
 

شب هاى سرنوشت ساز
برنامه هاى حرم مطهر رضوى براى ميزبانى از زائران و 

مجاوران در مراسم احياى ليالى قدر 
 آستان  شب قدر به تعبير قرآن از 1000 ماه بهتر 
و واالتر است. مؤمنان و دلباختگان ساحت مقدس 
الرضا(ع)  اباالحسن  حضرت  ثامن،  و  ضامن  امام 
همواره مى كوشند تا در شبى كه سرنوشت يك سال 

از عمر آنان با دقت و ظرافت خاص در درگاه احديت 
تعيين تكليف مى شود، در كنار مضجع شريف امام 
رئوف و مهربان حضرت ثامن االئمه(ع) باشند تا از 

 ............ صفحه 3بركات و آثار ...

امام بين ايرانى و غيرايرانى فرق نمى گذاشت روايت مقاومت بر پرده نقره اى سايه موشك هاى يمنى بر سر امارات
10 15 8

   گفت وگو با حاجى ناظر، خادم افغانستانى بيت امام
در نجف اشرف كه در محله گلشهر مشهد  ساكن است

قدس از فيلم ها و سريال هاى ساخته شده 
درباره مظلوميت فلسطين گزارش مى دهد

دستاوردهاى ميدانى نيروهاى انصاراهللا 
در برابر متجاوزان ادامه دارد

:امام صادق
مردم را با غير 

زبانتان [با 
كردارتان] دعوت 

كنيد تا مردم از 
شما پارسايى، 

سخت كوشى، 
نماز و نيكى 

ببينند...
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 ............ صفحه 2

 فرافكنى هاى جديد پيرامون برجام ادامه دارد 

سكوت پر ابهام درباره مذاكرات موشكى 

حجت االسالم و المسلمين 
رئيسى در جمع استادان 

دانشگاه ها مطرح كرد

ايجاد كرسى هاى 
نظريه پردازى 

در آستان قدس

 سياســت   بحث بر ســر آغاز مذاكرات موشــكى ايران و كشــورهاى اروپايى، با 
صحبت هاى على شمخانى، دبير شــوراى عالى امنيت ملى، در گفت و گوى مديريت 
شــده با شــرق وارد مرحله جديدى شــد. در حقيقت بحث از آنجا جدى تر شد كه 
شمخانى هيچ اشاره اى به اين ماجرا نكرد و صرفاً به بيان تجربه تاريخى كشورمان در 
رسيدن به قدرت موشكى بسنده كرد. شمخانى در ادامه قول داد كه موشك هاى ما از 
برد تهديدهاى ما فراتر نرود و همچنين گفت كه هيچ گاه موشك هايمان را براى حمله 
به كار نخواهيم برد. شمخانى از توسعه صنعت موشكى آنچنان كه امير حاتمى، وزير 

دفاع در 4خرداد گفته بود حرفى به ميان نياورد...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
نعمت اهللا سعيدى

به شب هاى عزيز قدر نزديك مى شويم. شبهاى دعا و سرنوشت. شب هايى كه بايد 
بلد باشيم از خدا چه بخواهيم ، يا بايد خواست. مى دانيم عموم مردم ، چه فيلسوف 

باشند و چه نباشند ، زندگى شان فلسفه اى دارد...

شب هاى قدر 
و ندانم گراهاى مدرن

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 7

 اخبار توليت آستان قدس در ديدار با اساتيد، 
روسا و نخبگان علمى دانشگاه ها گفت: در روايات 
اســالمى آمده كه بحث و مذاكــره علمى جزو 
باالترين اعمال و عبادات در شــب قدر اســت.
حجت االســالم والمسلمين رئيســى ادامه داد: 
علم و دانش مايه  عزت، اقتدار، قدرت، ســخن 
برتر و ثروت آفرينى براى كشــور است. حضرت 
على عليه الســالم در روايتى مى فرمايند «العلم 

سلطان» علم، قدرت ...

واگذارى به نهادهاى 
غير متخصص، خصوصى سازى 

را به شكست كشانده است

به نام 
خصوصى 

به كام دولتى

آمار دقيقى از پديده كوه خوارى 
نداريم اما محيط زيست همچنان 

با آن دست به گريبان است

بى اقتدارى متوليان 
راه كوه خوارى را 
هموار كرده است

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 5

يادداشتى از 
دكترسعيد شعرباف

وظيفه نهادهاى نظارتى 
براى مبارزه با كوه خوارى

 ............ صفحه 5

 با حضور نماينده اوقاف و جمعى از مسئوالن و شعرا، توسط سيد عبد اهللا حسينى شاعر مشهدى صورت گرفت

وقف «پيراهن اهدايى امام»  براى رهايى  قدس
 ............ صفحه 2

فرارسيدن شهادت امام على  رحلت امام خمينى   و سالگرد قيام خونين 15 خرداد را تسليت مى گوييم
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

امير سرتيپ «فرزاد اسماعيلى» دستيار فرمانده كل ارتش شد   دفاع نيوز: امير سرتيپ فرزاد اسماعيلى با پيشنهاد سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوى و تأييد فرمانده معظم كل قوا، به سمت دستيار 
فرمانده كل ارتش جمهورى اسالمى ايران منصوب شد. اين خبر در مراسم توديع و معارفه فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص) توسط سردار على شيرازى رئيس دفتر نظامى فرمانده معظم كل قوا اعالم 

شد. امير اسماعيلى پس از هشت سال فرماندهى قرارگاه پدافند هوايى، به اين سمت منصوب شد.

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

 اخبــار  در آســتانه ســالگرد رحلــت 
بنيانگذار كبير انقالب اسالمى حضرت امام 
خمينى(ره) و همچنين روز جهانى قدس 
اقدام مبتكرانه «پيراهنى بــراى قدس» به 
همت حــوزه هنرى خراســان رضوى و با 
حضور جمعى از مســئوالن، ادبا و شاعران 
مشــهد در تاالر نور خيابــان آبكوه برگزار 
شــد. در بخش نخست اين برنامه كتاب«از 
مشهد تا ژوهانسبورگ» به قلم آقاى حسين 
قرايى كه در آن به خاطرات حجت االسالم و 
المسلمين سيد عبداهللا حسينى شاعر و مبلغ 
مشهدى پرداخته شده رونمايى شد. بخش 
دوم برنامــه نيز وقف بيــن المللى پيراهن 
اهدا شــده از سوى امام خمينى(ره) به اين 
چهره فرهنگى بود. داستان صله اين پيراهن 
به حجت االسالم و المسلمين سيد عبداهللا 
حسينى از سوى امام خمينى (ره) به موضوع 
حج خونين سال 1368 و شعرى تاثيرگذار 
كه ايشــان در مذمت اقدامات عربســتان 
سعودى ســروده و در محضر امام خواندند 
باز مى گردد. قرار اســت ايــن پيراهن در 
حراجى بين المللى به فروش 
رسيده و عوايد حاصل از آن 
در راســتاى مبــارزه با رژيم 
صهيونيســتى مورد استفاده 
قرار بگيرد. حجت االســالم 
والمســلمين نصراهللا پژمانفر 
رئيس كميســيون فرهنگى 
مجلس شــوراى اســالمى، 
گنابادى  االســالم  حجــت 
نژاد رئيس سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى، ميثم 
مرادى رئيس حوزه هنرى خراسان رضوى، 
نماينده اوقاف خراسان رضوى  و جمعى از 
شاعران، مستند سازان و ادباى مشهدى از 
جمله محمدحسين جعفريان، محمد كاظم 
كاظمى، هادى منورى، عباس ساعى، محمد 
مهدى خالقى و نادر پناه زاده از حاضران در 

اين نشست بودند.

 مسئله فلسطين مردمى ترويج شود
در ابتــداى اين جلســه محمد حســين 
جعفريان نويسنده و روزنامه نگار مشهدى 
طى سخنانى، حجت االسالم والمسلمين 
حســينى را بعنوان يكــى از پايه گذاران 
شــعر انقالبى خراســان معرفــى كرده و 
گفت: ايشــان بنيانگذار جريان جديدى از 
شــعر انقالب در مشهد بودند تا جايى كه 
بسيارى از شاعران امروز نيز متاثر از همين 
رويكرد هستند. جعفريان ضمن قدردانى از 
مســئوالنى كه اينگونه جلسات را با هدف 
معرفى مفاخر كشور برگزار مى كنند افزود: 
متاســفانه يكى از مشكالتى كه در ايران و 

بويژه خراسان وجود دارد اين است كه قدر 
بزرگان خود را تا زمانى كه زنده هســتند 
نمى دانيم و همين كه از دنيا مى روند به 
ياد آنها افتاده و براى آنها مراسم بزرگداشت 
برگزار مى كنيم. وى با اشــاره به در پيش 
بودن روز قدس گفت: ما در موضوع قدس 
و فلسطين دچار كليشه  شده ايم؛ و همين 
مسئله سبب دورى و بى توجهى مردم به 
اين موضوع شــده است. بهتر آن است كه 
در اين زمينه مردمى عمل كنيم تا بتوانيم 
نسل جديد را راحت تر و بدون دل زدگى 
با آرمان هايمان آشــنا كنم. هادى منورى 
و عباس ســاعى از ديگر شاعران مشهدى 
نيز با قدردانى از زحمات حسينى در حوزه 
شعر آيينى، پيوستگى به ارزش هاى انقالبى 
و معنويت را از ويژگى هاى شــعر ايشان 

عنوان كردند.

 تاريخ شفاهى انقالب بايد جدى تر 
گرفته و ديده شود

حســين قرايى نويسنده كتاب «از مشهد 
تا ژوهانســبورگ» هــم بــا قدردانى از 
همراهى حوزه هنرى خراسان رضوى در 
چاپ ايــن كتاب گفت: در زمينه معرفى 
انديشــمندان عرصــه انقالب اســالمى 
ضعيف عمــل كرده ايم، بــه طورى كه 
انقالبى  جوانان چهرهــاى  از  بســيارى 
را نمى شناســند. وى با انتقــاد از عدم 
همراهــى ارگان هــا در جهــت معرفى 
چهره هاى انقالبى افزود: تاريخ شــفاهى 
انقالب بايد جدى تر گرفته و ديده شود. 

مــن باب همين وظيفه بــود كه زندگى 
آقاى عبداهللا حســينى بــه عنوان يك 
طلبه مشهدى، شاعر، خطاط و انگليسى 
بلد مورد توجه من قــرار گرفته و آن را 

نوشتم. 

 موضوع تحريف افراد انقالبى با 
جديت از سوى برخى جريان ها دنبال 

مى شود
در ادامــه حجت االســالم گنابادى نژاد 
رئيس ســازمان فرهنگى آســتان قدس 
رضــوى با طرح اين ســؤال كــه رمز و 
راز موفقيت ســيد عبداهللا حســينى در 
چيســت؟ گفت: رمــز موفقيــت آقاى 
حسينى در اين است كه ايشان با وجود 
فعاليت در عرصه هاى مختلف اجتماعى 
و فرهنگى در دو موضوع ثابت بودند؛ اول 
طلبگى ايشــان بوده و ديگــرى انقالبى 
بودن اســت. حجت االسالم والمسلمين 
نصــراهللا پژمانفــر رئيــس كميســيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى نيز در 
ســخنانى با بيان اينكه يكى از خطرات 
اين بوده كــه افراد مهم همواره در طول 
تاريخ مورد تحريف واقع شده اند عنوان 
كرد: اينگونه جلسات مى تواند زمينه ساز 
استناد سازى خدمات افراد مهم انقالبى 
را براى آينــدگان فراهم كند. وى افزود: 
موضوع تحريف افراد انقالبى بويژه امروزه 
با جديت از سوى برخى جريان ها دنبال 
مى شــود و اگر ما براى معرفى افراد به 
جوانان برنامه نداشــته باشيم، دشمنان 

به راحتــى ذهن افراد جامعه ما را جذب 
كرده و شــخصيت هاى ما را آنگونه كه 

مى خواهند معرفى خواهند كرد.

 پيراهنى براى قدس
در انتها حجت االســالم و المسلمين سيد 
عبداهللا حســينى گفت: پيراهنى كه قرار 
است در اين جلســه رونمايى شود را من 
پس از خواندن شــعر«مكه» در حضور امام 
خمينــى (ره) به عنوان صله اى معنوى از 
سوى ايشــان دريافت كردم. اين پيراهن 
ارزشــمند تريــن چيز زندگى من اســت 
و تا پيــش از آن به هيــچ قيمتى حاضر 
به از دســت دادن آن نبودم. اما امروز در 
فلسطين و قدس شــاهد اتفاقات عجيب 
و تازه اى  هســتيم. مردم بــى گناه اين 
ســرزمين در ظلمى بى نهايت قرار دارند 
بطورى كه غــزه عمال بــه زندانى بزرگ 
تبديل شده است. به همين دليل با وجود 
عالقه شــديدى كه به اين هديه ويژه دارم 
امروز تصميم گرفته ام با توجه به تقارن دو 
روز بــزرگ يعنى ايام ارتحال امام خمينى 
و همچنين روز قدس اين پيراهن را براى 
آزادى قدس عزيز وقف كنم. قرار است اين 
پيراهن توسط نهادى كه به صورت مردمى 
تشكيل خواهد شــد، با همراهى برخى از 
بزرگان كشور در مزايده اى بين المللى به 
فروش رفته و عوايــد حاصل از آن صرف 
مبارزه با رژيم اشغالگر قدس گردد. گفتنى 
اســت در پايان اين مراسم وقف نامه اين 

پيراهن به شكل رسمى امضا شد.

با حضور نماينده اوقاف و جمعى از مسئوالن و شعرا، توسط سيد عبد اهللا حسينى شاعر مشهدى صورت گرفت

وقف «پيراهن اهدايى امام»  براى رهايى  قدس

  مى گويند شــخصى مشــغول خالى كردن زير ديوارى با ســوزنى بود. به او 
گفتنــد چه مى كنى؟ گفت: كلنگ مى زنم! گفتنــد: كلنگ صدايى بس بلند و 
دســته اى هم چنان بلند دارد، اين كلنگ تو صدايش كو؟ جواب داد: صداى آن 
را بعدها مى شــنويد! حكايت اين ضرب المثل، حكايت آموزش و پرورش امروز 
ماست. مطمئناً سوزنى كه مسئوالن آموزش و پرورش از سال ها پيش زير ديوار 
فرهنگ مملكــت زده اند صداى آن بعدها درخواهد آمد؛ يعنى حدود50ســال 

ديگر.9150008863   
   در يك مملكت اسالمى چرا بايد اين قدر تبعيض وجود داشته باشد؟ شوراهاى 
حل اختالف كرمان مثل روز روشــن حق را ناحق كرده و در پرونده اى كه صد 
درصد حق با من بود، من را محكوم كرد. شكايت خود را به كجا مى توانم ببرم؟ چرا 
مسئوالن محترم نظارتى بر ارگان هاى زير مجموعه خود ندارند تا به اين راحتى 

حق مردم ضايع نشود.9150002302    
   برخورد بد سامانه بازرسى ناجا و وعده هاى عمل نشده مسئوالن بازرسى ناجا، 

واقعاً جاى سؤال دارد. لطفاً اين موضوع را پيگيرى نماييد.9360001020 
   ســند2030 با عادى ســازى آموزش و طرح مباحث جنسى براى كودكان 
ما، مى توانند زمينه ســاز حوادث بســيارى در آينده مانند آنچه كه در مدرسه 
غرب تهران رخ داد شــود. اين لكه ننگ را بر پيشــانى كــدام دولت بايد حك 

كرد؟9150008919   
   درباره اظهارنظر آقاى نوبخت كه فرموده بود سفره مردم مگر پارسال از امسال 
رنگين تر بوده؟ بايد گفت: خير؛ رنگين تر نبوده، ولى مردم پارسال گوشت 60 هزار 
تومانى و برنج 90 هزارتومانى نمى خريدند. قيمت كاالها امســال افزايش زيادى 

داشته است؛ دولت هم به فكر معيشت مردم نيست. 9150008260  
   آقــاى محمدجواد فتحى نماينده مجلس به طــور ضمنى از مديران داراى 
تابعيت دوگانه دفاع كرده و در نهايت با ژست دلسوزانه اى پيشنهاد داده اند كه 
روى تعصب ملى آن ها كار كنيم. ايشان در ادامه گفته اند: آيا اين تصور درست 
اســت كه به صرف دوتابعيت بودن برخى از مديران، خود را از تخصص، فكر 
و مهــارت چنين افرادى محروم كنيم؟ خدمت اين نماينده بى اطالع و يا كم 
اطالع عرض مى كنم، شــما اگر از شرايط اخذ تابعيت يك كشور آگاه نيستيد 
لطفاً وقت گذاشــته و آن را مطالعه كنيد. اولين شرط اخذ تابعيت سوگندى 
است با اين متن كه اگر تنشى بين دو كشور فرد مورد نظر پيش آمد، تابعيت 
دوم ارجح تراست، آن هم در حدى كه فرد بايد براى دفاع از كشور دوم اسلحه 
به دســت گيرد و با وطن اصلى خود بجنگد. به نظر من كســى كه حاضر به 
چنين اقدامى شــود خائن است و از خائن جز خيانت و وطن فروشى كارى بر 

نمى آيد. 9150001735     
  متأسفانه به علت نفوذ يا سهل انگارى برخى افراد در بانك مركزى، اسكناس 
1000 تومانى جديد به عمد كوچك و مثل كاغذ رنگى چاپ مى شود. به نظر من 
اين كار اشــتباه است؛ زيرا نشان دهنده آن است كه پول ملى ما بى ارزش شده 

است. 100 و 200 تومانى را هم كه ديگر چاپ نمى كنند. 9120001750 
 در حالــى كه دولتمردان ادعاى منزوى كردن آمريكا را دارند، شــركت توتال 
به تبعيت از تحريم هاى واشــنگتن قرارداد خود را لغو و بدون هيچ گونه غرامت 
و با انبوهى از اطالعات ذخاير نفت و گاز كشــور را ترك مى كند. البته از وزيرى 
كه قرارداد سرتاسر فساد و خسارت بار كرسنت را به ايران تحميل كرده جز اين 

انتظارى نمى رفت. 9150001496 
  انگار همه ما ســركار هستيم، نمونه اش همين موضوع پس گرفتن سؤال از 
رئيس جمهور است! وقت مجلس را مى گيرند و پس از جمع كردن 100 امضا، با 

بده بستان سياسى امضا را پس مى گيرند. 9150009636
  به نظر من حذف كلمه طالق از شناسنامه زنان مطلقه در راستاى سند2030 
مى باشــد؛ چرا كه اســاس كانون خانواده را از ريشه سست و بى اعتبار مى كند. 

