کشور برای 

رفع نواقص برجام داده اســت، اروپایی ها 
درصددند تا با رایزنی های خود با ایران راه را 
برای مذاکرات جدید باز کنند. چنانچه هفته 
گذشته مقامات انگلستان، آلمان و فرانسه 
نیز بــا وزیر خارجه کشــورمان مذاکراتی 
داشته اند که البته وزارت خارجه توافق بر 
سر مسایل موشکی را تکذیب کرد اما وزارت 
خارجه آلمــان گفته، وزرای خارجه آلمان، 
فرانسه و بریتانیا به همراه فدریکا موگرینی، 
با ایران بر سر برگزاری »گفت وگوی فشرده 
و خیلی جدی« درباره برنامه موشکی و نفوذ 
منطقه ای توافق کردند. تکاپوی اروپا برای 
اجرای شــروط ترامــپ، بیانگر چیزی جز 
هم صدایی اروپا با آمریکا برای پیاده سازی 
نقشــه های خود در قبال ایران نیست در 
حالیکه برخی مقامات جمهوری اســالمی 
امیدوارانــه به اروپایی ها و میانجیگری آنها 
بــرای پایبندی آمریکا بــه توافقات برجام 

چشم دوخته بودند.
واضح است طرحی که اروپا و آمریکا برای 
کشــاندن ایران به پای میــز در نظر دارند 
همان پیاده کردن سیاست چماق و هویج 
است بدین معنی که ترامپ از سویی ایران را 
تهدید به خروج از برجام و تعلیق این توافق 
می کند و مدام چمــاق خروج از برجام بر 
سر ایران نگه داشته، از سویی نیز اروپا نقش 
مشــوق و هشدار دهنده را برعهده دارد، به 

گونه ای که عواقب تعلیق توافق را  به ایران 
هشــدار می دهد و ایران را برای جلوگیری 
از این وضعیت به قبول مذاکرات بیشــتر و 
رفع نواقص تشــویق می کند. در پی تالش 
اروپایی هــا برای جلب رضایــت ترامپ در 
ضرب االجل تعیین شده، اشپیگل روزنامه 
آلمانی نیز گفته آلمــان تالش می کند با 
ترغیب شرکای اروپایی به اعمال تحریم های 
جدید علیه برنامه موشــکی ایران پرداخته 
و نشــان دهد در قبال سیاست های ایران 

بی تفاوت  نیست. 
اظهارات کشــورهای اروپایی برای تحمیل 
مذاکرات جدید نشان می دهد که در پشت 
آن لبخندهای ظاهری چیزی جز محدود 
کردن برنامه دفاعی و موشکی و کاهش نفوذ 
منطقه ای ایران نیست. چنانچه در این مدت 
دو ســالی که از برجام مــی گذرد مقامات 
اروپایی نیز همــان مواضع دولت آمریکا را 

تکرار می کنند.

راه مذاکرات جدید بسته است
بــه اعتقــاد جبار 
کوچکی نژاد، دولت 
بایــد در این برهه 
تا  باشد  هوشــیار 
برجــام دیگری به 
کشور تحمیل نشــود. دشمن به ما چراغ 

سبزی نشــان می دهد و متأسفانه برخی 
از مســئوالن نیز به آن لبخندها دلخوش 
هســتند درحالی که  از ســوی دیگر به 
توطئه علیه ایــران می پــردازد. نماینده 
مردم رشــت تصریح کرد: متأسفانه هنوز 
در سیاست های دولت نوعی امیدواری به 
غرب خصوصا اروپایی ها وجود دارد که به 
تعهدات خــود در قبال دولت عمل کنند. 
حالت ترس همچنان بر دولت حاکم است 
درحالیکه باید تــرس را از خود دور کند 
و نگاهش به تــوان داخلی و اتکا به ملت 
باشد. دولت نباید به دشمنان مجال طرح 
مذاکرات جدید بدهد و غربی ها باید بدانند 
راه مذاکرات بسته است و ما از منافع ملی 

خود کوتاه نخواهیم آمد.

برنامه موشکی خط قرمز نظام
محمــد جــــواد 
دیگــر  جمالـــی 
عضو کمیســـیون 
امنیــت ملـــی و 
سیاســت خارجی 
اظهــار داشــت: اینکه غربی هــا مطرح 
می کنند برجــام نواقصی دارد تــا از این 
طریق مذاکرات بعدی را پیش بکشــند، 
بهانه ای بیش نیســت تا از تعهدات خود 
در قبال برجام شانه خالی کرده و جایگاه 
ایران را در بین نیروهای مقاومت تضعیف 
کنند. مسایل امنیتی هر کشوری مربوط به 
خودش است درحالیکه خود فرانسه دارای 
کالهک هسته ای در کشورش است. ثانیا، 
تمام این مسایل دفاعی بوده و قطعا نیازی 
به مذاکره با هیچ کشوری نیست. جمهوری 
اسالمی کشوری مقتدر در منطقه است و 
از حمایت خود از محور مقاومت دست بر 

نخواهیم داشت. 
نماینده مردم فارس گفت: برنامه موشکی 
ایران جزو خطوط قرمز جمهوری اسالمی 
و رهبری بوده و از دولت انتظار می رود در 
برابر تهدیدات غرب و اروپا بر ســر مواضع 
خود محکم بایستد و تعیین ضرب االجل 
خروج از برجام توسط ترامپ باعث نشود تا 

دولت به مذاکرات دیگر تن بدهد.

دولتنبایدبه
دشمنانمجالطرح
مذاکراتجدید
بدهدوغربیهاباید
بدانندراهمذاکرات
بستهاستومااز
منافعملیخود
کوتاهنخواهیمآمد

بــــــــرش

نقشمحوریاردن
درحفظثابتکمپینسعودیوامنیترژیمصهیونیستی

سفر»مایکپنس«برایحفظپازلخاورمیانه
 بینالملــل/احمدیوسفیصــراف

  معمــوالً پــس از ســفر هــر یک از 
مقام هــای آمریکایی بــه منطقه غرب 
آســیا، رویدادهای تلــخ و ناگوار زیادی 
پدیــد می آید. پس از اعــالم قدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط 
آمریکا، بسیاری از متحدان غربی ایاالت 
متحده، واکنش های منفی گسترده ای نشان دادند، اما در میان کشورهای اسالمی 
و البته عربی، کم فروغ ترین مخالفت دراختیار عربستانی است که خود را  ام القرای 

اسالم می نامد و دعوی بزرگ تری و آقایی بر کشورهای عربی اسالمی دارد. 
سعودی ها نه تنها خودشان واکنش پرقدرتی در مورد قدس نشان ندادند، بلکه از 
احتمال پذیرش طرح های سازش صحبت کردند و متحدان وابسته عربی شان را 

نیز به پذیرش آرام شرایط رژیم اشغالگر قدس در میان خود ملزم کردند.
اردن با اینکه در بســیاری از موارد همواره در کنار سعودی ها بود، این بار به این 
اعالم پایتختی واکنشی متفاوت از عربستان نشان داد.پادشاه اردن به عنوان رئیس 
دوره ای اتحادیه عرب تــالش می کند ائتالف و همگرایی منطقه ای را در جهت 
مخالفت با اقدام آمریکا شکل دهد. حاال در میان همه کشورهای عربی که همواره 
میزبان دولتمردان آمریکایی بودند، سفر»مایک پنس« به اردن و مصر به عنوان 
دو کشوری که هم مرز با فلسطین اشغالی هستند، حاوی پیام مهمی برای حفظ 

امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است.

جایگاه محوری اردن در موضوع فلسطین
اردن با فلسطین اشغالی همســایه و نکته مهم تر اینکه عهده دار تولیت اماکن 
مذهبی در بیت المقدس است، به همین علت در موضوع فلسطین نقش و جایگاه 
محــوری دارد. می توان به صورت صریح بر این نکته تأکید کرد که اردن، اعالم 
قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را به معنای نادیده گرفتن نقش خود به 
عنوان متولی اماکن مقدس فلسطین و همچنین تضعیف طرح تشکیل دو دولت 
در ســرزمین های اشغالی، به عنوان یک ابتکار عربی برای حل مسئله فلسطین 
می داند و با ایســتادگی بر مواضع ضد فرمان ترامپ، موجب آزردگی سعودی ها 
شده و البته عدم واکنش جدی از سوی سعودی ها در قبال قدس، اردن را نسبت 

به تضعیف نقش و جایگاه منطقه ای خود در موضوع فلسطین نگران کرده است.

غرب آسیا؛ جوالنگاه اقدام های مداخله جویانه آمریکا
آمریکا بویژه در سال های اخیر سیاست دوگانه ای را در منطقه دنبال کرده و غرب 
آســیا را به جوالنگاه اقدام های مداخله جویانه خود با محوریت حمایت از رژیم 
صهیونیســتی تبدیل کرده است. »نافذ عزام« عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین می گوید: »سفر مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا به منطقه به نفع رژیم صهیونیستی است که با هدف تحمیل دیکته های 
جدید و ازسرگیری روند سازش، صورت گرفته است.« اما آن چیزی که در دوران 
ترامــپ با تکیه برنقش برخی رژیم های منطقه مانند عربســتان پررنگ تر دیده 
می شــود، بهره برداری از بحران های تحمیل شــده بر منطقه در جهت واگرایی 

در منطقه است.

تظاهرات مردم اردن در حمایت از بیت المقدس
مردم اردن علیه اقــدام »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در اعالم قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی، سومین هفته متوالی در حمایت از بیت 
المقدس اشــغالی تظاهرات کردند.خیابان های شــهر »امان« پایتخت اردن در 
اعتــراض به تصمیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهــور آمریکا درباره اعالم قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی شاهد برپایی تظاهرات مردمی بود. شرکت 
کنندگان در این تظاهرات درحالی که پرچم فلسطین را در دست داشتند، اقدام 
ترامپ را درباره قدس اشغالی محکوم کردند.این تظاهرات مقابل سفارت آمریکا 

در اردن برپاشد.

گزارش خبری

آیادولتایرانبرایبرنامهموشکیپایمیزمذاکرهمینشیند؟

اروپا درخط مقدم تحمیل برجامی دیگر
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

وضعیت پرســتاری مطلوب نیســت ایسنا: وزیر رفاه گفت: در حال حاضر وضعیت پرستاری مطلوب نیســت اما برای آن برنامه و مسیر وجود دارد. علی ربیعی افزود: پرستاری یکی از مهم ترین 
عناصر درون طرح تحول است. احساس عدالت، شأن و منزلت دستاوردهایی هستند که باید آن ها را جلو ببریم. ربیعی گفت:نباید فکر کنید مسائل دیده نمی شود و کوتاهی می شود. اگر نتوانستیم 

تعرفه ها را جلو ببریم به این دلیل بود که در نظام سالمت مسائل زیادی انباشته شده است. آنچه امروز در کشور انجام می شود به سمت عادالنه و منطقی کردن منابع سالمت است.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

10 سال از تصویب قانون تعرفه گذاری پرستاری می گذرد

زخــم بی عدالتی بر تن پرستــاران

یادداشت های ساعت 25

کاری درست، انسانی و منطقی
صدور بخشــنامه لغو حکم 5000 محکوم به اعدام و بررســی دوباره پرونده 10 
هزار قاچاقچی، اقدامی درست و منطقی به جای معدوم کردن هزاران شهروند به 

گمراهی کشیده شده و آرام کردن اذهان عمومی جهانیان بود.
یک مقام ارشد گفته است، مجازات باید با جرم توازن داشته باشد، با یک قاچاقچی 
کالن که تفنگ و تیربار هم در دســت حمل می کند و افســر یا پلیس نیروی 
انتظامی را به رگبار می بندد و می کشد، باید به گونه ای دیگر رفتار کرد و با خرده 

پای مفلوکی که او را اجیر می کنند تا خرده فروشی کند، نوعی دیگر.
در فیلم »بادیگارد« صحنه ای بود که جوان الت و لوتی موادمخدر را به دختران 
دانش آمــوز عرضه می کرد و به محض اینکه خانم مدیر دبیرســتان او را راند و 
دختران را مورد سرزنش قرار داد و خواست به پلیس تلفن کند، دو گردن کلفت با 
بازوهای عضالنی آمدند و قصد داشتند او را کتک بزنند که شوهر مدیر دبیرستان 
به کمک همسرش آمد و او را هم پرت کردند و او برخاست و به علت کارکشتگی 
و تبحر در کاراته هر دو را لت و پار و وادار به فرار کرد. باندهای قاچاقچی متنفذ و 
گردن کلفت امروز فراوانند و اگر موضوع مجازات حذف شود مواد مخدر جوانانی 
که رنجور و دل پژمرده هســتند را به اعتیاد کشانده و سبب نابودی ملت ایران 
خواهد شــد. لعنت بر آن کسانی که حدود 96 سال پیش برای افزایش عایدات 
دولت از فروش تریاک، اداره انحصار تریاک را در ایران تأســیس کردند، مردم را 
به استعمال شیره و تریاک تشویق کردند و این سم کشنده و کثیف را که امروز 
مشــتقات فراوانی از آن چون هرویین و مرفین و کوکایین و موادصنعتی چون 

شیشه و گل به جان نوجوانان و جوانان افتاده است، در ایران انتشار دادند.
در سال 1339 که در ترکیه کودتا شد، در تهران شایعاتی رواج یافت که مبارزه 
با کشــت تریاک در ایران به خاطر امتیازی بوده که غرب می خواسته به ترکیه 
بدهد و تریاک آن کشور را که از تریاک ایران کم می آورده، رواج دهد. می گفتند: 
عدناس مندرس نخست وزیر ترکیه از حزب دموکرات که ارتش به رهبری ارتشبد 
جمال گورسل کودتا کرده، وی را از مقام خود عزل کرده و به زندان »یاسی آدا« 
در جزیره ای نزدیک استانبول فرستاده بود که در آنجا به اتهام فساد مالی، سلب 
آزادی ها و ایجاد اختناق )عجب جرایمی- اردوغان آن زمان کجا بود( محاکمه و 
محکوم به اعدام شــد در دفاعیات خود گفته، اقتصاد ترکیه را رونق دادم، کاری 
کردم که آمریکا دولت همســایه ایران را وادار کرد کشت تریاک را ممنوع کند و 

آن امتیاز را به ترکیه داد.
به هر ترتیب، با ممنوعیت کشــت تریاک و جمع کردن بســاط تریاک و شیره 
کشــی در قهوه خانه ها، نه تنها بســاط موادمخدر در ایران برچیده نشد، بلکه از 
ســال 1336 مردم شاهد بودند که هرویین و کوکایین و مرفین به صورت گرد 
کشــیدنی و استعمال از طریق تزریق جایگزین آن شد و مرگ هنرمند معروف 
استاد ابوالحسن صبا، خواننده جوان محبوب داریوش رفیعی و... به اعتیاد شدید 

