
 

  بيش از 30 گروه جهادى با نام حضرت رضا
در خراسان شمالى  فعاليت مى كنند

 آستان  توليت آستان قدس رضوى با اشاره به تأكيدات حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سفر به  اين استان تشريح كرد
رهبر انقالب بر توجه مسئوالن به محرومان جامعه گفت: 
فقر، فســاد و تبعيض زيبنده نظام جمهورى اســالمى 
نيست. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 

سفر به خراسان شمالى و پس از حضور در مراسم اربعين 
ارتحــال آيت اهللا مهمان نواز امام جمعه ســابق بجنورد 
و نماينده مردم خراسان شــمالى در مجلس خبرگان 

 ............ صفحه 3رهبرى، در يكى از مناطق حاشيه ...

قطرى ها 
دل «زيدان»  را بردند؟ بايد اسطوره سازى كرد رهبرى گفتند محكم جلو برويد

12 15 14
رئال در به در جانشين «زى زو» سيد محمود رضوى 

درباره فيلم التارى:
جواد اسالمى از تجربه شعرخوانى اش 

در حضور رهبر انقالب مى گويد

:امام على
سخن نيك 

بگوييد تا به نيكى 
شناخته شويد 

و به نيكى عمل 
كنيد تا از اهل 

آن (نيكوكاران) 
باشيد. 
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 ............ صفحه 7

  هنوز وعده هاى معاون اول رئيس جمهور براى تشكيل جلسه محقق نشده است 

تعطيلى 5 ماهه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى

فهرست شركت هاى در حال 
خروج از كشورمان به روز شد

جنرال الكتريك 
و دايليم رفتند 

هيونداى 
بررسى مى كند

 اخبار   با وجود تأكيدات چند باره اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور مبنى بر 
ضرورت برگزارى منظم جلسات ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد اقتصادى، اما پس از هشت 
ماه هنوز جلســات اين ستاد برگزار نشده است. تعطيلى و انفعال ستاد، انتقاداتى به همراه 
داشته است، به طورى كه در آخرين مورد برخى از نمايندگان مجلس از جمله حسن كامران، 
نماينده اصفهان و حسينعلى حاجى دليگانى نماينده شاهين شهر، برخوار و ميمه خواستار 
تغيير اعضاى ستاد و پاسخگويى مسئوالن قواى سه گانه در اين زمينه شدند. ستاد هماهنگى 

مبارزه با مفاسد اقتصادى بنا بر ضرورت  مبارزه با فساد و پيرو صدور ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد عنبرى

اين روزها و با شرايط اقتصادى موجود در كشور بايد گفت دست يافتن به اهداف و 
آرزوها و تحقق بخشيدن به روياها آسان نيست. راه موفقيت از فراز و نشيب سختى ها 
و دشوارى ها مى گذرد. فراز و نشيبى كه امروزه توليد و خدمات كشور را درگير خود 
كرده و به سدى در برابر فعاالن اين حوزه بدل شده است. اين واقعيت از نقش آفرينى 

قوانين پيچيده و ضد توليدى حكايت مى كند كه ...

بند ماليات و تأمين اجتماعى 
بر پاى اشتغال و توليد 

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

كارشناسان معتقدند گرانى 
غير منطقى، مسكن را وارد 

مرحله ركود مى كند

حباب قيمت 
براى رونق 

بازار مسكن

افتتاحيه با 
پديده- پرسپوليس 

در مشهد 

برنامه كامل 
فصل 97-98 

ليگ برتر
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 13

كارشناسان معتقدند 
حرفه آموزى در برنامه ريزى 
تعطيالت مغفول مانده است

تابستان
 فرصت نواختن 

«زنگ كار»
 ............ صفحه 5

دهمين «جمعه بازگشت» با شعار «از غزه تا حيفا» برگزار شد

راهپيمايى مقتدرانه، پس از جنگ دو روزه
 ............ صفحه 8

سالروز معراج پيامبر اعظم  از مسجداالقصى به آسمان قرب الهى گرامى باد
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

قادريم راكتور جديد و قديم اراك را با هم بسازيم  ايسنا: سخنگوى سازمان انرژى اتمى گفت: با فرض ايجاد بدترين شرايط براى راكتور اراك، متخصصان ايرانى قادر به تكميل راكتور بازطراحى شده 
فعلى و نيز بازسازى راكتور قديمى با ساخت كالندرياى جديد هستند. بهروز كمالوندى اظهار كرد: اين توان را داريم عالوه بر ادامه ساخت راكتور جديد، راكتور قديمى را نيز با ساخت كالندرياى جديد بازسازى كنيم و در 

صورت لزوم هر دو كار را انجام مى دهيم. هم اكنون كار بازطراحى راكتور اراك توسط متخصصان ايرانى در حال انجام است و كشورهاى ديگر فقط تأييد كننده طراحى هاى ما هستند.

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

 اخبار  نمازجمعه اين هفته با حضور پرشور 
مردم روزه دار و خداجوى ايران در سراســر 
كشــور برگزار شــد و امامان جمعه درباره 
مسائل مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى و 
فرهنگى سخنرانى كردند. اعتراض رانندگان 
كاميــون، اهميت راهپيمايــى روز قدس، 
خيانت برخى كشــورهاى اسالمى به آرمان 
فلسطين، رحلت امام خمينى(ره) و انتخاب 
آيت اهللا خامنه اى به رهبرى نظام اســالمى 
و جنايت رژيم صهيونيستى در فلسطين از 
جمله مباحث مطرح شده در خطبه هاى نماز 

جمعه  ديروز سراسر كشور بود. 

 نقش مثال زدنى كاميون داران 
در دفاع مقدس

امام جمعه مشــهد مقدس در خطبه هاى 
ديروز در حرم مطهر رضوى با تأكيد بر اينكه 
اقتصاد مقاومتى به معنى مديريت است، بيان 
كرد: ما هشت سال جنگ تحميلى داشتيم 
و انتقــال تمام تداركات به پشــت جبهه را 
همين اتحاديه كاميون داران عهده دار شدند 
و با اينكه كاميون هايشان زير 
توپ و خمپاره قرار مى گرفتند، 
مردانه ايستادند و هشت سال 
را  حمل ونقل دفــاع مقدس 

انجام دادند. 
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى 
ادامــه داد: اكنون هم جنگ 
است و دشــمن اقتصاد اين 
مملكت را هــدف قرار داده و 
انتظار مــا از اين صنف ادامه 
همان راه دوران دفاع مقدس 
اســت. نماينده ولى فقيه در 
خراسان رضوى گفت: كارنامه 
40 ساله آمريكا برابر انقالب 
ايران سراسر شكست است و 
امروز كارش به جايى رســيده كه روى كره 
زمين مملكتى نيســت كه پرچم آمريكا را 
آتش نزند؛ قدرتى كه مى گويد من رئيس دنيا 
هستم در كارنامه اش همه اش شكست است.

وى با اشاره به نسخه اقتصاد مقاومتى براى 
شكست حصر اقتصادى در كشور و با انتقاد 
از عملكرد مســئوالن افزود: مفهوم اقتصاد 
مقاومتى كه رهبر انقــالب مى فرمايند با 
رياضت فرق دارد، كشورهاى اروپايى مردم 
را به رياضــت دعوت مى كننــد اما رهبر 
انقــالب مردم را به مقاومــت دعوت كرده 
تا هزينه هــاى خود را مديريت و مصرف را 
تنظيم كنند و مسئوالن نظام هم در حل 
مشكالت مردم مجاهدت كرده تا مديريت 
جهادى پياده شود. عضو مجلس خبرگان 
رهبرى تأكيد كرد: مشــكالت مردم نبايد 
به پاى نظام نوشــته شود و بايد مسئوالن 

پاسخگوى مردم باشند.

 مسائل صنفى در اولويت قرار گيرد
سيدمحمدعلى  والمسلمين  حجت االسالم 
آل هاشــم امام جمعه تبريز هم با اشاره به 
اعتراض هاى كاميون داران در روزهاى اخير 
به علت برآورده نشدن مطالبات صنفى آن ها 
اظهار كرد: با رسيدگى به اين موضوع شرايط 
عادى شده است ولى آن چيزى كه مهم است 
اين بود كه چرا به خواسته صنفى اقشار مردم 
به موقع رســيدگى نمى شود تا با اين قبيل 
مسائل روبه رو نشــويم. وى ادامه داد: قشر 
خدومى چــون رانندگان در همه برهه هاى 
انقالب دلبستگى خود را به مردم و انقالب 
به اثبات رساندند و در اين اعتراض ها نيز با 
هوشمندى اجازه سوءاستفاده به معاندان و 
دشمنان را ندادند و بنده نيز از آن ها تشكر 
مى كنم كه اجازه سوءاستفاده را به دشمن 
ندادند. وى خاطرنشان كرد: بايد به مسائل 
به حق صنفى مردم در وقت خود رسيدگى 
شود كه شاهد اين چنين موضوعاتى نشويم.

 از دوقطبى سازى پرهيزكنيم
امام جمعه موقت تهــران گفت: امروز فهم 
دشمنى آمريكا با اسالم و امت اسالمى براى 
ملت ايران عميق شده است. حجت االسالم 
والمسلمين ابوترابى فرد با اشاره به ديدارهاى 
اخيــر رهبر معظم انقالب با دانشــجويان و 
كارگزاران با بيان اينكه امروز قدرت ايران بيش 
از هر زمانى ديگر است، گفت: قدرت دفاعى ما 
به معناى واقعى كلمه بازدارنده است. ما امروز 
با وحدت و انسجامى مثال زدنى و با موقعيتى 
برتر و ممتاز در جامعه جهانى با تمام توان در 
برابر زياده خواهى آمريكا ايستاده ايم و قطعاً 
به آرمان هاى اســالمى خود كه توسط امام 

راحل و رهبرى تدوين شــده است، در كنار 
امت اسالمى دســت پيدا خواهيم كرد. وى 
ادامه داد: توصيه ديگرى كه رهبر انقالب در 
نشست هاى اخير خود داشتند، نقد صحيح، 
منصفانه و عاقالنه بود. همان طور كه ايشان 
فرمودند، نبايد اهانت، هتك حرمت و ايجاد 
دوقطبى بر سر برجام در جامعه صورت گيرد. 
خطيب موقت نماز جمعه تهران افزود: اين 
نبايدى كه ايشــان گفتند به معنى تبيين 
مسير حركت امت اسالمى براى انجام وظيفه 

دينى و خلق قدرت در برابر دشمن است.

 روز قدس و مسئله فلسطين
امام جمعه اردبيل نيز گفت: در ســال هاى 
گذشته كشورهاى اسالمى به آرمان فلسطين 
خيانت و سعى كرده اند مسئله فلسطين را از 

اولويت اول جهان اسالم خارج كنند.
آيت اهللا سيد حسن عاملى با اشاره به توهين 
وزيرخارجه آمريكا به راهپيمايى روز قدس، 
عنوان كــرد: وزيرخارجه آمريكا راهپيمايى 
روز قدس را ســاختگى خوانده و ملت ما در 
روز قدس مردمى بودن اين راهپيمايى را به 

جهانيان نشان خواهند داد.

 بزرگ ترين دستاورد قيام 15 خرداد
حجت االسالم والمسلمين  رسول فالحتى امام  
جمعه رشت نيز با بيان اينكه پى ريزى شاكله 
حكومت اســالمى بزرگ ترين دستاورد قيام 
15 خرداد بود، گفت: رشد و بالندگى سياسى 
و بصيرت ملت ايران نقشــه هاى دشمنان را 
نقش بر آب كرد و پى ريزى شاكله حكومت 
اسالمى بزرگ ترين دستاورد قيام 15 خرداد 
بود و دشــمنان در خواب هم نمى ديدند كه 

يك حكومت اسالمى كه رأس آن  يك مرجع 
است بتواند در دنيا نقش آفرين باشد.

 عدالت خواهى را به آينده موكول نكنيم
امام جمعه شــيراز نيز با تشريح مؤلفه هاى 
عدالت جويانــه گفــت: بــه پرســش هاى 
عدالت جويانــه بايد پاســخ دقيــق داد و 

عدالت خواهى را موكول به آينده نكرد.
آيت اهللا لطــف اهللا دژكام اضافــه كرد: براى 
تحقق عدالت نياز به نظريه پردازى استادان 
حوزه و دانشگاه داريم، نه اينكه تنها بيرون 
گود نشســته و انتقاد كنيم بــدون آنكه از 

وضعيت اجرايى خبر داشته باشيم.

 خنثى شدن تهديدهاى دشمن
حجت االسالم والمسلمين حسن عليدادى 
سليمانى امام جمعه كرمان با تأكيد بر اينكه 
دشــمن طراحى كرده بود كه بعــد از امام 
خمينى(ره)، كشــور ما را از درون تخريب 
كند و حتى بســيارى در درون كشور با آن 
همراه شده بودند، خاطرنشان كرد: بسيارى 
از مطبوعات داخلى با پول كشور عليه نظام 
برخاستند و در جبهه دشمن قرار گرفتند، 
اما رهبرى هوشــمنِد رهبر معظم انقالب با 

حمايت جدى مردم آنان را ناكام گذاشت.

 شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل
آيت اهللا عليرضا اعرافى امام جمعه قم گفت: 
فرياد بر ظالمان نبايد كم شود و روز قدس 
مردم نشــان خواهند داد كه پشت نظام و 
رهبرى بود ه و صداى مرگ بر آمريكا و مرگ 
بر اســرائيل خاموش نمى شود و مردم پاى 

آرمان هاى انقالب و اسالمى ايستاده اند.

در خطبه هاى امامان جمعه كشور مطرح شد

مسئوالن مطالبات مردم  را پيگيرى كنند

  دولت به جاى آنكه حقوق كاركنان سازمان ماليات را 50 درصد افزايش دهد، 
همت كرده و با صرف اين پول در حوزه توليد چند جوان تحصيلكرده را سر كار 
ببرد. مگر افزايش 20درصد حقوق كم است؛ مردم با وجود تحمل همه مشكالت 

نظاره گر خيانت برخى از مسئوالن نيز هستند.9150002087 
 متأسفانه مسئوالن كشــور در ساليان گذشته نظارت و برنامه ريزى كنترلى 
دقيقى در جهت جلوگيرى از بزرگ تر شدن بى برنامه پايتخت و ديگر كالنشهرهاى 
كشور از جمله مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز نداشته اند. همين مسئله سبب شده 
اســت با افزايش ناگهانى جمعيت؛ در كنار ايجاد بسيارى از معضالت شهرى از 
جمله حاشيه نشينى، بزهكارى، آلودگى هوا و... جاذبه هاى تاريخى و طبيعى اين 
شهرها نيز به مرور زمان از بين برود؛ البته به نظرم هنوز هم دير نشده و مى شود با 
مديريت درست بسيارى از معضالت را رفع كرد. از جمله مى توان با ايجاد اشتغال 
در روستاها و شهرهاى كوچك و همچنين ايجاد بازارچه هاى مرزى به ماندگارى 
جمعيت در اين مناطق كمك كرده و زمينه عدم مهاجرت آن ها به شــهرهاى 

بزرگ را فراهم آوريم. 9380007453  
 آيا يكى از بندهاى ســند ننگين 2030 آموزش  دفاع  در برابر تجاوز جنســى 
 اســت؟  آيا در جنايت  تهران، اين  مورد لحاظ  شــد يا در دفعات  بعدى  توســط  

مسئوالن   آموزش داده خواهد شد؟ 9190008895  
 قطعاً اقدام جديد شركت مخابرات در دادن امتياز يك روز مكالمه رايگان، براى 
مشتركان تلفن ثابت كه قبض خود را تلفنى دريافت و پرداخت نمايند، در كاهش 
مصرف كاغذ تأثير مهمى دارد. ان شــاءاهللا ديگر شركت ها نيز اين گونه اقدامات 

پسنديده را موردنظر قرار دهند. 9150008521  
 دولت در خواب غفلت و مردم در حال نابود شدن در زير بار گرانى! مردم براى 
نابودى خودشان به شما راُى ندادند بلكه بر اساس وعده هاى شما و با نيت بهتر 

شدن اوضاع به شما راًى دادند. 9150008932 
 هيچ كدام از مراجع عظام تقليد در طول زمان با چاپ پوســتر و تبليغات در 
بين مردم محبوب نشده اند، بلكه طرفدارى آن ها از حق و مردم موجب محبوبيت 
آن ها شده است. مسئوالن محترم هم توجه داشته باشند كه با تبليغات به جايى 
نخواهند رســيد بلكه بايد در ميدان عمل و از طريــق كار كردن براى مردم به 

محبوبيت برسند. 9150008863  
 با توجه به گرانى بيش از حد اجناس و كاهش درآمد، برنامه ريزى مسئوالن 
براى كمك به افرادى كه زير خط فقر هســتند ولى زير پوشــش كميته امداد 

نمى باشند، چيست؟9150007109  
 روزنامه قدس در مورخه 8 خرداد از زبان سيدعباس عراقچى نوشت: دور سوم 
مذاكرات ايران و اروپا در باره يمن اواخر خرداد برگزار مى شود. واى به حال مردم 
مظلوم و تحت ستم يمن! اول يك نگاه به نتيجه مذاكرات برجام بينداز و سپس 
براى يمنى ها آستين هايت را باال بزن. چه گلى بر سر هموطنان خود زده ايد كه 

حال نوبت يمنى ها شده است؟ 9150001735 
 آقاى سيد حسن خمينى، شما كه مى گوييد وادادگى و ذلت پذيرى از مكتب 
امام به دور است پس چرا با واداده ها و ذلت پذيرها رفيق و همدم هستيد. با لفاظى 

كه مكتب امام رونق نمى گيرد. 9150001136

غربت آرمان هاى امام(ره) 
در قول و فعل مدعيان

چند ســال پيش به يــك محفل تخصصى 
دعوت شــده بودم. موضوع تأثيرات ايران و 
انقالب اســالمى در ممالك آسياى مركزى 
بود. چندين رئيس دانشــگاه، چند نماينده 
مجلس و ديپلمات هاى ارشد ما و كارشناس 
آنجا حاضر بودند و هر كدام دقايقى اظهارنظر 
كردند. بنا بود بخش افغانســتان را من اداره 
كنم و درباره اش منبر بروم. تا نوبت من برسد 
اذان مغرب شد و بخش مربوط به پس از اداى 
نماز موكول، من از فرصــت بهره بردم و به 
مسئول محترم گفتم؛ اينجا جاى من نيست 

بزرگوار، خدا نگهدار ... و رفتم.
مشــكل آن جلســه نظير اغلــب محافل 
كارشناسى مشابهش بود. ارائه اطالعات ناقص 
از سوى آدم هاى بظاهر بزرگ و مطلع و مدعى 
و در پايــان نتيجه گيــرى غلط. بحث اغلب 
دوستان آن محفل خاص يكى از نمايندگان 
مجلس حاضر كه در بخش سياست خارجى 
هم دســتى داشت، دچار همين نقصان بود. 
آن ها اصرار داشتند كه چون با ظهور داعش 
و جريان هاى تندرو دينى و مذهبى، توده هاى 
مردم در آســياى مركــزى (و به طور خاص 
ازبكستان را مثال مى زدند) از اين رويه متنفر 
شده اند، ما بايد سياستمان را بر اساس تاريخ 
باستانى و عرصه ارزش هاى پان ايرانيستى در 
آنجا پيش ببريم و آنچه را به عنوان ارزش هاى 
انقالب و آرمان هاى امام(ره) مى شناسيم در 
آنجا بى خيال شويم. در همين حد كه تخت 
جمشيد و شاهنامه و امثالهم معرفى شوند، 