9150003905

شب هاى قدر و ندانم گراهاى مدرن
به شــب هاى عزيز قدر نزديك ميشــويم. 
شبهاى دعا و سرنوشت. شبهايى كه بايد بلد 
باشيم از خدا چه بخواهيم ، يا بايد خواست. 
مى دانيم عموم مردم ، چه فيلســوف باشند 
و چه نباشــند ، زندگى شــان فلســفه اى 
دارد. در بين فيلســوفان ، عده اى معروف 
هســتند به ندانم گرايى و ال ادرى مسلكى. 
(كه اســم شان مى شــود آگونستيك ها) 
ســقراط معتقد بود تفكر يعنى پرسشگرى. 
كــه البته حق هم داشــت. بگذريم. به هر 
حال ، ســقراط ، اگرچه خدا بــاور نيز بود 
، خودش را ندانم گرا مى دانست. اما ندانم 
گرا هاى امروز (يعنى آگنوستيك ها) يكى 

از طيف هاى معروف خداناباوران هستند.
بــا تمام اين حرفها ، ندانــم گرايى در بين 
طيفهايــى از مردم معنــاى ديگرى دارد و 
به شــكل ديگرى اســت. در واقع اينها را 
بايد «حال ندارم بدانم گرا» دانســت! براى 
بسيارى از آدم هاى اين طيف ، مهم نيست 
كه دو ضربدر دو 4 مى شــود يا پنج؟! بلكه 
مهم اين است كه «چند بشود» به نفع شان 
اســت!؟ اين افراد اگر طلبكار باشند، دو در 
دوشان ميشود هشت! و اگر بدهكار باشند، 
مى شــود يك! «حال نــدارم بدانم» گراها 
نتيجه گرايان و ســود انگاران هر دوره اى 
هســتند. (در برابر تكليف گرايان)  دومين 
ويژگى و مشــخصه بارز اين طيف از افراد ، 
نداشتن پرسش در زندگى شان است. اما تا 

دلت بخواهد ، آمال و آرزو دارند!
مثًال اگــر از اين جور آدمها بپرســيد چه 
آرزوهايــى داريد ، مــى توانند فى البداهه 
هفت جلــد كتاب بــراى تان بنويســند. 
شــبهاى قدر امسال كوتاه اســت. اما اگر 
48 ســاعت هم بود ، باز براى آرزو كردن 
وقت كم مــى آوردند! آنهــم آرزوهايى با 
جزئيــات ، توصيفــات و توضيحات كامل! 
اگرچــه ، فصل آخر چنيــن كتاب هايى ، 
اين است كه توضيح دهند چرا نمى دانند 
دقيقا چه مــى خواهند؟! زيــرا آدمى كه 
ندانــد در زندگى اش چه پرســش هايى 
دارد ، نمى توانــد بفهمد كه از زندگى چه 
مى خواهد. بــراى همين در انتهاى قنوت 
نمــاز غفيلــه مى خوانيم: اللهــم انت ولى 
نعمتى والقادر على طلبتى تعلم حاجتى... 
يعنى ، خدايا به من حاجت هايم را بياموز...
خداونــد متعــال به حضرت موســى (ع) 
ميفرمايد: دوســت دارم حتى نمك غذايت 
را نيز از من بخواهى. خداوند كريم اســت 
و اجود االجودين. خانه و ماشــين و شغل 
خوب خواستن از او هيچ ايرادى ندارد. اما 
كاش در اين شــبهاى قدر پيــش رو از او 
بخواهيــم كه به زندگى هــاى ما حيرت و 
پرســش عطا كند. پرسشهاى هر انسانى ، 
ســرمايه  واقعى وجود او ست. متاسفانه ما 
انســانهاى معمولى به بيمارى توهم «همه 
چيز دانى» دچاريــم. اين فضاهاى مجازى 
نيــز به اين بيمارى به شــدت دامن زده و 
نوعى از سطحى نگرى و ابتذال را همه گير 

كرده است.
«حال ندارم بدانم» گراهــا عادت دارند به 
زيســتن بدون پرســيدن. اينجور آدمها ، 
گاهى در تمام طول زندگى شان ، يكبار هم 
از خود نمى پرســند كه مثال آيا اين جهان 
آفريدگارى دارد يا نــدارد ؟! آيا واقعاً الزم 
اســت كه پيامبرانى از جانب اين آفريدگار 
مبعوث شوند؟ آيا پيامبرانى چون حضرت 
ابراهيم ، موسى ، عيســى عليهم السالم و 
حضرت رســول صلــى اهللا ، از جانب خدا 
مبعوث شــده اند ؟  آيــا واقعا در پس اين 
دنيا و بعــد از مرزهاى مرگ ، جهان هاى 
ديگــرى تحت عنوان بــرزخ و معاد وجود 
دارد؟سكوالريســم در معناى واقعى خود ، 
جدايى دين از سياســت نيســت. بلكه بى 
اهميــت بــودن دين و وحــى ، در عرصه 
گســترده اى از واقعيــات زندگى اســت. 
دو ســال پيش ، در چنين روزهايى از ماه 
مبــارك رمضان ، اوج روزهــاى مذاكرات 
برجامى بود. خيلى هــا در آن روزها براى 
ديپلمــات هاى ايرانى دعــا ميكردند. دعا 
مى كردند كه بتوانيــم از كدخدا امتيازات 
الزم را بگيريــم تــا تحريمهــاى ظالمانه 
برطرف شــود و مــردم از نظــر اقتصادى 
نفســى تازه كننــد. دعاهــاى خوبى بود. 
مى دانســتيم چــه بخواهيم. اما امســال 
خــدا كند كــه بدانيــم از «چه كســى» 
ميخواهيم؟! نمى شــود تــرس يك مردم 
و ديپلمــات هايشــان از كدخدا باشــد و 
درخواستها يشان از خدا !  نميشود! و نشد!
ارزش زندگــى هــر آدمى بســتگى دارد 
به پرســش هاى او. در دعــا كردن ، قبل 
از اينكــه بدانيــم چه مى خواهيــم ، بايد 
بدانيم و حواس مان باشــد كه از چه كسى 
ميخواهيــم؟! وگرنه شــبهاى قدرمان نيز 
تبديل مى شــود به جشــنواره ذهنى دنيا 

طلبى ...  

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در جمع استادان دانشگاه ها مطرح كرد 
ايجاد كرسى هاى نظريه پردازى

در آستان قدس رضوى
اخبار:توليت آســتان قدس در ديدار با 
اساتيد، روسا و نخبگان علمى دانشگاه ها 
گفت: در روايات اسالمى آمده كه بحث 
و مذاكره علمى جــزو باالترين اعمال و 

عبادات در شب قدر است.
رئيسى  والمســلمين  حجت االســالم 
مايــه   دانــش  و  علــم  داد:  ادامــه 

عــزت، اقتــدار، قدرت، ســخن برتر و ثروت آفرينى براى كشــور اســت. حضرت على 
عليه السالم در روايتى مى فرمايند «العلم ســلطان» علم، قدرت است و بر همين اساس 
رهبــر معظم انقالب بــر توانمندى كشــور در توليد علم و دانش بســيار تأكيد دارند.
او ادامه داد: برگزارى و افزايش غناى محافل علمى و كرسى هاى نظريه پردازى در آستان 
قدس رضوى مورد تأكيد است. بنده در ابتداى ورود به آستان نورانى حضرت رضا(ع) بر 
اساس شناخت و آشنايى كه با حوزه علميه كهن خراسان، دانشگاه هاى فرهيخته و اساتيد 
برجســته اين خطه داشتم، موضوع مرجعيت علمى مشهد را مطرح كردم و اعتقاد دارم 
تحقق اين مهم عملى است.رئيسى افزود: بسيارى از انديشمندان و فرهيختگان كشور اگر 
ســخن از حرم رضوى و بارگاه نورانى حضرت رضا(ع) در ميان باشــد با اشتياق آمادگى 
همــكارى دارند. همچنين اين بارگاه نورانى محل زيارت و دلدادگى بســيارى از علما و 
انديشمندان  و بزرگان علمى جهان است كه براى زيارت به مشهد الرضا مشرف مى شوند 
و اين ظرفيت بالقوه مشهد براى مرجعيت علمى است. توليت آستان قدس رضوى ادامه 
داد: مى توان در مشهد باشگاه انديشه ورزى واقعى را شكل داد تا با طرح سؤاالت علمى 
از فرصت حضور بزرگان علمى در مشــهد و در ضمن زيارت حضرت رضا(ع) اســتفاده 
كرد. حجم بسيار بااليى از ايده هاى مختلف از سوى دانشمندان، فرهيختگان و نخبگان 
دغدغه مند به آســتان قدس رضوى رسيده و امروز اين آستان نورانى از يك بانك ايده ها 

برخوردار است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ:
نگرانى امنيتى براى مراسم سالگرد ارتحال امام نداريم

 فرمانده سپاه محمد رسول اهللا(ص) تهران بزرگ گفت: براى برقرارى امنيت 
مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)، اشراف اطالعاتى از سر مرزها تا تهران صورت 
گرفته و هيچ نگرانى امنيتى براى برگزارى اين مراسم نداريم. سردار محمدرضا يزدى 
در سخنانى در نشست خبرى خود درباره برنامه هاى ستاد ارتحال حضرت امام(ره) 
اظهارداشت: براى برقرارى امنيت اين مراسم، اشراف اطالعاتى از سر مرزها تا تهران 
صورت گرفته و در طول اين مدت از توانمندى هاى اطالعاتى و امنيتى و بالگردهاى 
متنوع و تيم هاى امنيتى براى تأمين امنيت استفاده كرده ايم و هيچ نگرانى امنيتى 
براى برگزارى مراســم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) نداريم. وى خاطرنشان كرد: 
ميهمانانى هم از كشــورهاى خارجى و ســازمان هاى بين المللى در مراسم شركت 
مى كنند و مراسم نيز ساعت 15 چهاردهم خرداد شروع مى شود و به جز رهبر معظم 
انقالب سخنران ديگرى نخواهد داشت. سردار محمدرضا يزدى تأكيد كرد: امسال با 
24 كميته و همراهى 19 دستگاه دولتى و خدمات عمومى كار خود را انجام  مى دهد. 

محسنى اژه اى مطرح كرد
اعزام دوباره تيم شناسايى اموال بابك زنجانى به خارج

ايسنا: سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرسشى درباره اينكه با توجه به قطعى شدن 
احكام متهمان پرونده موســوم به فساد نفتى و نيز بازگشت اموال به بيت المال كه 
موضوع مهم و مورد تأكيد مســئوالن در پرونده بابك زنجانى بوده است، حكم بابك 
زنجانى چه زمانى اجرا مى شود، گفت: بازگشت اموال به بيت المال در اين پرونده در 
حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت كامل اموال نشده ايم. آنچه شناسايى شده 
تكافوى طلــب وزارت نفت را نمى دهد و تمام تالش وزارت اطالعات و قوه قضائيه و 
دادسرا اين است كه اموال شناسايى شود؛ البته حرف و حديث هاى زيادى مطرح شده 
كه به نتيجه صد درصدى نرســيده اند؛ مدت هاست كه بابك زنجانى مدعى است كه 
مى تواند اموالى را كه در خارج از كشور داشته به كشور منتقل كند و بر همين اساس 
تيمى تشكيل شد و به آنجا رفتند و به نتيجه نرسيدند. البته دوباره قرار است اين تيم 

به برخى از كشورهاى همسايه و غير همسايه بروند و ان شاءاهللا منجر به نتيجه شود.
غالمحسين محسنى اژه اى تصريح كرد: حكم  پرونده زنجانى قطعى شد و وى به آن 
اعتراض كرد و رد شد، زيرا استداللى كه بتواند دادگاه حكم را نقض كند، وجود نداشت.

ما در موضوع قدس 
و فلسطين دچار 
كليشه  شده ايم؛ و 
همين مسئله سبب 
دورى و بى توجهى 
مردم به اين موضوع 
شده است

بــــــــرش

:توليت آســتان قدس در ديدار با 
اساتيد، روسا و نخبگان علمى دانشگاه ها 
گفت: در روايات اسالمى آمده كه بحث 
و مذاكره علمى جــزو باالترين اعمال و 

رئيسى  والمســلمين  حجت االســالم 
مايــه   دانــش  و  علــم  داد:  ادامــه 

عــزت، اقتــدار، قدرت، ســخن برتر و ثروت آفرينى براى كشــور اســت. حضرت على 

شماره پيامك: 30004567

وزير ارتباطات در گفت وگو با قدس آنالين:روحانى در پيامى به كنگره جهانى زرتشتيان:
بنا نداريم با بالك چين مقابله كنيمجهان نيازمند آموزه هاى اخالقى زرتشت است

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: 
حسن روحانى گفت: جهان امروز بيش از 
گذشته نيازمند آموزه هاى اخالقى از جمله 
آموزه هاى زرتشت اســت و «گفتار نيك»، 
«كردارنيك» و «پندارنيك» آموزه اى اســت 

كه امروز جهان بايد به آن توجه كند.
رئيس  جمهور در پيامى با تبريك برگزارى 
يازدهمين كنگره جهانى زرتشتيان، جهان 
امروز را بيش از گذشته نيازمند آموزه هاى 
اخالقى از جمله آموزه هاى زرتشت دانست 
و تصريــح كرد: «گفتار نيك»، «كردارنيك» 
و «پندارنيك»، آموزه اى اســت كه امروزه 
جهــان بايد به آن توجه كنــد. اين آموزه 
اشــاره دارد كه رفتار و كــردار ما متأثر از 
پندار ماست و اول بايد تفكر و پندار خويش 

را اصالح كنيم زيرا فقط با پندارنيك است 
كه مى توان گفتار و كردار نيك داشــت.در 
بخشى از پيام روحانى آمده است: اميدوارم 
چنين گردهمايى هايى بتواند پيام اين دين 

بزرگ را به همه جهان برساند.
در پايان الزم اســت به همه زرتشــتيان 
جهان بويژه پارســيان هند درود فرســتم 
و براى همــه آنان آرزوى نيــك بختى و 

شادكامى نمايم.

 وزير ارتباطات گفت: پيكره اينترنت در 
حــال انتقال به پروتــكل بالك چين 
(block chain) اســت و نبايــد در مقابل آن 
مقاومت كرد.  آذرى جهرمى درباره چالش هاى 
پروتكل بالك چين از جمله دور زدن فيلترينگ 
و راهكارهاى وزارت ارتباطات براى مواجهه با اين 
چالش ها با بيان اينكه چــرا بايد در مقابل هر 
فناورى نو موضع بگيريم و به دنبال مقابله با آن 
باشيم، گفت: بالك چين اتفاق بدى نيست كه 
در حوزه ارتباطــات روى مى دهد، اما در افكار 
عمومى اين گونه جا افتاده كه اين فناورى براى 
دور زدن فيلترينگ استفاده مى شود در حالى كه 

كاربرد اصلى اين پروتكل چيز ديگرى است.
وى افــزود: يكى از قابليت هــا و در عين حال 
چالش هــاى بــالك چين هم اين اســت كه 

فيلترينگ ديگر در آن معناى كنونى را نمى دهد، 
چون نقطه تمركزى براى سرورها وجود ندارد 
كه بتوانيم آن را فيلتــر كنيم، ولى حاال چون 
نمى توانيم فيلتر كنيم بنا نيســت با آن مقابله 
كنيــم. وى تصريح كرد: حاال ما دو راه داريم يا 
براى مقابله بــا آن اقدام كنيم يا اين فرصت و 
ظرفيت را به كار بگيريم و از اين فناورى نو براى 
بهبود زندگى مردم و باال بردن دانش اســتفاده 

كنيم.