آن ها نسبت داده شد.
منوچهر ریاحی نطنزی سرمایه دار، شکارچی و باجناق شاپور غالمرضا در خاطرات 
خود نوشته است که واالحضرت شاهدخت اشرف پهلوی خواهر شاه مزارع وسیع 
تریاک در خانلق داشت. منابع سفارت انگلیس در سال 1329 از قول نخست وزیر 
رزم آرا گزارش داده اند، خواهرشاه او را وادار می کرده محصوالت تریاک و گندم او 
را به صورت مجانی با کامیون های ارتش از خانلق به تهران بیاورد تا به قاچاقچیان 
فروخته شــود. سرلشکر یحیی افتخارزاده می گوید، برادران هفت کچالن که در 
تهران شیره کشخانه های بزرگی داشتند، تحت حمایت واالحضرت بودند و وقتی 
او ســرهنگ و رئیس اداره مبارزه با موادمخدر بود و بســاط آنان را جمع کرد، از 
دفتر واالحضرت به او تلفن زدند که کاری به آن ها نداشته باشد. اما او در مصاحبه 
مطبوعاتی تمام عملیات جمع آوری شیره کشخانه ها در جنوب تهران را تشریح 

کرده و برنامه را به دادسرا ارسال داشته بود.
همچنین او در خاطراتش می نویســد، یک وزیر کابینه دکتر اقبال از پاریس در 
چمدان خود هرویین به تهران می آورد که کشف یک محموله سبب وادار شدن 
بی سر و صدای او به استعفا شد و باز می نویسد، کشف محموله هرویین متعلق به 
آقای احمد شــفیق مصری شوهر واالحضرت اشرف در فرودگاه که شاه هم ابتدا 
از این کار حمایت کرده، ولی با فشار اشرف حمایت خود را پس گرفته بود، اما به 
برکناری یک سرتیپ ارتشی مأمور خدمت در شهربانی، از مقام ریاست شهربانی 
کل کشور شد و به جای او سرلشکر نعمت اهلل نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی 
را رئیس شهربانی کل کشور کردند. به هر ترتیب، دربار و مقام های باالی کشور 
از موادمخدر حمایت می کردند. در خاطرات علم - وزیر دربار شاهنشاهی- و در 
اسناد موجود در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، اسناد رسوایی امیر هوشنگ دولو 
قاجار پیشخدمت مخصوص شاه آورده شده، که در خانه خود بساط تریاک کشی 
داشت و یک بار خودرو حامل 50 کیلو تریاک او که از امالکش از اصفهان به تهران 
می آوردند در جاده تصادف کرد و راننده و همسر راننده او کشته شدند و او دست 
به دامان علم و ارتشبد اویسی شد که پرونده کشف محموله را الپوشانی کنند و 
تریاک ها را به دست او برسانند. همچنین ماجرای کشف تریاک در چمدان او در 
ســال 1349، بازداشتش به وسیله پلیس فرودگاه ژنو و فراری دادن او به وسیله 
شاه با هواپیمای سلطنتی کامالً برمال شده است. در سال 1348 مجازات تیرباران 
قاچاقچیان به وسیله دادگاه های نظامی از تصویب گذشت. تا سال 1356 حدود 
300 قاچاقچی تیرباران و خانواده های آنان بی سرپرست شدند و تریاک افغانستان 
که به ایران قاچاق می شد، جای تریاک کشت ایران را گرفت. سرانجام بی نتیجه 
بودن اعدام قاچاقچیان به اثبات رســید، در دوران حکومت اسالمی قاچاقچیان 
بزرگ و کوچک زیادی محکوم به اعدام شدند. شمار اعدام ها به قدری باال رفت که 

سوء شهرتی برای دولت ایران ایجاد کرد.
وقتی بخشنامه ایران که مبتنی بر تصویب قانون منطقی مجلس شورای اسالمی 
اســت ابالغ شــد که قرار بوده 5000 نفر به دار آویخته شوند، چرا؟ آیا منطقی 
است ایران با مجازات اعدام قاچاقچی 5 گرم موادمخدر در دنیا شهرت سوء یابد؟

این گونه قوانین چقدر باید ســفت و ســخت و بی روح باشــند که تفاوت میان 
قاچاقچی مافیایی و خرده بر و خرده فروش معتاد بدبخت را تشخیص ندهند، به 

راستی با خانواده های بی سرپرست آنان چه کرده اید؟
جایی خواندم، قرار اســت محلی را در حسن آباد به اسکان قاچاقچیان و معتادان 
اختصاص دهند و آنان را بازپروری کنند و کار و حرفه ای یادشــان بدهند که در 
بازگشت به جامعه دوباره به اعتیاد روی نیاورند. باید مرزها را بست و محکم کرد 
و اجازه ورود موادمخدر نداد. باید کمیته ضربت در هر کالنتری تشکیل داد و مواد 
فروش را گرفت. باید کشــاورزی و باغداری در حسن آباد به راه انداخت و مزارع 
غالت و حبوبات و صیفی جات و زندان را به صورت مزرعه درآورد. باید این 5000 
تن و آن 10 هزار تن را به جاده زندگی بازگرداند و موادکشی را از آنان دور ساخت 

و با مهربانی و سختگیری توأم، زهر کشنده اعتیاد را از جانشان دور ساخت.

آنچه جامعه 
پرستاری کشور 

را عذاب می دهد، 
بی عدالتی است. 
بی عدالتی که در 

وزارت بهداشت و 
در نظام سالمت 

وجود دارد، 
بی سابقه است

بــــــــرش

 جامعه/ مریم احمدی شیروان  امروز 
روز پرستار اســت. روزی برای ارج نهادن به 
زحمات سپید پوشان فداکاری که زاده شده اند 
کمک کنند، مؤثر باشند و لبخند بزنند. آن 
هایی که با وجود تمامی کم و کاســتی ها و 
فشــار کار، با همه گله مندی از تبعیض در 
کارانه ها و... همچنان مهربانانه ترین رفتار را 
با بیماران دارند.پرستارانی که خود نیازمند 
همراهی مســئوالن برای مرهم گذاردن بر 

زخم هایشان هستند.

 باید تعداد پرستارها حداقل 2 برابر 
شود

آمارها می گویند هم اکنون 185 دانشــکده 
پرستاری در کشــور وجود دارد که ساالنه 
حدود 10 هزار پرســتار در این دانشکده ها 
دانش آموخته می شوند. عالوه بر آن وزارت 
بهداشــت در نظر دارد برای جبران کمبود 
پرســتار در مراکــز درمانی، طــرح تربیت 
پرستاران بیمارستانی را به اجرا درآورد، اما 
هنوز هم مشــکل اصلی جامعه پرستاری، 

کمبود نیرو است. 
احمد نجاتیان مدیر 
کل دفتر ارتقــــای 
خدمــات  سالمت، 
بالیني و پرستـاري 
معاونت پرســتاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
اشاره به مشکالت موجود در حوزه پرستاری 
کشــور به خبرنگار ما می گوید: مهم ترین 
موضوعی که طی این سال ها نظام سالمت 
کشور را رنج می دهد، کمبود پرستار است. 
در ایــن زمینه نســبت به اســتانداردهای 
جهانــی و حتــی نُرم های داخلی بســیار 
پایین تر هســتیم. البته در این چند ســال 
اخیــر تالش های زیادی بــرای جبران این 
کمبود انجام شــده است. وی به مجوزهای 
صادر شده برای استخدام پرستاران اشاره و 
توضیح می دهد: در سال های اخیر مجوزهای 
استخدام داده شــده، ولی این استخدام آن 
طور که به اندازه رشد تخت های بیمارستانی 
باشــد، اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل 
وزارت بهداشــت مجبور شــده است برای 
بکارگیری نیــرو از منابع داخلی خود بهره 
برده و نیرو استخدام کند که این کار فشار 
زیادی بر نظام ســالمت وارد کرده و منابع 
مهم نظام سالمت صرف هزینه های پرسنلی 

و حقوق و مزایای پرستاران می شود.

نجاتیان تصریح می کند: اگر دولت تمهیداتی 
فراهم کند و سازمان های مدیریتی و مجلس 
به اســتخدام پرستارها کمک کنند، بخش 
بزرگی از مشــکالت کمبــود نیرو برطرف 
می شــود. البته مشکل کمبود نیرو تنها در 
استخدام نیست. در این مورد بحث تربیت 
پرســتار هم وجود دارد که به اندازه کافی 
نیست و در کل تعداد پرستارها نیز کم است.  
وی با بیان اینکه نسبت پرستار به تخت زیر 
یک است، تشریح می کند: به ازای هر تخت 
بیمارستانی، حدود یک یا حتی کمتر از آن 
پرســتار داریم که حداقل این تعداد باید به 
1/8 افزایش پیدا کند. این عدد در کشورهای 
دیگر بین 3/5 تا چهار پرســتار اســت، اما 
برای رسیدن به همان عدد 1/8 باید تعداد 
پرستارهای فعلی حداقل به دو برابر افزایش 
پیــدا کند. نجاتیان در پایــان می گوید: در 
کنار مشــکالتی که جامعه پرستاری دارد، 
به نظر می رسد جامعه پرستاری و پرستاران 
کشور ظرفیت خدمت دهی بیشتری به نظام 
ســالمت دارند. در این راه باید راهکارهایی 
پیدا کرد که خدمات با کیفیت بهتر و قیمت 
ارزان تر به مردم ارائه شود. به همین منظور 
برنامه های خوبی در معاونت پرستاری چیده 
شده است که امیدواریم با اجرایی شدن این 
برنامه ها بتوانیم در ارتقای کیفیت مراقبت ها 
و کاهش هزینه های پرداختی توسط مردم 

سهیم باشیم.

 دولت باید موانع خدمتی پرستاران 
را برطرف کند

پس از گذشت 10 ســال از تصویب قانون 
تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری، هنوز 

خدمــات پرســتاری تعرفه نــدارد و پول 
خدماتی که ارائــه می دهند، جای دیگری 
هزینه می شــود. قائم مقام ســازمان نظام 
پرستاری کشور نیز با اشاره به اینکه حرفه 
پرستاری، حرفه منحصر به فرد با شرایطی 
ویژه اســت، به خبرنگار ما می گوید: کار در 
شیفت غیرمتعارف، شب کاری ها، کار کردن 
در محیطی پُر از حزن و اندوه دشوار است. 
عالوه بر این سختی ها و مخاطرات، مسئولیت 
ســالمت و جان بیماران را نیز پرستاران بر 
عهده دارند و هر خطایی در این کار مساوی 
با تهدید ســالمتی و حتی در خطر افتادن 
جان بیمار است. محمد شریفی مقدم اضافه 
می کند: پرستارها به دلیل همین سختی ها، 
کم بودن نیروهــا و دریافت حقوق اندک و 
نیز فراهم نبودن استانداردها و ایمنی کار با 
مسائل و مشکالت بیشتری دست و پنجه 

نرم می کنند.
دبیر کل خانه پرستار در ادامه تأکید می کند: 
اگر حاکمیت می خواهد مردم خدمات ایمن 
و ســالم یا مراقبت های مناســب دریافت 
کنند، باید موانع خدمتی جامعه پرستاری 
کشــور را برطرف کند، اما متأسفانه نه تنها 
در این دولت که حتی در 20 سال گذشته، 
توجه چندانی برای برداشت موانع خدمتی 
پرســتاران انجام نشده است، در حالی که با 
وجود تالش های ســازمان نظام پرستاری، 
تشــکل های مردم نهاد و... باید مســئوالن 

توجه خاصی به پرستاری داشته باشند.
وی عمده این مشــکالت را ناشــی از تفکر 
مدیران دانسته و عنوان می کند: متأسفانه 
مســئوالن حاکمیتی بخصــوص در حوزه 
وزارت بهداشت، دارای تفکرات مدیریت روز 

دنیا نیســتند. در دنیا باید سالمت مردم در 
اولویت باشد، اما در کشور ما و ساختار سنتی 
وزارت بهداشت، هر که مدرک باالتر داشته 
باشد، مدیر می شود که این مسئله بر خالف 

علم روز دنیاست.
شریفی مقدم تصریح 
می کنـــد: ساختار 
وزارت بهداشــــت 
نیاز بــه بازنگری و 
تحــول دارد. نیــاز 
است وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و 
مجلس و دولت به فکر تهیه ســاختار نوین 
در وزارت بهداشت باشند، اما اکنون به نظر 
می رسد اولویت تنها کسب درآمد،آن هم به 
سمت جیب افرادی خاص بوده و پرستاری 

در این بین مغفول مانده است.
قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور در 
ادامه تصریح می کند: آنچه جامعه پرستاری 
کشــور را عذاب می دهد، بی عدالتی است. 
بی عدالتی که در وزارت بهداشت و در نظام 
ســالمت وجود دارد، بی سابقه است و تنها 
پرداخت ها را شــامل نمی شود. اختالف در 
پرداخت ها 30 تا 40 برابر اســت. در تمام 
دنیا مدیریت بیمار به پرستار واگذار می شود، 
در حالی که در کشــور شاهد تنزل جایگاه 

مدیریتی در بیمارســتان ها و 
بیمارســتان هایی  بخصوص 
که به ســمت هیئت امنایی 

می روند، هستیم.
دبیر کل خانه پرستار با اشاره 
به سایر مشــکالت پرستاران 
می گوید: جایگاه مدیریتی در 
برای  بهداشت  ساختار وزارت 
مدیــران پرســتاری، جایگاه 
واقعی نیســت. در بُعد کلی تر 
مشــکل اجرا نشــدن قوانین 
مربوط به پرستاری نیز وجود 
تعرفه گــذاری  قانــون  دارد. 

خدمات پرســتاری که بیش از 10 سال از 
تصویب آن می گذرد، هنوز اجرایی نشــده 
و بین مجلس و دولت پاســکاری می شود. 
قوانین دیگر مانند قوانین سخت و زیان آور 
با وجود تصویب و ابالغ، خاصیت خود را از 
دست داده است. قانون ارتقاء و بهره وری که 
قانون گذار با هدف کمتر بودن پرســتار در 
محیط سخت و زیان آور تصویب کرده نیز 
با تحمیل اضافه کار اجباری، در عمل نیت و 

هدف قانون گذار را خنثی کرده است.

خسرو معتضد

نایب رئیس
 کمیسیون فرهنگی مجلس:

شبکه های اجتماعی داخلی 
کیفیت مناسبی ندارند

خانه ملت: نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس با بیان اینکه شبکه های اجتماعی 
داخلــی کیفیت مناســبی ندارند، تصریح 
کرد: دولت باید در قبال کوتاهی برای ایجاد 
پیام رســان های داخلی با کیفیت، پاسخگو 

باشد. 
نصر اهلل پژمانفر گفت: اگرچه پیام رسان های 
داخلی کیفیت مناســبی ندارند و مردم به 
پیام رســانی اعتماد می کنند که ایمن و با 
قیمت مناسب عرضه شــود؛ اما دولت باید 
در قبال کوتاهی برای ایجاد پیام رسان های 
داخلی با کیفیت، پاســخگو باشــد. پژمانفر 
افزود: اگر پهنای باندی که وزارت ارتباطات 
در اختیــار تلگــرام قــرار داده در اختیار 
پیام رســان داخلی که از نظــر معماری و 
فنی بدرستی طراحی شده، اختصاص یابد، 
می توان به توسعه شبکه های مجازی داخلی 

امیدوار بود.