كفايت است.
اين ايران همان ايران عهد پهلوى بود و معلوم 
نبود عايدى ها از سرمايه گذارى اين چنينى 
بــراى مخاطبانمان در آســياى مركزى چه 
عايدهــا دارد؟ حيرت آور آن بود كه همه هم 
موافق بودند. بديهى بود سخنان بنده كه هيچ 
كاره بودم، نزد آن  همه آقاى دكتر و مديركل 
و نماينده و... حاصلى نداشت. من روى زمين 
بودم. چون منطقه را مى شناختم. سال ها در 
آنجا زندگى كرده بــودم و آن ها روى هوا و 
اظهارنظرشان بر اساس اخبار خبرگزارى ها. 
من عشق آن مردم را به امام(ره) ديده بودم. 
لذا معتقد به تلفيــق اين دو رويه بودم؛ نقل 
خدمات متقابل اســالم و ايران... من باور به 
معرفى ايران انقالبى داشــتم. براى مسئول 
جلســه مثال زدم كه سال 1376 براى تهيه 
مستندى به مناطق درگيرى در تاجيكستان 
رفته بودم. آنجا با «جمعه باى نمنگانى» كه 
فرمانده يك گروه جهادى بود مصاحبه كردم. 
بين سؤاالت از او پرسيدم؛ امام خمينى(ره) 
از دنيــا رفته اند، اما اگر بــه فرض محال، او 
گفت وگــوى تو را وقتــى از تلويزيون ايران 
پخش مى شود ببيند، به ايشان چه خواهى 
گفت؟... باور كردنى نبود. اين ســؤال چنان 
حال ايــن فرمانده ازبك را خــراب كرد كه 
قريب نيم ساعت گريست و ما فيلمبردارى 

را قطع كرديم.
ايــن در حالى بود كه مــا اولين ايرانى هايى 
بوديم كــه او در عمرش مى ديد و به گمانم 
آخرين ايرانى ها زيرا چهار- پنج سال بعد او 
به القاعده پيوست و در جريان حمله آمريكا 
به افغانستان كشته شد. خب! ميليون ها ذهن 
تشــنه آرمان هاى امام(ره) و انقالب اسالمى 
در آســياى مركزى بود و هست. آن ها را ول 
كرديم، كامالً رها كرديم. ســعودى ها بعد ما 
آمدند و اين ها را جــذب و بدل به القاعده و 
داعش كردند. حاال مى گوييم نگاه انقالبى و 
تبليغ انديشه هاى امام(ره) به اين دليل و آن 
دليل جواب نمى دهد. برادر من! شــما اصًال 
نگاه و انديشه هاى امام(ره) را در آنجا معرفى 
نكردى. همين مقدار را هم آن ها از رسانه هاى 

ديگر جهان شنيده بودند.
نفوذ و شيطنت سعودى ها به خاطر تنبلى و 
سستى و بى خيالى ما بود. پس نتيجه گيرى 
غلط نكن. هم نگاه دو آتشــه اى كه فقط در 
خارج كشور ايران صرفاً شيعى را بدون توجه 
به گذشته باشكوه باستانى آن معرفى مى كند 
غلط است و هم نگاهى كه فقط دم از كوروش 
و ايران قبل از اســالم مى زند، تركيب اين ها 

معنا دارد. افراط و تفريط نكنيم.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس كل دادگسترى تهران اعالم كرد
تعيين «قضات ويژه» در پرونده تعرض به دانش آموزان

تسنيم: رئيس كل دادگسترى استان تهران 
از تعيين قضات ويــژه در پرونده تعرض به 
تعدادى از دانش آموزان در مدرســه اى در 

منطقه مرزداران تهران خبر داد.
غالمحسين اسماعيلى درباره پرونده اذيت 
و آزار تعدادى از دانش آموزان توســط ناظم 
مدرسه اى غيرانتفاعى در منطقه مرزداران 
تهران اظهار كرد: بعد از صدور دســتور رئيس قوه قضائيه به دادگسترى تهران براى 
پيگيرى جدى اين پرونده، هماهنگى الزم در سطوح مختلف در دادگسترى استان 

به عمل آمد.
وى از تعيين قضات ويژه براى اين پرونده در هريك از مراحل رســيدگى خبر 
داد و گفت: اين قضات براى آن تعيين شــدند تا بــا رعايت دقت، زواياى اين 
پرونده را روشن كنند و متناسب با اقداماتى كه متوجه متهم است، تصميمات 

قضايى را اتخاذ كنند. 
اسماعيلى توضيح داد: آموزش ها و تأكيدات الزم به قضات دادسرا انجام شده تا 
با جامعيت موضوع را بررســى كنند و اگر اتهامات مطرح شده به جهات قانونى 

در صالحيت دادسرا نيست، پرونده را به دادگاه ارجاع دهند. 
رئيس شوراى عالى قضايى دادگسترى استان تهران از شكايت 15 نفر از اوليا در اين 
پرونده خبر داد و گفت: تاكنون اين تعداد از اوليا شكايت كرده اند اما امكان دارد در 
هفته آينده افراد ديگرى هم به تعداد شكات اضافه شوند؛ بنابراين اعداد و ارقامى كه 

در رسانه ها مطرح شده در حال حاضر در پرونده مطرح نيست.
وى تأكيد كرد: ما موظف هســتيم فقط در محدوده پرونده قضايى و آنچه كه 
به ما ارجاع و احاله شــده، اظهارنظر كنيم. به گفته اسماعيلى، پرونده در حال 

حاضر يك متهم دارد كه در بازداشت به سر مى برد.
رئيس كل دادگســترى استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا ارتباط متهم 
با يكى از روحانيون برجســته كشــور صحت دارد يا خير گفــت: تا جايى كه 
مستندات پرونده را ديدم، هيچ وابستگى بين متهم اين پرونده و افراد شاخص 

كشور وجود ندارد.
اســماعيلى در پاسخ به ســؤال ديگرى مبنى بر اينكه آيا آموزش و پرورش نيز 
نســبت به متهم اين پرونده يا افراد ديگر شــكايت كرده اســت يا خير گفت: 
تاكنون فقط شــكايت دانش آموزان و اولياى آن ها را داشته ايم اما اگر آموزش و 
پرورش هم نسبت به آنچه كه در فضاى آموزشى كشور رخ داده، شكايت كند، 

قطعاً رسيدگى مى شود.

تالش ناكام آمريكا براى نجات اسرائيل از دستور كار 
شوراى حقوق بشر

فارس: تالش آمريكا براى خارج كردن اقدام هاى رژيم صهيونيســتى از دستور كار 
دائمى شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ناكام ماند. حدود يك سال پيش «نيكى 
هيلى»، نماينده آمريكا در ســازمان ملل متحد به شوراى حقوق بشر اين سازمان 
مهلت داد يا به انتقاد از رژيم صهيونيســتى پايان دهند و يا منتظر خروج آمريكا از 

اين شورا باشند. 
اما پس از مخالفت كشــورهاى اروپايى با رأى گيرى بر ســر قطعنامه اى در مجمع 
عمومى ســازمان ملل كه خواستار خارج كردن اســرائيل (رژيم صهيونيستى) از 
موضوعات در دستور كار شــوراى حقوق بشر اين سازمان است، واشنگتن منزوى 

مانده و به خروج از شوراى حقوق بشر سازمان ملل نزديك تر شده است.
شــوراى حقوق بشــر ســازمان ملل متحد در ســال 2007 با رأى مثبت به بند 
هفتم مربوط به وضعيت حقوق بشــر در اراضى اشغالى فلسطين، اقدام هاى رژيم 
صهيونيستى را به يك موضوع دائمى در دستور كار اين شورا تبديل كرد. آمريكا و 

رژيم صهيونيستى در تالش هستند اين بند را از دستور كار خارج كنند.

يك ژنرال آمريكايى: ما از سوريه نمى رويم
راشاتودى: سربازان آمريكا، سوريه را ترك 
نخواهند كــرد و هرگونه تالش براى حذف 
يــا هدف قرار دادن آن ها با پاســخ نظامى 
ما همراه خواهد بــود. اين جمالت را يك 
مقام ارشد پنتاگون در پاسخ به هشدار بشار 
اسد به نيروهاى آمريكاى گفته است. ژنرال 
مكينز همچنين ادامه داده اســت: هركدام 
از طرف هاى درگير در ســوريه بايد درك كند كه حمله به نيروهاى آمريكايى 
يا اعضاى ائتالف ما سياســت بدى خواهد بود. بيشــتر از 2000 نيروى نظامى 

آمريكايى در سوريه حضور دارند. 
پيش از اين بشــار اسد در گفت و گو با راشــاتودى گفته بود آمريكايى ها به شكل 

غيرقانونى در سوريه حضور دارند و ما مى خواهيم كه كشورمان را ترك كنند. 
اين ژنرال آمريكايى ادامه داده اســت: ما در سوريه خواهيم ماند و هيچ چيز عوض 

نشده است.
آمريكا مهم ترين پشتيبان معارضان شبه نظامى سورى به شمار مى رود و از ابتداى 
شروع درگيرى ها در اين كشــور امكانات اطالعاتى و لجستيكى فراوانى در اختيار 

آن ها قرار داده است.

قدرت دفاعى ما به 
معناى واقعى كلمه 
بازدارنده است. ما 
امروز با وحدت و 
انسجامى مثال زدنى 
و با موقعيتى برتر 
و ممتاز در جامعه 
جهانى با تمام 
توان در برابر زياده 
خواهى آمريكا 
ايستاده ايم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

 يك مقام نزديك به حزب اهللا:

خروج مقاومت از جنوب سوريه صحت ندارد

گزارش خبرى

خبر

قدس: با وجود تأكيدات چند باره اسحاق جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور مبنى بر ضرورت برگزارى منظم جلســات ســتاد 
هماهنگى مبارزه با مفاســد اقتصادى، اما پس از هشت ماه هنوز 

جلسات اين ستاد برگزار نشده است.
تعطيلى و انفعال ستاد، انتقاداتى به همراه داشته است، به طورى كه 
در آخرين مورد برخى از نمايندگان مجلس از جمله حسن كامران، 
نماينده اصفهان و حسينعلى حاجى دليگانى نماينده شاهين شهر، 
برخوار و ميمه خواستار تغيير اعضاى ستاد و پاسخگويى مسئوالن 
قواى سه گانه در اين زمينه شدند. ستاد هماهنگى مبارزه با مفاسد 
اقتصادى بنا بر ضرورت  مبارزه با فســاد و پيرو صدور فرمان رهبر 
معظم انقالب در دهم ارديبهشت 1380، تشكيل شد. اجراى فرمان 
هشت ماده  اى رهبر معظم انقالب در ارتقاى سالمت نظام ادارى و 
مبارزه با فساد، شناسايى و سالم سازى گلوگاه هاى فسادخيز نظام 
ادارى و اقتصادى كشور و ايجاد شفافيت و ارتقاى نظارت در آن ها 
توأم با تسهيل فضاى كســب و كار و برقرارى زمينه هاى امنيت 
اقتصادى و رشد و توسعه اقتصاد، از جمله اهداف ستاد تعيين شده 
است. ستاد با عضويت رئيسان سه قوه تشكيل شد و مسئوليت اداره 

آن به معاونان اول سه قوه تفويض گرديده است. 

 وعده هاى سرخرمن معاون اول رئيس جمهور
در همين راســتا، اســحاق جهانگيرى، معاون اول رئيس جمهور 
سوم ارديبهشت ماه در مصاحبه اى گفت: حدود هفت ماه است كه 
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى را برگزار نكرده ام. در زمان 

خودش توضيح خواهم داد كه چرا در اين مدت جلسات ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادى تشكيل نشــده است. البته اميدوارم نخستين 
جلسه اين ستاد پس از مدت ها تعطيلى، در ماه جارى تشكيل شده 
و بحث هاى جدى پيرامون آن مطرح شــود. پس از اين اظهارات 
جهانگيرى، انتظار مى رفت جلسات ستاد پس از وقفه هشت ماهه 
دوباره از سر گرفته شود. عالوه بر اين مصاحبه، جهانگيرى پس از 
پيگيرى هاى اعضاى ستاد وعده داد تا جلسات ستاد را برگزار كند. با 
تشكيل دولت دوم روحانى اين ستاد در عمل تعطيل شد. به عبارت 
ديگر از مرداد سال گذشته كه دولت دوم روحانى آغاز به كار كرد تا 

پايان سال، اين ستاد تنها يك جلسه برگزار كرده است.

 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تعطيل است
عزت اهللا يوسفيان مال، نماينده آمل در مجلس شوراى اسالمى در 

سخنانى با بيان اينكه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى ديگر 
برگزار نمى شود، گفت: ستاد در سال گذشته تنها دو جلسه برگزار 
كرد، اين در حالى است كه پيش از اين هر دو هفته يك بار جلسات 
ستاد برگزار مى شد.  وى با بيان اينكه رسيدگى به مفاسد، بويژه در 
حوزه اقتصادى بايد در صدر اولويت هاى مجلس و دولت قرار گيرد، 
اظهارداشــت: بنده به عنوان عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادى وظيفه دارم كاستى  ها، نواقص و چگونگى كيفيت 
برگزارى جلسات و هر آنچه كه در اين جلسات اتفاق مى افتد را به 

رئيس مجلس گزارش كنم.
وى با گاليه از برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى 
افزود: چندى پيش در نامه اى به آقاى الريجانى اوضاع اسفناك ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى را گزارش كردم. خشكاندن ريشه فساد در 
كشور نيازمند عزم ملى و جدى از سوى تمامى نهادها و دستگاه ها، 
بويژه قواى سه گانه است، اما متأسفانه تنها مرجع رسيدگى كننده 
به پرونده هاى فســاد كه بايد مســائل را به طور تخصصى بررسى 
كرده و شفاف ســازى كند، به رياست آقاى جهانگيرى، معاون اول 
رئيس جمهور يا تشكيل جلسه نمى دهد و يا جلسات آن غيرمنظم 
تشكيل مى شــود. عضو ناظر مجلس در ســتاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادى، يكى از آســيب هاى جدى تشكيل نشدن و يا نامنظم 
تشكيل شدن جلسات ستاد را ابتر ماندن بررسى پرونده ها دانسته و 
اظهارداشت: رويه فعلى در برگزارى جلسات ستاد مبارزه با مفاسد 

اقتصادى، موجب مى شود فضا براى مفسدان امن شود.
يوسفيان مال خاطرنشان كرد: اينجانب دو بار با آقاى جهانگيرى 
صحبت كردم و ايشــان قول دادند تا جلسات ستاد را فعال كنند، 
اما هنوز اقدامى نشــده است. اكنون هم هيچ اميدى به برگزارى 
جلسات ستاد نبوده و ستاد در عمل تعطيل شده و ما هم به عنوان 

نمايندگان قوه مقننه دليل آن را نمى دانيم.

تسنيم: يكى از مسئوالن نزديك به حزب اهللا اعالم كرد: حرف و 
حديث ها درباره خروج نيروهاى حزب اهللا و ايران از جنوب سوريه 

در راستاى منافع اسرائيل است و چنين اخبارى صحت ندارد.
«شــيخ صادق النابلسى» از مسئوالن نزديك به حزب اهللا لبنان 
گزارش هــا درباره خــروج ايران و حزب اهللا لبنان از ســوريه را 
رد كرد و در عين حال اظهارداشــت: روسيه در جنوب سوريه 

نقش آفرينى مى كند.
النابلسى در گفت وگو با تلويزيون «روسيا اليوم»، گفت: «اين 
خبرها صحت ندارد، در برخــى مواقع، كه چنين اطالعاتى 

منتشــر مى شــود با هدف مخدوش كــردن وجهه حضور 
ايران در ســوريه صورت مى گيرد. اين گزارش ها در راستاى 
منافع اسرائيل منتشر مى شــود كه مصرانه خواهان خروج 

كارشناسان ايرانى از سوريه است».
وى خاطرنشان كرد: «حضور كارشناســان ايرانى در سوريه با 
موافقت دولت ســوريه بوده است و مسئله ماندن يا خروج اين 

نيروها بستگى به توافق طرفين دارد».
وى تأكيد كرد: «تا اين لحظه كسى خروج كارشناسان از سوريه 
را متصور نمى شود. بر عكس، هماهنگى پايدارى ميان دمشق و 

تهران درباره ماهيت نقش نظامى ايران در اين برهه وجود دارد 
بويژه آنكه درگيرى ها ادامه دارد و آمريكا به شــكل گسترده اى 
در حال تدوين ســاز و كارهايى اســت و از اين رو عقب نشينى 

كارشناسان ايران و حزب اهللا مطرح نمى شود».
وى افــزود: «رايزنى ها و ميانجيگرى هــا از طرف روس ها براى 

استقرار در منطقه مرزى جوالن است».
شيخ النابلسى متذكر شد: «حزب اهللا لبنان از هر گونه راه حلى، 
كه از حاكميت ســوريه و نقش منطقــه اى آن حمايت كند، 

استقبال مى كند».

هنوز وعده هاى معاون اول رئيس جمهور براى تشكيل جلسه محقق نشده است

تعطيلى 5 ماهه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى

وزيرخارجه فرانسه:
براى محافظت از شركت هاى 

اروپايى در برابر آمريكا 
پيشرفت  داشته ايم

ايسنا: وزيرخارجه فرانسه با بيان اينكه اتحاديه 
اروپا براى محافظت از شــركت هاى اروپايى در 
برابر تحريم هاى آمريكا پيشرفت هايى به دست 
آورده اســت، گفت: اين اقدامــات هنوز كافى 
نيســت. به گزارش رويترز، ژان ايو لودريان، در 
گفت وگو با شبكه تلويزيونى LCI فرانسه تصريح 
كرد: ما در يك زمينه پيشرفت داشته ايم و آن 
اجراى قانون اروپا در سال 1996 است كه ما آن 
را مدرنيزه كرده ايم و به ما اين اجازه را مى دهد 
كــه از شــركت هايمان در برابر فشــار آمريكا 

محافظت كنيم، اما هنوز هم كافى نيست.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

همايش «سيره روح اهللا» در حرم مطهر رضوى    آستان: همايش «سيره روح اهللا» در حرم مطهر رضوى از سوى اداره پاسخگويى به سؤاالت آستان قدس رضوى برگزار مى  شود. اين همايش تخصصى 
امروز - شنبه 12 خردادماه- ساعت 17 در تاالر قدس كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى برگزار مى  شود. در اين برنامه حجت االسالم والمسلمين رحيميان، توليت مسجد مقدس جمكران سخنرانى خواهد كرد و 

به بيان سيره سياسى و اجتماعى امام راحل خواهند پرداخت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در آيين افتتاحيه كارگاه هاى آموزش توليدات چند رسانه اى تاكيد شد
حمايت آستان قدس رضوى از كسب و كار مجازى 

 قدس: قائم مقام توليت آستان قدس 
نيازمندان  خودكفايى  گفت:  رضوى 
يكى از مهم ترين سياست هاى آستان 
قدس رضوى است كه با تمام توان آن 

را دنبال مى كنيم.
سيد مرتضى بختيارى عصر پنجشنبه 
در آييــن افتتاحيه كارگاه هاى آموزش 
توليدات چند رسانه اى ويژه خانواده هاى 

كميته امداد امام خمينى(ره) اظهار كرد: به لطف خداوند، ايران اســالمى ظرفيت هاى 
بسيار زيادى از نظر منابع طبيعى و نيروى انسانى دارد، اما متأسفانه از اين ظرفيت ها به 

خوبى استفاده نمى كنيم.
وى با بيان اينكه با اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى مى توان بزرگ ترين فرصت هاى 
شغلى را ايجاد كرد، افزود: پس از بررسى هاى فراوان در كارگروه هاى تخصصى آستان 
قدس رضوى، به اين جمع بندى رسيده ايم كه اگر 15 درصد شركت هاى آستان قدس 
را به صورت رايگان در اختيار مجموعه هاى دانش بنيان قرار دهيم، بدون شــك شاهد 
افزايش بهره ورى و توسعه فعاليت ها خواهيم بود. قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
ادامه داد: براى ورود مجموعه هاى دانش بنيان به فعاليت شــركت هاى آســتان قدس 

رضوى، چند دغدغه موقوفاتى وجود دارد كه پيگير رفع مشكل هستيم.
وى برگزارى كارگاه هاى آموزش توليدات چند رســانه اى براى ورود جوانان مددجوى 
كميته امداد به بازار كار را مصداقى از سياســت آستان قدس رضوى و كميته امداد در 

مسير خودكفايى نيازمند برشمرد.

