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اينكه چرا برندهاى ايرانى در صنعت كشور ماندگار نمى شوند، يك قصه پر غصه است 
كه ريشه آن را بايد در سياست هاى تعديل اقتصادى جست و جو كرد. سياست هايى كه 

بدترين نوع اقتصاد سرمايه دارى را در كشور حكمفرما كرد...

برندُكشى
بازتاب نگاه آمريكايى به اقتصاد

نوبخت در پاسخ به پرسش 
قدس آنالين درباره برنامه هاى 

دولت براى رفع تحريم ها:

ديپلماسى ما 
محدود به اروپا 

نيست

پيام مقاومت به صهيونيست ها 
در حمله موشكى بى سابقه 

به اراضى اشغالى

خون فلسطينيان 
بى پاسخ 
نمى ماند

 قدس علل تعطيلى شركت هاى معتبر در ايران را بررسى مى كند  
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رونق گردشگرى رمضان در گرو همراهى دولت
 معارف  رمضان در بسيارى از كشورهاى مسلمان با جشن و شادى كارشناسان از انفعال سازمان هاى فرهنگى در جذب گردشگر رمضانى مى گويند

همراه اســت، تزئين خيابان ها و رونق كسب و كار بخشى از شور و 
شــعفى است كه در طول ماه رمضان در كشورهاى اسالمى مى توان 

 ............ صفحه 11مشاهده كرد. يكى از برنامه هاى مهمى ...

قدرت طلبى سياسى پشت صحنه ژست هاى اپوزيسيونى

 چگونه ساختارشكنى جاى انقالبى گرى مى نشيند

 ............ صفحه 4

رسانه ملى يا 
رسانه تهران؟

سينماى ايران 
پوست اندازى كرده است از مترجم نماها گاليه دارم

2
پوست اندازى كرده است

15 14
يادداشتى از محمد حسين جعفريان تهيه كننده «مصادره» در گفت و گو با قدس: گفت و گوى قدس با ابراهيم حسن بيگى 

به بهانه چاپ مجموعه «اشكان و اشكانه»

:امام صادق
در ميان ما اهل بيت، 
در هر نسلى مردمانى 
هستند كه دين را از 
تحريف افراطى ها و 
ادعاى باطل گرايان 

و تأويل بى مورد 
جاهالن، مى پيرايند. 
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گفتارى از وحيد جليلى درباره توهم فروپاشى 
جمهورى اسالمى ايران در فضاى سياسى كشور

 ترويج نااميدى
كار آرمان باختگان است

يادداشتى از ميثم ظهوريان
 نگاه تمدنى و هويتى 

حلقه مفقوده جريان هاى 
مدعى فروپاشى 

يادداشتى از احسان صفرزاده
 مدعيان مردم گرايى 

و تمناى ديكتاتورى 
از ولى فقيه

گفت و گو با زهرا گيتى نژاد برنده جايزه جهانى گوهرشاد

مدرسه سازى از بلوچستان تا لرستان
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 9 خرداد 1397  14 رمضان 1439 30 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8698    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

فرمانده جديد قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء منصوب شد   khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى امير سرتيپ عليرضا صباحى فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند هوايى 
خاتم االنبياء (ص) آجا منصوب كردند. در حكم فرمانده كل قوا خطاب به امير سرتيپ عليرضا صباحى فرد آمده است: نظر به تعهد و شايستگى و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبياء 

(ص) آجا منصوب مى كنم. از تالش ها و خدمات امير سرتيپ فرزاد اسماعيلى در دوره مسئوليت تشكر مى كنم.

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

  آرش خليل خانه  ســخنگوى 
دولت بــا بيان اينكــه روند ثبت 
سفارش براى واردات و صادرات كاال و تأمين 
ارز به طور عادى در جريان است، گفت: طبق 
گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت تا 
6خرداد مــاه بيش از 19 ميليــارد و 774 
ميليــون دالر ارز براى182 هزار و 216 قلم 
كاال ى ثبت ســفارش شده، تخصيص داده 
شده اســت.محمد باقر نوبخت افزود: براى 
كاالهاى اساسى يك ميليارد و 480ميليون 
دالر، براى كاالهاى مصرفى 2ميليارد و 190 
ميليــون دالر، بــراى كاالهاى واســطه اى 
11ميليارد و 663 ميليون دالر، براى كاالهاى 
ســرمايه اى 3ميليارد و 593 ميليون دالر و 
براى ســاير كاالها 848 ميليــون دالر ارز 

تخصيص داده شده است.
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: پيش بينى 
دولت اين اســت كه امسال 8000 ميليارد 
تومان گندم به نرخ تضمينى از كشــاورزان 
خريدارى شود و تالش مى كنيم تا نيمه سال 

با كشاورزان تسويه حساب كنيم.
نوبخت همچنين از تخصيص 7000 ميليارد 
تومان بــراى پرداخت پاداش 
بازنشســتگى كاركنان دولت 
خبر داد و گفت: بخش عمده 
اين رقم براى فرهنگيان است 
و به وزارت آموزش و پرورش 
اعالم كرده ايــم برنامه ريزى 
كند تــا هر ماه بــا پرداخت 
حقوق، بخشى از اين پاداش 
بازنشســتگى را هم پرداخت 
داشــت:  اظهــار  كنــد.وى 
3400 ميليــارد تومــان هم 
براى همســان سازى حقوق 
يافته  بازنشستگان تخصيص 
كه به دليل اختالف تفســير 
دولت و مجلس از تبصره 12 
اليحه بودجه در مورد ميزان افزايش حقوق 
اعمال نشــده بود و با رفع ايــن اختالف از 
پايان خردادماه همــراه با معوقه فروردين و 

ارديبهشت پرداخت خواهد شد.

 امسال كسرى بودجه نداريم
رئيس ســازمان برنامــه و بودجــه درباره 
موضوعات مطرح شــده پيرامون كســرى 
بودجه دولت و برداشــت دولت از صندوق 
توسعه ملى، تصريح كرد: ما اجازه برداشت 
ريالى از صندوق توســعه ملى بدون اجازه 
مجلس شــوراى اســالمى و يا اذن رهبرى 
نداريم. اگر منابع كفاف مصارف را ندهد، بر 
اساس قانون اجازه برداشت از حساب ذخيره 
ارزى را داريم. امسال كسرى بودجه نخواهيم 
داشــت، اما بودجه 386 هزار ميلياردى كه 
توســط مجلس تصويب شده است، محقق 
نخواهد شد؛ بنابراين با مكانيزم تخصيص، آن 

را مديريت خواهيم كرد.

 تاريخ، روحانى را تكريم مى كند
ســخنگوى دولت در واكنش به منتقدان 
برجام كه مى گويند دو ســال پيش و در 
زمان مذاكرات دولــت با 1+5 پيش بينى 
وضعيت امــروز و بازگشــت تحريم ها را 
بــا بدعهدى و خروج آمريــكا از برجام به 
دولت يادآورى مى كردند، اما دولت به آن 
بى توجه بود، با بيان اينكه در حال حاضر 
برخى نقدها ديگــر ضربه به دولت، ضربه 
به قوه مجريه نيســت، بلكه ضربه به نظام 
است، اظهارداشت: آقاى روحانى را تاريخ 
تكريم خواهد كرد كه با شجاعت به موضوع 
مذاكرات هســته اى ورود و آن را مديريت 
كرد. بايد كســانى را كه در مذاكرات با 6 
كشور بزرگ توانســتند صلح آميز بودن 
فعاليت هاى هسته اى كشورمان را به اثبات 
برسانند، تحسين كنيم. اين ها سرداران ما 
هستند. الحمدهللا هميشه رهبر انقالب با 

حكمت و مصلحت از آن ها تجليل كردند.
وى افــزود: ترامپ با همه نادانى خود درك 
كــرد كه ديپلمات هاى ما قوى هســتند و 
اذعان كرد كه وزير خارجه اش نمى تواند از 
پس وزير خارجه ما برآيد، دنيا ديپلمات هاى 
ما را تحسين مى كند، ما حق نداريم كه تيم 

مذاكره كننده خود را تحقير كنيم.
وى بــا بيان اينكــه بايد به ســال 1392 
برگرديم، درحالى كه آمريكا و شوراى امنيت 
ما را تحريم كردند، آيا نبايد آن را رفع كنيم؟ 
آيا بديل ديگرى غير از مذاكره وجود داشت 
كــه با آن بتوانيم تحريم هــا را رفع كنيم؟ 
اظهارداشت: قبول مى كنيم تحريم ها كامل 
شكسته نشد، اما شاكله اصلى آن شكست. 
اصالً نه 111 هواپيما، بلكه يك هواپيما مگر 
وارد ايران نشد؟ پس توانستيم تحريم ها را 

بشكنيم.

 روابط ما با دنيا بايد افزايش يابد
ســخنگوى دولت در پاســخ به پرســش 
خبرنگار قدس آنالين درباره اينكه اتحاديه 
اروپا بخش كوچكــى از طرف هاى تجارى 
ايران را تشكيل مى دهد، به غير از مذاكره با 

اروپا دولت چه اقدامى براى رفع تحريم هاى 
آمريكا و همكارى با ســاير كشورهاى دنيا 
دارد؟ اظهارداشت: ما غير از اتحاديه اروپا در 
حال بهبود روابط با ساير كشورها هستيم، 
وزيرخارجه هم اكنون در هند است و خود 
من هم سفر 24 ساعته به تايلند داشتم كه 
در اين ســفر مقامات وزارت صنعت و بانك 
مركزى مرا همراهــى كردند و رايزنى هاى 
خوبــى در مورد روابط تجــارى و مقابله با 

تحريم ها صورت گرفت.
وى افزود:بحث برجام چــون به اروپايى ها 
مرتبط اســت، بنابراين اخبارش بيشتر در 
رسانه ها بازتاب داده مى شــود، ولى روابط 
ما با كشــورهاى دنيا بويژه همسايگان بايد 
افزايش يابد، بخصوص همســايگانى كه در 
اوج تحريم ها با ما همكارى داشتند، بنابراين 

ديپلماسى ما محدود به اروپا نيست.
ســخنگوى دولت در پاســخ به پرسشــى 
پيرامون ســؤال مجلس از رئيس جمهور، 
اظهار داشــت: به وجدان عمومى مجلس 
ايمان دارم. نمايندگان در خصوص تحقيق 
و تفحــص مى توانند به جــاى ايجاد يك 
تيــم تحقيق و تفحص، از همان دســتگاه 
درخواســت آمار كنند. دولت نهم و دهم را 
به ياد آوريد كه سؤال از رئيس جمهور چه 
سرانجامى داشــت. وى افزود: فكر مى كنم 
كسانى كه ســؤال دارند اطالعات بيشترى 
نياز دارند كه پاسخ به آن در چارچوب جواب 

رسمى نيست.
وى درباره طرح موضوع بررسى بى كفايتى 
روحانى نيز اظهار داشت: مخالفان دولت دو 
سال پيش همين كارها را كردند، ولى مردم 

در انتخابات باز هم به روحانى رأى دادند.

 بازگشت صرافى ها به بازار
سخنگوى دولت در پاســخ به سؤال ديگر 
خبرنگار قدس آنالين دربــاره ضرر و زيان 
صرافى ها به دليل تعطيلى و توقف فعاليت 
هايشــان در نتيجه سياســت ارزى جديد 
دولــت و اينكه با ايجاد تثبيــت در بازار و 
ايجاد تعادل در قيمت ارز آيا دولت برنامه اى 

براى آزاد كــردن معامله ارز در صرافى ها و 
حذف بازار ســياه و زيرزمينى و تأمين نياز 
روزمره مردم دارد؟ با اشاره به امكان فعاليت 
صرافى هــاى مجاز در ســامانه نيما، گفت: 
نمى توانيم از خدمات و همكارى صرافى ها 
بگذريم و در زمانى كه الزم بود اين صرافى ها 

كار خود را انجام دادند.
وى افــزود: با اجراى نظــام جديد ارزى ما 
دوباره به نسبتى كه ثبات در بازار ارز ايجاد 
مى شــود، مســير ورود دوباره و استفاده از 

صرافى ها را فراهم مى كنيم.

 هنرمندان كمك فكرى بدهند
نوبخــت در واكنــش به موضــوع تحريم 
افطارى رئيس جمهور از سوى هنرمندان و 
دانشجويان در اعتراض به وضعيت اقتصادى 
كشــور و محقق نشــدن وعده هاى دولت، 
اظهارداشت: نفى نمى كنيم اين روزها كسانى 
كه حامى ما بودنــد چنين اظهارنظرهايى 
مى كنند، ولى ما در دولت همه تالش خود 
را كرديم كه اقتصاد رشد داشته باشد، ولى 
دولت چه كارى مى توانسته انجام دهد و آن 
را انجام نداده است؟ آيا سفره هاى مردم در 
ارديبهشت سال قبل خيلى پر رنگ تر بود كه 

اكنون كمرنگ تر شده باشد؟.
وى افزود: اين ها واقعيت اســت چه كسى 
دوست دارد ســفره مردم پر بارتر نباشد؟ 
ما متوسط حقوق ها را 10 درصد افزايش 
داديم و بيــش از 97 هزار ميليارد تومان 
براى امور رفاه اجتماعــى هزينه كرديم، 
اين در حالى اســت كه بــراى آموزش و 
تحقيقات 57 هزار ميليــارد تومان، براى 
حوزه دفاعى 51 هزار ميليارد تومان و براى 
حوزه سالمت 26 هزار ميليارد تومان هزينه 
كرديــم. اين يعنى اين پول ها را در زمينه 

رفاهى هزينه كرديم.

 اعتصاب كاميون داران و كارگران
سخنگوى دولت درباره تدابير و اقدام هاى 
دولت در مورد حل مشكالت كاميون داران 
و خســارت هاى ناشى از اعتصاب آن ها به 
بخش كشاورزى با اشاره به جلسات وزير 
راه و شهرسازى با كاميون داران و توافقات 
انجام گرفته براى كمك به حل مشكالت 
آن ها، گفت: بر اســاس آمار دريافتى روز 
دوشنبه بيش از 55 هزار بارنامه صادر شد 
و روال كار اين صنف در حال انجام است. 
اگر چه اين اقدام مى تواند به كشاورزان و 
كارگران لطمه وارد كند، ولى نبايد براى 
اســتيفاى حقوق خود به اقشــار جامعه 

آسيب بزنيم.
نوبخت با تأكيــد بر اينكــه دولت مكلف 
به تأميــن نياز مردم اســت، گفــت: اگر 
كاميون هاى بخــش خصوصى نياز مردم را 
حمل نكنند، كاميون هــاى دولتى و ارتش 

اين كار را انجام خواهند داد.

نوبخت در پاسخ به پرسش قدس آنالين درباره برنامه هاى دولت براى رفع تحريم ها:

ديپلماسى ما محدود به اروپا نيست

 آقــاى روحانى! اينكه فرموديد تحريم هاى آمريكا هيچ تأثيرى روى بودجه ســال 
97 نخواهد داشت، مى شود بگوييد كه اين گفته شما با حرف احمدى نژاد كه گفت 
تحريم ها كاغذ پاره اى بيش نيست، چه تفاوتى دارد؟ ايشان 10سال پيش و بدون اينكه 
كوچك ترين امتيازى به آمريكا بدهد به اين نتيجه رسيد، ولى شما بعد از دادن كلى 

امتياز و هدر دادن وقت و سرمايه مملكت به اين نتيجه رسيديد. 9100001305 
 اگر برجام جديد منافعى براى ما نداشت، دستكم باعث شناخت و رسوايى آمريكاى 

جهانخوار شد! 9150009278
 در مصوبه مجلس در صورت بهره بردارى و ايجاد مشاغل مزاحم، مالك بايد 10 برابر 
عوارض بيشترى پرداخت كند، ولى چون درآمد تجارى موقت باالست اين مصوبه را ابالغ 
نمى كنند تا مشاغل تعطيل نشود و پول هنگفت به جيب بزنند و در اين بين آسايش 

مردم اصالً مهم نبوده و شكايت ما به جايى نمى رسد. 9150002735 
  در ايران برخالف ديگر كشــورهاى اسالمى در ماه مبارك رمضان اجناس به جاى 
ارزان شدن، گران مى شود. مسئوالن هم طبق معمول نظاره گر بوده و براى اين گرانى ها 

بهانه تراشى مى كنند.9350006470
 از اول ماه رمضان براى خانواده چهار نفره خودم كه دو نفر هم روزه مى گيرند نتوانستم 

نيم كيلو گوشت تهيه كنم. مسئوالن محترم به فكر مردم باشند. 9150009603 
  جناب آقاى ظريف روزنامه قدس در مورخه 97/3/6 از قول شــما نوشــته است: 
«مذاكره با اروپايى ها نه سياه بود نه سفيد». به نظر شما درست است پس از اين مدت 
طوالنى كه شيطان بزرگ ملت نجيب ايران را سركار گذاشته و بعد هم با كمال پررويى 
و قلدرى فاتحه برجام را خوانده باز هم شما به مذاكره با اروپايى ها دل خوش باشيد. واقعاً 
زهى خيال باطل؛ بويژه اينكه در نبود آمريكا محور مذاكرات روباه پير است كه امثال 
ديپلمات هاى كار كشته تحت امر شما به يقين حريف آن نشده و همه چيز دوباره به 

ضرر ما ختم مى شود.9150001735
   بنابر اظهارات يك روحانى كه در يكى از روزنامه ها چاپ شده بود، حدود 80 درصد 
دانش آموزان هنوز به درستى نمى توانند قرآن بخوانند. حاال مسئوالن بايد پاسخ دهند 
به چه علت پس از 40 ســال و با صرف بودجه هاى هنگفت اين مشكل وجود دارد؟! 

  9150008863
   هر ســال ميزان دريافتى حقوق كاركنان، بازنشســتگان و كارگران طبق قانون 
افزايش مى يابد، اما متأسفانه تا دو، سه ماه بعد از عيد نوروز اين احكام افزايش حقوق 
صادر نشــده و با وعده و وعيد دولت حداقل چند ماه اين حقوق در حســاب دولت 
مى ماند. اين در حالى اســت كه با اعالم افزايش حقوق در اوايل سال قيمت اجناس، 
كرايه ها و اجاره ها افزايش مى يابد! دولت بهتر است با مردم صادقانه رفتار كند و افزايش 
حقوق را در اوايل ســال حداقل به صورت على الحساب 10درصد صادر و پرداخت و 
ســپس بعد از صدور قطعى احكام حقوق تفاوت در چند ماه به افراد پرداخت شــود. 

 9380007453
   دوســتى چند روز پيش در پيامكى گفتــه بود كه هند و چين چگونه جمعيت 
كشورشان را مديريت مى كنند؟ پاسخ ساده است؛ آنجا آقازاده با ژن ماورايى نيست و 

حساب و كتاب بوده و رسانه ها همه را زيرذره بين نگاه نافذ خود دارند.
  9150003523

   مســئوالن الكچرى مرفه! لطفاً فكرى به حال بازار راكد بكنيد. مردم تحت فشار 
اقتصادى دارند نابود مى شوند.9150002087

  چرا هيچ ارگانى بر سايت هاى فروش كاال در فضاى مجازى نظارت ندارد؟ فردى 
فروش اجاق گاز را در سايت ديوار اعالم مى كند اما زمانى كه با يك شماره كارت، 
بيعانه واريز مى شود ديگر خبرى از او نيست. اگر نظارت نشود نتيجه اين كار تنها دو 
چيز است؛ اول از دست رفتن پول مردم و دوم هم واريز ميليون ها ريال به حساب 

آقاى زرنگ. دستگاه هاى متولى لطفاً پيگيرى كنند. 9150008521
  دولت  نهاده هاى  كشــاورزى  مانند  كود و سم  را بسيار گران  كرده  اما نرخ  خريد 
گندم  را يك ريال  هم  افزايش  نداده و در واقع  يارانه آن  از جيب  ما توليدكنندگان  

داده  مى شود. 9150002986

رسانه ملى يا رسانه تهران؟
تا امروز صريح يا در لفافه، همينجا از رسانه ملى 
بسيار نوشته ام. پيامد هر نوشته بازخوردهاى 
متفاوتى نيز داشــته ام. در اين تبادل آرا، گاه 
نكات تازه و مهمى حاصل مى شــود. از جمله 
دوستى بســختى از تمركزگرايى رسانه ملى 
گاليــه كرده بــود و چه بحــق. حرفش اين 
بود كه صدا و ســيما با تخصيص يك شبكه 
محلى به هر استان، به كل ساكنان آن بخش 
از مملكت را به فراموشــى سپرده است. بهتر 
از مــن مى دانيد كه اين شــبكه هاى محلى 
هــم چه جنس و كيفيتى دارند. هنر و غايت 
خالقيتشــان يك برنامه زنده روزانه يا شبانه 
اســت كه چند خواننده تكرارى محلى آنجا 
به لهجه شــهر مورد نظر آوازى بخوانند و در 
يك طرف هم عده اى سرگرم پختن آش و نان 
محلى باشند و اگر آدم مشهورى به هر دليلى از 
تهران گذارش به آنجا افتاده، بياورندش و چند 
كلمه اى با وى گپ بزننــد و... در اين معادله 
تأســف بار هيچ فكرى براى سمت ديگر اين 
معادله، يعنى ارتباط اين استان ها با شبكه هاى 
ملى نشده اســت. چرا كه همه مى دانيم، كم 
اهميت ترين شبكه هاى سراسرى مستقر در 
تهران، اوضاعى بــه مراتب منظم، موجه و با 
امكانات و برد بيشترى نسبت به حتى گل هاى 

سر سبد شبكه هاى استانى دارند.
قصه قياس امكانات اين ها يك بخش ماجراست 
و مسئله طرح معضالت و كمبودهاى استان ها 
از يك ســو و توانايى هاى آن ها از سوى ديگر 
نكته اى است كه همواره از يادها مى رود. نتيجه 
آن مى شود كه مثالً فالن نويسنده، هنرپيشه 
تئاتر، شاعر، مخترع و... كه ساكن تهران است، 
حتى اگــر در قعر جــدول رده بندى كيفيت 
كارى صنف خود باشــد، بارها به شبكه هاى 
مختلف رســانه ملى راه يافته و ملت ايشان را 
زيارت كرده اند، اما بزرگ ترين رمان نويســان، 
شاعران، متفكران و اصحاب خرد ما كه ساكن 
تهران نيســتند جز شــبكه اســتانى، اگر در 
طول عمرشــان، براى محفلى به مركز دعوت 
شده باشند، ممكن اســت يكى از برنامه هاى 