سازمان حج اطالعیه صادر کرد
فراخوان تکمیل اطالعات 

ودیعه گذاران حج تمتع ۹۷

جامعه: سازمان حج و زیارت در اطالعیه ای 
در خصوص تکمیل اطالعات دارندگان قبوض 
ودیعه گذاری حج تمتع ســال 9۷ فراخوان 
داد. در این اطالعیه آمده اســت با عنایت به 
ضرورت فراهم سازی مقدمات تشرف به حج 
تمتع سال 139۷ و تسهیل ارتباطات بعدی، 
بدین وسیله سازمان حج و زیارت از دارندگان 
قبوض ودیعه گــذاری )فیش( حج تمتع تا 
تاریخ 30 آبان 1385 که عالقه مند تشرف به 
حج در سال 9۷ هستند، درخواست می کند 
از چهارم بهمن 96 با مراجعه به سامانه حج 
به نشانی https://reserve.haj.ir نسبت 
به رؤیت و تکمیل اطالعــات اولیه خود در 

سامانه مذکور اقدام کنند.

عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون کشاورزی مطرح کرد

امکان جیره بندی آب 
با ادامه روند بارش ها 

خانه ملت: عضو هیئت رئیســه کمیسیون 
کشــاورزی، گفت: اگر شــرایط در ماه های 
پایانی سال و بهار سال آینده به همین گونه 
ادامه داشته باشد، مجبور به جیره بندی آب 
شرب برخی از شــهرهای بزرگ می شویم. 
جــالل محمــودزاده اظهار داشــت: میزان 
بارندگی ها به صورت متوســط در کل کشور 
در مقایســه با مشــابه زمانی سال گذشته 
40 درصد کاهش پیــدا کرده و این کاهش 
بارندگی نگران کننــده و تهدیدی برای آب 

صنعتی، کشاورزی و شرب کشور است.

خبر

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت و گو با قدس: 

حذف بودجه مقابله با ریزگردها صحت ندارد

گزارش خبری

 جامعه/  عباسعلی سپاهی یونسی  در چند روز گذشته 
که خبر شــدت یافتن آلودگی هوا در استان خوزستان به یکی 
از خبرهای مهم کشــور تبدیل شــد، خبر حذف بودجه 150 
میلیون دالری مقابله با ریزگردها و گرد و غبار خوزستان از الیحه 
بودجه پیشنهادی برای سال 9۷ توسط کمیسیون تلفیق مجلس 
بیش از هر خبری در فضای مجازی و رســانه ای کشور دست به 
دست شد. علی ساری، نماینده اهواز که در گفت وگو با ایسنا در 

خصوص حذف این بودجه گفته بود: این مسئله به تنگ نظرانی 
برمی گردد که در کشور برای نابودی خوزستان تالش می کنند و 
نه تنها اســتان خوزستان بلکه تمام کشور را نابود می کنند. این 
نماینده مجلس تأکید کرده بود: موضوع حذف بودجه گرد و غبار 
خوزستان در الیجه بودجه در صحن علنی مجلس مورد پیگیری 
قرار می گیرد، و قطعاً با حذف این بودجه در صحن علنی مجلس 

مخالفت خواهیم کرد. 
در مخالفت با حذف این بودجه البته نمایندگان دیگری هم سخن 
گفته بودند و از جمله مجید ناصری نژاد، نماینده مردم شادگان 
در مجلس که گفته بود: حذف بودجه مبارزه با بحران ریزگرد غیر 
منطقی و ناعادالنه است. این خبر و اظهار نظرها سبب شد ما نیز 
با جواد کاظم نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده 
مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت و گو کرده و و نظر او 
را در این باره جویا شویم. کاظم نسب در این باره گفت: برخالف 
آن چه در رسانه ها منتشر شده، بند مربوط به بودجه گرد و غبار 
خوزستان از الیحه بودجه 9۷ حذف نشده است. کاظم نسب در 
توضیح بیشتری درباره این خبر افزود: ماجرا از این قرار است که 

در بند )و( تبصره 4 الیحه بودجه ســال 9۷ جدولی در خصوص 
بودجه ریزگردها، پاداش پایان خدمت فرهنگیان، آب روستایی، 
صداو ســیما و... مطرح شده است و یکی از موارد نیز اختصاص 

مبلغ 150 میلیون دالر بابت مقابله با ریزگردها است. 
وی بــا بیان اینکه منابع مورد نیاز بــرای تمامی این بخش ها از 
صندوق توســعه ملی در نظر گرفته شده است و برداشت از این 
صندوق نیازمند مجوز مقام معظم رهبری اســت، تصریح کرد: 
دولت پیشــنهادات خود را به کمیسیون تلفیق مجلس داد، اما 
آن ها اذن مقام معظم رهبری را برای این پیشنهاد نگرفته بودند 
در صورتی که براساس قانون وقتی قرار است از اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برداشت شود، باید این کار با اجازه مقام معظم رهبری 

انجام شود.  
بنابراین و با توجه به گرفته نشــدن مجوز ایــن کار از رهبری 
کمیسیون تلفیق به این الیحه ورود پیدا نکرد تا ابتدا مجوز آن 
گرفته شود. کاظم نسب افزود: همان گونه که سال قبل با مجوز 
رهبری 100 میلیون دالر به این امر اختصاص یافته بود، امسال 

هم با اجازه رهبری این بودجه اختصاص خواهد یافت.
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روزنامـه صبـح ايـران

مسئوالن پيروى از واليت فقيه را سرلوحه فعاليت ها قرار دهند    حوزه:  آيت اهللا علوى گرگانى گفت: اگر كسى پيرو دين و واليت فقيه باشد، خود را از بزرگان دين جدا نداند و علما را 
دلسوزان جامعه بداند، بى گمان اهل هدايت خواهد بود و گمراه نخواهد شد. اين مرجع تقليد در ديدار جمعى از افسران ناجا گفت: اگر عمل براى رضاى خدا باشد، ثواب آن دو چندان خواهد بود، در 

عين حال رضايت خدا در چنين عملى است.وى افزود: راه پيروى كردن از دين و مبانى دينى، در دورى از هواى نفس و در مسير حق و حقيقت بودن است.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

حضرت  مروت   /طيبه  معارف   
زينب(س) در طول زندگى خود؛ چه در 
دوره حيات امام على(ع) و چه پس از آن؛ 
چهره اى تأثيرگذار در جريان هاى علمى، 
سياسى و فرهنگى بود و بيشترين نقش 
آفرينى را در ماجراى پس از عصرعاشورا 
برعهده داشت كه مى توان از آن به عنوان 
سرفصل رهايى اسالم از توطئه امويان ياد 

كرد. 
اينك بــه بهانــه پنجــم جمادى االولى 
سالروز والدت اين اسوه صبر و استقامت، 
حجت االسالم دكتر سيداسحق حسينى 
كوهســارى؛ دانشــيار دانشــگاه تهران و 
پژوهشــگر در گفت وگو با قدس به بيان 
نقش آفرينى «عقيله بنى هاشــم» در اين 

دوران پرداخته است. 
حسينى كوهسارى در پرونده علمى خود 
تأليف اثر ارزشمند «پژواك اسارت؛ واكاوى 
و تحليــل نقش حضرت زينــب(س) در 
حماسه حسينى» را ثبت كرده است، اثرى 
كه پنج سال براى تأليف آن وقت گذاشته 
و به گفته خود با اشــك ديده بر صفحات 

كاغذ نگاشته است. 

 چرا با وجود امام سجاد(ع)، حضرت 
زينب(س) نقش اول كاروان اسارت را 

برعهده گرفتند؟
اگر بخواهيم دربــاره حضرت زينب(س) 
حرفى بزنيم، ناگزير بايد از عاشورا سخن 
بگوييم. عاشورا مانند سكه اى است كه دو 
رو دارد؛ روى اول شهادت امام حسين(ع) 
است و روى دوم؛ ماجراى اسارت كه ساالر 

آن حضرت زينب(س) است.
نقش آفرينى حضرت زينب(س) در ادامه 
و طول نقش آفرينى حضــرت زهرا(س) 
درجهان اســالم اســت. سرنوشــت اين 
مادر و دختر مانند دو روى يك ســكه و 
هــر دو در اجمال و تفصيل اســت. يعنى 
ايــن هنرآفرينى را حضرت 
زهرا(س) بــه اجمال انجام 
داده و حضــرت زينب(س) 
شــكل تفصيلــى آن را به 
عرصه رســانيد. همان گونه 
كه در ماجراى دفاع از واليت 
على(ع)، فاطمه زهرا(س) در 
خط مقــدم جبهه حق قرار 
گرفتند، حضرت زينب(س) 
نيز در خط مقــدم كاروان 
اســراى كربال قرار گرفتند. 
مسئله ديگر درباره اين مادر 
و دختر نقشى است كه ايفا 
زهرا(س)  حضــرت  كردند. 
و عقيلــه بنى هاشــم(س) 
نوعى  اقدام هاى خــود  بــا 
مهندســى تاريخى صورت دادند. اما نكته 
ديگر اينكه امام حسين(ع) نقش مهندسى 
عملياتى عاشورا و حضرت زينب(س) نيز 
فرماندهى كاروان اسرا را برعهده داشتند. 
با توجه به اين مقدمات به پرســش شما 
مى رســم كه چرا حضرت زينب(س) بايد 
پرچمدار كاروان اسرا باشد؟ دليل آن است 
كه ايشان مانند مادرش صديقه كبرى بايد 
افشاگرى مى كرد، اما خونى ريخته نشود. 
به اين دليل كه «واليت» آســيب نبيند و 

«ولى» زنده بماند. 

 چرا افشاگرى بدون درگيرى؟
درجريان سقيفه اگر با افشاگرى حضرت 
زهرا(س) بسنده نمى شد، چه بسا به جنگ 
داخلى ختم مى شد و اساس اسالم از بين 
مى رفت. مسئله ديگر اين بود، همان گونه 

كه حضرت على(ع) در خطبه شقشــقيه 
مطرح كردند، نيرويى براى مبارزه نداشتند 
و نكته مهم تر حفظ جان امام است. درمورد 
اقدام هاى حضــرت زينب(س) نيز همين 
گونه است. در جريان كربال، افزون بر امام 
سجاد(ع) فقط دو كودك پسر زنده ماندند؛ 
امام باقر(ع) و يكى از فرزندان امام حسن 
مجتبى(ع)، بنابراين نيرويى براى مبارزه و 

دفاع باقى نماند.
اقــدام هايى كه حضرت زينــب(س) در 
ماجراى پس از اســارت انجــام دادند نيز 

در چند مرحله قابل بررســى 
اســت. اين واقعيت تاريخى را 
نمى توان انكار كــرد كه خط 
انحرافى ســقيفه تا 50سال به 
مــوازات خــط واليت حركت 
كــرد، اما ســرانجام در كربال 
بــه نقطه تالقى رســيد و آن 

تراژدى هولناك را پديد آورد. در صحراى 
كربال، جريان واليت به صورت شــفاف در 
برابر جريان انحرافى قرارگرفت و حضرت 
زينب(س) فرماندهى مديريت بحران ها را 
عهده دار شــد. نكته اى كه بايد در چرايى 
و چگونگى مديريت بحران ها به آن توجه 
كرد، اســتفاده اســالم از عنصر «زبان» و 
«عنصر زن» در اين وادى اســت. حضرت 
زينب(س) با توجه به اين موضوع در ميدان 
مبارزه با بحران ها، فرماندهى جريان حق 
را عهده دار شدند. بى ترديد يك زن زمانى 
مى توانــد از پس چنين جايگاهى بر بيايد 
كه از علم كافى برخوردار باشــد. حضرت 
زينب(س) مفسر رســمى قرآن در دوران 
حكومت على(ع) بود، درحالى كه همزمان 
با سه امام ميزيست، يعنى از چنان علمى 
برخوردار است كه مورد تأييد امام على و 
حسنين(ع) واقع شده  است، افزون براين 
علم لَُدنى، مقام عصمت، شجاعت، درايت 
و بهره مندى از هنر سخنورى نيز به عقيله 
بنى هاشم كمك كرد تا عالمه غيرمعلمه 
آل اهللا در جايگاه رهبرى كاروان اسرا قرار 

گيرد. 
گام بعدى كــه حضرت زينــب(س) در 
مديريــت بحران ها انجــام داد، مقابله با 
جريان جبرگرايى است كه حكومت اموى 
به آن دامن مى زد. عقيله بنى هاشــم در 
طول ســفر اسارت، با تمام وجود به دنبال 
اين بود كه اين جريان فكرى را به چالش 
بكشد و براى تحقق آن نيز به رجزخوانى 
اُمرا و حاكمان اموى با بيان قرآنى پاســخ 
داد. اقدام ديگر بانوى كربال، افشــاگرى با 
استفاده از امكانات دشمن است. ايشان با 
تكيه بر روان شناسى و شخصيت شناسى 
مردم كوفه به بيان سخن پرداخت و توطئه 

امويان را نقش برآب كرد.
نكته ديگر، مبــارزه با بحران هاى روحى و 
روانى اسراست. حضرت زينِب شب عاشورا، 
با عصر عاشورا فرق مى كند، در عصر عاشورا 
پس از عزادارى، زنان را مديريت كرد و به 
آن ها فرمود كه لباس هاى گران و جواهرات 
را كنار بگذارند تا ناموس آل اهللا به دست 
دشمن نيفتد. همچنين زمانى كه خيمه ها 
را بــه آتش مى كشــند با مشــورت امام 
سجاد(ع) به زنان و دختران توصيه مى كند 
به بيابان پناه ببرند تا به دســت دشــمن 
نيفتند. با وجود اين، آن كسى 
كه حضرت سجاد(ع) را از ميان 
خيمه آتش گرفته بيرون آورد، 
بود. وقتى  حضرت زينب(س) 
زينب(س)  حضرت  رفتارهاى 
را درعصــر عاشــورا بررســى 
مى كنيم، گويا فرماندهى است 
كه ســال ها در آكادمــى نظامى مديريت 

نظامى خوانده  است.