تســنيم: محمد على الحوثى رئيس كميته عالى انقالب 
يمن در مطلبى در شبكه هاى اجتماعى خطاب به ملت قطر 

گفت: دوره تهديد نظامى عليه قطر گذشته است. 
از هرگونه تهديد عربســتان يا نظير آن نگران نباشيد زيرا 
آن ها در نبرد يمن غرق شــده اند؛ نبردى كه با هرچه دارند 

براى شعله ور كردن آن و كشتار در آن تالش كردند.
وى افزود: شما مانند آن ها سالح داريد و جنگنده هاى شما 
كه (هواپيماهــاى) اماراتى را بيرون كــرده و فرارى دادند 
همچنان آماده هســتند و معاهدات نظامى با تركيه داريد 

كه آن ها (سعودى ها) را مرعوب مى كند.
الحوثى دربــاره روند نبردها در ســاحل غربى يمن گفت: 
نيروهاى ارتش و كميته هاى مردمى يمن يك فروند بالگرد 
آپاچــى متجاوزان تحت فرماندهى ســعودى را ســرنگون 

كردند.
محمد علــى الحوثى رئيس كميته عالى انقالب يمن افزود: 
ارتش و كميته هاى مردمــى يمن پيروزى هايى را در غرب 
منطقه حيس كســب كرده اند و چهــار راه العدين به طور 

كامل تحت كنترل درآمده است.

تسنيم: رئيس ستاد انتفاضه و قدس گفت: راهپيمايى امسال با 
شعار «روز جهانى قدس، پيروزى جبهه مقاومت، شكست فتنه 
آمريكايى صهيونيستى، عزم ملت فلسطين براى بازگشت» در بيش 

از 900 شهر كشور برگزار مى شود.
سردار رمضان شــريف افزود: روز قدس امسال در شرايطى برگزار 
مى شود كه شاهد شكست فتنه داعش و تروريست هاى ايجاد شده 
توسط آمريكا، صهيونيست ها و حاميان منطقه اى آن ها هستيم. 
امسال مهم ترين حاشيه امن رژيم صهيونيستى در منطقه شامات، 

با نابودى داعش، پايان و تنش ها در منطقه فروكش كرده است.
وى گفت: بيــش از 5300 خبرنگار داخلى و خارجى راهپيمايى 
روز قدس امســال را پوشــش خواهند داد. از اين تعداد، 160 نفر 

خبرنگاران خارجى و بقيه از رسانه هاى داخلى هستند.
رمضان شريف اظهارداشــت: برنامه از ساعت 10:30 صبح از 
مقابل مســاجد سراسر كشور آغاز خواهد شد؛ همچنين بيش 
از 45 ســخنران ملى در مراكز استان ها براى تشريح وضعيت 
فلسطين سخنرانى خواهند كرد. مراسم راهپيمايى روز قدس 
در تهران با ســخنرانى على الريجانــى رئيس مجلس برگزار 

خواهد شد.

مهر: رئيس كميته «امنيت آب» كميسيون امنيت ملى مجلس، 
از مأموريت ويژه شــوراى عالى امنيت ملى براى حل مسئله «كم 

آبى» خبر داد.
ابوالفضل حسن بيگى از ورود شوراى عالى امنيت ملى به موضوع 
«كم آبى» خبر داد و اظهارداشــت: در موضوع «كم آبى» شــوراى 
عالى امنيت ملى مأموريت يافته تا در جهت تأمين آب و تقســيم 
آن دستورعمل هاى سريع و مناسبى را ابالغ كند؛ همچنين شوراى 
عالى آب تشكيل شده و چندين جلسه تاكنون داشته است و اين 
شورا نيز مأموريت يافته تا در گام نخست مسئله كمبود آب در سه 

استان «كرمان، اصفهان و يزد» را مديريت كند.
وى با بيان اينكه اســتان هايى ماننــد چهارمحال و بختيارى 
و لرســتان نيز با وجود شــرايط اقليمى مناسب از شرايط بد 
آبى كشور متأثر هستند، اظهارداشت: علت اين مسئله نيز آن 
است كه سرچشــمه هاى كرخه در استان لرستان قرار دارد و 
اين اســتان نيز با مشكل آب مواجه شده است و سدهاى اين 
استان با كاهش ذخاير آبى روبه رو شده اند؛ سد كرخه هم كه 
7 ميليــارد متر مكعب ظرفيت دارد، در حال حاضر كمتر از 3 

ميليارد متر مكعب آب دارد.

حسن بيگى خبر دادسردار رمضان شريف در نشست خبرى اعالم كردرئيس كميته عالى انقالب يمن خطاب به قطر:

از عربستان نترسيد، او در يمن
غرق شده است

برگزارى راهپيمايى روز قدس
 در 900 شهر كشور

ورود شوراى عالى امنيت ملى
 به مسئله «كم آبى»

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اكران فيلم هاى جشنواره عمار در زيارتگاه شهيد آيت اهللا مدرس   آستان: مديرعامل آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد مدرس(ره) گفت: فيلم هاى منتخب جشنواره 
عمار همزمان با ماه مبارك رمضان در زيارتگاه شهيد آيت اهللا مدرس(ره)اكران  مى شود. حمزه سپهريان با بيان اينكه هر شب بعد از نماز مغرب و عشا، يك فيلم يا مستند براى گروه هاى مختلف سنى در صحن زيارتگاه 

شهيد مدرس(ره) در فضاى باز اكران مى شود، گفت: اكران فيلم هاى جشنواره مردمى عمار از روز ششم ماه مبارك رمضان با نمايش 10 اثر در زيارتگاه شهيد مدرس(ره) آغاز شده و تا پايان اين ماه ادامه دارد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مهلت ارسال آثار به يازدهمين جشنواره 
كتاب سال رضوى تا 25خرداد تمديد شد

آستان: دبيــر اجرايي جشــنواره بين المللى كتاب 
ســال رضوى، آخرين مهلت ارسال آثار به يازدهمين 
جشنواره بين المللى انتخاب كتاب سال رضوى، را  25 

خرداد سال جارى اعالم كرد.
مهدى قيصرى نيك از آثار رسيده از كشورهاى مختلف 
مانند عراق، لبنان، عربســتان، اسپانيا، هند و مالزى 
خبر داد و افزود: بر همين اساس مهلت ارسال آثار به 

جشنواره تا 25 خرداد ماه تمديد گرديد.
وى با اشاره به اينكه يازدهمين جشنواره بين المللى 
انتخاب كتاب سال رضوي شامل بخش هاي مختلفي 
مانند كتاب هاى چاپى، كتاب هاى ديجيتال، پايان  نامه 

و رســاله، حمايت از آثار رضوى و ناشر فعال مي شود و آثار ارسالي بايد داراي يكي 
از بخش هــاي پنجگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت باشــد كه طي 
سال هاي  1396و1397منتشر شده باشد، افزود: آثار ارسالى با موضوع امام رضا(ع) و 
خاندان امام رضا(ع) شامل  حضرت موسى الكاظم(ع)، حضرت جواداالئمه(ع)، حضرت 
حسين بن موسي الكاظم، حضرت احمد بن موسي الكاظم «شاهچراغ»(عليهم السالم) و 
حضرت فاطمه معصومه(س) در هر يك از بخش هاي پنجگانه، در جشنواره شركت 
و مورد ارزيابى و داورى قرار مى گيرند. نويسندگان، ناشران و عالقه مندان به جشنواره 
بين المللى انتخاب كتاب سال رضوي مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به سايت 

اين جشنواره به نشاني http: //library.aqr.ir/ketabsal مراجعه نمايند.

معاون مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى:
ظرفيت عظيم حرم مطهر امام رضا

در حوزه بين الملل گسترش يابد
آستان: معاون مركز امور بين الملل 
آســتان قدس رضوى گفت: ظرفيت 
عظيم حرم مطهر امام رضا(ع) بايد در 

حوزه بين الملل گسترش پيدا كند. 
سيدجواد جعفرى افزود: هدف بزرگى 
كه ما در مركز امور بين الملل آستان 
قدس رضوى دنبــال مى كنيم، بند 
چهار منشــور هفتگانه مقام معظم 

رهبرى در حكم انتصاب توليت آستان قدس رضوى است؛ و آن اين است كه آستان 
قدس رضوى ظرفيت عظيمى در اختيار دارد كه اين ظرفيت بايد در راستاى گسترش 
معارف قرآنى و اهل بيت(ع) به كار گرفته شود. وى ادامه داد: بنابراين ما فعاليت هاى 
اين مركز را بر اساس آنچه كه از سوى توليت آستان قدس رضوى ابالغ شده در سه 
بخش علمى، فرهنگى و اقتصادى و هفت عرصه تعريف كرديم و همان بخش هايى 
كه در آستان قدس رضوى در بخش ملى جارى است در بخش بين المللى نيز دنبال 
مى شود. جعفرى از درخواست هاى متنوع و متعدد تشكل هاى خارج از كشور براى 
برقرارى ارتباط زنده با حرم مطهر رضوى خبر داد و گفت: دانشــگاه علوم اسالمى 
رضوى و مركز حوزه علميه خراسان همكارى هاى خوبى با اين مركز دارند تا بتوانيم 
مبلغان زبان دانى را در دوره هاى آموزشى تربيت كنيم كه در دهه كرامت و دهه آخر 

صفر با موضوع سبك و سيره رضوى در خارج از كشور به امر تبليغ بپردازند.
جعفرى هفته هاى فرهنگ رضوى را يكى ديگر از اين عرصه هاى بين المللى برشمرد و 
افزود: در طول سال مى توانيم برنامه فرهنگ رضوى را داشته باشيم، اما فعالً آن را در 

دو بازه زمانى دهه كرامت و دهه آخر صفر پيش بينى كرده ايم.
وى خاطرنشان كرد: پيگيرى تأسيس نمايندگى هاى آستان قدس رضوى در خارج 
از كشور، هماهنگى حضور در نمايشگاه هاى بين المللى فرهنگى و اقتصادى، ميزبانى 
از هيئت هاى خارجى، برگزارى اجالسيه ها و كنگره هاى بين المللى، كنگره حقوقدانان 
جهان اسالم، حمايت از توليدات و محصوالت فرهنگى در حوزه فرهنگ رضوى، از 

جمله عرصه هايى هستند كه توسط اين مركز پيگيرى مى شوند.

خـــبر

شب  كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
قدر به تعبير قرآن از 1000 ماه بهتر و واالتر است. 
مؤمنان و دلباختگان ساحت مقدس امام ضامن و 
ثامن، حضرت اباالحسن الرضا(ع) همواره مى كوشند 
تا در شبى كه سرنوشت يك سال از عمر آنان با 
تعيين  احديت  درگاه  در  خاص  ظرافت  و  دقت 
تكليف مى شود، در كنار مضجع شريف امام رئوف 
و مهربان حضرت ثامن االئمه(ع) باشند تا از بركات 
و آثار وصف ناپذير اين حضور آن هم در قطعه اى از 
بهشت و در شب قدر و در ماه ميهمانى خداوند، بهتر 

و بيشتر برخوردار شوند.
تأمين تعداد فرش مناســب بــراى مفروش كردن 
صحن ها، رواق ها، بست ها، دوربرگردان ها و... با توجه 
به حضور انبوه جمعيت عظيم از زائران و مجاوران، 
تأمين آب شرب مورد نياز زائران در حين برگزارى 
مراســم، پيش بينى پايگاه هاى فوريت پزشــكى و 
كادر درمانى و پرســتارى براى اين شب ها، تأمين 
كتاب هاى ادعيه به تعداد كافى در ليالى قدر، آماده 
بودن نيروهاى خدمت رسان در مجموعه حرم مطهر 
رضوى بويژه در معاونت اماكن متبركه و امور زائرين 
در بخش ها، واحدها، اداره ها، مديريت هاى گوناگون، 
فراخوان تعداد كافى از خدمه و خادمياران بخش ها 
و واحدهاى مختلف جهت خدمت رسانى به زائران 
و مجاوران در شب هاى قدر و... همگى گوشه اى از 
آماده سازى و تأمين نيازهاى ضرورى براى هر چه 
بهتر برگزار شدن مراسم احياى ليالى قدر در بارگاه 

مطهر امام رضا(ع) به شمار مى آيد.

 مفروش كردن 240 هزار متر مربع 
از فضاهاى زيارتى

مفــروش كــردن مناســب صحن هــا، رواق ها و 
دوربرگردان ها و بست ها، زيرگذر حرم مطهر و... از 

جمله تمهيدات انديشيده شده در اين زمينه است.
شركت فرش آســتان قدس رضوى همه ساله در 
شب هاى قدر حدود 240 هزار مترمربع از فضاهاى 
زيارتى و مذهبى حرم مطهر رضوى شامل بست ها، 
صحن ها، دوربرگردان ها و... را به وســيله 40 هزار 
تخته فرش ماشينى 6 مترمربعى مفروش مى كند 
و عالوه بر اين حدود 27 هزار مترمربع از فضاهاى 
رواق ها نيز با فرش هاى نفيس دســتباف در ابعاد 

مختلف توسط اين شركت مفروش مى شود.
همچنين مفروش كردن فضاهاى زيارتى و مذهبى 

حرم مطهر رضوى ويژه شــب هاى قدر معموالً به 
علت حضور انبوه جمعيت زائران و مجاوران از يك 
روز قبل از ليالى قدر و مطابق برنامه ريزى انجام شده 
آغاز مى شــود و مفروش بودن صحن ها، بست ها، 
دوربرگردان هــا و... معموالً تا يك روز پس از پايان 
يافتن ليالى قدر نيز ادامه دارد كه همگى در جهت 
ارائه خدمات بهتر و شايسته تر به ميهمانان بارگاه 

منور امام هشتم(ع) است.
بــراى مفروش كــردن رواق ها در مراســم احياى 
شــب هاى قدر حدود 100 نفر از نيروهاى انسانى 
اين شركت شامل 70 نفر مرد و 30 نفر زن فعاليت 

مى كننــد و اين در حالى اســت كه براى مفروش 
كردن صحن ها، بســت ها، دوربرگردان ها و... حدود 
450 نفر از نيروهاى مؤسســه تأمين و پشتيبانى 
رضوى در سه شيفت و هر شيفت 150 نفر به عنوان 
همكار با شركت فرش آستان قدس رضوى در اين 

زمينه هميارى و همكارى مى كنند.
در ايام عادى و معمولى ســال، حــدوداً 27 هزار 
مترمربــع از فضاهاى رواق ها و حــدود 120 هزار 
مترمربع از داخل صحن ها و بســت ها و... مفروش 
مى شود كه اين رقم در شب هاى قدر به حدود 240 

هزار مترمربع مى رسد.

 تأمين كتاب هاى ادعيه در شب هاى قدر
يكى ديگر از ضروريات و موارد مهم در بهتر برگزار 
شدن مراسم احياى شب هاى قدر، تأمين كتاب هاى 
ادعيه و قرآن مورد نياز در اين شب هاست، هر چند 
كه بســيارى از زائران و مجاوران در اين شب ها از 
كتاب هاى ادعيه شــخصى همراه خود اســتفاده 
مى كنند، اما پيش بينى هاى الزم براى تأمين تعداد 
كتاب ادعيه مــورد نياز در شــب هاى قدر نيز در 
مجموعه حرم مطهر رضوى انديشيده شده است، 
اداره امور كفشداران مديريت خدمه حرم مطهر امام 
رضا(ع) با برنامه ريزى مناســب، همه ساله فعاليت 
قابل توجهى در تأمين كتاب هاى ادعيه شب هاى 
قدر براى استفاده زائران و مجاوران به عمل مى آورد.

معموالً توســط اين اداره و با توجه به حضور انبوه 
زائــران و دلباختگان حرم مطهــر رضوى در بهتر 
برگزارى مراسم شــب هاى قدر، حدود 40 جايگاه 
تأمين كتاب هاى ادعيه در داخل رواق ها، صحن هاى 

دوربرگردان ها  پيرامونى،  و  مركزى 
برپا شــده و در اين زمينه نيز تعداد 
حدود 600 هــزار جلد كتاب هاى 
ادعيه ويژه ليالى قدر جهت استفاده 
زائــران و مجــاوران در نظر گرفته 

مى شود.
عــالوه بر اينكه تعــداد 450 نفر از 
كفشداران و خادمياران بخش كتب 
انوار كه زير نظر اداره امور كفشداران 
حــرم مطهر رضــوى انجام وظيفه 
مى كنند، در هر شــب از ليالى قدر، 
آماده خدمت رسانى در جهت توزيع 
اين كتاب ها در بين زائران و سپس 
جمع آورى و بســته بندى كتاب ها 
براى استفاده در هر يك از سه شب 

قدر در بارگاه منور رضوى هستند.