 فضاى مجازى بستر خوبى براى اشتغال زايى است
معاون ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوى ديگر ســخنران اين مراسم بود.  سيد 
نظام الدين موســوى تأكيد كرد فضاى مجازى اكنون به بســتر بســيار خوبى براى 

اشتغال زايى تبديل شده است. 
معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى بيان كرد: بدون شك با تأسى از رهنمودهاى 
حكيمانه مقام معظم رهبرى و كمك مجموعه هاى مختلف دولتى و مردمى، مى توانيم بر 
بحران اشتغال در كشور غلبه كرده و در راستاى حضور در بازارهاى منطقه اى و جهانى 

بيش از پيش موفق باشيم.

 ورود آستان قدس به اشتغال در فضاى مجازى
مدير عامل مؤسســه رســانه هاى نوين آســتان قدس رضوى نيز در اين مراسم به 
ضرورت توجه جريان مردمى انقالبى به رسانه هاى نوين اشاره كرد و گفت: با توجه 
به همت جريان مردمى انقالبى در جهت محروميت زدايى بايد شاهد تحول نوين در 
رفع فاصله طبقاتى و ايجاد يك جامعه همگون توسط گروه هاى خودجوش مردمى 

در سطح مناسبى از جامعه باشيم.
محمدمهدى خيرجو با بيان اينكه در اين عرصه با توجه به پيشرفت فناورى اطالعات 
و گســترش حوزه نفوذ رسانه ها نياز به آموزش و توانمندســازى در اين حوزه بيشتر 
مى شود، افزود: طرح آموزش رسانه و پيوست مهارتى آن تأثير بسزايى در روند بلندمدت 

محروميت زدايى خواهد داشت.

 از اشتغال در فضاى مجازى، حمايت مى كنيم
معاون اشــتغال و خودكفايــى كميته امداد امام خمينى(ره) نيــز در آيين افتتاحيه 
كارگاه هاى آموزش توليدات چند رســانه اى ويژه خانواده هاى اين كميته با تأكيد بر 
اينكه در كشور جوانان مستعد زيادى در حوزه فعاليت هاى رسانه اى در فضاى مجازى 
وجــود دارد، اظهار كرد: از خانواده 5 ميليونى كميتــه امداد، حدود يك ميليون نفر 
مستعد اشتغال هستند و از اين تعداد هم افراد زيادى مستعد هستند تا در عرصه هاى 
دانش بنيــان و ثروت آفرين حضور يابند. حجت عبدالملكــى در توضيح حمايت هاى 
كميته امداد از مددجويان فعال در عرصه اقتصاد فضاى مجازى گفت: براى كسانى 
كــه اين دوره هــا را با موفقيت مى گذرانند هم به لحاظ پرداخــت وام و در اختيار 

گذاشتن تجهيزات موردنياز، كميته امداد همه گونه حمايت را خواهد كرد.

خـــبر

قائم مقام توليت آستان قدس 
نيازمندان  خودكفايى  گفت:  رضوى 
يكى از مهم ترين سياست هاى آستان 
قدس رضوى است كه با تمام توان آن 

سيد مرتضى بختيارى عصر پنجشنبه 
در آييــن افتتاحيه كارگاه هاى آموزش 
توليدات چند رسانه اى ويژه خانواده هاى 

 لطفاً فشار آب شــيرهاى دور حوض ها را 
كمتر كنيد تا آب كمترى اسراف شود؛ چون 
فقط براى وضو استفاده شده و زائران نيز بعضاً 
رعايت نكرده و شير آب را تا آخر باز مى كنند.
09150008718

 بــراى انجام وقف هاى جديــد بايد مردم 
راهنمايى بشوند. خيلى از مشكالت جامعه با 

وقف و نذر حل خواهد شد.
09150001715

 نور صحن جامع رضوى بويژه قسمت هاى 
وسط صحن در شب مناسب نيست و زائران 
در ايام تابستان كه در صحن مى نشينند براى 
خواندن زيارتنامه، ادعيه و قرآن مشكل دارند.
09150009227

 از اقدام آستان قدس جهت خودرو زائربر 
براى انتقال زائران از بست طبرسى تا زيرگذر 

خيابان طبرسى تشكر مى كنيم.
09150006621

 هيئت هاى مذهبى ركن اساسى با محوريت 
مردم در برگزارى اجتماعات عمومى به شمار 
مى آيند، آستان قدس بايد از طريق تعامل با 
اين هيئت ها در برگزارى مراســم مذهبى و 

دينى بيشتر تالش كند.
09150002446

 خيلى از مراسم معنوى و مذهبى مثل 
ســخنرانى، مداحى، قرائــت ادعيه و... در 
رواق امام خمينــى(ره) حرم امام رضا(ع) 
برگزار مى شــود، اما افسوس كه سيستم 
صوتــى و بلندگوها وضعيت مناســبى از 
لحــاظ پخش صوت و صــدا در اين رواق 

ندارند. لطفاً فكرى بكنيد.
09150001915

 جاى دورى نمى رود اگر آســتان قدس به 
اتوبوسرانى براى تخصيص اتوبوس ها در چهار 

طرف حرم امام رضا(ع) كمك كند.
09140002286

 تفكيك زنان و مــردان در رواق هاى حرم 
مطهر و صحن ها بايد با جديت پيگيرى شود، 
بخصوص پــس از نمازهاى جماعت و اتمام 

مراسم دعا و مداحى و سخنرانى.
09150000166

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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 فارس   توليت آستان قدس رضوى با اشاره 
به تأكيدات رهبر انقالب بر توجه مسئوالن به 
محرومان جامعه گفت: فقر، فساد و تبعيض 

زيبنده نظام جمهورى اسالمى نيست.
ابراهيم  حجت االسالم والمســلمين ســيد 
رئيسى در ســفر به خراسان شمالى و پس 
از حضور در مراســم اربعيــن ارتحال آيت 
اهللا مهمان نواز امام جمعه ســابق بجنورد و 
نماينده مردم خراســان شمالى در مجلس 
خبرگان رهبرى، در يكى از مناطق حاشيه 
شــهر بجنورد حضور يافــت و روزه خود را 
بــا مددجويان تحت پوشــش كميته امداد 
حضرت امام(ره) در خراســان شمالى افطار 
كرد. اين مراســم ضيافــت افطارى باهمت 
دفتر آستان قدس رضوى در خراسان شمالى 
و كميته امداد حضرت امام (ره) در مســجد 

امام سجاد (ع) بجنورد برپا شده بود.
توليت آستان قدس رضوى در اين برنامه با 
تنى چند از مردم حاضر در اين مسجد ديدار 
كرد و پس از اقامه نماز مغرب و عشا در جمع 

مردم به صورت كوتاه سخن گفت.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى رمضان را 
فرصتى مناسب براى تربيت دينى دانست و 
افزود: تأكيد خداوند در ماه مبارك رمضان بر 
توجه به ديگران است كه مى توان در ادعيه 
اين ماه و نيز وجود زكات فطريه در پايان اين 

ماه، به آن پى برد.
توليت آستان قدس رضوى به تأكيدات دينى 
براى انفاق در ماه مبارك رمضان اشاره كرد 
و افــزود: مردم در اين ماه بــه طور ويژه به 
محرومان توجه دارند چرا كه ســيره رضوى 

كمك به فقرا و مستمندان بوده است.
وى با بيان اينكه اميدواريم روزى برسد كه 
به كمك دستگاه هاى مسئول و كمك هاى 
فراوان مردمى، شــاهد ريشــه كن شــدن 
محروميت باشــيم گفت: فقــر، تبعيض و 
فســاد به هيچ عنوان زيبنده نظام جمهورى 
اسالمى كه با خون هزاران شهيد استوار شده 
است، نيست. عضو مجلس خبرگان رهبرى 
دســتگاه هايى همچون كميته امــداد امام 
خمينى(ره)، خيريه ها و دفاتر آستان قدس 
رضوى را در حال كمك رسانى و فعاليت براى 
محرومان توصيف كــرد و افزود: اطعام، ارائه 

بسته هاى غذايى و كمك هايى به فقرا و اقدام 
براى اليروبى 80 قنات در ســطح خراسان 
شمالى و همچنين اعزام گروه هاى جهادى 
دانشجويان به روســتاها و مناطق مختلف 
از جمله اقدامات آســتان قدس رضوى در 

خراسان شمالى است.
وى تالش نهادهــا و بنيادهاى مختلف را با 
هدف رفع فقر مطلق در كشــور عنوان كرد 
و گفت: اميد است تا در آينده فردى نيازمند 
درمان، شغل و مســكن نباشد و مشكالت 

ازدواج و اشتغال جوانان حل شود.
حجت االسالم والمســلمين رئيسى توجه 
مســئوالن به محرومان و فقرا را ازجمله 
تأكيدات رهبر انقالب عنــوان و تصريح 
كرد: راه امام(ره) و تأكيدات رهبر معظم 
انقالب بر رســيدگى بــه كار مردم بوده و 
اميد است مشكل فقر در كشور ريشه كن 
شود و همه براى خدمت خالصانه به مردم 

آماده باشند.

 تشرف روزانه 1000 زائر اولى
 به حرم مطهر رضوى

توليت آستان قدس رضوى در حاشيه مراسم 
اربعين ارتحال آيــت اهللا مهمان نواز مردمى 
بودن مسئوالن را مورد تأكيد قرارداد و گفت: 
تاكنون با اقدامات انجام شده از ابتداى حضور 

در آستان قدس 600 هزار زائر اولى به زيارت 
امام رضا(ع) مشرف شده اند.

حجت االسالم والمســلمين رئيســى سه 
مأموريت را در اولويت هاى اصلى آستان 
قدس رضوى دانســت و گفت: مأموريت 
اول، نشر معارف دينى و سيره رضوى(ع) 
است و در اين زمينه با همه مجموعه هاى 
فرهنگى و مسئوالن در خراسان و سراسر 
كشــور همــكارى داريم تــا بتوانيم در 
برابر تهاجم و شــبيخون فرهنگى غرب، 
از جوانان كشــور صيانــت كنيم. وى بر 
اهميت به زيارت و زائر امام رضا (ع) تأكيد 
كرد و گفت: تالش آســتان قدس رضوى 
سهل شــدن زيارت و فيض بردن هرچه 
بيشــتر از آن است كه در اين راستا براى 
ايجاد زائرســرا در مشهد و ميقات الرضا 
در مسير جاده هايى كه منتهى به مشهد 

مى شود، تالش بسيار داريم.
حجت االسالم والمســلمين رئيســى افزود: 
زمينه زيارت براى زيارت اولى ها فراهم شده 
و از زمــان خدمت بنده در آســتان قدس 
رضــوى تا به امروز بيــش از 600 هزار نفر 
يعنى ميانگين روزى 1000 نفر به زيارت امام 

هشتم(ع) مشرف شده اند.
وى كمــك به فقرا و نيازمنــدان را موضوع 
ســوم مورد اهميت و تأكيد آســتان قدس 

رضوى عنــوان و تصريح كرد: اطعام فقرا در 
قالب طرح هاى مختلف و توزيع هزاران بسته 
غذايى در بين مســتمندان در ماه مبارك 
رمضان انجام شــده كه البته اين ها كارهاى 

مقدماتى است و اصل و مبنا 
بر انجام كارهــاى ماندگار و 

ايجاد شغل است.
توليت آستان قدس رضوى 
در خصوص ايجاد شغل بيان 
داشت: 80 قنات در خراسان 
شــمالى شناسايى شــده و 
كار الى روبــى اين قنات ها 
آغازشده و اين مسئله عالوه 
بر اينكه موجب ايجاد شغل 
توليدات  مى شــود زمينــه 

كشاورزى را نيز فراهم مى آورد چراكه از اين 
80 قنات تعدادى مربوط به 85 هكتار زمين 

كشاورزى است كه احيا خواهد شد.
همچنين  حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
تصريح كرد: مســئله فعال كردن گروه هاى 
جهادى و جوانان اقدام ديگرى است كه بيش 
از 30 گروه جهادى از دانشگاه هاى خراسان 
شمالى با نام مقدس حضرت رضا(ع) فعال 
شدند و در مناطق مختلف از كار درمانى و 
پزشــكى گرفته تا مهندسى و معمارى، در 

حال فعاليت جهادى براى مردم هستند.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در سفر به  اين استان تشريح كرد

بيش از 30 گروه جهادى با نام حضرت رضا  در خراسان شمالى  فعاليت مى كنند

فقر، تبعيض و 
فساد به هيچ عنوان 

زيبنده نظام 
جمهورى اسالمى 
كه با خون هزاران 

شهيد استوار شده 
است، نيست

بــــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

فاتحه ای بر تولید با واردات سنگ قبر چینی   اقتصاد:  رئیس خانه اقتصاد گفت: اینکه در ابتدا دولت اعالم کرد به همه کاالها ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد اشتباه بود، زیرا چند روز اخیر واردات سنگ 
قبر از چین را داشتیم آن هم در شرایطی که دالر امروز برای ما ارزش زیادی دارد. ابراهیم جمیلی در گفت وگو با ایلنا با انتقاد از عملکرد وزیر امور خارجه در سفر به هند گفت: متأسفانه آقای ظریف هیچ یک از 

فعاالن اقتصادی بخش خصوصی را در این سفر همراه خود نداشت در صورتی که با وضعیت موجود، هند به یکی از شرکای اصلی ما تبدیل شده است .

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r بند مالیات و تأمین اجتماعی بر پای اشتغال و تولید
این روزها و با شرایط اقتصادی موجود در کشور باید گفت دست یافتن به اهداف و 
آرزوها و تحقق بخشیدن به رویاها آسان نیست. راه موفقیت از فراز و نشیب سختی ها 
و دشواری ها می گذرد. فراز و نشیبی که امروزه تولید و خدمات کشور را درگیر خود 

کرده و به سدی در برابر فعاالن این حوزه بدل شده است.
این واقعیــت از نقش آفرینی قوانین پیچیده و ضد تولیــدی حکایت می کند که 
کارآفرینان را گریزی از آن نیســت. نقش مواردی چون کاغذبازی، مقررات دست و 
پاگیر، مقررات مبهم، مشــکالت نظام بانکی، گرفتاری های دریافت تســهیالت، 
پارتی بازی، رشوه، برخوردهای سلیقه ای و در نهایت به ورشکستگی کشاندن شرکت ها. 
عمده این مشکالت متوجه واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی شده است که 
محل اشتغال و ارتزاق بســیاری از مردم جامعه هستند و چرخه اقتصاد کشور ما 
به رونق کســب و کار آن ها وابســته است. بارزترین این مسائل نیز در بیمه تأمین 
اجتماعی و ســازوکار های معیوب آن و مالیات و بویژه مالیات بر ارزش افزوده نمود 

یافته است.
1.بیمه قراردادهای پیمانکاری چیســت!؟ سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه 
را به دو شــکل از پیمانکاران دریافت می کند؛ اول بر مبنای پرداخت براساس 
فهرســت کارکنان و دوم بدون هیچ دلیل موجهی و صرفاً برمبنای یک قاعده 
خود نوشته و تفسیر غلط قانون درصدی از قرارداد پیمانکار با کارفرما را طلب 
می کند! این مبلغ که اصطالحاً »حق بیمه قرارداد« نامیده می شــود، عموماً از 
حق بیمه فهرست کارکنان در حالت اول به مراتب بیشتر است. سازمان تأمین 
اجتماعــی نیز در قبال دریافت این حق بیمه نه تنها شــخص خاصی را بیمه 
نکرده و به کسی خدمات ارائه نمی دهد که مشوقی برای بیمه نکردن کارگران 
نیز فراهم ســاخته است. به عبارتی تأمین اجتماعی به بهانه ارائه یک خدمت 
واحــد از کارگاه هــا و بنگاه های اقتصادی به دفعات هزینــه دریافت می کند. 
باز گذاشــتن دست ســازمان تأمین اجتماعی در این عرصه باعث شده تا این 
سازمان به طمع جبران کسری های خود را از محل درآمد حق بیمه قراردادها، 
عماًل به مانعی برای رونق اشــتغال در کشــور تبدیل شود. سازمانی که خود 
تصمیم می گیرد، آیین نامه وضع و اجرائیه صادر می کند! جالب اینجاست که 
قاضی دعاوی نیز خودش است. برای همین است که سراغ هر بنگاه اقتصادی 

که بروید برای شما از ظلم های تأمین اجتماعی ناگفته های بسیار دارد. 
2.چرا کسب و کارها از مالیات بر ارزش افزوده شکایت دارند!؟ روی کاغذ و در متون 
دانشگاهی مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف 
زنجیره واردات، تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش کاالهای فروخته شده در هر 
مرحله اخذ خواهد شد و سرانجام به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد تا در 

نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود. 
همین توصیفات روی کاغذ و دالیلی همچون شــفافیت جریان کاال و درآمدزایی 
راحت تر برای دولت، مولفه هایی بودند که به خاطر آن، مجلس هفتم تصمیم گرفت 
تا قانون مالیات بر ارزش افزوده را در اردیبهشــت سال 1387 با پیشنهاد صندوق 
بین المللی پول تصویب کند، اما در عمل امروزه در کنار تمام سرفصل های بیکاری 
و تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها، قانون مالیــات بر ارزش افزوده با ضریب اهمیت 
باالیی دیده می شود زیرا این قانون به دلیل سیستم فشل الکترونیکی و اطالعاتی، 
نبود زیرساخت های نرم افزاری و ســخت افزاری، بخشنامه های مبهم متعدد برای 
هر قانون، برنگشــتن اعتبارات مالیاتی مودیان، رشوه خواهی و تشویق ممیزان در 
مالیات ستانی بیشتر، رســیدگی نکردن به شکایات مؤدیان و بازار رقابتی در کنار 
رکود شدید اقتصادی، نه تنها در تحقق اهداف اولیه خود بازمانده است که خود به 
معضلی بزرگ تبدیل شده است.  مالیاتی که قرار بود بر دوش مصرف کننده نهایی 
باشد امروز عالوه بر پرداخت توسط مصرف کننده، تولیدکننده نیز چندباره مالیات 
مضاعف پرداخت می کند. در نتیجه قیمت نهایی محصول نیز افزایش پیدا کرده و 
قدرت رقابت با کاالی وارداتی به شــدت کاسته خواهد شد. به عبارتی باید اذعان 
داشت قانونی که باید تسهیل گر در امر تولید و اشتغال می بود امروز وسیله خوبی 

برای تعطیلی روزافزوِن کسب و کار شده است. 
امید است در سال حمایت از کاالی ایرانی متولیان امر و قانون گذاران با اصالح این 
گونه قوانین پیچیده و ضد تولید در صدد رفع موانع موجود برآیند و به تسهیل فضای 

کسب و کار اهتمام ورزند.