 حضــرت زينــب(س) در كنترل 
ناسالم خبرى عصر خود چه  شرايط 

نقشى ايفا كردند؟
عقيله بنى هاشم با فعاليت در هفت محور 
نقش ترويجى و رســانه اى خود را در پيام 

رسانى عاشورا ايفا كردند:
اول: تبليغ «حجاب» بر مركب اسارت است؛ 
وقتى كاروان اســرا به كوفه رسيد، در اين 
شهر حضرت خطاب به شمر مى فرمايند: 
حاجتى دارم كه سرهاى شهدا را از ما دور 
كنيد تا مردمى كه براى تماشا آمده اند به 

چهره هاى ما نگاه نكنند.
دوم: افشــاگرى غيرمســتقيم در لباس 
اســارت؛ حضرت زمانى كه بــراى كاروان 
اسرا صدقات مى آوردند آن ها را به كنارى 
مى انداخت و مى فرمــود صدقه برآل اهللا 
حرام است تا بدين وسيله نيرنگ يزيديان 
را بــر خارجى معرفى كردن خاندان وحى 

خنثى كند.
سوم: از موضع اقتدار وارد مى شود تا غرور 
حاكم شكسته شود؛ به گونه اى كه وقتى 
به مجلس عبيداهللا وارد مى شــود ســالم 

نمى كند و غرور او را مى شكند. 
چهارم: تغيير اســتراتژيك مبــارزه براى 
دفاع از واليت؛ زمانى كه عبيداهللا دســتور 
قتل امام ســجاد را صــادر مى كند، رفتار 
سياســى حضرت زينب(س) 180درجه 
تغيير مى كند و خود را بر بدن امام سجاد 
مى اندازد تا مانع كشــته شدن امام شود، 
زيرا در غير اين صورت فرصتى براى نجات 

دادن امام سجاد(ع) نيست.
پنجــم: رفتار ديپلماتيــك در برابر يزيد؛ 

حضرت در مجلس يزيد به گونه اى رفتار 
مى كند كه گويا يزيد اســير ايشان است. 
سخنرانى حضرت زينب(س) باليى بر سر 
يزيد آورد كه مجبور شــد اولين مجلس 
عزادارى را براى امام حسين(ع) برپا كند. 
همســر و دختر يزيد در برابرش ايستادند 
و بدون چادر در مجلس حاضر شــدند و 
گفتند، وقتــى دختر پيامبر را بدون چادر 
به مجلــس آورده اى ما نيز مى آييم! نكته 
ديگر، ســخنران اين مجلس عزا، حضرت 
زينب(س) اســت و شام به آشوب كشيده 
شد و يزيد مجبور شــد كاروان اسرا را به 

مدينه بازگرداند. 
ششم: راه اندازى كارناوال عزادارى؛ وقتى 
قرار بر بازگشــت به مدينه مى شود، يكى 
از درخواســت هاى حضــرت زينب(س) 
بازگرداندن اموال غارت شــده است. يكى 
از اين امــوال، كهنه پيراهنى اســت كه 
دســتبافت حضرت فاطمه(س) اســت. 
دومين درخواســت، برداشتن زينت هاى 
محمــل هايى اســت كه بــراى خاندان 
پيامبر(ص) آماده كرده بودند و دســتور 
دادند تا محمل ها را ســياه پوش كنند تا 

كارناوال عزادارى راه بيندازند.
هفتم: مرگ در تبعيدگاه: يك سال پس از 
بازگشت اسرا به مدينه، اين شهر براى يزيد 
غيرقابل كنترل شد و به همين دليل زينب 
كبرى(س) را تبعيد كرد و ايشان با همان 

نگاه اعتراضى در تبعيدگاه از دنيا رفتند.
كاشــف الغطا معتقد اســت، اگر حضرت 
زينب(س) در اين كاروان نبود و افشاگرى 
نمى كرد، معلوم نبود خون امام حسين(ع) 
از بيــن نرود. در حالى كــه امروز جريان 
عزادارى امام حســين(ع) نهادينه شده و 
به جريانى ماندگار در جهان اسالم تبديل 

شده است.

 فعاليت هــاى تبليغــى حضرت 
امــروز چه  دنياى  در  زينــب(س) 

كاربردى دارد؟
همان گونه كه هيئت هــاى عزادارى امام 
حســين(س) در پيروزى انقالب اسالمى 
نقش آفريــن بودند، شــاهديم به بركت 
انقــالب اســالمى «بيروت» كــه عروس 
خاورميانه ناميده مى شــد و مركزى براى 
خوشــگذرانى بود، امروز به مركز جريان 
مقاومت تبديل شــده اســت. براى ادامه 
اين جريان فكرى بايد افزون بر حســينيه 
و زينبيه كه در كنار مساجد ساخته شد، 
مراكزى را براى گهواره ها بســازيم، يعنى 
به تربيت نسل حسينى بپردازيم، اين هم 
از طريق ســاخت فيلم ها و انيميشن ها و 

سايرفعاليت هاى هنرى ميسر خواهد بود.

حجت االسالم دكترحسينى كوهسارى از محورهاى مبارزاتى حضرت زينب  مى گويد

عقيله بنى هاشم؛ از پژواك قيام تا فرماندهى بحران 

آيت اهللا مكارم شيرازى تبيين كرد 
بركات علم و مقايسه علم و مال 

حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى در 
ديدار استادان، طالب و روحانيون 
مدرســه فقه و معارف المصطفى 
العالميه گفت: كســانى كه علم را 
ياد گرفته اند الزم است در نشر آن 
تالش كنند تا از اين طريق موجب 

ترقى و رشد علم در جامعه شوند.
اين مرجــع تقليد با بيــان اينكه 
روحانيــون و طــالب المصطفى 
العالميه سفيران هدايت در دنيا هستند، گفت: از جمله بركات انقالب، راه اندازى 

جامعه المصطفى العالميه است.

پيام آيت اهللا  نورى همدانى به مسابقات قرآن سازمان فنى و حرفه اى:
مسابقات محل انتقال مفاهيم قرآن به جوانان شود

ايكنا: در بخشــى از پيام آيت اهللا العظمى نورى همدانى به افتتاحيه مســابقات 
سراسرى قرآن سازمان آموزشى فنى و حرفه اى آمده است كه در برنامه ريزى هاى 
اين گونه مسابقات، تدبيرى انديشيده شود تا جوانان هر چه بيشتر با مفاهيم قرآن 
آشنا شوند.اين مرجع تقليد افزوده است: تا اين آگاهى پديد نيايد، حق تالوت ادا 
نشده است و حق تالوت به درك معانى و مفاهيم آن و از همه مهم تر جامه عمل 

پوشاندن به دستورات الهى است.

آيت  اهللا احمد عابدينى:
 نوانديشى و آزادانديشى دينى الزمه ديندارى است

ايكنا: يك استاد حوزه و دانشگاه 
با بيان اينكه دين نياز انسان است، 
گفت: دين بايد نو شود تا بتواند با 
جهان مدرن امروز تطبيق پيدا كند؛ 
زيرا اگر هــم دين تنها حرف هايى 
كهنه را تكــرار كند، به مرور زمان 
كنار گذاشته و با اين كار نقصى در 

روح انسان ها پديدار مى شود.
آيت  اهللا احمد عابدينى در رابطه با 
نوانديشى و آزادانديشى دينى اظهار كرد: دين تنها يك سرى كليات را مطرح كرده 
و در جزئيات دخالت نكرده است، مثالً راجع به احكامى مثل معامالت گفته بايد 
عدالت رعايت شود، خوب اين معامالت در هر زمان و مكانى به شكلى متفاوت انجام 

مى شود، پس دين براى انطباق با چنين مواردى به ما اجازه نوانديشى داده است.
وى ادامه داد: مثال ديگر اينكه، دين قوانينى كلى را با طرح مجازات براى جلوگيرى 
از جرم بيان كرده و انسان اجازه دارد با بازانديشى و نوانديشى در دين، نوع مجازات 
براى هر جرم را برطبق قوانين اســالم تعيين كند. از طرفى ديگر اســالم دينى 
فطرى، عقاليى و عادالنه است و با توجه به اين ويژگى ها مى توان گفت نوانديشى و 
آزادانديشى در دين مجاز است و در هر زمان به صورتى جديد مى توان به آن نگاه 
كرد. اگر چنين نباشد، همان زمان و مكان اوليه كه تغيير كرد، دين نيز ديگر قابليت 

انطباق با شرايط جديد را پيدا نخواهد كرد.

ضريح حضرت زينب  غبارروبى و آذين بندى شد 
حضور  با  مراســمى  طى  حوزه: 
حجت االسالم طباطبايى اشكذرى، 
نماينــده مقام معظــم رهبرى در 
سوريه ديروز ضريح مطهرحضرت 
زينب توســط ايشــان و همراهى 

خدام غبارروبى و تنظيف شد.
در همين راستا خادمان حرم مطهر 
به آذيــن بندى آســتان مقدس 
پرداخته و بخش هاى گوناگون حرم 

مطهر را با شاخه هاى گل تزيين كردند.

انصاف!
معارف: يكى از روحانيون نقل مى كند كه عبا، 
قبا و لباده اى را بردم و به جناب شيخ رجبعلى 
خياط دادم تا بدوزد. گفتم چقدر بدهم؟ گفت: 
دو روز كار مى برد، 40 تومان. روزى كه رفتم 
لباس ها را بگيرم، گفــت: اجرتش 20 تومان 
مى شود. گفتم: فرموده بوديد 40تومان؟ گفت: 
فكر مى كردم دو روز كار مى برد، ولى يك روز 

كار برد.

سرپرستارى صبر
به عقيله بنى هاشم كه پرستار بودنش درس 
صبورى و صبور بودنش درس پرستارى است

مثل سرمشقى سپيد
نام زينب، روى اين تخته سياه قلب من

ترسيم شد...
باز، اما مثل يك شاگرد تنبل

نمره كم آورده ام!
باز هم،

انگار كه در امتحان
رسوا شدم...

راه من اما اگر چه سنگالخ
راه من اما اگر چه سخت

صبر تو الگوى زيباى تحمل
صبر تو درس پرستارى

به دل هاى شكسته مى دهد...
زينب ُرز(سوزان) ثمالى

حكم حرف زدن عمدى
 در نماز 

ســؤال: حكم حرف زدن عمــدى در نماز 
چيست؟

پاسخ: ســخن گفتن عمدى، نمــاز را باطل 
مى كند.

آيت اهللا خامنه اى: اگر در نماز به عمد حرف 
بزنــد، حتى اگر يك كلمه باشــد، نماز باطل 

است.[1]
آيت اهللا سيستانى: از مبطالت نماز آن است 
كه به عمد حرف بزند، هر چند به كلمه اى كه 
يك حرف داشته باشد (اگر آن حرف فهماننده 
معناى خودش باشــد) مثل «ِق» كه در زبان 
عربى به معناى اين است كه نگهدارى كن يا 
فهماننده معناى ديگرى؛ مثل «ب» در جواب 
كســى كه از حرف دوم الفبا سؤال كند. حال 
چنانچه هيچ معنايى را نفهماند، اگر مركب از 
دو حرف يا بيشتر باشد، باز هم بنابر احتياط 

واجب مبطل نماز است.[2]
آيت اهللا صافى: از مبطالت نماز آن است كه 
به عمد كلمــه اى بگويد كه داراى دو حرف يا 
بيشتر باشد، چه معنا داشته يا نداشته باشد؛ 
ولى اگر به اشــتباه و بدون توجه بگويد، نماز 

باطل نمى شود.[3]
آيت اهللا مكارم: از مبطالت نماز آن است كه 
به عمد حرف بزند، حتى يك كلمه دو حرفى؛ 
ماننــد: «من» و «ما»؛ بلكه بنابر احتياط اگر دو 
حرف معنى دار هم نباشــد، نماز باطل است 
(منظور از احتياط در مبطالت نماز آن است 

كه نماز را تمام كرده، بعد اعاده كند.)[4]
پى نوشت ها:

[1]. خامنه اى: استفتا.
[2]. سيستانى، توضيح المســائل، قبل از م 

.1119
[3]. صافى، توضيح المسائل، قبل از م 1141.

[4]. مكارم، توضيح المسائل، م 1012.
مصــور»،  «رســاله  كتــاب  از  برگرفتــه 
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است، ايشان با تكيه 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139660308001003397 –هی��ات اول/ دوم  موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای /محمود رضا چوبی  فرزند حس��ن به ش��ماره شناس��نامه 802  و  شماره 
0650427025 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر چهار کوره اجرپزی به مساحت 82098 
متر مربع بپالک 1440 فرعی از 232- اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت اقای محمد حسین ضیائی 

تائید و محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618650
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/3
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/19

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی 
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه خانم ش��یرین غالمی و محسن حکیمی که 
مجهول المکان میباش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977509800689 صادره از شعبه 
259 در پرونده شماره 960439 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم شیرین غالمی به حضور 
در دفترخانه و اس��ناد رس��می و انتقال سند اتومبیل پژو 405 به شماره 737ق67 ایران 65 به نام خواهان 
و پرداخت هزینه دادرس��ی مبلغ 270/000 تومان در ح��ق خواهان در حق محکوم له آقای جعفر دهقانی 
فرزقی و نیم عش��ر دولتی ش��دهاید ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. آ-9618591          م.الف55751
منشی شعبه 259 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- آرزو خوشبخت

آگهی 
خواهان آقای خداداد قربانی اسکندری دادخواستی به طرفیت خوانده 1- جواد علیمحمدی 2- رضا نظری 
به خواس��ته تنظیم س��ند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش��هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
262 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طالب میدان میرزا کوچک 

خان ارجاع و به کالس��ه 626/960886 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 1396/12/15 س��اعت 
8/30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. آ-9618592
م.الف55752

منشی شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای سیدمجید مرتضوی که مجهول المکان 
میباش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977516100667 صادره از شعبه 262 در پرونده 
ش��ماره 960450/262 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )س��یدمجتبی مرتض��وی( به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و جبران )پرداخت( خس��ارت وارده به س��بب تأخیر در تأدیه از 
تاریخ سررس��ید چک 95/12/27 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 2/630/000 ریال بابت خس��ارت وارده 
به س��بب هزینه دادرس��ی و مبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی روزنامه در حق خواهان )جالل تاجی 
ش��رامین( صادر و اعالم میدارد و ضمناً پرداخت نیم عش��ر دولتی به عهده محکوم علیه میباش��د. در حق 
محکوم له آقای جالل تاجی شرامین و پرداخت نیم عشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ-9618595
م.الف55753

منشی شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع 5 میرزاکوچک خان مشهد

آگهی 
خواه��ان آقای رضا باقری عبدل آبادی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده آق��ای محمدجعفر خزاعی فرزند 
عبدالرحمن به خواس��ته مطالبه وجه سفته تقدیم شوراهای شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزاکوچک 
خان، ارجاع و به کالس��ه 960853 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن مورخ 1396/12/9 س��اعت 8/30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. آ-9618596
م.الف55754

منشی شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد- احسان ملکی

آگهی 
بدینوس��یله پیرو آگهیهای قبلی به اش��رف طاهری حس��ینی فعاًل مجهول المکان ابالغ میش��ود در مورد 
دادخواس��ت سیدلیاقت علی موسوی با وکالت خانم نسرین دهقان زاده علیه شما بخواسته مطالبه حکم به 
پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک 
الی یوم االدا و نیز پرداخت 548/000 تومان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
)س��یدلیاقت علی موسوی( مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. آ-9618598         م.الف55755
مدیردفتر شعبه 266 شورای حل اختالف

آگهی ابالغ حکم 
بدینوس��یله به آقای نیما خوشدل فرزند پرویز که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 
961212 شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام کالهبرداری از طریق منافع مال به غیر و استفاده از 
مهر مجعول و جعل مهر مشاور امالک برابر مندرجات حکم غیابی شماره 9609975115601759 محکوم 
گردی��ده و حک��م صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی میباش��د مرات��ب اعالم تا با مراجعه به 
این دفتر در مهلت قانونی نس��بت به واخواهی اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم اجرا میگردد. 