شبكه هاى سراسرى، سراغى از ايشان بگيرد.
همين ها اگر مقيم مركز استان خودشان نباشند 

كه ديگر واويال...
همه چيز هم كامالً روشن است. تهيه كننده 
دفترچه تلفنش را درمــى آورد و براى دعوت 
كــردن بى دردســرترين ميهمانــان در انبوه 
برنامه هاى گفت وگو محور شــبكه هاى ملى 
مســتقر در تهران، مى رود ســراغ كسانى كه 
هزينه اصلى آن ها برايش يك آژانس اينترنتى 
است. همين ميهمان اگر بنا باشد از شهرستان 
به برنامه بيايــد، كلى هماهنگى و هزينه هاى 
ديگر دارد و... به همين سادگى انبوه مخاطب 
رسانه ملى كه شبكه هاى اصلى را حتى در شهر 
و استان خودش تماشا مى كند، به مرور با مثًال 
شاعران و كارآفرينان و مخترعان و نويسندگان 
و... حتى درجه سوم تهرانى آشنا شده و اما از 
شاعرى ملى و درجه اول كه شايد يك خيابان با 
خانه او فاصله داشته باشد، بى خبر خواهد ماند. 
چرا كه او به واسطه جبر جغرافيايى، راهى به آن 

برنامه ها و شبكه ها نخواهد داشت.
در ايــن خصــوص حرف و حديث بســيارى 
براى گفتن هست. اما چه خوب است مديران 
دلســوز رســانه ملى، راهى بيابند تا اين درد 
كهنه و سى ، چهل ساله، چاره شود. مى توان 
برنامه هايى به طور ويژه براى شناسايى چهره ها 
و توانايى هاى خارج از مركز طراحى كرد يا تهيه 
كننده ها موظف شوند، ميهمانانشان نسبت برابر 
داشته باشند. دقت كنيد سخن از شبكه هاى 
پرمخاطب و ملى و برنامه هاى پرطرفدار آنان 
است. فردا جوابيه نفرستيد كه شبكه «شما» به 
همين منظور تأسيس شده و فالن و بهمان. زيرا 
همه مى دانيم شبكه شما چه ميزان مخاطب 
دارد و به عنوان مثال شــبكه هاى سنتى يك 
و دو و ســه چقدر... پايان ســخن آنكه؛ براى 
هزارمين بار، باور كنيد ايران فقط تهران نيست!
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 البى  ها مؤثر بود  حسن بيگى خبر داد
TFC خروج سؤال از رئيس جمهور از دستور كار مجلسموافقت مشروط كميسيون امنيت ملى با الحاق ايران به

مهر: عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس شوراى اسالمى از موافقت مشروط 
اين كميسيون با الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تأمين مالى تروريست خبر داد. ابوالفضل حسن 
بيگى با اشــاره به بررســى اليحه الحاق ايران به 
كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريست در 
جلسه كميسيون امنيت ملى، گفت: جلسه ديروز با 
حضور 20 عضو تشكيل شد. مبناى ما اين بود كه 
در صورتى كه نظرات نمايندگان اصولگرا پذيرفته 
نشــود و شــروط به اليحه اضافه نشــود، دوباره 
آبستراكســيون كنيم. نماينده مردم دامغان در 
مجلس گفت: شروط ما، 6 شرط بود و با مذاكراتى 
كه انجام شد دو شرط ديگر نيز اضافه شد و به رأى 

نمايندگان گذاشته شد. وى تأكيد كرد: اين شروط 
با مشــورت مركز پژوهش هاى مجلس، مقامات 
ذيصالح و حقوقدان ها مورد بررســى قرار گرفت. 
حســن بيگى اظهارداشت: اين شروط به تصويب 
11 عضو كميســيون امنيت ملى رسيد و بر اين 
اساس هشت شرط براى اجراى اين كنوانسيون به 

تصويب كميسيون امنيت ملى رسيد.

  ولى داداشــى، نماينده آستارا در 
مجلس گفــت: ســؤال از رئيس 
جمهور درباره وضعيت مؤسســات مالى و 
اعتبــارى بــه دليل پس گرفتــن امضاى 
تعدادى از نماينــدگان از نصاب افتاد و از 

دستور كار خارج شد.
وى افــزود: دولــت بــراى پــس گرفتن 
امضاهاى نمايندگان ورود كرده و برخى از 
نمايندگان تحت اين فشار امضاهاى خود 

را پس گرفته اند. 
وى در عين حال گفت كه بر اساس آيين 
نامــه داخلــى مجلس تا ســاعت 12 روز 
يكشــنبه گذشته فرصت براى پس گرفتن 

امضا داشــتند كه اين اتفاق دوشــنبه رخ 
داده است، بنابراين انتظار ما اين است كه 

سؤال اعالم وصول شود.
بهروز نعمتى ســخنگوى هيئت رئيســه 
مجلس نيز بــا تأييد ايــن موضوع گفت: 
50 نفــر از نمايندگان امضاى خود را پس 

گرفته اند.

 جانشين فرمانده كل سپاه:

اگر از موشك هاى ايران مى ترسيد به پناهگاه برويد

خبر

  جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به سخنان رهبر 
معظم انقالب تصريح كرد: سپاه مثل مسجدى است كه 
از ابتدا بر ذات تقوا بنا شده است. تأسيس سپاه معجزه ذهن الهى 
امام خمينى(ره) بود و در زمان رهبر معظم انقالب اسالمى شكوفا 
شد و تأثير و قدرتش در افق هاى دور دست شرق و غرب عالم 
ديده شد. سردار حسين سالمى در مراسم افتتاح مسجد امام 
حسن(ع) دانشگاه افسرى و تربيت پاسدار امام حسين(ع) گفت: 

دشمنان به داخل مرزهاى ما نفوذ كرده و همه جهان عليه ملت 
ما بسيج شدند، اين ملت تاريخ سختى را پشت سر گذاشت، اما 

سختى ها با شيرينى تمام شد.
وى افزود: دشــمنان آمده بودند تا ما را از جغرافياى عالم محو 
كنند، اما مى بينند جغرافيايى از قدرت شكل گرفته و همه در 

مقابلشان ايستاده اند و در بالد اسالمى قدرت مانور ندارند.
سالمى با اشــاره به اقدام هاى گروه هاى تروريستى در سوريه و 
تشكيل داعش توسط آمريكايى ها گفت: آن ها به سوريه حمله 
مى كنند، اما سياســت هايشان متالشى مى شود يا به پايگاهى 
حمله مى كنند، اما چند روز بعد سرزمين هاى اشغالى به آتش 

كشيده مى شود.
وى افــزود: در حالى كه ترامپ از برجام خارج مى شــود و فكر 
مى كند كار بزرگى كرده، روز بعدش ســرزمين هاى اشغالى به 
آتش كشيده مى شود. اين واقعيت رخ داده است، بماند كه برخى 
امروز سعى مى كنند يأس را در جامعه پخش كنند، اما جامعه ما 

شبيه كشورهاى تحريم شده نيست.
جانشين فرمانده كل سپاه با اشاره به برخى مشكالت اقتصادى 

در كشور اظهارداشت: اگر ما مشكل اقتصادى داريم، مشكل آن ها 
بيشــتر از ماست، فرانسه كه يك كشــور مدرن غربى است در 
روزهاى گذشته شاهد خبرهاى زيادى بود. در آمريكا 41 ميليون 

انسان گرسنه هستند.
وى افزود: در كشور ما مشكل وجود دارد، اما مى دانيم كه نبايد 
به دشــمن تكيه كرد، پس هر چه زمان گذشــته شجره سپاه 
قدرت گرفته و امروز به درجه اى از قدرت رسيده كه وزيرخارجه 
آمريكا در 12 شرط مى گويد ايران بايد به حضور خود در منطقه 
پايان دهد، اين يعنى آن ها نمى توانند چنين كارى كنند و از ما 

مى خواهند خودمان اين كار را انجام دهيم.
سالمى تصريح كرد: آن ها فكر مى كنند ايران بايد توسعه موشكى 
خــود را خاتمه دهد اما چون نمى توانند ما را مجبور كنند از ما 

مى خواهند خودمان چنين كارى كنيم.
وى با تأكيد بر اينكه هيچ كس نمى تواند قدرت  موشكى ما را نابود 
كند و اگر مى ترسند به پناهگاه بروند، گفت : حداكثر كار آن ها 
تحريم كردن اســت، اما ايران غنى است و تحريم پذير نيست، 

ايران قوى است پس خواب آشفته نبينند.

خبرخبر

فهرست فراكسيون نمايندگان 
واليى مجلس براى هيئت 

رئيسه مشخص شد
اعضاى فراكســيون نمايندگان واليى مجلس 
در نشســت مجمع عمومى اين فراكســيون 
حميدرضــا حاجى بابايى را به عنــوان گزينه 
پيشنهادى فراكســيون براى رياست مجلس 
انتخاب كردند. همچنيــن عبدالرضا مصرى و 
محمد دهقان نيز براى گزينه هاى نواب رئيسى 

مجلس در اين جلسه حائز اكثريت آرا شدند.
گفتنى است، در جلسه ديروز فراكسيون واليى 
مجلس آقايان حاجى بابايى و الريجانى به عنوان 
گزينه هاى پيشــنهادى براى رياست معرفى 
شدند كه حميدرضا حاجى بابايى حائز اكثريت 
آرا شــد. نشســت مجمع عمومى فراكسيون 
مســتقالن واليى مجلــس بــراى انتخابات 
هيئت رئيسه پارلمان نيز برگزار و على الريجانى 
رئيس فعلى مجلس نامزد اين فراكسيون براى 
سمت رياست مجلس شد. همچنين قرار است 
عزت اّهللا يوســفيان مال و هادى قوامى از سوى 
اين فراكسيون براى نامزدى نواب رئيس معرفى 

شوند.

برندكشى بازتاب نگاه آمريكايى به اقتصاد كشور
اينكه چرا برندهاى ايرانى در صنعت كشــور ماندگار نمى شوند، يك قصه پر غصه است 
كه ريشــه آن را بايد در سياســت هاى تعديل اقتصادى جست و جو كرد. سياست هايى 
كه بدترين نوع اقتصاد سرمايه دارى را در كشور حكمفرما كرد تا چرخ هاى كارخانجات 
پرافتخار كه نام برندهاى مشهورى را بر تارك داشتند، از جاده صنعت كشور خارج شوند. 
در واكاوى مســئله برند كشــى در كشــور و علل مانايى نام ها و برندها در كشــورهاى 
ســرمايه دارى بايد به اين نكته اشاره كرد كه سرمايه دار در كشورهاى توسعه يافته، در 
قطب و مركز قرار گرفته و دولت و تمام نهادها در خدمت او قرار مى گيرند و طورى عمل 
مى كنند كه در نهايت كسى كه توليد كننده است، سود نهايى را ببرد. چون از اين طريق 

همه هزينه ها در يك چرخه درست اقتصادى براى همه جبران مى شود.
قوانين در تمام دنيا طورى طراحى مى شــود كه همــه نهادها از بخش هاى توليدى 
خود دفاع كنند، توليد و بخصوص توليد كاالهايى با ارزش افزوده كه شهرت داخلى 
و بين المللى دارند، در اين كشــورها محوريت دارد، يارانه زيادى را نيز به اين بخش 
اختصــاص مى دهند تا ضمن حمايت از آنــان قيمت كاالى نهايى را كنترل و پايين 
بياورند، اما در ايران مسئوالن به ميزان كافى به سرنوشت توليدكنندگان داخلى توجه 
نمى كننــد. ما از طريق دالر ارزان به جاى يارانــه به توليد داخلى به توليدكنندگان 
خارجى يارانه مى دهيم و صنايع كشــور را فلج مى كنيم، دســت آخر كار به جايى 
مى رســد كه به جاى توليد به خام فروشــى روى مى آوريم و اين همان چيزى است 
كه كشورهاى سرمايه دارى مى خواهند، استفاده از مواد خام كشورها و ايجاد صنايع 

مونتاژ در آن ها براى رسيدن به نهايت سود.
متأسفانه مجموعه سياست گذارى در كشــور كه منافع برخى اشخاص خاص را دنبال 
مى كند، منبعث از نگاه آمريكايى به اقتصاد است كه بى توجهى به مسئله توليد و بازشدِن 

مرزهاى كشور به روى كاالهاى وارداتى را ناديده مى گيرد.
همچنين روند خصوصى سازى كارخانجات توليدى كه به شكل نادرست و به دست افراد 
فاقد مهارت و كارايى انجام مى شود، بيش از پيش نابودى زير ساخت هاى توليدى كشور و از 
بين رفتن برندهاى داخلى را فراهم كرده است. به طور كلى مى توان گفت خصوصى سازى 
كه به تبع سياست نظام ليبرالى در ايران به كار گرفته مى شود، بدترين نوع اجرايى است 
كه دنيا به خود ديده است، در كشور آمريكا در وهله اول از نظام توليد حمايت مى شود، 
اما در ايران هنوز چنين فضايى شكل نگرفته، ديگرى موضوع تأمين درآمد كشور با ماليات 
است، به اين معنى كه درحالى كه آمريكا اجراى سيستم ليبرالى را با درآمد مالياتى دنبال 
مى كند، اما در ايران در اين بخش خألهايى هست كه موجب شده دولت ها همواره به فكر 

جايگزين كردن درآمد نفتى به جاى ماليات باشند.
ادامه اين سياســت ها در كشورها موجب شده اســت اكنون 180 كشور دنيا مثل ايران 
وارداتچى يا حداكثر مونتاژكار باشند، اكنون وضعيت به گونه اى است كه سود توليدكننده 
ايرانى تنها 20 درصد است، در حالى كه واردكننده سود 300 درصدى از واردات دارد؛ به 
عبارتى با سياست هاى فعلى داريم از توليد كنندگان خارجى حمايت و اقدام به برندكشى 

در كشور مى كنيم.
دولت براى حمايت از توليد و شكوفايى نام ها در عرصه توليد، بايد به گونه اى عمل كند 
كه حجم سرمايه ها به جاى آنكه در بازارهاى موازى و واسطه گرى صرف شود، به سمت 
بازارهاى توليدى سوق پيدا كند و در كنار اين نظام مالياتى كشوربايد با دريافت ماليات 
از همه بخش هاى اقتصادى، اين ســرمايه را جذب كرده و با تمهيدات ديگرى مجدداً به 

فعاليت هاى اقتصادى توليد محور تزريق كند.

پاسخ سخنگوى قوه قضائيه درباره بازگشت هنرمندان خارج از كشور:
هيچ ايرانى منعى براى ورود به كشور ندارد

ايسنا: سخنگوى قوه قضائيه گفت: هر كسى 
كه ايرانى است مى تواند به داخل كشور بيايد 

و هنرمند و بازيگر فرقى ندارد.
حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى 
در پاســخ به ســؤالى درباره اينكه با توجه 
به درگذشــت يكى از هنرمنــدان قديمى 
كشورمان و مطرح شــدن بحث بازگشت 
هنرمندان خارج از كشــور به ايران از سوى افكار عمومى، آيا امكان بازگشت آن ها 
وجود دارد يا اينكه اين افراد با محدوديت روبه رو هستند؟ گفت: هر كسى كه ايرانى 
هست و بازيگر و هنرمند فرقى نمى كند مى تواند به داخل كشور بيايد و هيچ ايرانى 
منعى براى ورود به كشور ندارد و هر كسى كه باشد، ولى اگر احياناً مرتكب جرمى 
شده و جرمش قابل گذشت نباشد و شاكى خصوصى داشته باشد، بايد پاسخگو هم 

باشد ولى هيچ كس ممنوع ورود نيست.

ابراهيم رزاقى/ اقتصاددان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

جشن ميالد امام حسن مجتبى در حرم رضوى  آستان: پنجشنبه سالروز ميالد امام حسن مجتبى(ع) است. به مناسبت اين روز فرخنده ويژه برنامه جشنى در رواق امام خمينى(ره) تدارك ديده شده 
است كه در آن حجج اسالم حميدى و سيدآبادى به ايراد سخنرانى مى پردازند و رضا آتشبار از مداحان و ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به مديحه سرايى خواهد كرد. جشن بزرگ ميالد كريم اهل بيت(ع) در 

شب نيمه ماه مبارك رمضان همزمان با نماز مغرب و عشا در رواق امام خمينى(ره) از ساعت 21 تا 22:30 همراه با سخنرانى و مولودى خوانى برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
نگاهى به محفل قرآنى هيئت «قرآن و ورزش» مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى

روزهاى قرآنى ورزشگاه 
ســارا صالحى: آغوش رحل ها براى 
بغل گرفتن كتاب الهى گشوده مى شود 
تا در محلــى متفاوت محفلى قرآنى در 
كنار ورزشــكاران اين شــهر زير پرچم 
آســتان مقــدس رضوى برپا شــوند و 
حاضران ساعتى را به تالوت آيات نورانى 

مجيد  بپردازند. كالم اهللا 
ورزشگاه بزرگ امام رضا(ع) چند ماهى 

است در دل خود پذيراى جامعه قرآنى و ورزشى مشهد شده و به اين بهانه مبارك قاريان 
و حافظان قرآنى را به سمت امور ورزشى و درنتيجه تندرستى هدايت مى كند و در مقابل 
اهالى ورزش را همراه محفلى معنوى مى كند. هيئت «قرآن و ورزش» مؤسسه تربيت بدنى 
آستان قدس رضوى با مشاركت مركز قرآنى سازمان فرهنگى اين آستان مقدس متولى 
برپايى اين دوره پرنشاط و پربار معنوى است. محفلى كه در طول ماه مبارك رمضان هر 

روز پذيراى مؤمنان روزه دار در اين محل خواهد بود.

 تشكل واحد قرآنى با حضور همه اقشار
امين بهشتى، دبير هيئت «قرآن و ورزش» مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى است. 
وى درباره اين جلسه متفاوت قرآنى توضيح مى دهد: «اين محفل هفته اى يك بار در محل 
نمازخانه ورزشگاه امام رضا(ع)، دوشنبه ها از ساعت 18 تا 19:30 به طول مى انجامد. در 
حال حاضر كالس با شركت حدود 15 تا 30 نفر از آقايان برگزار مى شود و استادى جلسه 

هم برعهده مهدى حسنى، حافظ بين المللى قرآن مجيد است».
وى اظهار مى دارد: «با وجودى كه همه سنين براى شركت در اين محفل قرآنى آزاد است 
و تاكنون از سن 15 تا 60 سال هم شركت كننده داشتيم، اما از روز نخست هدف گذارى 
و تمركز دست اندركاران اين برنامه در مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى بيشتر بر 
روى مخاطبان نوجوان با متوسط سنى 13 تا 20 سال و جذب و جلب حداكثرى آن ها بوده 
است». اين استاد و قارى قرآن كريم همچنين بيان مى كند: «با وجود نوپا بودن هيئت و 
حضور روزافزون شركت كنندگان در اين جلسه قرآنى، همچنان تا برگزارى پرقوت با حضور 
جوانان و نوجوانان مشتاق ورزشكار و قرآنى راه داريم و براى رشد برنامه و حضور هيئت ها، 
قاريان و ورزشكاران از سراسر شهر، برنامه هايى بويژه براى سه ماه تابستان در نظر داريم».

وى مى افزايد: « دوره قرآنى هيئت «قرآن و ورزش» ويژه ماه رمضان به صورت هر روزه با 
برنامه ترتيل خوانى برگزار خواهد شد».

 تالوت تخصصى در كنار فراگيرى مفاهيم
مهدى حسنى، حافظ بين المللى قرآن كريم تمام تالش خود را از آغازين روزهاى قبول 
مســئوليت اين جلسه و تشكيل اين جامعه كوچك ورزشى قرآنى به كار بسته تا زير 
نام مقدس آستان قدس رضوى شكل تازه اى از مشاركت جوانان و نوجوانان شهرمان 
مشهد را به سمت امور فرهنگى و ورزشى را رقم بزنند. وى با اشاره به نوع شكل گيرى 
هيئت «قرآن و ورزش» بيان مى كند: «هشت ماه از آغاز به فعاليت اين هيئت قرآنى با 
رويكرد گرايش بيشتر قرآنيان به سمت ورزش و تمايل ورزشكاران هم به سمت و سوى 

قرآن، مى گذرد».
وى همچنين با تأكيد بر پربار بودن اين دوره قرآنى مى افزايد: «از پاييز سال 95 تاكنون، 
حــدود 22 جلســه از اين برنامه هفتگى به صورت مرتب با حضــور جمعى از قاريان و 

ورزشكاران در كنار ميهمانانى از استادان ممتاز قرآنى برگزار شده است».
اين مدرس قرآن كريم ضمن اشاره به اين مطلب كه مديريت جلسات ديگر قرآنى را هم 
در سطح شهر مشهد برعهده دارد، اضافه مى كند: «در اين جلسه قرآنى عالوه بر آموزش 
صوت، لحن و قرائت قرآنى به فراگيران و عالقه مندان، نكات فنى و كاربردى قرائت، حفظ 
و ترتيل قرآن مجيد را متناســب با مخاطب برنامه اعم از قاريان و مرتالن قرآن كريم و 
حتى عامه مردم ارائه مى كنم كه در كمتر محفل قرآنى به اين شكل تخصصى در مشهد 

ارائه مى شود».
اين حافظ و مدرس قرآن كمى هم به توصيف شــركت كنندگان در اين جلسات عصرانه 
مى پردازد و مى گويد: «غالب نوجوانان حاضر در اين هيئت قرآنى از جمله فيناليست هاى 
مسابقات قرآنى اوقاف كشور هستند و از سرتاسر نقاط شهر براى استفاده از نكات مفيد 

ارائه شده به محل برپايى آن در ورزشگاه امام رضا(ع) مى آيند».

خـــبر

روزها و شب هاى ماه مبارك در حرم مطهر رضوى 
چه خبر است؟ 

ـوش خـدا در آغ

آغوش رحل ها براى 
بغل گرفتن كتاب الهى گشوده مى شود 
تا در محلــى متفاوت محفلى قرآنى در 
كنار ورزشــكاران اين شــهر زير پرچم 
آســتان مقــدس رضوى برپا شــوند و 
حاضران ساعتى را به تالوت آيات نورانى 

ورزشگاه بزرگ امام رضا(ع) چند ماهى 

زهرا چكنه- ماه مبارك رمضان ماه ميهمانى عمومى پروردگار است و 
در اين ماه با فضيلت، خداوند به بندگانش نظر رحمت مى كند و درهاى 

رحمتش را به روى همه مردم باز مى كند.
خادمان فرهنگى آستان قدس رضوى در معاونت تبليغات اسالمى اين 
آســتان مقدس روزانه صدها برنامه فرهنگى- تبليغى و قرآنى را در 
تمامى ساعات مختلف شبانه روز طى ماه مبارك رمضان در حرم مطهر 
تدارك ديده اند. آن چه در ادامه مى خوانيد بخشى از اين برنامه هاست. 