 اقتصاد/ زهرا طوسی   همزمان با رشد قیمت 
ارز، گروهی به قصد حفظ ســرمایه خود به سمت 
خریــد مســکن روی آوردند و مالــکان، همزمان 
قیمت های پیشــنهادی را باال بردند تا اردیبهشت 
امسال رکورددار باالترین قیمت ها در بازار مسکن 
طی۶ ســال اخیر باشد.افزایش 3۴درصدی قیمت 
هرمتر مربع مسکن در اردیبهشت ماه، قیمت خانه 
را در تهران به متری 5 میلیون و 98۴ هزار تومان 
رسانده و تعداد معامالت را نیز تا سقف چهار برابر 
بیشتر کرده است. به باور کارشناسان نوسانات شدید 
طال و ارز، نقدینگی ســرگردان مردم، کاهش نرخ 
سود ســپرده های بانکی، دغدغه مردم را در زمینه 
مســکن افزایش و عالقه به سرمایه گذاری در این 
حوزه را گسترده تر کرده است. البته اگر معیار ارزش 
فعلی مسکن با نرخ ارز محاسبه شود به نظر می رسد 
که ارزش واقعی مسکن نه تنها رشدی نداشته بلکه 

به شدت کاهش پیدا کرده است. 
بنابر اظهارات دکتر ادیب کارشــناس اقتصاد ایران 
قیمت دالر در ایران در اردیبهشــت 97 نسبت به 
اردیبهشت سال گذشــته ۶8 درصد افزایش یافته 
اســت، اما قیمت مسکن معامله شــده در تهران 
در فروردین 97 نســبت به اردیبهشــت 9۶ بیش 
از 29 درصد افزایش یافته اســت. بنابراین با کسر 
این افزایش از رشــد ۶8 درصدی نرخ ارز مشخص 
می شــود که ارزش دارایی مردم دربخش مسکن 

بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

 چشم انداز بازار مسکن 
با این حال چشــم انداز بازار مسکن در سال 97، به 
گونه ای ابهام آمیز باقی مانده و در حالی که عده ای 
تحــول در این حوزه را تا مــرز انفجار پیش بینی 
می کنند، عده ای دیگر بــر این باورند که تا فضای 
غبار آلود اقتصادی روشــن نشود، آبی از این اجاق 
گرم نخواهد شد و ممکن است سرخی این اجاق به 

سرعت به سردی بگراید.
در چنین فضایی، فروشندگان و خریداران همچنان 
به معامله مســکن با دیده تردیــد می نگرند و این 
پرسش در اذهان عمومی مطرح است که آیا قیمت 
مســکن در سال جاری کاهش می یابد یا همچنان 

روند افزایشی خواهد داشت؟ 

افشین پروین پور کارشناس فعال حوزه مسکن در 
گفت و گو با خبرنگار ما در این زمینه معتقد است 
که بازار مسکن بیشتر از این قدرت جذب نقدینگی 
را ندارد و اگر روند رشــد قیمت هــا که حباب وار 
افزایــش پیدا کــرده ادامه پیدا کنــد، این حباب 
می ترکد و این بار رکودی بر بازار حاکم می شود که 

به این زودی ها پایان نخواهد پذیرفت.
وی با اشــاره به اینکه وضعیــت اقتصادی ما تابع 
اوضاع سیاسی است و به شدت غیرقابل پیش بینی 
شده اســت، تأکید می کند: با این حال هر بخشی 
از اقتصاد ظرفیتی برای جذب نقدینگی دارد، بازار 
مســکن بعد از جهش های غیر منطقی اخیر دیگر 
افزایش قیمتی نخواهد داشت و در غیر این صورت 
با افزایش بیشــتر، به طور حتــم چرخه معامالت 
و خریــد و فروش دوبــاره از حرکت می ایســتد.

توقف قطار قیمت مسکن در ایستگاه فعلی
به گفته وی، ســیر گرانی اخیر، طبیعی نیست و 
هیجانات کاذبی اســت که در اقتصاد ما وجود دارد 
بنابرایــن بازار به توقف در ایســتگاه قیمتی فعلی 
رضایت خواهد داد و چه بســا فروشــندگان برای 
تبدیل ملک خود به نقدینگی ناچار باشــند که از 
مرزهای قیمتی خود کوتاه بیایند و شاهد کاهش 

نســبی در این حوزه باشیم.وی 
در خصوص تأثیــر تورم موجود 
در حــوزه مســکن بــر ارزش 
دارایی هــای مردم در این بخش 
می گوید: در حال حاضر اقتصاد 
در یک سردرگمی به سر می برد، 
با توجه به اینکه بازار مسکن در 
مدار منطقــی حرکت نمی کند، 
ایــن هیجانــات کاذب مردم را 
به ســمت خرید مسکن هدایت 
می کند، برخی دنبال این هستند 
کــه در تنور ســوداگری دمیده 
و به مــردم القا کننــد که اگر 
مســکن خریداری کنید، ارزش 
دارایی تان حفظ می شــود، ولی 
این کار غلطی است که دودش 

به چشــم همه می رود و ســفره همه را کوچک تر 
می کند.وی توضیح می دهد: وقتی همه سرمایه ها 
را به بخش مســکن ببرند به خاطر تورمی که این 
هجوم در اقتصاد ایجاد می کنند، همه چیز را گران 
می کند و ارزش دارایی آن ها را نیز نســبت به قبل 
کمتر می کند کما اینکه این هجوم باعث می شود 

حباب، دوباره باز شده و قصه رکود از نو آغاز شود.

پیش بینی روزهای داغ تر 
برای مسکن 

عابد زاده کارشناس حوزه مسکن 
می گوید: متناسب با گذراندن یک 
دوره رکود طوالنی در بازار مسکن 
شــاهد یک فصل پــر رونق در 
معامالت بازار مسکن خواهیم بود 
و با باال رفتن دماسنج قیمت ها، 
بازار مسکن نیز روزهای داغ تری 
را تجربه خواهــد کرد.عابد زاده 
می گوید: با توجه به اینکه بخش 
مســکن دوره طوالنــی در رکود 
بود، امروز افزایش قیمت ها در آن 
بیشتر به چشم می آید، در صورتی 
که ایــن تجربه قبــالً هم وجود 
داشــته و ما در ســال 8۶ شاهد 
افزایش صددرصد قیمت ها بودیم و در ســال 91 
هم همین طور حاال بعد از پنج سال این افزایش ها 
دور از ذهن نیســت.وی با اشاره به رابطه افزایش 
نرخ ارز با بازار مســکن می افزاید: وقتی تغییرات 
قیمتی در بازار ایجاد شود، مسکن هم به عنوان 
تابعی از همین بازار از این گرانی ها مستثنا نیست. 
وی در زمره کارشناســانی است که چندان به 

اثرگذاری برجام و سیاســت های بین المللی بر 
بازار مسکن معتقد نیست و تأکید دارد که این 
تصمیم ها تأثیر چندانی بر بازار مســکن ندارد، 
ولی حوزه مســکن را در موقعیتی می داند که 
در ماه های آینده افزایش قیمت بیشتری را هم 
تجربه کند.وی درباره اینکه آیا ســیر صعودی 
قیمت ها منجر به توقف معامالت و بازگشــت 
رکود نخواهد شــد، افزود: این چرخه های رکود 
و رونق در بازار مســکن وجود دارد، ولی به این 
صورت اســت که هرچه دوره رکود طوالنی تر 
باشــد، دوره رونــق آن هم طوالنی تر اســت و 
بالعکس، افزایش قیمت هم در نهایت منجر به 
رکود می شود منتهی نه به این سرعت، بنابر این 
رونق و رشد قیمت مسکن طی یک تا دو سال 
آینده سیر طبیعی داشــته و ادامه پیدا خواهد 
کــرد درباره کاهش قیمت هم باید بگویم ارزان 
شدن اتفاقی است که دیگر محال است طی دو 

سال اخیر اتفاق بیفتد.

 تأثیر گرانی مصالح بر قیمت تمام شده
وی دربــاره تأثیر گرانی مصالح ســاختمانی بر 
قیمت هــا نیز تصریح کرد: گران شــدن مصالح 
تأثیر افزایشی را در قیمت تمام شده ملک خواهد 
گذاشــت، هر چند محصولی که با مصالح امروز 
تهیه می شود حداقل دو سال دیگر در بازار خواهد 
بود، اما باعث گران شدن ملک های موجود خواهد 
شــد و مالکان به طور قطع کمتر از هزینه تمام 

شده حاضر به فروش نخواهند بود. 
وی تأکیــد کرد: با توجه به اینکه افزایش در این 
حوزه بســیار محتمل است خریداران بهتر است 
در ایــن بخش تعلل نکننــد و در همین ماه نیز 
خرید خود را انجام دهند تا اسیر هیجان بازار در 
ایام پیک خرید نشــوند. اظهارات صاحب نظران 
بخش مسکن نشــان می دهد که گرانی مسکن 
ممکن است درسال جاری تداوم داشته باشد، اما 
برخی هم معقتد هستند که قطار گرانی مسکن 
به ایستگاه آخر رسیده است و بیش از این گران 
نخواهد شــد ماه های آتی مشخص خواهد کرد 
که دیدگاه کدام گروه از کارشناســان به حقیقت 

نزدیک تر خواهد بود.

کارشناسان معتقدند گرانی غیر منطقی، مسکن را وارد فاز رکود می کند

حباب قـیمت برای رونق بازار مسکن
ارزش مسکن نسبت به نوسان نرخ ارز بیش از 30 درصد افت کرد

یادداشت

محمد عنبری، کارشناس فضای کسب و کار 

متناسب با 
گذراندن یک دوره 

رکود طوالنی در 
بازار مسکن شاهد 
یک فصل پر رونق 

در معامالت بازار 
مسکن خواهیم 

بود و با باال رفتن 
دماسنج قیمت ها، 

بازار مسکن نیز 
روزهای داغ تری را 

تجربه خواهد کرد
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کمبود 1۰۰ هزار نیروی پرورشی در مدارس بر اساس استانداردها فارس:معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش از کمبود 1۰۰ هزار نیروی پرورشی در مدارس کشور 
براســاس اســتانداردها خبر داد. علیرضا کاظمی گفت: در زمینه کمبود نیروی پرورشــی در مدارس دو رویکرد وجود دارد؛ در رویکرد اول کمبود براســاس استانداردها محاسبه می شود که براساس 

قانون احیای معاونت پرورشی، حدود 1۰۰ هزار نیروی پرورشی در مدارس کشور نیاز داریم. 

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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یادداشت
هادی راه چمندی/ کارشناس علوم تربیتی

 محقق و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش:

آموزش جلوگیری از سوء استفاده جنسی در 2030 نیست

گزارش

جامعه: بار دیگر هفته گذشته خبر آزار جنسی معاون انضباطی 
مدرسه ای در تهران همه را در بهت و حیرت فرو برد. خبری که 
پس از خبرهای تلخ تعرض به محمدحسین ها، آتناها و اهوراها 
تیر خالصی بر پیکره آموزش وارد کرد و این شائبه را بوجود آورد 
که چاره این کار عمل به آموزش تربیت جنسی ذیل مواد سند 

آموزشی 2030 است.

 2030استقاللفرهنگیوآموزشیرامیگیرد
 دکتر محمود سعیدی رضوانی، محقق و پژوهشگر حوزه آموزش 
و پرورش که از مخالفان سرسخت پیاده سازی مفاد سند 2030 
اســت می گوید: فرض را بر این بگیریم که آموزش های ســند 
2030 همگی مفید و مؤثر هســتند. این در حالی اســت که 
مشابه همین آموزش ها در ده ها شاید صدها دوره های آموزشی 
تربیت جنسی، آموزش جنســی و مواردی از این دست آمده 
است. آموزش های مقابله و پیشگیری، مواجهه و پیامدهای سوء 
استفاده جنسی سه مرحله مهم و حساس است. این آموزش ها 

در اســناد مختلف آمده است اما برخی از این دلسوزان فقط به 
2030 تکیه می کنند در صورتیکه 2030 یک بســته آموزشی 
کامل است. تمام آن درباره راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده 
جنسی نیست و ده ها مسئله خالف بومی و اعتقادی ما در آن 
وجود دارد که به موجب آن اســتقالل فرهنگ و آموزشی مان 
را از دســت می دهیم. وی به ایرادهای این سند اشاره کرده و 
توضیح می دهد: این دلسوزان با آموزش خود ارضایی به بچه های 
هفت ساله حتی کمتر موافق هستند؟ آیا آن ها موافق هستند 
به کودکان آموزش دهیم که خانواده می تواند دارای یک پدر و 
یک مادر یا دو پدر و دو مادر باشــد؟ بدانیم که آموزش جنسی 
تنها بخشی از این بسته است و موارد بسیار متعدد دیگری وجود 
دارد که در سندهای مختلف به آن پاسخ داده شده و اشکاالت 
عمده آن برطرف شده است. عالوه بر آن با عمل به سند 2030 
استقالل آموزشی را از دست داده و در آموزش و تربیت جنسی 
کودکانمان، خودمان را وابسته به فرهنگی کامالً بیگانه کرده ایم. 
حتی اگر در آن برنامه بخشی کوچک با عنوان تربیت جنسی 

خوب باشد، مابقی نباید توصیه شود.

 اجتماعبایدمانعسوءاستفادهگرهاشود
این پژوهشــگر حوزه آموزش کودکان اضافه می کند: در ســند 
2030 مسئله آموزش سوء استفاده جنسی بصورت کلی مطرح 
شده و آمده است که مدارسی بدون خشونت جنسی می خواهیم. 
آموزش های ســوء استفاده جنسی در اسناد موازی سند 2030 

آمده است. 
با توجه به این که در سند 2030 معروف، هیچ اشاره ای به نحوه 
آموزش سوء استفاده جنسی نیست. حتی در برنامه ملی آموزش 
2030 که توسط سازمان یونسکو ایران و جمعی از پژوهشگران 

در مجموعه ای حدودا 300 صفحه ای تدوین و ایران به عنوان یکی 
از پیشروترین کشورها در اجرای سند 2030 معرفی شد، نکته  ای 
برای آموزش ســوء استفاده جنسی بیان نشــده بود. سعیدی 
رضوانی تاکید می کند: بیشــتر دلسوزانی که ادعای مفید بودن 
سند 2030 در بحث آموزش های جنسی را دارند با سایر مفاد آن 
کامالً مخالف هستند.  نکته بعدی اینکه آیا مبحث سوء استفاده را 
باید تنها از 2030 بگیریم؟ اسناد، کتاب ها و پژوهش های بسیاری 
داریم که با فرهنگ ما ســازگار بوده و بطور مفصل به جلوگیری 
از سوء استفاده جنسی پرداخته است. کتاب مراقبت های جنسی 
از فرزندان ویژه والدین و راهنمای برنامه درســی تربیت جنسی 
دوره ابتدایی نمونه ای از آن هاست. به باور این استاد دانشگاه در 
زمینه توجه و آموزش تربیت جنسی کم کاری داشته ایم اما اینکه 
آن را به 2030 ارجاع دهیم، راهکاری مضحک اســت. باید اندام 
خصوصــی را به بچه ها آموزش داده و ســه مرحله »نه گفتن«، 
»فریــاد زدن« و »ترک محل و گفتن بــه افراد مورد اعتماد« را 
یاد دهیم. نیاز است که حیا، حجاب و عفت را نیز به این مسئله 
پیوند بزنیم و تالش کنیم در تربیت فرزندانمان بیشــتر به این 
موارد بپردازیم و بدانیم که حیا و عفاف نداشــتن یکی از دالیل 
ســوء استفاده جنسی است. مانند همین پرونده اخیر که آنطور 
گفته می شود از مشروبات الکلی و فیلم های مستهجن شروع شده 
و زمینه سوءاســتفاده را فراهم کرده اند. سعیدی رضوانی عوامل 
دیگری را هم در کم کردن این فجایع دخیل می داند. او می گوید: 
اجتماع باید مانع سوء استفاده گرها شود. بخصوص برای افرادی 
که در مشاغل مهم و در کارهایی هستند که امکان لغزش آن ها 
وجود دارد باید گزینش کامل از تمام مراحل زندگی انجام شود. 
باید دید در همین پرونده اخیر این معلم خاص چگونه گزینش و 

در این شغل گمارده شده است.

کارشناسان معتقدند حرفه آموزی در برنامه ریزی  تعطیالت مغفول مانده است

تابستان؛فرصتنواختن»زنگکار«
خبر

رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایران:
بانک مرکزی هنوز به 

گردشگری »ارز« نداده است

ایسنا: رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی از تشکیل کمیته ارزی برای حل 
مشــکالت آژانس های گردشگری خبر داد 
و گفــت: با وجود ارائه مدارک تأیید شــده 
از سوی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به بانک مرکزی، اما تا 
کنون هیچ ارزی به آژانس های گردشگری 
پرداخت نشده است. حرمت اهلل رفیعی گفت: 
کمیته ارزی حدود دو هفته اســت در این 
انجمن تشکیل شــده که آژانس ها نخست 
باید مســتندات کارگزار خود را در کشــور 
مقصد به همــراه اظهارنامــه مالیاتی ارائه 
کنند تا مشخص شــود این شرکت قانونی 
است و می تواند ارز دریافت کند، مدارک در 
همین کمیته توسط افرادی متخصص که 
در بازارهای خارجی و فروش بلیت هواپیما 
تجربه دارند، بررســی می شــود تا مدارک 

غیرقانونی و جعلی چماق باالی سر نشود.
وی در عیــن حــال اظهار کــرد: با توجه 
بــه توافق بانک مرکزی و ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
مدارک رسیدگی می شــود، تأیید سازمان 
متبوع را هم دریافت می کنــد، اما به نظر 
می رســد، مدارک در بانک مرکزی بایگانی 
می شــود چرا که تا حاال هیچ ارزی به این 

صنف داده نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
بیمارستان های نیمه کاره 

باید به بخش خصوصی 
واگذار شوند

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشــت 
مجلس، با بیان اینکه وزارت بهداشت حجم 
زیادی از بدنه دولت را در بر گرفته اســت، 
استقالل بیمارستان ها را منوط به اداره آن ها 
در قالــب هیئت امنایی دانســت. منوچهر 
جمالی سوســفی در تعبیری از اســتقالل 
بیمارستان ها گفت: همه معتقد هستند که 
دولت باید بدنه خود را کوچک کند. از طرفی 
هم پروژه های نیمه کاره فراوان دارد، ضمن 
اینکه اعتبارات الزم برای تکمیل این پروژه ها 
را هم ندارد، بنابراین راهی جز واگذاری باقی 
نمی ماند تا از این طریق بیمارستان های نیمه 
کاره در چرخه ارائــه خدمات قرار بگیرند. 
جمالی سوســفی ادامه داد: در این شرایط 
باید بیمارستان های نیمه کاره را به بخش 
خصوصی واگذار کنند تا هم آن ها را تکمیل 
کرده و هم بتوانند کادر مورد نیاز خود را با 
بودجه بخش خصوصی تکمیل کنند و هم 
مردم در شرایط بهتری به خدمات ارائه شده 
در حوزه درمان دسترسی داشته باشند. وی 
تأکید کرد: اگر بیمارستان ها واگذار شوند، 
قطعاً هم وزارت بهداشــت می تواند بر روند 
ارائه خدمات حوزه درمان نظارت داشــته 
باشد و هم بدنه دولت گسترده تر نمی شود، 
کما اینکه در شــرایط کنونی تعداد زیادی 
از بیمارســتان های کشور به صورت هیئت 
امنایی اداره می شــوند و به صورت مستقل 
تصمیم می گیرند و برنامه هایی که مد نظر 

دارند را اجرا می کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
۱۰درصد از جمعیت باالی ۱۸ 
سال سیگار مصرف می کنند

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشــت 
مجلــس گفت: براســاس آمارهای اعالمی 
وزارت بهداشــت ۱0 درصــد از جمعیت 
بــاالی ۱۸ ســال ســیگار و ۱۴ درصد از 
جمعیت کشــور به صورت روزانه سیگار و 
قلیان مصرف می کنند. حیدر علی عابدی با 
هشدار نسبت به اینکه سن مصرف سیگار 
به ۱۱ ســال رسیده اســت، گفت: گردش 
مالی ساالنه 55 میلیارد نخ سیگار ۱0 هزار 
میلیارد تومان بوده در حالی که ساالنه 20 
تا 30 هزار میلیارد تومان هزینه اســتعمال 
و عوارض ناشی از آن می شود. وی با انتقاد 
از اینکــه قیمت دخانیات واقعی نیســت، 
تصریح کرد: در کشــورهای اروپایی قیمت 
سیگار بسیار باالســت و مالیات کالنی بر 
آن اعمال می شــود، اما متأسفانه هر زمانی 
که در مجلــس موضوع افزایــش مالیات 
مطرح می شــود برخی بــه بهانه حمایت 
از کارگرانی کــه در کارخانجات دخانیات 
فعالیت یا کشــاورزانی که توتون و تنباکو 
کشت می کنند با این امر مخالفت می کنند 
 این در حالی است که دخانیات ساالنه مرگ

55 هزار ایرانی را رقم می زند.