آ-9618589           م.الف55749
مدیردفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 113/950513 آقا قدرت اهلل سبزواری به اتهام پولشویی تحت تعقیب میباشد و بواسطه 
معل��وم نبودن محل اقامت نامب��رده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی و نامبرده مکلف رأس ساعت 9 صبح مورخ 96/12/12 در شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر 
و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور درموعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

شد. آ-9618590          م.الف55750
مدیردفتر شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخوست و ضمائم 
به خانم فاطمه کریمیان فرزند ابراهیم  

خواهان  آقای  علی آهن جان   دادخواس��تی به طرفیت خوانده  خانم  فاطمه کریمیان فرزند ابراهیم  به 
خواسته الزام به تمکین مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985410201045  
شعبه 2  دادگاه  عمومی  حقوقی  دادگستری شهرستان زاهدان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/12/06 
س��اعت 11:30  تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود ت��ا خوانده ظرف مدت یکماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نش��انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد9618648

مدیر دفتر  شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان –حسین علی رسولی 
م الف : 3332

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای محمد علی صدیقی دارای  شناس��نامه ش��ماره  2030  به شرح داد خواست به کالسه    
960616  ازاین ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان ش��هربانو 
صدیقی به شناس��نامه 956 درتاری��خ 96.10.29 دراقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته وورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-محمد علی صدیقی ف  حسن  ش ش 2030 ت ت 1353.1.15 فرزند مرحوم
2- علی اصغر صدیقی ف حسن  ش ش 1278 ت ت   1330.4.1 فرزند مرحوم
3- علی اکبرصدیقی  ف  حسن ش ش 1723  ت ت 1337.5.1 فرزند مرحوم
4-صدیقه صدیقی ف  حسن ش ش  1431 ت ت 1338.2.10 فرزند مرحوم

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امورحسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9618649
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

شماره پرونده: 139604006093000854/1
شماره بایگانی پرونده: 9605200

شماره ابالغیه: 139605106093003750
تاریخ صدور: 1396/11/01

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9605200
بدینوس��یله به خانم الهام حسین آبادی فرزند محمد به شماره ملی 0945694962 بدهکار پرونده کالسه 
9605200 که برابر گزارش مأمور پست در مورخه 96/10/23 به دلیل عدم شناسایی آدرس ابالغ اجرائیه 
میس��ر نگردیده، ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی ش��ماره 9407812626- 1394/08/10 بین ش��ما 
و بان��ک ملی مبلغ 420/466/170 ری��ال اصل طلب و مبلغ 204/476/535 س��ود و مبلغ 18/168/000 
ریال خس��ارت تأخیر تأدیه و خس��ارت تأخیر روزانه به مبلغ 520/786 ریال تاریخ شروع محاسبه خسارت 
96/10/12 جمع��اً بمبلغ 643/110/705 ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بس��تانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.9618656
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

ابر بدهكار بانكى كه خود را با نام يكى از مسئوالن نظام معرفى مى كند  فارس: «ا.م.خ» ابربدهكار بانكى است كه تاكنون رقم بدهى وى تنها به يكى از بانك هاى كشور بيش از 1000 ميليارد تومان 
اعالم شده است. در كنار اسامى چون ح.ه، ش.م، ر.د، س.م و امثال آن ها نام فردى به نام «ا.م.خ» به چشم مى خورد كه بدهى بيش از 1000 ميليارد تومانى به سيستم بانكى دارد. جالب اينجا است كه نامبرده خود 

را همنام يكى از مسئوالن عالى رتبه كشور معرفى مى كند كه ظاهرا توسط فرزند اين مسئول عالى رتبه شكايتى نيز عليه وى تنظيم شده است.

بازداشت «وحيد.م» و «محمد.س»  به اتهام اخالل در بازار ارز 
كوزه گرانى دالر برسر دالل ها شكست

اقتصاد: نوســان شديد ارز در  پنج 
ماه اخير كارشناســان را واداشــت 
كه هركــدام از زاويه اى اين معضل 
را ريشــه يابى كنند؛ از منفى شدن 
ترازتجارى، باز شدن ثبت سفارش 
واردات خودرو كــه تقاضا براى ارز 
را افزايش مى دهد، گرفته تا كاهش 
درآمدهــاى نفتى، تأمين كســرى 

بودجه و ورود بخشى از سرمايه هاى سرگردان به اين بازار، متهمان  افزايش قيمت 
ارز بوده است. به هرحال با وجود افزايش غيرمنتظره نرخ ارزها دربازار بويژه دالر، 
يورو وپوند، قيمت ها درحال فروكش اســت وبه زعم برخى فعاالن، گرانى دالر با 

شيب تند پايدار نخواهد بود. 
در جريان معامالت بازار آزاد تهران قيمت دالر به 4672 تومان رسيد و يورو با 10 
تومان كاهش نرخ 5840 تومانى را تجربه مى كند .البته نرخ در برخى صرافى هاى 

منتخب به 4583 تومان نيز رسيد.
دراين راســتا رئيس كل بانك مركزى هم واكنش نشان داد و با تأكيد بر ذخاير 
مناسب ارزى كشور گفت: قيمت ارز طى روزهاى آينده، قطعاً كاهش مى يابد و به 

مردم توصيه مى شود تا براى سرمايه گذارى، دالر نخرند.
به گزارش مهر، ولى اهللا سيف در حاشيه همايش بانكدارى الكترونيك در جمع 
خبرنگاران با اشاره به نوسانات شديد نرخ ارز طى روزهاى گذشته، گفت: نرخ ارز 
قطعاً طى روزهاى آينده، كاهش خواهد يافت چراكه ذخاير بانك مركزى در حد 

بسيار مناسبى است و جاى نگرانى از اين بابت وجود ندارد.
وى افزود: قيمت نفت افزايش پيدا كرده و درآمدهاى ارزى نيز هم اكنون باال رفته 
و در وضعيت مناسبى قرار دارد؛ بنابراين جاى هيچ گونه نگرانى در بازار ارز وجود 

ندارد و قطعاً طى روزهاى آينده، نرخ ارز كاهش خواهد يافت.
رئيس كل بانك مركزى تصريح كرد: به مردم به هيچ عنوان توصيه نمى كنيم تا 
در بازار ارز سرمايه گذارى كنند چراكه تجربه نشان داده، طى سال هاى گذشته، 
سرمايه گذارى در خريد ارز هيچ گاه سودآور نبوده است به اين معنا كه اگر فردى 
پــول خود را در نظام بانكى با همان نرخ هاى مصوب ســپرده گذارى كرده بود، 
طى پنج سال گذشته 80 درصد سود كرده بود؛ در حالى كه از سال 92 تاكنون 
افزايش نرخ ارز تنها 50 درصد بوده است، بنابراين سرمايه گذارى درخريد ارز به 

هيچ عنوان سودآور نيست.
اتفاقات روزهاى اخير در بازار ارز كه موجب شــد، نرخ دالر از 4700 تومان هم 
عبور كند، پشت پرده هايى دارد كه بهتر است مردم هم در جريان آن باشند. سود 
نوســانات اخير بازار ارز به جيب دو دالل بــزرگ به نام «وحيد.م» و «محمد.س» 

رفته و خريداران خرد متضرر شدند.
البته نبايد از امنيتى شدن جو بازار ارز طى يكى دو روز گذشته غافل شد. آن طور 
كه دادستان تهران اعالم كرده در اين هفته پنج متهم ارزى در بازار ارز دستگير 

شده اند. بانك مركزى هم نظارت نامحسوس خود را افزايش داده است.
همچنين صراف ها و فعاالن بازار ارز كه در خيابان فردوسى حضور دارند به تسنيم 
گفتنــد كه در اين چند روز با ورود نيروى انتظامى به بازار، شــمارى از دالل ها 
دستگير شده اند. براســاس تازه ترين خبرى كه به دست ما رسيده است، همان 
فردى كه پيش از اين خريدار اصلى سكه هاى بانك كارگشايى بود، مدتى است 
وارد بازار ارز شده و بيش از 50 ميليون دالر خريده است. اما فرد ديگرى هم در 
كنار «وحيد.م»، پاى ثابت نرخ گذارى در بازار ارز است. «محمد.س» نيز در تالطم 
ارزى دستى در بازار داشته و در اين مدت بيش از 100 ميليون دالر خريده است. 
اين در حالى است كه به گفته كارشناسان اقتصادى نسبت 150 ميليون دالر به 

كل درآمد ارزى كشور نمى تواند اين قدر نوسان ايجاد كند.
اطالعات دريافتى ما اين است كه اين دو نفر با نيت هاى سوء خود تالش مى كنند 
با احتكار دالر موجب باال رفتن قيمت ها در بازار ارز شوند. بنابراين در اين شرايط 
سود گرانى دالر در خوش بينانه ترين حالت به جيب چند دالل بزرگ خواهد رفت 

و اين مردم و فروشندگان خرد هستند كه بيشترين ضرر را متحمل مى شوند.
به گفته فعاالن بازار ارز، در ســال 91 بود كــه معاون اول رئيس جمهور وقت از 
صادركنندگان درخواست كرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول 
نفروشند و اعالم كرد كه نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردى به نام «جمشيد بسم اهللا» 
تعيين مى كند! اين عده معتقدند كه اگر چند فرد بتوانند نظام ارزى يك كشور را 
تحت تاثير قرار داده ومختل كنند، اين موضوع نشان مى دهد كه اقتصاد آن كشور 
تا رسيدن به آرمان هاى توسعه و  مكانيزم هاى نظارتى مطلوب، فاصله زيادى دارد 
وامنيت سرمايه گذارى در هر بازار با توجه به وجود دالالن با ريسك بااليى همراه 
خواهد بود. اين موارد در حالى است كه كارشناسان اقتصادى نيز معتقدند كه دو 
فرد نمى توانند بازار ارز را مختل كنند وبايد دستگاه هاى مسئول به فكر ريشه يابى 

علل اصلى اين ماجرا از جمله كمبود دالر و تأمين آن در بازار باشند. 
درهمين حال يك مقام مسئول در بانك مركزى گفت: 15صرافى منتخب بانك 
مركزى هستند كه بر اســاس نياز روزانه شان دالر دريافت مى كنند و بين ساير 

صرافى ها تا سقف 100 هزار دالر توزيع مى كنند. 

گرانى 120 هزار تومانى سكه 
اقتصاد: پايش هفته هاى اخير نشان 
مى دهد كه بازار سكه نيز پابه پاى بازار 
ارز از نوسانات شديدى برخورداربوده 
است. به گزارش ايسنا سكه تمام طرح 
جديد در ابتــداى دى ماه حدود يك 
ميليون و 396 هزار تومــان در بازار 
قيمت داشت. بررسى روند قيمتى اين 
سكه نشان مى دهد كه شيب حركتى 

آن در بيشترين روزهاى دى ماه حركت صعودى را سپرى كرده است. در اواخر دى 
ماه، شيب افزايش قيمت سكه تندتر شد و به يك ميليون و 515 هزار تومان رسيد و 
در نهايت اين نوع سكه دى ماه را با نرخ يك ميليون و 519 هزار تومان به پايان رساند.

احتمال اصالح كارمزد بانكى
اقتصاد: زمزمه هاى افزايش نرخ كارمزدها اين بار از ســوى باالترين مقام بانكى 
مطرح شد. رئيس كل بانك مركزى نبود تعادل در درآمد-هزينه بانك ها را چالش 

جدى نظام بانكى عنوان كرد و گفت: كارمزدهاى بانكى بايد اصالح شود.
به گزارش مهرولى اهللا سيف در پنل تخصصى همايش بانكدارى الكترونيك در 
خصوص مدل كارمزد Psp ها گفت: نظام بانكى با چالش هاى جدى روبه روست 
كه بايد اصالحات جدى هم براى آن لحاظ شــود؛ بر اين اساس نبود تعادل در 
درآمد و هزينه نظام بانكى بايد برطرف شــود. وى تصريح كرد: مشكل ما اكنون 
پيچيده است چراكه بانك ها نبود تعادل در هزينه و درآمد دارند و اين روند بايد 
اصالح شــود. بنابراين نرخ كارمزدها بايد اصالح شــود؛ ضمن اينكه نبود تعادل 

نقدينگى نيز بايد حل شود كه اقدام هايى در حال انجام است.

گرانى دالر وهرج ومرج در بازار وارداتى ها 
بازار خودرو بالتكليف است 

اقتصاد: در حالى كه بازار خودرو با توجه به هفته هاى پايانى سال ركود عجيبى 
را پشت سر مى گذارد، اين روزها با افزايش قيمت دالر هرج ومرج بازار خودروهاى 
وارداتى وارد فاز جديدى شــده به نحوى كه هر شركت تصميم به افزايش دوباره 

قيمت محصوالت خود گرفته است. 
به  اعتقاد فعاالن بازار، نبود  نظارت بر قيمت خودروهاى وارداتى به حدى شــده 
كه هر شركت بنا به صالحديد خود و بدون توجه به ضابطه ها نسبت به افزايش 
قيمت محصوالت، اقدام مى كند. به عنوان نمونه، كرمان موتور از اول بهمن قيمت 
جديد هيونداى النترا 2018 وارداتى را به نمايندگى هاى خود ابالغ كرده كه در 
آن شاهد اختالف قيمت حدود 40 ميليون تومانى دو شركت رقيب براى واردات 
محصوالت هيونداى هســتيم؛ به اين صورت كه آسان موتور در بخشنامه جديد 
اعالم كرده النترا 2018 فول را با تحويل سه ماهه 161 ميليون تومان به فروش 
مى رساند، اما كرمان موتور همين خودرو را با تحويل سه ماهه 198 ميليون تومان 
مى فروشد. جالب اينجاست كه كرمان موتور يكشبه قيمت خودروى سانتافه مدل 
2017 را 68 ميليون تومــان افزايش داده و آن را با قيمت 335 ميليون تومان 

به فروش مى رساند.