مناجات  سحر
به منظور بهره مندى حداكثــرى زائران از 
فيوضات معنوى ماه مبــارك رمضان ويژه 
برنامه مناجات با معبود هر شــب از ساعت 
30 دقيقه بامــداد تا 2 بامداد در رواق امام 

خمينــى(ره) برگزار مى شــود. در اين برنامه مناجات خوانى ســحرهاى 
مــاه مبارك رمضــان محمود كريمى، ســيدمهدى ميردامــاد و احمد 
واعظــى دعاهايى همچون ابوحمزه ثمالى، دعاى ســحر و مناجات امير 

المؤمنين(ع) را قرائت مى كنند.

انس با قرآن
همزمــان بــا ماه نــزول قــران، روزانه 10 
برنامــه ترتيل خوانــى كالم وحى در اماكن 
متبركه رضوى در حال برگزارى اســت كه 
برنامه ترتيــل كالم اهللا پــس از نماز صبح 

صحن انقالب اســالمى از شــبكه يك ســيما، ترتيل خوانى ساعت10:30 
تــا 11:30 رواق امام خمينى (ره) از شــبكه هاى قرآن و معارف ســيما و 
برنامه ترتيل خوانى ساعت 18 تا 19 ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد نيز از 

شبكه هاى افق به روى آنتن مى رود.

برنامه هايى براى غير ايرانى ها
در ايام ماه مبــارك رمضان ويژه برنامه هاى 
فرهنگــى- تبليغى براى زائــران غير ايرانى 
به زبان هــاى عربــى، اردو و آذرى در حال 
برگزارى اســت، همچنين مراسم ليالى قدر 

نيز براى عرب زبانــان در رواق دارالمرحمه و براى اردو زبانان نيز در رواق 
كوثر تدارك ديده اســت و در صــورت حضور آذرى زبانــان، ويژه برنامه 
شــب هاى قدر نيز براى اين زائران در رواق غدير برگزار مى شــود، در اين 
ايام همچنين روزانه ســه جلســه ترتيل خوانى براى زائران غير ايرانى در 

رواق هاى دارالرحمه، كوثر و صحن غدير در حال برگزارى است.

حلقه هايى براى كسب معرفت
به منظــور برقــرارى ارتباط مســتقيم و 
صميمــى با كارشناســان روزانــه بيش از 
50 حلقــه معرفت ويــژه عمــوم زائران، 
خواهــران و بــرادران در اماكــن متبركه 
رضــوى در تمامــى ســاعات شــبانه روز 

در حال برگزارى اســت و در اين جلســات بنا به درخواســت زائران 
بيشتر موضوعات تربيتى، اخالقى و معضالت خانواده  ها مورد بررسى 

قرار مى گيرد.

كالس درس زيارت
براى آن دســته از زائران روزه دارانى كه در ماه 
مبارك رمضان به حرم مطهر رضوى مشــرف 
مى شــوند، روزانه 15 جلسه سخنرانى و بيان 
معــارف دينى براى عموم زائــران با محوريت 

صحن جامع رضوى، رواق امام خمينى(ره)، رواق دارالحجه، شبستان هاى مسجد 
جامع گوهرشاد و... در حال برگزارى است.

پاسخگويى 24 ساعته
عمــوم افراد در ماه مبارك رمضان مى توانند از 
طريق سامانه تلفنى 32020-051، وب سايت 
پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم مطهر و دفاتر 
پاسخگويى به سؤاالت شرعى حرم مطهر واقع 

در اماكن متبركه رضوى به صورت 24 ســاعته سؤاالت خود را از كارشناسان 
خبره پاسخگويى به سؤاالت شرعى بپرسند.

درس هايى از كالم وحى
همزمان با مــاه مبارك رمضان روزانه پنج 
برنامــه تفســير موضوعى قــرآن كريم با 
حضور حجج اســالم و المسلمين قرائتى، 
رئيسى، بهرام پور و... با عنوان درس هايى 
از قرآن و تفســير موضوعــى كالم وحى 

در صحن هاى جامع رضوى، انقالب اســالمى، رواق امام خمينى(ره)، 
ايــوان مقصــوره مســجد گوهرشــاد و دارالقــرآن الكريــم در حال 

برگزارى است.

احكام روزه را بدانيم
دانســتن احكام روزه يكــى از ضرورى ترين 
نيازهاى روزه داران اســت؛ از اين رو عالوه بر 
اين جلسات، احكام دو دقيقه اى روزه نيز در 
تمام اماكن متبركه در بين نمازهاى جماعت 

يوميه، برنامه بيان احكام با حضور كارشناســان و اســتادان پاسخگويى در 
صحن جامع رضوي پس از نماز مغرب و عشــا، رواق مباركه دارالحجه پس 
از نماز ظهر و پس از نماز مغرب، مسجد گوهرشاد پيش از نماز ظهر و پيش 

از نماز مغرب برگزار مى شود.

در محضر قرآن
عالوه بر برنامه هاى ترتيل خوانى سراســرى 
حرم مطهــر در ماه نزول قــرآن، روزانه يك 
ويژه برنامه ترتيل خوانى و محفل انس با قرآن 
ويژه بانوان زائر با عنوان «ام ابيها» پيش از نماز 

ظهر و عصــر در رواق حضرت زهرا(س)، دو ويژه برنامه ترتيل خوانى ويژه 
ميهمان طرح «اكرام رضوى» هر روز ساعت 19 ويژه برادران و خواهران در 
صحن هاى رضــوان و هدايت حرم مطهر رضوى و يك محفل قرآنى ويژه 
نوجوانان با عنوان «ميهمانى خدا» و با حضور قاريان نوجوان هر روز از ساعت 

17 تا 19 در دارالقرآن الكريم حرم مطهر در حال برگزارى است.

شب زنده داران رضوى
بسيارى از افراد دوست دارند كه شب هاى 
قــدر حرم مطهر رضــوى را تجربه كنند و 
در اين شــب هاى بافضيلت در حرم مطهر 
رضوى مراســم احيا را برگزار كنند؛ برنامه 

احياى شــب هاى 19، 21 و 23 رمضان از ســاعت 21 تــا يك بامداد 
بــا محوريت صحن جامع رضوى برگزار مى شــود و صوت و تصوير اين 
برنامه به صورت سراســرى در تمام اماكن متبركه و رســانه ملى پخش 

خواهد شد.

براى آن دســته از زائران روزه دارانى كه در ماه 
مبارك رمضان به حرم مطهر رضوى مشــرف 
 جلسه سخنرانى و بيان 
معــارف دينى براى عموم زائــران با محوريت 

صحن جامع رضوى، رواق امام خمينى(ره)، رواق دارالحجه، شبستان هاى مسجد 

عمــوم افراد در ماه مبارك رمضان مى توانند از 
، وب سايت 
پاسخگويى به سؤاالت دينى حرم مطهر و دفاتر 
پاسخگويى به سؤاالت شرعى حرم مطهر واقع 

 ســاعته سؤاالت خود را از كارشناسان 

به منظور بهره مندى حداكثــرى زائران از 
فيوضات معنوى ماه مبــارك رمضان ويژه 
برنامه مناجات با معبود هر شــب از ساعت 
 بامداد در رواق امام 

خمينــى(ره) برگزار مى شــود. در اين برنامه مناجات خوانى ســحرهاى 

10
برنامــه ترتيل خوانــى كالم وحى در اماكن 
متبركه رضوى در حال برگزارى اســت كه 
برنامه ترتيــل كالم اهللا پــس از نماز صبح 

در ايام ماه مبــارك رمضان ويژه برنامه هاى 
فرهنگــى- تبليغى براى زائــران غير ايرانى 
به زبان هــاى عربــى، اردو و آذرى در حال 
برگزارى اســت، همچنين مراسم ليالى قدر 

نيز براى عرب زبانــان در رواق دارالمرحمه و براى اردو زبانان نيز در رواق 

به منظــور برقــرارى ارتباط مســتقيم و 
صميمــى با كارشناســان روزانــه بيش از 
 حلقــه معرفت ويــژه عمــوم زائران، 
خواهــران و بــرادران در اماكــن متبركه 
رضــوى در تمامــى ســاعات شــبانه روز 

همزمان با مــاه مبارك رمضان روزانه پنج 
برنامــه تفســير موضوعى قــرآن كريم با 
حضور حجج اســالم و المسلمين قرائتى، 
رئيسى، بهرام پور و... با عنوان درس هايى 
از قرآن و تفســير موضوعــى كالم وحى 

دانســتن احكام روزه يكــى از ضرورى ترين 
نيازهاى روزه داران اســت؛ از اين رو عالوه بر 
اين جلسات، احكام دو دقيقه اى روزه نيز در 
تمام اماكن متبركه در بين نمازهاى جماعت 

يوميه، برنامه بيان احكام با حضور كارشناســان و اســتادان پاسخگويى در 

عالوه بر برنامه هاى ترتيل خوانى سراســرى 
حرم مطهــر در ماه نزول قــرآن، روزانه يك 
ويژه برنامه ترتيل خوانى و محفل انس با قرآن 
ويژه بانوان زائر با عنوان «ام ابيها» پيش از نماز 

ظهر و عصــر در رواق حضرت زهرا(س)، دو ويژه برنامه ترتيل خوانى ويژه 

بسيارى از افراد دوست دارند كه شب هاى 
قــدر حرم مطهر رضــوى را تجربه كنند و 
در اين شــب هاى بافضيلت در حرم مطهر 
رضوى مراســم احيا را برگزار كنند؛ برنامه 

 رمضان از ســاعت 21 تــا يك بامداد 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

آيين نامه قراردادهاى موقت كار در مشاغل غيرمستمر تصويب شد  اقتصاد: سرانجام بعد از 27 سال آيين نامه قراردادهاى موقت كار در مشاغل غير مستمر تصويب شد. در اين باره معاون وزير 
كاراحمد مشيريان در گفت و گو با مهر، گفت: كليات آيين نامه به همراه پيشنهادات نمايندگان كارگران و كارفرمايان به وزير كار ارائه مى شود تا در اين خصوص تصميم گيرى نهايى  صورت گيرد پس از اعمال نظر شخص 

وزير كار، آيين نامه طبق قانون كار براى اجرايى شدن بايد در هيئت دولت مورد بررسى و تصويب قرار گيرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r سقف و مدت زمان بازپرداخت
تسهيالت قرض الحسنه ابالغ شد

اقتصاد: بانك مركزى با هدف وحدت رويه 
در پرداخت تســهيالت، در بخشنامه اى 
سقف «قابل پرداخت» و «حداكثر مدت 
بازپرداخت» انواع وام هاى قرض الحسنه را 
به شبكه بانكى ابالغ كرد.به گزارش ايرنا 
تسهيالت قرض الحســنه ازدواج و تهيه 
جهيزيه حداكثر مبلغ 150 ميليون ريال و 
حداكثر مدت بازپرداخت 60 ماه، تأمين هزينه هاى تعميرات مسكن و ساير نيازهاى 
ضرورى مانند كمك به هزينه هاى تحصيل، درمان و حمام روستايى حداكثر مبلغ 
100 ميليون ريال و حداكثر مدت بازپرداخت 36 ماه، تسهيالت اشتغال زايى مشاغل 
خانگى (ســقف كلى براى 15 نفر) به ازاى هر نفر 66/6 ميليون ريال تا سقف يك 
ميليارد ريال و حداكثر زمان بازپرداخت 60 ماه و ستاد ديه (براى زندانيان معسر) 

حداكثر 2ميليارد ريال و حداكثر زمان بازپرداخت 215 ماه است.

ضرب االجل دوهفته اى مجلس به دولت 
خانه ملت: فرجام اعتصاب يك هفتــه اى رانندگان به ضرب االجل دوهفته اى 

مجلس به دولت براى تحقق مطالبات اين قشر منتهى شد.

21  شركت ناجا و 38 شركت شستا فروخته مى شود
ايرنا: امير هامونى مديرعامل فرابورس با بيان اين كه 64 شركت در نوبت عرضه 
از طريق سامانه «مذاكره ادغام و تمليك» هستند، گفت: 21 شركت بنياد تعاون 
ناجا، 38 شــركت شستا (تأمين اجتماعى) و يك شــركت بانك سپه از جمله 

بخش هايى است كه از طريق سامانه ياد شده به فروش مى رسند. 

افزايش 50 درصدى حقوق كاركنان سازمان مالياتى 
غيرقانونى است 

اقتصاد: رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
در خصــوص افزايش 50 درصدى ضريب 
حقــوق كاركنان ســازمان مالياتى اعالم 
نظــر كرد.رئيس مجلــس در نامه اى به 
رئيس جمهور، تأكيد كرد، اقدام دولت (در 
خصوص افزايش امتيازات كاركنان سازمان 
امــور مالياتى ) از حيــث اطالع و مصّرح 
نبودن به ميزان تعيين شــده در قانون چون مى تواند مازاد بر سقف هاى پيش بينى 
شده در قانون باشد، مغاير قانون است.گفتنى است پيشتر وزير جهاد كشاورزى در 
نامه اى به جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در واكنش به افزايش تا 50 درصدى 
امتيازات مربوط به فصل دهم در حقوق كاركنان سازمان امور مالياتى و وزارت كشور 

خواهان افزايش حقوق كاركنان وزارت جهاد كشاورزى در سال 97 شده بود.

پرداخت 300هزار تومان حقوق كارگر توسط دولت 
اقتصاد: مديركل توسعه اشتغال وزارت كار درباره طرح هاى اشتغالى دولت گفت: 
در ايــن طرح اگر بنگاه هاى اقتصــادى در مناطق كمتربرخوردار به غير از مراكز 
استان ها، نيروى كار جديدى بگيرند دولت بخشى از دستمزد بنگاه اقتصادى را 
پرداخت مى كند كه كمتر از يك سوم تعيين شده است. عالءالدين ازوجى، افزود: 
اگر بنگاه هاى اقتصادى در مناطق كمتر برخوردار به غير از مراكز استان ها، نيروى 
كار جديدى بگيرند دولت بخشى از دستمزد بنگاه اقتصادى را پرداخت مى كند 
كه كمتر از يك سوم تعيين شده است به عنوان مثال اگر حداقل دستمزد يك 
ميليون و 200 هزار تومان باشــد حدود 300 هزار تومان دولت به عنوان يارانه 

دستمزد به بنگاه اقتصادى كمك مى كند.

ذره بين

 ماه، تأمين هزينه هاى تعميرات مسكن و ساير نيازهاى 

نبودن به ميزان تعيين شــده در قانون چون مى تواند مازاد بر سقف هاى پيش بينى 

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   طى سال هاى اخير 
بيش از 30برند معروف توليدى و صنعتى كه زمانى 
مردم ايران توليدات آن ها را جزوى از زندگى خود 
مى دانستند، در كشور تعطيل شده و به سراشيبى 

سقوط رسيدند. 
برندهايى كه كمتر از 100 ســال عمر دارند يكى 
پــس از ديگــرى با مرگ زودرس دســت و پنجه 
نــرم مى كنند در صورتى كــه برندهاى معتبر در 
ديگر كشــورها با به روز شدن همچنان به حيات 
خــود ادامه مى دهند.اما اين موضوع براى برندهاى 
معروف ايرانى صدق پيــدا نمى كند. كارخانه هايى 
مانند هپكــو، آزمايش، ارج، پلى اكريل، نســاجى 
مازندران و... از جمله برندهاى قديمى بودند كه با 
وجود تأثيرگذارى فراوان در اقتصاد ايران، اكنون با 
مشكالت متعدد دست و پنجه نرم مى كنند وهر روز 
هم خبر جديدى از تعطيلى يك برند ديگر در كشور 

به گوش مى رسد. 
درعين حال برندهاى خارجى چون شــركت هاى 
مرسدس بنز،بى ام و،آمازون، اپل، گوگل، سامسونگ، 
تويوتا،فيس بوك، مايكروسافت، وريزون، وال مارت و 
بانك صنعتى و بازرگانى چين برندهايى هستند كه 

همچنان از آوازه جهانى برخوردار هستند.

 واگذارى بدون برنامه برندهاى معروف
در اين زمينه مشــاور عالى رئيس اتاق بازرگانى 
ايران با اشاره به تعطيلى بيش از 30برند معروف در 
كشور طى سال هاى اخير، اظهارداشت: اصوالً در 
ايران هيچ فرقى ميان يك برند توليدى و صنعتى 
اصيل و ريشه دار با يك واحد توليدى تازه تأسيس 
وجود ندارد. احمد پورفالح با انتقاد از بى برنامگى 
در واگــذارى كارخانه هــا و برندهاى معروف طى 
سال هاى گذشته افزود: اين مسئله در حالى اتفاق 
افتاد كه در روند اين واگذارى ها تنها زمين و ملك 
اين برندها و كارخانه ها به فروش رسيد. وى تصريح 
كرد: از سويى قانون كپى رايت و مالكيت معنوى 
در كشــور ناديده گرفته شد به طورى كه برخى 
واحدهاى تازه تأسيس توليدى و صنعتى براحتى از 
روى يك محصول برند قديمى كپى بردارى كرده 
و توانســتند به نان و نوايى برســند كه با اين كار 
زحمات چندين ساله برندهاى معروف بر باد رفت.  

مشاور سابق وزير صنعت، معدن 
و تجارت با بيــان اينكه برخى از 
كارخانه هــاى معــروف و برندها 
بــه دليل نداشــتن نــوآورى و 
برند  ديگر  الزم  ســرمايه گذارى 
خاطرنشان  نمى شوند،  محسوب 
كرد: اما اين واحدهــا مانند ارج، 
آزمايش، داروگــر و... از نظر ملى 
داراى اهميت هستند و مردم آن ها 
را جزوى از زندگى خود مى دانند. 
وى تصريح كرد: از ســويى دست 
به دست شدن اين برندها و دادن 

امتياز آن ها به افراد رانت خوار و غيرمولد موجب شد 
تا وضعيت اين كارخانه ها و برندها روز به روز بدتر 
شود كه به عبارتى واگذارى ها و خصوصى سازى هاى 
بى رويه و بدون برنامه و حســاب و كتاب وضعيت 
آن هــا را بغرنج تر كرد و موجى از بيكارى و تعديل 

نيروى انسانى را بوجود آورد. 
پورفالح با بيان اينكه روند اين تعطيلى ها به دليل 
بى تفاوتى هــا همچنان ادامه دارد، اظهارداشــت: 
ايــن نبــود حمايت ها موجب شــد تــا برندهاى 
قديمــى و واحدهــاى توليــدى و صنعتى جديد 
مشكل شان حل نشود و با معضالتى مانند فراهم 

نبــودن زيرســاخت هاى قانونى 
فضاى كسب و كار، تقاضا در بازار، 
انباشت محصوالت، تأمين نشدن 
مواد اوليه، نبود ســرمايه گذارى 
و مشكالت بانكى مواجه شوند و 
مسايل و كمبودها و مشكالت اين 
واحدها بــه گره كور بخش توليد 

تبديل شده است. 
رئيس سابق كميسيون صنايع اتاق 
ايران با تأكيــد بر اينكه تعطيلى 
واحدها و برندهايى مانند پلى اكريل 
و هپكو نگران كننده است چرا كه 
اين واحدها با وجود تأمين توليد واحدهاى نساجى و 
ماشــين آالت راه سازى با مشكالت مالى و تعديل 
نيروى انسانى و كارگران مواجهند، گفت: دولتمردان 
ما به قدرى درگير مســايل سياسى هستند كه از 
حفظ كارخانه ها و برندهــاى ملى و در مجموع از 
مسايل اقتصادى غافل شــده اند و چه بسا كه هم 
اكنون به دليل محدوديت منابع، توان حمايت از اين 

واحدها و احياى آن ها را ندارند.

 تجربه آمريكا و سوئيس 
مشــاور عالى رئيس اتاق ايران يكى از راه حل هاى 

بــرون رفت از اين بحــران را در اولويت قرار دادن 
فوريت حل مشــكالت آنان دانســت و ادامه داد: 
وقتى بحــران اقتصــادى در كشــورهايى مانند 
آمريكا و ســوئيس بوجود آمد، تمام مسئوالن اين 
كشــورها دست به كار شــدند و با استفاده از توان 
خود و مشــاركت مردمى كارخانه هاى مهم مانند 
خودروســازى وهواپيمايى را از ورطه سقوط نجات 
دادند اما ما به عنوان صنايع بومى ملى به اين رويكرد 
توجهى نداريم. وى با بيان اينكه مى شــد كارخانه 
هايى مانند آزمايش و ارج را از ورشكستگى نجات 
داد اما اراده اى در اين زمينه نبود، گفت: اين مسايل 
در حالى است كه واگذارى برخى از اين كارخانه ها 
و برندها به دست متخصصان و فعاالن توليد انجام 
نشــد و به عبارتى اين واحدها بــه رانت خواران و 
دالالن واگذار شــد به طورى كه در اين واگذارى ها 
بر اساس اصل 44و اصل خصوصى سازى عمل نشد.

رويه موفق واگذارى در آلمان 
وى با بيان اين كه به عنوان مثال يكى از شرايط 
واگذارى ها پولدار بودن خريداران اين كارخانه ها 
و برندها بود، خاطرنشــان كرد: در دوران بحران 
اقتصادى، دولت آلمان كارخانه هاى معروف اين 
كشــور را با رقم هاى بسيار ناچيز و تنها در قالب 
تعهد به توليدكنندگان و صنعتگران باسابقه واگذار 
كرد كه شرط آن نيز عدم تعديل نيروى انسانى و 
متوقف نشدن توليد و سپس بازپرداخت تسهيالت 
بود كه در ايران اين موضوع كامال برعكس اجرا شد. 
وى بــا بيان اينكــه برندهاى معروف كشــور با 
بى توجهى مســئوالن دست اندركار يكى پس از 
ديگرى در حال تعطيلى است، گفت: اين موارد در 
حالى مطرح مى شود كه هنوز حمايت، هدايت و 
نظارتى بر اين توليدكنندگان و صنعتگران قديمى 
انجام نمى شود كه اميدوارم بعد از اين همه سعى 
و خطا، خردمندى بر اقتصاد كشور حاكم شود.  

