
 

نقش امام رضا در رشد علوم اسالمى
توليت آستان قدس رضوى در اختتاميه كنگره بين  المللى 

«نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسالمى» تبيين كرد
 معارف  آيين اختتاميــه كنگره بين المللى نقش 
شيعه در پيدايش و گســترش علوم اسالمى با نگاه 
به جايگاه امام رضا(ع) با حضور توليت آستان قدس 
رضوى در جمع نخبگان جهان اسالم برگزار شد. در 

اين همايش بيش از 120ميهمان از 50مليت مختلف 
حضور داشــتند و چهار ميهمان مقــاالت خود را با 
محوريت امــام رضا(ع) ارائه كردند. همچنين در اين 

 ............ صفحه 11مراسم پيام تصويرى...

فقيه صميمى
انتخابات عراق 

و چالش هاى دولت آينده
غرب از الگوشدن ايران

 براى جهان مى ترسد
16 8 15

نيم نگاهى به زندگى آيت اهللا 

« سيد عزالدين حسينى زنجانى» در سالگرد وفاتش

يادداشتى از حسن هانى زاده گفت وگو با على اكبر محمد، نماينده جنبش امت اسالم آمريكا
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 در تجربه برجام، توافقنامه هاى نفت و گاز، حمل ونقل، بانكى و مالى تضمين شده بود؟ 

سرنوشت مبهم 108 ميليارد دالر قرارداد پسا برجامى
 اقتصاد  مذاكره طوالنى مدت ايران با  1 +5  منجر به توافق نامه اى  با عنوان برنامه جامع 
اقدام مشترك«برجام» شد. همان طور كه از اين اسم هم بر مى آيد بايد هر دو طرف اقداماتى 
را انجام مى دادند كه  از  آن ها به اقدام مشترك نام برده شده است. قرار شد جمهورى اسالمى 
با كاهش غنى سازى خود از 20 درصد به كمتر از 5 درصد، تبديل مركز هسته اى فردو به 
مركز تحقيقات و پركردن هسته راكتور مركز آب سنگين اراك و صدور مجوز براى نظارت 
و نصب دوربين هاى ســازمان بين المللى انرژى هسته اى در همه مراكز هسته اى كشور از 
اقدامى كه موجب موضع گيرى  شــوراى امنيت شــده بود خوددارى كند.  در عوض 5+1 

قبول كردند تحريم هاى بانكى لغو، و سوئيفت...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جعفريان

امروز تقريباً تمام  دوستان و دشمنان انقالب اسالمى متفق القولند كه مخل شعارها 
و اهــداف انقالبى ما، نه نيروى نظامى كه هجوم نرم و نبرد فرهنگى مخالفان اين 
حركت عظيم بود. در هر مواجهه اى، ابزارى براى رويارويى تدارك ديده مى شود. 

چنان كه در نبرد ارتش ها، نيروى زمينى و...

اين «افق» بايد 
هماره «نو» باقى بماند

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4

قرائت متن كامل گزارش 
تحقيق و تفحص از مسئوالن 

دوتابعيتى   در مجلس

جاسوس دو تابعيتى 
اليحه FATF را به 

ايران تحميل كرد

رويكرد جديد آستان قدس 
افزايش 50 درصدى ثبت 

موقوفات را به همراه داشته
وقف رضوى 

رونقى دوباره 
در سنتى كهن

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3

آلكساندر دوگين از روسيه 
تصميم ترامپ 

اشتباهى تاريخى 
و راهبردى است

مثنى امين از عراق

انتقال سفارت 
آمريكا به قدس 

نقض مقررات 
بين المللى

سيد سرباز روح اهللا رضوى از كشمير
از كليشه ها در موضوع 

فلسطين خارج شويم
الرن بوث از انگليس

 مراقب باشيد 
جام جهانى 
در راه است!

:امام صادق
اهل بهشت چهار 

نشانه دارند: 
روى گشاده، زبان 
خوش، دل مهربان 

و دست دهنده. 
 امالى صدوق- ص 683

در هفتادمين سالروز يوم النكبه (اشغال فلسطين) ترامپ مى خواهد سفارت آمريكا را از تل آويو به بيت المقدس منتقل  كند

بغض جهانى از نكبت آمريكايى

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 8
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

افشانى شهردار تهران شد    تسنيم: افشانى با رأى موافق 19نفر از اعضاى شوراى شهر تهران، به عنوان شهردار جديد تهران انتخاب شد. سيدمحمدعلى افشانى متولد استان كهگيلويه و بويراحمد عضو شوراى 
مركزى حزب اعتماد ملى و استاندار فارس در دولت يازدهم بود. وى پيش از اين به عنوان معاون عمرانى وزير كشور و رئيس سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور در دولت دوازدهم مشغول بود. او همچنين معاون 
سابق وزير آموزش و پرورش و رئيس سابق سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور بوده است. در سابقه افشانى معاونت استاندارى استان هاى كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و سمنان نيز به چشم مى خورد.

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

 اخبار   متن كامل گزارش تحقيق و تفحص 
از مسئوالن دوتابعيتى  و داراى «گرين كارت»، 
سرانجام روز گذشته در صحن علنى مجلس 
قرائت شــد و پس از قرائت، اين گزارش در 
اختيــار قوه قضائيه قــرار مى گيرد تا به آن 
رســيدگى كند. اين گــزارش در قالب 33 
صفحه متن گزارش، 40 صفحه پيوست به 
همراه ضمائم (كليه مكاتبات تيم تحقيق و 
تفحص با دستگاه ها و سازمان ها) به همت 
كميســيون امنيت ملى تنظيم شده است. 
اين گزارش شامل مباحث مختلف از جمله 
خألهاى قوانين موجود در نحوه به كار گيرى 
افــراد دوتابعيتى و داراى مجــوز اقامت در 
دستگاه هاى اجرايى، بررسى خألهاى قانونى 
به كارگيــرى دارندگان تابعيت مضاعف در 
دستگاه هاى اجرايى، بررسى راهكارهاى رفع 
خألهاى قانونى به كارگيرى دارندگان تابعيت 

مضاعف در دستگاه هاى اجرايى است.
از جمله مهم تريــن محورهاى اين گزارش، 
تأييد دوباره جاســوس بودن درى اصفهانى 
است كه عضو تيم مذاكره كننده هسته اى 
بود. بنا به آنچه در اين گزارش منتشر شده 
اســت، درى اصفهانى (تبعه 
كانــادا) از ديگــر محكومان 
بــه اتهام جاسوســى در تيم 
مذاكره كننده هسته اى بود كه 
در رأس حساس ترين بخش 
مذاكرات يعنى كميته مالىـ  
بانكى بوده است كه پذيرش 
اجــراى FATF بــه عنوان 
پيش شــرط امضاى برجام و 
در منگنه قــرار دادن نظام به 
نحوى كه راه رفت و برگشت 
براى آن وجود نداشته باشد، 
از نتايج آن بوده اســت. نكته 
حايز اهميت آنكه مشاراليه در 
اعترافات خود به صراحت عنوان داشته كه 
نمايندگى شركت PWC مستقر در امارات 
از وى خواسته است تا افراد مطمئنى را جهت 
همكارى با اين مؤسســه به آن معرفى كند 
كه ترجيحاً تابعيت مضاعف داشته باشند كه 

وى نيز دو نفر به نام هاى فريده شــيرازى و 
مشكان مشكور (تبعه فرانسه و از مشاوران 
تيم مذاكره كننده هسته اى در توافق برجام) 

را به آن ها معرفى نموده است. 

 درى اصفهانى كيست؟
عبدالرسول درى اصفهانى متولد 1335 در 
اصفهان اســت. درى تحصيالت خود را در 
رشته حسابدارى در انگلستان ادامه داد و به 
عضويت پيوسـته انجمن حسـابداران خبـره 
انگلستان و ولـز و انجمن حسـابداران خبـره 
اُنتاريو در كانـادا درآمد. وى شريك مؤسسه 
حسابرسى «كوپرزاند ليبراند» پيش از انقالب 
بود. بر اساس گزارش هاى منتشره وى قبل 
از انقالب با كميته خزانه دارى آمريكا هم كار 
مى كرده و مسئوليت كميته بخش مربوط به 
انگليس را برعهده داشته است. درى اصفهانى 
پس از انقالب، در وزارت دفاع ايران استخدام 
و مسئوليت بخش مطالبات ايران از آمريكا 
شد.  هنگامى كه وزارت دفاع مطلع مى شود 
كه محاكم و دعــاوى بين ايران و آمريكا، با 
وجود مستندات و مدارك قوى، به علت ارائه 
ندادن دفاعيــات، رأى به نفع آمريكا داد، از 

وزارت دفاع اخراج شد و به كانادا رفت.

 فعاليت فرزندان ظريف و زنگنه در خارج
 فعاليت اقتصادى و كارمندى فرزندان ظريف، 

زنگنه و مشاوران روحانى در خارج كشور نيز 
در بخش هايى از گزارش آمده است. 

در بخش ديگر گــزارش همچنين نواقص 
اجرايى نحوه شناســايى افــراد دوتابعيتى، 
فرصت هــا و تهديدات افــراد داراى تابعيت 
مضاعف و گزارش استعالم ها از دستگاه هاى 

اجرايى آمده است.
در پيش درآمد اين گزارش اسامى نهادهاى 
مختلف كشــور كه در تهيــه آن همكارى 
كرده اند آمده است كه عبارت اند از: سازمان 
اطالعات ســپاه، قوه قضائيه، دادستان كل 
كشور، فرماندهى ناجا، وزارت امور خارجه. در 
اين فهرست هيچ نامى از وزارت اطالعات به 

ميان نيامده است.

 وزارت اطالعات همكارى نكرده است
عالوه بر اين در بخشى از اين گزارش به عدم 
همكارى وزارت اطالعات اشاره شده و آمده 
است: با وجود مأموريت ذاتى وزارت اطالعات 
به عنوان مرجع امنيتىـ  نظارتى، متأسفانه 
همچنان عدم همكارى و مســامحه وزارت 
اطالعات در اين امر مهم، مشاهده مى گردد 
به نحوى كه دادستان محترم كل كشور در 
نامــه شــماره 61/300/2/961/140 مورخ 
1396/7/18 چنين اظهار مى نمايد اين نهاد 
بر حسب وظيفه قانونى ليست و خبر واصله 
در خصوص تعدادى از اشخاص مشكوك به 

تابعيت مضاعف و... را براى وزارت اطالعات 
ارسال مى كند تا موضوع را بررسى و نتيجه 
را اعالم نمايد. لذا هيچ گونه مشخصاتى جز 
ليســت هاى اعالمى از سوى يكى از مراجع 
اطالعاتى در اين دادستانى موجود نمى باشد.

در گزارش تحقيق و تفحص از مســئوالن 
دوتابعيتى  و داراى «گرين كارت»، پنج مبحث 
با عناوين، خألهاى قوانين موجود در نحوه 
به كار گيرى افراد دوتابعيتى و داراى مجوز 
اقامت در دستگاه هاى اجرايى، نواقص اجرايى 
نحوه شناســايى افراد دوتابعيتى، فرصت ها 
و تهديدهاى افــراد داراى تابعيت مضاعف، 
گزارش استعالمات از دستگاه هاى اجرايى، 

پيش نويس طرح تنظيم شده است.

 هيچ راهى براى شناسايى اتباع 
ايرانى در خارج از كشور نداريم

در بخشى از اين گزارش درباره شناسايى اتباع 
ايرانى كه در كشورهاى خارجى سكونت دارند 
گفته شده است: اكثر دولت ها بويژه دولت هاى 
اروپايى و آمريكا با استناد به مقررات حقوق 
بشر و محرمانه بودن اطالعات شخصى افراد 
معموالً از پاسخگويى به استعالمات رسمى به 
عمل آمده از سوى نمايندگى هاى كشورمان 
در اين خصوص استنكاف مى نمايند. شايان 
ذكر است وزارت امور خارجه به غير از موارد 
فوق و خوداظهارى افراد مشــمول تابعيت 
مضاعف يا مقيم خارج از كشور، راهكار قانونى 
ديگرى براى كشف وضعيت اقامتى و تابعيتى 

آن ها در اختيار ندارد. 
همچنين آمده است: آنچه بسيار حايز اهميت 
است آن اســت كه وزارت امور خارجه رسماً 
اعالم مى نمايد كه پس از اخذ گذرنامه توسط 
افــراد هيچ گونه امكان نظــارت و كنترل بر 
اين افراد وجود نــدارد. اين وزارتخانه در نامه 
 1396/6/26 مــورخ   4693224/106/731
تصريح مى نمايد: «وزارت امور خارجه... اطالعى 
از انجام يا عدم انجام سفرهاى مقامات دولتى 
پس از صدور گذرنامه، زمــان ورود و خروج 
آن ها به كشــورهاى ثالــث، مالقات مقامات 

دولتى با مقامات كشورهاى ديگر و... ندارد».

قرائت متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از مسئوالن دوتابعيتى   در مجلس

جاسوس دو تابعيتى اليحه FATF را به ايران تحميل كرد

  چه خوب است دولت در كنار حمايت از كاالى ايرانى، براى ارزانى اقالم ضرورى و اساسى 
تالش كرده و در جهت مقابله با افزايش بى ضابطه قيمت ها اقدام كند. 9120008521

  امام خمينى(ره) فرمودند: اگر كارتر يك كار خوب كرده باشد، همين قطع ارتباط با ايران 
بود. در مورد ترامپ هم همين گونه است. 9150001136 

  آقــاى روحانى ياد بگيريد مانند رهبرى معظم جواب بدهيد. متأســفانه هر وقت هم 
كه منتقدان حرفى از ســر خيرخواهــى زدند، آن ها را به بدترين روش برخورد، پاســخ 

داديد.9150001236 
  بــراى يك آزمايش، 564 هزارتومان پول نقد به آزمايشــگاه دادم، اما وزير بهداشــت 

مى گويد: نگران طرح تحول سالمت نباشيد. 9150003540 
  آقاى روحانى با همان صداى بلندى كه هنگام مذاكره اعالم كردند خوشبين هستم و 
مسئوليت آن را بر عهده مى گيرم، حاال هم بگويند كه اشتباه كردم. درست نيست زمانى كه در 

گل ماندن، ندانم كارى هايشان را بر دوش مردم قرار دهند. 9150001137 
  به عنوان عضو كوچكى از خانواده شــهدا مى گويم كه از مسئوالن غربگراى مرفه و بى 
دردى كه عزت ملت ايران را معامله مى كنند و بى توجه به توصيه هاى رهبرى به اروپايى ها 

اميد دارند، هرگز نخواهم گذشت. 9150000227 
  در رابطه با تداوم مذاكره با ســه كشــور اروپايى به آقاى روحانى پيشنهاد مى كنم 
يك بار كتاب امنيت ملى و ديپلماســى هســته اى خود را مطالعه كنند و ببينند در 
رابطه بــا اروپا چه چيزهايى نگارش كرده اند تا شــايد تلنگرى در تصميم گيرى هاى 
بعدى ايشــان ايجاد شود؛ گرچه در اين پنج سال بسيارى از گفته هاى خود را تكذيب 

كرده اند!9110006339 
  مطلب آقاى ابوالفضل ظهره وند، عضو تيم سابق مذاكرات هسته اى با عنوان «روحيه حاكم 
بر تيم مذاكره كننده بايد عوض شود» بسيار عالى و حاوى نكات پيشنهادى ارزشمندى بود. 

 9150000609
  چه گوهرهاى گران بهايى هستند اين آقاى روحانى و ظريف كه آقاى ترامپ در سخنانى 
بسيار عالقه مند به ديدار با آن ها مى باشد! خدا آخر و عاقبت مملكت ما را با اين دولتمردان 

ختم به خير كند. 9110006338

اين «افق» بايد هماره «نو» 
باقى بماند

امروز تقريباً تمام  دوســتان و دشمنان انقالب 
اسالمى متفق القولند كه مخل شعارها و اهداف 
انقالبى ما، نه نيروى نظامى كه هجوم نرم و نبرد 

فرهنگى مخالفان اين حركت عظيم بود.
در هر مواجهه اى، ابزارى براى رويارويى تدارك 
ديده مى شــود. چنان كه در نبــرد ارتش ها، 
نيــروى زمينــى و هوايى و دريايــى داريم و 
تانك و موشــك و ناو و بمب افكن، در تهاجم 
فرهنگى هم ابزارهــاى معينى با كاركردهاى 
ويــژه وجود دارد. بى راه نيســت اگر بگوييم 
مهم ترين جبهه و در عين حال ســالح براى 
تقابل فرهنگى، رســانه ها هستند. نكته مهم 
ديگر فهم اين مسئله است كه جنگ رسانه اى 
و نوع مديريت آن، زمين تا آسمان با مديريت 
نظامى و هدايت تيپ و گردان در خاكريزهاى 

جبهه هاى معمولى نبرد متفاوت است.
ما در جنگ تحميلى عمالً پيروز شــديم، اما 
نزديــك بود كه در نبرد رســانه اى پس از آن 
شكست بخوريم. اگر نبودند فرماندهان فرهنگى 
فوق العاده اى نظير «بهبودى ها» و «سرهنگى ها» 
كه در دفتر ادبيات و هنر مقاومت، بنيان دفاع 
مقدس فرهنگى را پى ريزى كردند، شايد نظير 
توهمــات عجيب و ناجوانمردانــه اى كه امروز 
نســبت به مدافعان حرم و شهداى اين حريم 
توســط خناسان ابراز مى شــود و البته توسط 
برخــى مخاطبان كم اطالع مــورد توجه قرار 
مى گيرد، براى توجيه دفاع از خاك سرزمين و 
نواميسمان در خرمشهر و سوسنگرد نيز دچار 

خسران و اعوجاج بوديم.
در نبرد شــام اما با كمال تأســف تجربه هاى 
ذى قيمت فرهنگى به كار گرفته نشــد. ما بر 
داعش و حاميان پيدا و پنهان آن پيروز شديم، 
ولى بايد بپذيريم كه نبرد رسانه اى را باختيم؛ 
چرا كه بــراى جنگيدن در ايــن جبهه هيچ 
گونه راهبرد و نيروى نخبه و راهكار معقولى را 
درگير نكرده و اصــوالً اين بخش كار را جدى 
نگرفتيم. مشكل اصلى هم آن بود كه فرماندهان 
نظامى با وجود مشغله فراوان بر آن بودند تا اين 
بخش را نيز خود مديريت كنند و از اعتماد به 
فرهيختگان حتى امتحان پس داده اين حيطه، 
خوددارى كردند. آنان را به بازى نگرفتند و شد 

آنچه كه مى بينيد.
بارى اين مقدمه طوالنى را گفتم تا برســم به 
اين روزهاى شهرمان مشهد و كنفرانس پربركت 
«افق نو» و مســئله فلســطين. در ســال هاى 
نخست انقالب كه مقاومت فلسطينيان بسيار 
در رســانه هاى داخلى محل توجه بود، يك بار 
هشــدارى به مدير مســئول يكى از نشرياتى 
كه آنجا شــاغل بودم، دادم. خدمتشان عرض 
كــردم، اين همه در بزرگنمايى و بازتاب اخبار 
ريز و درشــت و بويژه مواضع شعارى مرتبط با 
فلسطين اسراف نكنيد. شيوه ارائه و تنظيم خبر 
براى مخاطــب را در اين بخش كه مهم ترين 
مسئله جهان اسالم اســت، عوض كنيد. اين 
تكــرار و تكرار و تكــرار و... در همه جا و همه 
رسانه ها سبب مى شود وقتى مخاطب جريده 
شــما آن را خريد، همه مطالب را پس از خبر 
فلســطين دنبال كند؛ زيرا آن قدر در اطرافش 
و از همه رسانه هاى پيرامونش حرف و خبر در 
اين باره شنيده كه نسبت به آن بى تفاوت شده، 
ديگر آن را معمولى مى پندارد و مى رود ســراغ 
اخبار پس از آن... «افق نو» بر آن اســت تا اين 
جو كه با كمال تأســف حوزه خبرى فلسطين 
را طى چند دهه گذشــته در رسانه هاى ما در 
عمل خنثى و بى اثر كــرده، به جايگاه اصلى 
خويــش بازگرداند. اين فرصــت خوبى بود و 
هست تا نسل معاصر ما از زاويه اى ديگر و بويژه 
از زبان شهروندان منصف ممالكى كه دشمنان 
فلسطينى ها به شمار مى روند، درباره مظلوميت 
آن ها و اين ستم تاريخى بشنوند و دريابند چرا 
بايد براى اين هدف بزرگ به ميدان آمد و چرا 

چنين مبارزه اى مقدس است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار رئيس جمهورى سريالنكا:
روابط تجارى كشورهايمان كمتر از ظرفيت هاست

Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اسالمى روز گذشته در 
ديدار سيريسنا، رئيس جمهورى سريالنكا با 
اشــاره به روابط فرهنگى و تاريخى ميان دو 
كشور و همچنين كشورهاى منطقه  شبه قاره، 
سطح كنونى روابط تجارى ايران و سريالنكا 
را بسيار كمتر از ظرفيت هاى موجود دانستند 
و تأكيد كردند: كشورهاى آسيايى بايد هرچه بيشتر با يكديگر كار و همكارى كنند؛ 

زيرا اين همكارى ها موجب تقويت آن ها خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى پيشــرفت هاى علمى، فنى و تحقيقاتى ايران را زمينه اى 
مناسب براى گسترش همكارى هاى دو كشور برشمردند و افزودند: جمهورى اسالمى 
ايران آماده تقويت دوســتى و همكارى با دولت و كشور شماست و در اين خصوص 
بايد يادداشت هاى تفاهمى كه امروز امضا شد، به طور جدى پيگيرى و عملياتى شوند.
سريسنا نيز با ابالغ سالم گرم دولت و ملت خود به رهبر انقالب، گفت: در مذاكرات 
امروز تصميم گرفتيم فعاليت ها و همكارى هاى دو كشــور را چند برابر و تفاهمات 

انجام شده را عملى كنيم.
رئيس جمهورى سريالنكا، ايران را يكى از پيشرفته ترين كشورها در حوزه فنى، علمى 
و دانشگاهى دانست و ابراز اميدوارى كرد در نتيجه افزايش همكارى هاى دو كشور، 

سريالنكا از پيشرفت هاى علمى ايران بهره مند شود.