 تأمين آب شرب مورد نياز
امســال نيز در شب هاى قدر از سوى آستان قدس 
رضوى تأمين آب شرب مورد نياز شركت كنندگان 
در مراسم احياى ليالى قدر و زائران و مجاوران بارگاه 

مطهر رضوى، تدابير ويژه انديشيده شده است.
مطابق هماهنگى هاى انجام شده حدود يك ميليون 
و 400 هزار بطرى آب تك نفره در مجموع سه شب 
قــدر در بارگاه مطهر رضوى با همكارى و هميارى 

خدمه و خادمياران رضوى و بخش ها و مديريت هاى 
گوناگون و با نظارت اداره امور انتظامات صحن هاى 
حرم مطهر رضوى جهت خدمت رسانى به زائران و 

مجاوران انجام مى شود.
توزيع بطرى هــاى آب معدنى تك نفره در مبادى 
ورودى حرم مطهر رضوى انجام مى شود تا زائران و 
مجاوران و بخصوص افراد سالمند، كودكان، ناتوانان 
و بيماران دغدغه اى براى استفاده از آب شرب مورد 
نياز در حين برگزارى مراسم احياى شب هاى قدر 
نداشته باشند، ضمن اينكه آبخورى ها در مجموعه 
صحن ها و بست ها و دوربرگردان هاى بارگاه مطهر 
رضوى نيز همچون گذشــته در تأمين آب شرب 

زائران و مجاوران نقش بسزايى ايفا مى كنند.

 خدمات جارى همچنان ادامه دارد
انجام خدمات جارى توســط مديريت ها، اداره ها، 
بخش هــا و واحدهاى گوناگون خدمت رســان در 
بارگاه ملكوتى امام هشــتم(ع) در شــب هاى قدر 
همچون ساير ايام و مناسبت هاى سال با قوت ادامه 
داشته و ارائه خدمات فوق العاده هيچ گونه خللى در 
انجام و ارائــه خدمات معمول و مورد انتظار زائران 
در ساير بخش ها، مديريت ها و واحدهاى مستقر در 

حرم مطهر رضوى ايجاد نمى كند.
توزيع پالستيك جهت كفش هاى زائران، تأمين 
تعداد ليوان يــك بار مصرف 
جهت آبخورى ها، تأمين تعداد 
مهر نماز مورد نيــاز زائران و 
مجاوران، انجام امور نظافتى و 
بهداشتى در صحن ها، رواق ها، 
دوربرگردان هــا،  بســت ها، 
براى  مناســب  صوت  تأمين 
برخوردارى هر چه بهتر زائران 
از مراسم ليالى قدر، تأمين نور 
و روشنايى مطلوب در صحن ها 
و رواق هــا و اماكن مذهبى و 
مطهــر رضوى،  زيارتى حرم 
فعاليت بخش هــا و اداره هاى 
گوناگون در مديريت هاى امور 
خدمه، امور رفاه زائرين، امور روشنايى و خدمات، 
امــور آگاهى، اداره ميهمانســراهاى حرم مطهر 
رضوى، امور انتظامات و تشريفات، ارائه خدمات 
فرهنگى و مذهبى در مديريت ها و مجموعه هاى 
معاونت تبليغات اســالمى آستان قدس رضوى 
و... همگى عــالوه بر ارائه خدمات فوق العاده در 
ليالى قدر، با قــوت و دقت الزم به ارائه خدمات 
معمول و عادى خــود به زائران و مجاوران حرم 
مطهر رضوى نيز خواهند پرداخت و از اين مهم 

نيز غفلت نخواهد شد.

 بيش از 10 هزار 
نفر از خدمه و 

خادمياران رضوى 
در هر يك از 

شب هاى قدر، 
آماده ميزبانى و 

خدمت رسانى به 
زائران بارگاه منور 

رضوى هستند

بــــــــرش

 دبيــر اجرايي جشــنواره بين المللى كتاب 
ســال رضوى، آخرين مهلت ارسال آثار به يازدهمين 

مهدى قيصرى نيك از آثار رسيده از كشورهاى مختلف 
مانند عراق، لبنان، عربســتان، اسپانيا، هند و مالزى 
خبر داد و افزود: بر همين اساس مهلت ارسال آثار به 

وى با اشاره به اينكه يازدهمين جشنواره بين المللى 
انتخاب كتاب سال رضوي شامل بخش هاي مختلفي 
مانند كتاب هاى چاپى، كتاب هاى ديجيتال، پايان  نامه 
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حرم مطهر رضوى آماده ميزبانى از زائران و مجاوران در مراسم احياى ليالى قدر است

شب هاى سرنوشت ساز

10 هزار خدمه و خادميار، آماده ميزبانى از زائران در ليالى قدر
معــاون اماكن متبركه و امور زائرين آســتان قدس مى گويد: بيــش از 10 هزار نفر از خدمه و 
خادمياران رضوى در هر يك از شــب هاى قدر، آماده ميزبانى و خدمت رســانى به زائران بارگاه 

منور رضوى هستند. 
مهندس خليل منبتى در گفت وگو با خبرنگار قدس مى افزايد: ليالى قدر از مناسبت هاى ويژه و 
خاص در حوزه اماكن متبركه رضوى است كه با حضور انبوه زائران و مجاوران براى برخوردارى 
از فيوضات و معنويات اين شــب ها همراه است و به همين دليل برنامه ريزى ويژه اى براى بهتر 
برگزار شدن مراسم شب هاى قدر در حوزه اماكن متبركه حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شده است.

وى ادامه مى دهد: پذيرش حداكثرى زائران و احياگران ليالى قدر در تمامى فضاهاى زيارتى اماكن 
متبركه شامل: صحن ها، رواق ها، محدوده حريم مطهر رضوى (حريم اماكن متبركه) و... از جمله 
اين برنامه هاست. مهندس منبتى تأكيد مى كند: همه امكانات به تعداد كافى پيش بينى شده است 
تا دلباختگان امام هشتم(ع) در ليالى قدر هر چه بهتر بتوانند در كمال آرامش از فيوضات اين 

شب هاى گرانقدر بهره مند شوند. 

معاون مركز امور بين الملل 
آســتان قدس رضوى گفت: ظرفيت 
عظيم حرم مطهر امام رضا(ع) بايد در 

سيدجواد جعفرى افزود: هدف بزرگى 
كه ما در مركز امور بين الملل آستان 
قدس رضوى دنبــال مى كنيم، بند 
چهار منشــور هفتگانه مقام معظم 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

كولبرى با مجوز گمرك از سر گرفته مى شود  مهر: براساس اعالم فرماندارى شهرستان پاوه، فعاليت كولبرى در مرز شوشمى تا اواخر هفته جارى از سرگرفته مى شود.فعاليت كولبرى در مرز شوشمى از مهر 
ماه سال گذشته متوقف شده بود و تصميم گيرى براى كولبرى از مرداد ماه سال گذشته به كميسيون اقتصادى هيئت دولت واگذار شد و مسئوليت رسيدگى به آن به گمرك واگذار شد.با تصميم دولت قرار است 

فعاليت كولبرى زيرنظر گمرك انجام بگيرد و مرزنشينان با استفاده از كارت هاى كولبرى مى توانند فعاليت هاى تجارى خود را انجام دهند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
وجود 750 هزار بنگاه صنفى بدون مجوز

اقتصاد: رئيس اتاق اصناف ايران گفت: 
در مجموع 2 ميليون 400 هزار بنگاه 
صنفــى داراى مجوز و 750 هزار بنگاه 
صنفى بــدون مجوز داريــم كه براى 
ســاماندهى آن ها نياز به عــزم و اراده 

ملى است.
به گزارش شــبكه خبــر، على فاضلى 
افزود: در مجموع بيش از 3 ميليون بنگاه صنفى داريم كه در مقايســه با آمار 
جهانى خيلى زياد است، براى اين كه طبق نرم جهانى به ازاى 37 تا 42 خانوار 
يك بنگاه صنفى هســت، اما در ايران به ازاى 7 تا 8 خانواده يك بنگاه وجود 
دارد.فاضلى همچنين گفت: بنگاه هاى كوچك و متوسط كه حدود 3 ميليون 
بنگاه مى شــود 6 ميليون 500 هزار شغل ايجاد كرده كه خيلى مهم است و 

بايد مد نظر قرار بگيرد.

رشد 40 درصدى قيمت مصالح ساختمانى
فارس: نايب رئيس انجمن انبوه سازان با بيان اينكه قيمت مصالح ساختمانى 
براســاس اعالم يك سايت رسمى، 40 درصد افزايش يافته است، گفت: رشد 
قيمت مسكن در برخى مناطق تهران كه بيش از نرخ تورم باشد، كاذب است.
ايرج رهبر اظهار داشــت: رشد قيمت مســكن در برخى مناطق تهران مثل 
منطقه 5 كه حدود 40 تا 50 درصد بوده، به خاطر نفوذ سوداگران بوده است 

كه قطعا كاذب بوده و بايد كاهش يابد. 

شركت «بهارات پتروليوم» هند خريد نفت
از ايران را يك ميليون بشكه افزايش داد

اقتصاد:دو منبــع آگاه صنعتى اعالم 
«بهارات  پااليشــگاهى  شــركت  كرد 
پتروليــوم هند» از شــركت ملى نفت 
ايران درخواســت كرده براى ماه ژوئن 
يــك ميليون بشــكه نفت بيشــترى 
تحويل دهد.به گــزارش فارس يكى از 
منابع آگاه اعالم كــرد: در حال حاضر 
نفت ايران براى مشتريان بسيار جذاب تر شده است. خريد مدت دار نفت ايران 
نســبت به خريدهاى نقدى بهتر است. ايران همچنين موافقت كرده است تا 
براى حمل نفت به پااليشگاه هاى هند در سال 2018-2019 كرايه اى دريافت 
نكند و اين عمل قيمت حمل نفت را براى خريداران نسبت به كشورهاى ديگر 

بسيار كاهش مى دهد.

فساد سود على الحساب  
اقتصاد: شفيعى نژاد استاد دانشگاه الزهرا(س) با بيان اينكه سود على الحساب 
در اصل ثابت اســت و همين قضيه كل بدنه بانكى را دچار فساد كرده، گفت: 
بانك ها براى پرداخت حجم انبوه سودهاى سپرده مجبورند به وام گيرنده فشار 

بياورند يا از بانك هاى ديگر قرض كنند.

برداشت 50 ميليارد تومان از حساب نفت 
 فارس:يك پيمانكار متخلف كه با يكى از مديران ارشد شركت ملى نفت نيز 
بســتگى نسبى نزديكى دارد، على رغم انجام ندادن مفاد پيمان با شركت ملى 
نفت موفق شد عليه اين شركت حكم خسارت تاديه بگيرد و 50 ميليارد تومان 

از حساب شركت ملى نفت برداشت كند.

خبر

ذره بين

3افزود: در مجموع بيش از 3افزود: در مجموع بيش از 3 ميليون بنگاه صنفى داريم كه در مقايســه با آمار 

نفت ايران براى مشتريان بسيار جذاب تر شده است. خريد مدت دار نفت ايران 

 اقتصاد/ زهرا طوســى  بخش خصوصى 16 
سال است كه مخاطب اصلى اجراى اصل 44 براى 
واگذارى شركت هاى دولتى است اما رفتار بى اعتنا 

و كند دولت ها اين بخش را مأيوس كرده است.
نمايندگان مجلس مى گويند كه روند خصوصى سازى 
در كشور بسيار كند پيش مى رود و نمى توان با وجود 
انتقال شركت هاى دولتى به شركت هاى شبه دولتى 
و خصولتى ادعا كرد كه خصوصى سازى انجام شده 
و بايد گفت به مدد مديرانان دولتى هر سال شاهد 
سيل خروج شركت هاى دولتى از ليست خصوصى 

سازى هستيم.
مركــز پژوهش هاى مجلس و ديوان محاســبات 
كشــور، در سال 1395 گزارشــى از نحوه اجراى 
خصوصى ســازى در ايران ارائه دادند كه بر اساس 
آن، تنها حدود 16 درصد كل خصوصى ســازى 
كه در 14 سال اخير انجام شده، واقعى بوده است 
وباقى خصوصى سازى ها سهم ارگان هاى حكومتى 
و صندوق هاى بازنشستگى و سازمان هاى دولتى 
شده  است. مهم ترين آسيب در اين مسير به گفته 
ابراهيــم رزاقى اقتصاد دان، كــه در گفت و گو با 
خبرنگار ما مطرح مى كند اين است كه واگذارى 
ســهام به نهادها و افرادى انجام مى شود كه سر 
رشــته اى از فعاليت آن بنگاه نداشته اند و آن را تا 

مرز تعطيلى پيش مى برند.
وى علل اصلي ناكارآمدي تجربه خصوصي سازي 
در ايــران را گرايــش ناصحيح اقتصــاد ايران به 
ســمت فعاليت هاي غير توليدي و به طور خاص 
واســطه گري دانســته و مى افزايد: واگذارى امور 
به نهادهاى غير متخصص باعث شــده اســت تا 
خصوصى سازى از مسير اصلى خود منحرف شود.

 مقاومت دولتى ها با خصوصى سازى 
آش سياســت هاى اجرايى در خصوصى سازى 
به قدرى شــور بوده است كه حتى على طيب 
نيــا، وزير اقتصاد و اموردارايــى وقت در دولت 
يازدهم، گفته اســت كه «به نظر مى رسد عزم 
جدى در زمينه خصوصى سازى وجود ندارد و 
مقاومت ها از سوى مقامات ملى و محلى بسيار 
باالســت، به صراحت بايد گفت كه تفكر دولتى 
در مغز مديران ما نهفته است و مديران محلى و 

شهرستانى از اين شركت ها نفع مى برند.
آنچه را درباره مشكالت در مسير خصوصى سازى 
وجود دارد پورى حسينى رئيس سازمان خصوصى 
هم تأييد مى كند. وى با اشاره به برخى موانع در 
روند واگذارى ها، مى گويد: رئيس جمهورى دستور 
واگذارى بنگاه ها را مى دهد و وزرا و معاونان نيز با 
جديت از آن حمايت مى كنند اما برخى مديران كه 
در اين واگذارى ها منافع خود را در خطر مى بينند، 
مقاومت مى كنند.نگاهى به آمارهاى پورى حسينى 
رئيس سازمان خصوصى سازى درباره عملكرد 16 
ســال گذشته در كشور، از اين حكايت دارد كه از 
سال 80 تاكنون 1713 بنگاه و شركت در ليست 
واگذارى هاى اين ســازمان قرار گرفته است كه از 
اين تعداد در خصوص 845 مورد تصميم گيرى 

نهايى و واگذارى صورت گرفته است. 
به گفته وى، از 845 شــركت واگذار شده در 16 
سال گذشته 704 مورد به صورت رقابتى واگذار و 
120 مورد هم در قالب رد ديون و 21 مورد ديگر 
هم در قالب طرح توزيع سهام عدالت واگذار شده 
است و سهام و اموال و دارايى دولت متعلق به 631 
بنگاه نيــز در صف واگذارى به بخش خصوصى و 

تعيين تكليف قرار دارد. 
اما مصباحى مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام با اشــاره به اينكه 80 درصد اقتصاد كشور 
دولتى اســت، تأكيــد مى كند: بايد بر اســاس 
سياست هاى اصل 44 در پايان برنامه پنجم شاهد 
ايــن بوديم كه اين رقم به 20 درصد كاهش پيدا 

كند، ولى محقق نشده است.
وى تصريــح مى كند: از اينكه مى شــنويم گاهى 
دولــت مى گويد 15 درصد از منابع كشــور را در 
اختيار دارد، تعجب مى كنيم به نظر مى رسد كه 

آدرس غلط داده مى شود.
وى مى گويد: بيشتر واگذارى ها سهم بخش دولتى 
بوده است، اگر هم اسمش اين است كه در اختيار 
دولت نيســت بايد گفت كه مديريت آن دولتى 
است، دولت بايد از همه صندوق هاى بازنشستگى 
مثل نفت بيرون بيايد، از تأمين اجتماعى بيرون 
بيايد، جايى كه بخش عظيمى از منابع مردم را به 
خودش اختصاص داده و مديريتش دولتى است، 
آن را به صاحبان اصلى اش يعنى مردم واگذار كند 

با اين كار تا حــدود زيادى اين 
مسئله حل مى شود.عالوه بر آن 
نفت و گاز و استخراج نفت و گاز، 
پااليش و پخش و فروش بايد به 
عهده بخش خصوصى باشد چرا 
دولت اين ها را واگذار نمى كند و 

مقاومت مى كند.
چســبندگى  مى افزايــد:  وى 
مديران به ميزها بايد از بين برود، 
دولت همه اين ها را بايد واگذار 
كنــد و اگر مقاومتى از ســوى 
مديران است اين مديران را هم 

عوض كند. 