 مصيبت هاى دست به دست شدن توليد 
يكى ديگر از اعضاى اتــاق بازرگانى ايران هم با 
بيان اينكه طى سال هاى گذشته به دليل مصادره 
امــوال برخى شــركت هاى بــزرگ و معروف و 
واگذارى مديريت آن ها به بخش هاى دولتى هيچ 

كس پاسخگوى اين مشكالت بوجود آمده نبود، 
اظهارداشت: تا زمانى كه مديريت اين واحدها و 
برندها در دست بخش خصوصى بود هيچ مشكلى 
بــراى آن ها بوجود نيامد به طورى كه هم اكنون 
مى بينيد كه بســيارى از شركت هاى خصوصى 
ســودده و فعال هستند وعمده شركت هايى كه 
در دســت دولت و يا خصولتى اســت نمى تواند 

سوددهى داشته باشد. 
ابوالفضل خاكى با اشــاره به واگذارى هاى بدون 
برنامه شــركت ها و واحدهــا و برندهاى معروف 
توليدى وصنعتى طى ســال هاى قبــل، اظهار 
داشــت: اين بى برنامگى موجب خسارت هايى از 
جمله كاهش شديد نيروى انسانى و تعطيلى آن ها 
شد به طورى كه اين واگذارى ها بيشتر به صورت 
ملكى و زمين كارخانه بود كه به عنوان مثال زمين 
برخى از اين ملك ها در برخى شــهرها تا مترى 
5ميليون به فروش رفت و توليد آن مجموعه نيز 

نابود شد. 
رئيس اتاق بازرگانى قم با اشاره به اينكه حتى 
زمينى هــم براى اين كارخانه ها در نظر گرفته 
نشــد، تصريح كرد: در اين ميان بحث استفاده 
از برند واشتغال زايى مطرح نيست بلكه انتفاع 
از ســرمايه هاى اين واحد توليدى مطرح است 
كه متأسفانه ردپاى اين رانت خواران در خريد 
و اســتفاده از اين واحدهــا و برندهاى معروف 
به وضوح ديده مى شــود كه تنها راه نجات اين 
صنايــع قديمى و معروف نيــز بريدن پاى اين 
دالالن و رانت خواران از بخش توليد است. وى 
راه حــل اصلى ديگر را ايجاد شــرايطى خاص 
براى واگــذارى اين كارخانه هــا عنوان كرد و 
گفــت: به عنوان مثال بايد كارخانه را با قيمت 
بســيار نازل به توليد كننــده متخصص و يا با 
تجربــه واگذار كرد و براى وى شــرط هايى از 
جملــه حفظ نيروى انســانى و توليد به مدت 
30ســال در نظر گرفت و ســپس به تجهيز و 
نــوآورى آن و ارائه تســهيالت پرداخت كه در 
كشور ما اين موارد كامًال برعكس عمل مى شود. 
خاكى همچنين خواســتار توجه ويژه دولت به 
احياى برندهاى قديمى و معروف به عنوان يك 

هويت ملى در كشور شد. 

قدس علل تعطيلى شركت هاى معتبر در ايران را بررسى مى كند

تيغ دالالن بر گلوى برندهاى ايرانى

واگذارى برخى از 
اين كارخانه ها و 
برندها به دست 

متخصصان و 
فعاالن توليد انجام 

نشد و به عبارتى 
اين واحدها به 
رانت خواران و 

دالالن واگذار شد 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

پرستاران بايد ويزيت  داشته باشند  فارس: رئيس كل سازمان نظام پرستارى ايران گفت: تعرفه هاى پرستارى و هزينه ويزيت پرستارى را نبايد مردم از جيب پرداخت كنند و بايد بيمه ها 
آن را متقبل شوند. اصغر دالوندى افزود: شوراى عالى بيمه بايد هر چه زودتر تكليف تعرفه هاى پرستارى را نهايى كند. تعرفه پرستارى مورد رضايت و شان خدمات پرستارى نيست. دالوندى گفت: 

پرستار بايد ويزيت داشته باشد تا انگيزه خدمات براى پرستاران بيشتر شود. هيچ پزشكى بدون پروانه حق فعاليت ندارد، ولى متأسفانه زمينه فعاليت پرستارى داراى پروانه نيست.

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

 يادداشت شفاهى
دكتر ميثم ظهوريان

گفتارى از وحيد جليلى درباره توهم فروپاشى جمهورى اسالمى ايران در فضاى سياسى كشور

ترويج نا اميدى كار آرمان باختگان است
يادداشت

مدعيان مردم گرايى و تمناى 
ديكتاتورى از ولى فقيه

تاريخچه اين موضوع به دهه 70 و اواخر دوره 
هاشمى رفسنجانى برمى گردد كه برخى به 
دنبال تغيير قانون اساســى براى اســتمرار 

رياست جمهورى وى بودند.
پيشتر از آن در بازنگرى قانون اساسى و بويژه 
در اصل 114 كه محدوديت دو دوره اى مطرح 
مى شود، خطر استبداد و ديكتاتورى هم ديده 
مى شود. در انتخابات رياست جمهورى سال 
76 هم ديديم كه برخى به ولى فقيه پيشنهاد 
دادند كه انتخابــات را باطل اعالم كنيد، در 
ســال 82 هم برخى در انتخابات مجلس به 

دنبال اين موضوع بودند. 
اواخــر دوره خاتمى موضــوع محدود بودن 
اختيارات مطرح مى شــود و ناكامى دولت را 
به خاطر اين مى بينند كه همه كاره كشــور، 
رهبــرى اســت درحالى كه ايــن موضوع تا 
پيش ازايــن هيچ گاه از ســوى اصالح طلبان 
مطرح نشــده بــود و تنها زمانــى كه دچار 

ناكارآمدى شدند، چنين چيزى گفتند.
قبل از ســال 68 اگر چنين ادعايى مى شد، 
درســت بود چــون در آن زمــان اختيار با 
نخســت وزير بود، اما بعد از اصــالح قانون 
اساســى و حذف نخســت وزيرى، اختيارات 
رئيس جمهور به شــكل چشمگيرى افزايش 
پيدا كرد، در همان جا مطرح شد كه اينهمه 
اختيارات به ديكتاتورى ختم مى شــود، اما 
رهبرى كــه در آن زمان در اواخر رياســت 
جمهورى شــان بودنــد، از ايــن افزايــش 
اختيارات دفاع كردند. داليل ايشان اين بود: 
1-محدوديــت دو دوره اى 2-وجود رهبرى 
كه مانع ديكتاتورى رئيس جمهور مى شــود. 
متأســفانه كاركرد ولى فقيــه در اين زمينه 

بخوبى در جامعه شناخته شده نيست.
اواسط دوره اول احمدى نژاد، محسن رضايى 
احتمال حمله آمريكا به ايران و بروز جنگ را 
مطرح مى كند كه خود احمدى نژاد جلوى آن 
مى ايستد و تحليل مى كند كه محسن رضايى 
مى خواهــد وضعيت كشــور را در جنگ و 
فوق العاده نشان بدهد تا طبق قانون، مديريت 
كشور به يك شــخص نظامى مثل خودش 
برسد. اين نمونه ديگرى از رفتار ديكتاتورى 
اســت. در انتخابــات ســال 88 هــم تنوع 
درخواســت هاى ديكتاتورمآبانه را از رهبرى 
مى بينيم. در انتخابــات اخير هم نمونه اى از 
اين رفتار را مى بينيم. نهى احمدى نژاد توسط 
رهبر انقــالب براى كانديداتــورى به خاطر 
حمايت از دموكراســى بود تا مردم به خاطر 
يك نامزد به يك نامزد ديگر رأى ندهند. در 
تمام اين موارد مى بينيم كه رهبر انقالب در 
مقابل درخواست هاى ديكتاتورمآبانه ايستاده 
اســت. تمناى ديكتاتورى گاهى از ســوى 
جريان قدرت است، اما گاهى مردم هم آن را 
مى پذيرند، كشورى كه تجربه استبداد داشته 
باشد، پذيراى استبداد هست. گاهى نخبگان 
هم تمنــاى ديكتاتورى دارنــد و مى گويند 
براى توســعه و اقدام هــاى مصلحانه نياز به 
ديكتاتور داريم و مثال رضاشاه را مى آورند، اما 
دستاوردهايى كه به اسم رضاشاه مى نويسند، 
كار او نيست بلكه به خاطر شرايط اجتماعى 
است. گفته مى شود كه رضاشاه باعث انسجام 
كشور شده، اما انقالب روسيه و مشكالت مالى 
انگلستان بود كه باعث شد ايران را ترك كنند. 
بنيان گذارى ارتش هم كار رضاشاه نبود، ايده 
اصلــى آن از زمان اميركبير بــود و در زمان 
مشــروطه نيز علماى نجف به علماى تهران 
توصيه مى كنند كه فكر قشون كامل باشند. 
همين ارتشى كه به اسم رضاشاه مى زنند در 
جنگ جهانى دوم در مقابل بيگانگان از هم 
پاشيد. ديكتاتورى مصلحانه كه از سوى حتى 
حزب اللهى ها مطرح مى شــود از اين جنس 
اســت. نامه اخير 300 نفر به رهبرى هم از 
اين جنس اســت. يكى از درخواست هايشان 
انحــالل مجلــس و عــزل رئيس جمهور و 
انتخابات توســط رهبرى اســت.  برگزارى 
رئيــس قوه قضائيــه هم بركنار شــود، اين 
نه  كودتاست  ديكتاتورمآبانه  درخواست هاى 
اصالح. عده محدودى از نويسندگان اين نامه 
وابســته به يك جريان خاص و داراى چنين 
افكارى هستند و بقيه فقط ناراحت و ناراضى 
هستند.  يكى از آفت هاى كشورمان توقعات 
فراقانون از رهبرى اســت. اين توقعات باعث 
بدگمانى به رهبرى در جامعه هم مى شــود، 
درحالى كه رهبرى اعالم كردند بخشــى از 
نظام هستند نه خود نظام و پيچيدگى هاى 
سياسى و قانونى كشور اجازه چنين كارى را 
به رهبرى نمى دهد. اگر واقعيت هاى ساختار 
نظام را نشــان مى داديــم، هيچ كس چنين 
تصوراتى نمى كــرد و رابطه امــت و امامت 

خدشه دار نمى شد.
يكــى از داليل چنين نگاهى به منجى گرى 
افراطى و انتظار بازمى گردد كه انتظار معجزه 
دارند نــه قيام مردم و پررنگ شــدن نقش 
آن هــا در اداره و اصــالح جامعــه. تعابيرى 
همانند الناس على دين ملوكهم هم از جنس 
چنين تفكراتى است كه نقش مردم را ناديده 
مى گيرد. مشكل امروز جامعه ما يك خطاى 
ذهنى و تصور غلط از جايگاه رهبرى و ساختار 
نظام و كشور است كه توقع دارند رهبرى در 
همه چيز دخالت كنند و مردم نقشى نداشته 
باشــند. حكم حكومتى هم يك استثناست 
نه اينكه ســاختارهاى نظام را به هم بزند. از 

رهبرى نخواهيم ديكتاتور باشد.

 احسان صفرزاده

نگاه تمدنى و هويتى 
حلقه مفقوده جريانات مدعى فروپاشى

در چند سال اخير و متاثر از رشد برخى مشكالت اقتصادى و اجتماعى جريانات 
رسانه اى شكل گرفتند كه مدعى قرار گرفتن كشور در آستانه فروپاشى و بحران 
هستند. اگر چه پرچمدار كنونى چنين ادعايى جريان موسوم به بهار هستند اما 
تاريخ 4 دهه اى انقالب نشان مى دهد عالوه بر اين جريان، در مقاطع ديگر انقالب 
مشــابه چنين ادعايى را جريانات ديگرى نيز نموده اند كه نامه نهضت آزادى به 
حضرت امام در سال 67 و نامه جمعى از نمايندگان مجلس ششم موسوم به نامه 

جام زهر را مى توان در همين چارچوب دانست.
اين نوع نگاه را مى توان حاصل فقدان نگاه هويتى و تمدنى و برخوردارى از نگاه 
گلخانه اى و تحليل شرايط كشور براساس فرض غلط وجود كشور در يك سيستم 
بســته دانســت. اغلب اين افراد ايران را كشورى منقطع از فضاى جهانى و نبرد 

تمدنى در نظر مى گيرند. 
در حالى كه در واقعيت ما در يك سيســتم جهانــى زندگى مى كنيم و در اين 
سيســتم در يك جنگ تمدنى قرار داريم كه يك طرف آن غرب با تمام اعوان و 
انصارش و كشورهايى كه به نوعى كشورهاى اقمارى غرب محسوب مى شوند قرار 
دارد و در طرف ديگر جمهورى اسالمى هست و در اين جنگ اين ها بر هم كنش 

متقابل و تأثير و تأثر دارند. 
آن طرف صدها شبكه ماهواره اى دارد، ابزارهاى رسانه اى دارد، حربه هاى تبليغاتى 
دارد، در حوزه سياســى و اقتصادى عليه ما به شدت فعال است و ما هم به تبع 
همين فعاليت هــا را در برابر طرف مقابل داريم و اتفاقا به لحاظ حجم و قدرت 
ظاهرى ابزارهاى آن طرف چند ده برابر ما اســت. به عنوان مثال كل شبكه هاى 
فرامرزى رســانه اى  ايران شبكه پرس تى وى و العالم و هيسپين هستند كه آن 
ها هم شديدا تحت تحريم هستند و در عوض آن طرف صدها شبكه ماهواره اى 

فارسى زبان فقط خاص ايران ساخته است. 
در عين حــال اگر از لحاظ اين كنش متقابل نگاه كنيــم، در مجموع از لحاظ 
تاثيرگذارى عليرغم اينكه ما ابزارهايمان كمتر بوده، تاثيرگذارى  ما بر جبهه مقابل 
بسيار بيشتر بوده است. به عنوان يك مثال از تاثيرگذارى انقالب اسالمى در فضاى 

جهانى مى توان از كشور نيجريه نام برد. 
متاثر از انقالب در اين كشــور يك روحانى به نام شيخ زكزاكى پيدا مى شود كه 
به انقالب اســالمى و امام عالقمند مى شــود و دوره كوتاه تحصيالت حوزوى را 
مى گذراند. بازگشــت ايشان به كشــور خودش، منشأ شيعه شدن نزديك به ده 

ميليون نفر فقط در اين كشور هست. 
در عراق شيعيان از يك اكثريت تحت ظلم حكومت سكوالر بعثى تبديل به قدرت 
موثر و اصلى در اين كشور مى شوند. البته شايد گفته شود رفتن رژيم بعث حاصل 
حمله آمريكا بود. ولى واقعيت اين اســت كه آمريكا نقشه اش براى عراق 180 

درجه متفاوت از وضعيت فعلى بود. 
آمريــكا در عراق همانند تجربه اش در  آلمــان و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانى 
به دنبال يك طرح ملت ســازى براى ايجاد يك ملت وابسته به لحاظ فرهنگى و 
سياسى به خودش بود. در اين فضا حضور انقالب اسالمى و نيروهاى متاثر از آن 
باعث به هم خوردن بنيادى اين معادالت شد. نقشه ايجاد كشور مستقل كردستان 
نقشه ديگرى بود كه طرح آن از سال 1991 و بعد از جنگ اول خليج فارس به 
صورت موازى در سوريه و عراق و تركيه و ايران پيش مى رفت كه اين طرح نيز 
در ماجراى كركوك بر اثر طرح انقالب اســالمى و نيروهاى نزديك به انقالب در 

عرض دو روز فروپاشيد. 
در لبنان متاثر از انقالب شيعه از يك اقليت بى هويت كه به تعبير شهيد چمران 
اگر مى خواستند كار سياسى كنند مجبور مى شدند در احزاب كمونيست عضو 
شوند، تبديل به يك قدرت مهم شده است كه بدون موافقت شيعيان انقالبى آنجا 

هيچ تصميم مهمى گرفته نمى شود. 
در يمن آقاى حســين بدرالدين الحوثى همين نقش را ايفا كرد و شيعيان يمن 
را كه نقشى در عرصه سياسى نداشتند تبديل به جريانى نموده كه 3 سال است 
در برابر پنجمين زرادخانه تســليحاتى دنيا و متحدانش ايستادند. حتى جريان 
هاى اهل سنتى مثل حماس، جبهه نجات الجزاير، حزب سعادت در تركيه و ... 
هم بعد از انقالب اسالمى نقش موثر و پررنگ ترى در فضاى سياسى كشورهاى 

خودشان پيدا مى كنند. 
در برابر اين نگاه تصويرى نيز به طور مستمر از طريق برخى رسانه ها به فضاى 
اجتماعى تزريق مى شود؟ اين تصوير معموال بازنمايى كننده كشورى است كه 
مسئولين آن همه دزد هستند، قواى سه گانه باالتفاق فاسد هستند، مردم از نظام 

بريده اند و رهبرى هم از مسائل كشور بى اطالع است. 
آيا واقعا معقول اســت تمام دنياى اســتكبار از آمريكا و اروپــا و اقمار آن ها در 
كشــورهاى عربى حاشيه خليج فارس انواع طرح هاى نظامى و تحريم اقتصادى 
و سياسى و جنگ ســايبرى را عليه اين كشور طراحى كنند تا جلوى نفوذ آن 
را بگيرند؟! اين كشورى كه سياه نمايى برخى رسانه ها ترسيم مى كند به طور 
طبيعى بايد از هم بپاشد. از هيالرى كلينتون در انتهاى دوره وزارت خارجه اش در 
مصاحبه اى مطبوعاتى پرسيدند سه مشكل اصلى شما در دوره وزارت خارجه تان 
چه بوده است؟ در پاسخ گفت ايران،  بعد ايران و بعد ايران. به نظر مى رسد يكى 
از عوامل مهم اين نوع نگرش به شــرايط كشور ناشى از ضعف در نگاه تمدنى و 

كالن نگر و جهانى است.

يك مقام مسئول خبر داد
بازگشت هزار نخبه ايرانى به كشور

مهر: قائم مقام در امور بين الملل معاونت 
علمى از بازگشت 1000 نخبه به كشور 
خبــرداد و گفت: اين نخبــگان اكنون 
در كشــور با راه اندازى استارتاپ هايى، 
بسيارى از دانش آموختگان را مشغول به 
كار كرده اند. على مرتضى بيرنگ اظهار 
كرد: طى ســه سال گذشته در راستاى 

برنامه همكارى با متخصصان و كارآفرينان خارج از كشور كه توسط معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى و بنياد ملى نخبگان در حال انجام بوده، تعدادى از اين 

افراد به كشور بازگشته اند. 
وى افــزود: در قالب ايــن برنامه 1000 نفر از متخصصــان و كارآفرينان ايرانى 
برجســته از خارج به ايران برگشــته اند و كارهاى پژوهشــى وآكادميك را در 
پژوهشــگاه ها، شركت هاى دانش بنيان و اســتارتاپ ها انجام مى دهند. بيرنگ 
خاطرنشــان كرد: تاكنون و براساس آخرين آمار، 62 شركت و استارتاپ توسط 
نخبگان بازگشــته به كشــور راه اندازى شــده كه در هر يك از اين شركت ها 
بيش از 50 نفر از افرادى كه به كشــور بازگشــته اند، مشــغول به كار شده اند. 

مديركل عتبات سازمان حج اعالم كرد
شرايط دريافت وام بدون بهره زيارت عتبات عاليات 

تسنيم: مديــركل عتبات سازمان حج 
در آســتانه آغاز دوميــن مرحله  اعزام 
زائران ايرانى به عراق از دهم خرداد ماه، 
جزئيات بسته سفر ارزان قيمت عتبات 
عاليات و نحــوه دريافت وام بدون بهره 

زيارت را تشريح كرد. 
مرتضى آقايى درباره بسته زيارت ارزان 

عراق كه مشــمول وام 500 هزار تومانى مى شــود و هزينه اين سفر را به كمتر 
از 900 هزار تومان رســانده است، گفت: سفر ارزان بيشتر به استان ها و مناطق 
محروم تعلق دارد؛ بنابراين قرار نيست وام زيارت به هر شخص مراجعه كننده اى 

پرداخت شود. 
وى با بيان اينكه اعتبار اين وام از طريق شركت مركزى دفاتر زيارتى سراسر كشور 
(شمســا) تأمين شده، افزود: اين شــركت افراد كم توان و مشتاق زيارت عتبات 
عاليات را شناسايى و به اين بانك براى دريافت وام معرفى مى كند كه اين اشخاص 
نيز با ارائه تضمين هاى الزم از وام 500 هزار تومانى بهره مند مى شوند البته اين وام 
به حساب شركت مركزى زيارتى در استان واريز مى شود و زائر مابه التفاوت هزينه 
سفر خود را پرداخت مى كند كه سرجمع هزينه آن به كمتر از 900 هزار تومان 

مى رسد كه حدود 500 هزار تومان آن، وام زيارت است. 
وى توضيــح داد: ايــن وام بــدون بهــره اســت و فقــط دو درصــد كارمزد 
دارد كــه حــدود 10 هــزار تومــان مى شــود و از اصــل مبلغ كســر و باقى 
مانــده آن به حســاب شــركت مركــزى زيارتــى اســتان واريز مى شــود. 