سعيد جليلى: اروپايى ها به جاى رجزخوانى، تعهدات 
خود را ترسيم كنند

فارس: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اروپايى ها در حالى كه اذعان دارند 
آمريكا عهدشــكنى كرده اما در بيانيه رسمى خود «بايدها» و «نبايدها» را براى ايران 
مشخص مى كنند. در كدام توافق اگر يك طرف عهدشكنى كرد، طرف ديگر بايد بر 

سر پيمان خود باقى بماند؟
سعيد جليلى روز گذشته در نشست بسيج كشاورزى با اشاره به خروج آمريكا از برجام 
گفت: اين توافق دو پايه داشت، يك پايه آن ايران و پايه ديگر آن آمريكا و متحدان 
غربى آن بودند كه امروز اين پايه با بدعهدى دچار اضمحالل شده؛ بنابراين امروز سه 

كشور غربى به جاى رجزخوانى بايد تعهدات خود را در اين توافق ترميم كنند.
جليلى افزود: اگر فرصتى به پايه شكسته و طرف مضمحل برجام داده شده است، بايد 
بدانند اين فرصت «حق» آن ها نيست، بلكه بايد پاسخگوى ملت ما و بدعهدى هاى 

چند سال اخير خود باشند.
وى افزود: سه كشورى كه بين ايران و صدام طرف صدام و بين ايران و تروريست ها، 
طرف تروريست ها را گرفتند، امروز بايد در عمل نشان دهند آيا مى توانند اعتماد ملت 

ايران را جلب كنند، يا خير؟

سخنگوى قوه قضائيه:
مسئله ارز با اقدام هاى قضايى حل نمى شود

فارس: معاون اول قوه قضائيه گفــت: درى اصفهانى از نظر دادگاه جرمش ثابت و 
حكمش قطعى است. وى ادامه داد: احكامى كه صادر مى شود در خصوص اين اتهام 
بين 5 تا 10 ســال است و قاضى بر اساس تشخيصى كه مى دهد، حكم مى كند و 

حداقلى نيست.
حجت االسالم محســنى اژه اى در جمع خبرنگاران در خصوص صدور حكم هشت 
تروريست داعشى گفت: حكم اين هشت نفر صادر شد، اما هنوز قطعى نشده است. 

اين حكم در دادگاه بدوى صادر شده و ممكن است به آن اعتراض كنند. 
محسنى اژه اى درباره تالطم بازار ارز با وجود دستگيرى  برخى افراد و متهمان گفت: 
منشأ كه قطعاً دالل ها نيستند. در مسئله ارز حتماً يك بخشى ممكن است با كمك 
قوه قضائيه حل شود، اما يقيناً مسئله ارز با بگير و ببند تمام نمى شود و در اين شكى 
نيســت و خود دولت و بانك مركزى هم مى داند و نبايد توقع داشته باشيم، صرفاً با 

اقدام هاى قضايى مسئله ارز حل شود.

 فعاليت اقتصادى و 
كارمندى فرزندان 
ظريف، زنگنه و 
مشاوران روحانى 
در خارج كشور نيز 
در بخش هايى از 
گزارش تحقيق و 
تفحص از مسئوالن 
دوتابعيتى   در 
مجلس آمده است

بــــــــرش

و تأكيد كردند: كشورهاى آسيايى بايد هرچه بيشتر با يكديگر كار و همكارى كنند؛ 

شماره پيامك: 30004567

نشست خبرى مشترك رؤساى جمهور دو كشور برگزار شد

ايران - سريالنكا؛ احياى شراكت دوستان شرقى

خبر

 اخبار   در كمتر از يك هفته پس از خروج آمريكا از برجام، رئيس 
جمهور در نشســت خبرى مشترك با همتاى سريالنكايى اش از 

احياى ظرفيت هاى فراموش شده با اين كشور سخن گفت. 
سريالنكا به پايتختى شهر كلومبو و با حدود 20ميليون نفر جمعيت 
در جنوبى ترين نقطه هندوستان قرار دارد. ايران و سريالنكا از سال 
1961 داراى روابط ديپلماتيك رسمى هستند. روحانى كه ديگر 
دونالــد ترامپ را در جمع طرف هاى توافق هســته اى نمى بيند، 
در جمع خبرنــگاران از روابط دو ملت بزرگ ايران و ســريالنكا 
كه به قرن ها پيش باز مى گردد، صحبت كرد و گفت: «متأســفانه 
در ســال هاى اخير ظرفيت هاى اقتصادى و تجارى دو كشور به 
خوبى مورد اســتفاده قرار نگرفته است.» رئيس جمهور در ادامه 
اظهار كرد: «در گفت وگوهاى امروز فروش نفت، مواد پتروشيمى، 
مصالح ساختمانى، ارائه خدمات فنى و مهندسى به سريالنكا مورد 
گفت وگو قرار گرفت. همچنين ايران با توجه به سابقه ساخت سد و 
نيروگاه و شبكه انتقال برق در سريالنكا، آماده ادامه فعاليت در اين 
زمينه بوده و همچنين آمادگى خود را براى ارائه خدمات ديگر از 
جمله ساخت و توسعه پااليشگاه و راه آهن در سريالنكا، اعالم كرد 

و به تفاهماتى رسيديم.»
 روحانى اظهار داشت: «اميدوارم در دوازدهمين كميسيون مشترك 
اقتصادى دو كشــور كه بزودى در تهران برگزار خواهد شد، همه 
موضوعاتــى كه در زمينه هاى اقتصادى، تجارى و خدمات فنى و 
مهندسى در نشست امروز مورد بحث قرار گرفتند، پيگيرى شوند.» 
يازدهمين اجالس كميسيون مشترك ايران و سريالنكا در اسفند 
1394 با حضور وزير نيرو و وزير صنعت و تجارت ســريالنكا در 

كلمبو برگزار شــد. رئيس جمهور با بيان اينكه در گفت وگوهاى 
امروز درباره همكارى هاى علمى و دانشگاهى بويژه در زمينه علوم 
پزشكى و صادرات دارو به سريالنكا نيز گفت وگو كرديم، تصريح 
كرد: «با توجه به جاذبه هاى فراوان ايران و ســريالنكا، موضوعات 
گردشگرى و برقرارى پرواز مستقيم بين تهران و كلمبو نيز مورد 

بحث قرار گرفت تا رفت و آمد مردم دو كشور تسهيل شود.»
 روحانى با اشاره به اينكه در گفت وگوها، همكارى هاى دو كشور در 
مسائل سياسى و بين المللى و حمايت هاى دو كشور از يكديگر مورد 
بررسى قرار گرفت و اين همكارى ها ادامه خواهد داشت، خاطرنشان 
كرد: «خوشــبختانه ايران و ســريالنكا درباره مسائل منطقه اى و 
بين المللى نظرات نزديكى دارند و اميدوارم مشــاركت سازنده دو 
كشور در سازمان هاى بين المللى و از جمله در جنبش عدم تعهد و 

اجالس هاى آسيايى همانند گذشته ادامه داشته باشد.»

 كمك  به سوريه و عراق عليه تروريسم
رئيس جمهور در ادامه مبارزه با تروريسم را مورد تأكيد دو كشور 
ايران و سريالنكا عنوان كرد و اظهار داشت: «بسيار خوشحاليم كه 
ديروز شــاهد برگزارى يك انتخابــات آزاد در عراق بوديم و اعالم 
مى كنيم كه كمك هاى جمهورى اسالمى ايران به مردم و دولت هاى 
سوريه و عراق براى مبارزه با تروريسم ادامه خواهد داشت.»  روحانى 
تصريح كرد: «جنايت ها و تجاوزهاى رژيم صهيونيستى عليه مردم 
منطقه و بويژه مردم فلسطين را كه قدمت آن به 70 سال مى رسد، 
محكوم مى كنيم و معتقديم همه كشورهاى جهان بايد از اين ملت 

مظلوم، حمايت كرده و در برابر تجاوزها ايستادگى كنند.» 

 سريالنكا از مشتريان نفت ايران است
مايتريپاال سيريســنا، رئيس جمهور سريالنكا نيز در اين نشست 
خبرى گفت: «البته آغاز روابط واقعى دو ملت و دو كشور، به هزاران 
ســال پيش بازمى گردد و خوشحالم با افتخار اعالم كنم كه امروز 
عزم خود را براى تقويت مناسبات تجارى و اقتصادى بين دو كشور 
به نمايش گذاشتيم.» رئيس جمهور سريالنكا با تأكيد بر اينكه دو 
كشور بايد تالش خود را براى ارتقاى سطح مناسبات اقتصادى و 
تجــارى افزايش دهند، افزود: «ايران يكى از خريداران عمده چاى 
سريالنكاست و سريالنكا نيز از مشتريان نفت جمهورى اسالمى 
ايران است، بنابراين در گفت وگوهايمان تقاضا كرديم كه صادرات 
نفت ايران به ســريالنكا افزايش يافته و نيازهاى ما در اين زمينه 
توسط ايران تأمين شود.» سيريسنا  اظهار داشت: «سريالنكا خود را 
متعهد به اجراى همه اين تفاهمنامه ها مى داند و خواهان برقرارى 
پرواز مستقيم بين دو كشور براى افزايش تعامالت و آمد و شد بين 

مردم و فعاالن اقتصادى دو كشور است.»
رئيس جمهور سريالنكا با دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصى 
ايران براى ســرمايه گذارى در سريالنكا، تصريح كرد: «تسهيالت 
مناسبى براى تشويق سرمايه گذاران در سريالنكا در نظر گرفته ايم 
تا مناسبات تجارى و اقتصادى خود با ديگر كشورها و از جمله ايران 

را افزايش دهيم.»



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 24 ارديبهشت 1397  27 شعبان 1439 14 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8684    

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوى در «يوم النكبه»  آســتان: رئيس اداره تبليغات اســالمى آســتان قدس رضوى از اجتماع زائران و مجاوران به مناســبت «يوم النكبه» در صحن قدس خبر داد. 
حجت االسالم آخوندى گفت: اين مراسم، دوشنبه 24 ارديبهشت ماه در صحن قدس رضوى با حضور زائران و مجاوران همزمان با نماز مغرب و عشاء آغاز خواهد شد. وى افزود: در اين مراسم مهدى رسولى به مديحه 

سرايى حماسى خواهد پرداخت. يوم النكبه اشاره به جنگ رژيم صهيونيستى و فلسطين در سال 1948 دارد كه در نتيجه آن هزاران فلسطينى به اجبار ترك وطن كرده و آواره شدند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در آستانه ماه مبارك رمضان صورت مى پذيرد
برگزارى همايش ذاكران و مداحان حرم مطهر رضوى

قدس: رئيس اداره تبليغات اسالمى و مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى از 
برگزارى همايش ذاكران و مداحان بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در آستانه ماه 

مبارك رمضان خبر داد.
حجت االســالم والمسلمين «سعيد آخوندى» به خبرنگار قدس گفت: به منظور 
تبادل نظر و هم انديشــى آموزشــى در زمينه محتواى موضوعات قابل طرح در 
مرثيه سرايى ها، مداحى ها و ذكر مناقب اهل بيت عصمت و طهارت(ع)، مناجات 
خوانى ها و... ويژه ماه مبارك رمضان، همايش مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) حرم 
مطهر رضوى از ساعت 16/30 تا 19/30 بعدازظهر روز دوشنبه 24 ارديبهشت ماه 
سال جارى در محل سالن اجتماعات شيخ طوسى ساختمان بنياد پژوهش هاى 

اسالمى آستان قدس رضوى برگزار مى شود.
وى ادامه داد: در اين همايش قرار اســت حدود 120 نفــر از مداحان و ذاكران 
بارگاه مطهر امام هشــتم(ع) حضور پيدا كرده و كارشناسان مديريت پژوهش و 
برنامه ريزى معاونت تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى، استادان مربوط در 
زمينه مباحثى همچون مقتل شناســى، مباحث اجتماعــى روز و... نيز در اين 

همايش حضور خواهند داشت.
آخوندى تصريح كرد: با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، ماه نزول قرآن و 
حضــور انبوه زائران و بويژه مجاوران بارگاه مطهر حضرت ثامن االئمه(ع) در اين 
ايام در حرم مطهر رضوى براى برخوردارى از فيوضات و معنويات اين ماه پرخير و 
بركت، برگزارى جلسات هم انديشى آموزشى ويژه ذاكران و مداحان اهل بيت(ع) 
كــه در برنامه هاى فرهنگى و مذهبى حــرم مطهر نقش مهمى ايفا مى كنند از 

ضروريات برگزارى اين همايش بوده است.

1200 خادميار نوجوان رضوى مساجد را غبارروبى مى كنند
با دهه تكريم  همزمان  آســتان: 
نوجوان  مســاجد، 1200 خادميار 
رضوى مســاجد وابســته آســتان 
قدس رضوى و سطح شهر مشهد را 

غبارروبى كردند.
مدير عامل بنيــاد فرهنگى رضوى 
در اين رابطه گفت: در آســتانه ماه 
مبارك رمضان و به منظور استقبال 

شايســته از اين ماه مبارك، بيش از 40 گروه خاد ميار نوجوان دختر و پســر با 
هماهنگى خدام مساجد از 17 لغايت 27 ارديبهشت به غبارروبى و عطرافشانى 

مى پردازند.
حســين باغ گلى افزود: اين طرح كه با هدف ايجاد نشــاط معنوى و مشاركت 
دانش آموزان در برنامه هاى مســاجد انجام مى شود، خادم ياران نوجوان زير نظر 
خادمياران مربى، ضمن قرائت صلوات خاصه حضرت رضا(ع) خدمات مختلفى 

را ارائه مى دهند.
وى تصريــح كــرد: نظافت فضاى داخلى مســاجد از جملــه تنظيف فرش ها، 
سرويس هاى عمومى داخل مساجد و كتابخانه و نظافت نماهاى بيرونى از جمله 

اقدام هايى است كه براى رفاه نمازگزاران انجام مى شود.
ارائــه خدمات در بارگاه منــور ثامن الحجج(ع) و انجــام فعاليت هاى داوطلبانه 
اجتماعى در محيط مدرسه، مساجد و مراكز فرهنگى از جمله فعاليت هاى طرح 
خادمياران نوجوان رضوى است كه تحت سرپرستى خادمياران مربى يك بار در 

ماه انجام مى  شود.

توزيع 1000 بسته متبرك براى روزه اولى ها 
در حرم مطهر رضوى

آســتان: در آخرين روزهاى ماه 
شعبان و در آستانه فرا رسيدن ماه 
مبارك رمضان 1000 بسته متبرك 
اولى هاى دختر  بــه روزه  فرهنگى 
حاضر در جشن روزه دارى حرم امام 

هشتم(ع) اهدا شد.
آستان  اســالمى  تبليغات  معاونت 
قــدس رضوى به منظور تشــويق، 

آشــنايى و انس هرچه بيشــتر نوجوانان با مســائل و احكام روزه و ماه مبارك 
رمضان تعدادى بسته فرهنگى تهيه و در آيين جشن تكليف روزه اولى ها در بين 

شركت كنندگان توزيع كرد.
بســته فرهنگى ويژه روزه اولى ها شامل سجاده، جانماز، مهر و تسبيح به همراه 
يك جلد كتاب مجله است كه به سفارش اداره توليدات فرهنگى معاونت تبليغات 
اســالمى آستان قدس رضوى تهيه و در ويژه برنامه ميهمانى فرشته ها به عنوان 

يادمان حرم مطهر رضوى به روزه اولى ها اهدا شد.

برگزارى محفل انجمن ادبى بانوان رضوى 
با حضور شاعران جوان 

آستان: انجمن ادبى بانوان رضوى؛ 
گوهرشــاد، اين هفته نيز با حضور 
جمعى از بانوان شاعر و ادب دوست 
شهر مقدس مشهد در جوار حريم 

قدسى رضوى برگزار شد.
در اين محفل كه به همت انجمن 
مؤسسه  به  وابســته  ادبى رضوى 
آفرينش هــاى هنــرى در اتــاق 

جلســات بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى برگزار شد، بانوان شاعر به 
خوانش اشعار و سروده هاى خود با مضامين مختلف دينى، عرفانى، اجتماعى 

و... پرداختند.
انجمن ادبى بانوان رضوى؛ گوهرشاد، وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس رضوى، هر هفته شنبه شــب ها در محل سالن جلسات بنياد 
پژوهش هاى اســالمى آستان قدس رضوى ميزبان بانوان شاعر و ادب دوست 

شهر مقدس مشهد است. 

خـــبر

تنها   قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
گذشته  سال  اسفند  نيمه  ماهه  يك  مدت  در 
فقره   112 جارى،  سال  فروردين  پانزدهم  تا 
درخواست وقف در آستان قدس رضوى پذيرش 

شده است. 
اين را رئيس اداره نظارت بر عملكرد متوليان و 
ناظران موقوفات آستان قدس رضوى مى گويد؛ 
مديرى كه مستقيماً با انجام وقف هاى تازه سر 

و كار دارد. 

 راه اندازى دفاتر راهنمايى و پذيرش وقف
«ســيد حميــد ســيدى» در گفــت و گو با 
خبرنگار قدس، راه انــدازى «دفاتر راهنمايى و 
پذيرش وقف» را اقدامى تازه براى گســترش 
سنت حســنه وقف در روزگار معاصر مى داند 
و مى گويد: بــا توجه به حضور انبــوه زائران، 
مجاوران و دلباختگان ســاحت قدس حضرت 
رضا(ع)، ظرفيت هاى معنوى فراوانى در زمينه 
جــذب و پذيرش موقوفات جديد آن هم براى 
ارائه خدمات مطلوب به زائران و مجاوران امام 
رئوف حضــرت على بن موســى الرضا(ع) در 

آستان ملكوتى آن حضرت وجود دارد.
رئيس ايــن اداره در زمينه راه انــدازى دفاتر 
پذيــرش وقف در حــرم مطهر امــام رضا(ع) 
مى گويد: پــس از انجام بررســى هاى مربوط 
و ارائه گــزارش كار به توليت آســتان قدس 
رضــوى و كســب نظــرات و رهنمودهــاى 
ايشــان، مطابق دســتور صريح حجت االسالم 
والمسلمين رئيســى، مقرر شد دفاترى به نام 
دفاتــر راهنمايى و مشــاوره وقف در مجموعه 

حرم منور امام هشتم(ع) راه اندازى شود.
اين مقام مســئول تصريح كرد: هم اكنون هفت 
دفتــر راهنمايى و مشــاوره وقف در صحن هاى 
انقــالب اســالمى، آزادى، جمهورى اســالمى، 
جامع رضوى و رواق هاى دارالواليه، دارالمرحمه 
و دارالحجه(عــج) فعال و آمــاده ارائه خدمات 
مشــاوره اى الزم در زمينــه وقف بــه زائران و 

مجاوران بارگاه مطهر امام رضا(ع) هستند.
وى اضافه مى كند: مطابق آمار و ارقام موجود، 
112 فقره درخواســت انجــام وقف در مدت 
زمان يك ماهه نيمه اســفند ســال 1396 تا 
نيمه فروردين ماه ســال جارى از سوى زائران 
و مجــاوران حرم مطهر حضرت رضا(ع) اعم از 
وقف هاى مشــاركتى و وقف هاى غيرمنقول از 

طريق اين دفاتر وصول شده است.