اردوهای جهادی، نمونه ترویج »فرهنگ کار«
نسبت »کار« و »مدرسه« یا »آموزش وپرورش« یک نسبت فرهنگی است که از 
آن تعبیر به »فرهنگ کار« می کنیم. البته هر نهاِد دارای وجه تعلیم و تربیت مانند 
خانواده، مسجد، صداوسیما و عموم رسانه ها چنین نسبتی را با مقوله »کار« دارند. 
معلم، محتوای درسی، محیط مدرسه و هر آنچه که در نهاد رسمی تعلیم و تربیت 
با دانش آموز ارتباط دارد، کیفیت این نسبت را تعریف و تعیین می کند. قطعاً این 
نسبت هم می تواند به ارتقای فرهنگ کار در دانش آموز منجر شود و هم می تواند 
برعکس، سبب ایجاد رخوت و تن پروری در او شود. برای نشان دادن این نسبت، 

مثال هایی نیز می زنیم که در مدارس ما قابل مشاهده است.
فرهنگ اشــاعه شده از طریق برنامه درســی »آشکار« یعنی کتاب های درسی، 
محتوای آموزشی و فعالیت های رسمی تعریف شده، همه  تأثیری نیست که مدرسه 
می تواند بر مخاطبان خود بگذارد. عالوه بر برنامه درســی آشــکار )فرهنگ کار 
در کتاب های درســی(، برنامه درسی »پنهان« ازجمله رفتار و سلوک معلمان و 
اولیای مدرســه و روابط بین دانش آموزان نیز تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری 
فرهنگ کار در دانش آموزان دارد. چه بســا اثری که دانش آموزان بویژه در سنین 
پایین تر از برنامه درسی پنهان در این خصوص بپذیرند، بیش از بخش رسمی و 
آشکار برنامه های مدرسه باشد! تالش، دقت، وجدان کاری و عدالت یک معلم در 
شکل گیری نوع نگاه نسل آتی به مقوله »کار« مؤثر است. بخواهیم یا نخواهیم، 
دانش آموز از معلمان و مســئوالن مدرســه الگو می گیرد. نحوه ارزشیابی ما از 
دانش آموزان، به آن ها این پیام را می دهد که هر کس به اندازه تالش خود امتیاز 
گرفته اســت یا خیر. نوجوان به خوبی تشخیص می دهد که آیا معلم میان کار 
خوب و دقیق دانش آموزان تفاوت قائل می شود یا همه را مثل هم می بیند. فراوان 
اتفاق افتاده است دانش آموزی در درسی نمره کامل را می گیرد که به اذعان خود 
او هیچ مطالعه ای نداشته است. چنین دانش آموزی چه برداشتی خواهد داشت؟ 
همکالسی او که زحمت کشیده است، چطور؟ دانش آموز با مشاهده چنین رفتاری 
چگونه باور کند که: »نابرده رنج گنج میسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر 
که کار کرد«؟ یکی از روش های معموِل ما برای ترغیب و تشــویق دانش آموزان 
به درس خواندن، وعده داشتن زندگی راحت در آینده است. اگر این روش چند 
صباحی جواب دهد، برداشت دانش آموز این خواهد بود که کار و تالش مخصوص 

دوران تحصیل است و بس. 
ایــن روش که بیشــتر در خانواده ها و آن هم همراه با تخریب برخی مشــاغل 
مورداستفاده قرار می گیرد، غیر از زیر سؤال بردن اصل »کار و تالش« در زندگی، 
ذهنیت نوجوانان ما را نســبت به بسیاری از مشــاغل ضروری جامعه تخریب 
می کند. فرهنگ کارآفرینی و مهارت افزایی یکی دیگر از نســبت های دو مقوله 
»کار« و »مدرسه« است که غالباً در مورد مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش طرح 
می شود. می دانیم که بسیاری از مشاغل نیازمند تحصیالت دانشگاهی نیستند. 
آموزش وپرورش در یک هدایت تحصیلی موفق و البته در هماهنگی با سایر نهادها 
می تواند زمینه ایجاد بسیاری از مشاغل را متناسب با ظرفیت های بومی هر منطقه 
فراهم کند. وقتی کشف اســتعداد و هدایت تحصیلی به طور موفق انجام گیرد، 
افراد در کارهایی مشــغول می شوند که عالقه دارند و در کیفیت و بهره وری کار 
آن ها تأثیر مثبت می گذارد. با همه تأکیدی که بر اصل »کار و تالش« می کنیم، 
جهت دهی به کار و شغل نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. برخی از کارها و 
مشاغل، جنبه تولیدی دارند و برخی جنبه مصرفی. ضمن اینکه از داشتن بسیاری 
از مشاغل در حوزه مصرف مانند خرید و فروش کاالها و خدمات ناگزیر هستیم، 
اما مشــاغلی که در حوزه تولید قرار می گیرند در اولویت واالیی هستند و اساس 
اقتصاد جامعه بر پایه های تولید استوار است. اگر صنعت ما در عرصه فناوری های 
نوین پیشرفت کند، بدیهی است که فرد و جامعه بسیار منتفع خواهد شد. این 
جهت دهی در مورد دوگانه  کارها و مشــاغل مفید و غیرمفید و حقیقی و کاذب 
نیز یکی از مواردی اســت که بهترین فضا برای پاسخ گویی به آن مدرسه است. 
فرهنگ کار جمعی و مشارکتی از دیگر عرصه های نسبت میان »کار« و »مدرسه« 
است. در این مورد مثال های فراوانی می توان برشمرد. از فعالیت های درسی گرفته 
تا دیگر فعالیت هایی که می توان در محیط مدرســه شکل داد. مدرسه، محیط 
زندگی نوجوانان ماســت و خود آن ها در اداره آن سهیم هستند. جالب است که 
در این زمینه، برخی از مدارس از خانواده ها موفق تر هســتند. یعنی نقش هایی 
برای دانش آموزان تعریف شــده است و آن ها مسئولیت هایی را برعهده گرفته اند. 
به عنوان مثال، نگهداری و نظافت محیط مدرســه بر عهــده خود دانش آموزان 

گذاشته می شود.
این واگذاری مسئولیت، سبب می شــود که آن ها در نگهداری محیط کالس و 
مدرسه نیز دقت داشته باشند. البته، گاه گاهی شنیده می شود که برخی خانواده ها 
در برخی مناطق شــهری، این طرح ســازنده را خالف شأن خود و فرزندان شان 
می دانند. اردوهای جهادی، نمونه ای موفق از یک طرح جامع برای ترویج »فرهنگ 
کار« است. در این الگو، اصِل کار و تالش ارج نهاده می شود، جهت دهی تولیدی 
دارد و مفید اســت، کمک به مســتضعفان و نیازمندان حقیقی است و رضای 
خداوند، روح حاکم بر آن اســت. در این نمونه، توجِه درخوری به وجه فرهنگ 
کار وجود دارد که فراتر از گزاره »کار مســاوی اســت با پول« قرار می گیرد. کار 
صرفاً به کار یدی کاهش داده نمی شود و طیف وسیعی از کارها را شامل می شود. 
چشم پوشی از منافع شخصی و کار برای رفاه و پیشرفت دیگران از دیگران وجوه 

این طرح مقدس است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی:
4۰ درصد دستفروشان واقعی نیستند

خانــه ملت: عضــو هیئت رئیســه 
برخی  گفــت:  اجتماعی  کمیســیون 
متکدیان برای رهایی از جرم تکدی گری 
به دستفروشــی روی آورده اند. روح اهلل 
بابایی صالــح با انتقــاد از اینکه تعداد 
دستفروشــان در کالنشهرها روز به روز 
در حال افزایش است، افزود: بی توجهی 
نســبت به جمع آوری و ســاماندهی 

دستفروشان سبب شده برخی در قالب دستفروشی اقدام به خرید و فروش مواد 
مخدر و مشروبات الکلی کنند.

وی تصریح کرد: 60 درصد دستفروشــان دستفروش واقعی بوده و از این طریق 
امــرار معاش می کنند، اما بقیه نیز در قالب دستفروشــی به انواع آســیب های 
اجتماعی دامن می زنند در این زمینه بهتر اســت دستفروشان واقعی شناسایی 
و ســاماندهی شــوند و با متخلفان نیز مطابق قانون برخورد شود؛ در این راستا 
می طلبد شهرداری ها فضاهای مشخص را در اختیار دستفروشان واقعی قرار دهد 

تا معیشت آن ها در معرض تهدید قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی متکدیان به دستفروشی روی آورده اند تا از جرم 
تکدی گری رهایی یابند و با فروش دســتمال کاغذی،سی دی، آب و گل و سد 

کردن راه مانع از عبور رانندگان شده و ایجاد ترافیک می کنند.

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد
رتبه پنجم مصرف »ریتالین« در دانشجویان ایرانی 

ایســنا: معاون کل وزارت بهداشت با 
اشــاره به عوارض مصرف خودســرانه 
ریتالین، گفت: مطالعات در داخل کشور 
نشان می  دهد مصرف ریتالین در برخی 
دانشــجویان پس از الکل، مواد خانواده 
حشیش، تریاک و ترامادول رتبه پنجم 

را به خود اختصاص می  دهد.
دکتر ایرج حریرچی گفت: ریتالین داروی محرکی از خانواده مواد آمفتامینی و نام 
ژنریک این دارو متیل فنیدیت است. باید توجه کرد که ریتالین در درمان بیماری 
بیش فعالی و کم توجهی کودکان و نوجوانان به کار می رود و دارویی اســت که 
توســط نوجوانان و جوانان بویژه محصلین و دانشجویان در شب های امتحان و 

به طور عمده برای بهبود تمرکز و کاهش خواب مورد استفاده قرار می گیرد.
وی بــا بیان اینکه گزارش هایی وجود دارد که نشــان می دهد، فروش این دارو 
در زمــان برگزاری امتحانات تا 50 درصد افزایش می یابد، افزود: عوارض مصرف 
طوالنی مدت ریتالین یا مقدار زیاد و خود سرانه آن می تواند حتی موجب مرگ 
در نوجوانان و جوانان  شود. از طرفی ریتالین در موارد مصرف خودسرانه، پتانسیل 
باالی اعتیادآوری دارد. وی تأکید کرد: مطالعات در داخل کشــور نشان می  دهد 
مصرف ریتالین در برخی دانشجویان پس از الکل، مواد خانواده حشیش، تریاک و 

ترامادول رتبه پنجم را به خود اختصاص می  دهد.

شــیروان  احمدی  مریم  جامعه/   
خرداد براي بچه مدرسه اي ها به دلیل فصل 
امتحانات از همه ماه ها پررنگ تر است. ماهي 
که با تمام اســترس و دلهره هایش، فصل 
آخر یک سال مدرسه رفتن است. مدرسه 
که تمام شــد، لیســت بلند باالي »وقتي 
امتحان ها تموم شه فالن کار رو مي کنم« 
که در تمام لحظات درس خواندن بچه ها از 
سرشان مي گذشت، آرام آرام فراموش  شده 
و اوقات فراغت بیشترشان ختم مي شود به 

بازي هاي کامپیوتري و تبلت و گوشي.
اما همیشــه این طور نبوده اســت. فیلم 
زندگي را اگر چند دهه به عقب برگردانیم، 
مي رســیم به خیابان هاي خلوت، آسمان 
آبي، مرد چرخ و فلکــي و مغازه هایي که 
توي هر کدامشــان بچه اي هست که ور 
دست اوستایش شاگردي مي کند. اوستایي 
که یــک حرف را دوبار نمي گوید و برایش 
نه تنها یاد دادن آن حرفه مهم است بلکه 
تعهدي نانوشته نسبت به تربیت و اخالق و 
حتي گاهي مشکالت خانوادگي شاگردش 
در دل دارد. همین بچه ها بزرگ شــدند. 
هر ســال حرفه اي و در کنارش َمنشي یاد 
گرفتند. شــدند پدرهــا و مادرهاي من و 
شما که از مکانیکي، لوله کشي، برق کاري، 
خیاطي و آشپزي گرفته تا پختن شیریني 

یزدي و ملیله دوزي سر رشته دارند. 
گاهي بعضي هایشــان حرفه االنشان را از 
شــاگردي همان ســال ها دارند. پدرها و 
مادرهاي من و شــما از همان کودکي به 
واسطه همان شاگردي نه تنها حرفه بلکه 
مهــارت چرخاندن زندگــي را آموختند، 
چیــزي که من و شــما برایــش آموزش 
ندیده ایم و ته دانشــمان ختم مي شود به 

تئوري هاي آمده در کتاب ها.
من حاال به کودکاني فکر مي کنم که حتي 
بازي هاي دســته جمعي مــا را هم لمس 
نکرده اند. لذت دویــدن در گرگم به هوا و 
قایم شدن هاي قایم موشک را نچشیده اند. 
من به کودکاني فکر مي کنم که حتي اوقات 

فراغت شان مجازي است.

 اوقاتفراغتنیازبهبازتعریفدارد
طبق آمــار ۱2میلیون و 62۴ هزار و 250 
دانش آموز در کشــور مشغول به تحصیل 
هستند که اوقات شان به دو دسته تحصیلی 
و فراغت تقسیم می شود. اوقاتی که به طور 
متوسط در طول سال ۱۸0 روز تحصیلی 
و ۱۸0 روز تعطیل را شــامل می شــود. 
تعطیالتــی کــه حــدود ۱00 روز آن در 
تابســتان و ۸0 روز نیز تعطیالت نوروزی 
و آخر هفته است. به تعبیری دانش آموزان 
نیمی از زندگی شــان را به مدرســه رفته 
و نیمــی دیگر را در تعطیالت هســتند. 
زمان هایــی طالیی که به نظر می رســد 

برنامه ریزی خاصی برای آن وجود ندارد.
دکتــر کوروش محمــدی، رئیس انجمن 
آسیب شناســی اجتماعی ایــران با تأکید 
بر اینکه اوقات فراغــت در جامعه نیاز به 
بازتعریــف دارد می گوید: تعریف جامعه از 
اوقات فراغت منحصر به زمان هایی اســت 
که مدرســه زمانی طوالنی مانند تابستان 
تعطیــل اســت. در حالی کــه تعطیالت 
زمان های دیگــری را نیز در بر می گیرد و 
با همین تعریف نادرست نوجوانان یا جوانان 

آسیب های جدی دیده اند.
او به پُر کردن اوقات فراغت در گذشته ای 
نه چندان دور هم اشــاره کرده و توضیح  

می دهد که در گذشته والدین تابستان ها 
دانش آموزان را به آموختن حرفه یا کاری 
می گماردند. در آن زمان اقتضائات فرهنگی 
و اجتماعی جامعه به نحوی بود که سبب 
می شد با مشغول شدن به کاری، نوجوان 
بیکار نبوده و با آموختن حرفه و مهارتی از 

آسیب ها به دور باشد. 
اما امروزه فضای مجازی، ماهواره، تلویزیون 
و مجموعــه ای از امکانــات آن قــدر دل 
مشــغولی برای بچه ها بوجــود آورده که 
دیگر چیزی به نام تنهایی برای بچه ها باقی 
نمی ماند. این اوقات حتی در طول ســال 
تحصیلی هم با فضای مجازی پر شده که 
خود افسرده کننده و عامل تشدید تنهایی 

است.
مشــــاور رئیــس 
بهزیستـی  سازمان 
در امور آسیب های 
اجتماعی تأکیـــد 
می کند کـــه باید 

اوقات فراغت را با تعریف جدید نگاه کنیم. 
تعریفی که عبارت اســت از تمام لحظات 
دانش آموز در طول 365 روز ســال که از 
تحصیل و مشاغل آن فراغت پیدا می کند. 
این لحظات می تواند از یک ساعت در روز 
یا تمام سه ماه تابستان باشد که در تقویم 
آموزشــی به طور کلی نادیده گرفته شده 

است. 
طی ســال تحصیلی مفهومی به نام اوقات 
فراغت نمی شناسیم و وقت بچه ها به بطالت 
گذشــته یا همان زمان هــم صرف درس 
خواندن افراطی و تحمل فشــار مضاعف 

می شود.
محمدی به آثار اســتفاده صحیح از اوقات 
فراغت نیز اشاره می کند. او می گوید که در 
تمام دنیا تمرین برنامه ریزی، تقویت توان 
و تفکر برنامه ریزی در بچه ها از بزرگ ترین 
آثار اوقات فراغت اســت که به واسطه آن 
مهارت هــای ارتباطی، کالمی و کنترلی و 
به طور کلی مهارت هــای زندگی تقویت 
می شــود. اما تا کنون به اوقات فراغت به 
عنوان یک رفع تکلیف نگاه کرده ایم. حتی 
آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد متولی 
این امر هیــچ برنامه ای برای اوقات فراغت 
دانش آموز و آموزش اجتماعی آن نداشته 
در صورتی که باید این شرایط را با تحوالت 

ساختاری به درستی تعریف کند.
ایجاد نیــاز و انگیزه، تقویــت مهارت ها، 
مهارت آمــوزی و حرفه آمــوزی همــه از 
مواردی است که می تواند زمینه یادگیری 
و موفقیت در دوره های بعدی تحصیلی و 

حتی زندگی را فراهم کند.

 آموزشوپرورشناکارآمداست
طرح مهارت آموزی، یکی از طرح هایی است 
که حدود چهار دهه قبل و بین سال های 
۱360 تــا ۱373 با عنوان »طرح کاد« در 
دبیرستان های کشور اجرا  شد. طرحی که 
به موجب آن دانش آموزان پســر یک روز 
در هفته در کارگاه های نجاری، تراشکاری، 
مکانیکی، کابینت سازی و... و دختران هم 
دوره های خیاطی، بافتنی، کمک های اولیه 
و... را طــی کرده و بــرای ورود به جامعه 

آمادگی نسبی الزم را کسب می کردند.
طرحی که با ســلیقه و نظر مدیران ادامه 
پیدا نکــرد و حاال خروجی دانش آموزان از 
مــدارس، آن هم پس از ۱2 ســال درس 
خواندن، ُمشتی اطالعات است که معلوم 
نیســت در کدام َخم زندگی قرار است به 
داد آن ها برسد. شاید همین دلسوزی ها بود 
که سبب شد جشنواره دانش آموزی »زنگ 
کار« بعنــوان یکــی از اقدامات اثر بخش 
و مانــدگار دوره قبلــی معاونت فرهنگی 
شهرداری مشــهد و با همت فرهنگسرای 
غدیر اجرا و به ثمر نشیند. در این جشنواره 
که در سه ســال متوالی ۱39۴ تا ۱396 
برگزار شد بچه ها به طور تجربی با فضای 
کار و مشاغل مختلف آشنا شده و تجربیات 

مفیدی را کسب کردند.
حســـن سلطانی، 
مدیر این جشنـواره 
هــدف از برگزاری 
آن را آمــــــوزش 
نــی  ا ز مو نش آ ا د

می داند که 9 ماه تحصیل را تنها با درس 
و مدرسه می گذرانند. آن هم در سیستمی 
کــه آموزش و پــرورش آن کامالً آموزش 
محور اســت و در این سیستم دانش آموز 
فرصت کســب تجربه و عمل کــردن را 

نداشته و تنها مصرف کننده است. 
سیســتمی کامالً بر خالف سیستم های 
آموزشی موفق سایر کشورها که ناکارآمدی 
آن اثبات شده اســت. او که معتقد است 
برای تحول سیســتم قدیمــی آموزش و 
پــرورش زمان زیادی نیاز اســت، توضیح 
می دهد: تعطیالت تابســتانه دانش آموزان 
زمان زیادی بیشــتر از ســه ماه را شامل 
می شــود و خانواده ها همیــن زمان را نیز 
صرف کالس های آموزشــی می کنند. در 
این طرح بچه ها فارغ از فضای آموزشــی 
در کارگاه یــا مغــازه ای مشــغول به کار 
می شوند. البته این طرح به معنای بی نیازی 
دانش آموزان از کالس های آموزشی نیست 
بلکه به این معناســت که اولویت کسب 

تجربه عملی در آن هاست.

سازیتوانمند هدفبا کار زنگ  
دانشآموزانزدهشد

این فعال فرهنگی با اشاره به نامه های بسیار 
زیاد رســیده از خاطرات این کارآموزی ها 
می گوید: تمامی نامه ها در این مشــترک 
بودند که کار کردن و حرفه آموزی ســبب 
هویت پیدا کردن و دیده شدن دانش آموزان 
شــده اســت. باید نوع نگاه به کار کردن 
دانش آموزان تغییر کند.رسانه ها،حتی برخی 
خانواده ها نگاه شــان به کار، نگاهی منفی 
است. این نگاه شاید به این دلیل باشد که 
کار را بــا فقر گــره زده ایم و فکر می کنیم 
کار دانش آموز ویژه خانواده هایی است که 
نیازمندی شــدید مالی دارند. این نگاه با 
مسئله بچه های کار متفاوت است.هدف از 
این طرح هماننــد آنچه در دهه های 60 و 
70 داشــتیم و البته در سایر کشورها نیز 
مرسوم اســت، توانمندسازی دانش آموزان 
است. البته محیط های آموزشی با برگزاری 
کالس های تقویت درسی در تابستان به این 
ذهنیت دامن می زنند، در حالی که باید به 
بچه فرصت دهیم از فضای آموزشی خارج 
شــده و آن چیزی که فــرا گرفته اجرایی 
 کرده و فضای اجتماعــی واقعی را ببیند.