 كدام شركت ها واگذار نشدند
اسماعيل غالمى معاون سابق خصوصى سازى 
و كارشناس اين حوزه با اشاره به اينكه اقتصاد 
يك كشور فقط در چارچوب شركت هاى دولتى 
كه به ســازمان خصوصى سازى براى واگذارى 
داده شــده تلقى نمى شود، افزود: مبحث اصلى 
در اينجا اين است كه اين چند درصد چطور به 
بخش خصوصى واگذار شــده و علل موفقيت و 

ناكامى ها چيست. 
وى با تأكيد بر اينكه بر اســاس شواهد تاريخى 

هيچ وقت دولت نتوانسته است 
مدير خوبى بــراى اداره اقتصاد 
متمركز  مى افزايد:  باشد،  كشور 
بودن اختيار در دســت دولت ها 
اقتصــاد را از پويايى مى اندازد. 
تنها وظيفه دولت تهيه و تنظيم 
قوانين و مقررات اقتصاد اســت 
ماننــد تعرفه هــاى گمركى كه 
آمريكا  و  كشورهايى مثل چين 
اعمــال مى كنند تــا از صنايع 
خودشــان حمايت كــرده و آن 
را به رشد اقتصادى پيش بينى 
شده شان برسانند. در اين كشورها مجرى بخش 

خصوصى است.
وى با انتقاد از اينكه صنعت خودروســازى زير 
چتر دولت قــرار دارد، مى افزايــد: دولت بايد 
از تصدى گرى خود دســت بــردارد تا بخش 
خصوصى واقعــى بتواند كار كند. وى مى گويد: 
در مورد اينكه چند درصد ســهام شركت ها به 
بخش خصوصى واگذار شــده اســت، آمارها به 
اين بســتگى دارد كه چطور خصوصى سازى را 
تعريف كنيم. برخى مى گويند ســازمان تأمين 
اجتماعــى بخش خصوصى نيســت يا بانك ها 

بخش خصوصى نيستند. 

 كدام شركت در 5 سال گذشته 
خصوصى سازى شد؟

وى در واكنش به گفته پورى حســينى كه گفته 
است« تا قبل دولت يازدهم 18 درصد واگذارى ها 
واقعــى بــوده و از آن زمــان طى پنج ســال 67 
درصد واگذارى به بخــش خصوصى اتفاق افتاده 
اســت»، با اشاره به اينكه هر كسى واقعيت ها را از 
ديد دولت خــودش مى گويد، توضيح مى دهد: نه 
اين طور نيســت، دقت در آمــار و ارقامى كه خود 
سازمان خصوصى سازى در سايتش قرارداده است، 
چيزهايى نشان مى دهد و هر كس با ديد خودش 
آن ها را تفسير مى كند. اين طور نيست كه فقط در 
پنج سال گذشته خصوصى سازى اتفاق افتاده باشد، 
در اين پنج سال به جرئت مى گويم كه حتى يك 
شركت نيست كه از طريق سازمان خصوصى سازى 
در بورس پذيرش شــده باشد.  وى ادامه مى دهد: 
در حالى كه اگر دولت گذشته نبود سازمانى به نام 
بورس و اوراق بهادار نبود و در دولت هاى قبل بود 
كه شــركت هاى زيادى واگذار شد و مى توانم اسم 
ببرم، مخابرات، پااليشــگاه، بانك هــا و بيمه ها و 
پتروشيمى ها همه در دولت نهم و دهم وارد بورس 
شدند ولى در پنج سال گذشته اگر اسم شركتى را 
آورديد كه در بورس پذيرش شده بود حرف اين ها 

درست است.
دربــاره تاميــن اجتماعى يا ســاتا يــا صندوق 
بازنشستگى كشــورى و صندوق هاى مربوط به 
مردم و كاركنان دولتى ســؤال هست كه اين ها 
خصوصى هستند يا نيســتند؟ خيلى ها به اين 
موضوع حساسيت دارند و هى داد واقعى مى زنند، 
معتقدم كه از اين سازمان ها خصوصى تر در كشور 
نداريم، منتها اينكه ســايه دولت بر ســر آن ها 
ســنگينى مى كند حرف ديگرى است، من هم 
مى گويم اگر بدون دخالت دولت، درســت اداره 

بشوند بخش خصوصى هستند.
كارشناسان پيشنهاد مى دهند كه خصوصى سازى 
شــركتهاى دولتى زمانى تحقق پيدا مى كند كه 
مالكيت همراه با مديريت اين شــركتها به بخش 
خصوصى واقعى و داراى اهليت واگذار شود وگرنه 
واگذارى همراه با مديريت دولتى،خصوصى سازى 

به معناى واقعى محسوب نمى شود.

واگذارى به نهادهاى غير متخصص خصوصى سازى را به شكست كشاند

به نام خصـوصى؛ به كام دولـتى

متمركز بودن 
اختيار در دست 

دولت ها اقتصاد را 
از پويايى مى اندازد. 

تنها وظيفه دولت 
تهيه و تنظيم 

قوانين و مقررات 
اقتصاد است

بــــــــرش
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امور تربيتى دارد تعطيل مى شــود فارس:رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس، گفت: بايد به ازاى هر چهار دانش آموز يك ســاعت مربى براى امور تربيتى داشــته باشيم و به عبارتى 
هر96 دانش آموز يك مربى تربيتى داشــته باشــند، اما اكنون به ازاى هر 300 دانش آموز يك مربى تربيتى داريم و معنايش اين اســت كه امور تربيتى دارد تعطيل مى شــود. حميدرضا حاجى بابايى 

افزود: به ازاى هر 288 دانش آموز يك مشاور نياز داريم كه اكنون اين آمار به ازاى هر 500 نفر يك مشاور است.  
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يادداشت
دكتر سيد محسن اصغرى نكاح
روانشناس و محقق حوزه آموزش كودك و نوجوان

 دبيركل اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان اعالم كرد

جزئيات برنامه هاى روز قدس؛ از  «سلفى سطل» تا راه اندازى «راديو انتفاضه»

نشست خبرى

/ محمود مصدق  دبيركل اتحاديه انجمن هاى اسالمى   
دانش آموزى از حضور باشــكوه تر دانش آموزان در راهپيمايى 
امسال روز قدس خبر داد و گفت: در اين روز بار ديگر بد عهدى 

آمريكا مورد تاكيد دانش آموزان  قرار خواهد گرفت. 
حامد عالمتى در نشست خبرى صبح ديروز خود  به برنامه هاى 
اتحاديه انجمن هاى دانش آموزى در مراســم راهپيمايى روز 
قدس اشاره كرد و گفت: امسال برنامه هاى ما  در قالب طرحى با 
عنوان يك دريا مسلمان، جهان بى صهيونيسم اجرا خواهد شد.
وى عنوان«اسرائيل بزرگترين تروريسم دنياست».را شعار اتحاديه  
انجمن هاى اسالمى دانش آموزى در روز جهانى قدس ياد كرد 
و گفــت: برنامه هاى دانش آموزى روز قدس با  اهدافى همچون 

ايجاد روحيه نشاط، شور و حماســه در فضاى دانش آموزى با 
محوريت دفاع از مردم مظلوم فلســطين، انسجام همه جانبه 
جبهه مسلمانان در مبارزه با رژيم صهيونيستى،ايجاد،تقويت و 
حفظ روحيه دشــمن ستيزى در فضاى دانش آموزى، افزايش 
ســطح بصيرت دانش آموزان ، ايجاد ميدانى بمنظور مبارزه با 
تروريسم و ايجاد بســتر براى تعامل و ارتباط دانش آموزان در 

سطح بين المللى با محوريت بيدارى اسالمى برگزار مى شود.
عالمتى سپس به تشريح برنامه هاى اتحاديه انجمن هاى دانش 
آمــوزان در روز قدس پرداخت و گفت: برگزارى تريبون آزاد با 
عنوان « اسرائيل خطر بزرگ براى دنيا» يكى از برنامه هاى اصلى 
اين اتحاديه در اين روز اســت كه در قالب آن  دانش آموزان با 
استفاده از ظرفيت غرفه انجمن اسالمى دانش آموزان  در مسير 
راهپيمايى، يك تريبون به منظور اظهار نظر شركت كنندگان 
در راهپيمايى بويژه دانش آموزان ، در خصوص تهديدات رژيم 
صهيونيســتى  براى جهان تعبيه كرده و از حاضران و شركت 
كنندگان در راهپيمايى دعوت مى كنند كه در تريبون حاضر 
شده و در مورد جنايات اسرائيل و تهديد هايى كه براى منطقه 
دارد، مشاركت آمريكا و غرب در اين جنايات ، مظلوميت مردم 

فلسطين  و آينده رژيم صهيونيستى اظهار نظر كنند.  
وى از پويــش دانش آموزى «تا نابودى صهيونيســم همچون 
حلقه هاى زنجير در كنار هم هســتيم»به عنوان يكى ديگر از 

برنامه اصلى اين اتحاديه در روز جهانى قدس ياد كرد و گفت: در 
اين پويش از دانش آموزان خواسته مى شود  تا جمله ياد شده 
را به صورت خالقانه در كف دست خود نوشته و يا نقاشى كنند 

و در سرتاسر راهپيمايى به نمايش بگذارند .
به گفته وى دانش آموزان در پويش ياد شده مى توانند از كف 
دست نويسى هاى خود عكس تهيه كرده  و آنرا در سامانه عقيق 
با عنوان « روز قدس»و هشتك «پويش دانش آموزى»بارگزارى 

كنند.
عالمتى  پويش دانش آموزى « ســلفى سطل» را يكى ديگر از 
برنامه هاى اتحاديه انجمن دانش آموزى خواند و گفت: در اين 
برنامه دانش آموزان در  حركتى نمادين ســطل هاى آبى  را با 
خــود مى برند و جمالتى را به دلخــواه درباره روز قدس  روى 
آن  مى نويســند  و با آن ســلفى مى گيرند  و ســپس طبق 
زمان بندى شــيوه نامه عكس خود را  با عنوان « روز قدس» و 
هشتك «سلفى سطل» در سامانه عقيق بارگزارى مى كنند كه  

به برترين آثار جايزه تعلق مى گيرد. 
وى از برپايــى راديو انتفاضه در مدارس به عنوان يكى ديگر از 
برنامه هاى روز قدس ياد كرد و گفت: اين برنامه در راســتاى 
پاسخ به شبهات در حوزه فلســطين، چرايى روز قدس، اخبار 
راهپيمايــى در مدارس و غرفه هاى دانش آموزى در راهپيمايى 

روز قدس اجرا مى  شود.

آمار دقيقى از پديده كوه خوارى نداريم اما محيط زيست همچنان با آن دست به گريبان است

بى اقتدارى متوليان، راه كوه خوارى را هموار كرده است
يادداشت

2030 چاره درد جامعه ما نيست 
 شيوه هاى تربيت جنسى در جوامع مختلف بستگى به شرايط اجتماعى- فرهنگى 
و بخصوص بستگى به جايگاه خانواده در هر جامعه اى دارد و اگر مى خواهيم از 
اتفاقاتى همچون حوادثى كه در دبيرســتان پسرانه تهران اتفاق افتاد جلوگيرى 
كرده و مشابه آن را شاهد نباشيم چاره كار آموزش جنسى به دانش آموزان نيست. 
بين آموزش جنسى و تربيت جنسى تفاوت وجود دارد، آموزشى كه گفته مى شود 
تحت سند 2030 بايد داده شود نه تنها اين مشكل را حل نمى كند كه حتى خود 
مى تواند مشكالت ديگرى را براى كودكان و دانش آموزان به همراه داشته باشد. 
براى امن كردن فضاى مدارس نياز است كه آموزش و پرورش بعنوان اصلى ترين 
نهــاد متولى اقدامات چند اليه اى را بايــد انجام دهد اليه اول گزينش و پايش 
معلمان اســت، اليه دوم آموزش و توانمندســازى مديران و معلمان در مواجهه 
با مسائل تربيت جنسى در مدرسه، و اليه سوم آموزش خانواده در حوزه تربيت 
جنســى، البته آخر اين اقدامات، برنامه تربيتى جنسى خانواده محور و وابسته 

فرهنگ براى دانش آموزان است.
ضمن قدرشناسى از قاطبه متعهد و فهيم معلمان ومديران كشور عزيزمان، و با 
ابراز همدلى و همدردى با نوجوانان و خانواده هاى محترمى كه آسيب ديده اند،  در 
تحليل اوليه حادثه اخير آنچه اول از همه ديده مى شود سوء استفاده معلم نماست 
كه فضاى نامناســبى بين بچه ها بوجود آورده اســت. اگر بخواهيم در آينده از 
رخدادهاى ناگوار بعدى پيشگيرى كنيم اصلى ترين و مهم ترين مسئله گزينش 
معلمان و ايمن سازى روانشناختى  مدرسه است، به عبارتى در عصر شبكه هاى 
مجازى انتخاب حرفه اى معلمان و نظارت بر مســائل اخالقى و زيست جنسى 
آن ها بايد جدى گرفته شــود. البته معلمان زحمتكش و مديران دلسوز فراوانى 
داريم كه زحمات آن ها را ارج مى نهيم اما گزينش معلم ها مورد نوعى كم ارزشى 
قرار گرفته در حالى كه مسئله مهمى بوده و كليدى ترين موضوع گزينش معلمان 

توانمند و متعهد است.
البته گزينش معلم در سال هاى مختلف كم و كاستى هاى فراوانى داشته اما در 
ســال هاى نزديك به 1400 كه جهان در فضاى جديد سايبرى و مجازى سير 
مى كند بايد اين گزينش متفاوت از سال هاى قبل باشد. به عبارتى ديگر قبل از 
اينكه به دنبال آموزش مستقيم بچه ها باشيم بايد بررسى كنيم كه فضاى مجازى 
معلم چه فضايى است. يك فردى كه متقاضى تربيت جامعه است، خودش چقدر 
تربيت شده است. فردى كه مانند معلم مدرسه اخير در تهران، ساليان سال گرفتار 

هرزه نگارى بوده چطور مى تواند در سالمت روحى با بچه ها در تعامل باشد؟
همانگونه كه در گزينش معلمان در گذشته روابط اجتماعى و فرهنگى و تربيتى 
متقاضيان معلمى ، مثالً شيوه برخورد با آشنايان و همسايگان و  شايستگى هاى 
عمومى اش را بررســى مى كرديم، در دهه هاى اخير و آينده الزم اســت فضاى 
مجازى افراد هم با موافقت خودشان مورد بررسى قرار گيرد،  اگر اين اتفاق بيفتد 
بسيارى افراد كه مشكالت بهداشت روانى دارند از اين فضا دور شده و مشكالتى 
نظير به انحراف كشاندن يا سوءاستفاده از دانش آموزان بصورت ريشه اى برطرف 

مى شود.
از نظر روانشناسى بسيار بديهى است كه هركسى كه دچار هرزه نگارى در فضاى 
مجازى شده ريسك بااليى در ايجاد مشكالت جنسى براى خود يا ديگران دارد، 
لذا شايد گفته شود فضاى مجازى حريم خصوصى فرد است اما براى كسى كه 
داوطلب حضور در مشــاغل مهم اســت فضاى خصوصى او با مصالح جامعه در 
ارتباط اســت همانگونه كه بايد خودروى يك راننده متقاضى مسافربرى با دقت 
و وسواس بررسى شود، يا وضعيت تعامالت مالى يك متقاضى مديريت بانكى با 
دقت بررســى شود اين جا تعامالت مالى يا وسيله نقليه فرد در چند سال قبل 
زندگى اش يك مالك شايســتگى براى سپردن مسئوليت به اوست. به همين 
صورت است فضاى مجازى، تا زمانى كه كسى متقاضى پذيرش مسئوليت نشده 
فضاى مجازى اش براى خودش و حريم شخصى است اما اگر متقاضى مسئوليت 
معلمى و تربيتى است خودش انتخاب كرده كه سالمت روانى و هيجانى و از جمله 
فضاى مجازى اش بررسى شود البته با حفظ محرميت و بدون مشكل آفرينى براى 
ساير مسائل فرد، و اگر كســى در بررسى فضاى مجازى خودش در مورد هرزه 
نگارى مشكلى دارد خود را براى مسئوليت هاى خطير تربيتى كانديدا نكند اين 
مسئله شبيه بررسى اعتياد يا بيمارى هاى انتقالى فرد است كه حريم شخصى 
است اگر به مصالح جامعه پيوند نخورد البته اين مسئله نيازمندسازكار تخصصى 

و حقوقى خودش است.
اليه بعدى پيشگيرى از چنين سوء استفاده هايى، آموزش مديران، معلمان و كادر 
مدرســه درباره نحوه مواجهه با دانش آموزان و نظارت بر آن هاست. اگر مديران 
و معلمان بر هم نظارت داشــته باشند بسيارى از اتفاقات نمى افتد. نمى شود كه 
معلمى در مدرسه مدت ها رفتارهاى خالف عرف انجام دهد اما مدير و همكاران 
ديگر متوجه نشــوند. آموزش هايى براى معلمان و كادر آموزشى تربيتى مدرسه 