 وقف هاى تازه چطور انجام مى شود؟ 
رئيــس ايــن اداره مى گويد: كارشناســان اداره 
نظارت بر عملكرد متوليــان و ناظران موقوفات 
آستان قدس رضوى با استقرار در اين دفاتر، پس 
از وصول درخواست هاى وقف و ثبت مشخصات 
واقف و موقوفه مورد نظر، موارد را براى بررســى 
بيشتر در جهت پذيرش وقف و ساير امور ادارى، 
مطابق ضوابــط و دســتورعمل هاى موجود در 
فرايند وقف و به منظور ثبت موقوفه، به اين اداره 

ارجاع مى دهند.
سيدى مى گويد: به طور مثال از تعداد 112 فقره 
درخواست وقف وصول شده در دفاتر راهنمايى 
و پذيرش وقــف در حرم مطهر امام رضا(ع) 91 
مورد مربوط به وقف هاى وجوه نقدى و مشاركتى 
و 21 مورد نيز مربــوط به وقف هاى غيرمنقول 
و غيرنقــدى (ماننــد زمين، آپارتمــان، منزل، 

واحدهاى تجارى و...) بوده است.
وى توضيــح مى دهد: در مورد وقف هاى وجوه 
نقــدى و مشــاركتى، به طور كامــل مراحل 
پذيــرش و ثبت آنــان انجام و برابر شــماره 
حساب هاى بانكى كه براى مصارف تعيين شده 
از سوى واقفين ايجاد گرديده، مبالغ مورد نظر 

به حساب هاى مزبور واريز شده است.
رئيــس ايــن اداره افزود: در مــورد وقف هاى 
غيرمنقــول و غيرنقــدى نيز تعــدادى از اين 
وقف ها، مراحل پذيرش و تنظيم وقفنامه مورد 

نظر بــراى آنان انجــام و در اصطالح موقوفه 
به تصرف وقــف درآمده و مراحــل تحويل و 
تحول آن ها صورت پذيرفته اســت و در مورد 
تعــداد ديگرى نيــز بررســى هاى الزم انجام 
و پيش نويــس وقفنامه نيز تهيه و ســاير امور 

مربوط هم بــه اتمام رســيده و آماده تنظيم 
وقفنامه رسمى و تحويل و تحول هستند.

ســيدى متذكر شــد: البته موارد ديگرى نيز 
از هميــن 21 مــورد وقف هــاى غيرنقدى و 
غيرمنقول وجود دارند كه اقدام هايى از جمله 

مكاتبه با اداره ها و نمايندگى هاى آستان قدس 
رضوى در شهرســتان ها و اســتان هاى ديگر 
در مــورد آن ها انجام شــده كه پس از وصول 
انجام ســاير  گزارش هاى مربوط، نســبت به 
مراحــل ثبت و پذيرش وقف در موارد اشــاره 

شده، اقدام خواهد شد.

 اولين وقف در سال جديد چه بوده است؟
رئيــس اداره نظــارت بر عملكــرد متوليان و 
ناظران موقوفات آستان قدس رضوى به اولين 
مــورد پذيرش وقف در ســال 1397 اشــاره 

مى كنــد و مى گويد: اين مورد 
مربــوط به درخواســت وقف 
از ســوى  آپارتمان  يك واحد 
يك فرد نيك انديش و خير در 
شهرستان «فرديس» در استان 
البرز اســت كه در تاريخ اول 
فروردين سال جارى در دفاتر 
پذيرش و راهنماى وقف بارگاه 
مطهر امام هشــتم(ع) صورت 

پذيرفت.
ســيدى اضافه كرد: تازه ترين 
مورد وقف در زمينه وقف هاى 
غيرنقــدى و غيرمنقــول نيز 
درخواســت  به وصول  مربوط 
وقــف يك واحــد آپارتمان از 
ســوى يك بانوى خيرخواه و 
نيــك انديش در شهرســتان 
كرج در اســتان البرز است كه 
در تاريخ يازدهم ارديبهشــت 
ســال 1397 مطابق با شــب 
انجام شده  ماه شــعبان  نيمه 
كه متــن وقفنامه اين موقوفه 

در تاريخ سيزدهم ارديبهشت سال جارى تهيه 
و آماده شد.

رئيس اين اداره مى گويد: در زمينه وقف وجوه 
نقدى و مشــاركتى نيــز مهم ترين وقف انجام 
شــده، وقف مبلغ 370 ميليون تومان از سوى 
يك فرد نيكوكار و خيرانديش از كشور كويت 
در تاريخ بيســت و سوم اســفند سال گذشته 

بوده است.
وى متذكــر مى شــود: در زمينــه وقف هاى 
مشاركتى و غيرنقدى از تاريخ پانزدهم اسفند 
ســال 1396 تا نيمه فروردين ماه سال 1397 
جمعاً 438 ميليون و 590 هزار تومان از سوى 
واقفان، وقف بــارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) 

شده اســت كه جهت مصارفى همچون: ايتام 
شهدا و فقرا، مهدالرضاى آستان قدس رضوى، 
زائرشــهر رضوى، زائرســراى آســتان قدس 
رضوى، چاپ و نشر قرآن كريم، زيارت اولى ها و 
مجتمع هاى رفاهى و نمازخانه هاى ميان راهى 

امام رضا(ع) به مصرف خواهد رسيد.
اين مقام مسئول ادامه داد: مهم ترين وقف انجام 
شده در زمينه وقف هاى غيرنقدى و غيرمنقول 
در مــدت زمــان يك ماهه نيمه اســفند 96 تا 
پانزدهم فروردين سال 1397 نيز مربوط به وقف 
هشت واحد تجارى در منطقه بلوار خيام مشهد 
به ارزش ريالى بيش از 4 ميليارد تومان بوده كه 
توسط يك فرد نيك انديش و خير در تاريخ 26 
اســفند سال گذشته انجام شده و مراحل پايانى 
ثبت اين موقوفه بر اساس شرايط و ضوابط تعيين 

شده در دست اقدام است.
ســيدى همچنين يادآور مى شــود: از ابتداى 
ســال جارى تا هجدهم ارديبهشت سال 97 
با احتساب درخواســت هاى پذيرش وقف در 
دفاتر مســتقر در حرم مطهر رضوى و ســاير 
درخواست هاى وقف ارائه شده از سوى واقفين، 
در مجموع بيش از 160 مورد درخواست وقف 
در زمينه وجوه نقد و... به اين اداره ارســال و 

وصول شده است.

 توسعه پذيرش وقف در دوره جديد 
مديريت آستان قدس 

رئيــس اداره نظــارت بر عملكــرد متوليان و 
ناظران موقوفات آســتان قدس رضوى معتقد 
اســت در دوره مديريت جديد آســتان قدس 
رضــوى، نگاه ويــژه اى به توســعه و همگانى 
كردن وقف و جــذب حداكثرى آن به منظور 
ارائه خدمات شايسته به زائران و مجاوران حرم 

مطهر حضرت رضا(ع) صورت گرفته است.
ســيدى تأكيــد مى كنــد: در حــال حاضر 
تسهيالتى براى پذيرش آسان وقف در كميته 
بررسى و پذيرش تقاضاهاى وقف در مديريت 
موقوفات آستان قدس رضوى ارائه شده است 
كه دراين ارتباط مى توان به مواردى همچون 
پذيرش وقف هاى غيرمنقول با تأييد و گواهى 
شوراهاى اســالمى محلى در روستاها و تأييد 
معتمديــن محلى از طريــق دريافت اقرارنامه 
و وكالت كارى از ســوى واقف، قبول و وصول 
وقف هايــى با عنوان وقف هــاى عمرى به اين 
معنــى كه تا زمان حيــات واقف و 
همســر وى، موقوفه در اختيار 
آنــان بوده و پس از رســيدن 
اجل موعود، موقوفه به آستان 
ملكوتى حضرت رضا(ع) واگذار 
مى گردد، همچنين وى مواردى 
در زمينه قبول هبه(بخشــش) 
در مــوارد غيرنقــدى با مدت 
سوى  از  معين(مدت دار)  زمان 
افراد خيرانديش و... اشاره كرد.

 قبول وقف هاى مشاعى 
بدون معارض

اين مقام مسئول تأكيد مى كند: 
مــورد  وقف هــاى  از  برخــى 
صورت  به  واقفين  درخواســت 
مشاعى (مشــترك) بوده كه در 
راســتاى رويكرد جديد آستان 
قدس رضوى مبنى بر توســعه 
مقوله وقف و جذب حداكثرى، 
قبول و وصول اين گونه وقف ها 
نيز ازسوى واقفين در دستوركار 

مديريت موقوفات قرار گرفته است.
وى توضيــح مى دهــد: به هميــن جهت، هم 
اكنون قبول و انجام وقف هاى مشاعى از سوى 
واقفينــى كه داراى شــريك در مورد تقاضاى 
وقف از جمله زمين، واحــد تجارى، آپارتمان 
و... هســتند نيزدر مديريت موقوفات آســتان 

قدس رضوى امكان پذير شد.
سيدى اضافه كرد: اين گونه واقفين مى توانند با 
ارائه مســتندات قانونى و بررسى آن در كارگروه 
پذيرش وقف و يا كميســيون نظارت بر عوايد و 
مصارف موقوفات مديريت موقوفات آستان قدس 
رضوى، ملك يا مورد تقاضاى خود را وقف بارگاه 

ملكوتى حضرت رضا(ع)نمايند.

رويكرد جديد آستان قدس افزايش 50 درصدى ثبت موقوفات را به همراه داشته

وقف رضوى، رونقى دوباره در سنتى كهن

هفت دفتر 
راهنمايى و مشاوره 
وقف در صحن هاى 

انقالب اسالمى، 
آزادى، جمهورى 

اسالمى، جامع 
رضوى و رواق هاى 

دارالواليه، 
دارالمرحمه و 
 دارالحجه

فعال و آماده ارائه 
خدمات مشاوره اى 

الزم در زمينه 
وقف به زائران و 
مجاوران بارگاه 

 مطهر امام رضا
هستند

بــــــــرش

با دهه تكريم  همزمان 
نوجوان   خادميار 
رضوى مســاجد وابســته آســتان 
قدس رضوى و سطح شهر مشهد را 

مدير عامل بنيــاد فرهنگى رضوى 
در اين رابطه گفت: در آســتانه ماه 
مبارك رمضان و به منظور استقبال 

در آخرين روزهاى ماه 
شعبان و در آستانه فرا رسيدن ماه 
 بسته متبرك 
اولى هاى دختر  بــه روزه  فرهنگى 
حاضر در جشن روزه دارى حرم امام 

آستان  اســالمى  تبليغات  معاونت 
قــدس رضوى به منظور تشــويق، 

انجمن ادبى بانوان رضوى؛ 
گوهرشــاد، اين هفته نيز با حضور 
جمعى از بانوان شاعر و ادب دوست 
شهر مقدس مشهد در جوار حريم 

در اين محفل كه به همت انجمن 
مؤسسه  به  وابســته  ادبى رضوى 
آفرينش هــاى هنــرى در اتــاق 

شماره حساب هاى وقف هاى مشاركتى وجوه نقدى

شناسه واريزشماره حساب بانك ملتعنوان موقوفهرديف

شناسه 58388388/71108زائرشهر و زائرسراى حضرت رضا(ع)1

شناسه 58388388/71216نشر و چاپ قرآن كريم2

شناسه 58388388/71324زيارت اولى ها و محرومان3

شناسه 58388388/71432مجتمع بين راهى و نمازخانه4

خزانه كل آستان قدس رضوى بانك ملت شعبه آستان قدس رضوى

شناسه 1988888819409956 ساير مصارف آستان قدس رضوى مورد نظر واقف1

، خادميار مى شوند واقفان

رئيس اداره نظارت بر عملكرد متوليان و ناظران 
موقوفات آستان قدس رضوى با اشاره به موافقت 
توليت آســتان قدس رضوى براى ارائه برخى از 
تسهيالت جديد براى جذب حداكثرى وقف در 
راستاى سياست هاى مورد نظر در دوره مديريت 
جديد اين نهاد مقدس مى گويد: حسب دستور 

حجت االسالم والمسلمين رئيسى مقرر شده است، واقفين عمده جديد كه اقدام به انجام وقف هاى 
كالن در آستان ملكوتى حضرت رضا(ع) مى كنند، بتوانند از تسهيالتى همچون بهره مندى ازتوفيق 
خدمت درحرم مطهر امام هشتم(ع) با عنوان خادمياران رضوى و... استفاده كرده و نام آنان نيز در 

زمره واقفان رضوى در تشكيالت مقدس حضرت رضا(ع) ثبت و ضبط گردد.
سيد حميد سيدى مى گويد: در بسيارى از موارد اين گونه تصور مى شود كه واقفين بايد حتماً از 
تمكن مالى باال برخوردار باشــند، در صورتى كه اقدام براى امر خداپسندانه وقف، دامنه گسترده 
معنوى و خيرخواهانه اى دارد كه هر فردى با هرگونه تمكن و ثروتى كه دارد، مى تواند در حد توان 
و وســع خود، به خاطر رضاى خدا و ارادت به ساحت مقدس حضرت رضا(ع)، به عنوان واقف در 
پروژه ها و طرح هاى مورد نظر آستان قدس رضوى در جهت خدمتگزارى به زائران و مجاوران بارگاه 

ملكوتى امام هشتم(ع) مشاركت نمايد.
اين مقام مسئول ادامه مى دهد: طرح هاى ساخت زائرشهر رضوى، زائرسراى آستان قدس رضوى، 
طرح زيارت اولى ها، نشــر و چاپ قرآن كريم، مشاركت در ســاختن مجتمع هاى ميان راهى و 
نمازخانه هاى امام رضا(ع) و... از جمله موارد مربوط به وقف هاى مشاركتى در اين زمينه به شمار 
مى آيد. سيدى مى گويد: آمار و ارقام نشان دهنده افزايش حدود 50 درصدى از استقبال زائران و 
مجاوران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در ارائه درخواست هاى وقف در مدت دو سال گذشته و در 

دوره مديريت جديد آستان قدس رضوى است.
وى يادآور مى شود: اين امردر اجراى رهنمودهاى توليت معزز آستان قدس رضوى مبنى برتسهيل 
در قبول زمينه هاى جديد وقف از جمله وقف هاى مشاركتى، مشاعى، قبول وقف هاى روستايى با 
تأييد شوراهاى اسالمى محلى و... بوده كه همگى در راستاى توسعه مفهوم وقف و جذب حداكثرى 

در اين آستان ملكوتى صورت پذيرفته است.

رئيس اداره نظارت بر عملكرد متوليان و ناظران 
موقوفات آستان قدس رضوى با اشاره به موافقت 
توليت آســتان قدس رضوى براى ارائه برخى از 
تسهيالت جديد براى جذب حداكثرى وقف در 
راستاى سياست هاى مورد نظر در دوره مديريت 
جديد اين نهاد مقدس مى گويد: حسب دستور 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397  27 شعبان 1439 14 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8684      

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

استعفا نداده ام  اقتصاد: درحالى كه هفته پيش شايعه استعفاى رئيس كل بانك مركزى درفضاى مجازى مطرح شده بود سيف اين موضوع را تكذيب كرد و با تأكيد بر اينكه از سمت خود استعفا نداده ام، گفت: 
اين موضوع صحت ندارد و تعجب مى كنم كه چرا برخى افراد مباحث اين چنينى را مطرح مى كنند. وى در خصوص تأمين نياز صنايع به ارز 4200 تومانى، اظهارداشت: حجم تخصيص ارز و ثبت سفارشى كه انجام شده 

بر مبناى ارز 4200 تومان طى يك ماه گذشته نزديك به 7 ميليارد دالر است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدر جريان اصالح قانون مبارزه با پولشويى در مجلس تصويب شد
تشكيل مركز اطالعات مالى 

تحت نظر شوراى عالى مقابله با جرايم پولشويى 
 اقتصاد  ديروزنمايندگان مجلس با رأى 
گيرى علنى درباره هر يك از مواد اليحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشويى مخالفت 
كردند و در ادامه و در جريان رســيدگى 
به گزارش كميســيون قضايى و حقوقى 
در مــورد اليحه اصالح قانــون مبارزه با 
پولشويى، ماده 8 آن را به تصويب رساندند.

بنابراين گزارش نمايندگان مجلس همچنين با تشكيل مركز اطالعات مالى و تعيين 
وظايف و اختيارات اين مركز تحت نظر شوراى عالى مقابله با جرايم پولشويى موافقت 

كردند.
بر اساس ماده 8 مصوب ماده زير به عنوان ماده 7 مكرر به قانون الحاق مى گردد:

مــاده 7 مكرر: به منظور اجراى اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالى تروريســم، 
سياســت ها و تصميمات شــورا، «مركز اطالعات مالى» زير نظر شــورا با وظايف و 

اختيارات زير در وزارت اموراقتصادى و دارايى تشكيل مى شود:
الــف - دريافت، گردآورى، نگهدارى، تجزيه و تحليل و ارزيابى اطالعات و بررســى 
معامالت و عمليات مشكوك به پولشــويى و تأمين مالى تروريسم، رديابى جريان 
وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانونى و گزارش معامالت و عمليات مشكوك به 

پولشويى و تأمين مالى تروريسم.
ب- وزارت اطالعــات، نيروى انتظامى جمهورى اســالمى ايران، گمرك جمهورى 
اســالمى ايران، بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، بانك ها، سازمان ثبت احوال 
كشور، بيمه مركزى ايران، سازمان امور مالياتى كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك 
كشــور، سازمان حسابرسى، ســازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و ســازمان تعزيرات حكومتى، موظف 
هســتند گزارش هاى اطالعات مالى يا ادارى مشكوك را به صورت برخط به واحد 
اطالعات مالى ارســال نمايند. همچنين، اطالعات موضوع ماده در راستاى اجراى 
ماده 117قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 در اختيار قوه 

قضائيه قرار مى گيرد.
- بررسى و ارزيابى نحوه تحميل و مشروعيت دارايى ها و عمليات مشكوك اشخاص 
در گزارش هاى واصله و ارســال آن ها به مراجع ذى صالح قضايى براى رسيدگى در 
مواردى كه به احتمال قوى صحت دارد و يا محتمل بودن آن از اهميت برخوردار است. 
- جلوگيرى از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشكوك به پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
و اطــالع به مرجع صالح قضايى جهت رســيدگى مطابق حكم تبصره 1 اين ماده.

ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول براى مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم 
در قالب ابالغ اصول راهنما.

- همكارى و تبادل اطالعات با مراكز مشــابه در ساير كشورهاى سازمان ها، مجامع 
منطقه اى، بين الدولى و بين المللى ذى ربط مطابق قوانين و مقررات.

ضوابط و نحوه تبادل اطالعات به موجب آيين نامه اى اســت كه شــورا با همكارى 
دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب 

هيئت  وزيران مى رسد.
- انجام ساير وظايف محوله از سوى شورا در چارچوب مقررات اين قانون.

تبصــره 1- توقيف و جلوگيرى از نقل و انتقال وجوه يا اموال مشــكوك به جرايم 
پولشــويى و تأمين مالى تروريسم و يا انجام هرگونه تحقيقات منوط به اخذ مجوز 
از مرجع قضايى ذى صالح است؛ مگر در موارد فورى كه به مقام قضايى دسترسى 
نيست كه در اين صورت مركز اطالعات مالى مى تواند دستور توقيف و جلوگيرى از 
انتقال وجوه و اموال مشــكوك را حداكثر تا بيست و چهار ساعت صادر و بالفاصله 
پس از حصول دسترسى مراتب را به مقام قضايى گزارش و مطابق دستور وى عمل 
كند. چنانچه بعد از 24 ساعت مجوز مراجع قضايى صادر نشود، رفع توقيف مى گردد.

تبصره 2- انتصاب رئيس مركز با رأى حداقل دو سوم اعضاى شورا و با حكم رئيس 
شورا انجام مى شود. دوره رياست چهار سال و تجديد آن براى يكبار مجاز است.

تبصره 3- عالوه بر ضابطين عام، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه در جرايم 
اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم ضابط دادگسترى مى باشند.

مجلس

 اقتصاد/ زهرا طوســى  مذاكره طوالنى مدت 
ايران با  1 +5  منجر به توافق نامه اى  با عنوان برنامه 
جامع اقدام مشترك«برجام» شد. همان طور كه از 
اين اسم هم بر مى آيد بايد هر دو طرف اقداماتى را 
انجام مى دادند كه  از  آن ها به اقدام مشــترك نام 

برده شده است. 
قرار شد جمهورى اســالمى با كاهش غنى سازى 
خود از 20 درصد به كمتر از 5 درصد، تبديل مركز 
هسته اى فردو به مركز تحقيقات و پركردن هسته 
راكتور مركز آب سنگين اراك و صدور مجوز براى 
نظارت و نصب دوربين هاى ســازمان بين المللى 
انرژى هســته اى در همه مراكز هسته اى كشور از 
اقدامى كه موجب موضع گيرى  شوراى امنيت شده 

بود خوددارى كند.  
در عــوض 1+5 قبول كردنــد تحريم هاى بانكى 
لغو، و ســوئيفت براى برقرارى رابطه با نهادهاى 
مالى باز شود. همچنين درآمدهاى نفتى  و ساير 
درآمدهاى مالى ايران به داخل منتقل و گشايش 
خط اعتبارى براى توســعه منابــع نفت و گاز و 
خريــد هواپيما و تجهيزات ديگــر فراهم گردد.
بازار نفت ايران دوباره رونق و ســهميه جمهورى 
اسالمى در سبد اوپك لحاظ شود بيمه كشتى ها 
و هواپيماهاى ايران توســط شركت هاى اروپايى 
انجام و راه براى ورود نهادهاى سرمايه گذارى و 

تخصصى باز شود.