خبر

 قائم مقام در امور بين الملل معاونت 
 نخبه به كشور 
خبــرداد و گفت: اين نخبــگان اكنون 
در كشــور با راه اندازى استارتاپ هايى، 
بسيارى از دانش آموختگان را مشغول به 
كار كرده اند. على مرتضى بيرنگ اظهار 
كرد: طى ســه سال گذشته در راستاى 

برنامه همكارى با متخصصان و كارآفرينان خارج از كشور كه توسط معاونت علمى 

مديــركل عتبات سازمان حج 
در آســتانه آغاز دوميــن مرحله  اعزام 
زائران ايرانى به عراق از دهم خرداد ماه، 
جزئيات بسته سفر ارزان قيمت عتبات 
عاليات و نحــوه دريافت وام بدون بهره 

مرتضى آقايى درباره بسته زيارت ارزان 
 هزار تومانى مى شــود و هزينه اين سفر را به كمتر 
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 جامعه/ مهدى پناهى  وحيد جليلى 
ايــن جريــان را يك فرصت مناســب 
مى دانــد كه در معــارف انقالب و دين 
تأمــالت بيشــترى كنيم و بــراى پيدا 
كردن پاسخ هايى در جهت تبيين وضع 
موجود منابــع معرفتى خودمان را ورق 
بزنيم تا ببينيم حرف تازه اى براى گفتند 
دارند يا نه.  اين فعال فرهنگى مى گويد: 
«خوشــبختانه فرصت هاى خوبى پيش 
مى آيــد كه بنا بر احاديث شــريف ائمه 
معصوم (ع)، معــارف دينى ما تا قيامت 
تازه هســتند و وقتى بــه آن ها مراجعه 
مى كنيــم مى بينيم به دقت و روشــنى 
مى توانند شــرايط ما را توضيح بدهند و 
براى رفتن به سمت افق هاى نورانى تر را 

پيش روى مؤمنان بگذارند.»
وى ادامه مى دهد: «امــروز مى بينيم كه 
چهره هاى جديدى بــه طيف ديمنتورها 
در حال اضافه شدن هستند، اما ماجراى 
انسداد و بن بست و هشــدار به فروپاشى 
اين افراد چيســت كه هم از حلقوم يك 
ســرى ســلطنت  طلب ها و منافقيــن و 
ضدانقالب ها درمى آيد و هم از زبان كسانى 
كه درگذشــته نزديك در كاروان انقالب 
حضور داشتند. آيا آن سلطنت طلب ها هم 
نگران فروپاشى جمهورى اسالمى هستند 
و هشدار مى دهند كه جلوى آن را بگيرند؟ 
مثل همين دوستانى كه مى گويند دلمان 
مى سوزد كه از فروپاشى سخن مى گوييم.»

مخملباف  از  تاريخى  نمونه هاى   
تا سروش و نهضت آزادى

مســئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگى 
انقالب اســالمى پاسخ به اين پرسش را 
در دو بعــد تاريخــى و نظرى مى داند و 
در خصــوص بعد تاريخــى اش به نمونه  
افــراد مختلفــى اشــاره و ويژگى هاى 
مشتركشان را تشريح مى كند: «به لحاظ 
تاريخى از همان ســال 58 چه ليبرال ها 
و ماركسيســت ها و چــه مذهبى ها در 
مقاطع گوناگون ادعاى فروپاشى نزديك 
جمهورى اســالمى را مى كردند، ويژگى 

مشتركشان هم قاطع حرف زدن بود. 
يــك نمونــه مخملبــاف اســت كه به 
نمونه هاى امروزى شــباهت بيشــترى 
دارد، او علمــدار عدالت خواهى در زمان 
خودش، مايه اميد  مبدأ تحول بود، آثار 
و سخنانش هم هست، ارادت و وابستگى 
جماعت انقالبى به او هم مشخص است. 
اين آدم نه تنها ريزش كرد بلكه به جبهه 

مقابل پيوست.» 
وى فيلم شب هاى زاينده رود مخملباف 
را جمع بندى نگاه او از دهه اول انقالب 
مى دانــد و مى گويد: «صبر الزم اســت 
كه مشخص شــود آن حرف هاى قطعى 
هشــدار گونه چه مقدار واقعيت داشته 
است. اكنون كه 30 سال گذشته معلوم 
مى شــود كه آيا انقالب فروپاشــيده يا 

مخملباف؟»

 پيوند غرب زده ها و غرب ستيزان
وى با بيان اين كــه «نهضت آزادى نمونه 
ديگرى است كه 90 نفرشان نامه نوشتند 
و مضامينش شبيه نامه هاى امروزى است. 
مثًال در عدالت به هيچ جا نرســيده ايم يا 

حكومت با مردم فاصله دارد. 
دكتر ســروش هم نمونه ديگرى اســت 
كه فروپاشــى واليت فقيه را مطرح كرد، 

درســت زمانى كــه امام تفكر اســالم 
انقالبــى و اســالم آمريكايــى را مطرح 
مى كــرد» به پيونــد دو جريان متفاوت 
اشــاره مى كند و مى گويد: «حرف هايى 
كــه در يك ســال اخير بويــژه پس از 
نشان  مى شــود  مطرح  عمدتاً  انتخابات 
مى دهد كــه هم غربزده هــاى عميق و 
هم مدعيان غرب شناسى و غرب ستيزى 
به ائتالف نانوشــته اى رســيده اند و اين 

حرف ها را مى زنند.»

 تئورى مسئوليت گريزى
مسئول شوراى سياست گذارى جشنواره 
عمــار بــا مطرح كــردن «مســئوليت 
گريــزى» كه برخــى دنبــال تئوريزه 
كردن آن هستند، ادامه مى دهد: «براى 

رســيدن به هر هدفى تالش و كوشش 
الزم است، رسيدن به هر قله اى لوازمى 
دارد و بايــد مقدماتــش را آماده كرد، 
عده اى هم در مســير كم مى آورند. بعد 
از مرداد 32 جريان هاى زيادى در كشور 
شــكل گرفتند كه عمدتاً مذهبى بودند 
و بــا 15 خرداد اوج گرفتند، اما در دهه 
50 عده اى از آن ها كه ســابقه مذهبى 
داشــتند و با ادبيات دينى وارد مبارزه 
شده بودند، بيانيه تغيير ايدئولوژى دادند 
و گفتند اســالم دين مبارزه نيست بلكه 

ماركسيست علم مبارزه است.»

 عدالت خواهى فردى يا جمعى؟
جليلــى اشــاره اى به معنويــت فردى و 
خطرات آن و مشابهتش با عدالت خواهى 

فــردى مى كند و مى گويــد: «يك زمانى 
برخى دنبال معنويت فردى بودند همان 
زمان تذكــر مى دادم كه اين نوع معنويت 
ايده آل اسالم نيست معنويت فردى نبايد 
موجب تخريــب آحاد بشــود.  اكنون با 
عدالت  مناســكى مواجه هستيم! امامت 
در انديشه اســالمى نخ تسبيح معنويت 
و عدالت اســت. همان طــور كه معنويت 
اشــرافى داريم عدالت طلبى اشرافى هم 
مى توانيم داشته باشيم.» مسئول شوراى 
سياست گذارى جشــنواره عمار در ادامه 
تحليل نظرى اين جريان به مفهوم قرآنى 
ارجاف اشاره مى كند و مى گويد: «ارجاف 

بــه معناى خالــى كردن 
دل مــردم اســت، بعضى 
از نوشــته هاى اخير كامًال 
اســت  همين  كاركردش 
تا ميدان جهــاد و مبارزه 
با اســتكبار خالى شــود. 
ســوريه  چرا  مى گوينــد 
آقــاى حججى  رفتيــد؟ 
ســلطه جويى  شهيد  چرا 
شدى؟  ســليمانى  قاسم 
در  دارند.  تصوراتى  چنين 
برابر سخن رهبرى درباره 
ايرانى  از كاالى  حمايــت 
مى گوينــد ايــن حرف ها 

براى سرگرمى مردم است و 
بايد مثل سال 57 انقالب كرد.»

 در مقابله يأس افكنان چه بايد كرد؟
وى بخــش پايانى ســخنانش را به ارائه 
راهكار در مقابل ايــن جريان يأس افكن 
اختصــاص مى دهد و مى گويــد: «ديدن 
صرفاً سياهى ها اشتباه است، بخصوص اگر 
واقعاً سياهى باشد چون آن ها كارآمدترين 
بخش ها را ســياه مى بينند، وقتى حضور 
ايران در سوريه را مى زنند معلوم است كه 
با بقيه بخش هاى نظام چه مى كنند. اين ها 
دنبال شــكوفايى انقالب نيستند.  زمان 
همه چيز را نشان خواهد داد كه آيا انقالب 
اسالمى فروپاشيده يا شما؟ ما در بهترين 
وضع هســتيم، ولى دو رويكــرد در حال 
جنگ هستند. يكى مى خواهد با استفاده 
از ظرفيت ها مشكالت جمهورى اسالمى 
را حل كند و يكــى مى خواهد جمهورى 
اســالمى را با مشــكالت حل كند. آحاد 
مردم بايستى احساس مسئوليت كنند و 
اگر اين اتفاق بيفتد مشكالت يكى پس از 

ديگرى حل مى شود.»

دو رويكرد در حال 
جنگ هستند. 
يكى مى خواهد 

با استفاده 
از ظرفيت ها 

مشكالت جمهورى 
اسالمى را حل كند 

و يكى مى خواهد 
جمهورى اسالمى 

را با مشكالت 
حل كند

بــــــــرش

بروز انقالب اســالمى پديده اى منحصر به فرد بود و امروز بعد از چهل سال، تثبيت 
و ماندگارى آن نيز پديده اى منحصر به فرد شــده است چرا كه طى اين چهل سال 
تغيير و تحوالت جامعه آن قدر پيچيده بــوده كه نه تنها نظريه «انقالب ها فرزندان 
خود را مى خورند» رد شــد بلكه در پروژه اى ناخواســته يا خواسته مدعيان اوليه 
انقالبيون، امروز به دنبال اضمحالل و تغيير انقالب اسالمى هستند البته با ادبيات و 
گفتمان اصالح و رجوع به اصول اوليه انقالب اسالمى.  طى اين چهل سال دولت هاى 
مختلفى با گرايش هاى سياسى متضاد برســركار آمدند اما برخى از آنها آرمان هاى 
انقالب اسالمى را به چالش كشــيده اند. از اين جهت رهبر معظم انقالب هر ساله و 
در مناســبت هاى مختلف به ويژه سخنرانى ابتداى سال، مراسم سالگرد رحلت امام 
خمينى(ره) و ديدار با دانشجويان به بازخوانى آرمان هاى امام خمينى(ره) و مسير طى 
شده چهل ساله پرداخته اند. در ديدار دو روز پيش رهبر معظم انقالب با دانشجويان 
به مناســبت ماه مبارك رمضان، اين بازخوانى بار ديگر صراحتا تكرار شد.  «از اول 
انقالب يك تفكر غلطى وجود داشت كه انقالب تا وقت تشكيل نظام است وقتى كه 
نظام تشكيل شد و نهادها و مقررات و ديوان ساالرى و مانند اينها مستقر شد.  ديگر 
انقالب برود دنبال كارش. ديگر كارى با انقالب نداريم، انقالب را هم معنا ميكنند به 
تنش و دعوا.» يا «نظام را نفى كنند به عنوان اين كه ما انقالبى هستيم؛ ارزشهاى نظام، 
اركان نظام، بنيان هاى نظام را زير ســوال ببرند به عنوان اين كه ما انقالبى هستيم، 
انقالبى گيرى به معناى ويرانگرى نيســت، انقالبى گرى فقط در بســتر و مسير نظام 
اسالمى امكان پذير است. انقالبى گرى، ساختار شكنى نيست.» اما ضمير سخن ايشان 
كيست؟ چه كسانى طى چهل سال اخير تالش كردند كه ضمن زير سوال بردن مفهوم 
انقالبى گرى، مفهومى جعلى از انقالب ارائه بدهند؟ نمونه هاى مصداقى تاريخى زيادى 
در اين زمينه وجود دارد ولى دو دوره دولت اخير بيشتر از همه مى تواند در اين زمينه 

مورد توجه قرارگيرد.  
رهبر معظم انقالب در حالى كه همواره پدرانه حامى دولت ها بودند ولى در موارد متعددى 
تذكرات صريحى  دادند از جمله در ديدار مسئوالن و اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات 
اسالمى كه فرمودند «كسانى كه همه امكانات كشور دستشان هست يا بوده حق ندارند 
نقش اپوزيسيون بازى كنند.» اين بازيگران داخلى اپوزيسيون، حاميانى اجتماعى ولو اندك 
نيز دارند كه در برهه هاى خاص غوغاساالرى مى كنند و با نامه نگارى يا بست نشينى سعى 
در جلب توجه دارند. جمعى از فعالين فرهنگى و دانشجويى در سيزدهمين نشست گفتار 
عصر در حسينيه هنر مشهد، تحليل اين جريان را از زبان وحيد جليلى شنيدند. عالوه 
بر اين ميثم ظهوريان و احسان صفرزاده ابعاد مختلف اين جريان را نقد و بررسى كردند.

وحيد جليلى چندى پيش نظريه هجوم ديمنتورها به انقالب اسالمى را مطرح كرده بود، 
ديمنتور يا ديوانه ساز نام موجودى در فيلم هاى هرى پاتر است كه وظيفه اش گرفتن اميد، 

نشاط و روحيه از افراد است. 

پيش درآمد

كمبود شديد معلم، آموزش و پرورش را از پا در مى آورد!

چرا آموزش و پرورش با جذب حق التدريسى ها مخالف است؟

پشت ويترين

اين  روبه روست.  معلم  كمبود  با  پرورش  و  آموزش  جامعه: 
موضوع را هم، معلمان مى دانند، هم اولياى دانش آموزان و هم 

مسئوالن و تصميم گيرندگان اين خانواده پر جمعيت كشور.
و  برنامه ريزى  مركز  رئيس  كه  بود  امسال  ماه  ارديبهشت 
نيروى انسانى اين وزارتخانه گفته بود كمبود شديد معلم 

در سال 99 آموزش و پرورش را از پا در مى آورد!
اسفنديار چهاربند با بيان اينكه از سال آينده تعداد شاغالن 
و بازنشسته ها برابر مى شود و تاسال 1401 يك ميليون و 
خواهيم  انسانى  نيروى  هزار  و 830  بازنشسته  هزار   150
داشت از حدود 300 هزار نفر كمبود نيروى انسانى در مهر 

97 خبر داده بود.
و  آموزش  وزارت  مسئوالن  و  چهاربند  كه  طور  آن  حاال 
پرورش مى گويند در مهر 97 از اين 300 هزار نفر كمبود 
84  هزار نفر را در قالب حق التدريس و خريد خدمات تأمين 

خواهد شد و بقيه اين نياز تأمين نمى شوند.
جز  چاره اى  پرورش  و  آموزش  كمبود  اين  جبران  براى 
استفاده از نيروهاى حق التدريس ندارد.موضوعى كه نشان 
مى دهد چندان هم تمايلى براى آن از سوى اين وزارتخانه 

وجود ندارد.

 بن بست يك طرح
معلمان حق  استخدام  تكليف  تعيين  انگار طرح  از سويى 
التدريس هم طلسم شده است چراكه بيش از 10 بار در 

صحن مجلس رأى نياورده و به بن بست خورده است.
 10 و  بوده  مجلس  كار  دستور  در   88 سال  از  طرح  اين 
از  به داليل مختلفى  بار راهى صحن علنى مجلس شد و 

آمار  نبود  و  شرايط  واجدان  تعداد  نبودن  مشخص  جمله 
آموزش  توسط  التدريسى  حق  معلمان  تعداد  از  مشخص 
و پرورش بازگشته و البته در هر مرحله ورود اين طرح به 
صحن الحاقيه و تبصره هايى براى چگونگى تعيين تكليف 
التدريسى  ها به طرح اضافه شده، ولى در نهايت نظر  حق 

نمايندگان را جلب نكرده است.
بطحايى وزير آموزش و پرورش هم آبان ماه سال گذشته 
از برنامه جامع اين وزارتخانه براى چگونگى جذب نيروهاى 
و  رفتارها  هم  آن  از  پس  اما  بود،  داده  خبر  حق التدريس 
گفته هاى برخى از مسئوالن آموزش و پرورش چيزى جز 
اين را نشان مى داد تا اينكه باالخره ديروز رئيس مركز منابع 
انسانى وزارت آموزش و پرورش در گفت وگويى تفصيلى با 
خانه ملت به اين موضوع كه چرا آموزش و پرورش مخالف 
جذب نيروهاى حق التدريس و به ثمر رسيدن طرح مجلس 

است پاسخ داد.

 توانمندى حق التدريسى ها زير سؤال
چهاربند با بيان اينكه سه مؤلفه اصلى براى پذيرش معلم 
«جنسيت»، «محدوده محل خدمت» و «رشته تحصيلى» 
است تأكيد كرد: نيروهاى حق التدريس تناسبى با نيازهاى 

كنونى ندارند.
براى  التدريس  حق  نيروهاى  توانايى  چهاربند  اسفنديار 
براى مثال  و  برد  زير سؤال  را  تدريس مواد درسى جديد 
گفت: 180 ماده درسى جديد كه در تحول بنيادين آموزش 
و پرورش تعريف شده، وجود دارد؛ كداميك از افرادى كه 
قابليت  مى شوند،  مجلس  آموزش  كميسيون  طرح  شامل 

تفكر  بحث  در  نمونه  براى  دارند  را  موارد  اين  در  تدريس 
و سواد رسانه اى، يك نفر را در بين اين جمعيت نمى توان 

پيدا كرد كه قادر به تدريس اين امر باشد.
چهاربند با بيان اينكه تحميل كردن جمعيت چند ده هزار 
نفرى حق التدريسى ها مانع جذب نيازهاى واقعى آموزش 
و پرورش مى شود و نتيجه اين كار ورود جمعيت كثيرى 
از نيروهاى ناكارآمد و مازاد به آموزش و پرورش است كه 
فقط بار مالى سنگينى را به وزارتخانه تحميل مى كنند و 

تناسبى با نيازهاى آن ندارند.

 آزمون هم كارساز نيست!
و  آموزش  كه  عددى  از  سوم  دو  كه  دارد  توجيهى  چه 
پرورش اجازه استخدام دارد، به جذب افرادى تعلق گيرد 

كه به آن ها نيازى نيست.
كميسيون  كه  آزمون  برگزارى  پيشنهاد  حتى  چهاربند؛ 
آموزش مجلس و برخى ديگر از مسئوالن آموزش و پرورش 
هم  را  مى كنند  مطرح  التدريسى ها  حق  استخدام  براى 
بين  برگزارى آزمون تخصصى  ندارد و معتقد است:  قبول 
اگر  مى گويد:  او  نمى كند.  را حل  مشكلى  التدريسان  حق 
بخواهيم از خود اين افراد آزمون بگيريم دوباره با خودشان 

مقايسه مى شوند و مشكلى را حل نمى كند.
اول  حرف  سرانجام  ديد  بايد  اظهارات،  در  تناقض  اين  با 
مى زند.  مرجعى  چه  را  التدريسى ها  حق  استخدام  آخر  و 
به  چشم  استخدام  اميد  به  امروز  تا  كه  جمعيت  اين  آيا 
چندين  آرزوى  به  بود  دوخته  مسئوالن  و  وزير  وعده هاى 

ساله خود خواهد رسيد.
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روزنامـه صبـح ايـران

جشنواره هندوستان در ايران برگزار مى شود  آستارا- قدس: رايزن فرهنگى سفارت هندوستان در كشورمان گفت: جشنواره هندوستان با هدف تقويت مناسبات فرهنگى ايران و هند، با 
برپايى نمايشگاه آثار فرهنگى و صنايع دستى و كنسرت موسيقى ظرف دو ماه آينده در ايران برگزار خواهد شد. مهدى باغفلكى در حاشيه ورود اتومبيلرانان رالى كريدور بين المللى شمال - جنوب به 
ايران از مرز آستارا افزود: در سفر اخير رئيس جمهورى ايران به هندوستان، تفاهمنامه مشترك برگزارى اين جشنواره منعقد و با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ايران 

برگزار خواهد شد.وى اظهار كرد: شهرهاى تهران، اصفهان و شيراز ميزبان جشنواره هندوستان خواهند بود. 

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

 زابــل- قدس:مردم شــمال اســتان 
سيستان و بلوچستان كه معيشت آن ها با 
كشاورزى و دامپرورى گره خورده است، 
سال هاســت كه به دليل خشكســالى و 
خشكيدگى ناشــى از رودخانه هيرمند و 
درياچه هامون در تنگناى اقتصادى قرار 

دارند.
بــه گفتــه كارشناســان خشكســالى 
پــى در پى در اين اســتان اثرات مخرب 
فراوانى در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
فرهنگى و زيســت محيطى وارد كرده به 
طــورى كه كاهش ذخايــر آبى، افزايش 
كانون هــاى بحرانــى ريزگردهــا و روند 
شــور شــدن زمين هاى زراعــى، از بين 
رفتن مراتع و پوشش گياهى در منطقه، 
مهاجرت و به وجود آمدن حاشيه نشينى 
در اطراف شهرهاى بزرگ و خشك شدن 
ذخاير آب زير زمينــى و قنوات از جمله 

اين مشكالت است.
مردم شــمال سيســتان و 
بلوچســتان از ســال 76 تا 
كنون با خشكســالى دست 
به گريبانند، اما متأسفانه در 
ســال هاى اخير بويژه سال 
با قطع كامل  زراعى جارى 
آب رودخانه هيرمند شاهد 
خشكسالى شــديد در اين 
منطقه هستيم به طورى كه 
به بخش زيــادى از باغ ها و 
زمين هاى كشاورزى منطقه 

خسارت وارد آمده است.

  چوب حراج
با توجه به كمبود علوفه و نبود كشت علف 
براى تغذيه دام ها، دالالن و سودجويان به 
اين حوزه ورود كرده و به كمترين ميزان 

دام ها را از دامداران خريدارى مى كنند.
امسال تنها يك بار آب به مزارع كشاورزى 
رســيد و اين امر عاملى شد تا سيستان 
سال زراعى بسيار سختى را به دليل نبود 
آب تجربــه كند چراكه ميزان برداشــت 

گندم و در پــى آن تأمين علوفه به صفر 
رسيد.

با توجه به عدم برداشت علوفه در سيستان 
دامداران با مشــكل بسيار بزرگى جهت 
تغذيه دام خود روبه رو شده اند به طورى 
كه اين موضوع ســبب فروش دام توسط 
دامــداران و در پــى آن هجوم دالالن به 
منطقه شده تا حاصل دست رنج دامداران 
را به قيمت پايين به يغما ببرند. نبود آب 
براى كشت و زرع و همچنين قهر طبيعت 
موجب سايه گسترانيدن فقر بر سر مراتع 
و منابــع طبيعى حال دامان دام هاى اين 
اســتان را گرفته و آن ها را نسبت به روز 
گذشته نحيف تر مى كند تا آنجا كه نبود 
علوفه موجب شده تا صاحبان آن ها براى 
جلوگيرى از تلف شدن دام ها چوب حراج 

در بازار بردارند.