ســلطانی به واقعیت بازار کار نیز اشــاره 
او  گفتــه  بــه  می کنــد. 
بیشــتر بیکاران جامعه را 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
تشــکیل می دهنــد کــه 
مســتقیم از دانشگاه بدون 
کســب هیــچ تجربــه ای 
و  شــده  کار  بــازار  وارد 
توانمند نیستند. بخشی از 
مشکالتی که در اقتصاد یا 
ترویج شــرکت های دانش 
بنیان کشــور وجــود دارد 
مربــوط به این اســت که 
بیشــتر فارغ التحصیــالن 
دوران  در  دانشــگاهی 

بــه خودبــاوری  نوجوانــی 
 و اعتمــاد بــه نفــس الزم نرســیده اند.

مجری جشــنواره دانش آمــوزی زنگ کار 
می گوید بر خــالف تصور همه بزرگ ترین 
معضل کشــور زیاد بــودن اوقات بیکاری 
بچه ها، جوانان و حتــی خانواده هایمان و 
درگیری بیش از انــدازه با فضای مجازی 
اســت. باید بدانیم که بیکاری فســاد آور 
است. آمار فساد در دوره نوجوانی حکایت 
از زیاد شدن آن در تابستان و زمان بیکاری 
دانش آموزان دارد. البته شــاید مشکل کار 
این باشــد که خانواده ها، مساجد، مدارس 
و بــه طور کلــی مجموعه های مســئول، 
برنامه هــای جذابی برای پُــر کردن اوقات 
فراغت دانش آموزان ندارند. حتی کار کردن 
و حرفه آموزی آن ها را بد دانســته و کمک 
 می کنیم بچه ها تن پرور و تنبل بزرگ شوند.

سلطانی تأکید می کند که این کار کردن به 
معنای رهــا کردن نوجوان در هر محیطی 
نیســت. بلکه بایــد خانواده ها به شــکل 

غیرمستقیم آن ها را کنترل کنند. 
افــزون بر آن با کســب درآمــد هر چند 
انــدک، آن ها ارزش پــول را درک کرده و 
آینده اقتصادی بهتری خواهند داشت. اگر 
برای خانواده ای شروع تعطیالت تابستانی 
فرزندان معضل به حســاب می آید به این 
معناســت که این خانــواده برنامه ندارد و 
آینــده خوبی برای این کــودک نمی توان 

تصور کرد.

طی سال تحصیلی 
مفهومی به نام 
اوقات فراغت 

نمی شناسیم و 
وقت بچه ها به 
بطالت گذشته 
یا همان زمان 

هم صرف درس 
خواندن افراطی 

و تحمل فشار 
مضاعف می شود

بــــــــرش

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

افزايش 7 درصدى تعرفه آب و برق تهران- قدس:  وزير نيرو با اشاره به افزايش هفت درصدى تعرفه آب و برق از ابتداى ارديبهشت 97 گفت: با وجود اين، هنوز آب و برق پس از دخانيات 
كمترين سهم را در سبد هزينه خانوارهاى كشور داراست. رضا اردكانيان در بازديد از سد نمرود شهرستان فيروزكوه به خبرنگاران افزود: فاصله قابل مالحظه اى تا قيمت تمام شده آب و برق داريم و 

اين نرخ بايد اصالح شود. وى اظهار اميدوارى كرد: فاصله قيمت تمام شده و قيمت كنونى موجب نشود مردم با دشوارى روبه رو شوند و ما در عرضه آب و برق پايدار دچار اختالل شويم.

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

 قدس- نازنين باباخانى حدود هفت ماه از 
زلزله مهيب 7/3 دهم ريشترى 21 آبان 96 
غرب كرمانشاه مى گذرد، ولى موضوع امهال 
تمامى وام هاى زلزله زدگان از سوى بانك ها 

همچنان در هاله اى از ابهام قرار دارد.
شدت زلزله در غرب كرمانشاه به حدى بود 
كه خسارت هاى جانى و مالى بسيارى بر جا 
گذاشت و با وجود گذشت چندين ماه از اين 
حادثه تلخ و دلخراش، ويرانى هاى آن در اين 
مناطق هنوز هم دل هر بيننده اى را به درد 
مى آورد. براى كمك به حادثه ديدگان زلزله 
مصوبه هاى مختلفى از سوى دولت اجرا شد 
و ساخت و ســازها نيز هم اكنون با شدت 
و شتاب بســيارى دنبال مى شود و همه در 
تالشند تا هرچه زودتر خرابى ها را پاك كنند 
و بار ديگر سامانى به مناطق زلزله زده بدهند.
هيئت دولت اواســط آذر ماه 96 با مصوبه 
استمهال دو ساله وام هاى بانكى زلزله زدگان 
كرمانشــاه موافقت كرد و قرار شــد كه وام 
گيرندگان به مدت 24 ماه از پرداخت اقساط 
بانكى معاف شوند و سود اين توقف دو ساله 

بازپرداخت اقساط را دولت به بانك ها بدهد.
26 آذر سال 96 بود كه در جلسه اى با حضور 
استاندار كرمانشاه و مديران عامل بانك هاى 
استان مقرر شد، بانك ها، موسسات دولتى 
و غيردولتى و پست بانك فهرست افراد در 
9 شهرستان و دو بخش شامل قصرشيرين، 
ســرپل ذهاب، گيالنغرب، داالهو، اســالم 
آبادغرب، ثالث و باباجانى، جوانرود، روانسر و 
پاوه و دو بخش ماهيدشت و كوزران (از توابع 
شهرستان كرمانشاه) كه قبل از وقوع زلزله 
21 آبان تسهيالت بانكى دريافت كرده اند، 
تهيه و به اداره كل مديريت بحران استاندارى 
ارسال كنند تا اسامى افراد مورد تأييد براى 
امهال دو ساله تسهيالت اعطايى به بانك هاى 

استان معرفى شوند.
براى اجراى اين مصوبــه نيز بانك مركزى 
قول هاى مســاعدى داد، اما با گذشت ماه ها 
از حادثه دلخراش زلزله، اين مصوبه بخوبى 
اجرايى نشــده و برخــى از مردم بخصوص 
مســتأجران بى صبرانه بــراى اجراى آن از 

سوى بانك ها لحظه شمارى مى كنند.
ايــن روزها نيز از ســوى برخــى بانك ها 
پيامك هايى مبنى بر يادآورى اقساط معوق، 
احضار ضامن و يا وام گيرنده و تعيين تكليف 
پرداخت اقســاط معوق ارسال مى شود كه 

زلزله زدگان آسيب ديده را مى آزارد.
برخــى از زلزله زدگان بويژه مســتاجران و 
افرادى كه تســهيالت باالى 500 ميليون 
ريال دارند، همچنان منتظرند تا امهال وام ها 
نيــز براى آن ها عملياتى و اجرايى شــود و 

گوشه اى از آالمشان تسكين يابد.

 امهال 104 هزار فقره وام 
استاندار كرمانشاه گفت: برابر مصوبه و طبق 
گفته مسئوالن هم اكنون اجراى امهال وام ها 
براى تمامى آسيب ديدگان مستقيم (مالكان 
واحدهاى تخريبى و تعميرى) اجرايى شده و 
اين افراد تا 21 آبان 98 از پرداخت اقســاط 
معاف بوده و قرار است دولت جريمه ديركرد 

اين مدت را به بانك ها پرداخت كند.
هوشــنگ بازوند كه اوايــل هفته جارى در 
جلســه شــوراى ادارى قصرشيرين سخن 
مى گفت، درباره امهال وام هاى زلزله زدگان 
افزود: تعداد وام هايى كه بايد امهال شــود، 

104 هزار فقره اســت كه ايــن موضوع به 
بانك ها ابالغ شد و طبق اعالم رئيس جمهور 
نيز همه اين وام ها تا سقف 500 ميليون ريال 
در 9 شهرســتان و دو بخش زلزله زده بايد 

امهال شود.
وى اضافه كرد: دولت بــه خاطر امهال وام 
زلزله زدگان بايــد 23 هزار و 350 ميليارد 
ريال ســود به بانك مركزى پرداخت كند و 
قرار است بزودى شاهد مصوبه آن در دولت 

براى بحث اجراى امهال وام ها باشيم.
استاندار كرمانشاه همچنين از برنامه ريزى 
در قالــب يك كميته بــراى امهال تعدادى 
از وام هاى بــاالى 500 ميليون ريالى زلزله 
زدگان نيــز خبــر داد و گفــت: در صورت 
اجرايى شدن اين بخش، دولت بايد 10 هزار 
و 500 ميليارد ريال ديگر به عنوان ســود 
امهال وام هاى زلزله زدگان به بانك مركزى 

پرداخت كند.

 امهال وام براى آسيب ديدگان مستقيم
سرپرســت فرماندارى قصرشيرين از امهال 
وام هاى تمامى مالــكان واحدهاى تخريبى 
و تعميرى زلزله آبان 96 در اين شهرستان 

خبر داد.

مرادعلى تاتار اضافه كرد: امهال وام ها براى 
4429 واحد تعميرى و 960 واحد تخريبى 
در اين شهرســتان اجرايى شده و بيش از 
1300 مستأجر واحدهاى تخريبى و تعميرى 
نيز براساس پرونده موجود در ستاد بازسازى، 
اسامى آن ها تهيه شده كه در حال پيگيرى 
الزم بــراى امهال تســهيالت آن ها با تأييد 

فرماندارى و بنياد مسكن هستيم.
وى افزود: براســاس بررســى هاى صورت 
گرفته، 30 درصد از زلزله زدگان قصرشيرين 
كه تا قبل از زلزله 21 آبان پارسال تسهيالت 
كمتر از 500 ميليون ريالى دريافت كرده اند، 
مشــمول امهــال وام ها به مدت دو ســال 

شده اند.

 نهايى شدن مصوبه امهال وام ها تا آخر بهار
از ســوى ديگر رئيــس ســازمان برنامه و 
بودجه كرمانشــاه چندى پيــش از اجرايى 
شــدن مصوبه امهال وام هاى بانكى آسيب 
ديدگان ناشــى از زلزله غرب اين اســتان 
خبر داده اســت. طهمورث الياســى افزود: 
وضعيت كسانى كه در جريان زلزله 96 غرب 
كرمانشاه دچار خسارت غيرمستقيم شده اند 

تا آخر بهار 97 مشخص مى شود.

كش و قوس دولت و بانك ها بر سر امهال وام ها 

وام زلزله زدگان زير آوار سيستم بانكى 

با 12/5 درصد افزايش
كرايه تاكسى در تهران گران مى شود

تهران- قدس: مديرعامل سازمان 
مديريــت و نظارت بر تاكســيرانى 
شهر تهران گفت: نرخ كرايه تاكسى 
سال 97 با 12/5 درصد افزايش در 
خطوط مختلف شهر تهران از امروز 

12 خرداد اعمال مى شود.
عليرضا قنادان با بيان اينكه حدود 
80 هزار برچسب نرخ جديد كرايه 
چاپ و بين رانندگان توزيع شــده 
است، افزود: اين برچسب ها بايد روى شيشه جلو تاكسى ها نصب شود و مبناى 

جديد پرداخت كرايه ها در سال جارى است.
قنادان ادامه داد: مبناى پرداخت كرايه تاكســى  در خطوط مختلف شهر تهران 
نرخ اعالم شــده در برچسب هاى نصب شده بر روى تابلوهاى خطوط و شيشه 

جلو تاكسى هاست.
بــه گفته وى، اعمال نرخ هاى جديد كرايه تاكســى در خطوطى كه ســامانه 
پرداخت الكترونيكى و موبايلى در آن ها راه اندازى شــده است از طريق سامانه 

مركزى انجام خواهد شد.
وى گفت: مصوبه نرخ كرايه تاكســى امسال بر پايه مدل اقتصادى تاكسيرانى و 

محاسبات قيمت تمام شده سفر بوده است.

83 قطعه شىء تاريخى در گلستان كشف شد
انتظامى  فرمانده  قدس:  گرگان- 
گلســتان گفــت: در بازرســى از 
يــك وانــت نيســان در مســير 
راميــان - گنبدكاووس در شــرق 
اســتان 83 قطعه شــى قديمى و 
تاريخى شــامل دســتبند، ظروف 
مسى، بشــقاب و جام فلزى كشف 

شد.
جاويــدان  اكبــر  علــى  ســردار 
در ايــن خصــوص از دســتگيرى ســه نفــر اعضاى بانــد خريــد و فروش 
اشــياى عتيقــه و تاريخى خبــر داد و افزود: كارشناســان ميــراث فرهنگى 
قدمــت برخــى اشــياى مكشــوفه را2500 تا 3000 ســال پيــش برآورد 

كردند.
وى اضافه كرد: اعضاى باند در حال حمل اين اشياى تاريخى از مناطق روستايى 
راميان به سمت گنبدكاووس با يك دستگاه وانت نيسان و سوارى پرايد بودند 
كه با هماهنگى مرجع قضايى خودروهاى آنان توقيف و به پليس آگاهى منتقل 

شد.
بــه گفته وى اعضــاى اين باند با تشــكيل پرونــده تحويــل مراجع قضايى 

شدند.

پرداخت تعهد هزارميلياردى خيران سالمت
مجمع  دبيركل  قدس:  زاهدان- 
خيرين سالمت كشور گفت: خيران 
كشــور در حوزه ســالمت امسال 
پرداخت 1000 ميليــارد تومان را 
تعهــد كردند كه ايــن ميزان تعهد 
ســرمايه بزرگى براى بهداشــت و 

درمان كشور است.
حســينعلى شــهريارى در مراسم 
ضيافت افطار مجمع خيران سالمت 
سيستان و بلوچســتان اظهار كرد: خيران كشور تاكنون در حوزه سالمت 60 

هزار ميليارد ريال كمك كرده اند.
وى بيان كرد: هم اينك 56 مجمع خيرى در دانشــگاه ها و دانشكده هاى علوم 

پزشكى سراسر كشور وجود دارد.
نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: تا كنون 90 هزار نفر 

در حوزه مجمع خيرين سالمت در سراسر كشور فعاليت كردند.
وى بيان كرد: مجمع خيران ســالمت در سيســتان و بلوچستان بايد مجمع 

شوراى سالمت زنان را تشكيل دهد.

هدف گذارى 1000 روستا 
براى اجراى طرح مشاغل روستايى

توسعه  معاون  قدس:  شهركرد- 
تعاون،  اشتغال وزارت  و  كارآفرينى 
كار و رفــاه اجتماعى با اشــاره به 
آغاز اجراى طرح توســعه اشــتغال 
روســتاهاى كانونى در كشور گفت: 
اين طرح امسال در مرحله نخست 

در 1000 روستا اجرا مى شود.
كارگــروه  در  منصــورى  عيســى 
تخصصــى اشــتغال چهارمحال و 
بختيارى افزود: توسعه اشتغال روستايى يكى از مهم ترين سياست هاى دولت و 
مجلس در مهار نرخ بيكارى است كه در همين راستا از سال گذشته طرح توسعه 
اشــتغال در روستاهاى كانونى به صورت آزمايشى در 127 روستاى كشور اجرا 
شد. وى با اشاره به وجود 44 هزار روستا و 97 هزار آبادى در كشور تصريح كرد: 
در طرح توسعه مشاغل روستاهاى كانونى قرار است 5000 روستا مشاركت داده 
شــود كه در مرحله نخست آن كه امسال اجرايى مى شود يكهزار روستا هدف 

گذارى شده است.

طرح اليحه منطقه آزاد اردبيل 
در مجلس

نمين- قدس: نماينده مردم اردبيل، نير، نمين 
و ســرعين در مجلس شوراى اسالمى گفت: با 
اصالحاتى كه در محدوده منطقه آزاد اســتان 
اردبيل داشتيم بزودى اليحه منطقه آزاد اردبيل 
در كنار ساير مناطق آزاد در صحن علنى مجلس 
مطرح مى شــود. رضا كريمى در جلسه شوراى 
ادارى شهرســتان نمين اظهار كرد: اميدواريم 
با حمايتى كه نمايندگان مجلس از اين اليحه 
خواهند داشت، شاهد تصويب اليحه منطقه آزاد 
در مجلس باشيم تا استان اردبيل نيز از مزاياى 
اين منطقــه بهره مند شــود. وى به اصالحات 
محدوده منطقه آزاد تجارى استان اردبيل اشاره 
و خاطرنشان كرد: 4000 هكتار از محدوده نمين 
نيز به اين نقشــه جديد اضافه شده و اميدواريم 
ســاكنان مركز اســتان از مزاياى منطقه آزاد 

بهره مند شوند.
كريمى به برگشت 20 ميليارد تومان اعتبار در 
حوزه كشــاورزى به خزانه اشــاره كرد و گفت: 
اين جاى تأسف اســت كه به جاى هزينه كرد 
اين منابع و اعتبار در حوزه هاى زيربنايى بخش 
كشاورزى شاهد برگشت اين اعتبارات به خزانه 

هستيم.

بازسازى 51 مدرسه آسيب ديده 
در مناطق محروم كشور

سنندج- قدس: مديرعامل جامعه نيكوكارى 
ابرار گفت: بازســازى مدارس آســيب ديده در 
استان هاى بوشهر، آذربايجان شرقى و كرمانشاه 
را در دســتور كار قرار داده ايم كه 51 مدرسه را 
شامل مى شــود. على اصغر خامنوى در جشن 
اعطــاى بــورس تحصيلى به دانــش آموزان و 
دانشجويان مســتعد جامعه نيكوكارى ابرار در 
ســنندج اظهار كرد: يكــى از فعاليت هاى ابرار 
حضور در مناطق آســيب ديده ناشى از حوادث 
غيرمترقبه همچون ســيل و زلزله است كه در 
اين مناطق در بازسازى مدارس و مراكز آموزشى 

صدمه ديده فعاليت مى كنيم.

ايجاد بادشكن در تاالب ميقان با 
هدف كنترل ريزگردها

اراك- ايسنا: سرپرست اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان مركزى گفت: 75هكتار 
بادشــكن غيرزنده با هدف جلوگيرى از حركت 
شــن  هاى روان و كنترل ريزگردهاى محلى در 

كوير ميقان اراك اجرا شده است.
عبدالحســين محمدى افزود: اين طرح از سال 
95 در كوير ميقان اراك آغاز شــده است كه در 
مرحله اول 10 هكتار از نقاط بحرانى منطقه و 
در مرحله دوم 65 هكتار اراضى بيابانى را با اعتبار 

12 ميليارد ريال تحت پوشش قرار داده است.
وى عنوان كرد: ايجاد بادشكن غيرزنده با هدف 
جلوگيــرى از حركت شــن هاى روان و كنترل 
ريزگردهاى محلــى در كوير ميقان اراك انجام 

شده است. 

خبر

عسل سبالن و موانع جهانى شدن
گزارش

يعقوب شاددل: «عسل سبالن» براى جهانى 
شدن با موانعى روبه روست كه با رفع آن مى تواند 
به برند جهانى تبديل شود و بازارهاى بين المللى 
را به تسخير خود درآورد. با كيفيت ترين عسل 
در ايران با برند «عسل سبالن» شناخته مى شود، 
ايــن محصول به علت تنوع پوشــش گياهى و 
گل هايى مثل گون، آويشن و بابونه موجود در 
دامنه سبالن كه مورد تغذيه زنبوران عسل قرار 

مى گيرد، از ويژگى هاى خاصى برخوردار است.
اين عسل بنا به خاصيت شفابخشى خود دستگاه 
گــوارش را ضدعفونى كرده و باعث التيام زخم 
معده مى شود، اين محصول همچنين در درمان 
بيمارى هاى عصبى، قلبى، استخوانى نيز مفيد  

است.