 108 ميليارد دالر قرارداد،
 2 سال پس از برجام

بررسى ها نشان مى دهد كه دوسال پس از برجام 
بيــش از 200 هيئت اقتصادى از اتحاديه اروپا به 
ايران آمده اســت؛ اما بخش خصوصى از مذاكرات  
اين هيئت ها وعقد قرارداد ها رضايتى ندارند و تأكيد 
دارند كه عمده قراردادها با شركت هاى دولتى بوده 
است.البته نبايد كتمان كرد  درپسابرجام بيش از 
12 ميليارد دالر سرمايه گذارى مستقيم خارجى 
و بيش از 40ميليارددالر خطوط اعتبارى خارجى 
(فاينانس) براى توسعه پروژه هاى مختلف اقتصادى 
به امضا رسيده است و در مجموع به ادعاى روزنامه 
دولت  108 ميليارد دالر قرارداد ظرف دوسال بعد 
از برجام منعقد شــده است كه حاال پس از خروج 

آمريكا، اروپا بايد اجراى آن ها را تضمين كند.

 فروش نفت مهم ترين دستاورد برجام
طبق آنچه رئيس دستگاه ديپلماسى كشور محمد 
جواد ظريف به رسانه ها گفته بود مهم ترين دستاورد 
ايران در برجام در سه حوزه نفت و گاز، حمل ونقل، 

بانكى و مالى بود.
بــه گفته وى فــروش نفت و دريافت پــول آن را 
مى توان مهم ترين دستاورد ايران در برجام  دانست، 
كه طى آن توليد نفــت و ميعانات به بيش از 4/5 
ميليون بشــكه در روز و صــادرات آن بالغ بر 2/6 
ميليون بشــكه رسيد و پول آن نيز به حساب هاى 

بانك مركزى براى مصرف اداره كشور برگشت. 
امضاى قرارداد فروش نفت ايران به شــركت نفتى 
توتال نيز از جملــه توافقات مهم برجام بود كه به 
ظرفيت برداشت كشــور ما از ميدان گازى پارس 
جنوبى مشترك با قطر به ميزان روزانه 56 ميليون 
مترمكعب افزود. هر چند قراردادهاى نفتى منعقد 
شــده برجام به علت محرمانه بودن، سوءســابقه 
شــركت هاى طرف قرارداد، تضعيف شــركت هاى 
بومى و باج دهى به فرانســه براى حمايت از برجام 
مورد انتقادات وســيع قرار گرفتند. و ممكن است 
كليت آن زير ســؤال رفته و كامالً منتفى شود. اما 
آنچه در مجموع موجب شــد كه رئيس جمهورى 
آمريــكا، برجام را بيش از حد به نفع تهران ارزيابى 

كند همين وعده رفع تحريم هاى نفتى بود.

 مالى و بانكى
هر چنــد در تب و تاب برجام همان ماه هاى اوليه، 
وعده هايى داده مى شــد، اما كارشــكنى آمريكا و 
اروپايى ها مانع حضور ســرمايه هاى بزرگ در ايران 
شد. با وجود آنچه در تفاهم به ايران وعده داده شده 
بود، اما رابطه بانك هاى اصلى اروپا و حتى چين و 
هند بر روى ايران بسته ماند و عمالً اين تفاهم نصفه 
و نيمه و به تعبير سيف رئيس كل بانك مركزى  در 

سازمان ملل «دستاوردى تقريباً هيچ» داشت. 
براساس گزارش صندوق بين المللى پول نيز، هيچ 
بانك بزرگ بين المللى با ايران وارد همكارى نشد. 
به همين دليل مراودات تجارى و سرمايه گذارى هاى 
بزرگ كه نيازمند مشاركت بانك هاى بزرگ است، 

پس از برجام صورت نگرفت.
اين نهاد اقتصادى بين المللى در گزارش خود تأكيد 
كرد: با وجود رفع تحريم هاى هســته اى با اجراى 

برجام، چالش هاى اصلى كه مانع 
ايرانى به  اتصال مجدد بانك هاى 
همچنان  است،  جهانى  بانكدارى 

باقى مانده است. 

 قراردادهاى خودرويى و 
هواپيمايى

در بخــش خودرو شــركت ايران 
خودرو با پژو، ســايپا با سيتروئن 
و ايدرو با رنو قراردادهايى را امضا 
كرده اند كه حاصل اين همكارى ها 
و سرمايه گذارى مشترك عرضه 
6 خودروى جديد به بازار ايران در 
سال جارى است.  امضاى قرارداد 
780 ميليون دالرى بين شركت 
رنو فرانسه و ســازمان گسترش 

و نوســازى صنايع ايران (ايدرو) از توافقات صورت 
گرفته بود كه به عنوان دســتاوردهاى برجام بر آن 
تكيه مى شــود. دراين باره رنوى فرانسه قراردادى 
براى ساخت 150 هزاردستگاه خودرو با ايران امضا  
كرده است. توافق با شركت هواپيمايى «اى تى آر» 
فرانسوى و همچنين بويينگ آمريكا از ديگر توافقات 
صورت گرفته بــود كــه از 200 فروند هواپيماى 
برجامى تنها 11 فروند تحويل داده شده است. در 
عين حال پت تاكر، مدير بخش خاورميانه و شمال 
آفريقاى مؤسسه اكونوميست اينتليجنس يونيت در 

گزارشى با اشاره به منتفع شدن 
نظير  غربى  بزرگ  شــركت هاى 
بويينگ، زيمنس و توتال از توافق 
هســته اى ايران در اين باره گفته 
اســت: ايران كــه در تالش براى 
تنوع بخشــى به اقتصــاد خود و 
كاهش وابستگى به نفت است، بعد 
از برجام آن طور كه انتظار داشت 
شاهد انعقاد قراردادهاى اقتصادى 
و تجارى با شركت هاى چندمليتى 
نبوده اســت. بــه گفتــه تاكر، 
سرمايه گذارى خارجى در ايران 
«به حــد مورد انتظــار مقام هاى 

ايرانى نرسيده است.» 
بر اســاس گزارش بانك جهانى، 
فعاليت غيرنفتى در اقتصاد ايران 
در نيمه نخست سال 2016 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از آن تنها 0,9 درصد رشد داشته است. 
تاكر دليل فعال نشدن شركت هاى خارجى در ايران 
را ترس اين شركت ها از تحريم هاى موجود دولت 
آمريكا و نگرانى آن ها از وضع تحريم هاى بيشتر در 

آينده دانست.

 عوايد برجام براى ديگران
با اين حــال اروپايى ها اما از درخت برجام بى بهره 
نماندند. در نيمه اول ســال 94 كــه هنوز برجام 

اجرايى نشده بود، حجم كاالهاى وارداتى از فرانسه 
به ايران 33 هزار تن بود كه در نيمه اول ســال 96 
رشــد بيش از 300 درصدى را نســبت به دوران 
قبل از برجام طى كرد. افزايش قابل توجه واردات، 
منحصر به كشور فرانسه نيست، آلمان نيز در ميان 
پنج صادركننده اول به ايران قرار گرفته، بر اساس 
آمار واردات كاال از آلمان در سال 96 نسبت به مدت 
مشابه ســال 94 يعنى زمانى كه برجام اجرا نشده 
بود، 46 درصد رشــد پيدا كرده، ايتاليا و هلند هم 
بهره چشــمگيرى از برجام برده اند، چراكه واردات 
ايران از اين كشــورها هم درسال 96 نسبت به 94 
به ترتيب بيش از 42 و 78 درصد رشد كرده است.

 خروج آمريكا از برجام؛ آزمون اروپا و 
محك دولت ايران

تصميــم ترامپ بــراى خروج از برجــام، در حوزه 
اقتصاد واكنش هايى ايجاد كرده است كه مهم ترين 
آن ها،  اثر گذارى تحريم ها بر ايران و ميزان مقاومت 
اتحاديه اروپا براى حفــظ اين قرارداد بين المللى، 
از مهم ترين مؤلفه هاى آن است.با خروج آمريكا از  
برجام، پنج كشور چين، روسيه، آلمان، انگليس و 
فرانسه قرار است، مانع از فروپاشى اين توافق شوند. 
هم اكنون چين با 500 ميليــارد دالر تراز مثبت 
نخستين شريك تجارى آمريكاست، روسيه هم با 
وجود تراز ناخوشايند و تعامل 50 ميليارد دالرى، 
در سبد تعامالت خود، اياالت متحده را چهارمين 
شريك خود مى داند. وضع آلمان و انگليس و فرانسه 
هم به عنوان سه قدرت اروپايى سر به صدها ميليارد 
دالر مى زند، كه معلوم نيست اين حجم داد و ستد 
آن ها را اقناع كند تا از منفعت آمريكا گذشته و در 

كنار ايران قرار گيرند.

  احتمال تكرار تاريخ
البته نمونه بى اعتنايى به تحريم كوبا از سوى آمريكا 
در سال 1996، اقدامى است كه در كارنامه جامعه 
اروپا قراردارد و آن ها در دو دهه قبل، از اين طريق 
در مقابل تصميمــات نهادهاى آمريكايى مقاومت 
كردند و با جريمه شركت هاى اروپايى، تصويرى از 
اقتدار و ايستادگى نشــان دادند. حال بايد ديد آيا 
ظريف مى تواند در سفر به بروكسل، ديپلمات هاى 

اين اتحاديه را راضى به تكرار اين موضع كند؟

در تجربه برجام، توافقنامه هاى نفت و گاز، حمل ونقل، بانكى و مالى تضمين شده بود؟

سرنوشت مبهم 108 ميليارد دالر قرارداد پسا برجامى

بررسى ها نشان 
مى دهد كه 

دوسال پس از 
برجام بيش از 200 

هيئت اقتصادى 
از اتحاديه اروپا به 
ايران آمده است؛ 

اما بخش خصوصى 
از مذاكرات  اين 

هيئت ها وعقد 
قرارداد ها رضايتى 

ندارند

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 24      اردیبهشت 1397  27 شعبان  1439  14می 2018  سال سی و یکم  شماره 8684    

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ناهمخوانی زیرساخت  های بیمارستانی با استانداردهای پزشکی خانه ملت: سیامک مره صدق ؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت 
مبنی بر اینکه 45 درصد بیمارستان ها دارای ساختمان هایی هستند که از اول بیمارستان نبوده و این مسئله سبب هدررفت حدود 20 تا 40 درصد منابع بهداشت و درمان شده است گفت:هم اکنون 
بیشتر بناهای بیمارستان های کشور برای ایجاد ساختمان های مسکونی یا هتل مناسب هستند، اما تأسیسات، زیرساخت، سیستم فاضالب، برق رسانی و تهویه آن ها با استانداردهای پزشکی همخوانی ندارد.
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خبر

وزیر آموزش و پرورش:
آزمون مدارس سمپاد حتماً عوض می شود

ایســنا: وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه نوع آزمون مدارس ســمپاد حتماً 
تفــاوت می کنــد و آزمون به شــکل 
همیشــگی نخواهیم داشــت، گفت: تا 
جایی که بتوانیم از تبصره استفاده می 
کنیم و آنجا که نتوانیــم از قوه قهریه. 
محمد بطحائی، در پاسخ به این پرسش 

که پذیرش پایه هفتم سمپاد آیا انجام می شود و به چه صورت؟ بیان کرد: نوع 
آزمون حتماً تفاوت می کند و آزمون به شکل همیشگی نخواهیم داشت. ما اصرار 
داریم جلوی فشاری را که به بچه ها وارد می شود بگیریم. ممکن است فردا یکی 
از شما گزارش بدهد که در فالن مدرسه دارد پذیرش از طریق آزمون رخ می دهد 
و درست هم باشد. ما تا جایی که بتوانیم از تبصره استفاده می کنیم و آنجا که 
نتوانیم از قوه قهریه تا چند روز آینده نیز همه نکات درباره مدارس ســمپاد در 

متوسطه اول بیان می شود.

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد
پرداخت 1000میلیارد تومان از بدهی های بیمه سالمت

ایسنا: مدیــر عامل سازمان بیمه سالمت از تخصیص هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت معوقات مالی ارائه دهندگان خدمت خبر داد و گفت: این منابع طی دو 

سه روز آینده به حساب آن ها واریز می شود.
طاهر موهبتی اظهار کرد: نزدیک به 64 هزار نفر در کشور به عنوان بیمار خاص 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند که سالیانه 900 میلیارد تومان برای داروها 
و خدمات تخصصی این بیماران هزینه می شــود. بیشترین هزینه ها نیز مربوط 
به بیماران دیالیزی اســت که 16 هزار و 300 نفر جمعیت دارند و 450 میلیارد 
تومان درسال برای آن ها هزینه می شود. وی افزود:  بیشترین سرانه نیز مربوط به 
بیماران هموفیلی است که سرانه 29 میلیون تومان را به خود اختصاص داده اند و 
جمعیتی معادل 4820 نفر در کشور دارند. برای بیماران دیالیزی میانگین سرانه 
27 میلیون تومان اختصاص داده شده است و این بیماران از نظر مجموع هزینه ها 
در مقام نخست قرار گرفته  اند. مدیر عامل سازمان بیمه سالمت در ادامه با اشاره 
به جمعیت 20 هزار نفری بیماران »ام اس« در کشــور و هزینه ســالیانه 150 
میلیــارد تومان برای آن ها، تصریح کرد: میانگین هزینه برای بیماران خاص در 
سال 15 میلیون تومان است و هزینه دارو به جز بیماری ام اس که فرانشیز 5 و 
10 درصد و همچنین 45 درصد برای داروهای برند، در سایر بیماری های خاص 

رایگان است و امیدواریم این روند نسبت به گذشته ارتقا یابد.
موهبتی با اشاره به ادامه روند مطالبات ارائه دهندگان خدمت و با بیان اینکه یکی 
از چالش های جدی ما در سازمان بیمه سالمت تامین منابع مالی است، گفت: در 
سال 96 داروخانه ها حدود 10 تا 11  ماه و دانشگاه ها و بخش خصوصی نیز حدود 
13 ماه مطالبه داشتند امسال تصمیم جدی گرفته شد تا پرداخت ها منظم شود 
و با تمهیداتی که فراهم شــد و همچنین هماهنگی با خزانه داری کل، قول های 

مساعدی در زمینه پرداخت مطالبات داده شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی بیان کرد
احتمال افزایش قیمت تجهیزات پزشکی

ایسنا: رئیــس اتحادیه صادرکنندگان 
تجهیــزات پزشــکی وضعیــت تولید، 
صادرات و بازار قیمت تجهیزات پزشکی 
در سال جاری را تشریح کرد و گفت: به 
دلیل افزایش هزینه های تولید،  احتماالً 
شــاهد افزایش بیــش از 10 درصدی 
قیمــت در بــازار تجهیزات پزشــکی 

خواهیم بود. عبدالرضا یعقوب زاده در پاســخ به پرسشــی در خصوص وضعیت 
قیمت تجهیزات پزشکی در ســال جاری، بیان کرد: افزایش قیمت ارز، افزایش 
حقوق و دستمزد و افزایش قیمت ماشین آالت و قطعات از جمله دالیلی هستند 
که موجب افزایش قیمت تولید در حوزه تجهیزات پزشــکی خواهند شــد و بر 
همین اساس در سال 1397 احتماالً شاهد افزایش بیش از 10 درصدی در بازار 

تجهیزات پزشکی خواهیم بود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد
مرگ 1۲۷ مرد به ازای فوت هر 100 زن

مهر: سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمار وفات اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
376 هزار و 808 مورد وفات به ثبت رســیده که 209 هزار و 489 مورد مرد و 
164 هزار و 966 مورد زن بوده اســت. نسبت فوت مردان به زنان 127 به 100 
است که 73/8 درصد فوت ها در شهرها و 26/2 درصد در روستاها رخ داده است.

سیف اهلل ابوترابی به سه علت اصلی فوت اشاره کرد و گفت: بیماری های قلبی 
و عروقی با 39/1 درصد، سرطان ها و تومورها نیز با 1/30 درصد و بیماری های 
تنفســی با 9/3 درصد به ترتیب سه علت مرگ ایرانی ها بوده است. وی به آمار 
ازدواج و طالق در سال گذشته تا 15 اردیبهشت امسال اشاره کرد و گفت: طی 
این مدت 605 هزار و 404 مورد ازدواج و 176 هزار و 924 مورد طالق به ثبت 

رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: میانگین سن مردان در اولین ازدواج 27/3 
سال و میانگین ســن زنان در اولین ازدواج نیز 22/8 سال بوده است. وی اظهار 
داشــت: همچنین میانگین ســن مردان در طالق های ثبت شده 36/5 سال و 
میانگین سن زنان در طالق های ثبت شده 31/6 سال بوده است. ابوترابی گفت: 
میزان عمومی ازدواج در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت 716 نفر ثبت شده 

است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس
داروهای اینترنتی تقلبی و قاچاق است

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس با بیان اینکــه داروهای عرضه 
شــده در فضای مجازی تقلبی و قاچاق 
است، گفت: رفع این معضل تنها با ورود 
دستگاه قضا امکان پذیر است. اکبر ترکی 
گفت: فروش دارو در اینترنت غیرقانونی 
بوده و تنها با اصل نســخه پزشــک در 

داروخانه ها امکان پذیر است. وی با یادآوری اینکه در داروخانه ها داروساز وظیفه 
دارد عوارض و اثرات دارو را برای بیماران شــرح دهد، افزود: این در حالی اســت 
که عرضه دارو به شــکل اینترنتی امکان این موضوع را از داروساز و بیمار سلب 

می کند.
ترکی، با تاکید بر لزوم ورود دســتگاه قضا به موضوع عرضه داروهای تقلبی در 
فضای مجازی و برخورد جدی و قاطع با متخلفان، افزود: به طور قطع کنترل و 
مدیریت این موضوع از عهده وزارت بهداشت خارج است و  جز قوه قضائیه دستگاه 
دیگری نمی تواند به این موضوع ورود و آن را مدیریت کند و کنترل این موضوع 

از سوی دستگاه قضا امکان پذیر است.

رئیس اورژانس هوایی کشور:
هفت درصد درآمد ناخالص در تصادفات هزینه می شود

ایرنا: رئیس اورژانس هوایي کشور گفت: هفت درصد درآمد ناخالص ملي کشور 
تنها در حوادث ترافیکي و تصادفات هزینه مي شود و از سه میلیون و 300 هزار 
ماموریت انجام شده سازمان اورژانس در سال گذشته، 700 هزار مربوط به حوادث 

ترافیکي بوده است.
محمد سرور افزود: هزینه هاي ناشي از این تعداد حوادث ترافیکي کمرشکن است 
بنابراین باید این هزینه را با انجام فعالیت هاي پیشگیرانه کاهش داد. وي اضافه 
کرد: کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران با سرعت باالیي در حال پیشرفت 
هســتند و هشت برابر ســریعتر از آمریکا فناوري وارد زندگي ایرانیان مي شود. 
سرور ادامه داد : علت باال بودن سرعت ورود فناوري به داخل زندگي مردم ایران 
نســبت به دیگر کشورهاي توسعه یافته، اشباع شدن از فناوري است. وی گفت: 
خودروها باید به گونه اي طراحي شــوند که در صورت خواب آلودگي راننده به 
صورت هوشمند و اتوماتیک متوقف شوند تا شاهد واژگوني خودرو نباشیم.در حال 
حاضر سیســتم هوشمند اجتناب از برخورد بر روي خودروها نصب مي شود که 
با بهره گیري از این فناوري، برخورد جلو به عقب خودرو متوقف شــده در حال 

پیوستن به تاریخ است.  

خبر

یک مسئول وزارت 
آموزش وپرورش عنوان کرد:

100هزار دانش آموز 
در معرض خطر اعتیاد

از  تســنیم: مدیرکل دفتر پیشــگیري 
آسیب  هاي اجتماعي وزارت آموزش وپرورش 
با اشــاره به اینکه 100هزار دانش آموز در 
معرض خطر اعتیاد هستند، گفت: با تغییر 
الگوي مصرف، مصرف مواد بین دانش آموزان 

رشد یافته است.
نادر منصور کیایي افزود: در طول سال هاي 
گذشــته و در میانگیني که ستاد مبارزه با 
مواد مخدر نیز با آن هم نظر اســت نزدیک 
به یک درصد یعني حدود 100 هزار نفر از 
دانش آموزان در معرض خطر اعتیاد هستند؛ 
یعني تجربه یک بار مصرف داشته یا از نظر 
عالئم خطرپذیري ریسک پذیر هستند البته 
افراد مصرف کننده نیازمنــد درمان کمتر 
هستند و تعدادشان به 10 هزار نفر مي رسد 
که آن هــا را براي درمــان و مددکاري به 
وزارت بهداشت و بهزیستي معرفي کرده ایم.