گزارش

ميز خـــبر

 اقتصاد- ســلمان محمدى  بررسى و دقت در تجربيات 
اقتصادى كشــورهاى ديگر مى تواند درس ها و عبرت هايى 
را به همراه داشــته باشد. منظور از درس ها، اقدامات مثبتى 
اســت كه ملت هاى ديگر براى تقويــت اقتصاد خود انجام 
داده اند و البته اشتباهاتى كه موجب تضييع منابع و كاهش 
توانمندى هاى اقتصادى آن ها شده است نيز مى تواند آيينه 

عبرت قرار گيرد. 
اقتصاد مقاومتى در تعريف عقاليى، اقتصادى است كه بتواند در 
هر شرايط دشوارى، تهديد و موانع مختلف به اهداف خود برسد. 
با اين اوصاف، اقتصاد مقاومتى كه در جمهورى اســالمى ايران 
مطرح مى شود، عبارت است از: طراحى و اجراى نظام اقتصادى 
كه اهداف اقتصادى را با وجود انواع تهديدات، موانع و دشوارى ها 

محقق كند.
اهــداف اين نظام اقتصادى عبارتند از: رفاه عمومى، اســتقالل 
اقتصادى و پيشرفت اقتصادى كه همان اهداف اقتصادى انقالب 
اسالمى است. همچنين روش مقاوم سازى نيز از مبانى مكتب 
اقتصاد اسالم به همراه بهره گيرى از الگوهاى اقتصادى آزمون شده 

در چارچوب قواعد اقتصادى اسالمى استنباط مى شود.
 اما با لحاظ  كردن وجوه تمايز مقاوم سازى اقتصاد در جمهورى 
اسالمى با ديگر الگوهاى اقتصادى مقاوم، به طور حتم تشابهاتى 
وجود دارد كه در مسير مقاوم ســازى اقتصاد كشور بخصوص 

الگوهاى آزمون شده بايد توجه جدى صورت پذيرد.
در چهارمين گزارش اقتصاد مقاومتى به وضعيت اقتصاد استراليا 

مى پردازيم.

 مرورى بر وضعيت كلى اقتصاد استراليا
استراليا كشورى پهناور با تراكم جمعيتى پايين است. اين كشور 
كه مســاحت آن در حدود مساحت اياالت متحده آمريكاست، 
جمعيتــى حدود 23 ميليون نفر دارد. بااين حال اين كشــور، 
سيزدهمين اقتصاد بزرگ دنياست و ساختار اقتصادى آن تحت 
تأثير سياست هاى اقتصاد بازار آزاد بوده و حدود دو سوم تعامالت 
اقتصادى بين المللى اين كشــور با كشورهاى آسيا و اقيانوسيه 
از جمله چين، كره جنوبى و هند اســت. بيشتر سرمايه گذارى 
زيرساختى اين كشور در حوزه حمل ونقل و برق و راه آهن است. 
اســتراليا كشور پيشرفته اى است كه بخش خدمات آن توسعه 
چشمگيرى يافته و دو ســوم GDP كشور را شامل مى شود. 
بخش توليد 20 درصد GDP  و بخش كشــاورزى 10 درصد 
آن را به خود اختصاص داده است و به عنوان يكى از كارآمدترين 
توليد كنندگان محصوالت كشــاورزى دنيا و در كنار تجارت در 
زمينه هاى ديگر، تمايل بسيارى به آزادسازى تجارت در زمينه 
محصوالت كشاورزى دارد. به منظور توسعه آزادسازى كشاورزى، 
استراليا گروه صادركنندگان محصوالت كشاورزى «كرن» را در 
سال 1986 بنيان نهاد. اين گروه،  نيرويى مؤثر براى آزادسازى 

بخشى است كه تحت حمايت شديد دولت قرار دارد. 
يكى از اهداف اصلى اســتراليا در سال هاى آينده ايجاد ارتباط 
بيشتر ميان توافقنامه تجارى روابط اقتصادى نزديك تر استراليا-
نيوزيلند CER، توافقنامه روابط اقتصادى با نيوزيلند و با منطقه 

آزاد تجارى آ.سه.آن (AFTA) است. 
كشورى توسعه يافته با اقتصاد متكى بر بازرگانى و كشاورزى و 
كشــورى ثروتمند با اقتصاد مبتنى بر توان بخش خصوصى و 
توليد ناخالص داخلى نسبتاً باال است. براساس آمار 2013 مردم 
استراليا از نظر ميزان متوسط ثروت پس از سوئيس ثروتمندترين 
مردم دنيا هستند. مهم ترين محصوالت سنتى كشاورزى استراليا 
پشم، گندم و گوشت هستند. بخش كشــاورزى اين كشور از 
ميزان استانداردهاى بين المللى برخوردار است و استراليا فعاالنه 
در بازار بين المللى براى رفع موانع موجود بر سرراه صادرات اين 

محصوالت حضور دارد. 
استراليا صادركننده منابع انرژى مانند زغال سنگ و اورانيوم بوده 
و توليدكننده نفت است و مقدار كمترى نسبت به صادرات نفتى 
خود وارد هم مى كند. منابع معدنى آن سرشــار از سنگ آهن، 
بوكسيت، طال، نيكل و قلع است. از معادن هم با توجه به نيروى 

به كارگرفته شده بهره بردارى خوبى مى شود. 
بنابرگزارش مجمع جهانى اقتصاد، مهم ترين دليل پيشــرفت 
استراليا وجود نظام مالى كارآمد (رتبه ششم دنيا) و همچنين 
نظام بانكى اين كشور به عنوان چهارمين نظام بانكى دنياست. 
اقتصاد كشــور اســتراليا مرتباً درميان قوى ترين اقتصادهاى 

پيشــرفته سازمان توســعه و همكارى اقتصادى 
رتبه بندى مى شود. كشور اســتراليا دوازدهمين 
اقتصاد بزرگ دنياســت و تقريبــاً در ارزيابى هر 
مزيتى رتبه بااليى دارد، از ســالمت تا ثروت، از 
سهولت انجام كسب وكار تا پيشرفت هاى آموزشى. 
مردم اين كشور تقريباً باالترين ميزان تحصيالت را 
در جهان دارند. پنج دانشگاه اين كشور بين 100 
دانشــگاه برتر دنيا قرار دارند. بازار استراليا ميدان 
مناســبى براى عرضه و رقابت كاالهاى خارجى 
محسوب مى شود. اســتراليا از كشورهايى است 
كه اقتصاد آزاد دارد و متوسط سرانه درآمد آن از 
كشورهايى چون انگلستان و فرانسه و آلمان بيشتر 

بوده است.
كانال سوئز سهم مهمى در شكوفايى اقتصاد استراليا دارد؛ زيرا 
از اين مســير مواد اوليه بويژه پشم و گوشت خيلى راحت تر به 

بازارهاى مهم اروپايى راه مى يابند. 
مهم ترين اقالم صادراتى اســتراليا محصوالت كشاورزى، زغال، 
طال، پشم، گندم، گوشت، شكر، لبنيات، آلومينيوم، سنگ آهن 
و گازهاى طبيعى و تجهيزات حمل ونقل بوده و از لحاظ وسعت 
تقريباً به اندازه خاك كشور آمريكا پهناور بوده و جمعيت بسيار 

كمى را در خود جاى داده است. 
استراليا از لحاظ منابع طبيعى كشــورى بسيار غنى بوده و از 
صادركنندگان بزرگ محصوالت كشــاورزى بخصوص گندم و 
پشم، موادمعدنى (آهن، نيكل، مس، بوكسيت، منگنز، اورانيوم، 
الماس، طال و نقره، روى و زغال سنگ) و مواد اوليه در دنياست و 
بزرگ ترين توليدكننده طال در جهان است و اين كشور در زمينه 
مواد كانى اساســى (به جز نفت) كامالً خودكفاست. مهم ترين 
شركاى تجارى استراليا در سال هاى اخير چين، آمريكا، ژاپن، 
كره جنوبى، انگلستان، آلمان، نيوزيلند و هند و سنگاپور بوده اند. 
در سال 2015، 377 ميليارد دالر توليد ناخالص داخلى آن بوده 
كه با رشــدى يك درصدى و تورم كمتر از يك درصد حاصل 
شده و به عنوان اقتصادى پيشرو در عرصه جهانى مطرح است. 

نرخ بيكارى پايين، نرخ تورم كم و نيروى كار متخصص و ارتباط 
قوى با ســريع ترين منطقه در حال رشد جهان، هند و اقيانوس 
آرام، اقتصاد كشور استراليا را براى كاميابى بيشتر در آينده آماده 

مى سازد. 

جدول شاخص هاى اقتصادى استراليا

سال2015شاخصمتغير

توليد ناخالص داخلى 
(GDP)۳۳۷ميليارد دالر

۱درصدنرخ رشد اقتصادى

۹�۰درصدنرخ تورم

منبع: بانك جهانى      

 استراليايى ها چطور اقتصادشان را تقويت كردند؟ 
اســتراليا از جمله كشورهايى است كه توانسته در مسير توليد 
ملى گام هاى مثبتى بردارد و مادامى كه اين كشــور پهناور به 
روش هاى مطرح در الگوى اقتصاد مقاومتى عمل كرده، در مسير 

پيشرفت بوده است. 

 سطح مطلوب زيست پذيرى شهرهاى بزرگ
كشــور استراليا با بيش از 1200 ميليارد دالر توليد داخلى (به 
قيمت هاى جارى) در ســال 2015 در جايگاه سيزدهم جهان 
قرار داشــته است. اين كشــور طى چند دهه اخير با تردد در 
مرز ده كشــور ثروتمند دنيا (به لحاظ توليد ملى- گاهى نهم، 
گاهى دوازدهم و...) كشورى ثروتمند با اقتصادى مبتنى بر توان 

بخش خصوصى و توليد ناخالص داخلى نسبتاً 
باال و نرخ فقر نســبتاً پايين محسوب مى شود. 
براساس آمارگيرى سال 2013، مردم استراليا 
از لحاظ ميزان متوسط ثروت، پس از سوئيس، 
ثروتمندترين مردم دنيا هســتند. براســاس 
معيارهــاى ديگر پيشــرفت از جملــه معيار 
زيست پذيرى شهرى نيز همه شهرهاى بزرگ 
استراليا در ســطح مطلوب زيست پذيرى قرار 
مى گيرند. در اين رتبه بندى شهرهاى سيدنى، 
پرث و آداليد به ترتيب در رده هاى ششــم و 
هشتم و نهم قرار گرفتند. ملبورن در استراليا 
در ســال 2014 همچون ســال گذشته آن با 
نمره كل 97,5 در شاخص زيست پذيرى عنوان 
بهترين شهر جهان براى زندگى و سكونت را به 

خود اختصاص داده است.
از ابتداى ســال هاى 1990 تاكنون اقتصاد اســتراليا هيچ گاه 
رشد اقتصادى منفى را تجربه نكرده است. بخش خدمات شامل 
گردشــگرى، آموزش و خدمات مالى حدود 69 درصد از توليد 

ناخالص ملى را به خود اختصاص داده است. 
اين كشــور در ســال 2014 صادراتى افزون بر  243 ميليارد 
دالر را به ثبت رســانيده و در همين ســال 219 ميليارد دالر 
واردات داشته است. مهم ترين مقاصد صادراتى استراليا به ترتيب 
عبارت است از: چين، ژاپن، كره جنوبى، هند و آمريكا. مهم ترين 
صادركنندگان به اســتراليا نيز چين، آمريكا، ژاپن، سنگاپور و 

آلمان هستند.
براساس اين مقدمات مى توان اقتصاد استراليا 
را براســاس معيارهاى اقتصادى مختلف از 
جمله معيار توليد ملى اقتصادى پايدار و تا 
حد زيادى مقاوم به شمار آورد، مقاومتى كه 
البته به جهت سياست ها و رفتارهاى مناسب 
اقتصادى دولتمردان و مردم اســتراليا البته 
بدون انكار برخى رفتارهاى نامناسب آن ها 
حاصل شده اســت. در واقع سياســت هاى 
كالن اقتصادى اين كشور از سويى و فرهنگ 
عمومى و حرفه اى مردم اين كشــور نقش 

مهمى در تقويت توليد ملى داشته است. 
در ادامــه برخى رهيافت هاى اقتصادى اين 
كشور هم راســتا با الگوى اقتصاد مقاومتى را كه اثر مهمى بر 

پيشرفت اقتصادى آن داشته است مرور مى كنيم: 
رهيافت هاى اقتصادى استراليا هم راستا با الگوى اقتصاد مقاومتى

 حمايت از صادرات
دولت استراليا تالش مى كند تا حد امكان از صادرات كشورش 
حمايــت كند. ايــن بدان جهت اســت كه صــادرات يكى از 
پيشــران هاى اصلى اين كشور در مســير پيشرفت بوده است. 
دولت استراليا در راســتاى حمايت از صادرات، در مقاطعى به 
كاهش ارزش پول ملى خود (به منظور افزايش صرفه و ســود 

صادركنندگان) اقدام كرده است.  اين كشور در همين زمينه به 
تقويت اقتصاد دانش بنيان همت جدى گمارده است، چراكه باور 
دارد بيشترين حجم تجارت خارجى در آينده نزديك در حوزه 

محصوالت و خدمات دانش بنيان خواهد بود. 
اســتراليا همچنان صادركننده عمده كاال خواهــد بود. مردم 
اســتراليا در توليد كاالهاى مــدرن از لــوازم يدكى گرفته تا 
كشتى هاى تندرو و در صنايع خدماتى از جهانگردى گرفته تا 
علــوم مربوط به كامپيوتر، آموزش و پــرورش و خدمات مالى، 
توانايى هاى زيادى دارند. اســتراليا با تجهيزات مخابراتى مدرن 
قادر است در عصر تجارت الكترونيكى، اينترنت و شبكه جهانى 
 EFIC موفقيت كسب كند. شركت تأمين مالى و بيمه صادرات
مؤسسه اعتبارى رسمى استراليا در زمينه صادرات است كه با 
انواع مختلف بيمه، ضمانت و تسهيالت مالى ويژه مكمل بخش 
خصوصى است. اين شركت، بخصوص به شركت هاى كوچك و 
متوسط كه به واسطه گردش سرمايه صادرات پايين براى بخش 
خصوصى جذابيت كمترى دارند، خدمات ارائه مى دهد. استراليا 
تمايل زيادى به حذف موانع ســرمايه گذارى و بازرگانى كاال و 
خدمات دارد. در گزارش رسمى دولت درباره سياست خارجى و 
تجارت، اولويت هاى تجارى عمده استراليا به شرح زير آمده است: 
اصالح داخلى، توسعه روابط دو جانبه، توسعه چارچوب منطقه اى 