 جلوگيرى از خام فروشى
رئيس انجمن زنبورداران و توليدكنندگان عسل 
ايران با بيان اينكه خام فروشــى عســل سبالن 
ارزش افزوده اين محصول را پايين آورده اســت، 
افزود: براى رهايى از اين مشكل مى بايست صنايع 

تبديلى و بسته بندى در اردبيل راه اندازى شود.
عبدالرضا بيگناه افزود: زنبوردارى كشور به عنوان 

يك صنعت ارزشمند با بهره مندى هزاران خانوار 
از آن و اشتغالزايى قابل توجه روز به روز در حال 
تبديل شــدن به يك صنعت فاخر و ارزشمند 
است و مسئوالن با هدف حمايت از زنبور داران 
مى توانند زمينه توليد و عرضه با كيفيت را فراهم 
و از واردات بى رويه عســل در كشور جلوگيرى 
كنند. وى ادامه داد: ســاالنه 70 هزار تن عسل 
در كشور توليد و روانه بازار مصرف مى شود، اما 
مشــكلى كه در اين زمينه وجود دارد اين است 
كه عسل توليد شــده همانند ساير محصوالت 

توليدى از بسته بندى مناسبى برخوردار نيست.
رئيس انجمن ملى عسل ايران با اشاره به ظرفيت 
بالقوه درنقاط مختلف كشــور در توليد عسل، 
گفت: دولت بايد از حوزه  هاى مختلف زنبوردارى 
و توليد عسل كشور حمايت كند تا شاهد رشد و 

رونق بيش از پيش اين حرفه باشيم.
وى بيان كرد: امروزه شاهد افزايش صادرات اين 
محصول به كشورهاى همســايه بوده و انتظار 
اين اســت كه دولت در افزايش صادرات عسل 
به كشورهاى ديگر نيز اهتمام ويژه داشته باشد، 
چرا كه صادرات عسل مى تواند ارزآورى مضاعف، 
اشتغالزايى و كاهش بيكارى در كشور را رقم بزند.

 ضرورت ورود بخش خصوصى
رئيس كميســيون كشــاورزى اتاق بازرگانى 
اردبيــل هم بر حمايت دولــت از زنبورداران و 
ايجاد صنايع تبديلى و بسته بندى اين محصول 
در استان اردبيل تأكيد كرد. عيسى شاهى زارع 
افزود: عســل سبالن به لحاظ كيفى مشتريان 
خاص خود را دارد، اما بايد تالش شود سرمايه 
گذارى هاى بخش خصوصى در شــكوفا كردن 
اين صنعت در اردبيل گســترش يابد. در اين 
حال و به گفته كارشناسان، نبود استانداردهاى 
الزم در توليد، نبود نظارت بر عسل هاى بى نام 
و نشــان، خام فروشــى عسل ســبالن، نبود 
نظارت بر قيمت، نبود داروى اســتاندارد براى 
جلوگيرى از تلفات زنبور عسل، نبود ترغيب و 

تشويق زنبورداران در توليد بيشتر و اشتغالزايى، 
عدم تخصيص اعتبارات و تســهيالت كم بهره 
بــه زنبورداران، مشــكالت تاميــن اجتماعى 
زنبورداران، نبود كارخانه هاى فرآورى و بســته 
بندى عســل، نبود ســرمايه در گردش، نبود 
آزمايشگاه تشــخيص بيمارى ها و آفات زنبور 
عسل، نبود كارخانه هاى كندوسازى استاندارد 
و پيشرفته، نبود برنامه ريزى براى توليد عسل 
باكيفيت، اصالح نشــدن ســاختار كندوهاى 
كهنه موجود باكندوهاى استاندارد و پيشرفته 
و جايگزيــن نكردن ملكه هاى اصالح شــده و 
جوان از جمله تنگناهاى توليد عســل سبالن 
و در كل بخش زنبوردارى در اردبيل به شــمار 

مى رود.

خبر

در مجلس

نمين- قدس: نماينده مردم اردبيل، نير، نمين 

هدف كنترل ريزگردها

اراك- ايسنا: سرپرست اداره كل منابع طبيعى 

ميهن

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره    139660322002004820-1396/06/15  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  حس��ینعلی ستوده فرزند 
میردوس��ت بشماره شناس��نامه 19730 صادره اززابل  در ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 85/90 متر مربع در قسمتی ازپالک 1470 
فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل بلوار میرعلی جهانتیغ کوچه یکم  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703474
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 484

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره    139660322002008999-1396/12/03  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی مالشاهی  فرزند میردل 
بش��ماره شناس��نامه 3 صادره از زابل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140 متر مربع در قسمتی ازپالک 3 فرعی از1671 اصلی  واقع 
در بخش یک سیستان شهر زابل کوچه 16 منشعبه از خیابان سام شرقی 16خریداری از مالک رسمی آقای عباس درویشی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703458
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 494

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره   139660322002009541-1396/12/24   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرف��ات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  م��زار قزاق زائی فرزند 
ش��هباز بشماره شناس��نامه 3660596280 صادره از زابل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300/40 متر مربع در قسمتی ازپالک 22 
فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل کوچه 16 منش��عبه از خیابان رسالت خریداری از مالک رسمی آقای سید قاسم 
ظری��ف کالمی محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را 
ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد .9703464
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 479

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان     اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  139760322002000362-1397/02/03    هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمحسین پورمفتح فرزند 
گل محمد بش��ماره شناس��نامه 1178 صادره از زابل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 387 متر مربع در قسمتی ازپالک 12 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل اراضی گاراژ خیابان رسالت- رسالت 25 خریداری از مالک رسمی آقای خان محمد میر 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
توضیحات: ششدانگ یکباب منزل بمساحت 387 مترمربع پالک 12 فرعی از یک اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان 
حوزه ثبت ملک زابل اراضی گاراژ خیابان رس��الت- رس��الت 25 تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید : ش��ماال بطول 11 متر 
دیواریس��ت بپالک 12 فرعی شرقا بطول 29/20 متر دیواریس��ت بپالک 12338 فرعی جنوبا بطول 16/50 متر درب و دیواریست بکوچه 
غرب��ا بطول 28/40 متر دیواریس��ت بپالک 12 فرعی موضوع س��ند قطع��ی 29264 مورخ 1377/06/19 دفترخان��ه 13 زابل صحیح می 

باشد9703482 تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 497

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره   139760322002001808-1397/2/31   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مرادعلی ش��هرکی فرزند 
محمدحس��ن بشماره شناس��نامه 4100 صادره از زهک در ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 281/85 متر مربع در قسمتی ازپالک 26 
فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل کوچه 7 منشعبه از بلوار بختیاری خریداری از مالک رسمی خانم نسرین فریفته 
احدی از ورثه محمد حس��ین فریفته محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 
صادر خواهد شد . توضیحات: بموجب نامه شماره 97000671 مورخ 1397/02/03 شهرداری زابل با حفظ کاربری کشاورزی بالمانع می 

باشد.9703488 تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 493

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره    139760322002000358-1397/02/03  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم خورشید سرگزی   فرزند 
براتعلی بشماره شناسنامه 609 صادره از زابل  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/60 متر مربع در قسمتی ازپالک 247 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ش��هر زابل کوچه منش��عبه از خیابان والیت 9 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی آزادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703489

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل
م الف: 491

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره    139560322002007166م��ورخ 1395/07/10  هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم نازپری عیسی زائی  
فرزند مدد بشماره شناسنامه 4045 صادره از رامیان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290 متر مربع احداثی در قسمتی ازپالک 701 
فرعی از 1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل کوچه منشعبه از خیابان دانشگاه خریداری از مالک رسمی آقای اکبرعلی رضائی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703491
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 472

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره    139660322002009549-1396/12/24  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  هادی شهرکی فرزند غالم 
بشماره شناسنامه 304 صادره از زابل در ششدانگ اعیان یکباب خانه به مساحت 187متر مربع در قسمتی ازپالک 271 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش دو سیس��تان شهر زابل خیابان ش��هید باقری جنوبی خریداری از مالک رسمی آقای مهدی آتش پنجه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703494
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 483

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره    139660322002008672-1396/11/16  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای  حس��ین عباس��ی فرزند 

عباسعلی بشماره شناسنامه  917 صادره از زابل در ششدانگ اعیان یکباب خانه به مساحت 96 متر مربع در قسمتی ازپالک 581 اصلی  
واقع در بخش یک سیس��تان ش��هر زابل 16 متری کالنتری 12خریداری از مالک رسمی اعیان انتقالی از حسین عباسی و عرصه خریداری 
از ش��هرداری زابل محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را 
ب��ه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد .9703495
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 480

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره   139660322002000623-1396/01/31   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای بیژن اشترک فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 4989 صادره ازگرگان  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 285 متر مربع در قسمتی ازپالک 717 فرعی از 1- اصلی  
واقع در بخش دو سیستان شهر زابل کوچه 54 منشعبه از خیابان هیرمند شمالی خریداری از مالک رسمی آقای حیدرعلی ظریفی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703497
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف:499 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره   139560322002007788-1395/08/03   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای جمال الدین انصاری پویا 
فرزند روح اهلل بشماره شناسنامه  196صادره از زابل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280 متر مربع در قسمتی ازپالک 701 فرعی از 
1- اصلی  واقع در بخش دو سیستان شهر زابل خیابان دانشگاه – دانشگاه 5 خریداری از مالک رسمی آقای اکبرعلی رضایی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9703498
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/03/12

تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 1397/03/27
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل م الف: 473



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

نادر قاضى پور: رئيس جمهور به اميد خريد خارجى، جلوى ساخت هواپيماى ايرانى را گرفت   فارس: نماينده مردم اروميه در مجلس گفت: عدم توجه به توليد داخلى و اميد به كشورهاى خارجى، 
برجام را به شكست كشانده و تحريم ها را نصيب مردم ايران كرده است. برخى مسئوالن به هر قيمتى حاضر به استفاده از كاالهاى خارجى هستند، اما براى حمايت از توليدات داخلى حاضر به پرداخت قيمتى نيستند. 
رئيس جمهور جلوى ادامه ساخت هواپيماى 140 را گرفت، چراكه اميد به خريد هواپيماهاى خارجى داشت، اگر وى جلوى توليد اين نوع هواپيما را نگرفته بود اكنون يك هواپيماى بومى شده در داخل كشور وجود داشت.

راهبرد آمريكا پس از خروج از برجام؛ «ترساندن از تحريم»
آمريــكا  خــروج   :khamenei.ir
از برجــام مانند همــه   كارهاى ديگر 
مهندســى خاصى  از  آمريكايى هــا 
برخوردار اســت. دولــت آمريكا روى 
كاغــذ خروج از برجــام را امضا كرده  
است، اما بعد از 6 ماه ديگر قرار است 
به طور واقعى از برجام خارج شود. اين 
مهندسى ناشى از مسائل فنى تحريمى 

نيست، بلكه داليل سياسى دارد. در اين 6 ماه مهم ترين ابزار آمريكا براى وادار كردن ايران 
ايجاد و گسترش ترس بازگشت تحريم ها در ميان نخبگان، تصميم گيران و در نهايت 
مردم ايران است. آمريكا روى ترس ايرانى ها از بازگشت به سال هاى 91-90 حساب ويژه 
باز كرده است؛ بنابراين برخى از رسانه ها همانند همان سال ها استدالل مى كنند كه نبايد 
به اين ترس دامن زد و از هرگونه پرداختن به مســئله تحريم خوددارى كرد. اين نگاه 
هدف آمريكا را به درستى درك كرده است، اما در مسيرى انتخابى به بيراهه رفته و حتى 
به طراحى آمريكا كمك مى كند. دور نگه داشتن مسئله تحريم از جامعه ايران چيزى 
است كه مورد خواست و مطلوب آمريكاست. ناشناخته ماندن تحريم ها كمك بيشترى 

به ترسناك بودن آن مى كند.

مرزها مشخص شد، رقابت ها جدى تر مى شود
اميد  فراكســيون  فرهيختــگان: 
اگرچه با حداكثــر رأى 114 يا حتى 
بــا اغماض 123 رأى، نشــان داد كه 
آن همه اظهارنظر در مورد فراكسيون 
150 عضــوى و 160 عضوى صحيح 
نبوده است و نهايتاً 123 حامى براى 
محمدرضا عارف جمع شــده است، 
اما همين رقم نشانگر اين است كه از 

103 رأى دوره اول رقابت براى تعيين رئيس حاال اندكى افزايش يافته اســت. آن سوى 
ماجرا البته وضعيت متفاوت است. هم فراكسيون مستقلين و هم فراكسيون واليى با 
نتايج انتخاب رياســت مجلس قاعدتاً به اين واقف شدند كه ديگر به تنهايى نمى توانند 
نقش آفرين بدون رقيب مجلس باشند و اگر مى خواهند كارى از پيش ببرند، بايد ائتالف 
كنند و اين هم احتماالً به معناى كوتاه آمدن از خواسته هاى حداكثرى آن ها خواهد بود. 
در اين شرايط مى توان اين را هم نتيجه گرفت كه در دو سال آينده احتماالً رقابت ها و 
صف آرايى ها ميان فراكسيون هاى مجلس جدى تر از قبل خواهد بود و معادالت پيچيده 

و كمتر قابل پيش بينى خواهد شد.

تا كى با افسانه بافى با برجام برخورد مى شود؟
جهان نيوز: براى مقابله با انتقادات و 
اعتراضات همواره شيوه هاى مختلفى 
وجود داشته است. يكى از اين شيوه ها 
قدسى ســازى و ارزش گذارى واال بر 
روى افراد تا جايى اســت كه آن قدر 
قــد و وزن آنان باال برود كه هيچ كس 
يارا و همتاى شان براى انتقاد نباشد و 
ازاين رو وجهه كاذبى ساخته مى شود 

كه به خودى خود وجهه طرف مقابل را پايين تر مى آورد؛ بنابراين اگر انتقادى صورت گيرد 
با همه منطقى بودن آن غيرقابل پذيرش خواهد بود. همين شيوه درباره تيم هسته اى 
كشــورمان در حال شكل گيرى اســت. در اين زمينه جريان اصالحات نقش قدسى و 
افســانه اى به تيم هسته اى اعطا كرده است كه به نوعى يك حصار پوالدين و مصونيت 
آهنين به آنان داده شده كه در برابر هر نوع انتقادى رويين تن باشند. حال نيز كه آمريكا از 
برجام خارج شده بازهم همان نواها درباره تيم ديپلماسى هسته اى شنيده مى شود. بازهم 
وزير خارجه كشورمان به عنوان سردار عرصه ديپلماسى ناميده مى شود و منتقدان حسود 

خوانده مى شوند تا آن قدر ذليل شوند كه انتقاداتشان از اثر بيفتد.

ميز خـــبر

 سياســت  دومينوى خروج شركت هاى 
خارجــى از ايــران و قطع ارتبــاط آن ها با 
كشورمان، با معرفى قطعات جديدى به روز شد.
شايد سريال كارتونى فوتبال روباتيك را ديده 
باشــيد كه تيم قهرمان آن نام «پابرهنه ها» 
را يدك مى كشــد. اما «پابرهنه ها» فقط يك 
ايده كارتونى نيســت. گويا تيم ملى فوتبال 
هم قرار اســت پابرهنه به جام جهانى برود، 
چرا كه شــركت آمريكايى توليد محصوالت 
ورزشــى نايك (Nike) اعالم كرده است از 
فروش كفش به تيم ملى جمهورى اسالمى 
ايران خوددارى خواهد كرد. رويترز با انتشار 
اين خبر ادامه داد: شــركت نايك همچنين 
انتظــار دارد 60 درصد تمــام بازيكنانى كه 
به جام جهانى روســيه مى روند، كفش هاى 
توليدى اين شــركت را به پا كنند كه شامل 
تقريباً نيمى از اعضاى تيم آلمان و اسپانيا و 
سه چهارم تيم روسيه مى شود. تنها استثنا 
تيم ايران اســت كه پس از خروج ترامپ از 
برجام با تحريم هاى جديد آمريكا مواجه شده 
است. شركت نايك گفته است، هيچ كدام از 
بازيكنان تيم ملى ايران كفش هاى اين شركت 

را نخواهند پوشيد.

 جنرال الكتريك خاموش مى شود
البته نايك اولين شــركت آمريكايى نيست 
كه روز گذشــته خبر قطع ارتباطش با ايران 
منتشر شد. شركت آمريكايى جنرال الكتريك 
هم اعالم كرد، به دنبال تصميم دونالد ترامپ 
مبنى بر خارج ســاختن آمريــكا از توافق 
هسته اى ايران، اين شركت فعاليت هاى خود 
در ايران را متوقف مى كند. واشنگتن اگزمينر، 
به نقل از سخنگوى شركت جنرال الكتريك 
گفته است: فعاليت هاى ما در ايران محدود 
شــده تا از تغييرات اخيرى كــه در قوانين 
آمريكا ايجاد شــده تبعيت كنيم. به گزارش 
تســنيم، بر اساس آمارها اين شركت در سه 
ماهه منتهى به 31 مــارس (دو ماه پيش)، 
1/49 ميليون دالر سفارش از ايران دريافت 
كرده است. بر اساس اعالم وزارت خزانه دارى 
آمريكا، مجوز صادر شــده بــراى همكارى 
شركت جنرال الكتريك با ايران پس از اوايل 
ماه نوامبر (حوالى مهرماه) ديگر معتبر نخواهد 

بود. بر اساس تصميم دولت آمريكا، مجوزهاى 
صادر شــده بــراى فعاليت شــركت هاى 
آمريكايــى در ايران طى 3 تــا 6 ماه آينده 
لغو خواهد شــد. به دنبال اعالم اين تصميم، 
سهام جنرال الكتريك 1/2 درصد افت كرد.

 وقتى هندى ها هم نمى توانند
 يكى ديگر از شركت هايى هم كه روز گذشته به 
قطار خروج شركت ها از ايران پيوست، شركت 
صنايع «ريالينس» هندوســتان بود. اگرچه 
هندى ها در فيلم هايشان همه كار مى توانند 
بكنند و هيچ كس هم جلودارشان نيست، اما 
مالك بزرگ ترين مجتمع پااليشگاهى هند به 
دليل تحريم هاى جديد اعالم شده از سوى 
آمريكا عليه تهران، قصد دارد واردات نفت از 
ايران را متوقف كند. تصميم شركت ريالينس 
كه احتماالً از ماه اكتبر يا نوامبر عملى شود، 
پــس از اقدام دولت ترامپ مبنى بر خروج از 
برجام و وضع تحريم هاى جديد واشــنگتن 
اتخاذ شــده است. ميزان خريد نفت شركت 
ريالينس از ايران در ســال 2017 با حدود 
45 درصد افزايش به 67 هزار بشــكه در روز 
رســيد. در بازه زمانى ژانويه تا آوريل 2018 
نيز اين شركت هندى روزانه حدود 96 هزار 
بشــكه نفت از ايران خريدارى كرده اســت.
پيش از اين دولت هند همانند فرانسه، انگليس 
و ديگر كشورها گفته بود از تحريم هاى دولت 
آمريكا عليه ايران تبعيت نمى كند، اما شركت 
هايى كه داراى ارتباط با سيستم مالى آمريكا 
هستند، ممكن است در صورت تبعيت نكردن 
از تحريم هاى جديد مشــمول مجازات هاى 
دولت آمريكا شــوند. اين مســئله هم يكى 

ديگــر از خأل ها در برجام اســت كه پس از 
خروج آمريكا به وضوح ديده مى شود؛ برجام با 
كشورها بسته شد، اما اقتصاد را شركت ها اداره 
مى كنند و شركت ها هم از ترس تحريم هاى 
دولتى آمريكا همكارى شــان را بــا ما ادامه 
نمى دهند.در همين حال روز گذشته، اخبارى 
هم از تالش ژاپن براى قانع كردن آمريكا به 

ادامه همكارى با كشورمان منتشر شد.