الزامى است.
بعد از اصالح گزينش معلمان و آموزش كادر مدرســه بايد به خانواده بپردازيم. 
خانواده از لحاظ كارشناسى، علمى، تربيتى، فرهنگى و اجتماعى جايگاهى بسيار 

عميق و ارزشمندى دارد. 
اگر تمام موارد باال كه بصورت زنجيروار به هم مرتبط است انجام نشود، آن وقت 
آموزش به بچه ها اگر بى اثر نباشد بسيار كم اثراست. بهترين نوع تربيت جنسى 
كه بــر مهارت ها و نگرش هاى مطلوب و نيازهاى جنســى تاكيد دارد از طريق 
خانواده صورت مى گيرد و سپس بر ايمن سازى موقعيت هاى اجتماعى و تربيتى 
تاكيد دارد. در تربيت جنسى موثر گام آخر اين است كه براى كودكان و جوانان 
برنامه هايى داشــته باشيم، در اصل مسايل و مهارت هايى نظير آشنايى با حريم 
خصوصى، مهارت نه گفتن و كمك گرفتن و گول نخوردن و حل مسئله اجتماعى 
و آشــنايى با بلوغ و كنجكاوى هاى جنسى و  ساير مسايل بايد در خانواده و از 
كودكى و نوجوانى همراه خانواده مطرح شود و درونى شود و متناسب با فرهنگ و 
شرايط اجتماعى جامعه ايرانى و اسالمى باشد نه از جنس برنامه هايى كه در برخى 
كشورها رايج است. آمار تجاوز به زنان سياستمدار در پارلمان اروپا يا تجاوز پزشك 
معتمد تيم ژيمناستيك آمريكا به بيش از 130 نوجوان نشان مى دهد برنامه هايى 
نظير 2030 در همان كشورهاى مدعى هم جواب نداده است. بعنوان متخصص 
و كارشناسى كه اصل و ترجمه سند 2030 را مطالعه كرده ام مى گويم كه در اين 
سند مسئله پيشگيرى و سوءاستفاده مدنظر نيست و تمركز اين اسناد پيشگيرى 
از بيمارى هاى منتقله و پيشــگيرى از باردارى قبل از ازدواج است بلكه در اسناد 
باالدستى آن ترويج روابط قبل از ازدواج و بخصوص همجنس گرايى بعنوان يك 
اصل شناخته شده و مورد تاكيد است،حال اگر اين موارد در مدارس آموزش داده 
شود، آيا از بروز رخدادهاى بعدى پيشگيرى كرده ايم؟ برخى از اين افراد دلسوز 
هســتند اما از ماهيت و نوع كار نويســندگان 2030 اطالع ندارد گاه از سر كم 
اطالعى مدعى ترويج و اجراى مفاد سند 2030 هستند. در صورتى كه توجه ندارند 
همجنس گرايى و نظاير آن كه  انحراف بارز طبيعت گرايشات جنسى طبيعى فرد 
است  و بنياد خانواده طبيعى را مضمحل مى كند از جمله زير بناهاى اين اسناد 
و برنامه هاســت، لذا اين اسناد و برنامه هاى تك بعدى نگر چاره درد ما نيست. 
چاره كار جاى ديگر است. نبايد كارى كنيم كه خود مسئله  ساز باشد. ما نيازمند 
تربيت جنســى خانواده محور هستيم آموزش جنسى صرف به دانش آموزان در 
مدرسه خودش قسمتى از مشكل بوده و راه حل نيست. اگر كسى برداشت عميق 
و وســيع و مناسبى نداشته باشد با ساده انگارى ممكن است به جاى خدمت به 
جامعه اش خيانت بكند و مشكالت بيشترى براى جامعه بوجود بياورد و خودش 
هم با خبر نباشد درحالى كه در امروز عقالى غرب به اين برنامه ها معترضند اما 
امپراتورى رسانه و بانگاه هاى هرزه نگاران صداى آن ها را خاموش كرده و اغراض 

و برنامه هاى غير طبيعى خود را نوش دارو معرفى كرده است.

رئيس كميسيون قضايى مجلس:
مجازات جرم عليه كودكان و نوجوانان افزايش مى يابد

ايرنا: رئيس كميســيون حقوقى و قضايى مجلــس گفت: ما پيش از اين قانون 
جامعى در مورد حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان نداشتيم و قوانين به صورت 
عمومى براى آنان اجرا مى شــد، ولى در صورت تصويب نهايى اليحه حمايت از 
حقوق كودكان و نوجوانان مجازات مرتكبين جرم عليه كودكان و نوجوانان نسبت 

به بزرگساالن افزايش مى يابد.
وى اظهار داشت: در اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، وظايف و تكاليف 
نهادها، ســازمان ها و وزارتخانه هايى كه مرتبط با كودكان و نوجوانان همچون 
وزارت آموزش و پرورش، بهزيستى، دستگاه قضايى، صدا و سيما و وزارت كار را 

مشخص و تكاليفى براى آنان تعيين كرديم.
وى يادآور شد: اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در نوبت رسيدگى در 

صحن مجلس قرار گرفته است.

شــيروان  احمدى  مريم  جامعه/   
برداشــت مواد معدنــى و تصــرف براى 
ساخت وســاز ويال و آپارتمان سبب شد از 
حدود چهار سال قبل واژه جديد كوه خوارى 
به ادبيات كشــور اضافه شــود.واژه اى كه 
مختص يك منطقه نيست و سال هاست از 
كوه هاى آذربايجان گرفته تا رشته كوه هاى 
بحر آســمان كرمان، گلســتان، بهشهر و 
رامســر حتى كوه هاى خرم آبــاد و چهار 
محال وبختيارى را درگير خود كرده است. 
حتى در اين ســال ها نخستين اثر طبيعى 
كشــور هم از جور زمين خــواران در امان 
نبوده و به لطف برداشت زياد پوكه معدنى، 

به بام اسطوره اى دست درازى شده است.

آمار دقيقى از كوه خوارى وجود   
ندارد

عليرضا اورنگى، رئيس سازمان امور اراضى 
كشور مى گويد: كوه خوارى تعريف حقوقى، 
فنى و تخصصى مشــخصى ندارد و حتى 
بــراى زمين خوارى هم مفهــوم و تعريف 
دقيق حقوقى و فنــى نداريم تا بتوانيم آن 
را دسته بندى كنيم و بگوييم زمين خوارى 
از اين ارتفاع از ســطح درياســت و بعد از 
آن مى شــود كوه خوارى. بــه همين دليل 
در ســازمان امور اراضى اين بخش متولى 
مشــخصى ندارد و آمار دقيقــى از تعداد 
كوه هاى ويران شده در دست نيست. اوضاع 
در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كه 
متولى اين بخش است هم تفاوت چندانى 
نداشــته و همچنان همــه در بى خبرى از 
اعداد و ارقام و اين حجم از تصرفات به سر 
مى برند.مدير انجمن جمعيت دوســتداران 
طبيعت ســبز كره زمين در اين خصوص 
مى گويد: هر چنــد كه رهبرى توصيه هاى 
فراوانى براى مقابله با كوه خوارى داشــتند 
اما عمل به آن مورد كم مهرى و كم لطفى 
قرار گرفته و حــاال كوه خوارى هم در كنار 
درياخوارى، زمين خــوارى و جنگل خوارى 
متداول است! البته حجم اين موارد در هر 

استانى متفاوت است، اما وجود دارد.
ســيد حميـــــد 
براى  كشـــميرى، 
اثبــات ادعايـــش 
نمونه هـــاى زيادى 
دارد و از كوهــــى 

در خراسان شمالى مى گويد كه در همين 
ماه هاى اخير مقابل چشمان همه، با مجوز 
رسمى براى ســاخت هتل به سرمايه گذار 
تحويل داده شده است. كوه خوارى جديدى 
كه تالش فعاالن محيط زيست براى ممانعت 
از آن تا كنون هيچ نتيجه اى نداشته است. 
به نظر مى رســد اين جــرِم بزرگ در حال 
عادى شــدن است. غافل هستيم كه عمل 
به فرمايش رهبر معظم انقالب براى حيات 
اجتماعى و سالمت نسل هاى مختلف جامعه 

ضرورى و واجب است.
اين فعال محيط زيست كه سابقه اى بيشتر 
از 30 ســال در ايــن زمينــه دارد، تأكيد 
مى كند: مخالف بهره بردارى از منابع نيستيم 
امــا بهره بردارى ها بايد با رعايت شــرايط 
اســتفاده از طبيعت و بدون آسيب زدن به 
آن باشد. در بعضى موارد مانند كوه خوارى ها 
لطمات شديدى بر كشور وارد مى شود كه 
جبران نمى شود. بحران درجه يك كشور در 
حوزه آب، هوا و خاك همه ناشــى از رفتار 
غيرمسئوالنه و كارشناسى نشده كارشناسان 

است.

 رشد جمعيت و نبود طرح تفصيلى 
عامل رشد كوه خوارى است

رشد ســريع جمعيت در سال هاى اخير و 
نداشتن طرح تفصيلى شهرها از عوامل رشد 

كوه خوارى است. 

دكتــر حميـــــد 
عضـــو  طراوتــى، 
هيئت رئيســــــه 
مؤسســـه زيسـت 
محيطى طـــراوت 

بهار در اين باره مى گويد: گسترش شهرها 
بخصوص شهرهاى بزرگ و مراكز استان ها 
با ســرعت زيادى در حال اتفاق اســت و 
طرح هاى تفصيلى شهرها يا وجود ندارد و 
يا تنها روى كاغذ وجود دارد و در عمل اجرا 
نمى شود. شــايد دليل آن جاذبه جمعيتى 
شهرهاى بزرگ و تالش دولت و مسئوالن 
براى فراهم كردن امكانات بيشــتر شهرها 
باشــد. عاملى كه ســبب مى شود بخش 
زيادى از مردم در حاشيه شهرها كه بيشتر 
زمين هاى منابع طبيعى است سكونت كنند 
و حتــى كوه ها هم از اين مهاجرت در امان 

نباشند.
به گفته اين فعال محيط زيست مردم عادى 
نيستند كه كوه ها را تصرف مى كنند بلكه 
تعدادى افراد ســودجو، قدرتمند و صاحب 
نفوذ كوه ها را تصــرف و آن ها را تبديل به 
زمين صاف ترى مى كنند و ســاخت و ساز 

انجام مى دهند.
طراواتى با ابراز تأسف مى گويد، متأسفانه در 
سال هاى اخير اقدام خاص و اثربخشى براى 

مبارزه با اين پديده شوم انجام نشده است.

غير  اقتصاد  زاييده  زمين خوارى   
مولد است

ديگر مرثيه ســرايى بــراى روزهاى پاك و 
بدون غبار دردى را درمان و مشــكلى را از 
شهرهايمان برطرف نمى كند. حاال تا چشم 
كار مى كند حتى در كوه ها و دامنه ها جاى 
ســبزى و طراوت را رنگ سرد خاكسترى 

سيمان پر كرده است و بس.
عباس محمدى،عضو هيئت مؤسس انجمن 
كوهنوردان ايران كه وجب به وجب كوه هاى 
كشــور را پيمايش كرده از كوه خوارى دل 
پردردى دارد.او مى گويد: كوه خوارى بسط 
يافته زمين خوارى است.از سال ها پيش در 
ايران پديده اى به نــام زمين خوارى ايجاد 
شــد كه زاييده اقتصاد غير مولد اســت.
در اين اقتصاد، منشــأ اصلى ثروت يا رانت، 
زمين است، بخصوص در كشورهايى مانند 
ايران كه منبع درآمدى نسبتاً بزرگى مانند 
نفت دارند كــه بدون زحمــت زياد عايد 
مردم مى شــود. از آنجا كه زمينه اى براى 
سرمايه گذارى و توليد اصولى وجود ندارد، 

رانت تملك زمين ايجاد مى شود.
محمدى در ادامه توضيح مى دهد: از ســه 
دهــه پيش كه منبع درآمــدى نفت چند 
برابر و پول زيادى در جامعه پخش شــد، 
تصرف زمين به شــكل هاى مختلف شروع 
شد. تبديل زمين هاى كشــاورزى و باغ ها 
بــه ويالها بخصوص در شــمال كشــور و 

اســتان هاى گيالن، مازندران و گلســتان 
شروع شــد. پس از اندك زمانى دامنه اين 
كار از دشت و زمين هاى كشاورزى و باغ ها 

به سمت كوه ها نيز كشيده شد.
محيط  فعــال  اين 
بــــه  زيســـــت 
شــــــاليزارهايى 
كــه كمتــر از 30 
ســال پيش تبديل 

به ويال شدند نيز اشاره مى كند و مى گويد: 
اين عوامل ســبب شــد زمين ها گران تر و 
مقدار آن كمتر شود. به همين دليل براى 
ساختمان سازى به كوهستان ها روى آوردند؛ 
البته ساختمان ســازى در كوهستان ها پر 
هزينه تر اســت اما وقتى پول بــادآورده در 
كشــور زياد بوده و فعاليت توليدى اصولى 
ماننــد كارخانه دارى و كشــاورزى خيلى 
به صرفه نيست ســرمايه هاى بادآورده به 
ســمت تملك زمين كشــيده مى شود. به 
طور نمونه در شــهرى مانند كالردشت كه 
اقتصادى كمابيش پايدار مبتنى بر دامدارى، 
كشاورزى ديم و مقدار كمى باغدارى داشت، 
اقتصاد پايدار محلى تبديــل به اقتصادى 
مبتنى بر زمين فروشى و معامالت امالك 
شد، به طورى كه اكنون جامعه بومى تقريباً 
به طور كامل صاحب زمين نيستند و بيشتر 

زمين داران افراد غيربومى هستند.
مديــر گروه ديده بــان كوهســتان اضافه 
مى كند: كوه خوارى كه از كالردشت، لواسان 
و محدوده شهرستان دماوند شروع شده بود، 
حاال دامنه اش به خراســان شمالى و حتى 
شهرهاى بســيار دور افتاده مانند منطقه 
كوهستانى بحر آســمان در جنوب استان 
كرمان يا مناطق عشاير نشين چهارمحال و 
بختيارى رسيده و ويال سازى در آنجا رونق 

بسيار پيدا كرده است.

بالى جاى كوهستان ها  ويالزارها   
هستند

محمدى ريشــه اين كار را متوقف شــدن 
فعاليت هاى توليدى توسط قوانين دست و پا 
گير دولت ها دانسته توضيح مى دهد: در اين 
سال ها با تحريم هاى پى در پى مواجه بوديم 
كه مشكالتى را براى فعاليت هاى توليد به 
همراه داشــت. افزون بر آن سياست گذارى 
مالياتى درستى هم در كشور وجود ندارد. 
به طــور نمونه از فــردى كه صاحب چند 
ويالست، ماليات گرفته نمى شود و سيستم 
درســتى براى عدم ترغيب مردم به مسئله 
ويالســازى وجود ندارد. همــه اين عوامل 

سبب رشد كوه خوارى مى شود.
اين فعال محيط زيســت با اشاره به اينكه 
كوه ها شكننده ترين زيست بوم ها هستند، 
مى گويد: ميزان فرســايش كــوه چندين 
برابر دشــت اســت؛ يعنى وقتى ساختار 
طبيعى كوهستان به هم بخورد هيچ چيزى 

نمى تواند مانع فرسايش آن شود. كما اينكه 
در همين بارندگى هفته قبل در لواســان 
ويالهايى كه ميلياردها تومان قيمت داشت، 
پس از بارندگى شــديد به خاطر فرسايش 
زمين دچار ريزش و رانش شدند و خسارات 
زيادى بر جاى گذاشتند؛ اتفاقى كه عالوه بر 
خسارات مالى سبب شد ميليون ها تُن خاك 
هدر رفته، پشــت دريچه سد لتيان جمع 
شــود و ظرفيت مفيد ســد را از بين ببرد. 
خسارت از بين رفتن خاك بسيار زياد است؛ 
ضمن اينكه خاك در جايى كه شيب داشته 
باشد، مانند كوه ها فرسايش بيشترى دارد؛ 
بنابراين كوه ها براى كشــورى مانند ما كه 
مشكل آب داريم يكى از حياتى ترين هاست.