تجارت، استحكام نظام بازرگانى بين المللى، افزايش صادرات. 
براى اســتراليا دستيابى به آزادى بيشتر در سه سطح، يعنى از 
طريق روابط دو جانبه با كشورها، با سازمان همكارى اقتصادى 
آسيا و اقيانوسيه APEC و با سازمان جهانى تجارت WTO از 

اولويت زيادى برخوردار است. 
در سطح روابط دو جانبه، دولت استراليا براى 
ايجاد اعتماد در كشورهاى منطقه و دستيابى 
به درآمدهاى سودآور متقابل تالش كرده است. 
ســازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه 

كانون توجه راهبردى منطقه اى دولت است. 
سازمان جهانى تجارت به عنوان تنها مجمعى 
كه جوامع تجارى عمده دنيا را به دور هم جمع 
مى كند، مؤثرترين وسيله را براى دستيابى به 
اصالحات گسترده تجارى فراهم مى آورد.(نامه 

اتاق بازرگانى، 1382:25) 

  سياست هاى اشتغال زايى
يكــى از مهم ترين اقدامات براى افزايش توليد 
ملى افزايش تعداد شاغالن است. اينكه استراليا 
به لحاظ مســئله بيكارى در زمره كشورهاى 
مطلوب جهان قرار دارد به اين جهت است كه اين كشور براى 
موضوع اشتغال زايى كه به تبع آن توليد ملى هم افزايش  مى يابد، 
تالش هاى جدى مى كند. به عنوان مثال اين كشور از ابزار بودجه 
دولتى براى تنظيم مقررات بازار كار اســتفاده مى كند و كسر و 
مازاد بودجه را به عنوان متغيرى كمكى در تنظيم اشتغال مورد 
اســتفاده قرار مى دهد. همچنين پايين نگه داشــتن نرخ بهره 
(كمتر از ســه درصد) برنامه ديگرى در راستاى اشتغال زايى و 
تقويت توليد ملى در اين كشــور است.  در دهه 1970 و اوايل 
1980 به خاطر افزايش دستمزدها و ناآرامى هايى كه در صنعت 
بــود و همچنين باالبودن نرخ برابرى پول اســتراليا اين بخش 
از نظر موقعيت بين المللى در ســطح پايين ترى قرار داشت. به 
دنبال كاهش ارزش پول اســتراليا در سال هاى 1985 و 1986 
اصالحاتى براى افزايش قدرت توليدى كارگران صورت گرفت 
كه صنعت استراليا را رقابتى تر كرد و هرچه ارزش پول استراليا 

كاهش يافت، صنعت آن از موقعيت بهترى برخوردار شد. 
در دهه هــاى اخيــر بخــش خدمــات به طور چشــمگيرى 
توسعه يافته است. صنعت جهانگردى و خدمات مالى بيشترين 
رشد را در ميان ديگر قسمت هاى اين بخش داشته است. تصور 
مى رود كه بخش ســياحت باز هم توسعه يافته و منبع اشتغال 
نيروى بيشترى باشــد و در تراز پرداخت ها هم سهم بيشترى 
كسب كند. ضمناً بازبينى قوانين هاى استراليا اين كشور را قادر 
كرده كه از قدرت بيشــترى در بازارهاى منطقه اى بين المللى 

برخوردار باشد. 

 سياست هاى جمعيتى 
اقتصاددانــان اســتراليايى ، جمعيت را در كنــار دو عامل نرخ 
مشــاركت و بهره ورى، يكى از سه عامل اساسى رشد بلند مدت 
اقتصادى كشورشان مى دانند. همين ديدگاه موجب شده  است 
كه دولتمردان اين كشور به رشد جمعيت توجه ويژه كرده، ولو 
از طريق مهاجرپذيرى نرخ رشد جمعيت خود را افزايش دهند. 
همچنين سياست هاى حمايت از فرزندآورى در اين كشور مورد 

توجه ويژه قرار دارد. 
استراليا به سبب برخوردارى از وضعيت اقتصادى مناسب و بازار 
كار پويا، سطح زندگى و رفاه باال و جاذبه هاى گردشگرى بسيار، 

يكى از مقاصد مهم مهاجرتى است. 

 تأكيد بر اقتصاد دانش بنيان 
براســاس شاخص اقتصاد دانش بنيان (KEI) استراليا به عنوان 
يكى از قدرت هاى دانش بنيان جهان در جايگاه نهم قراردارد. در 
اين كشور نگاه ويژه اى به توسعه اقتصادى با تكيه بر توليد علم و 
صادركردن آن صورت مى گيرد؛ تا جايى كه آمارها نشان مى دهد 
توليدات علمى در استراليا با چنان سرعتى در حال افزايش است 
كه احتماالً تا يك دهه آينده اين كشور يكى از بارزترين مثال ها 
در زمينه تأثير شگرف توسعه علمى بر توسعه اقتصادى قلمداد 
شــود. تحقيق جامعى در اين كشور صورت گرفته كه با نتايج 

جالب و تأمل برانگيزى نيز همراه است. 
ايــن گزارش كه تحت عنوان «اهميــت علوم رياضى و فيزيك 
پيشــرفته بر توســعه اقتصادى استراليا» منتشــر شده، نشان 
مى دهد اين دســته از علوم و دستاوردهاى فنى حاصل از آن ها 
ســهم خيره كننده 22,5 درصــدى در فعاليت هاى اقتصادى 
استراليا داشته كه ارزش آن به طور ساالنه به 292 ميليارد دالر 
مى رسد. همچنين اين دسته از علوم و فناورى هاى نوين حاصل 
شــده ازآن به توليد 760 هزار فرصت شغلى در 27 هزار بنگاه 
كسب وكار منجر شده است و اين يعنى سهم هفت درصدى در 
بخش اشــتغال استراليا؛ اما از آن مهم تر تأثير چنين نگاهى بر 
توسعه صادرات اين كشور است تا جايى كه براساس اين گزارش 
ســهم علوم رياضى و فيزيك پيشرفته در صادرات استراليا رقم 
حيرت انگيز 28 درصد و به بيان بهتر 74 ميليارد دالر در سال 

است.
 اســتراليا در زمينه صادرات فناورى پيشرفته مانند تجهيزات 
علمى و پزشكى، مخابرات، نرم افزار و توليدات مربوط به هوا فضا 
نيز به ســطح رقابتى جديدى رسيده است. اين كشور موقعيت 
خود را در مقام صادركننده اصلى كاالهاى عمده حفظ مى كند. 
توليد محصوالتى مانند اجزاى تجهيزات مكانيكى و الكترونيكى 
و خودروهاى مونتاژ در دهه گذشته رشد چشمگيرى داشته اند. 
استراليا در زمينه صادرات فناورى پيشرفته و اقتصاد دانش بنيان 
مانند تجهيزات علمى و پزشكى، مخابرات، نرم افزار و توليدات 
مربوط به هوا  فضا نيز به سطح رقابتى جديدى رسيده است. اين 
كشور موقعيت خود را در مقام صادركننده اصلى كاالهاى عمده 

و هايتك حفظ مى كند. 

حمايت از بنگاه ها و صنايع كوچك و متوسط 
يكى از مهم ترين برنامه هاى دولت اســتراليا براى پيشــرفت 
اقتصادى كه هم راســتا با اقتصاد مقاومتى ارزيابى مى شــود، 
حمايت از بنگاه ها و صنايع كوچك و متوسط است. در مجموعه 
اقدامات اساسى ده گانه كه مقام معظم رهبرى در اول فروردين 
1395 به منظور اقدام و عمل مشخص و قابل ارزيابى در راستاى 
تحقق اقتصاد مقاومتى مطرح كردند، بر حمايت و تقويت صنايع 
و بنگاه هاى كوچك و متوسط تأكيد شد. اين بدان جهت است 
كه اين نوع بنگاه ها بخش عمده اشتغال در كشورهاى پيشرفته تر 
را تأمين مى كننــد. همچنين اين نوع بنگاه ها به جهت نياز به 
ســرمايه كم و كوچك مقياس بودن عموماً مردمى هســتند و 
توســعه آن ها به پيشــرفت اقتصادى مردمى به عنوان يكى از 

مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى كمك مى كند. 
كشور اســتراليا جزو كشــورهاى پيشــرو جهان در حمايت 
از بنگاه هاى كوچك و متوســط شــمرده مى شــود. برخى از 
مهم ترين اقدامات اين كشــور در اين ارتباط عبارت اســت از: 
ارائه وام و تضمين هاى خاص دولتى براى شــروع به كار، ارائه 
ضمانت نامه هــاى صادرات دولتى و اعتبــار تجارى، حمايت از 
سرمايه گذارى هاى ريسك پذير و ارائه مشاوره به بنگاه هاى مدنظر 
در زمينه توســعه كسب وكار. دولت اين كشور براى تقويت اين 
نوع بنگاه ها حتى يارانه سود به منظور كاهش هزينه تسهيالت 

براى آن ها پرداخت  مى كند. 
در المپيك ســيدنى تقريبــا 5,2 بيليون دالر در ســاختمان 
مركزبازى ها و كارهاى زيبايى هزينه شــد. دوره ساخت وســاز 
با بودجه افزون بر 750 ميليون دالر پيش بينى شــد و به طور 

ميانگين در طول 6 سال ساختمان ها كامل شد. 
در ســال WSN 1997 به صورت ابتكارى درجهت پيشرفت 
فناورى اســتراليا تصميم به نمايش محصوالت خود از طريق 
بازى هاى 2000 المپيك ســيدنى گرفت. در برنامه ريزى هاى 
زيربنايى كه برپايه بازى هاى سيدنى صورت گرفت فقط دريك 
طرح ملى آن بيش از 500 كمپانى به  كارگرفته  شد. همچنين 
در نتيجه حمايت از صــادرات و فعاليت هاى بازاريابى افزون بر 
530 ميليون دالر حاصل شــد كه درنهايت ارزش ويژه تزريقى 
در زمينه فناورى به WSN در نتيجه بازى هاى المپيك 430 
ميليون دالر ارزيابى شده اســت. ســاير برنامه هاى حمايتى در 
زمينه ســرمايه گذارى قبل و بعد از بازى ها، استراليا را به سوى 
اقتصادى شــكوفا هدايت كرد. در ســال 2001-2000 كلوپ 
تجارت اســتراليا 20 ميليون يورو افزايش در صادرات درنتيجه 
فعاليت هايش به دست آورد كه موجب افزايش اعتبار آن گرديد  

(فرهاد فرونجارى، 1387: 32). 

 توجه به صنايع مادر با توجه به مزيت نسبى 
استراليا از لحاظ صنعت فوالدســازى بخصوص براى تأمين و 
عرضه بازارهاى داخلى شاهد توسعه سريعى بوده است. به علت 
پايين بودن هزينه توليد اين صنعت در وضعى است كه مى توان 
شعاع و فروش توليدات خود را تا دور دست ترين نواحى گسترش 
دهــد؛  ولى توليدكنندگان عمدتاً ايــن اواخر ترجيح مى دادند 
فعاليت خود را در بازارهاى محلى متمركز سازند. دسترسى به 
مــواد خام ارزان، وضع رقابت آميز فوالد را در بازارهاى صادراتى 
استحكام خواهد بخشيد؛ ولى رقابت توليدكنندگان ديگر و وقت 
و سرمايه الزم براى توسعه ظرفيت اين صنعت ممكن است در 

آينده نزديكى از افزايش اعجاب آميز آن جلوگيرى كند. 

 الگوى مصرف صحيح 
اصالح الگــوى مصرف نقش مهمى در ارتقاى بهره ورى اقتصاد 
و تــوان توليد ملى دارد. دور از انتظار نيســت كه يكى از رموز 
پيشرفت استراليا نيز الگوى صحيح مصرف مردم آن، دسِت كم 
در برخى كاالهاى كليدى باشد. يكى از اين كاالها البته آب است. 
شايد كمتر شنيده باشيد كه در مصرف آب در كشورى طرح زوج 
و فرد اجرا شود! اين اتفاقى است كه در ملبورن استراليا مى افتد. 
همان گونه كه پيشتر گفته شد، به لحاظ زيست پذيرى ملبورن 

شهر شماره يك جهان است. 
اين شــهر در معيارهايى از جمله محيط زيست، فضاى سبز 
و... در رده هاى باالى جهانى قرار مى گيرد؛ اما الگوى مصرف 
آب در اين شهر طبق حســاب و كتاب صورت مى گيرد. در 
اين زمينه قواعدى اعمال مى شود، مانند اينكه ملك هاى زوج 
بايد گيا ه هاى خود را روزهاى شنبه و سه شنبه آبيارى كنند و 
ملك هاى فرد در روزهاى يكشنبه و چهارشنبه. در خصوص 
آبيارى در اين شــهر قواعد ديگرى نيز وجود دارد، از جمله 
اينكه تنها كارواش هايى مجاز به فعاليت هستند كه راندمان 
بااليى در مصرف آب نداشــته  باشند. همچنين فعاليت هايى 
كه بيش از 10 ميليون ليتر در سال آب مصرف مى كنند، در 
طرح نامه خود موظف به ارائه پيوست هايى هستند كه نشان 
دهد برنامه آن ها براى صرفه جويى در آب چيســت. به لحاظ 
برنامه هاى اصالح الگوى مصرف انرژى نيز اســتراليا يكى از 

كشورهاى الگو در جهان محسوب مى شود. 