 تكاپوى چشم بادامى ها  براى ماندن
ســخنگوى وزارت خزانه دارى آمريكا اعالم 
كرد، اســتيون منوچين، وزيــر خزانه دارى 
آمريكا با تارو آسو، وزير دارايى ژاپن در مورد 
تحوالت مرتبط با ايــران گفت وگو كرده اند. 
توكيو از واشنگتن خواستار شفافيت در اعمال 
مجدد تحريم ها عليه ايران شــده است. روز 
پنجشنبه گذشته تسوكه هيروتا، يك مقام 
وزارت اقتصــاد ژاپن اعالم كرد، توكيو تالش 
خواهد كرد، تا از هر گونه كاهش ناگهانى در 
واردات نفت ايران جلوگيرى كند و دريافت 
معافيت از تحريم هاى ايران را درخواســت 
خواهد كرد. وى خاطرنشــان كرد، ژاپن در 
اوايل دهه گذشــته، معافيتى از تحريم هاى 
ايــران از آمريكا و اتحاديه اروپا دريافت كرده 
است. وى با اشاره به اينكه موضع آمريكا نياز 
به شــفافيت دارد، گفت: « وضعيت در دولت 
آمريكا به صورت چشمگيرى هر روز در حال 
تغيير است. شركت هاى ژاپنى نمى خواهند 
واردات از ايــران را بــه صورت ناگهانى قطع 
كننــد». وى افزود: «ما به ادامــه واردات نياز 
داريــم و براى حفــظ واردات از ايران نياز به 
اطالعات و ارتبــاط با دولت ايــران داريم». 

واردات نفــت از ايران 5/2 درصد كل واردات 
نفتى ژاپن را تشــكيل مى دهــد. آمريكا به 
خريداران نفــت ايران تــا 4 نوامبر فرصت 
داده اســت كه به قراردادهاى خود پيش از 
اعمــال مجدد تحريم ها عليــه بخش نفت، 
انرژى، كشــتيرانى و بيمه ايران پايان دهند.

 كره اى ها هم آب مى روند
دايليم، شركت بزرگ كره اى هم كه سال ها 
با ايران همكارى داشته است يك قرارداد دو 
ميليارد دالرى در زمينه همكارى هاى نفتى و 

پااليشگاهى با ايران را لغو كرده است.
به گــزارش اقتصاد آنالين، اين شــركت در 
ارتباط با لغو قرارداد خود، گزارشى به مركز 
خدمات نظارت مالى نوشته و نگرانى از تحريم 
هاى آمريكا را علت لغو اين ســرمايه گذارى 
و قرارداد اعالم كرده اســت. گزارش حاكى 
است شركت «هيونداى» كره جنوبى نيز در 
حال بررسى قرارداد خود با «شركت سرمايه 
گذارى اهداف» ايــران به ارزش 3 ميليارد و 
800 ميليون دالر براى ساخت يك مجتمع 

قرارداد  اين  است  پااليشگاهى 
شــركت  قرارداد  بزرگتريــن 
«هيونــداى» با يك كشــور 
خاورميانه اســت، اين شركت 
اظهــار اميدوارى كرده اســت 
بتواند به قراردادش پايبند باشد.

 آب پاكــى توتال روى 
دست سهامداران

روز  توتال هــم  مديرعامــل 
گذشته در گردهمايى ساالنه 
و در جمــع ســهامداران اين 
ماندن  باقى  احتمال  شركت، 
در طرح فاز 11 پارس جنوبى 
را بسيار ضعيف ارزيابى كرد. 

به گــزارش يورونيوز، پاتريك پويانه گفت: 
اگــر از تحريم هاى آمريكا معاف نشــويم، 
نمى توانيم اين طرح را ادامه دهيم. احتمال 
چنين معافيتى هم بســيار پايين اســت.
توتال 50/1 درصد از ســهم كنسرســيوم 
توســعه فاز 11 ميدان پارس جنوبى را در 

اختيار دارد. 

ليست شركت هاى در حال خروج از كشورمان به روز شد

واكنش ها به چرخش عجيب جنرال الكتريك و دايليم  رفتند، هيونداى بررسى مى كند
مواضع واليتى درباره برجام

سياست: چرخش موضع واليتى درباره برجام و 
تركمانچاى خواندن توافقى كه تا ديروز همه جانبه 
از آن دفاع مى كرد منشأ واكنش هاى زيادى شده 
است. حاميان دولت و اصالح طلبان با تيترهاى 
«رفتارشناسى على اكبر واليتى؛ آلزايمر سياسى 
يا چــرت ملوكانه؟» يا ابداع مكتب «سياســت 
ورزى چرخشــى» به نام واليتى به اين چرخش 
واكنش نشان دادند. عبداهللا ناصرى حتى گفته 
اســت: آقاى واليتى ســعى كنند مردم را گول 
نزنند، اما اصالح طلبان آقاى واليتى را به خاطر 
همين نقشى كه در سال 91 ايفا كردند تحسين 
مى كنند و ايشــان هم سهمى در امضاى برجام 
دارند؛ اما به نظر مى رسد كه آقاى واليتى يا خبر 
دارند و يا تحليلشان اين است كه برجام به سامان 
نخواهد رسيد و دارند خودشان را از اين گردونه 

خارج مى كنند.

جدال توييترى معاون سياسى 
رئيس جمهور با سعيد جليلى

الف: سعيد جليلى نوشته بود: برجام مانند اين 
بود كه ماشين يك ميليونى را به مبلغ يك ميليارد 
خريدارى كنيم، اما طرف مقابل بعدازآنكه بخشى 
از پول را از ما گرفت، از دادن ماشــين خوددارى 
كند و با ماشين فرار كند و بعد شركاى او به شما 
بگويند بايد بقيه اقساط ماشين را بدهيد و بعد هم 
گفته شود يك مزاحم از معامله خارج شد! حميد 
ابوطالبى در پاسخ وى نوشت: شما 6 سال پشت 
فرمان اين ماشــين بوديد؛ آن قدر از چراغ قرمز 
گذشتيد، ورودممنوع رفتيد، توقف مطلقاً ممنوع 
ايســتاديد، و...تا خســارت ها و جريمه هاى آن، 
هزاران برابر قيمت ماشين شد. سپس ماشين را 
به دره فصل هفت منشور انداختيد و گفتيد اين ها 
كاغذپاره است! اين ارثيه دوران شوم ماشين بازى 

و تمرين رانندگى جنابعالى است.

ذره بين

اگرچه هندى ها در 
فيلم هايشان همه كار 
مى توانند بكنند، اما 

بزرگ ترين
پااليشگاه هند به 
دليل تحريم هاى 

جديد آمريكا عليه 
تهران، قصد دارد 

واردات نفت از ايران 
را متوقف كند

بــــــــرش

آمريــكا  خــروج   :
از برجــام مانند همــه   كارهاى ديگر 
مهندســى خاصى  از  آمريكايى هــا 
برخوردار اســت. دولــت آمريكا روى 
كاغــذ خروج از برجــام را امضا كرده  
 ماه ديگر قرار است 
به طور واقعى از برجام خارج شود. اين 
مهندسى ناشى از مسائل فنى تحريمى 

اميد  فراكســيون   :
 يا حتى 
 رأى، نشــان داد كه 
آن همه اظهارنظر در مورد فراكسيون 
 عضوى صحيح 
 حامى براى 
محمدرضا عارف جمع شــده است، 
اما همين رقم نشانگر اين است كه از 

: براى مقابله با انتقادات و 
اعتراضات همواره شيوه هاى مختلفى 
وجود داشته است. يكى از اين شيوه ها 
قدسى ســازى و ارزش گذارى واال بر 
روى افراد تا جايى اســت كه آن قدر 
قــد و وزن آنان باال برود كه هيچ كس 
يارا و همتاى شان براى انتقاد نباشد و 
ازاين رو وجهه كاذبى ساخته مى شود 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
صراط  و  ملكوت  هدايت  چراغ  كه  است  آن  حقيقى  علم 

مستقيم تقرب حق، و دار كرامت او باشد.  
بحار- ج 78 ص 80

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين 
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با وضع تعرفه گمركى بر فوالد وارداتى از اروپا

ترامپ جهان را به جنگ تجارى مى كشاند
 بيــن الملل  وضع تعرفه گمركــى بر فوالد 
وارداتى از اروپا بر اساس تصميم رئيس جمهورى 
آمريكا از ناتوانى وى در مذاكره و غيرقابل اعتماد 

بودنش حكايت مى كند.
«آرنو لوپارمانتيه» در مقاله اى در روزنامه لوموند 
به بررســى تحريم هاى تجــارى آمريكا و وضع 
تعرفــه گمركى بر فوالد وارداتى از اروپا و برخى 

كشورهاى ديگر پرداخت.
چين، اروپــا، كانادا و مكزيــك، همگى رقيب، 
شــريك و يا همسايه آمريكا هســتند. «دونالد 
ترامپ» تصميم گرفته است تحريم هاى تجارى 
سختى را به اين كشــورها تحميل كند. وضع 
تعرفه گمركى ممكن است زمينه ساز بروز جنگ 
جهانى تجارى شود و نمى تواند نشانه قوت دونالد 
ترامپ باشد.وضع تعرفه گمركى نشانه ضعف و 
شكست راهبرد دونالد ترامپ است. درست چند 
روز پس از اينكه «استيون منوچين» وزير خزانه 
دارى آمريكا «تعليق جنگ تجارى» را اعالم كرد، 
دونالد ترامپ چينى ها را به تحريم هاى سختى 
تهديد نمود.در حالى كه اروپايى ها به مذاكرات 
بى فايده در خصوص ماليات بر فوالد و آلومينيوم 
ادامه مى دادند، بروكســل با خبر شد كه ترامپ 
بــراى وضع تعرفه گمركى بر فوالد و آلومينيوم 

وارداتى اقدام كرده است.
كانادايى هــا و مكزيكى ها همســايگان آمريكا 
در بحبوحه مذاكره دوبــاره در مورد توافق نامه 
«تجارت آزاد آمريكاى شمالى»، مشمول ماليات 

آمريكايى ها بر فوالد و آلومينيوم شدند.
اين تاكتيك، حسن نيت در عقد توافق نامه ها را 
از ميان مى برد زيرا هر كسى مى داند كه ترامپ 
اين توافق ها را فردا زير ســؤال خواهد برد. ادامه 
اين وضــع در دراز مدت از نفــوذ آمريكايى ها 
كاســته و به نفع چين تمام خواهد شد. مواضع 
چينى ها به دليل رفتارهاى ترامپ تقويت شده و 
اين كشور به قدرت بى رقيب قرن بيست و يكم 

مبدل خواهد شد.
روش دونالــد ترامپ مى توانســت به موفقيت 
منتهى شــود. سيســتم تجارى جهان به نفع 
آمريكايى هايى كه با كسرى بازرگانى مواجهند، 

در حركت نيست.
از اين رو آن ها راهبرد ديوانه وارى را در دســتور 

كار خــود قــرار داده اند: ايجاد 
آشوب، اتخاذ تمهيدات غيرقابل 
پيــش بينى، طــرح مطالبات 
جديد با هدف بى ثبات كردن 
رقيب و دســت آخــر مجبور 
كردن رقبا به مصالحه يكجانبه.

 اقدام بدون آمريكا
اين رويــه در زمينــه نظامى 
در قبال كره شــمالى به اجرا 
گذاشــته شــد. هر كسى در 
برابــر اولين قــدرت اقتصادى 
مذاكره  گزينه  (آمريكا)  جهان 
انتخــاب مى كنــد: چينى  را 
ها، كانادايى هــا، مكزيكى ها و 
اروپايــى ها. دونالــد ترامپ را 
بايد جدى گرفــت، حتى اگر 
حرف هاى وى ظالمانه به نظر 

برسند.
پس از گذشت پنج ماه از آغاز مناقشات تجارى 
از سوى آمريكا، دونالد ترامپ فقط يك موفقيت 
كسب كرده اســت: موفقيت در بازنگرى توافق 
تجارت آزاد با كره جنوبى كه بازنگرى در واردات 

خودروهاى ساخت آمريكا را به 
ارمغان آورد. مى توان درك كرد 
كه چرا كره جنوبى مذاكرات را 
به آمريكا واگذار كرد. اين كشور 
با مشكلى مواجه است كه حل 
آن بسيار دشوار به نظر مى رسد: 

مسئله كره شمالى.
اما دونالد ترامپ با شكســتى 
بزرگ مواجه شد، شكستى كه 
كمتر به آن اشــاره شده است: 
تالش ژاپن و فعال شدن دوباره 
آرام».  اقيانوس  «پيمان تجارى 
ايــن اتفاق بــراى آمريكا يك 

ناكامى بزرگ بود.
در اصــل از اين پس همه يك 
رويــه را در پيــش گرفته اند: 
«اقدام بدون آمريكا». براى نيل 
به اين هدف، نرمش الزم است، 
مثل كارى كه چينى ها كردند. گاهى نيز عقب 
نشينى كارســاز است، درست همان چيزى كه 

اروپايى ها شيفته آن هستند.
چينى ها در جريان ماجراى شــركت تجهيزات 
مخابراتى زد. تــى. اى دريافتند كه تا چه اندازه 

به آمريكايى ها وابســته هستند. آمريكا، شركت 
چينى را به دور زدن تحريم هاى وضع شده عليه 

كره شمالى و ايران متهم كرد.
در پــى طرح اين اتهام ها فروش قطعات مورد 
نياز در ساخت تجهيزات مخابراتى توسط زد. 
تى. اى از سوى آمريكا ممنوع اعالم شد و اين 
شركت ناگزير شد فعاليت هاى خود را متوقف 
كند.چينى ها از اين گرفتــارى درس گرفتند. 
آن ها به تالش براى تحقق طرح راهبردى خود با 
هدف توسعه تكنولوژيكى تا سال 2025 سرعت 

مى دهند.

 ترامپ خطرناك تر از پوتين
تحريم هاى آمريكا عليه ايران نيز به طور خاص 

شركت هاى اروپايى را هدف قرار مى دهد.
ايــن تحريم هــا «امانوئــل مكــرون» رئيس 
جمهورى فرانســه و شــركت فرانسوى توتال 
(شــركت نفتى) را بــه تالش بــراى جبران 
خســارت هاى ناشى از تحريم ها و تالش براى 
جلب سرمايه از روسيه وادار كرد. در آلمان نيز 
مردم در يك نظرسنجى دونالد ترامپ را براى 
صلح جهانى خطرناك تــر از والديمير پوتين 

توصيف كردند.

اخبار جهان

پيشنهاد كره شمالى براى 
برگزارى جشن هاى مشترك 

با همسايه جنوبى
تسنيم: يك مقام رسمى دولت كره جنوبى 
گفت: كره شمالى در جريان نشست مقام هاى 
ارشد دو كره پيشنهاد داده است تا دو كشور 
يك جشن مشــترك را در ســالگرد ديدار 
تاريخى كره شــمالى و كره جنوبى در سال 
2000 ميالدى، در شهر سئول طى ماه جارى 

برگزار كنند.
اين نشست بين مقام هاى عالى رتبه دو كشور 
در روســتاى پانمون جــون واقع در منطقه 
غيرنظامى مرزى برگزار شــده اســت. كره 
شــمالى پيش از اين نشست مقام هاى عالى 
رتبه دو كشــور را در اعتــراض به مانورهاى 
نظامى مشترك آمريكا و كره جنوبى لغو كرده 
بود. البته رهبران دو كشور شنبه گذشته يك 

ديدار غيرمنتظره ديگر را برگزار كرده اند.
همچنين دو كره با برگزارى مذاكرات نظامى 

در 14 ژوئن (24 خرداد) موافقت كرده اند.
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دهمين «جمعه» بازگشت با شعار «از غزه تا حيفا» برگزار شد

راهپيمايى مقتدرانه، پس از جنگ دو روزه
دهميــن راهپيمايــى حــق بازگشــت 
فلسطينيان با عنوان «از غزه تا حيفا؛ خون 
مشترك، سرنوشت مشترك» روز گذشته 

برگزار شد.
اين رويداد در شــرايطى برگزار شــد كه 
ارتش رژيم صهيونيســتى كــه از حضور 
راهپيمايى هاى  در  فلسطينيان  گسترده 
بازگشــت بيم دارد، با بــه خاك و خون 
كشيدن راهپيمايان، تاكنون ده ها فلسطينى را در غزه به شهادت رسانده و هزاران 

تن را زخمى كرده است.
در همين حال جنبش مقاومت اســالمى فلسطين(حماس) در بيانيه اى از همه 
نهادهاى بين المللى و شوراى امنيت خواست كه تالش هاى بيشترى براى مجازات 
اشغالگران به خاطر جناياتشان و اتخاذ تصميمات بازدارنده عليه رژيم صهيونيستى 

و حمايت از حق ملت فلسطين در آزادى و استقالل داشته باشند.
جنبش حماس همچنين در اين بيانيه از مواضع روسيه و كويت در برابر جانبدارى 
آمريكا از رژيم صهيونيستى و به شكست كشاندن قطعنامه پيشنهادى واشنگتن به 
شوراى امنيت براى محكوميت شليك موشك از غزه به فلسطين اشغالى تمجيد 
كرد.همچنيــن «خليل حيه» معاون رئيس دفتر سياســى حماس در گفت و گو 
با شــبكه ماهواره اى «االقصى» تاكيد كرد، تظاهرات حق بازگشت فلسطينيان تا 
تحقق اهداف ملت فلسطين كه اولين مورد آن لغو محاصره غزه است، ادامه دارد 

و جهانيان بايد بدانند ملت فلسطين خواهان بازگشت به سرزمين خود هستند.
در همين حال پايگاه خبرى فلسطين اليوم نيز گزارش كرد، در سومين هفته از 
ماه مبارك رمضان حدود 250 هزارنمازگزار فلسطينى با به چالش كشيدن موانع 
نظامى رژيم اشغالگر صهيونيستى، نماز جمعه را در صحن اطراف مسجد االقصى 
به جا آوردند. شيخ عكرمه صبرى خطيب جمعه مسجد االقصى نيز در اين مراسم 

از مسلمانان خواست تا وحدت، عزت، كرامت، قدرت و استقالل خود را بازيابند.
در همين حال منابع فلسطينى گزارش دادند نيروهاى رژيم صهيونيستى به سمت 
تجمع كنندگان در چادرهاى بازگشت در شرق شهر غزه تيراندازى كردند كه به 

زخمى شدن دو جوان منجر شد.
اين نيروها همچنين به سمت تجمع كنندگان گاز اشك آور شليك كردند و جوانان 
فلسطينى نيز در مقابل براى كم كردن ديد نظاميان صهيونيستى، اقدام به آتش 

زدن الستيك ها كردند.

ورود كشتى هاى شكست محاصره غزه به آمستردام
المللى شكســت  بين  كميتــه  العالم: 
محاصره غزه گفت: چهار كشتى شكست 
محاصره غزه به آمستردام، پايتخت هلند 
رســيدند. اين كشتى ها پنجمين ناوگان 
آزادى و تازه ترين تــالش ائتالف ناوگان 
آزادى براى شكســتن محاصــره غزه به 

حساب مى آيند.

تيراندازى در مقر گارد ملى عربستان در طائف
العالم: منابع خبــرى از وقوع تيراندازى در شــهر «طائــف» واقع در غرب 
عربســتان ســعودى خبر دادند. بنا بر برخى گزارش ها، دو فرد مســلح پس 
از حمله به يكى از نيروهاى امنيتى با ســالح ســرد، وارد مقر نيروهاى گارد 
ملى در خيابان ستين (شــصتم) شهر طائف در غرب عربستان شدند. منابع 
رســانه اى مدعى شــده اند در اين درگيرى مســلحانه كه در مقر گارد ملى 
ســعودى در اســتان طائف اتفاق افتاد يك نيروى امنيتى كشته شد. برخى 
منابع سعودى، از بازداشت عوامل اين حمله خبر داده اند كه صحت اين خبر، 

هنوز تأييد نشده است.

اخبار جهان اسالم

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

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

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

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

در حالى كه 
اروپايى ها به 
مذاكرات بى 

فايده در خصوص 
ماليات بر فوالد و 

آلومينيوم ادامه 
مى دادند، بروكسل 

با خبر شد كه 
ترامپ براى وضع 
تعرفه گمركى بر 

فوالد و آلومينيوم 
وارداتى اقدام كرده 
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