پايان  ســوت  قانون  اقتــدار   
كوه خوارى را مى زند

بــه گفته محمدى دامــدارى غيراصولى و 
بيشــتر بودن دام ها از ظرفيت چراى مراتع 
خود از عوامل تخريب كوه هاســت كه حاال 
زمين خوارى و كوه خوارى هم به آن اضافه 
شده است. براى ساخت يك ويال در منطقه 
كوهستانى كيلومترها جاده كشيده مى شود، 
آن هــم جاده غيراصولى كه ســبب برش 
غيرفنى خاك شده و ريزش و رانش متعدد 
را به همراه دارد. اگر در سراســر جاده هراز، 
فيروزكوه، چالوس و... حركت كنيد ده ها و 
صدها جاده فرعى ديده مى شــود كه روى 
كوه ها كشيده شــده به سمت روستاهايى 
كه سابق محلى ها زندگى مى كردند، اما االن 
تبديل به ويالزارهايى شده است كه در طول 

سال بى اغراق دو ماه هم اشغال نيستند. 
عضو هيئت مؤســس انجمن كوهنوردان 
ايــران عالج پايــان ايــن كوه خوارى ها را 
برگرداندن اقتدار قانون مى داند. او مى گويد: 

بايد اقتدار قانون را به جاى 
خود برگردانيم. خيلى موارد 
از فرهنگ ســازى  صحبت 
مى شــود امــا در كنار آن 
بايد برخورد محكم و قانونى 
صورت بگيرد. مشكل كشور 
اين است كه قانون درست 
هم  علت  نمى شــود.  اجرا 
اين اســت كه بســيارى از 
مديران رده باالى كشــور، 

برخى نمايندگان مجلس و... 
خود جزو گروه رانت خواران و زمين خواران 
هستند. اقتصاد به سمت بيراهه رفته و وقتى 
مديران به سمت ثروت اندوزى بروند طبيعى 
است كه با پديده بى اقتدارى دولت مواجه 
مى شويم. محمدى در پايان تأكيد مى كند: 
اقتدار با قانون وضع مى شــود. در كشورى 
كه سدى مانند گتوند بدون مجوز سازمان 
محيط زيست با 3 ميليارد دالر هزينه ساخته 
مى شود، چه توقعى مى توان داشت كه يك 
روستايى زمين كشــاورزى را براى ساخت 
ويال نفروشــد؟ بايد با فســاد ادارى مبارزه 

كنيم و اعمال قانون داشته باشيم.
كوه خوارى در قانون همرديف زمين خوارى 
و تغيير كاربرى ذكر شده است و دو قانون 
تغيير كاربرى اراضى زارعى و باغ ها مصوب 
ســال 1374 و تشديد شــده آن در سال 
1385 هــم انگار آنچنان نتوانســته مانع 

زمين خواران باشد.
با وجود تخلفات گسترده در اين خصوص و 
با وجود رسانه اى شدن و حتى تأكيد چند 
باره رهبر معظم انقالب، به نظر مى رســد 
هنوز اقدامى مؤثر درباره اين معضل صورت 

نگرفته است. 
به نظر مى رســد براى برخورد جدى با اين 
مسئله قوه قضائيه كشور بايد ازاهرم اقتدار 
خويش بصورت جدى ترى اســتفاده كند 
تا ديگر شاهد جوالن فرصت طلبان در اين 

مقوله نباشيم.

بحران درجه يك 
كشور در حوزه 
آب، هوا و خاك 

همه ناشى از رفتار 
غيرمسئوالنه و 

كارشناسى نشده 
كارشناسان است

بــــــــرش

وظيفه نهادهاى نظارتى 
براى مبارزه با كوه خوارى

براى حل معضل كوه خوارى و زمين خوارى 
در كالن شــهرها بايــد مــوارد و نكات زير 
را مــورد توجه قرار داد. نكته نخســت آنكه 
وضعيت محيط زيســتى و فسادهايى مانند 
زمين خوارى تا حد بســيار زيادى به دليل 
ناكارآمــدى مديران كالن كشــور اســت. 
نمى خواهيم بــه طريق معمول همه چيز را 
به مديران و سياســتگذاران مرتبط بدانيم 
اما واقعيت اين اســت كه وقتى موضوعات 
كامالً محيط زيســتى مثــل آلودگى هوا، 
ريزگردهــا، زمين خــوارى و كوه خوارى را 
مورد بررســى دقيق ترى قــرار مى دهيم 
مشــاهده مى  كنيم كه نهادهاى مسئول و 
مديرانى كه بايد به موقع تصميم مى گرفتند، 
تصميم نگرفته اند يــا در برخى مواقع خوِد 
ســاختارها و نهادهــاى دولتى و حاكميتى 
هــم در اين خصــوص نقش داشــته اند .

موضوعات محيط زيستى در ايران از جنس 
اقتصاد سياسى است. اگر عزم ، جدى باشد و 
مديران كارآمد، متعهد و متخصص پاى كار 
بيايند بسيارى از مسائل در حوزه محيط زيست 
به وضعيت بحرانى امروز كشــيده نمى شود.

اين مشــكالت همه قابل حل شدن است و 
اگر موارد خاصى مانند زمين خوارى در برخى 
مناطق خاص كشــور و البته با مصداق هاى 
فراوان مانند مازندران و گيالن يا كهگيلويه 
و بوير احمد در كوه خــوارى اتفاق مى افتد، 
با تدبير و ســاز و كار قابل حل شدن است.

براى هر چه زودتر حل شــدن اين موضوع 
بايد دست به گفتمان سازى و فشار رسانه اى 
زد، مانند كارى كه سمن ها و مجموعه هاى 
مردم نهــاد انجام مى دهند. بــا آنكه آن ها 
معمــوالً حمايت هــاى دولتــى ندارند اما 
بخش كليدى در تمام پيگيرى هاى محيط 
زيســتى حتــى در كوه خوارى هســتند.

طى يكســال اخير در مركــز پژوهش هاى 
مجلس ذيل ســرفصل روش هاى مبارزه با 
فســاد درباره «روش هــاى مردمى مبارزه با 
فساد» بحث شــده و بصورت آيين نامه اى 
ساز و كارهايى بيان شده است مبنى بر اينكه 
«گزارش هــاى مردمى چگونه مى تواند مانع 
بروز فساد شود؟»، موردى كه فراتر از سامانه 
ارتباط مردمى مى تواند عمل كند. به مراتب 
سازو كارهاى مردمى از سازمان ها و نهادهاى 
عريض و طويــل دولت كاراتر اســت. ادعا 
مى كنيم اگر مردم، مجموعه هاى اجتماعى 
و نهادها وارد كار شــوند و سازوكارهايشان 
فراهم شــود قطعاً خيلى مؤثرتر از سازمان 
بازرســى و حفظ حقوق بيت المال و ســاير 
نهادهــاى نظارتــى عمل خواهنــد كرد. از 
اين منظــر بايد مجموعه هاى مــردم نهاد 
در حوزه هــاى مرتبــط با محيط زيســت، 
حوزه هاى تفريحى، كوه خوارى و... به عبارتى 
هر جا فســاد اســت آن ها كه دغدغه هاى 
خير دارند و وابســتگى به نهادهاى دولتى 
ندارند وارد شــوند و كارها را كنترل كنند.

ســطح بعدى، سطح نخبگان و دانشگاهيان 
است. در سطح سمن ها و مردم صرفاً دغدغه 
ســلبى اســت. مردم با ديــدن كوه خوارى 
ناراحت مى شــوند اما بايد آن را به دغدغه 
ايجابــى و راه حل هايى مشــخص و عالمانه 
تبديل كنند. قطعاً دانشــگاهيان و نخبگان 
در اين زمينه يارى رسان هستند. دانشگاه، 
حوزه هاى علميــه و آن ها كه صاحب تأثير 
هستند به هيچ وجه نتوانسته اند به نقش خود 
در حوزه هاى مرتبط با محيط زيست و حتى 
فسادهايى مثل كوه خوارى ورود پيدا كنند. 
اين كار مى تواند از بازديدهاى علمى دانشگاه 
شروع شده و با جلسات ايده پرورى با محوريت 
مبارزه با كوه خوارى، آلودگى هوا و... تبديل به 
موضوع گفتمانى شده و ده ها پايان نامه از آن 
استخراج شود تا ضلع دوم كار تكميل گردد. 
باور كنيم كه توانمندى هاى بالقوه و بالفعل 
در دانشگاه هاى سراسر كشور موجود است.

در سطح سوم به نهادهاى نظارتى قوى نياز 
داريم. هر جا نظارت، برخورد قاطع با موارد 
انحرافى از سوى نهادهاى نظارتى مسئول و 
به طور خاص قوه قضاييه و نهادهاى مرتبط 
با نهادهاى نظارتى و مشترك بين قوه قضاييه 
و دولت جدى و بدون توجه به خط قرمزها 
و بدون اغماض اعمال شــده، مانع شــيوع 
فساد زمين خوارى و كوه خوارى شده است.

البته اين اتفاق در بسيارى از شهرها نيفتاده 
است و قوه قضاييه و نهادهاى زير مجموعه 
آن بصورت يكدست عمل نكرده اند. در برخى 
شــهرها بصورت موردى، معاون دادســتان 
دغدغه اى داشــته و شــوراى حفظ حقوق 
بيت المال تشــكيل شده و در برخى مناطق 
هم تخلفات گسترده اى صورت گرفته و هيچ 
اثرى از نهادهاى نظارتى نيســت. همچنين 
شوراى حفظ حقوق بيت المال و آمار تشكيل 
جلســات در هيئت دولت نشان از اين دارد 
كه رويــه واحدى در حوزه نظــارت نداريم.

بايد نهادهاى نظارتى برخورد قاطعى داشته 
باشند تا چتر حمايتى يكسان و بطور كامل 
گسترش پيدا كند و چهره كاريكاتورى از آن 
نمايش داده نشود. چهره اى كه نشان مى دهد 
در برخــى مناطق مبارزه بــا كوه خوارى به 
خوبى انجام شــده و در عين حال در برخى 
مــوارد اصالً اثرى از نظــارت و اعمال قانون 

نيست.

خبر

 دكتر سعيد شعرباف
استاديار دانشگاه امام رضا(ع)
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تاالب هامون دراســتان   زابل/ قدس  
سيستان و بلوچستان و رودخانه هيرمند به 
عنوان شريان حياتى اين تاالب سال هاست 
خشــكيده است. سيســتان كه روزگارى 
به عنوان انبار غله ايران از آن ياد مى شــد 
و قوت بســيارى از مردم كشــور را مهيا 
مى ســاخت، حال به دليل خشكسالى و 
نامهربانى هاى طبيعت، ساكنانش را بر آن 
داشــته تا براى امرار معاش دست نياز به 

سوى دولتمردان بلند كنند.
خشكيدگى تاالب هامون به عنوان هفتمين 
تاالب بين المللى جهــان در حال حاضر 
زندگى بســيارى از ساكنان حاشيه آن را 
نيز به خشكى كشانده است و چينى نازك 

اقتصاد آن ها را شكننده كرده است.
هامون در حال حاضر توفان شن و گرد و 
غبار براى ساكنان حاشيه خود به ارمغان 
دارد آن هم نه به رسم و پيمان گذشته و 
به مدت 120 روز بلكه 
بيــش از 200 روز و تا 
جايى كــه ديگر هيچ 
پنجره خانــه اى رنگ 
آفتاب را به خود نبيند.

فقــر و ناامنــى، زوال 
دســتى،  صنايــع 
خانواده هاى  مهاجرت 
سيستانى به استان هاى 
و  كشــور  شــمالى 
بيمارى هاى  بــه  ابتال 
تنفسى تنها بخشى از 
سرنوشت غم انگيز انبار غله ايران است كه 

مردم را در انتظار فرو برده است 

 وعده هايى كه عملى نشد
تاكنون مسئوالن زيادى به اين استان سفر 
داشته اند و وعده هاى متعددى را براى حل 
مشكالت عنوان كرده اند، اما متأسفانه هنوز 

سرانجامى نداشته است.
دو ســال پيش وزير كشور در سفر به اين 
استان اظهار داشت: در برنامه طرح جامع، 
راهكارهاى مهار ريزگرد ها و ســاماندهى 
تاالب هامون در اســتان تهيه و در تهران 

پيگيرى خواهد شد. رحمانى فضلى با تأكيد 
بر لزوم تدوين ســند راهبــردى در حوزه 
محيط زيســت و ريزگرد ها براى اســتان 
سيســتان و بلوچســتان گفت: در زمينه 
مهار ريزگردهاى منطقه سيستان دولت و 
نظام تالش دارند در زمينه حقا به منطقه 
سيستان با كشورهاى همسايه به نتيجه 
برســند اما با گذشت دو ســال و بحرانى 
شدن شــرايط هنوز اين وعده ها فرجامى 

نداشته است.

 افزايش بيماران تنفسى
مديــركل مديريت بحران اســتاندارى به 
خبرنگار قدس مى گويد: هر ساله به تعداد 
بيماران ناشــى از توفان افزوده مى شود تا 
آنجا كه سال 94 تعداد 3115 نفر ناشى از 
توفان روانه بيمارستان ها شدند، اما اين رقم 

در سال 95 به 4716 نفر رسيد.
اربابــى اظهار مى كنــد: تعداد  غالمرضا 
مراجعه كننــدگان به مراكــز درمانى در 
روزهاى توفانى و به ســبب بيمارى هاى 
تنفسى رشــد قابل توجهى داشته است، 
به طورى كه سال گذشــته 8137 نفر به 
دليل آســيب از توفان بــه مراكز درمانى 

مراجعه كردند.

 افزايش باد هاى 120 روزه 
فرماندار زابل با بيــان اينكه بادهاى 120 

روزه معموالً از اواخر ارديبهشت ماه شروع 
مى شــود و تا پايان تابستان ادامه مى يابد 
به قدس مى گويد: امسال به دليل كاهش 
بارندگى و شدت خشكسالى، بادهاى 120 

روزه به 180 روزه تبديل شده است.
هوشنگ ناظرى با بيان اينكه سال زراعى 
گذشــته تنها 2 دهم ميليمتــر بارندگى 
داشتيم، ادامه مى دهد: عالوه بر خشكيدگى 
تاالب هامــون، 120 هزار هكتار از اراضى 
خشك و خسارت ديده نيز به محلى براى 
توليد و انتشــار گرد وغبار تبديل شــده 

است. 
وى يــادآور مى شــود: بخشــى از كانون 
ريزگردها و شن هاى روان را البته بايد در 
افغانستان پيگيرى كرد زيرا توفان هاى اين 
استان اغلب در اين كشور شكل مى گيرد 
و بعد از عبور از افغانستان به سمت ايران 
مى آيد و تاالب هامون و دشت زابل و زهك 
را در سيســتان و بلوچستان در مى نوردد 
و بتدريج تشــديد مى شــود و دوباره به 

افغانستان برمى گردد.

 خارج از دايره مديريت
مديركل منابع طبيعى سيستان و بلوچستان 
نيز با بيان اينكه تالش بسيارى براى  ايجاد 
4700 هكتار بادشــكن در سيستان شده 
اســت، بيان مى كند: كانون هايى در وسط 
تاالب هامون وجوددارد كه از دايره اختيار 

ما خارج اســت و نمى توان براى آن كارى 
كرد. عبدالباسط پاكزاد اظهار مى كند: در 
حال حاضر 580 هزار هكتار از سطح تاالب 
هامون خشك است كه اين مقدار بيش از 
دو برابــر كانون هاى بحرانى ريزگرد و 5.5 
برابر ســطح كانون هاى جمعيتى شمال 
استان است.   وى اظهار مى كند: حساس 
شدن خاك و ايجاد كانون هاى ريزگرد در 
تاالب تأثير منفى در منطقه گذاشــته و 
خشكيدگى درياچه يك بحران جديدى را 
ايجاد كرده است. وى با تأكيد بر ضرورت 
تأمين حقابه تاالب هامون يادآور مى شود: 
ســهم تثبيت ريزگردها از حقابه داخلى 

هامون هنوز مشخص نيست. 
وى بيان مى كند: اين 60 ميليون مترمكعب 
آب به قرض الحسنه اى تبديل شده است كه 
گردشگرى، دامدار و هم شيالت به دنبال 
آن هستند، اما سهم مقابله با ريزگردها از 

اين آب مشخص نيست.

 كاهش بارندگى ها 
بنا بر جديدتريــن گزارش دفتر مطالعات 
پايــه منابع آب ايران قطــع آب هيرمند 
تنها مشكل خشكسالى شمال اين استان 
نيست، زيرا به لحاظ بارش هم اين منطقه 
در ســال زراعــى جارى با مشــكل روبه 
روســت، به طورى كه نشــان مى دهد كه 
همچنان سيستان و بلوچستان با ميانگين 
بارش كمتر از 21,6 ميليمتر، كم باران ترين 

استان و دچار خشكسالى شديد است. 
اطالعات بارش تجمعــى از حوضه آبريز 
داخلى رودخانه هيرمند و تاالب هامون نيز 
نشان مى دهد كه بارندگى ها در اين ناحيه 
بيش از 80 درصد نسبت به شرايط نرمال 

كاهش يافته است.
از آن جــا كه رها ســازى آب در هيرمند 
مى تواند به عنوان شــريان زندگى تاالب 
هامــون نقش مهمى در حل مشــكالت 
مردم منطقه ايفا كند، اما هنوز رايزنى هاى 
مقامات وزارت امور خارجه با همتايان خود 
براى دريافت حقابه تاالب هامون از كشور 

افغانستان ره به جايى نبرده است.