وي تصریح کرد: اعتبار بخش پیشگیري در 
آموزش وپرورش 10 میلیارد تومان است و با 
کمک دستگاه هایي ماند ستاد مبارزه با مواد 
مخدر و وزارت کشــور درمجموع در سال 
تحصیلي 97  ، 30 میلیارد تومان در مدارس 

هزینه کرده ایم.

رئیس انجمن تاالسمی :
داروی حیاتی بیماران تاالسمی 

در گمرگ خاک می خورد
ایلنا: رئیس انجمن تاالســمي گفت: اگر 
وضعیت نامطلوب دارویي بیماران تاالسمي 
به همین شــکل ادامه پیدا کند، بي شــک 
آمار مرگ و میر این بیماران در سال جاري 

بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
میثــم رمضاني بــا بیان اینکــه موجودي 
»دسفرال« داروي حیاتي بیماران تاالسمي 
سه ماه است که صفر مطلق است و مقادیر 
محدودي از آن نیز به دلیل افزایش قیمت 
دالر در گمرگ است، گفت: مسئوالن باید 
ســهمیه اي بــراي واردات در نظر بگیرند 
تــا بتوانند به تولید داخل قوت ببخشــند. 
میزان  داخلــي  شــرکت هاي  متاســفانه 
تعهدشــان پایین است و مدام ماده اولیه را 
از کشورهاي مختلف تامین مي کنند. تامین 
ماده اولیه از کشورهاي متعدد ممکن است، 
آن اثربخشــي الزم را نداشــته باشد و این 
موضوع سبب مي شود که بیماران تاالسمي 
پس از هر تزریق دچار عوارضي مانند کهیر 
و تاول مي شوند و از آنجا که تاالسمي یک 
بیماري مزمن است بروز هر یک بار عارضه 
مانند تاول در محل تزریق باعث مي شــود 
بیمار چندین ماه نتواند از دارو استفاده کند.

رمضانــي با بیــان اینکه در حــال حاضر 
بیماران تاالسمي داروي دسفرال را استفاده 
نمي کنند، گفت: نبود دارو اثرات سویي در 
روان آن هــا نیــز دارد و اگر روند به همین 
شــکل ادامه پیدا کند بي شک آمار مرگ و 
میر ما در سال جاري بیشتر از سال گذشته 

خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست:

قانون به کارگیری سالح 
در کشور شفاف نیست

فــارس: فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
محیط زیســت گفت: تاکنون 120 تن از 
کارکنان یگان حفاظت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در درگیري با شکارچیان 
کشــته شــدند که تنها 17 تن از عوامل 
یگان حفاظت جزو شــهدا محسوب شدند. 
سرهنگ جمشید محبت خاني افزود: قانون 
به کارگیري سالح در کشور شفاف نیست، 
بنابراین محیط بانان برخي مواقع در درگیري 
با شکارچیان براي استفاده از سالح تردید 
دارند. محبت خاني ادامه داد: باید مشخص 
شــود که محیط بانان در چه مواقعي مجاز 
به استفاده از سالح هســتند تا در صورت 
بهره گیري از آن براي دفع خطر با مشکالت 
قضایي مواجه نشوند. وي افزود: این موضوع 
نیز در کنار شفاف سازي قانون به کارگیري 
ســالح در الیحه حمایت از محیط بانان و 
جنگل بانان دیده شــده است. فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست گفت: به ازاي هر یک 
هــزار هکتار باید یک محیط بان پیش بیني 
شــود که این عدد در ایران 12 هزار هکتار 
است. محبت خاني افزود: هشت هزار و 500 
محیط بان براي حراســت از محیط زیست 
کشور نیاز است اما هم اینک سه هزار و 400 

محیط بان در این مجموعه فعالیت دارند.   

تزریق ناامیدی به 
جامعه مهم ترین 

عاملی است 
که منجر به 

تشدید اضطراب 
و افسردگی در 

سطح جامعه شده 
و بهداشت روان 

افراد را به مخاطره 
می اندازد 

بــــــــرش

کارشناسان در گفت وگو با قدس عنوان کردند 

تزریق ناامیدی؛ عامل تشدید اضطراب و افسردگی در جامعه
 جامعه/ اعظم طیرانی  یکی از وظایف 
مهم حکومت ها پس از تأمین امنیت، تأمین 
حفظ و ارتقای ســالمت و کیفیت زندگی 
اقشــار مختلف جامعه است و برای تحقق 
این موضوع مهیا سازی امکانات و تسهیالت 
مناسب برای تأمین سالمت جسمی، روانی 
و اجتماعی افراد جامعــه در همه مراحل 
زندگی از جمله حقوق اولیه آن ها به شمار 
می رود. چرا که ســالمت فقط یک مسئله 
زیست شناختی نیســت و عوامل محیطی 
و اجتماعی متعددی در تعیین ســطح آن 

تأثیرگذار است.

 تنش های سیاســی روی اعصاب 
مردم

چندی پیش نیز ایرج حریرچی، سخنگوی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش ضمن 
اعالم افزایش بیماری های روانی در سطح 
جامعه به نکاتی در این خصوص اشاره کرد 
و اینکه عالوه بر عوامل ژنتیکی و خانوادگی 
که می توانند موجــب ابتال به اختالل های 
روانی شوند، تنش های سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و همچنین حوادث و آسیب های 
اجتماعی نظیــر جنــگ و.... می تواند بر 

سالمت روان افراد تأثیرگذار باشد. 
دکتر حریرچی از تنش های سیاسی و نقش 
مؤثر آن ها در افزایش ابتال به اختالل های 
روانی می گویــد. به باور وی احتمال وجود 
یک اختالل روانپزشــکی در طول عمر از 
18 تا 36 درصد متغیر اســت، حال اینکه 
هم اکنون 23/4 درصد جمعیت بالغ کشور 

دچار یکی از اختالل های روانپزشکی اند.
تنش های سیاسی جزو جدانشدنی زندگی 
اجتماعی محســوب می شــود و در همه 
کشور ها با شــدت و ضعف متفاوت وجود 
دارد. از ایــن رو، به نظر می رســد دالیل 
افزایش بیماری های روانی را باید در سایر 
مؤلفه هــای محیطی جســت و جو کرد. 
در این زمینه رابطــه معناداری بین فقر و 
درصد ابتال به اختالل های روانی )70 درصد 
همبســتگی مثبت بین فقر و اختالل های 

روانی شایع( گزارش شده است.

 تنش هـای سیاسی و ایجـاد حس 
نا امنی 

دکتر علی اســدی، 
معاون دفتر سالمت 
روانی،اجتماعــی 
و اعتیــــاد وزارت 
بهداشـــت، درمان 

و آمــوزش پزشــکی در خصوص شــیوع 
بیماری هــای روانــی در کشــور، اظهار 
می دارد:طی ســال های اخیر پژوهش های 
متعددی از جمله آخرین پیمایش شــیوع 
شناســی بیماری های روانی طی سال های 
89 و 90 در جمعیت 15 تا 64 کشور انجام 
شده که کامل ترین آن ها بوده است و نتایج 
نهایی آن که شامل انواع اختالل های خلقی 
و سایکوزها، افسردگی، اضطراب، وسواس، 
اختالل دوقطبی، اسکیزوفرنی و... می باشد، 
نشــان می دهد که به طور متوسط شیوع 
بیماری های روانی در جامعه ما 23/6 درصد 
اســت و به طور کلــی بیماری های روانی 
حدود 14 درصد کل بار بیماری های کشور 
را به خود اختصاص می دهند که در مقایسه 
با آ مار 20 سال پیش رشد چندانی را نشان 

نمی دهد.
بر اساس آنچه دکتر اسدی یادآور می شود: 
پژوهش های دیگری نیز از سوی دکتر نقوی 
و سایر پژوهشگران نیز انجام شده که نتایج 
آن ها مشابه نتایج پیمایش ملی کشور است. 
همچنین سال93 نیز پژوهشی در خصوص 
بیماری های روانی در تهران انجام شده که 
نتایج آن را نمی توان به تمامی کشور تعمیم 
داد و آمار رســمی محسوب نمی شود؛ چرا 
که ممکن است فاکتورهای متعددی در بروز 

اختالل های روانی ساکنان کالنشهری نظیر 
تهران نقش داشته باشد که در سایر شهرها 

وجود ندارد.
بــه گفته این مســئول عوامــل مختلفی 
مثل فاکتور های ارثی و اکتســابی در بروز 
بیماری های روانپزشکی نقش دارد و افرادی 
که دارای ســوابق ژنتیکــی در این زمینه 
هستند، بیش از ســایر افراد درصدد ابتال 
بــه اختالل های روانی قرار دارند. همچنین 
عوامل فردی نظیر شخصیت،سبک زندگی 
افراد، مهارت ها و توانایی ها، روش های حل 
مســئله افراد و عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
مســائل اقتصادی و سیاسی نیز در تشدید 
این بیماری ها تأثیرگذار است و از آنجا که 
تنش های سیاسی منجر به احساس ناامنی 
می شــود و با توجه به اینکه احســاس به 
مراتب تأثیر بیشتری در مقایسه با بروز واقعه 
بر ذهن و روان انسان می گذارد، این مسئله 
می توانــد نقش مؤثــری در افزایش میزان 

استرس و اضطراب جامعه داشته باشد. 

 تزریق ناامیـــدی و تشــدید 
اختالل های روانی 

وی ادامه می دهد: تزریق ناامیدی به جامعه 
مهم ترین عاملی است که منجر به تشدید 
اضطراب و افســردگی در ســطح جامعه 
شده و بهداشــت روان افراد را به مخاطره 
می اندازد. به عنوان نمونه اینکه با استفاده 
از تریبون های مختلف درخصوص نرخ دالر، 
برجام، خشکســالی و بحران های ناشی از 
آن ها هشــدار بدهیم، نتیجه ای جز ایجاد 
اضطراب و نگرانی از آینده نخواهد داشت، 
اما اگر با ارائه راهکارهای مؤثر در خصوص 
پیشگیری از بحران های مذکور و همچنین 
برنامه های دولت در این زمینه اطالع رسانی 
کنیم، به طور حتم عالوه بر حفظ بهداشت 
روان افراد جامعه، تأثیر بیشــتری در رفع 
مشکالت خواهد داشت.  دکتر اسدی ادامه 
می دهد: تأثیر محیط در بهداشــت روان و 
تشدید مشکالت روانی بسیار دارای اهمیت 
است بر همین اساس باید بکوشیم به جای 
نگاه منفــی و طرح مشــکالت، با مثبت 
اندیشی از طریق تریبون های مختلف نظیر 
رسانه ها، دانشگاه ها، مساجد، مدارس و... به 
طرح و ارائه راهکارهای مقابله بامشکالت و 
آموزش مهارت های حل مسئله بپردازیم تا 
به جای احساس ناامیدی و در پی آن شیوع 
اضطراب و افسردگی در جامعه، شاهد رشد 
و شــکوفایی استعدادهای اقشار مختلف و 

دستیابی به زندگی بهتر باشیم. 
وی یادآور می شــود: بار بیماری های روانی 
در ایران بیشــتر از سایر کشور ها نیست و 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بار 

بیماری های روانــی در آمریکا بیش از 26 
درصد گزارش شد.

 سالمت تنها به معنـای بیمار نبودن 
نیست!

دکتــر حســــین 
نحــــــوی نــژاد، 
معاون توانبخشــی 
کشور  بهزیســتی 
نیز با بیــان اینکه 

ســالمت به معنای به زیستن و رفاه کامل 
جسمی،ذهنی،روانی و اجتماعی و نه تنها 
»بیمار نبــودن« اســت، می گوید: عوامل 
محیطــی نقش مؤثری در ســالمت روان 
افــراد دارد. خانواده ای که فرد در آن متولد 
می شود، محیطی که در آن پرورش می یابد، 
رفتار جامعه بــا او، اخباری که تحت تأثیر 
آن ها قرار می گیرد، نداشتن نشاط، احساس 
ناامنی، مدارسی که از سالمت روان کامل 
برخوردار نیستند و موجب احساس تنش 
در دانش آموزان می شــوند، دانشگاه هایی 
کــه از ابتــدای ورود با برگــزاری آزمون 
کنکــور و پس از آن بــا تحمیل هزینه و 
سختگیری های متعدد دانشجو را وادار به 
مدرک گرایی می کنند، بیکاری پس از اتمام 
تحصیالت، استفاده از شبکه های اجتماعی، 
تبدیل شــدن گفتار به نوشتار و دور شدن 
آدم ها از یکدیگر و... همه و همه دســت به 
دست هم می دهند و بهداشت روانی فرد را 
به مخاطره می اندازند، که البته این مسئله 
خاص کشــور ما نیست و حتی کشور های 
صنعتی نیز با آن مواجهه اند، اما در کشور ما 
با نوعی تناقض همراه است؛ به طوری که از 
یک طرف وضعیت رایج کشور و هنجارهای 
وضع شــده برای افراد مورد توجه است و 
از طرف دیگر ســبک زندگی خانواده ها در 
محافــل خصوصی کــه در برخی مواقع با 
هنجارهای اجتماعی در تناقض است، حاال 
اگر تنش های سیاســی و اقتصادی هم به 
این مشکالت افزوده شود، به آسیب ها دامن 
می زند که مجموعه این عوامل احتمال ابتال 
به آسیب ها و اختالل های روانی را افزایش 

می دهد.

 منظور از فقر، فقط فقر مالی نیست
وی درخصوص تأثیر مستقیم فقر در بروز 
اختالل های روانی نیــز می گوید: در بروز 
پدیده هــای روانی و اجتماعی نمی توان به 
یک عامل تکیه کرد، چرا که سبب شناسی 
اختالل های روانی مولتی فاکتوریال است 
و نمی توانیم مانند آنفلوانزا یک ویروس را 
مسبب بیماری بدانیم، اما با توجه به اهمیت 
و نقش محرومیت های اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی در رفاه و تأمین بهداشــت روان 
می توان فقر را به عنوان یکی از عوامل مهم 
در بروز اختالل های روانی برشمرد، همان 
طور که در روایات ائمه )ع( نیز آمده است 
»از هــر دری که فقر وارد شــود، از آن در 

ایمان خارج می شود«. 
البته شــاخص فقر در جامعه ما با آنچه در 
روایت دینی عنوان شده، متفاوت است؛ چرا 
که در جامعه ما افرادی هستند که 10 النگو 
در دست دارند، اما ســه عدد دندان سالم 
در دهان آن هــا وجود ندارد ! به طور حتم 
فقر این قبیل افراد اقتصادی نیست، بلکه 
آن ها دچار فقر فکری و فرهنگی هســتند 
و اگر منظــور از تأثیر 70 درصدی فقر در 
بــروز اختالل های روانی فقر کمپلکســی 
باشد، این مسئله مورد تأیید است؛ زیرا فقر 
و کمبود از هر نوعی که باشد، در بهداشت 
روان افراد تأثیرگذار خواهد بود. در همین 
خصوص دکتر مصطفی تبریزی، دکترای 
تخصصی مشــاوره نیز معتقد است، منفی 
نگری نقش مؤثری در بروز اضطراب دارد؛ 
مثبت اندیشی و مثبت نگری یعنی دیدن 

چیزهای خوب در این دنیا، 
ممکــن اســت دو زندانی 
از پنجره زنــدان بیرون را 
تماشا کنند. یکی سوسوی 
ســتاره ها را در آبی آسمان 
ببیند و احســاس دوست 
داشتن پیدا کند و زندانی 
دیگر زباله ها را تماشا کند 
و احساس منفی را تجربه 
کند. آدم هــا اصوالً مثبت 
نگر هســتند، اما اطرافیان 
با رفتارها و گفتارهایشــان 
آن هــا را به ســوی منفی 
نگری و منفی اندیشی سوق 

می دهند. 
به گفتــه وی مهم ترین تأثیر مثبت نگری 
بر زندگی عادی یا روزمره این است که در 
صورت وجود مثبت نگری زندگی روزمره 
معطوف به آینده خواهد بود و افراد جامعه 
از گذشته نگری منفی و داشتن کنش های 
آنی و لحظــه ای رهایی پیدا خواهند کرد. 
آن ها پذیرای برنامه و داشــتن کنش های 
عقالنــی معطوف به هدف خواهند شــد. 
کنش هایــی که آن هــا را وادار به تالش و 
کوشش مضاعف و نیل به اهداف متعالی تر 
می کند، به گونه ای که نوعی آینده گرایی 
و آینده شناســی را در افراد جامعه تقویت 
می نماید که خــود می توانــد پیامدهای 
مثبت متعددی از جمله کاهش اضطراب و 
ناامیدی و همچنین افزایش نشاط و امید به 

آینده را در پی داشته باشد.

 استاد دانشگاه پزشکی راش شیکاگو در گفت و گو با قدس هشدار داد:

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و تبعات آن در ایران

گفت و گو

 جامعه/ محبوبه علی پور  گرچه مصرف آنتی بیوتیک ها 
طی 90 ســال گذشته توانسته جان بسیاری از مردم جهان را 
نجات  دهد اما امروزه به دلیل مصرف بی رویه به عنوان عاملی 
برای نابودی انســان ها بدل شده است .چنانکه هرساله بیش از 
ده میلیون نفر بــه دلیل مقاومت آنتی بیوتیک جان خود را از 
دست می دهند.همچنین پیش بینی می شود تا سال 2050 
اصلی ترین عامل مرگ در انسان عفونت های مقاوم به دارو باشد.

البته در کشور ما نیز به دلیل مصرف بی ضابطه آنتی بیوتیک ها 
وضعیــت مقاومت به این داروها حائز توجه اســت. چرا که در 

سال های اخیر محققان تأکید داشته اند که میزان مصرف آنتی 
بیوتیک در ایران چندین برابر استانداردهای جهانی است. این 
در شرایطی است که گرچه بنابر گفته سازمان بهداشت جهانی، 
استاندارد آنتی بیوتیک در نسخه ها باید کمتر از 20 درصد باشد، 

این میزان در کشور ما حدود 50 درصد گزارش می شود.
دکترفرحناک اسدی، استاد دانشــگاه راش شیکاگو با هشدار 
نسبت  به عوارض مصرف بی رویه، نا به جا و طوالنی مدت این 
داروها  به خبرنگار ما می گوید: این روند ســبب جهش ژنی در 
میکروب ها و تولید میکروب های نوپدید شده و مقاومت به آنتی 

بیوتیک را تقویت می کند.
چنانکه اطفالی که درگذشــته به عارضه عفونت ادراری مبتال 
می شــدند به مدت یک سال تحت درمان با آنتی بیوتیک قرار 

می گرفتند.
این درحالیست که بنابر بررسی های صورت گرفته معلوم شد 
این رویه درمان منجر به مقاومت به آنتی بیوتیک شده و عوارض 

جانبی را برای اطفال مبتال به دنبال  دارد. 
وی همچنین می افزایــد: برای اصالح این رویه و کاهش روند 
عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها باید در نوع انتخاب این داروها 
دقت نظر داشــت. چراکه هر بیمــاری آنتی بیوتیک خاصی را 

می طلبد. چنانکه بهترین دارو برای یک گلو درد ساده که اغلب 
ناشــی از» استرپتوکوک« اســت مصرف »پنی سیلین «است 
اما  اغلب پزشکان »آموکسی ســیلین« یا »آمپی سیلین« را 
تجویز می کنند. درحالی که این امر می تواند عوارضی داشــته 

و اثرگذاری کافی دارو را تحت تأثیر قرار دهد. 
این استاد ممتاز دانشگاه راش در پاسخ به این که شنیده می شود 
»نباید در بیماری های ســاده عفونی هماننــد گلو درد آنتی 
بیوتیک مصرف کرد «، تصریح می کند: اگر گلودرد ویروســی 
باشد نباید آنتی بیوتیک تجویز کرد اما اگر زمینه باکتریایی دارد 

باید آنتی بیوتیک مصرف شود. 
چراکه با عدم درمان به موقع و مؤثراین گونه گلوددردها؛ بیماران 
در آینده به نارسایی های قلبی و کلیه مبتال می شوند. از همین 
رو برای تشخیص نوع گلودردها طی آزمایش ساده ای این قضیه 

شناسایی شده و درمان انجام می شود. 
البته نکته جدی اینجاســت که بیماران برای پیشــگیری از 
مقاومت به درمان آنتی بیوتیک ها باید از مصرف خودســرانه ، 
طوالنی مدت ، بی رویه ، نابه جا و غیر اصولی این داروها پرهیز 
کنند. چرا که تداوم اینگونه مصرف دارو نه تنها منجر به درمان 

نشده که امراض و عوارض دیگری را درپی دارد.
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روزنامـه صبـح ايـران

قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز اصالح مى شود  كرمان- قدس: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى گفت: حدود 90 درصد اشكاالت قانونى فعلى مبارزه با قاچاق كاال و ارز با اجراى قانون 
جديد در سال جارى اصالح خواهد شد. محمدرضا پورابراهيمى در كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى نظارت و مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان كرمان با بيان اينكه اجراى قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز از سال92 

آغاز شده است، افزود: تا پايان خردادماه سال جارى قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز نهايى مى شود و در اين قانون تمام كاستى هاى قانون كنونى اصالح خواهد شد.