 دامداران چشم انتظار تأمين علوفه
فرماندار زابل با بيــان اينكه براى تأمين 
علوفــه دامــداران اميدواريم بــزودى از 
طرف وزارت جهاد كشاورزى علوفه وارد 
منطقه شــود و در اختيار دامداران قرار 

گيرد، اظهار كرد: متأســفانه دالل ها در 
سيستان مشكالت بسيارى را ايجاد كرده 
و دامداران نيز متأســفانه به دليل كمبود 
علوفه مجبــور به فــروش دام هاى خود 

هستند.
هوشــنگ ناظرى افزود: در ســال زراعى 
گذشــته همزمان با اســتفاده از مخازن 
ذخيره سازى، آوردهاى هيرمند هم براى 
تأميــن آب زمين هاى كشــاورزى وجود 
داشــت، اما امســال با توجه به نبود اين 
آب نتوانســتيم به شكل مكمل آب مورد 
نياز را رهاسازى كنيم و اين مسئله سبب 
خشك شدن بخش زيادى از محصوالت 
كشــاورزى مانند گندم، جو، پياز، سير، 

يونجه و شبدر در منطقه شد. 
 وى تصريــح كــرد: در بحــث دام نيز با 
مشكالت زيادى روبه رو شديم در گذشته 
وقتى كه علوفه را نمى توانســتيم تأمين 
كنيم، بخشى از كشــت ها صرف مصرف 
دام هاى منطقه مى شــد، امــا با توجه به 
خشكسالى اكنون دام ها همان محصوالت 
خشك شده روى زمين را هم نمى خورند 
چــون تغيير مزه داده و به ســمت تلخى 

رفتــه و ديگر قابل اســتفاده براى دام ها 
نيست. 

وى تأكيد كرد: برنامه ريزى شــده علوفه 
مورد نياز دام ها از ســاير مناطق كشــور 
وارد شــود و اين وظيفه بر عهده شركت 

پشتيبانى دام و تعاون روستايى است. 

  وضعيت بحرانى 
رئيــس جهاد كشــاورزى سيســتان و 
بلوچســتان نيز گفــت: مــا در منطقه 
سيســتان سال زراعى را از دست داده ايم 
چرا كه با وجود آب در منطقه، بخشى از 
كشاورزان زمين هاى خود را ِكشت كردند 
كه به دليل خشكسالى و عدم وجود آب 
براى آبيارى مزارع، كشاورزان نتوانستند 

به محصول دست پيدا كنند.
مجتبى پيرى افــزود: با توجه به كاهش 
نزوالت جوى سيســتان و بلوچستان در 

بحرانى ترين وضعيت بى آبى قرار دارد.
وى جمعيت دام سنگين سيستان را 40 
هزار رأس و دام سبك را 800 هزار رأس 
عنوان و افزود: از آنجا كه خشكسالى اخير 
بــه فعاالن اين بخش نيز خســارت وارد 
كرده، تأمين 4000 تــن علوفه يارانه اى 
دام از محل اعتبارات اســتانى در دستور 

كار قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه اين مقدار علوفه دام تنها 
پاسخگوى دو ماه دامداران منطقه است، 
تصريح كرد: ضرورى اســت براى تأمين 
دام دامپروران تا پايان سال اقدام هاى الزم 
در دستور كار مسئوالن قرار گيرد. پيرى 
خســارت وارد شــده به حوزه دامپرورى 
شــمال سيستان و بلوچستان را افزون بر 

40 ميليارد تومان ذكر كرد.
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى با اشاره 
بــه كاهش قيمت كاه ســفيد بــا توزيع 
علوفه هاى يارانــه اى، گفت: از 160 هزار 
هكتار زمين قابل كشت منطقه سيستان، 
تنها 46 هزار هكتار كشــت شده كه اين 
ميزان كشت هم با خسارت صد در صدى 

روبه رو شد.

 سيستان و بلوچستان با كمبود علوفه روبه رو است

دامداران سيستان در دام خشكسالى

بانوى كارآفرين مازندرانى زنان زندانى را آزاد مى كند
ســارى- ايرنا: «مريم نصيــرى» بانوى 
كارآفرين مازندرانى اعــالم كرد كه يك 
درصد درآمد شركتش را براى آزاد كردن 
بانوانى كه به خاطــر جرايم غيرعمد در 
زندان هاى اســتان هســتند، اختصاص 

مى دهد.
اين بانوى خير مازندرانى درباره انگيزه اش 
از ايــن اقــدام گفت: مشــكالت در داد 
و ســتدهاى مالى و اقتصادى، تصادفات فوتى و جرحى و بدهى ناشــى از آن و 
همچنيــن مقوله مهريه همواره همه افراد جامعــه را تهديد مى كند و به همين 
خاطر همه شــهروندان نيك انديش بايد براى حل اين مشــكالت به كمك هم 

بشتا  بند.
وى افزود: اعتقادم بر اين است كه همه افراد جامعه فاصله شان با زندانيان جرائم 
غير عمد تنها يك قدم يا يك حادثه و محاسبه اشتباه است و همه ما در معرض 
چنين وضعيتى قرار داريم و تنها با دســتگيرى از يكديگر اســت كه مى توانيم 

سنگينى اين بار سنگين را كاهش دهيم.

افزايش 13درصدى صادرات غير نفتى بندر شهيد رجايى
بندرعباس- قدس: مديركل بنــادر و دريانوردى هرمزگان گفت: طى ماه هاى 
فروردين و ارديبهشــت ماه امســال، 6 ميليون و 66 هزار تن كاالى غير نفتى از 
بندرشهيد رجايى صادر شد كه اين ميزان رشد 13 درصدى نسبت به مدت مشابه 

سال قبل دارد. 
اهللا مراد عفيفى پور در جمع خبرنگاران افزود: در اين مدت يك ميليون و 281 هزار 

تن كاالى غيرنفتى نيز وارد بندر شهيد رجايى شده است.
مدير منطقه ويژه اقتصادى بندر شــهيد رجايى همچنين از ترانزيت 853 هزار و 
364 هزار تن كاالى غيرنفتى و ترانشيپ 519 هزار و 297 تن كاالى غير نفتى از 

طريق خطوط كشتيرانى به بنادر ديگر طى دو ماه ذكر شده، خبر داد.
وى اظهار كرد: از آغاز ســال جارى تاكنــون، يك ميليون و 376 هزار و 698 تن 
فرآورده هاى نفتى به خارج از كشور صادر شد كه در هم سنجى با مدت مشابه سال 

گذشته افزايش 21 درصدى داشته است.

كاهش ساعت ادارى در خوزستان حتمى است
منطقه اى  برق  مديرعامل  مهر:  اهواز- 
خوزســتان گفت: كاهش ســاعت ادارى 
در اين استان براى مديريت مصرف برق 

حتمى است.
محمــود دشــت بــزرگ اظهــار كرد: 
بررسى هاى كارشناسى نشان مى دهد به 
ميزان رشد دما، مصرف برق نيز در شبكه 
افزايش پيدا مى كند و تغييرات دمايى در 

استان رابطه مستقيمى با مصرف برق دارد.
وى افزود: افزايش دماى هوا در استان تا يك ميزان مشخص شده اى باعث مى شود 
كه تجهيزات تأمين كننده برق مشتركان به حالت اشباع و پربارى رسيده و در اين 

صورت امكان بروز حوادث در شبكه وجود دارد.
دشت بزرگ با بيان اينكه در اين شرايط، امنيت شبكه به خطر افتاده و در نتيجه 
خاموشى هايى به دنبال خواهد داشت، تصريح كرد: با توجه به شرايط گرمايى كه 
در اســتان خوزستان حاكم است؛ بايد الگوى مصرف رفتار را به گونه اى رعايت و 

تنظيم كنيم كه محدوديتى براى خدمت رسانى هاى صنعت برق ايجاد نشود.

اپليكيشن زائران روح اهللا رونمايى مى شود
تهران- قدس: مديرعامل ســازمان بهشــت زهرا(س) و شــهردار حرم مطهر 
حضرت امام خمينى(ره) اعالم كرد: طراحى اپليكيشنى(درخواست نامه) با نام زائر 
روح اهللا به مناســبت گراميداشت بيست و نهمين سالگرد عروج امام راحل انجام 

شده و رونمايى مى شود.
ســعيد خال افزود: اين اپليكيشــن اطالعاتى از قبيل جاى پارك و مسيريابى را 
در اختيار زائران قرار مى دهد و شــهروندان مى توانند آن را  از كافه بازار و سايت 

شهردارى دانلود كنند.
مديرعامل سازمان بهشت زهرا(س) از آمادگى اين نهاد براى ميزبانى از زائران حرم 
امام راحل خبر داد و گفت: محوطه 750 هكتارى سازمان بهشت زهرا(س) و حرم 

مطهر از حيث زيبا سازى فضاى سبز و خدمات شهرى آماده حضور زائران است.
وى گفت: براى اولين بار در تاريخ 47 ســاله بهشت زهرا به منظور سهولت تردد 

شهروندان مركز كنترل ترافيك دائمى سازمان بهشت زهرا افتتاح خواهد شد.

تولد 6 قلوهاى هفت ماهه از مادر جوان تبريزى
تبريز- قدس: از مادر 23 ساله تبريزى 
در اولين زايمان خود كه در بيمارســتان 
الزهرا (س) تبريز اتفاق افتاد، نوزادان 6 قلو 

متولد شدند.
برخى از پزشكان متخصص كه در موارد 
زيادى تولد نوزادان چند قلو را به داروهاى 
درمــان نازايى ربــط مى دادنــد، اما اين 
6 قلوها از يك مادر 23 ســاله جوان كه 

مشكل نازايى و استفاده از داروهاى درمان نازايى را نداشت، متولد شدند.
از اين 6 قلوها چهار نوزاد دختر و دو نوزاد پســر هســتند كه وزنى مابين 580 تا 

960 گرم دارند.
از 6 قلوها كه تقريباً هفت ماهه به دنيا آمده اند، دو نوزاد در دستگاه تنفس مصنوعى 

نوزادان و چهار نوزاد ديگر هم نزد مادرشان نگهدارى مى شود.
آخرين بار در ايران يك زوج شيرازى در مرداد ماه 91 و يك زوج مشهدى آذرماه 
93 صاحب فرزندان شش قلو شده بودند كه اين اتفاق بسيار نادر اين بار در تبريز 

رخ داد.

راه آهن اردبيل سال 1399 
افتتاح مى شود

اردبيل- ايسنا: رئيس ســازمان مديريت و 
برنامه ريزى اســتان اردبيل گفــت: در خرداد 
ماه موضوع راه آهن و بحث مشــاركت بخش 
خصوصــى در اجراى اين پروژه به ســرانجام 
خواهد رسيد و با توجه به پيشرفت 50 درصد 
اين پروژه انتظار مى رود در سال 1399 شاهد 
تكميل و بهره بردارى از راه  آهن اردبيل - ميانه 

باشيم.
 داود شايقى با اشــاره به تكميل اين پروژه در 
مدت ســه ســال گفت: اجــراى آن از طريق 
شركت زيرساخت هاى وزارت راه و شهرسازى 
در حال پيگيرى اســت. وى در مورد واگذارى 
پروژه هــاى ناتمام به بخــش خصوصى اظهار 
كرد: امســال نيز با مشاركت بخش خصوصى 
اولويت با واگذارى پروژه هاى ناتمام و اساسى 
استان است كه انتظار مى رود، نتايج مطلوبى 
را در اين حوزه شــاهد باشيم. شايقى ساخت 
بيمارســتان 1000 تختخوابى و تأمين اعتبار 
براى تكميل پروژه هاى فاضالب شــهرى را از 
اولويت پروژه هاى ستاد اقتصاد مقاومتى استان 

اردبيل برشمرد.

ثبت هفتگى 10 نوزاد بى هويت 
در بيمارستان هاى تهران

تهران- قدس: معاون اجتماعى و سياســى 
استاندار تهران از ثبت هفتگى آمار 10 زايمان 
نوزادان بى هويت در بيمارســتان هاى تهران 
خبر داد و گفت: اين نوزادان با مشكل دريافت 
شناسنامه روبه رو هستند. شكراهللا حسن بيگى 
در نشســت كارگروه تخصصى امــور بانوان و 
خانواده استان تهران با بيان اينكه بهره مندى از 
مزاياى اجتماعى از جمله مدرسه رفتن نيازمند 
شناسنامه دار بودن افراد است، افزود: بر همين 
اساس در اين نشست مقرر شد، كميته اى براى 
بررســى هويت اين نوزادان در بيمارســتان با 
حضور نهادهاى مرتبط از جمله سازمان ثبت 

احوال و دادگسترى تشكيل شود.
به گفته حسن بيگى، اين زنان مدرك قانونى از 
جمله شناسنامه و كارت ملى ندارند و اظهارات 
آنان در مورد مشخصات سجلى خودشان نيز 
قابل اســتناد نيست و اغلب اطالعاتى كه ارائه 

مى دهند، غلط است.

ساخت 524 مدرسه 
در سيستان و بلوچستان

زاهدان- قدس: مديركل نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس سيســتان و بلوچستان گفت: 
524 مدرســه با 2220 كالس درس در اين 
استان در دست ساخت داريم . عليرضا راشكى 
در جلسه شوراى آموزش و پرورش افزود: بيش 
از 1000 كالس درس با مشــاركت مردم در 
سيستان و بلوچستان ساخته مى شود . وى بيان 
كرد: نخستين جشــنواره خيران مدرسه ساز 
اسفند پارسال در سيستان و بلوچستان برگزار 
شد كه در اين جشــنواره خيران 55 ميليارد 
تومان متعهد شدند . وى ادامه داد: پيش بينى 
مى شــود باالى 70 درصد از اين تعهد محقق 

شود.
راشكى گفت: براى رسيدن فضا هاى آموزشى 
سيســتان و بلوچســتان به متوسط كشورى 
نيازمند ساخت افزون بر 11 هزار كالس درس 
جديد با زيربناى يك ميليون مترمربع فضاى 

آموزشى هستيم.
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دالل ها در سيستان 
مشكالت بسيارى 
را ايجاد كرده 
و دامداران نيز 
متأسفانه به دليل 
كمبود علوفه مجبور 
به فروش دام هاى 
خود هستند

بــــــــرش

 250 هموطن البرزى در صف پيوند كليه

مشكالت بيماران كليوى نياز به دياليز دارد

گزارش

 كرج-قدس  بسيارى از متخصصان بيمارى 
كليه را در زمره بيمارى هاى خاموش مى دانند 
زيرا تا آشــكار شــدن عالئم اغلــب بيماران از 
نارســايى كليوى خود اطالعى نداشــته و اين 
غفلت ممكن است به مشكالت حاد براى آن ها 
تبديل شود. نياز به پيوند و تحمل رنج و درد تنها 
بخشى از مشكالت بيماران كليوى است و پيوند 
كليه هرچند پايانى بريك درد خاص و دشــوار 
است، اما به مراقبت دائمى همراه با درمان نياز 
دارد.  انتظار براى پيوند كليه يكى از بزرگ ترين 
موانع پيش پاى بيماران است و لذا هنگامى كه 
هزينــه 20 ميليون تومانى براى انجام پيوند به 
آن افزوده مى شود، مشكالتى مضاعف بر بيمار و 
همراهان وى تحميل مى شود كه مرهم نهادن بر 

روى اين زخم كارى بس دشوار است.

 البرز بيشترين آمار بيماران كليوى
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان 
البرز در اين خصوص بيان مى كند: متأســفانه 
ديابت نيز اگر بموقع شناســايي و كنترل نشود 

به نارسايي كليه منجر خواهد شد.

مجيد كرمى با اشاره به مهاجرپذيربودن استان 
البــرز اذعان مى كنــد: غالباً از ديگر شــهرها و

 اســتان هاي همجوار شاهد هســتيم كه براي 
سكونت خود كرج را انتخاب مي كنند و همين 
موضوع يكي از موارد افزايش جمعيت و بي شك 
دشــواري در شناســايي و ارائه خدمات مربوطه 
است. كرمي همچنين تصريح مى كند: متأسفانه 
نارســايي كليه بيماري خاموشــي است كه 80 
درصد عالئم مربوط بروز نمي كند و بيمار زماني 
به پزشك مراجعه مي كند كه اوضاع وخيم شده 
است. وي با اشاره به هزينه هاي سنگين درمان 
اضافه كرد: هزينه هاي باالي مربوط به دياليز و 
پيوندهاي دارويي باعث بروز مشكل شده است 
كه متأســفانه برخي از خانواده ها توان پرداخت 
اين هزينه ها را ندارند كه دســت ياريگر خيران 

در اين زمينه نيز مي تواند بسيار راهگشا باشد.

 شناسايى 1400 بيمار 
رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوى استان 
البرز با بيان اينكه اين انجمن از سال 1379 در 
كرج وسپس البرز آغاز به كار كرده است، اظهار 

مى كند: البرز به اندازه هفت استان بيمار كليوى 
دارد و تاكنون 1400 بيمار كليوى در اين استان 
شناسايى شــده و تعداد 250 نفر نيز در انتظار 

دريافت كليه هستند.
وى با اشاره به اينكه خوشبختانه با تالش خيرين 
البرزى، در حال حاضر انجمن حمايت از بيماران 
كليوى اين اســتان جزو 10 انجمن برتر كشور 
شناخته مى شــود، يادآور مى شود: خوشبختانه 
90 درصد تجهيز بيمارستان هاى كليه توسط 

خيرين ايجاد شده است، اما اين استان به دليل 
مهاجر پذيرى نيازهاى زيادى در اين راستا دارد.

 جاى خالى بيمه
وى يادآور مى شــود: متأســفانه هيچ كدام از 
شــركت هاى بيمه  در كشور هزينه پيوند كليه 
را تحت پوشــش ندارند. در حالى كه هر پيوند 
كليه 16 ميليون تومان هزينه دارد و بسيارى از 

بيماران توانايى پرداخت اين هزينه ها را ندارند.
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اردبيل- ايسنا: رئيس ســازمان مديريت و 

ميهن

)آگهی مزایده (
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۱۳۶این اجرای احکام محکوم علیه ۱-محمد رضا چم فرزند عباس ۲-جواد چین سری 
فرزند غالمرضا ۳-حس��ین حداد فروتقه فرزند محمد ۴-علی چم فرزند عب��اس متضامنا به پرداخت مبلغ ۹۷۶۵۹۹۷۱ریال 
بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست ۱۳۹۵.۵.۱۳الی 
یوم الوصول به ماخذ۳۷درصد در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن و پرداخت پنج درصد کل محکوم به ،بابت نیم عش��ر 
دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده لذا جهت استیفاء دین مشارالیه اموالی شامل تمامت شش دانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت ۳۴۰متر مربع عرصه و ۸۵متر مربع اعیان دارای پالک ثبتی ۱۲۶۵فرعی از ۵۵اصلی واقع در روستای 
مهنه متعلق به محکوم علیه محمد رضا چم توقیف و طبق نظر کارشناس به مبلغ ۶۱۵۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی گردیده لذا با 
تعیین مورخ ۱۳۹۷.۰۳.۲۹ساعت ۹الی ۱۰ اعالم میشود اموال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد 
رسید طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر 
گردی��ده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هس��تند حداقل پن��ج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید 
ایشان از مال توقیفی داده شود مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذارخواهد 

شد.بهای مزایده نقدا دریافت و این اجرا تعهدی در خصوص انتقال سند ملک توقیفی ندارد ۹۷۰۳۳۹۴.
سعیدی 

مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت

)آگهی مزایده نوبت دوم(
به موجب پرونده اجرایی ۹۶۰۳۹۰ ای اجرای احکام فی مابین محکوم لها خانم ناهید محدثی فرزند علی اکبر و محکوم علیها 
خانم بتول حداد حسن ابادی فرزند باقر می باشد حکم به فروش ششدانگ یکباب منزل مسکونی نیمه ساز فاقد سند رسمی 
واقع در فیض اباد خیابان شهید بهشتی ۵۵دارای ۹۱متر مربع عرصه و ۷۵متر مربع اعیان و پرداخت ثمن اعیان به محکوم لها 
خانم ناهید محدثی صادر و منتهی به صدور اجراییه شده است .همچنین محکوم علیها محکوم به پرداخت ۲۴۱۰۰۰۰ریال 
بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها ناهید محدثی و پرداخت مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰ریال بابت نیم عش��ر دولتی درحق دولت 
محک��وم گردیده لذا نظر به اینکه منزل مذکور مطابق نظریه کارشناس��ی به مبل��غ ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی گردیده لذا با 
تعیین مورخ ۱۳۹۷.۴.۵س��اعت ۹:۳۰ الی ۱۰:۳۰ اعالم میش��ود مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش 
خواهد رسید طالبین به خرید می بایست در موعد مقرر بادر دست داشتن مدارک شناسایی معتبر در دفتر این اجرای احکام 
حاض��ر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هس��تند حداقل پن��ج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب 
بازدید ایشان از مال توقیفی داده شود مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی ک باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگزار 

خواهد شد .بهای مزایده نقدا دریافت و این اجرا تعهدی در خصوص انتقال سند ملک توقیفی ندارد ۹۷۰۳۳۹۵.
جعفری 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مه والت

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای مهدی امجدی دارای شناس��نامه ش��ماره ۶۵۱۰۰۵۵۸۹۹به ش��رح دادخواس��ت به کالسه ۹۷۰۰۷۸ازاین 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد امجدی به شناس��نامه ۳۶در تاریخ 

۱۳۹۷.۲.۲۹در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-طاهره الهی فرزند حسینعلی متولد ۱۳۵۶ش ش: ۴۷۳ همسرمتوفی

۲- ابولفضل امجدی فرزند محمد متولد ۱۳۷۹ش.ش ۶۵۱۰۰۸۲۶۱۶ فرزند متوفی 
۳-مهدی امجدی فرزند محمد متولد۱۳۷۶ش.ش ۶۵۱۰۰۵۵۸۹۹ فرزند متوفی

۴- امیر طاها امجدی فرزند محمد متولد۱۳۸۹ش.ش ۶۵۱۰۱۵۸۱۴۰فرزند متوفی 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد۹۷۰۳۳۹۷ .
رییس شورا -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان مه والت

اجرائیه 
مشخصات محکوم علیه :سید رضا بدیعی نام پدر سید محمود شغل ازاد نشانی محل اقامت مجهول المکان 

مش��خصات محکوم له :محمد کمالی نام پدر: علی اکبر ش��غل ازاد نش��انی محل اقامت مه والت روستای خیر اباد خ کشاورز 
۱۰منزل شخصی 

محکوم به : بسمه تعالی 
به موجب رای شماره ۲۸۸تاریخ ۹۶.۸.۲۲شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان مه والت که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ پنجاه وشش میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت ۹۵.۱۲.۱تا زمان وصول محکوم به که متعاقبا و در اجرای احکام بر اساس 
آخرین ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی محاس��به می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هشت هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی تماما در حق خواهان به انضمام نیم عش��ر دولتی به مبلغی ک توس��ط اجرای احکام تعیین و محاسبه 

می گردد . محکوم علیه مکلف است
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد 
و مف��اد رای بدهد .در غیر اینصورت برابر مواد ۶۶،۶۴،۳۸،۳۵،۳۴،۲۴قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵۲۶،۵۲۳،۵۲۲قانون 

آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد۹۷۰۳۴۰۴.

» آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم هانیه غالمرضایی 
فرزند علیرضا «

خواهان آقاي علیرضا رسولی دادخواستی به طرفیت خوانده گان خانم هانیه غالمرضائی و حلیمه غالمرضایی به خواسته مبلغ 
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقدیم نموده اس��ت که به شماره پرونده کالس��ه ۹۷۰۹۹۸۴۶۲۵۳۰۰۲۱۹۰۰۰۳۵۸ ثبت و به شعبه ۳ 
شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب ارجاع وقت رسیدگي به روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین 
وقت رسیدگی گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن و حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاي  کثیراالنتشار چاپ بدینوسیله به خوانده مجهول المکان 
ابالغ مي گردد به محض اطالع قبل از رسیدگي با حضور در دفتر شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب حاضر و 
ضمن اعالم نش��اني کامل خود ، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر در جلسه حاضر شود در غیر 

این صورت غیاباً رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . ۹۷۰۳۴۰۰
سیما نادري – مسئول دفتر شعبه ۳ شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اس��ماعیل هادی دارای شناس��نامه شماره ۶۳۷۰۰۰۵۵۶۸ به شرح دادخواست به کالسه ۴۶  - ۹۷ / ۱ ش از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحوم علی هادی به شناس��نامه شماره ۱۹۵۴ در 
تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به : ۱ –  اس��ماعیل هادی 
فرزن��د علی به کد ملي ۶۳۷۰۰۰۵۵۶۸ صادره انزل – قوش��چی ) پس��ر متوفی ( ۲ – فاطمه ه��ادی فرزند علی به کد ملي 
۶۳۷۰۰۴۵۰۷۱ صادره انزل – قوشچی ) دختر متوفی ( ۳ – زهرا تنها فرزند حسن علی به کد ملي ۶۳۷۹۵۴۰۰۰۸ صادره 
انزل – قوش��چی ) همس��ر متوفی ( ۴ – گل اندام ش��رف فرزند آقاعلی به کد ملي ۶۳۷۹۵۳۱۹۲۰ صادره انزل – قوشچی ) 

مادر متوفی ( اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور به اس��تناد ماده ۳۶۲ قانون امور حبسی را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . ۹۷۰۳۴۰۱
 داداشپور – رئیس شعبه اول شورای حل اختالف قوشچي

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عس��گر رضائی دارای شناسنامه شماره ۴۴۹ به ش��رح دادخواست به کالسه ۹۷۰۱۴۲ / ۵۷ ش از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بانو رخشنده مشمولیان ماکوئی به شناسنامه شماره ۳۹۳۹۵ در 
تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحومه منحصر است به : ۱ –  عسگر رضائی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه ۴۴۹ ) پسر متوفیه ( ۲ – منصور دالوری دانا فرزند حمزه به شماره شناسنامه ۸۶ ) پسر متوفیه ( 
۳ – پری رضائی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۴۰۹ ) دختر متوفیه ( ۴ – هلو رضائی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۵۴۷ ) 
دختر متوفیه ( ۵ – فاطمه دالوری دانا قره چپق فرزند حمزه به شماره شناسنامه ۷۳۲۴ ) دختر متوفیه ( ۶ – حمزه دالوری 
دانا قره چپق فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۱۰۱ ) همسر متوفیه ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حبسی را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . ۹۷۰۳۴۰۲
 عیدی – رئیس شعبه ۵۷ شورای حل اختالف ارومیه

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم گلگز گل محمدی باالو دارای شناس��نامه ش��ماره ۱۵۲۹ به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰۱۱۷ / ۵۷ ش از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمد فالحی قراگوز به شناسنامه شماره ۱۳۵۳ در 
تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به : ۱ – وحید فالحی قراگوز 
فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷۳ ) پسر متوفی ( ۲ – شعله فالحی قراگوز فرزند احمد به شماره شناسنامه ۲۳  ) دختر 
متوفی ( ۳ – ندا فالحی قراگوز فرزند احمد به ش��ماره شناس��نامه ۱۰۹۴۳) دختر متوفی ( ۴ – ناهیده فالحی قراگوز فرزند 
احمد به شماره شناسنامه ۱۲۸۲ ) دختر متوفی ( ۵ – ویدا فالحی قراگوز فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۰۹۴۲ ) دختر 
متوفی ( ۶ – گلگز گل محمدی باالو فرزند علیقلی به ش��ماره شناس��نامه ۱۵۲۹ ) همسر متوفی ( ۷ – شمامه زینالی فرزند 
صادق به شماره شناسنامه ۴۳۰  ) مادر متوفی ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون 
امور حبس��ی را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .  ۹۷۰۳۴۰۳
عیدی – رئیس شعبه ۵۷ شورای حل اختالف ارومیه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600190
بدینوس��یله به آقای عبدالرضا نورانی قریه حصار فرزند علی شماره ملی ۰۷۷۹۱۲۱۷۵۹ ش ش ۲۸۶ بدهکار پرونده اجرایی 
کالسه ۹۶۰۰۱۹۰ که برابر گزارش اداره پست درگز آدرس شما شناخته نگردیده است ابالغ می گردد که برابر چک شماره 
۷۹۷۴۳۰ مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ عهده بانک تجارت شعبه درگز مبلغ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال)پنجاه و شش میلیون ریال( به تعاونی 
ثامن االئمه بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.۹۷۰۳۳۹۱
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز-ناصر حسن زاده

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600193
بدینوس��یله به آقای مجید ظهوریان آدینه فرزند رضا ش��ماره ملی ۰۶۸۰۱۹۹۰۵۵ ش ش ۲۰۶۱۴ بدهکار 
پرونده اجرایی کالس��ه ۹۶۰۰۱۹۳ که برابر گزارش اداره پس��ت درگز آدرس ش��ما شناخته نگردیده است 
ابالغ می گردد که برابرچک  ش��ماره ۹۷۷۳۷۸ مورخ ۹۵/۰۷/۲۶ عهده بانک کش��اورزی شعبه  درگز مبلغ 
۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد و هشتاد میلیون ریال( به تعاونی ثامن االئمه بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه ، بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده ۱۸/۱۹ آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.۹۷۰۳۳۹۲
رییس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قاین
شماره ابالغنامه: ۹۷۱۰۱۰۵۶۶۰۱۰۰۶۰۶ شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۵۶۶۰۱۰۰۰۱۶ شماره بایگانی شعبه: ۹۷۰۰۱۶

 تاریخ تنظیم: ۰۷  . ۰۳ .  ۱۳۹۷ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای .خانم رضا کیانی 

فرزند غالمعلی 
خواهان آقای . خانم محمدحس��ن پردل دادخواستی به طرفیت خوانده آقای . خانم رضا کیانی به خواسته 
مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۵۶۶۰۱۰۰۰۱۶ شعبه 
اول ش��ورای حل اختالف شهرس��تان قاین ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  ۱۶ . ۰۴ . ۱۳۹۷ ساعت ۰۰ : ۰۹ 
تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در شورا حاضر گردد. 

۹۷۰۳۴۰۵
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قاین - محبوبه جاللی

آگهی تغییرات شرکت مسافربری سپهر آسیا ایالم شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 6297 و شنا سه ملی  14005702313

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱- نام شرکت به " مروارید پیمای زاگرس ایالم " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

باثبت این مس��تند تصمیمات اصالح ماده اساس��نامه ) تغییر نام( انتخاب ش��ده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس میباش��د. 

۹۷۰۳۳۹۹
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان ایالم

ادراه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ایالم
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

جبار كوچكى نژاد: استانداران براى پس گرفتن امضاى سؤال از رئيس جمهور بسيج شده بودند  باشگاه خبرنگاران: نماينده مردم رشت در مجلس با اشاره به از حدنصاب افتادن سؤال از 
رئيس جمهور، اظهار كرد: همه فرمانداران و استانداران بسيج شدند كه امضاهاى سؤال از رئيس جمهور را كاهش دهند كه متأسفانه جمعى از نمايندگان هم راضى به پس گرفتن امضاى خود شدند. انتشار اسامى 

نمايندگانى كه امضاهاى خود را پس گرفتند، ضرورى است. ما معتقديم كه بايد اسامى نمايندگانى كه پاى امضاى خود نمى مانند، منتشر شود.

شبكه كانون هاى تفكر ايران با ارسال نامه اى به رئيس مجلس مطرح كرد
ضرورت حفظ قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش 

كشاورزى در وزارت جهاد 
سياست: شــبكه كانون هاى تفكر ايران در نامه اى به رئيس مجلس ضمن تبيين 
دستاوردهاى متعدد اجراى قانون تمركز وظايف و اختيارات بازرگانى بخش كشاورزى 
در وزارت جهاد كشاورزى، پيشنهاد داد كه مجلس و دولت به جاى لغو اين قانون، در 
«حفظ» و «تقويت» آن كوشا باشند. قانونى كه در رونق توليد داخلى موفق بوده است.

 ضرورت حكمرانى واحد زنجيره توليد و تجارت غذا
اين نامه با اشاره به تبصره «1» ماده (1) اليحه «اصالح بخشى از ساختار دولت» مبنى 
بر لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشــاورزى در وزارت جهاد كشاورزى 
كه به تشــكيل مجدد وزارت بازرگانى و الحاق وظايف حوزه تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزى به اين وزارتخانه مى انجامد و تأكيد بر ساختار حكمرانى واحد زنجيره توليد 
و تجارت غذا در اكثر كشورهاى پيشرو، به تبيين دستاوردهاى چهارساله اجراى اين 
قانون در كشور پرداخت. اين شبكه ضمن اشاره به نواقص «آيين نامه اى» و «اجرايى» 
قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزى در وزارت جهاد كشاورزى، پيشنهاد 
داده اســت كه مجلس و دولت به جاى لغو اين قانــون، در «حفظ» و «تقويت» آن 

كوشا باشند.

 چابك سازى وزارت صنعت
در بخشى از اين نامه درباره آثار اجراى كامل قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش 
كشاورزى در وزارت جهاد كشاورزى آمده است: «در صورت اجرا شدن كامل اين قانون 
حدود 25درصد حجم اقتصادى صنايع كشور كه در صنايع غذايى است از «وزارت صنعت، 
معدن و تجارت» جدا مى شود كه بشدت در چابك سازى اين وزارتخانه مؤثر خواهد بود». 
تجربه اكثر كشورهاى پيشــرو در زمينه توليد و تجارت محصوالت غذايى از جمله 
آمريكا، كانادا، استراليا، آلمان، هند، برزيل، روسيه، چين و ژاپن نشان مى دهد كه در 
اين كشورها تمامى اختيارات تجارت و تنظيم بازار مصرف و حلقه هاى پسين توليد 
(صنايع تبديلى)، درون ســاختار وزارت كشاورزى قرار دارد. به عالوه، در برخى از اين 
كشورها نظير فرانسه، هلند، آمريكا، ژاپن، روسيه، آلمان و استراليا حتى برخى اختيارات 
مربوط به وزارت بهداشت و درمان از جمله تأمين سالمت غذا نيز به وزارت كشاورزى 

سپرده شده است.

 دستاوردهاى قانون فعلى
در كشور ما نيز مرور دستاوردهاى چهار ساله اجراى قانون تمركز و تجميع وظايف و 
اختيارات حوزه بازرگانى ذيل «وزارت جهاد كشــاورزى»؛ مبّين تأثير قابل توجه اين 
قانون بر رونِق  بخش كشاورزى و به تََبع آن اشتغال است. برخى از دستاوردهاى اصالح 
ساختار و سياست هاى بازرگانى كشاورزى پس از اجراى قانون تمركز به قرار زير است، 
كاهش حجم واردات غذاهاى اساســى، نرخ رشد اقتصادى مثبت بخش كشاورزى، 
خودكفايى در توليد گندم و كاهش واردات برنج، كاهش واردات شكر و نزديك شدن به 
مرز خودكفايى، مديريت واردات روغن و دانه هاى روغنى به نفع صنايع داخلى، افزايش 
صادرات محصوالت كشاورزى با اجراى سياست «بازار در ازاى بازار»، اما پيش از اجراى 
قانون تمركز و در نبود متولى واحد بازرگانى كشاورزى، واردات بى رويه و نابسامانى مديريت 
بازار در بازه هشت ساله پيش از اجراى اين قانون، موجب 10 مورد سؤال و استيضاح 
از وزيران جهاد كشاورزى و بازرگانى توسط نمايندگان مجلس شوراى اسالمى شد. 
در بخشــى از نامه نواقص آيين نامه اى و اجرايى قانون تمركز كه مانع تحقق تمامى 
نتايج مثبت مورد انتظار اجراى اين قانون شده و به عالوه يكى از عمده داليل سنگينى 

وظايف «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است، ارائه شده است.
درمجموع دستاوردهاى بخش كشــاورزى در سال هاى پس از تصويب و اجرا شدن 
قانون تمركز حاكى از آن اســت كه اجراى اين قانون نتايج مثبت فراوانى به همراه 
داشته و جزو نقاط قوت عملكرد «وزارت جهاد كشاورزى» در دولت يازدهم و دوازدهم 
محسوب مى شود. درعين حال نقاط مغفول مانده اجراى اين قانون؛ نظير صنايع تبديلى 
و تنظيم بازار نيز نيازمند توجه بيشــترى از ســوى مجلس شوراى اسالمى و دولت 
محترم است؛ بنابراين الزم است، «حفظ» و «تقويت» اين قانون كه در عرصه رونق بازار 
و توليدات كشاورزى و تحقق برخى از برنامه هاى اقتصاد مقاومتى موفق بوده، در دستور 

كار نمايندگان محترم مجلس و دولت محترم قرار گيرد. 

ميز خـــبر

شايد  ايران  زارع    مهدى  سياست/   
در 40  كه  باشد  معدود كشورهايى  جزو 
گرايش هاى  با  دولت هايى  گذشته،  سال 
تا  است  كرده  تجربه  را  سياسى  مختلف 
امروز  كه  كشورهايى  در  كه حتى  جايى 
هم  دارند  پيشرفته  دموكراسى  ادعاى 
مشاهده  را  كثرت  و  تنوع  اين  نمى توان 
اسالمى  انقالب  از  بعد  دولت  كرد.اولين 
بدون  رسيده  به قدرت  دولت  تنها  كه 
با  انتخابات هم هست، يك دولت موقت 
گرايش هاى ليبرال بود. دولتى كه رياست 
از  بازرگان بود. پس  آن به عهده مهندس 
دولت بازرگان، ابوالحسن بنى صدر به عنوان 
اولين رئيس جمهور ايران به قدرت رسيد. 
به عهده  زمان  آن  در  انتخابات  برگزارى 
هاشمى رفسنجانى بود. بنى صدر همواره 
به همين  و  مى شد  ديده  امام(ره)  همراه 
دليل از محبوبيت بسيار بااليى در بين مردم 
برخوردار بود. امام رياست شوراى انقالب و 
همچنين فرماندهى كل قوا را به او دادند؛ 
اما بنى صدر خيلى زود تصميم به ورود به 
بتواند  تا  گرفت  ساختارى  اصالحات  فاز 
قدرت را در دست خود متمركز كند. در 
سمت مقابل او شخصيت هايى مثل شهيد 
بهشتى، آيت اهللا موسوى اردبيلى، آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى و ديگر شخصيت هاى 
موثر انقالب بودند. همزمان جنگ تحميلى 
او  ولى  بود،  شده  شروع  كشورمان  عليه 
بااينكه فرمانده كل قوا بود كمترين توجهى 
به جبهه ها نداشت تا جايى كه عموم مردم 
معتقدند او در جنگ خيانت كرد. در هر 
بنى صدر  ساختارشكنانه  اقدامات  صورت 
كه باهدف تمركز قدرت انجام شد، موجب 
فروماندن او از مشكالت اصلى كشور شد و 
سرانجام در خرداد 1360 مجلس شوراى 
اسالمى عدم كفايت او براى اداره كشور را 

تصويب كرد.
همزمان با بنى صدر ســازمان مجاهدين 
خلق هم كــه در بعضى مواقع رســماً به 
گروه فشار دولت وقت تبديل مى شد نقش 
جدى در ناآرامى هاى دهه 60 داشت. اين 
گروه هم رويكردهاى منتقدانه داشــتند و 
هدف خود از فعاليت شــان را نقد و اصالح 

معرفى مى كردند. اين گروه هم خيلى زود 
به واســطه اقدامات ساختارشكنانه توسط 

مردم طرد شد.
با عزل بنى صدر دولت هاى باهنر، مهدوى 
كنى و ميرحســين موســوى به قدرت 
رسيدند كه هركدام گرايش هاى سياسى 
مختلف داشــتند. اما شــرايط حاكم بر 
كشور مانع از آن مى شد كه توقعات دولت 
ميرحسين موســوى بيش از استعفاى او 

بروز مهمى پيدا كند.
بــا فوت حضــرت امام و شــروع رهبرى 
آيت اهللا خامنه اى، دولت به آيت اهللا هاشمى 
رفســنجانى منتقل شد. هاشــمى نگاه 
كارگزارانى داشت و با به قدرت رسيدن او، 
تكنوكرات ها توانستند دولت را در اختيار 
بگيرند. آن ها قائل به حضور مردم در صحنه 
نبودند و همين امر موجب شــد تا توسعه 
در اين زمان، توســعه اى دولتى، تزريقى، 
تمركزگــرا و بودجه محور شــود. اما با از 
بين رفتن آثار جنگ، كم كم مردم از دولت 
اقتدارگرا رويگردان شدند و در رقابت بين 
ناطق و خاتمى، خاتمى را انتخاب كردند كه 
شعارهاى اجتماعى تر و سياسى تر داده بود.

در دوران خاتمى كه اولين دوره رســمى 
اصالح طلبى در ايران بود، باگذشت زمان، 
تيغ انتقاد دولتى ها به نظامى كه در آن رأى 

آورده بودند، تندتر شد. 
دولت وقت و ايدئولگ هاى سياسى آن به 
وضوح به دنبال گرفتن قدرت از ساختارهاى 

نظام بود و حتى بحث از كاهش اختيارات 
ولى فقيه هم به گوش مى رسيد.

مطبوعات اين گروه هم نقش پشتيبانى 
ايدئولوژيك را برعهده داشــتند و به مرور 
زمان تغيير موضعى محســوس از خود 

نشان دادند. 
ســرانجام دو ســال بعد از روى كار آمدن 
خاتمى يعنــى در تيرمــاه 78، انتقادها 
جدى تــر و جدى تــر گرديــد و به دنبال 
اتفاقاتى كه در دانشگاه تهران رخ داد، وارد 
مرحله جنبش اجتماعى شد. ماجراى 18 
تير سرانجام تمام شد ولى تئوريسين هاى 
اصالحاتى از مواضع خود كوتاه نيامدند و 
مواضع خود را حتى تا سال هاى پايانى دهه 

80ادامه دادند.
كمــى بعد از ماجراى تيرمــاه 78، قدرت 
گرايــى خارج از چارچوب را در يكى ديگر 
از نهادهاى قانونى كشــور هم مى بينيم؛ 
مجلس ششــم. اين مجلس به رياســت 
مهدى كروبــى، مهم ترين رســالت خود 
را پرداختن به مســائل سياسى و ورود به 

مباحث ساختارشكنانه تعريف كرده بود. 
از مــوارد مهمى كه در اين مجلس مطرح 
شــد، ورود به مقوله تصويب معاهده ها و 
منشورهاى بين المللى بود. اين مجلس هم 
از آنجا كه با مخالفت هاى داخلى شديد و 
فشارهاى رسانه اى و اجتماعى باال روبه رو 

شد، وارد مرحله سخت و تحصن شد. 
بهانــه اصلى تحصن مخالفت با شــوراى 

نگهبان و اعتراض به تأييد صالحيت هاى 
مجلس هفتم بود. مهــدى كروبى درباره 
آن تحصــن كه يك ماه مانده به اتمام كار 
مجلس صورت گرفت، مى گويد: متأسفانه 
اعضــاى حــزب مشــاركت در مجلس 
حركت هاى تنــدى داشــتند. اين گروه 
نمى خواستند غير از خودشان فرد ديگرى 

امور مجلس را برعهده بگيرد.
سرانجام مجلس و دولت اصالحات پايان 
يافت و دولت احمدى نژاد به قدرت رسيد. 
دوره اول احمدى نــژاد را مردم با روحيه 
كارى و فعاليت هــاى انقالبــى او به ياد  
دارنــد، هرچند بعضى از نخبگان و حتى 
وزيران او با نزديك شــدن به پايان اين 
دوره تصميم گرفتند از او جدا شــوند و 

خودرأيــى او را مهم ترين 
دليل اين كار عنوان كردند.
در  احمدى نژاد  انتخــاب  با 
دور دوم، مواضــع او دچــار 
دســتخوش شــد، تا جايى 
كه در ســال هاى منتهى به 
انتقادهاى  از  رسماً  قدرتش 
تند پرده برداشــت. او حتى 
در يكى از مصاحبه هاى خود 
با صدا وسيما در پاسخ به اين 
پرسش كه پس از كنار رفتن 
از قــدرت چه خواهيد كرد، 
گفت: از كجا كه من از قدرت 

كنار نروم و دوباره برگردم؟
اما نقشــه هاى احمدى نژاد براى رســيدن 
مشايى به قدرت با نظر شوراى نگهبان و رد 
صالحيت دوست احمدى نژاد از بين رفت و 
مى شود گفت اين شروع مخالفت رسمى او با 
ساختارها بود. حال او هم به چهره اى تبديل 
شــده اســت كه پس از جاماندن از قدرت 
تصميم گرفته اســت ناظر بــه نقد بنيادين 
ســاختارهاى نظام اقدام كند. بررسى تجربه 
جمهورى اســالمى در عرصه دولت گذارى و 
نظام ريزى به خوبى نشــان مى دهد كه تنها 
آن هايى توانســته اند انقالبــى عمل كنند و 
انقالبى بمانند كه قائل به قدرت در ساختار 
نظام باشند، نه به دنبال تمركز قدرت در يك 

نهاد خاص و وابسته به خود.