بررسى پياده سازى اقتصاد مقاومتى در قاره دور

بنگاه هاى كوچك استراليا را بزرگ كردند

پايين نگه داشتن 
نرخ بهره (كمتر 

از سه درصد) 
برنامه ديگرى 

در راستاى 
اشتغال زايى و 
تقويت توليد 

ملى در اين 
كشور است

بــــــــرش

نوســان شديد ارز در  پنج 
ماه اخير كارشناســان را واداشــت 
كه هركــدام از زاويه اى اين معضل 
را ريشــه يابى كنند؛ از منفى شدن 
ترازتجارى، باز شدن ثبت سفارش 
واردات خودرو كــه تقاضا براى ارز 
را افزايش مى دهد، گرفته تا كاهش 
درآمدهــاى نفتى، تأمين كســرى 

پايش هفته هاى اخير نشان 
مى دهد كه بازار سكه نيز پابه پاى بازار 
ارز از نوسانات شديدى برخورداربوده 
است. به گزارش ايسنا سكه تمام طرح 
جديد در ابتــداى دى ماه حدود يك 
 هزار تومــان در بازار 
قيمت داشت. بررسى روند قيمتى اين 
سكه نشان مى دهد كه شيب حركتى 

آن در بيشترين روزهاى دى ماه حركت صعودى را سپرى كرده است. در اواخر دى 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

رهيافت هاى 
اقتصادى 
استراليا 

هم راستا 
باالگوى

 اقتصاد مقاومتى     
است

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r

ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره): همان مقدارى كه فداكارى حضرت 
[زينب(عليهاسالم)] در پيشبرد نهضت حسين(ع) كمك 

كرده است، خطبه هاى حضرت سجاد(عليه السالم) و حضرت 
زينب(عليهاسالم) هم به همان مقدار تأثير داشته است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

 سه شنبه 3 بهمن 1396  5 جمادى االول 1439 23 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8604 

گزارش از شخص

عاليجناب «پشت سبز»
يكه تازى «دالر» در اقتصاد ايران تا كى ادامه دارد؟

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  ســوژه امروز، 
اگرچه يك شخصيت حقيقى نيست، اما حضور 
و تأثيراتــش در عرصه اقتصاد چه بپســنديم و 
چه نپسنديم، حقيقتى انكار ناپذير است. اقتصاد 
ايران - در مفهوم نوين آن - از زمانى كه چشم باز 
كرده است، رشته حيات و مماتش مانند بسيارى 
از كشــورها، بدجورى به «دالر» گره خورده است. 
اين گره خوردگى اجتناب ناپذير، تا آنجا كه جناب 
«ريال» را مانند پول ملى بســيارى از كشورهاى 
ديگر به همزيستى مسالمت آميز با آقاى «دالر» 
وا مى داشــت قابل تحمل بود، اما سال هاى سال 
است «ريال»، شوربختانه، نفسش به نفس هاى دالر 
بند است! چشم سياست هاى پولى و مالى كشور 
به غمزه هاى گاه و بيگاه آقاى «دالر» دوخته شده و 
نبض اقتصادمان انگار گوش به فرمان حال خوش 

يا ناخوش اسكناس پرطرفدار جهانى است! 
جز اين ها، آقاى «دالر» انگار سال هاســت عادت 
كــرده به گرد وخاك راه انداختــن در بازارهاى 
داخلى، از كانــال 3000 تومان به كانال 4000 
تومان پريدن، آرام شــدن و باز دويدن به سمت 
5000 تومــان... اين جناب به نظر شــما جاى 

«گزارش از شخص» نوشتن ندارد؟

  قرن14
اصل و نســب اين جناب به قرن 14 ميالدى و 
حتى پيش تر از آن بر مى گردد. سكه دالر نقره اى 
از قرن چهاردهم بيش از سه قرن به نام «تالر، دالر، 
تالر و دالر» در اروپا رايج بود و اسپانيايى ها آن را 
به مستعمرات خود در قاره آمريكا منتقل كردند. 
آمريكايى ها نخستين بار در جريان انقالبشان آن 
هم در مكزيك با «دالر» آشنا شدند و آن را وسيله 
داد و ســتد قرار دادند. ششم ژوئيه سال 1785 
را اما مى توان، زاد روز «دالر» امروزى دانست. آن 
زمان، كنگره آمريكا به عريض و طويلى امروز نبود 
و تنها از يك مجلس كوچك تشكيل مى شد. اين 
مجلس با اكثريت آرا «دالر» را پول رسمى كشور 
اعالم كرد. گفتنى اســت، تا پيش از اســتقالل 
اياالت متحده يعنى در چهارم ژوئيه1776، پول 
انگلســتان (ليره) در 13 مهاجرنشين انگليسى 

آمريكاى شمالى به رسميت شناخته مى شد.

  پشت سبز
حتى نشــان بين المللى اين جناب يعنى حرف 
«اس» انگليســى با يك خط عمودى كه از وسط 
آن مى گذرد نيز از روى دست اسپانيايى هاى قديم 
كپى شده است. دالر كاغذى - اسكناس با پشتوانه 
طال - در دوران جنگ داخلى آمريكا بتدريج جاى 
دالر سكه اى را گرفت و امروزه پول رايج 10 كشور 
و 16 منطقه وابسته اســت. يعنى مثالً اكوادور، 
السالوادور و پاناما نيز همان دالر آمريكا را به جاى 
پول ملى خود به كار مى برند و مثل ما دغدغه پول 

ملى و اينجور حرف ها را ندارند!. 
اين را هم بدانيد كه دالر آمريكا برخالف اسكناس 
ساير كشورها داراى يك اندازه و يك رنگ و خارج 
از آمريكا به «پشــت سبز» معروف است. پيش از 
اين ها مى شد اسكناس پانصد و هزار دالرى را هم 
پيدا كرد، اما ريچارد نيكســون از سال 1969 از 
بيم جعل، آن هــا را از جريان چاپ خارج كرد و 
حاال صد دالرى درشت ترين اسكناس آمريكاست.  
البته نيكســون عقيده داشــت ديدن اسكناس 
درشت (مثال پانصد دالرى)، تورم پول را در ذهن 

تداعى مى كند و تأثير روانى منفى دارد! 

  دالريزه
دسِت كم پس از جنگ جهانى دوم، همه تالش 
سردمداران آمريكا «دالريزه» كردن اقتصاد جهان 
بوده است. اين سياست، سال هاى سال است انگار 
به نتيجه رسيده و «دالر» به پايه معامالت جهانى 
و ستون قدرت سياسى و اقتصادى آمريكا تبديل 
شده است. قدرتى كه بسيارى آن را برتر از قدرت 
نظامى مى داننــد و معتقدند توان نظامى اياالت 
متحده نيز پشــتگرمى اش را از « دالر» مى گيرد. 
با اين همه، از آغاز قرن 21 بسيارى از قدرت هاى 
اقتصــادى جهان زنگ خطر را بــراى «دالر» به 
صدا در آورده اند و تالش دارند هر طور هســت 
از قدرت و نفوذ آن به نفع پول ملى خودشــان 
بكاهند. آمريكا نيز با روش هاى مختلف سعى دارد 
اين قدرت و نفوذ را حفظ كرده و «دالر» را آقاى 

معامالت جهانى نگه دارد.

  مشت اول و آخر!
اين اوضاع اقتصادى سال هاى اخير ماست كه با 
«دالر» سر سازگارى ندارد يا «دالر» است كه چشم 
ديدن آرامش در اقتصاد ما را ندارد؟ رابطه ميان 
پول ملى و آقاى «دالر» ســال هاى سال است كه 
شكراب شــده و اين دو براى ضايع كردن هم از 
هيچ تالشى فروگذار نمى كنند. واقعيت اما اين 
است كه در اين رقابت يا دعوا، هميشه مشت اول 
و آخر را « دالر» زده است! بخش توليد و صادرات 
ما آن قدر كه براى «دالر» دل مى سوزاند و نگران 
اســت، براى پول ملى نيست. آن قدر كه «دالر» 
بيگانه در كشــورما متولى رسمى و غير رسمى 
دارد، پــول ملى مان نــدارد! آن قدر كه در كنار 
«دالر» بازار رســمى و غير رسمى شكل گرفته، 
براى محصوالت ملى مان شــكل نگرفته است 
و خالصه آن قدر كه «دالر» به صورت آشــكار و 
پنهانى عزيز است، پول ملى مان طرفدار و خواهان 

ندارد!

  پيمان هاى دو طرفه
گمان نكنيد اين فقط ما و پول ملى مان هستيم 
كه بــا «دالر» و يكه تازى هايــش دچار چالش 
شده ايم. بسيارى از كشورهاى ديگر نيز بدون اين 
حد از چالش يا به دليل چالش هاى ســنگين تر 
بــا «دالر»، دارند با روش هــاى مختلف به حفظ 
ارزش پول خودشــان و حتى جايگزينى دالر در 
معامالتشان فكر و عمل مى كنند. پس از بحران 
مالى جهانى سال 2008 آن ها به فكر پيمان هاى 
پولى و مالى دو يا چند طرفه ميان بانك مركزى 
خودشان با كشورهاى ديگر هستند تا بدين وسيله 

عذر «دالر» را در مبادالتشــان خواســته و پول 
خودشان را جايگزين كنند. ما هم البته از جمله 
همين كشورها هستيم و چند سالى است شعار 
درســت حذف دالر را مطرح كرده ايم. شكستن 
انحصار «دالر» بدون شــك اقدام درســت و نياز 
درجه يك اقتصاد كشور است كه مى تواند به شرط 
اجراى صحيح و مؤثر، مبادالت تجارى آينده ما را 

بيمه كند و پرچم «ريال» را باالتر ببرد. 

  همين چند دالل؟
14 آبان همين امسال بود كه يك نماينده مجلس 
خبر داد:« طرح پيمان دوجانبه ارزى با هدف حذف 
دالر از مبادالت ارزى كشــور توسط نمايندگان 
كليد خورد». شايد كمى دير، اما مجلس هم وارد 
عمل شده بود تا بلكه بتوانيم به مرور از ميزان تأثير 
دالر بر اقتصادمان بكاهيم و فرصت نفس كشيدن 
به پول ملى مان بدهيم. در آثار ضد تحريمى حذف 
دالر از مبادالت تجارى مان شكى نيست. در اينكه 
يكى از اركان اقتصاد مقاومتى نيز تقويت پول ملى 
و كاستن از اقتدار دالر است، شكى نداريم. به نظر 
نمى رســد در داخل نيزكســى مخالف باال بردن 
ارزش «ريال» در برابر «دالر» باشــد، اما نمى دانيم 
اين كدام بخش اقتصاد ماســت كه با وجود بارها 
گزيده شدن از ســوى «دالر»، هنوز عاشق سينه 
چاك جناب «پشــت سبز» است و به طغيان ها و 
ترمز بريدن هاى گاه و بيگاهش چشم اميد دارد؟ 
آيا سياســت هاى پولى و مالى بانك مركزى، گاه 
سبب مى شــود «دالر» شــروع به عرض اندام در 
برابر «ريال»، اقتصاد مقاومتى و ثبات اقتصادى كند 
يــا اينكه بايد باور كنيم همه اقتدار و البته موش 
دوانى هاى امروزه دالر در اقتصاد كشورمان زير سر 

چند دالل كهنه كار يا تازه وارد است؟  

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

تكذيب مرگ «موسوى»
ايرنا / «مير محمود موسوى» با اشاره به شايعات 
اخير مبنى بر درگذشت برادرش «مير حسين 
موســوى» گفت: «نمى دانيم اين شــايعات به 
چه منظورى اســت؟ ايشان در وضعيت عادى 

هستند و مشكل خاصى هم نيست».

قانون تصويب نكنيد!
بهداشت نيوز / «سيدحسن هاشمى» -وزير 
بهداشت- در خصوص تعرفه گذارى خدمات 
پرستارى گفت: «مجلس هر چقدر بخواهد، 
قانون تصويب مى كند، امــا اجراى آن مهم 
اســت. نبايد مردم را مقابل خود و دولت قرار 
دهيم...اگر پول نداريم، قانون تصويب نكنيم»!

شكايت ناجا از شهردارى
فارس / معاونت حقوقى نيــروى انتظامى از 
شهردارى تهران به دليل ارائه گزارش هاى غير 
واقعى درباره عقد قرار داد ميلياردى با ناجا در 

زمان انتخابات رياست جمهورى شكايت كرد.

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4312/16

22/5923/32 5/115/43

16/4817/22

6/387/10

17/0817/42
عيادت بيمار، ثواب دارد

در علم طب آمده؛ تنفس بيش از حد گرد و غبار، ريه ها را از كار مى اندازد. چون 
ماهيت ريزگردها از ِگل ُرس است و ُرس، سيليس و سولفات دارد و فلزات سنگينى 

چون نيكل و سرب و كادميم... 
به خودم گفتم ديگر بعد از يك دهه صبورى و زجر، پا شــوم، عرض ادبى داشته 
باشم به هموطنان غيورم... بروم جايى كه دور نيست...! همين ايران است...! همين 
گوشه نقشه...! استانى بداحوال و بى قرار...! مگرنه اينكه عيادت بيمار، ثواب دارد...!

نمى دانم ميزان ريزگردها - امروز - چند ميكروگرم بر مترمكعب است، اما مثل 
آن آقاى داماد كه به عروس اش، ماســك مى دهد، ماسك مى خرم!... مى خواهم 
بروم به سال هاى نفسگير... به استانى كه در عكس ها ديده ام ردپاى آدميزاد، آنجا 

قاب مى شود.
بروم كنارگوش متوليان ايران بگويم بهتر نيســت اعتبارات مان را بتكانيم؟ بهتر 
نيست بعد از اينهمه سال، خوزستانى ها را به كمى هواى سالم و مطلوب مهمان 
كنيم؟ بهتر نيست جنوب غربى احيا شود؟ دست اندركار باشيم و بى كم و كاست، 
به غلظت اندوه هموطنان مان ســرى بزنيم؟ به خفگــى مردمانى كه خاك در 

ديارشان استمرار دارد. گرد استمرار دارد.
ديدن تصاوير خاكســترى سخت اســت! ديدن زندگى در افقى كه هوا، مزه مزه 

نمى شود و مردان و زنانى دارد بى وقفه آرام و منتظر!
مى نويسم و به وصلِت در غبار هم، فكر مى كنم! به دسته گلى كه عطر ندارد! به 
لب هاى كبود نخل هاى جنوب! مى دانم سينه تان مى سوزد! حالتان خراب است! و 

زيِر دست و پاى گرد و غبار رها شده ايد!
بايد بيايم به مالقات خوزستان... و يادم باشد كه ُمشتى هوا سوغات بياورم آنجا و 

ُمشتى خاك برگردانم براى متوليان...! 

تلنـــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چــاپ آمريكا، نگاهى به 
پنجاهمين سالگرد جنجالى ترين سال تاريخ كشور 
آمريكا يعنى ســال 1968 مى اندازد. سالى كه در 
حوزه هاى مختلف اين كشــور شــاهد جنبش ها 
و تغييرات بســيارى بود. از تــرور رئيس جمهور 
ِكِندى و همين طور مارتين لوتركينگ گرفته، تا 
فرستادن فضاپيما آپولو8 به ماه و رونمايى از اولين 
هواپيماى بويينگ و رساندن جنبش عدالت خواهى 
سياه پوستان در اين كشــور به سطحى جديد با 
مشت هاى گره كرده ورزشكار مدال آور اين كشور 
در المپيك و بسيارى اتفاق ديگر، همگى در سال 
1968 روى داد تا چهره آمريكا به كلى عوض شود.

مكه
روزنامه مكه چاپ عربســتان در گزارشى اتهامات 
جديد عادل الجبير وزير خارجه اين كشور به ايران 
را در كمك به حوثى هاى يمن بازتاب داده اســت. 
الجبير مى گويد، حمله موشكى حوثى ها به عربستان 
بدون كمك ايران امكان پذير نبوده و بايد از تبديل 
شدن يمن به بهشت تروريست ها جلوگيرى شود!  
اين روزنامه همچنين به جنجال پيرامون افزايش 
قيمت اينترنت توسط دو شركت اصلى فراهم كننده 
اينترنت در عربستان يعنى «STC» و «موبايلى» نيز 
پرداخته كه هزينــه 100گيگابايت اينترنت براى 
يك ماه را به قيمت 100 ريال به شكلى چشمگير 
افزايــش داده، اما با دســتور وزارت ارتباطات اين 

كشور مجبور به كاهش مجدد آن شدند.
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روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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