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

منظرى   ذوالفقارى  مريم  قدس/    
فرودگاه خرم آباد با 70 سال قدمت جزو 
كشور  فرودگاه هاى  مجهزترين  و  اولين 
است كه توسط متفقين در جريان جنگ 
جهانى دوم در اواسط سال 1322 شمسى 

ساخته شد.
به منظور نوسازى و بهسازى اين فرودگاه 
قديمــى و افزايش قابــل مالحظه تعداد 
پروازها، طرح توسعه فرودگاه خرم آباد در 

دى ماه 92 آغاز شد. 
اين طرح كه در ابتداى كلنگ زنى با اعتبار 
510 ميليارد ريال از محل اعتبارات استانى 
با پيمانكارى قــرارگاه خاتم االنبيا(ص) و 
كارفرمايى اداره كل راه و شهرسازى استان 
لرستان آغاز شد، قرار بود در مدت دو سال 
به پايان برســد، اما بعد از گذشت بيش از 
چهار ســال و هزينه 50 ميليارد تومانى 
هنوز آماده بهره بردارى نيست و در آرزوى 
پهلو گرفتن هواپيماهاى پهن پيكر نشسته 

است.
در طرح توســعه ســطوح 
پروازى مقرر بود تا تطويل، 
زهكشــى و مقاومــت باند 
انجام شود و بهسازى جاده 
حفاظتى، توسعه ترمينال و 
ساخت ساختمان تشريفات 
و در نهايت بستر راه اندازى 
پرواز هاى عتبــات عاليات و 
تنها  اما  حجاج فراهم شود، 
نيمــى از اين تعهدات انجام 

و باقى طرح توسعه اى به سرانجام نرسيد.

  اقدام هاى نيمه كاره
بنــا بر ادعاى على عليخانى مديركل راه و 
شهرسازى اســتان لرستان تاكنون اضافه 
شــدن 420 متر طول بانــد، تقويت اليه 
تقويتى باند پروازى، زه كشى طرفين باند 
از جمله اقدام هايى اســت كــه در حوزه 
توسعه سطوح پروازى براى اين فرودگاه به 

سرانجام رسيده است.
وى عنوان مى كند: راه و شهرسازى موظف 

بــه انجام همين مقدار از طرح بوده و بايد 
شركت فرودگاه ها مجرى باقى مانده طرح 
باشــد. مديركل راه و شهرسازى لرستان 
تأكيد مى كند: چون اعتبار پروژه اســتانى 
بود و تأمين نمى شــد، طى مكاتباتى كه 
با وزارت راه و شهرســازى داشتيم تا اين 
مرحله از كار را قــرار بود ما و بقيه كار را 

شركت فرودگاه ها انجام دهد. 

  راه و شهرسازى تعهدى ندارد
محمدرضا ملكشاهى نماينده مردم خرم آباد 
در مجلس شوراى اســالمى در خصوص 
علت ورود راه و شهرســازى به اين پروژه 
به خبرنــگار قدس مى گويد: متولى اصلى 
در اين راستا شركت فرودگاه هاست، اما به 
دليل اينكه اين شركت سال ها بحث توسعه 
فرودگاه خرم آباد را رها كرده بود، استاندار 
وقت بودجه اى را در اختيار اداره كل راه و 
شهرسازى قرار داد تا اين طرح انجام شود.

وى ادامه مى دهد: حوزه فرودگاه ها به هيچ 
عنوان جزو وظايف راه و شهرسازى نيست 
و ادارات راه و شهرسازى هيچ تعهدى برابر 

فرودگاه ها ندارند.

ملكشاهى بر ضرورت پروازهاى استان به 
صورت ويژه به عنوان يك مطالبه عمومى 
تاكيد مى كند و مى گويد: هم اكنون فرودگاه 
خرم آباد يكى از بهترين فرودگاه هاى كشور 
به لحاظ تجهيزات ناوبرى هوايى اســت و 
امكان نشست و برخاست هواپيما ها وجود 

دارد و هيچ مشكلى نداريم.

  تأمين اعتبار از منابع ملى
سيد موسى خادمى،استاندار لرستان نيز با 
تأكيد بر توسعه فرودگاه به عنوان يكى از 
عناصر توسعه لرستان مى افزايد: با دستور 
وزير راه و شهرسازى قرار است، ادامه طرح 

توسعه فرودگاه با منابع ملى انجام شود.
وى بيــان مى كند: در قــرارداد قبلى كه 
منعقدشــده بود كه از منابع استانى طرح 
توســعه فــرودگاه انجام شــود و اين در 
صورتى اســت كه ما نمى خواهيم فشــار 
به منابع اســتان بيايد و بايد از منابع ملى 
تأمين كنيم. وى اظهار داشــت: به دنبال 
آن هستيم كه منابع ملى را تأمين كنيم و 
براى مابقى كارهاى انجام نشده اعتبار ملى 

دريافت كنيم.

  تزريق نشدن نقدينگى
غالمرضــا بنى صــدر مديركل فــرودگاه 
خــرم آباد نيز به خبرنــگار قدس گفت: در 
جلسه اى كه به منظور طرح توسعه فرودگاه 
خرم آباد تشكيل شده بود، قرار شد، اعتبار 
اين پروژه از محل اعتبارات استانى تامين و 
مجرى آن نيز از استان تعيين شود كه اداره 
كل راه و شهرسازى استان مجرى اين طرح 
بود. وى با اشــاره به اينكــه در حال حاضر 
بعضى از قسمت هاى اين طرح پيشرفت 65 
تا 100 درصدى دارد، افزود: علت توقف ادامه 
پروژه عدم تزريق نقدينگى به قرارگاه خاتم به 
عنوان پيمانكار است. بنى صدر خاطرنشان 
كرد: بــا توجه به اينكه بعضى از بخش هاى 
اين پروژه به طور كامل به اتمام نرسيده، اما 
قســمت هاى مربوط به پرواز ايمن از جمله 
تطويل، تقويت و بهســازى باند و توســعه 
اپرون كامالً انجام شده است. وى همچنين 
اشــاره اى به پروژه هاى انجام شــده توسط 
شــركت فرودگاه ها در فــرودگاه خرم آباد 
داشــت و افزود: فاز اول پروژه روشنايى باند 
با اعتبارى افزون بر 6 ميليارد تومان از محل 
اعتبارات شركت فرودگاه ها انجام شده و فاز 
دوم اين طرح نيز با پيشرفت 40 درصدى در 

حال انجام است. 

  ضرورت ورود شركت هاى خصوصى
بنى صدر با اشــاره به اينكه در حال حاضر 
سه شركت هواپيمايى در فرودگاه خرم آباد 
بــه مقاصد تهران و مشــهد فعاليت دارند، 
بر توســعه پروازى اين فرودگاه تاكيد كرد 
و گفت: در حال حاضر عمده ترين مشــكل 
فــرودگاه خــرم آبــاد ورود نيافتن بخش 

خصوصى در مقاصد ديگر است.
مديــركل فــرودگاه خرم آباد بــا تأكيد بر 
اينكه فرودگاه خرم آباد به لحاظ تجهيزات 
ناوبرى هوايى با فرودگاه هاى بزرگ كشــور 
همچون فرودگاه هاى بين المللى زاهدان و 
شهيد بهشــتى اصفهان و... برابرى مى كند، 
خاطرنشــان كرد: فرودگاه خــرم آباد جزو 

فرودگاه هاى مجهز كشور شناخته مى شود.

به دليل كمبود اعتبار 

طرح توسعه فرودگاه خرم آباد تأخير دارد

سهم كم اردبيل در توسعه شركت هاى دانش بنيان
اردبيل- قدس:  نماينده مردم اردبيل، نير، 
نمين و سرعين در مجلس  گفت: ما در حال 
حاضر كمتر از نيم درصد ســهم توســعه و 
راه اندازى شركت هاى دانش بنيان را در كشور 
داريــم كه به هيچ وجه با الگوهاى توســعه 

استان همخوانى ندارد.
 محمد فيضى در مراســم افتتاح خط توليد 
واحد فناور و دانش بنيان انديشــه سالمت 
سبالن در اردبيل اظهار كرد: استان اردبيل به نسبت يك و نيم تا دو درصد جمعيت و 

مساحت كل كشور نتوانسته از توسعه شركت هاى دانش بنيان سهمى ببرد.
وى  ادامه داد: ما با دعوت از مديرعامل صندوق نوآورى و شكوفايى به مجلس انتقادات 
شديد خود را از تخصيص منابع اعتبارى به استان هاى كمتر توسعه يافته نظير اردبيل 
اعالم كرديم و از مســئوالن اين مجموعه خواســته ايم تا به صورت ويژه در حمايت 
از شــركت هاى دانش بنيان منابع اعتبارى به استان اردبيل و حمايت از كارآفرينان 
اختصاص دهند تا ايده هاى نوآورانه و خالق به همت جوانان به فرصت هاى اشتغال و 

كارآفرينى تبديل شود.

نگرانى نسبت به تبديل باغات چاى به واحد مسكونى
رشت- قدس: رئيس سازمان چاى گفت: يكى از دغدغه هاى اين سازمان كاهش 
سطح زيركشت باغات چاى است چراكه طرح هاى هادى به باغ هاى چاى ضربه مى زند 
و چايكار ترجيح مى دهد باغش را كه در طرح قرار گرفته، به واحد مســكونى تبديل 
كند. محمدولى روزبهان در جلسه نشست مجمع نمايندگان گيالن با مديران جهاد 
كشاورزى استان گفت: كوچك بودن باغات چايكارى از سوى صاحبان باغ هاى چاى 
موجب شده است كه در مجموع چايكاران از درآمد مناسبى براى گذراندن معيشت 

خود برخوردار نباشند.
وى با اشــاره به اينكه در كشور 28 هزار هكتار باغ چاى وجود دارد كه در 21 هكتار 
آن به طور مســتمر توليد برگ سبز چاى انجام مى شود، افزود: امسال سرماى اواخر 
فروردين موجب كاهش توليد برگ سبز چاى شده است، اما به دليل كاهش تراكم، 

شاهد افزايش كيفيت برگ سبز چاى هستيم.

ممنوعيت تردد خودروهاى سنگين در محور هراز
فيروزكوه- مهر: رئيس پليس راه شــرق 
استان تهران از ممنوعيت تردد خودروهاى 
سنگين در محور هراز به علت تعميرات خبر 
داد. سرهنگ سياوش محبى بيان كرد: رفت 
و آمد كاميون و كاميونت از ساعت 21 شب 
تا پنج صبح روزهاى دوشــنبه، سه شنبه و 

چهارشنبه در محور هراز ممنوع است.
وى گفت: به دليل اجراى عمليات تعمير و 
نگهدارى سيســتم روشنايى و تهويه تونل وانا تردد براى خودروهاى سنگين در اين 

محور داراى محدوديت است.
محبى ادامه داد: رانندگان خودروهاى سنگين مى توانند در اين ساعات از محورهاى 

جايگزين فيروزكوه و كندوان تردد كنند.
وى اضافه كرد: هيچ گونه منعى براى تردد خودروهاى ســوارى در محور هراز وجود 

ندارد و مى توانند در تمامى ساعات روز از اين جاده تردد كنند.

آغاز عمليات احداث بزرگ ترين آكادمى ورزش 
زورخانه اى در سنندج

سنندج- ايسنا: كلنگ بزرگ ترين آكادمى بين المللى ورزش پهلوانى و زورخانه اى 
كشور با حضور استاندار كردستان و رئيس فدراسيون به زمين زده شد.

كلنگ بزرگ ترين و نخســتين آكادمى ورزش پهلوانى و زورخانه اى كشور با حضور 
استاندار كردســتان و رئيس فدراسيون امروز يكشنبه، 23 ارديبهشت ماه در بهاران 

سنندج به زمين زده شد.
اين آكادمى 8000 متر زيربنا دارد كه سالن آكادمى در متراژ 4000 متر در بخش هاى 
خوابگاه، سالن كشتى پهلوانى، سالن زورخانه و بدنسازى آمادگى جسمانى و سنجش 
ساخته مى شود. براساس اين گزارش، سالن زورخانه اين آكادمى به گنجايش 600 نفر، 

خوابگاه 100 نفره و غذاخورى به تعداد 200 نفر ساخته مى شود.
براى ســاخت اين آكادمى 3 ميليارد تومان اعتبار الزم است و پيش بينى مى شود با 
در نظر گرفتن اعتبارات كميته برنامه ريزى شهرستان سنندج ظرف سه سال به بهره 

بردارى برسد.

رئيس اورژانس هوايى كشور:
هفت درصد درآمد ناخالص در تصادفات هزينه مى شود

همدان- ايرنا: رئيس اورژانس هوايى كشور 
با بيان اينكه هفت درصد درآمد ناخالص ملى 
كشــور تنها در حوادث ترافيكى و تصادفات 
هزينه مى شــود، گفت: از 3 ميليون و 300 
هزار مأموريت انجام شده سازمان اورژانس در 
سال گذشــته، 700 هزار مربوط به حوادث 

ترافيكى بوده است.
محمد سرور روز يكشنبه در سومين نشست 
هم انديشى مسئوالن پايگاه هاى اورژانس كشور در همدان بيان كرد: هزينه هاى ناشى 
از اين تعداد حوادث ترافيكى براى كشور كمرشكن است بنابراين بايد اين هزينه را با 

انجام فعاليت هاى پيشگيرانه كاهش داد.
وى اضافه كرد: كشــورهاى در حال توســعه از جمله ايران با سرعت بااليى در حال 
پيشرفت هستند و هشت برابر سريع تر از آمريكا فناورى وارد زندگى ايرانيان مى شود.

سرور ادامه داد: علت باال بودن سرعت ورود فناورى به داخل زندگى مردم ايران نسبت 
به ديگر كشورهاى توسعه يافته، اشباع شدن آن كشورها از فناورى است.

وى گفت: با اين وجود فرهنگ و نحوه استفاده از امكانات با ميزان سرعت ورود توسعه 
به كشور مطابقت ندارد؛ بنابراين شاهد حوادثى در اين زمينه هستيم.

دانش آموزان خوزستانى قهرمان 
كشتى دانش آموزى جهان شدند

اهواز- قدس: مديركل آمــوزش و پرورش 
خوزســتان گفت: تيم كشــتى فرنگى دانش 
آموزان خوزستان با كسب پنج مدال طال و سه 
نقره و يك مقام پنجم عنوان قهرمانى كشتى 
فرنگى دانش آموزان جهــان در مراكش را از 

آن خود كرد.
محمد تقى زاده در حاشــيه آيين استقبال از 
كاروان دانش آموزى قهرمان كشــتى فرنگى 
جهان با بيان اينكه اين رقابت ها با حضور 50 
كشــور و 3000 دانش آموز ورزشكار برگزار 
شد، اظهار كرد: در جريان رقابت ها، متأسفانه 
رابطه بين دولت مراكش و جمهورى اسالمى 
ايران تيره شد. نتيجه اين رويداد، جلوگيرى از 
تمرين فرنگى كاران خوزستان و تعليق شركت 
اين تيم در اين رقابت ها به مدت 48 ســاعت 
بود. پس از رايزنى ها و پيگيرى هاى گسترده 
باالخره موفق شديم، اجازه بازى تيم ايران را 
از دولت مراكش بگيريــم. حتى با وجود اين 
شرايط تيم ما موفق به كسب عنوان قهرمانى 

شد.

بيمارستان «مالرد» مرهم 
اعتبار مى خواهد

مالرد- قدس: نماينده مردم شهريار، قدس و 
مالرد در مجلس شوراى اسالمى گفت: ميزان 
بودجه هاى قطره چكانى كه گاه در حدود 2 تا 
3 ميليارد است، زمان تحقق اين پروژه ها را به 

بيش از 20 سال به تأخير مى اندازد.
محمد محمودى شاه نشين در جلسه تشكيل 
هيئت امنــاى بيمارســتان 160 تختخوابى 
شهرســتان مالرد، بيان كرد: قرارداد ساخت 
بيمارستان مالرد در سال 92 منعقد شد و در 
طول سه سال با پيشرفتى كمتر از پنج درصد 
روبه رو بود، اما با پيگيرى هاى انجام شــده در 
ماه هاى پايانى ســال 95 سرعت اين پروژه با 
جذب اعتبارات رشد خوبى پيدا كرد و در سال 
96 نيز ميزان مطلوبــى در حدود 5 ميليارد 

تومان اعتبارات جذب شد.

250 كالس درس در كردستان 
غير ايمن است

سنندج- قدس: مديركل آموزش و پرورش 
اســتان كردســتان گفت: از 12 هزار كالس 
درس، 250 كالس در اســتان كردستان در 
وضعيت خطرناك قــرار دارد و اگر زلزله اى با 
ريشتر پايين رخ دهد، جان هزاران دانش آموز 
در خطر اســت. رشــيد قربانى افزود: حدود 
70 درصد از فضاهاى آموزشــى كردستان در 
حد مطلوب هســتند و 30 درصد استاندارد و 
ايمنى الزم را ندارند. به گفته مديركل آموزش 
و پرورش كردســتان، هر فاجعه اى از جمله 
زلزله، سيل، آتش ســوزى و هرگونه تخريبى 
مى تواند اين 250 كالس درس را طعمه خود 
كرده و در كنار آن آسيب ها و لطمات فراوانى 
به دانش آموزان اين ديار، به عنوان آينده سازان 

كشور وارد كند.

خبر

فرودگاه خرم آباد با 
70 سال قدمت جزو 
اولين و مجهزترين 
فرودگاه هاى كشور 
است كه توسعه آن 
ضرورت دارد

بــــــــرش

پاى دستگاه قضايى به معادن اردبيل باز شد

محيط زيست بهتر است يا ثروت؟

گزارش خبرى

 اردبيل- قدس   با اينكه هيچ شخصى با بهره بردارى از معادن 
و توسعه صنعت مخالفتى ندارد، اما اين موضوع تا زمانى مصداق 
دارد كه بهره بردارى از معادن، آثار منفى بر محيط زيست نداشته 
و پاى خود را بر روى خط قرمز نگذارد. فعاليت معادن در اردبيل 
نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و حساسيت هايى كه تاكنون در اين 
راســتا از طرف دوستداران محيط زيست وجود داشته است بارها 
موجب شــده تا برخى از روستاييان با تجمع در مقابل استاندارى 

خواستار توجه بيشتر مسئوالن به اين موضوع شوند.
حضور چندباره اهالى روستاى «هل آباد» با اين اعتراض كه ساخت 
ماسه شويى منجر به تخريب اراضى كشاورزى و مراتع شده، نمونه 

بارزى از همين مخالف ها براى برجسته سازى موضوع است.

 رد پاى قوه قضائيه
تخريب محيط زيست و صدور مجوز هاى بى شمار در اين زمينه تا 
حدى پيش رفته كه دادستان اردبيل را نيز مجبور به واكنش كرده 
اســت. از اين رو سيدناصر عتباتى در اين باره هشدار مى دهد: در 
خصوص بهره بردارى از هر معدنى بايد نظر نهايى را محيط زيست 
در اين زمينه ارائه كند تا هيچ شخصى به خود جرئت بهره بردارى 

نادرست و غيرقانونى از معادن را ندهد.
دادســتان عمومى و انقالب اردبيل بــا بيان اين جمله كه معلوم 
نيســت بر چه معيار و اساسى مجوز معدن صادر مى شود، يادآور 

مى شــود: ما به صراحت جلوى برخى از اين مجوزها را گرفته ايم 
و اجازه نمى دهيم بيش از اين به محيط زيست و طبيعت اردبيل 
لطمه بخورد. وى اذعان مى كند: ما بتازگى با مسئوالن صادركننده 
مجوز در حوزه معادن نشســتى داشــتيم و مقرر شد در صدور 
مجوزها ســختگيرى هايى انجام شود و اگر شخصى به مسئوالن 
حوزه محيط زيســت تعرضى كند و يا بخواهد با بى تدبيرى كار 

غيرقانونى انجام دهد با آن برخورد خواهيم كرد.