قدرت طلبى سياسى پشت صحنه ژست هاى اپوزيسيونى

روحانى اجازه نداد؛چگونه ساختارشكنى جاى انقالبى گرى مى نشيند
رهبرى اجازه داد!

سياست: سحر مهرابى، عضو شوراى مركزى 
ناظر بر نشريات وزارت علوم كه در ديدار با مقام 
معظم رهبرى حضور داشــت در توييتر خود 
نوشــت: «دانشجويانى كه سال گذشته شب و 
روز براى پيروزى روحانى تالش كردند، امسال 
حتى مجال ســخنرانى در برابر رئيس جمهور 
را نيافتند! دســت مريزاد آقاى رئيس جمهور، 
بزمتــان ارزانى همان ها كه از حرف هايشــان 
خوشــتان مى آيد.» كاربران فضاى مجازى نيز 
با اشــاره به سخنان تند اين دانشجو كه  حتى 
منجر به اعتراض تعدادى از دانشجويان حاضر 
شد، اين نمونه را تأييد كننده سخنان رهبرى 
درباره آزادى بيان دانستند و آن را با ديدارهاى 
روحانى مقايسه كردند. اشاره مهرابى به ماجراى 
حصر فضاى حسينيه را ملتهب كرد. وى تالش 
مى كــرد با باالتر بردن صدايش بر شــعارهاى 
«مرگ بر فتنه گر» دانشــجويان غلبه كند، اما 
ناچاراً مكثى كرد تا با پادرميانى مجرى فضا آرام 

شود و او صحبت هايش را ادامه دهد.

روايتى از انتقاد اعضاى مجمع 
تشخيص به احمدى نژاد

ايلنا  :   غالمرضا مصباحى مقدم  درخصوص دليل 
حضور نيافتن ســران قوا در جلســات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و ارتباط اين موضوع 
با حضور محمود احمدى نژاد گفت: آقاى على 
الريجانى چندى پيش در جلسه مجمع حضور 
يافت، ولى من نمى دانم كه چرا آقايان روحانى 
و آملــى الريجانى در جلســات مجمع حضور 
پيدا نمى كنند. اعضا نســبت به مواضع آقاى 
احمدى نژاد انتقاد دارند و حتى هفت، هشــت 
نفر از اعضا نســبت به مواضع او در جلســه اى 
كه آقاى احمدى نژاد غايب بودند، سخن گفتند 
و انتقاداتــى را مطرح كردنــد، ولى در حضور 

خودشان كسى چيزى نگفته است. 

ذره بين

در دوران خاتمى كه 
اولين دوره رسمى 

اصالح طلبى در 
ايران بود، باگذشت 

زمان، تيغ انتقاد 
دولتى ها به نظامى 

كه در آن رأى 
آورده بودند، تندتر 

شد

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
را  كشور  مقاومتى،  اقتصاد  در  عملى  اقدام  با  مى توانيم  ما 

مصونيت سازى كنيم تا در مقابل تحريم به خودمان، نلرزيم.
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خشم آمريكا از رياست سوريه 
بر كنفرانس خلع سالح سازمان ملل

فارس: عصبانيت  و مخالفت مقام هاى آمريكا با رياست سوريه بر كنفرانس خلع 
سالح سازمان ملل مســتقر در ژنو ادامه دارد و حاال نماينده واشنگتن در زمينه 
خلع سالح در اين باره اظهارنظر كرده است.با وجود فشارها و مخالفت هاى آمريكا 
و رژيم صهيونيســتى، كشور ســوريه به مدت يك ماه رياست دوره اى كنفرانس 
خلع سالح سازمان ملل در ژنو را در دست گرفته است.دمشق براى سومين بار از 
زمان پيوســتن به كنفرانس خلع سالح سازمان ملل در سال 1996، رياست اين 
كنفرانس را بر عهده گرفت. حال، نماينده و سفير آمريكا كه به شدت از رياست 
سوريه بر كنفرانس خلع سالح سازمان ملل عصبانى است، اعالم كرده كه واشنگتن 
در اعتراض به اين موضوع درصدد ترك جلسه روز سه شنبه اين كنفرانس است.

تيراندازى در بلژيك؛ 4 نفر كشته شدند
مهر: فردى در شهر ليژ بلژيك با شليك 
گلوله، ســه نفر را به قتل رســاند كه دو 
نفر از كشــته شدگان پليس هستند. در 
اين تيراندازى دو نفر هم زخمى شــدند. 
تيراندازى در جريان يك گروگانگيرى رخ 
داده است. بنابر گزارش ها، مهاجم تالش 
كرده يــك زن را به گروگان بگيرد اما با 
شليك گلوله پليس كشته شده است.درمجموع در اين تيراندازى چهار نفر كشته 
شدند. درهمين حال خبرگزارى اسپوتنيك نوشت پليس بلژيك تأييد كرده است 
تيراندازى در شهر ليژ بلژيك مى تواند يك حمله تروريستى باشد. بلژيك در سال 

گذشته صحنه وقوع چند حمله تروريستى بود.

فضاى مردمى، مخالف سفر ترامپ به انگليس 
فارس: با نزديك شدن به زمان سفر رسمى رئيس جمهور آمريكا به انگليس، كشورى 
كه متحدترين كشور با آمريكا محسوب مى شود، مخالفت ها با حضور وى نيز شكل 
جدى تر به خود مى گيرد.بنا بر اعالم رسانه ها در انگليس، افزايش موج مخالفت ها و 
نيز بيم واكنش هاى مردمى، دولت انگليس به عنوان ميزبان رئيس جمهور آمريكا را 
بر آن داشت تا به تيم تشريفات ترامپ پيشنهاد دهد كه مالقات هاى وى نه در لندن 
بلكه كيلومترها خارج از پايتخت برگزار شود و همچنين مالقات با ملكه انگليس به 
جاى كاخ باكينگهام در خارج از لندن و كاخ ويندزور انجام گيرد تا امكان بهترى براى 

مديريت خشم مخالفان حضور ترامپ در انگليس فراهم شود.

پيام مقاومت به صهيونيست ها در حمله موشكى بى سابقه به اراضى اشغالى

خون فلسطينيان بى پاسخ نمى ماند
 بين الملل   شاخه نظامى مقاومت فلسطين در 
پاسخ به حمالت رژيم صهيونيستى، پايگاه هاى 
اين رژيم را نزديك باريكه غزه با شليك 22 فروند 
موشك هدف قرار داد. رسانه هاى صهيونيستى 
اعــالم كردنــد، مقاومت فلســطين صبح روز 
سه شــنبه دست كم 22 فروند موشك به سمت 
اراضى اشغالى شليك كرده كه از زمان جنگ 50 
روزه در تابســتان 2014 چنين حمله اى سابقه 

نداشته است.
اين رسانه ها تأكيد كردند، سامانه گنبد آهنين 
رژيم صهيونيستى 13 موشــك براى مقابله با 
اين موشك ها شــليك كرده است، اما بسيارى 
از موشــك هاى مقاومت به پايگاه هاى اسرائيل 
اصابت و خســارت هاى زيادى وارد كرده است. 
براســاس اين گزارش، ارتش اسرائيل از تمامى 
شهرك نشينان خواســته است در پناهگاه ها و 

مناطق امن بمانند و فعالً بيرون نيايند.
همچنين درپى حمله موشكى گسترده نيروهاى 
مقاومت به اراضى اشــغالى، نخست وزير رژيم 
صهيونيستى خواستار تشكيل نشست اضطرارى 
كابينه امنيتى شد. شــمارى از اعضاى كنست 
(پارلمان) رژيم صهيونيستى نيز خواستار انجام 

حمالتى سخت به مقاومت در غزه شدند.
حمله موشــكى مقاومت بــه پايگاه هاى رژيم 
صهيونيستى در پاسخ به حمله بامداد سه شنبه 
رژيم صهيونيستى به شمال باريكه غزه بود كه به 

شهادت يك فلسطينى منجر شد.
جنبش حماس در جنگ 50 روزه غزه با استفاده 
از شــبكه تونل ها، حمالت موفقيت آميزى را به 
مواضع نظاميان اسرائيلى نزديك مرز باريكه غزه 
انجام داد؛ به طورى كه ارتش رژيم صهيونيستى 
پس از پايان اين جنگ درســال 2014 بارها به 
توانمندى گروه هاى مقاومت فلســطين اذعان 

كرده است.

 آمادگى براى رويارويى با اشغالگران
جنبــش جهاد اســالمى فلســطين با صدور 
بيانيه اى درباره شــليك راكت به شهرك هاى 
اسرائيلى نزديك باريكه غزه، پاسخ مقاومت را 
براى دفاع از ملت فلسطين در برابر تروريسم 

اسرائيلى تبريك گفت. 
دراين بيانيه آمده اســت: خــون فرزندان ملت 
فلسطين بى ارزش نيست و پاسخ مقاومت، با اين 
پيام روشن همراه است كه آمادگى و توانايى الزم 
را براى رويارويى با صهيونيســت ها دارد. حمله 

موشكى مقاومت به پايگاه هاى 
رژيم صهيونيســتى در پاسخ 
به حمله بامداد سه شنبه رژيم 
باريكه  به شمال  صهيونيستى 
غــزه بود كه به شــهادت يك 
فلســطينى منجر شد.جنبش 
حمــاس در جنــگ 50 روزه 
غزه با استفاده از شبكه تونل ها، 
حمــالت موفقيت آميــزى را 
به مواضع نظاميان اســرائيلى 
نزديك مــرز باريكه غزه انجام 
داد؛ بــه طورى كه ارتش رژيم 
صهيونيستى پس از پايان اين 
جنگ درســال 2014 بارها به 
توانمنــدى گروه هاى مقاومت 

فلسطين اذعان كرده است.

 بيانيه اتحاديه جهانى علماى مسلمان
در حمايت از ساكنان غزه

همچنيــن اتحاديه جهانى علماى مســلمان با 
انتشــار بيانيه اى لغو محاصــره ظالمانه باريكه 
غزه را خواســتار شــد.اتحاديه جهانى علماى 
مسلمان روز دوشنبه در اين بيانيه  تصريح كرد، 
جنايت هاى وحشــيانه اشغالگران صهيونيست 

بــه ملت فلســطين، جنايتى 
بزرگ در حق بشــريت است.

اتحاديه جهانى علماى مسلمان، 
خواستار بسيج و تحرك جهان 
اسالم و تالش براى پايان دادن 
به رنــج و محنت هــاى ملت 

فلسطين شد.
اتحاديه، سراســر جهان  اين 
اســالم را به تحــرك فورى 
و ســازنده بــراى مقابلــه با 
جنايت هاى رژيم صهيونيستى 
در مرزهــاى باريكــه غزه و 
تحت  از ســاكنان  حمايــت 
محاصره غزه با تمامى ابزارها 
و راهكارهاى ممكن فراخواند.

 هدف اسراييل
فشار حماس از طريق افكار عمومى

در همين خصوص كارشناسان معتقدند، هدف 
اسرائيل از حمله هاى مكرر و متعددى كه عليه 
باريكه غزه انجام مى دهد، اين اســت كه افكار 
عمومــى در غزه را نيز عليــه جنبش مقاومت 
اسالمى (حماس) بســيج كند و اين جنبش را 
از طريق افكار عمومى در غزه هم تحت فشــار 

قرار دهد.اسرائيل اين اهداف را در حالى پيگيرى 
مى كند كه با تــداوم راهبرد محاصره غزه كه از 
سال 2007 آغاز شــد، در اين باريكه به لحاظ 
شرايط انســانى، وضعيت وخيمى ايجاد كرده 
است.رژيم صهيونيستى در تالش است جنبش 
حماس را مســئول شــكل گيرى اين وضعيت 
وخيم انسانى معرفى كند. فلسطينيان در غزه 
از 30 مارس (جمعــه 10 فروردين) مصادف 
با ســالگرد روز زمين راهپيمايى هايى موسوم 
بــه راهپيمايى بزرگ «حق بازگشــت» را در 
منطقــه مرزى بين غــزه و اســرائيل برگزار 
كردند. فلسطينيان از سال 1976 تاكنون روز 
30 مارس را به عنوان روز «زمين فلسطينى» 

نامگذارى كرده و آن را گرامى مى دارند.
رژيم صهيونيســتى در ماه مارس سال 1976 
هزاران هكتار از ســرزمين هاى فلسطينيان را 
تصاحب كرد و اين اقدام باعث خشــم گسترده 
شــهروندان در سراسر خاك فلسطين شد.رژيم 
اسرائيل با مصادره اراضى فلسطينى ها و ساخت 
شهرك هاى صهيونيست  نشــين در آن درصدد 
تغيير ســاختار جغرافيايى مناطق فلسطينى و 
چهره اى صهيونيستى دادن به اين مناطق است 
تا ســلطه جويى هايش را در مناطق فلسطينى 

تثبيت كند.

اخبار جهان اسالم

تلفات سنگين ائتالف 
سعودى در ساحل غربى يمن

العالم: يگان موشــكى ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن در حمله موشكى جديد مواضع 
متجاوزان ســعودى و اماراتى را در ساحل 
غربى يمن هدف قرار داد و چندين موشك 

بالستيك به سوى اين مواضع شليك كرد.
يك منبــع نظامى تأييد كــرد: بر اثر اين 
حمله موشــكى چندين نفر از فرماندهان 
بلندپايــه ائتــالف متجــاوز و برخــى از 
ســركرده هاى مزدوران به هالكت رسيدند 

يا زخمى شدند.

موافقت پارلمان عراق 
با لغو نتايج انتخابات 

در خارج از كشور

مهر: پارلمان عراق در جلســه فوق العاده 
خود رأى به لغو نتايج انتخابات پارلمانى اين 
كشــور در خارج و رأى گيرى مشروط در 
اردوگاه هاى آوارگان در االنبار، صالح الدين، 

نينوا و ديالى داد.
بر اســاس اين گزارش نمايندگان پارلمان 
عراق همچنين به بازشــمارى دســتى 10 
درصد از آراى ريخته شــده به صندوق هاى 
اخــذ رأى در مراكــز انتخاباتى رأى مثبت 
دادند و در صورتى كــه در نتايج اين روند 
تفاوتى به نسبت 25 درصد ديده شود تمام 
آراى اســتان هاى عراق به صورت دســتى 

بازشمارى خواهد شد.
بيــش از 800 هزار عراقى در كشــورهاى 
عربــى و غير عربى در انتخابــات پارلمانى 
عراق شــركت كردنــد. در صورتى كه اين 
نتايج ملغى اعالم شود بسيارى از نمايندگان 
پيروز انتخابات كرسى هاى خود را از دست 

خواهند داد.
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تسويه حساب سياسى مكرون 

با پادشاهى عربستان 
امانوئل مكرون رئيس جمهور فرانسه اخيرا در گفت و گويى تلويزيونى اعالم كرده 
اگر دولت او در ماجراى بازداشــت ســعد الحريرى توسط رژيم آل سعود دخالت 

نمى كرد، احتماالً امروز لبنان صحنه جنگ داخلى بود.
اين گفته هاى مكرون را مى توان از چند زاويه مد نظر قرار داد. نخست آنكه كشور 
فرانســه و دولت او اين روزها با انتقادها و اعتصاب هاى فراوانى روبه روست كه در 
يك دهه گذشته بى سابقه بوده است. معموالً در چنين شرايطى، رؤساى جمهور 
تالش مى كنند با كمك از سياست خارجى در مصاحبه هاى مختلف، چهره موفقى 
از خود به نمايش بگذارند تا جلوى اعتراض هاى بيشتر داخلى را بگيرند و بتدريج 

جو جامعه خود را آرام سازند.
دومين نكته را مى توان به شــاخ و شانه كشيدن عربستان براى اروپا در تهديد به 
قطع روابط تجارى خود با آن ها جســت وجو كرد. همان طور كه رسانه ها گزارش 
دادند عربستان بتازگى دولت آلمان را تهديد كرده بود كه اگر روابط تجارى خود 
بــا ايران را قطع نكند، رژيم ســعودى قراردادهاى تجارى خود را با آن ها منتفى 

خواهد كرد. 
به نظر مى رسد مكرون كه كشورش دومين قطب مهم اقتصاد اتحاديه اروپاست، 
از اين فرصت بهره بردارى الزم را انجام داده و براى اينكه به عربســتان يادآورى 
كند كه به آن ها باج نخواهد داد، موضوع دخالت در آزاد كردن ســعدالحريرى را 
مطرح كرده است تا به نهادهاى معترض در داخل فرانسه هم نشان بدهد كه دولت 
او بازيچه دســت بن سلمان نيست و برعكس آن ها هستند كه از موضع قدرت با 

عربستانى ها مواجه مى شوند. 
سومين نكته را بايد به ماجراى اعتراض مردم فرانسه درباره كشتار بيش از 60 نفر 
فلسطينى در راهپيمايى هاى بازگشت به دست نظاميان رژيم صهيونيستى مربوط 
دانست. در اين مدت احزاب چپ و سوسياليست راهپيمايى هاى اعتراضى بسيارى 
درباره حمايت دولت فرانســه از رژيم اشغالگرقدس برگزار و جنايات اين رژيم را 
محكوم كردند. از همين رو مكرون براى برون رفت و پاسخ به افكار عمومى فرانسه 
كه سياســت هاى خارجى دولت او تنها معطوف به حمايت از رژيم صهيونيستى 
نيســت، در مصاحبه خود عنوان مى كند كه اگر حمايت دولت او از حريرى نبود 

امروز لبنان شاهد جنگ داخلى مى شد.
اما چهارمين نكته را مى توان درباره نتايج اخير انتخابات لبنان جست وجو كرد. از 
زمانى كه خاورميانه پس از جنگ نخست بين الملل ميان دولت هاى پيروز تقسيم 
شد، لبنان و سوريه در اختيار فرانسه قرار گرفت رؤساى جمهور اين كشور اروپايى 
همواره ابراز عالقه مندى نســبت به سرنوشت سياسى اين دو كشور داشتند و به 
همين خاطر در جريان انتخابات پارلمانى اخير لبنان، منتقدان دولت مكرون به 
او تاختند كه در جريان بازداشت سعدالحريرى بسيار منفعل بود و نتيجه آن اين 
شد كه امروز اين كشور به دست نيروهاى حزب اهللا افتاده است، اما مكرون با اين 
مصاحبه پاسخى به منتقدان داده است تا بگويد دولت فرانسه همچنان از منافع 

اين كشور در لبنان محافظت مى كند.
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روزنامه هاى جهان

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چاپ 
آمريكا در ادامه پرونده بررسى 
مهمترين وقايــع آمريكا در 
ســال 1968 به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد اين سال 
تاريخــى و پرحادثــه براى 
اياالت متحده، مبارزات براى 
عدالت اقتصادى را در آن سال 

مورد بررسى قرار مى دهد. اين روزنامه با انتشار عكسى تاريخى 
از رابرت كندى ســناتور و برادر رئيس جمهور وقت كه در حال 
قسمت كردن تكه اى نان با سزار چاوز رهبر حزب كارگر است 
كه بعد از 25روز اعتصاب خود را در مبارزه براى عدالت اقتصادى 
پايان داد، نقش اين اتفــاق را در راه مبارزات عدالت اقتصادى 

آمريكا مورد واكاوى قرار مى دهد.

اكونوميست
چاپ  اكونوميست  هفته نامه 
شماره  تازه ترين  در  انگليس 
خود، گزارشى ويژه از شرايط 
بحرانــى غزه منتشــر كرده 
اســت. اين مجله با انتشــار 
عكســى جالب توجه بر روى 
جلــد خــود از تــالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 

به سمت ارتشى هاى اسرائيل منتشر كرده و با انتخاب تيتر «راه 
بهترى نيز هســت» به انتقاد از اتفاقات در حال شكل گيرى در 
اين منطقه مى گويد. اكونوميست مقاله اى نيز با عنوان «چگونه 
شركت ها با تحريم هاى ترامپ كنار مى آيند؟» آخرين وضعيت 
شركت هاى اروپايى در راه مقابله با تحريم هاى ترامپ عليه ايران 

را منتشر كرده است.

اشپيگل
هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان 
در تازه ترين شــماره خود در 
پرونده اى وضعيت قدرت در 
واتيكان را مورد بررسى قرار 
داده و آنرا براى جهان آنچنان 
نمى كند.  ارزيابى  مناســب 
اين مجلــه در گزارش خود 
واتيكان»  «ارواح  تيتــر  بــا 

تشــكيل دهنده اين مركز قدرت مســيحيت در قلب اروپا را 
شــامل افراد درستكار و البته در كنار آن مجرمانى مى داند كه 
بــراى خود در واتيكان مركز قدرتــى جهانى به وجود آورده و 
در بسيارى از جنبه هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهانى 
دخالت مى كنند؛ دخالت هايى كه بسيارى از آن جنبه مثبتى 

براى جهان ندارد.

روزنامه يواس اى تودى چاپ 
آمريكا در ادامه پرونده بررسى 
مهمترين وقايــع آمريكا در 
 به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد اين سال 
تاريخــى و پرحادثــه براى 
اياالت متحده، مبارزات براى 
عدالت اقتصادى را در آن سال 

چاپ  اكونوميست  هفته نامه 
شماره  تازه ترين  در  انگليس 
خود، گزارشى ويژه از شرايط 
بحرانــى غزه منتشــر كرده 
اســت. اين مجله با انتشــار 
عكســى جالب توجه بر روى 
جلــد خــود از تــالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 

هفته نامه اشپيگل چاپ آلمان 
در تازه ترين شــماره خود در 
پرونده اى وضعيت قدرت در 
واتيكان را مورد بررسى قرار 
داده و آنرا براى جهان آنچنان 
نمى كند.  ارزيابى  مناســب 
اين مجلــه در گزارش خود 
واتيكان»  «ارواح  تيتــر  بــا 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

جنبش جهاد 
اسالمى فلسطين 
با صدور بيانيه اى 

درباره شليك راكت 
به شهرك هاى 

اسرائيلى نزديك 
باريكه غزه، پاسخ 

مقاومت را براى 
دفاع از ملت 

فلسطين در برابر 
تروريسم اسرائيلى 

تبريك گفت 

بــــــــرش

شليك گلوله پليس كشته شده است.درمجموع در اين تيراندازى چهار نفر كشته 
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