 به هم ريختگى سيماى گردشگرى 
وى با بيان اينكه محيط زيست بايد با نگاه حمايت از مسايل زيست 

محيطى همه طرح ها را ملزم به تهيه پيوست زيست محيطى كند، 
خاطرنشان مى كند: وضعيت«سردابه» و معدن فعال در كنار آبشار 
به دليل برداشت هاى نامناسب سيماى اين منطقه گردشگرى به 
هم خورده و معلوم نيست با چه فكر و هدفى چنين مجوزهايى به 

افراد در برداشت از معادن صادر شده است.
عتباتى يادآور مى شــود: مهم تر از برداشت ذخاير معدنى از شن و 
ماسه گرفته تا مس و طال آنچه كه براى ما مهم به نظر مى رسد، 
حفظ طبيعت و محيط زيســت است در حالى كه زندگى سالم و 
هواى پاك و محيط زيســت بكر براى ما از هر چيزى گران بهاتر 
است. وى ادامه مى دهد: ما مخالف رونق اقتصادى و يا كسب درآمد 
براى معدنكاران نيستيم، اما اولويت ما محيط زيست است كه امروز 

با چالش هاى فراوانى روبروست.
دادســتان اردبيل تصريح مى كند: در شهر «هير» به دليل رعايت 
نشدن مسائل زيســت محيطى ما مجوز معدن را معلق كرديم و 
بدون اغماض و كوتاهى ســعى در برخورد جدى با متخلفين در 
اين حوزه داريم. وى با تأكيد بر قاطعيت دستگاه قضايى به منظور 
برخورد با متخلفان اظهار مى كند: مســئوالن محيط زيست بايد 
با اقدام بموقع در بروز جرايم زيســت محيطى نسبت به تشكيل 
پرونــده و ارجاع آن به مراجع قضايى اقدام كنند و ما نيز قطعاً در 
رسيدگى به اين پرونده ها بدون اغماض، گذشت و يا امتياز دادن 

احكام قانونى را صادر خواهيم كرد.

خبر

اهواز- قدس: مديركل آمــوزش و پرورش 

غير ايمن است

ميهن

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوس��یله پیرو آگهی قبلی به خوانده/ خواندگان: 1-سعید اربابی یزدی 2- اکرم عاقلی فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت بانک مهر اقتصاد علیه ش��ما به خواسته 
مطالب��ه وجه چک ب��ه موجب حک��م ش��ماره 9409977458400617 در پرونده کالس��ه 

940425/54 صادره از این شورا مبنی بر محکومیت شما به:
1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته

2- مبلغ 605/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرس��ی  3- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک مورخ 94/6/10 تا اجرای حکم بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با 
احتس��اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4- پرداخت حق االجرای نیم عشر دولتی بر 
عهده محکومین می باش��د منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اس��ت لذا مراتب وفق مواد 
9-118و 119 قان��ون اجرای اح��کام مدنی یک نوبت در جراید درج می گ��ردد و این اخطار 
اجرایی ده روز پس از انتش��ار به موقع اجرا گذاش��ته خواهد شد و در صورت عدم اعالم کتبی 
مح��ل اقامت خود به قس��مت اجرا پس از این برای عملی��ات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به 

شما نخواهد شد.
 آ-9702260 

م.الف6374
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره دو

آگهی رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- احمد بحرودی فرزند محمد به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 53 شورای حل اختالف مجتمع ش��ماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد- بلوار 
شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 970022 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 97/4/3 و س��اعت 8/45 صبح تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در 
امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. آ-9702261
م.الف6375

دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد
 الهام السادات میرنیام

آگهی رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- علی نکوئی راوری فرزند محمد و مرضیه 
الس��ادات گل یار فرزند سیدقاس��م به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف 
شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
دو شهرستان مشهد واقع در مشهد- بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 
970023 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/4/3 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
آ-9702262                 م.الف6376

دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد
 الهام السادات میرنیام

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پی��رو آگهی قبلی ب��ه خوانده/خوان��دگان: علی اکبر معین درباری فرزند حس��ن 
فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت تعاونی اعتبار ثامن االئمه علیه شما 
به خواس��ته مطالب��ه وجه چک به موجب حک��م ش��ماره 9609977458300436 به تاریخ 
96/4/18 پرون��ده کالس��ه 53/970007 1- مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
2- مبلغ 2/970/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکالی دادگس��تری 4- خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/9/9 تا 
اجرای حکم بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای حکم در 
حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوس یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
آ-9702263
م.الف6377

مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مشهد مجتمع شماره دو

آگهی رسیدگی
خواهان ش��رکت تعاونی ثامن االئمه دادخواس��تی به طرفیت خوانده سیدجالل متدین فرزند 
سیدمرتضی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع 
در مشهد- بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970062 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی 97/4/6 ساعت 9 صبح تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی  دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 آ-9702264 م.الف6378

متصدی امور دفتری شعبه 53 شورای حل اختالف شهرستان مشهد
 الهام السادات میرنیام

آگهی رسیدگی
خواهان شرکت تعاونی ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده 1-شهریار مقیمی بنهنگی 
فرزند غالمرضا 2- منوچهر مقیمی بنهنگی فرزند غالمرضا 3- حمیدرضا منصوری به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان مش��هد نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 53 شورای حل اختالف مجتمع ش��ماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد- بلوار 
ش��هید ق��ره نی- نبش قره ن��ی31 ارجاع و به کالس��ه 53/970065 ثب��ت گردیده که وقت 
رسیدگی 97/4/6 ساعت 9/15 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی  دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

آ-9702265                م.الف6379
متصدی امور دفتری شعبه 53 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

 الهام السادات میرنیام

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

براب��ر رای ش��ماره 139760306015000672 – 1397/02/08 هی��ات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تایباد تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله ایوبی فرزند رمضان 

بش��ماره شناسنامه 407 صادره از سمنان در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 181.59 
متر مربع پالک 256/1272 فرعی از 256 اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد 
خریداری از محل تمامت مالکیت مش��اعی متقاضی و قس��متی از پالک محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 9702367
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/03/08

غالمرضا آقازاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

براب��ر رای ش��ماره 139760306015000669 – 1397/02/08 هی��ات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تایباد تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی برازنده فرزند غالم 
نبی بشماره شناسنامه 599 صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 122.55 
متر مربع پالک 669/2296 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد 
خریداری از محل تمامت مالکیت رس��می و مشاعی مرتضی برازنده و قسمتی از پالک محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9702369
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/02/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/03/08

غالمرضا آقازاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397  27 شعبان 1439 14 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8684      

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

صراف  يوسفى  احمد  سياســت/   
ســلطانپور   اميرمحمد  مترجم:   /
و  رهبر  دوميــن  آلكســاندر دوگيــن، 
بنيانگذار «حزب اوراسيا» و از مشاوران 
والديميــر پوتيــن از جملــه شــركت 
كننــدگان در ششــمين كنفرانس افق 
نو كه به ميزبانى آســتان قدس رضوى 
پايتخت  هميشــگى  با موضوع «قدس، 
فلســطين» در مشــهد برگزار مى شود، 
اســت. فرصتى دست داد تا گفت وگويى 
بــا او داشــته باشــيم و از وى در مورد 
تحوالتى كه اين روزها در سرزمين هاى 

اشغالى در حال وقوع است، بپرسيم. 

مدتى اســت كه دونالد ترامپ، از 
تصميم خود مبنى بر انتقال ســفارت 
وجود  با  اشغالى  قدس  به  كشور  اين 
است.  داده  خبر  موجود  مخالفت هاى 
او احتماًال امروز اين ايده را اجرايى 
خواهد كرد. موضع روسيه در قبال اين 

تصميم ترامپ چيست؟
و  درباره قدس  روســيه  سياســت هاى 
انتقال سفارت آمريكا اين است كه اصًال 
آن را تأييد نكرده و مخالف آن اســت. 
روســيه محكم پاى حقوق فلسطينى ها 
ايســتاده اســت، همچنين از ايده ها و 
كســانى كه دنبــال راهكار بــراى حل 
اين مشــكل هســتند، حمايت مى كند. 
برگزارى اين گونه نشســت ها  مســلماً 
عالوه بر جنبه روشنگرايانه اى كه دارد، 
باعث شــناخت حقايق و گسترش صلح 
خواهد شــد. روسيه اعتقاد دارد كه اين 
تصميم ترامپ اشتباهى كامًال تاريخى و 

راهبردى است.

از كشورى  به عنوان يك فرد  اگر   
متمدن كه موافق با حقوق بشر است، 
حركت اخير اسرائيل در غزه را نقض 
راهكارى  چه  مى دانيد،  بشر  حقوق 
حقوق  نقض  اين  نيافتن  ادامه  براى 

بشر در فلسطين پيشنهاد مى كنيد؟
در ابتدا من تأكيد مى كنم كه چيزى به 
نام حقوق بشر وجود ندارد. من عقيده اى 
به چنين چيزى ندارم؛ چون فرهنگ ها، 
دين ها و تمدن هاى متفاوت مفهوم هاى 
خــود را در مورد مفهوم هاى درســت و 
غلط دارند. پس اگر مفهوم متفاوتى در 
مورد انسان و حقوق بشر داشته باشيم، 
بايد براى رسيدن به يك مفهوم جهانى 
پافشــارى كنيم. اين بــه همين خاطر 
اســت كــه بســيارى از طرف ها تالش 
مى كنند كه از حقوق بشــر به نفع خود 
اســتفاده كنند. به عنوان مثال استفاده 
از حقــوق بشــر بــراى اســتعمارگرى 
انگليســى ها به خاطر استفاده از حقوق 
براى  را  استفاده  انگليسى هاست. همين 
نيز در  آفريقايى هــا، يهودى ها  نازى ها، 
طول تاريخ و مانند آن مشاهده كرده ايم. 

يهودى ها نيز از حقوق بشر عليه بشريت 
اســتفاده مى كنند. آن ها پس از جنگ 
جهانــى دوم از بين رفتــن حقوق خود 
در آن جنــگ براى بين بــردن حقوق 
فلســطينيان اســتفاده كردنــد. جهان 
ليبرال غرب از مفهوم حقوق بشــر براى 
اهداف خود استفاده مى كند. اگر حقوق 
بشر به نفع آن ها باشــد، از آن استفاده 
مى كنند، اما اگر به ضررشــان باشــد، 
حقوق بشــر را زير پا مى گذارند. حقوق 
بشــر يك مفهوم ليبرالى و غربى است 
كه نمى تــوان با آن به عدالت برســيم. 
در اســالم مردان و زنــان در ارتباطى 
كــه با خدا دارنــد، ارزيابى مى شــوند؛ 
اگر اين ارتباط قطع شــود، بدتر از اين 
اســت كه يك انســان را بكشند؛ چون 
اين قطع ارتباط بين انســان و خداوند 
از همه چيز بدتر اســت. در مســيحيت 
نيز چنين چيزى وجود دارد. انســان ها 
نمى توانند بدون مســيح باشند و حقوق 
واقعى آن ها موقعى تأمين خواهد شــد 
كه به مسيح برســند. اكنون غربى ها از 
حقوق بشر براى منافع يك گروه خاص 
اســتفاده مى كنند و اين متفاوت با آن 
چيزى است كه ما در ايدئولوژى اسالم و 

مسيحيت شنيده ايم.

 مفهوم صهيونيسم با زور گره 
خورده است

ما فلســطين را سرزمينى براى سه دين 
مقــدس مى شناســيم و نمى توانيم اين 
ســرزمين مقدس را در اختيار يك دين 
قرار دهيم. ما آزادى فلسطين را تنها با 
حرف نمى توانيم به دست بياوريم؛ چون 
مفهوم صهيونيســم با زور گره خورده و 
بايد آماده شــويم كه اگر الزم اســت با 

آن مفهوم بجنگيــم. اگر قدرتمان براى 
چنين مبارزه اى كم است، بايد به دنبال 
متحــد بگرديــم. ماننــد آن چيزى كه 
ايران و روســيه در مقابل تكفيرى ها در 
سوريه به آن رســيده اند. اكنون به نظر 
مى رسد قدرت جهان اسالم براى چنين 
مبارزه اى به نفع فلسطين كافى نيست، 
اما اگر روســيه نيز به اين معادله اضافه 
شود، قدرت ما بســيار زياد خواهد شد. 
پوتين مخالف شــناخته شدن قدس به 
عنوان پايتخت اسرائيل است و از مردم 
فلســطين حمايت مى كنــد. اكنون كه 
اســرائيل به ســربازان ايرانى در سوريه 
حمله مى كند، موجب به چالش كشيدن 
منافع روســيه شده اســت. اين بهترين 
زمان براى ساخت اتحاد ايران و روسيه 

براى حمايت از فلسطين است.

 اگر روسيه نگاه مخالفى با اسرائيل 
دارد، چرا ايده قدس شرقى و غربى 

را مطرح كرده است؟
نگاه روسيه و ايران به فلسطين متفاوت 
است. پوتين وجود اسرائيل را پذيرفته و 
به دنبال ايده دو دولت در آنجاست، اما 
اسرائيل مخالف آن است. اما ايران دركل 
وجود اسرائيل را قبول ندارد و به همين 
دليل بــراى اينكه به هــدف خود براى 
رسيدن به كشورى مانند فلسطين براى 
مردم فلسطين برسيم، بايد خطر كنترل 
اين شــهر به عنوان سه مذهب و تبديل 
به شــهرى بيــن المللــى را تاحدودى 
بپذيريــم و نبايد تنهــا از ديدگاه هاى 
تندرو استفاده كنيم؛ تا بتوانيم از نقش 
روسيه به عنوان واسط به بهترين شكل 

استفاده كنيم. 
پيش بينى من اين اســت كه درگيرى 

ميان اســرائيل و روسيه افزايش خواهد 
يافت؛ چون مبارزه اســرائيل بر ضد اسد 
منافع روســيه را نيز بــه خطر خواهد 
انداخت و موجب خواهد شد كه روسيه 

موضع خود را تغيير دهد.
من معتقدم بايد ابتــدا آمريكا را از اين 

منطقه بيرون بيندازيم.
 اين پيش نياز حل مشــكل اســت. تا 
زمانى كه قدرت آمريكا پشــت اسرائيل 
باشد، اســرائيل از امپرياليسم به عنوان 

اســتفاده  ابــرازى 
به  بتواند  تــا  مى كند 
خود  گــرى  ســلطه 

ادامه دهد.
متحده  ايــاالت  اگر   
در  ايــن  از  بيــش 
نمانــد،  منطقــه 
اســرائيل  موقعيــت 
تغييــر خواهد كرد و 
تنها آن زمان اســت 
كه سرنوشت اسرائيل 
شــد.  خواهد  تعيين 
بتواند  اگر  اســرائيل 
حضور دولتى اسالمى 
و  فلســطين  ماننــد 
را  مذهبــى  آزادى 

براى شــهروندانش به رسميت بشناسد، 
حاال به هر طريقى چه غربى و شــرقى 
كردن  كنفدراسيونى  يا  فلسطين  كردن 
آن منطقه باشــد، اســرائيل مى تواند به 
حيات خود ادامه دهد. البته اين مستلزم 
كنــار گذاشــتن تمــام ايدئولوژى هاى 
صهيونيســتى توســط اين كشور است. 
اما اگر بخواهد به نگرش امپرياليســتى 
و نژادپرســتى خود تأكيد بــورزد، تنها 

موجب انزوا و نابودى اش خواهد شد.

آلكساندر دوگين، مشاور والديمير پوتين درباره موضع روسيه در برابر جابه جايى سفارت آمريكا به بيت المقدس:

تصميم ترامپ اشتباهى تاريخى و راهبردى است
از كليشه ها در موضوع 

فلسطين خارج شويم
با وجود مخالفت هاى بسيار، اياالت متحده امروز به 
دنبال برپايى مراسم جشن انتقال سفارت خود از 
تل آويو به قدس اشغالى است. اقدامى كه مى تواند 
پيامدها و تأثيرات منفى بسيارى به دنبال داشته 
باشد. حال در اين شــرايط حساس نكته مهمى 
كه در حال آشــكار شدن است دورى ما از فضاى 

اقدام محور در موضوع فلسطين مى باشد. 
جمهورى اسالمى ايران در همه شرايط و صحنه ها 
به عنوان حامى هميشگى ملت فلسطين مطرح 
و تــالش كرده با برگــزارى همايش ها و اقدامات 
فرهنگى مختلف به اين مســئله نخســت دنياى 
اسالم توجه كند؛ اما آيا اين كافى است؟ متأسفانه 
حقيقت اين اســت كه ما هنوز به اهميت موضوع 
انتقال سفارت آمريكا به قدس واقف نشده ايم. با اين 
وجود پس از خروج ترامپ از توافق برجام بر همگان 
اثبات شد كه گام بعدى رئيس جمهور آمريكا انتقال 
سفارت اين كشور به قدس بوده و اين گام برداشته 
خواهد شد. وجه مشترك اين دو اقدام آن است كه 

هر دو در راستاى منويات صهيونيست ها مى باشد.
 رژيم صهيونيســتى پس از شــكل گيرى برجام 
به صورت دائمى در فكر ايجاد جو منفى عليه ايران 
بود. از طرف ديگر صهيونيست ها نسبت به انتقال 
سفارت اياالت متحده از تل آويو به قدس اشغالى 
هم پافشارى خاصى داشته اند و جالب آن است كه 
ترامپ هر دو خواسته را در يك بازه زمانى چندروزه 
اجرايى كرد. در موضوع برجام بر خالف تحليل هاى 
موجود بايد توجه داشــت، آمريــكا اين پيمان را 
به صورت مشروط پذيرفته و منوط به آن كرده بود 
كه رئيس جمهور اين كشور هرزمان امكان داشت، 
آن را به تصويب برســاند. با همه اين احوال اقدام 
آمريكا در خــروج از برجام كارى كامالً غيرقانونى 
بود. اما اقدام ديگر اياالت متحده در انتقال سفارتش 
به قدس عالوه بر غيرقانونى بودن حماقتى محض 
و اقدامى كامالً احمقانه است. متأسفانه در راستاى 
ايــن اقدام آمريكا، واكنش خاصى از طرف مردم و 
نهادهاى مختلف صورت نپذيرفته است. اين موضوع 
نشان مى دهد با وجود توجه به مسئله فلسطين و 
برگزارى همايش هاى مختلف در اين مورد، ما خود 
را در يكسرى كليشه هاى مناسبتى محصور كرده ايم 
بطورى كه هر اتفاقى خارج از اين كليشــه ها روى 
دهد انگار قرار نيست كارى در مورد آن انجام شود. 
انتقال سفارت آمريكا بسيار مهم است تا جايى كه 
بسيارى ازكشورها و نهادهاى بين المللى كه رژيم 
منحوس صهيونيست را ايجاد و به آن مشروعيت 
داده اند به آن واكنش نشــان داده و با اين اقدام به 
مخالفت برخاسته اند و تأكيد كرده اند كه اسرائيل 
در هر دو منطقه قدس شــرقى و غربى اشــغالگر 
مى باشد. با اين اوصاف آمريكا برخالف تمام قواعد و 
نُرم هاى بين المللى به خواست صهيونيست ها عمل 
مى كند. نكته جالب برپايى سفارت اياالت متحده 
در محل كنســولگرى اين كشور در بيت المقدس 
است كه سابقه احداث آن به پيش از شكل گيرى 
رژيم صهيونيستى برمى گردد و اصالً براى قدس 
فلسطينى بوده است. متأسفانه ما به عنوان كشورى 
كه در خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستى قرار 
گرفته ايم به فلســطين امــروزى آنچنان كه بايد 
و شــايد توجه نكرده و واكنش درخورى به آنچه 
كه در حال اتفاق است، انجام نداده ايم. بسيارى از 
مردم و دولت هاى ديگر بيشــتر از ما به اين عمل، 
واكنش نشــان داده اند. كشــورهاى عربى و بويژه 
الجزاير و لبنان در رأس اين اعتراضات قرار داشتند. 
فلسطينى ها نيز با برگزارى اعتراضات بسيار و دادن 
شــهيد و زخمى سعى كردند توجه افكار عمومى 
دنيا را به سمت اين موضوع جلب كنند. وقت آن 
رسيده كه ما هم در كنار كليشه هاى هميشگى كه 
در مناسبت هاى مختلف با محوريت فلسطين انجام 
مى دهيم آنچنان كه بايد و شايد در سطوح مختلف، 
يك حركت منسجم و درخور عليه اين اقدام انجام 
دهيــم. اكنون اين انتقاد بويژه بر بدنه حزب اللهى 
جامعه و كسانى كه دغدغه دارند بيشتر وارد است. 

اكنون غربى ها از 
حقوق بشر براى 
منافع يك گروه 

خاص استفاده 
مى كنند و اين 
متفاوت با آن 

چيزى است كه 
ما در ايدئولوژى 

اسالم و مسيحيت 
شنيده ايم

بــــــــرش

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

در آستانه هفتادمين سالگرد فاجعه اشغال فلسطين صورت گرفت 

فراخوان حماس براى شركت گسترده مردم در راهپيمايى بازگشت

پشت ويترين

 سياست  جنبش مقاومت اسالمى فلسطين حماس در آستانه 
هفتادمين سالگرد فاجعه اشغال فلسطين، با صدور بيانيه اى از 
مردم خواست به صورت گسترده در راهپيمايى هاى بازگشت 
شركت كنند. در بيانيه حماس آمده است: ملت فلسطين در 
قدس، كرانه باخترى، غزه، اراضى اشغالى 1948 را به مشاركت 

در تظاهرات بازگشــت در راســتاى تأكيد بر حق بازگشــت 
فرامى خوانيم. اين جنبش در ادامه هرگونه طرحى در راستاى 
تسويه مسئله فلسطين مانند «معامله قرن» (طرح پيشنهادى 
آمريكا) را رد و اعالم كرد: طرح و برنامه هاى سياســى در اين 
راســتا بايد به حقوق فلسطينى ها ضربه اى نزند و متناقض با 

اين حقوق نباشد. حماس همچنين ادامه محاصره ظالمانه 11 
ساله نوار غزه را مردود دانست و خواستار رفع اين محاصره شد. 
اين جنبش فلسطينى از همه كشورهاى عربى، اسالمى و تمام 
آزادگان جهان درخواست كرد در كنار ملت فلسطين بايستند 

و اين ملت را در راستاى دستيابى به حقوقش يارى كنند.

رئيس فراكسيون اتحاد اسالمى مجلس عراق در گفت و گو با قدس:
انتقال سفارت آمريكا به قدس اشغالى 

نقض مقررات بين المللى است
 مينا افرازه:مثنى امين، با 
اشاره به اقدام جنجالى دونالد 
ترامــپ، رئيس جمهــور آمريكا در 
شناســايى قدس به عنوان پايتخت 
اســرائيل و برنامه انتقال سفارتخانه 
آمريكا به قدس اشغالى كه قرار است 
امروز انجام شود، اظهار داشت: اقدامى 
كه رئيس جمهــور آمريكا انجام داد 

مخالف قواعد و حقوق بين المللى است و با تمام پيمان هايى كه از سوى آمريكا صادر 
شده، منافات دارد. رئيس فراكسيون اتحاد اسالمى در مجلس عراق با توضيح اينكه اين 
اقدام ترامپ موجب نا امنى و بى ثباتى منطقه خواهد شد، اظهار داشت: طرح انتقال 
پايتخت به قدس در زمان رؤساى جمهور پيشين آمريكا هم مطرح بوده است. البى هاى 
صهيونيستى كه در آمريكا نفوذ و فعاليت دارند، درصدد بودند اين طرح را به بوش و ساير 
رؤساى جمهور تحميل كنند، اما موفق نشدند. فلسطينى ها حق دارند امور سياسى و 
داخلى سرزمين خود را به دست بگيرند و اقدام هاى اينچنينى دستاوردى جز كشتار و 

خونريزى در پى ندارد.

كشيش استراليايى حامى فلسطين:
مسئوالن آمريكا براى اسرائيل كار مى كنند 

نه مردم آمريكا
يوسفى صراف:ديو اسميت درباره 
تصميم ترامپ براى انتقال ســفارت 
آمريــكا از تالويو بــه بيت المقدس 
گفــت: اين تصميم مهمى توســط 
دونالد ترامپ بــود اما فكر مى كنم 
او اين تصميم را تحت فشــار البى 
صهيونيســت هاى واشنگتن گرفته 
اســت. بيشــتر يهودى هاى كشور 

آمريكا موافق زياده خواهى هاى اســرائيل نيستند اما بخش اندكى از يهوديان آمريكا 
عضو آيپك هستند و پول بسيار زيادى دارند كه مى توانند با البى گرى و مالقات با افراد 

تاثيرگذار آن ها را متقاعد به گرفتن تصميمات مختلف كنند.
فشار دوم نيز از طرف رؤساى دولت پنهان در آمريكا به ترامپ وارد شده است. اين دولت 
پنهان همان طور كه متخصصان حوزه سياست مى دانند، عالقه به انتخاب ترامپ به 
عنوان رئيس جمهور از طرف حزب جمهورى خواه نداشت. آن ها اكنون در حال نقشه 
كشيدن از طريق كانال هاى مختلف عليه او به داليل مختلف هستند تا وى را تحت 
فشار بگذارند.اما اين تصميم به نفع آمريكا و حتى اسرائيل نيست. اين يك تصميم بد 
عليه مردم آمريكا و اكثر مردم جهان بود و بسيار احمقانه و خطرناك است. آمريكا برنامه 
هاى جديد براى اسرائيل و فلسطين دارد. ما احساس مى كنيم كه اين تصميمات نشان 
مى دهد اســرائيل آمريكا را اداره مى كند و مسئوالن آمريكايى براى اسرائيلى ها و نه 
براى مردم آمريكا كار مى كنند.ايران براى ساليان متمادى تبديل به قطب اصلى عليه 
سياست هاى اسرائيل و آمريكا شده است و به همين دليل است كه اين كشور از جوانب 

مختلف مورد حمله آمريكا، اسرائيل، عربستان سعودى و ديگر كشورها قرار مى گيرد.

خواهر زن تونى بلر نخست وزير اسبق انگليس :
 مراقب باشيد جام جهانى در راه است!

يوسفى صراف: الرن بوث با اشاره 
به اوضاع وخيم در غزه و فلســطين 
اشــغالى در گفت و گو با قدس بيان 
كرد: دوســت مــن دو روز پيش در 
تظاهــرات غزه تير خــورد در حالى 
كه مشغول پوشش اين تظاهرات به 
عنوان يك خبرنگار بود. خوشبختانه 
او زنده اســت، اما در بيمارســتان 

بسترى شده است. اتفاق بزرگ اين است كه دقيقا پس از آنكه ترامپ گفته است سفارت 
را به  بيت المقدس مى برد، اسرائيلى ها بيش از 5000 فلسطينى را با گلوله هاى جديد 
و انفجارى خودشان زخمى كرده اند. ما پيش بينى چنين رفتارى را داشتيم اما جهان 
فقط تماشا كرده و كارى نمى كند، اما بدانيد كه دو زمينه ديگر هم براى وحشى گرى 
اسرائيلى ها در راه است؛ رمضان و جام جهانى. اين دو بازه زمانى اصلى اسرائيل براى 

حمله به غزه است. مواظب باشيد چون جام جهانى آغاز خواهد شد.

رئيس رژيم صهيونيستى:
ايران همچنان تهديد جدى عليه تل آويو است

مهر:«رووين ريوليــن» رئيس رژيم 
صهيونيستى در اظهارنظرى«ايران» را 
كماكان تهديدى عليه موجوديت تل 
آويو ناميد. ريولين در مراسم يادبود 
نظاميان در جنگ هاى 6 روزه گفت: 
«ما حتى براى يك دقيقه نيز فراموش 
نمى كنيم كه مسابقه تسليحاتى ايران 
در مرزهاى ما قــرار دارد. ما به طور 

مداوم آن را تحت نظر داريم تا اسرائيل و مرزهاى خود را حفظ كنيم.» وزير جنگ رژيم 
صهيونيستى نيز چند روز پيش با متهم كردن ايران به تالش براى گشودن جبهه سوم از 
بلندى هاى جوالن، تأكيد كرد اجازه نمى دهند سامانه هاى پدافند موشكى ايران موجب 
بسته شدن آسمان فلسطين اشغالى شود. ليبرمن چهارشنبه گذشته در نشست خبرى 
تلويزيونى گفت تثبيت نظامى ايران در سوريه، به استقرار سامانه هاى پدافند موشكى 
پيشرفته در اين كشور منجر مى شود كه در نهايت مى تواند آسمان فلسطين اشغالى از 

شمال تا جنوب را به روى پروازهاى نظامى و مسافرى ببندد.

گفت و گو

نتانياهو ضمن تجليل از اقدام ترامپ: قدس پايتخت ماست!    فارس:نخست وزير رژيم صهيونيستى با تمجيد از ترامپ در انتقال سفارت واشنگتن به بيت المقدس و نيز مقابله با ايران ادعا كرد: 
قدس پايتخت ماست! وى در ادامه اعالم كرد كه پاراگوئه و گواتماال نيز سفارت هايشان را به اين شهر منتقل مى كنند و «ساير كشورها نيز در راه هستند»! قرار است با تصميم ترامپ سفارت آمريكا در بيت المقدس 

(اورشليم) امروز 14 ماه مى  سال جارى ميالدى مصادف با 24 ارديبهشت ماه رسماً افتتاح مى شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد سرباز روح اهللا رضوى

س
قد

 -
ى 

ضاي
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك



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

جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
حـج، مظهر توحيـد و نفـى و رمى شـيطان و تكرار شـعار 
ابراهيم(عليـه السـالم) اسـت كه گفـت: «انّـى بـرىٌء ِمَن 

الُمشركين».

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 قاضى الحاجات

دوشنبه 24 ارديبهشت 1397  27 شعبان 1439 14 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8684      

در هفتادمين سالروز يوم النكبه (اشغال فلسطين) ترامپ مى خواهد سفارت آمريكا را از تل آويو به بيت المقدس منتقل  كند

بغض جهانى از نكبت آمريكايى
 بين الملل  بيش از نيمى از مقامات خارجى 
دعوت شده به مراسم افتتاحيه سفارت آمريكا در 

قدس، اين دعوت را نپذيرفته اند.
درحالى كه امروز قرار است مراسم انتقال سفارت 
آمريكا از تل آويو به قدس اشــغالى برگزار شود، 
از 86 ديپلماتى كه به اين مراسم دعوت شدند، 

فقط 30 ديپلمات به اين دعوت پاسخ داده اند.
به گزارش روزنامه صهيونيستى هاآرتص، تاكنون 
كشورهاى استراليا، آلمان، ايرلند، مالت، مكزيك، 
پرتغال، لهســتان، روسيه، ســوئد و مصر اعالم 
كرده اند كه در اين مراسم شركت نخواهد نكرد. 

«دونالد ترامپ» ششم دســامبر 2017 با وجود 
مخالفت هاى گسترده منطقه اى و جهانى، قدس 
را پايتخت رژيم صهيونيستى معرفى كرد. دولت 
آمريكا نيز تصميم دارد 14 مه مراســم انتقال 

سفارت خود را از تل آويو به قدس برگزار كند.
اين اقدامات اعتراض فلسطينى ها و واكنش هاى 
بين المللى را عليــه توطئه هاى جديد آمريكا و 

اسرائيل عليه قدس در پى داشته است.
در چنين فضايى در پى اقدام آمريكا به شناسايى 
قــدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيســتى، 
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، 21 دسامبر 
2017 با تصويب قطعنامــه اى اعالم كرد، اين 
سازمان قدس را به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر 

نخواهد شناخت.
فلســطينى ها نيز ضمن محكوم كردن اقدامات 
آمريكا خواستار تحريم مراسم انتقال سفارتخانه 

آمريكا به قدس شده اند.
روزنامــه القدس العربى در پايگاه اينترنتى خود 
نوشت: مقامات فلسطينى از نمايندگان كشورها، 
سفيران ديپلماتيك و سازمان  هاى جامعه مدنى 
خواسته اند تا مراســم انتقال سفارت آمريكا در 

قدس را تحريم كنند. 
ترامپ با به رســميت شناختن قدس به عنوان 
پايتخت رژيم جعلى اسرائيل و تصميم به انتقال 
سفارتخانه آمريكا از تل آويو به قدس نشان داد 
كه در دشــمنى با فلسطينى ها و مسلمانان كم 
نمى گذارد.ترامپ با سياســت «بــاج خواهى از 
طريق ارعاب و وعده» درصدد تسليم فلسطينى ها 
و جامعه جهانى در برابر سياست هاى زورگويانه 
خود اســت. واداشتن فلسطينى ها به «بازگشت 

بــه ميز مذاكرات ســازش در قبال «اســتمرار 
كمك هــاى مالى» و «قطع كمك هــا به آژانس 
كاريابى و امدادرســانى سازمان ملل به آوارگان 
فلسطينى» (آنروا) بخشى ديگر از سياست هاى 
ضد فلســطينى ترامپ را نشان مى دهد كه اين 

همه نشانه دشمنى وى با ملت فلسطين است.

  اهداف واشنگتن از ادامه سياست هاى 
خصمانه عليه فلسطين

هدف اصلى ايــن اقدامات خصمانه آمريكايى ها 
پايان دادن به مسئله فلسطين و پاك كردن آن 
از افكار عمومى جهانى اســت تا با سياست هاى 
رژيم غاصب صهيونيستى براى گسترش شهرك 
ســازى ها و در نهايــت يهودى ســازى قدس، 

همراهى كنند.
با نگاهى به تحوالت فلســطين پــس از روى 
كار آمــدن دونالد ترامپ مى تــوان دريافت كه 
اقدامات خشونت گرايانه رژيم صهيونيستى عليه 
فلسطينى ها در سايه رفتارهاى نسنجيده ترامپ 
و اعــالم حمايت هاى همه جانبــه آمريكا ابعاد 

گسترده ترى به خود گرفته است.
هــر چند اقدامــات ترامپ بــر مصايب مردم 

فلســطين افــزوده اســت، امــا حداقل نيت 
واشنگتن بر همه جهان آشكار شد كه در پس 
ظاهــر فريبكارانه آمريكا براى فلســطين چه 
توطئه هايى نهفته است. با توجه به حساسيتى 
كه موضوع قدس براى فلســطينى ها و بطور 
كلى براى جهان اســالم و افكارعمومى جهان 
دارد، هرگونــه حركت آمريــكا براى همراهى 
با سياست هاى سلطه گرانه اسرائيل در قدس 
داراى پيامدهــاى منفى براى آمريكا از جمله 

در عرصه ديپلماتيك خواهد بود.
بــه طــور يقيــن اقدامــات آمريكايى هــا و 
صهيونيســت ها عليه قدس واكنش بازدارنده و 
جدى افكار عمومى نه تنها در جهان اسالم بلكه 

در سراسر دنيا را به همراه داشته و دارد.
تحريم گسترده مراسم افتتاح سفارتخانه آمريكا 
در قدس اشــغالى، انزواى بيشــتر اين كشــور 

درعرصه بين المللى را نمايان كرده است.

 انتقال سفارت آمريكا به قدس، صداى 
صهيونيست ها را هم درآورد

در حالى كــه مقام هاى رژيم صهيونيســتى و 
آمريكايى در حال تدارك جهت انتقال غيرقانونى 

سفارت واشنگتن در ســرزمين هاى اشغالى به 
بيت المقدس هستند، برخى از صهيونيست ها در 

اعتراض به اين مسئله تظاهرات كردند.
به گــزارش روزنامــه صهيونيســتى «جروزالم 
پســت»، صهيونيســت هاى معترض به انتقال 
ســفارت آمريكا بــه بيت المقــدس، تظاهرات 

اعتراضى ترتيب دادند.
اين رسانه، تعداد معترضان را كه در بيت المقدس 
تظاهرات كردند، حدود 200 نفر اعالم كرد. آن ها 
شعار مى دادند: «نتانياهو استعفا كن! ارزش صلح 

(از انتقال سفارت) بيشتر است».

آماده باش امنيتى مقابل سفارت آمريكا 
در اردن

همزمان با نزديك شــدن به زمان اجراى طرح 
آمريكا براى انتقال ســفارتش به قدس اشغالى، 
نيروهاى امنيتى اردن در اطراف ســفارت اين 

كشور در امان به حالت آماده باش درآمدند.
اين در حال اســت كه خبرگزارى عمون اردن 
گزارش داد كه فردا در اردن به نشــانه اعتراض 
به اين اقــدام آمريــكا و رژيم صهيونيســتى 

تظاهرات هايى برگزار خواهد شد.

خبر جهان اسالم

داعش عامل حمله
به كليساهاى اندونزى

فارس: آژانس اطالعات دولتى اندونزى گفت: 
«جماعــت انصارالدوله» عامل حمله به ســه 

كليسا در اندونزى بوده است. 
گروهك تروريســتى جماعــت انصارالدوله 
وابســته به داعش و فعال در اندونزى است 
كه به گفتــه «واوان پوروانتو» مدير ارتباطات 
آژانس اطالعات دولتــى اندونزى، عامل اين 

حمله بوده است. 
پليس اندونزى گزارش كرد، عامالن انتحارى 
به سه كليسا در «سورابايا» دومين شهر بزرگ 
اندونزى حمله كردند و دســت كم 11 نفر را 

كشته و 40 نفر ديگر را نيز زخمى كردند.
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انتخابات عراق و چالش هاى دولت آينده

 انتخابات پارلمانى عراق در حالى برگزار شد كه مردم اين كشور نسبت به 
دورنماى تشكيل يك دولت فراگير ملى براى برون رفت عراق از بحران هاى 

داخلى بشدت ابراز ترديد مى كنند.
گزارش هاى ميدانى نشــان مى دهد كه مردم عراق طى ســال هاى اخير به دليل 
كاهش خدمات عمومى و رفاهى و افزايش نا امنى ها در اين كشــور اميد خود را 

نسبت به آينده اى روشن از دست داده اند. 
دولت حيدر العبادى كه طى ســه سال اخير بشــدت سرگرم مقابله با گروهك 
تروريســتى داعش بود نتوانست در ارائه خدمات رفاهى و عمومى به مردم عراق 
موفقيتى كســب كند. ناكامى دولت حيدر العبادى در خدمت رسانى به مناطق 
محروم موجب شد تا حجم مشاركت عمومى در انتخابات پارلمانى 22 ارديبهشت 

جارى از 60 درصد در انتخابات گذشته به 44/52 درصد كاهش يابد. 
اما موفقيت ميدانى و امنيتى دولت حيدر العبادى نخست وزير عراق در سركوب 
داعش و پاكســازى موصل از وجود اين گروهك تروريستى خطرناك به افزايش 
محبوبيت جريان «النصر» منجر شــد. بر اســاس نتايج اوليه شمارش آرا ائتالف 
«النصر» وابســته به حيدر العبادى تا كنون بيشترين آرا را كسب كرده و شانس 

حيدر العبادى براى باقى ماندن در پست نخست وزيرى بسيار باالست. 
جريان «الســائرون» به رهبرى مقتدى صدر در رده دوم، فهرســت دولت قانون 
بــه رهبرى نورى المالكى در رده ســوم، جريان «الفتح المبين» به رهبرى هادى 
العامرى از فرماندهان ارشــد الحشد الشعبى در رده چهارم و حزب «الحكمه» به 

رهبرى سيد عمار حكيم در رده بعدى قرار دارد. 
اگر چه در نخســتين ســاعات رأى گيرى جريان الفتح پيشتاز انتخابات بود، اما 
ناگهان همه گمانه زنى ها تغيير يافت و اين جنبش مردمى تازه تأسيس كه جايگاه 

مهمى در ميان شيعيان جنوب و فرات ميانه دارد در رده چهارم قرار گرفت. 
هر چند هيئت كميسارياى عالى انتخابات عراق يك سازمان مستقل است، اما به 
نظر مى رسد برخى از قدرت هاى منطقه اى و فرا منطقه اى تالش دارند تا جريان 
الفتح المبين را كه به الحشد الشعبى نزديك است، از عرصه هاى سياسى حذف 
كنند. احزاب ســنتى اقليم كردستان عراق به ترتيب حزب دموكرات به رهبرى 
مسعود بارزانى بيشترين آرا و اتحاديه ميهنى در رده دوم، جريان «نسل جديد» و 

التغيير و عدالت در رده هاى بعدى قرار دارند. 
آنچه مسلم است پارلمان 328 نفره عراق در انتخابات 22 ارديبهشت براى تشكيل 
يــك دولت ائتالفى با چالش هاى جدى مواجــه خواهد بود زيرا ائتالف النصر به 

رهبرى حيدر العبادى به تنهايى قادر به تشكيل يك دولت نخواهد بود. 
حضور قدرتمندانه جريان السائرون به رهبرى مقتدى صدر در پارلمان آينده عراق 
توازن سياسى را در دولت و پارلمان برهم خواهد زد، زيرا سياست هاى جريان صدر 

غير قابل پيش بينى است. 
نزديكى مقتدى صدر به محمد بن ســلمان وليعهد عربستان و دور شدن جريان 
مقتدى صدر از حوزه شيعيان جنوب و فرات ميانه اين نگرانى را بوجود آورده كه 
ممكن است مقتدى صدر به عاملى براى اجرايى شدن سياست هاى عربستان در 

عراق تبديل شود. 
بنابراين جريان صدر در آينده تالش خواهد كرد تا سهم بيشترى از دولت ائتالفى 
آينده عراق داشته باشد كه اين امر تشكيل دولت ائتالفى را در يك فرايند زمانى 

كوتاه با مشكل مواجه خواهد ساخت.
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