تعداد آسيب ديدگان ناشى از توفان افزايش يافت 

«ريز گرد ها» منشأ مشكالت ريز و درشت در سيستان

كاهش يك ميليارد دالرى صادرات كاال از مرز مهران به عراق
ايالم- قدس: رئيس گمرك كشــور 
از كاهش يك ميليارد دالرى صادرات 
كاال از مــرز مهران به عــراق در يك 
ســال اخير خبر داد و گفت: به دنبال 
اجراى طرح جامع گمرك مهران براى 
توسعه فعاليت هاى تجارى هستيم و در 
اين طرح امكانات بيشترى در اين مرز 

مستقر مى شود.
فــرود عســگرى در نشســت مرزى 
استان هاى ايالم و واسط عراق در مهران عنوان كرد: بايد موارد و مشكالت مرز مهران 
از جمله 24 ساعته كردن فعاليت هاى مرزى، نصب دستگاه ايكس رى، ترانزيت كاال 

و...حل شود.
وى بيان كرد: يكى از خواسته هاى مسئوالن استان ايالم ايجاد بازارچه چنگوله است 
كه با توجه به ازدحام جمعيت و تردد زوار در مرز مهران، ايجاد اين بازارچه در كنار مرز 

مهران براى سهولت در تجارت ضرورى است.
عســگرى افزود: مرز مهران ظرفيت تبديل به دروازه مرزى تجارى بين ايران و عراق 

در غرب را داراست.

نوسانات ارز بازار صنايع دستى استان زنجان را مختل كرد
زنجان- قدس: معاون صنايع دستى استان زنجان از وضعيت حاكم در حوزه صنايع 
دستى انتقاد كرد و گفت: نوسانات ارز بازار صنايع دستى استان زنجان را مختل كرده 

است.
الناز خدايى فرد ســال 96 را ســالى طاليى براى صنايع دستى و مس زنجان عنوان 
كرد و افزود: نوروز 97 آمار فروش صنايع دستى بسيار خوب بود و صنايع مس جزو 
پروفروش ترين صنايع استان زنجان بود، ولى متأسفانه نوسانات ارز اين رونق را مختل 

كرده است.
وى با بيان اينكه به خاطر افزايش قيمت دالر مواد اوليه مس به شكل خام مخصوصاً 
به كشور عراق صادر مى شود، يادآور شد: نوسانات ارز و بى ثباتى بازار سبب شده است 

حتى كارخانه هاى بزرگ توليد مس نتوانند فروش خوبى داشته باشند.
خدايى فرد با اشاره به مشــكالت توليدى چاقوى زنجان گفت: براى توليد چاقو نياز 
به ورق هاى استيلى است كه اكثر آن وارد مى شود و اميدواريم به خاطر نوسانات ارز 

واردات اين كاال با مشكل روبه رو نشود.

توسط سپاه انجام مى شود
ساخت 800 خانه روستايى در چهارمحال و بختيارى

شهركرد- تســنيم: فرمانده سپاه 
قمربنى هاشم(ع) چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به اجراى پروژه هاى عمرانى در 
روســتاها توسط ســپاه استان گفت: 
ســهمى از آورده سپاه در اين پروژه ها 
هزينه و مابقى با حمايت مســئوالن 
و دســتگاه هاى اجرايــى و خود مردم 
تأمين مى شود كه براى سال جارى نيز 
ساخت 800 خانه در سطح استان در 

دستور كار قرار گرفته است.
سردار عليمحمد اكبرى افزود: قرارگاه پيشرفت و آبادانى استان كار عملياتى خود را 
در راستاى عمران و آبادانى دهستان موگويى از توابع شهرستان كوهرنگ، دهستان 
شليل از توابع شهرستان اردل و دهستان اوره و بارز از توابع شهرستان لردگان شروع 

كرده است.
وى بيان كرد: در راســتاى عمران و آبادانى روستاها قرارگاه پيشرفت و آبادانى ما نياز 
به همكارى و تعامل دستگاه هاى اجرايى استان دارد كه كمك آن ها بسيار مؤثر است.

دفع غير استاندارد فاضالب عامل بيمارى مردم كالردشت
سارى- باشگاه خبرنگاران جوان: معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
عامل بيمارى بيش از 500 نفر از مردم شهر كالردشت را دفع غيراستاندارد فاضالب 
اعالم كرد. محسن اعرابى با بيان اينكه در منطقه باالدست شهر كالردشت تصفيه خانه 
آب آشاميدنى در حال فعاليت است، گفت: مسئوالن آب و فاضالب شهرى و روستايى 
مازندران تمام تالششان را كردند تا با حداكثر ظرفيت از اين تصفيه خانه با ظرفيت 

باال استفاده كنند.
وى با اشاره به اينكه فاضالب اين تصفيه در بستر رودخانه رها مى شود، افزود: در اين 
تصفيه خانه اماكنى ساخته شد كه سيســتم دفع فاضالب آن ها از نظر بهداشتى و 

محيط زيستى كامالً غيراستاندارد است.
اعرابى گفت: اين سبك دفع فاضالب اصال قابل قبول نيست و عامل خطر براى مردم 

منطقه به شمار مى رود.
وى افــزود: اگر روند تصفيه فاضالب اصالح نشــود، مشــكالتى مانند بيمارى مردم 

كالردشت به صورت مكرر رخ مى دهد.

بازچرخانى آب در كرج ضرورى است
كرج- ايسنا: مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با تأكيد بر لزوم استفاده از 
پساب در آبيارى فضاى سبز گفت: تاكنون يك تصفيه خانه محلى در كرج راه اندازى 
شده و چند واحد ديگر نيز در حال راه اندازى و مكان يابى است و از سوى ديگر با توجه 
به اهميت فضاى سبز، استفاده از پساب و بازچرخانى آب براى آبيارى فضاى سبز مورد 

تأكيد قرار مى گيرد.
فردين حكيمى ادامه داد: وقتى كه فاضالب تصفيه شود، مى توان پساب تصفيه شده 
را به آب هاى سطحى اضافه كرد و يا براى تقويت منابع زيرزمينى، به چاه هاى جذبى 
ريخت، اما يكى از مهم ترين اســتفاده هاى اين آب در بخش كشاورزى و فضاى سبز 

است.
وى تأكيد كرد: با استفاده از پساب در فضاى سبز، بهتر مى توان به توسعه فضاى سبز 

پرداخت كه اين نقش بسيار مهمى در كاهش آلودگى هوا خواهد داشت.

اتمام ساخت مخزن آثار تاريخى 
غرب كشور تا پايان سال

همدان- ايسنا: مســئول دفتر فنى ميراث 
فرهنگــى اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى استان همدان گفت: در 
حال حاضر ســاخت پروژه مخــزن امن موزه 
منطقه اى بيش از 90 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد كه تالش مى شود تا پايان امسال به اتمام 
برسد. حسن ســلطانى با بيان اينكه ساخت 
موزه منطقه اى غرب كشــور با رويكرد حفظ 
آثار تاريخى واجد ارزش در غرب كشور از سال 
85 در دستور كار قرار گرفته است، اعالم كرد: 
اين مجموعه در شمال غربى سايت هگمتانه 
واقع شــده به طورى كه مخــزن امن در يك 
طبقه به متــراژ 1800 مترمربع قرار گرفته و 
موزه منطقه اى نيز 8000 متر زير بنا را به خود 

اختصاص داده است.
وى خاطرنشــان كرد: از آغاز ســاخت پروژه 
مخــزن امن و موزه منطقــه اى تا كنون 8,5 

ميليارد تومان اعتبار جذب شده است.

تور رالى ترنس ايتاليا - پكن 
وارد ايران شد

فرهنگى،  ميــراث  مديركل  ايرنا:  اروميه- 
صنايع دســتى و گردشگرى آذربايجان غربى 
گفت: تور گردشگرى رالى ترنس ايتاليا - پكن 

از طريق مرز بازرگان وارد ايران شد.
جليل جبارى بيان كرد: اعضاى 44 نفرى اين 
تور با 22 دستگاه خودرو كالسيك پس از ورود 
به ايران به شهرستان چالدران رفتند و شب را 
در محوطه اثر جهانى قره كليسا اقامت كردند.

وى با اشاره به اينكه اين رانندگان فرانسوى از 
مسير ايتاليا، يونان و تركيه وارد ايران شده اند، 
اضافه كرد: اعضاى اين تور پس از بازديد از اين 

كليسا به مسير خود ادامه دادند.
وى ادامه داد: اين تور بين المللى پس از عبور از 
هفت استان كشور از جمله آذربايجان شرقى و 
اردبيل از ايران خارج مى شود و به سمت پكن 
حركت مى كند.  تور رالى ترنس ايتاليا - پكن 
با هدف طبيعت گردى از چهار سال قبل راه 
اندازى شده است و اعضاى آن از مسير جاده 

ابريشم راهى چين مى شوند.

تهديد ثبت جهانى قلعه الموت 
با ساخت و سازها

قزوين- مهر: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى استان قزوين گفت: ثبت 
جهانى قلعه الموت در حال انجام است البته 
موانعى دارد كه بدليل ساخت و ساز غيرمجاز 
در عرصه و حريم هاى قلعه با مشكالتى مواجه 

شده و روند آن كند شده است.
جواد حضرتى درخصــوص آخرين وضعيت 
ثبت جهانى قلعه تاريخى الموت در اســتان 
قزوين افزود: عرصه قلعه مصوب شده است كه 
متاسفانه برخى ساخت و سازها و نهال كارى 
غيرمجاز در اين محدوده باعث فرسايش زمين 
و سســت شدن شــرايط عمومى خاك شده 
كه به قلعه آســيب مى زند و بازرسان يونسكو 
به اين مســائل توجه جدى دارند بنابراين از 
شــوراها انتظار همكارى داريم تا اين مشكل 
برطرف شود. وى اظهار كرد: آنچه ثبت جهانى 
مى شود با عنوان «ثبت منظر تاريخى و طبيعى 
دره الموت» اســت كه از پيچ بن تا پل انبوه را 

شامل مى شود.

خبر

خشكيدگى تاالب 
هامون بسيارى از 
ساكنان حاشيه آن 
را نيز به خشكى 
كشانده است و 
چينى نازك اقتصاد 
آن ها را شكننده 
كرده است

بــــــــرش

اليحه بندر خشك روى ميز مجلس

منطقه آزاد اردبيل؛ رؤيايى كه به واقعيت نزديك مى شود

گزارش

اردبيل- قدس: اســتان اردبيل داراى 380 
كيلومتر مرز خشــكى با جمهورى آذربايجان 
است كه دو طرح منطقه آزاد تجارى، صنعتى 
و نيز بندر خشك براى ايجاد در مناطق مرزى 
استان در مجاورت اين جمهورى پيشنهاد و از 

سوى دولت مصوب شده است.
در حــال حاضــر بيــش از هر زمــان ديگر 
بســتر و زمينه مناســب براى ايجاد منطقه 
آزاد تجــارى، صنعتــى در اســتان اردبيــل 
مهيا شــده و وجود شــركت كشت و صنعت 
مغان، اراضى پاياب ســد خــدا فرين،فرودگاه 
پارس آبــاد مغان و اراضــى حاصلخيز در بيله 
ســوار و پارس آباد ظرفيت بزرگى اســت كه 
در كمتر اســتانى مى توان اين مزيت ها را پيدا 

كرد.
اســتان اردبيل يكى از اســتان هاى مستعد 
در بخش كشــاورزى و گردشــگرى است كه 
ايجــاد منطقه آزاد تجــارى و صنعتى در اين 
استان به دليل همجوارى با كشورهاى حوزه 

قفقــاز مى تواند عــالوه بر رونق اشــتغالزايى 
ســرمايه گذارى هاى كالنــى را در بخش هاى 

مختلف اقتصادى به دنبال داشته باشد.

 بستر ايجاد صادرات
نايب رئيس اتاق بازرگانــى، صنايع و معادن و 
كشــاورزى اردبيل در اين زمينه معتقد است: 
تصويب اليحه منطقــه آزاد اردبيل با توجيه 
توليد، فرآورى، بســته بندى و استانداردسازى 
محصوالت كشــاورزى باهدف صــادرات به 
كشــورهاى آســياى ميانه و بويژه روسيه در 
منطقه مغان و شــهرهاى استان اردبيل جان 
دوباره اى براى اميد به اشــتغال جوانان در اين 

استان مرزنشين مى دهد.
بهروز پورسليمان عنوان مى كند:ايجاد منطقه 
آزاد مى تواند فرصتى براى اشــتغالزايى و رفع 
محروميت مناطق مرزى باشد و از اين فرصت 

براى رفع بيكارى مردم منطقه بهره برد.
وى مى افزايد: اين طرح مى تواند گامى در مسير 

توسعه عدالت اجتماعى و اقتصادى با گسترش 
رونق اقتصادى و توسعه زيرساخت ها و افزايش 
تعامالت اقتصادى با كشــورهاى همســايه 

شود.  
وى با تأكيد بر اين موضوع كه تجار و بازرگانان 
خواســتار تســريع درراه اندازى منطقه آزاد 
و صنعتى اردبيل هســتند يادآور مى شــود: 
اســتان اردبيل به لحاظ اينكــه از قطب هاى 
مهم كشــاورزى كشــور محســوب مى شود 
در بسيارى از بخش ها رشــد نكرده بنابراين 
انتظار مــى رود موضــوع راه انــدازى صنايع 
تبديلــى در حوزه كشــاورزى بــه زودى رفع 

شود.
وى يكــى از راهكارهــاى الزم براى توســعه 
با كشــورهاى همســايه  اقتصادى  مراودات 
را ايجــاد و راه اندازى منطقــه آزاد تجارى و 
صنعتى مى داند و تأكيد مى كند: ايجاد منطقه 
آزاد اردبيل اميد به اشــتغال جوانان را افزايش 

مى دهد.

 اليحه منطقه آزاد در صحن مجلس 
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در 
مجلس شوراى اسالمى نيز گفت: با اصالحاتى 
كه در محــدوده منطقه آزاد اســتان اردبيل 
داشــتيم بزودى اليحه منطقه آزاد اردبيل در 
كنار ساير مناطق آزاد در صحن علنى مجلس 

مطرح مى شود.
رضا كريمى در جلسه شوراى ادارى شهرستان 
نميــن اظهار كرد: اميدواريــم با حمايتى كه 
نمايندگان مجلس از اين اليحه خواهند داشت 
شــاهد تصويب اليحه منطقه آزاد در مجلس 
باشيم تا استان اردبيل نيز از مزاياى اين منطقه 

بهره مند شود.
نماينده مردم اردبيــل، به اصالحات محدوده 
منطقه آزاد تجارى اســتان اردبيل اشــاره و 
خاطرنشان كرد: 4000 هكتار از محدوده نمين 
نيز به اين نقشه جديد اضافه شده و اميدواريم 
ســاكنان مركز اســتان از مزاياى منطقه آزاد 

بهره مند شوند.

خبر

همدان- ايسنا: مســئول دفتر فنى ميراث 

ميهن

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

برابر رای شماره 139760306015000678 – 1397/02/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غالم موال اس��داللهی فرزند صمد بش��ماره شناسنامه 101 صادره از تایباد در ششدانگ یک دربند مغازه باستثناء ثمن اعیان 
به مساحت 33 متر مربع پالک 1245 فرعی مجزا شده از 77و78 فرعی از 256 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان 
تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی ورثه فرهاد نوروزیان و از محل قسمتی از مالکیت نورمحمد نوروزیان 
و قس��متی از پالک محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 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 یک ماه 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. 9703559
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/03/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/03/28

غالمرضا آقازاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
برابر رای ش��ماره 139760306022000367 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای براتعلی دامور 
فریمانی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 168 صادره از فریمان در یک باب س��اختمان و محوطه مش��تمل بر س��اختمان به 
مس��احت 151.21 مترمربع پالک باقیمانده 324 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مش��اعی متقاضی 
محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
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 یک ماه از تاریخ تس��لیم 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.9703596
تاریخ انتشار نوبت اول:97/3/13     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/28   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی

 برابر کالسه 97/013و رأی شماره 139760307114000442 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
لیلی یعقوبی  فرزند غالمرضا به ش��ماره شناس��نامه 820 و کد ملی 0828601747 صادره از شیروان در ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت 313متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1 اصلی سه یک آب واقع در شیروان سه یک آب بخش 5 قوچان 
خریداری از مالکیت رسمی غالمرضا یعقوبی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
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.9703619
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/28

صمد ابراهیم زاده-رئیس اداره اسناد و امالک 

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 

رسمی
 برابر کالسه 97/012و رأی شماره 139760307114000444 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
طاهره نجفی س��هل آباد  فرزند حیدر به ش��ماره شناس��نامه 949 و کد ملی 0828603049 صادره از شیروان در سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 575متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1 اصلی سه یک آب واقع در شیروان 
سه یک آب بخش 5 قوچان خریداری از مالکیت رسمی ورثه های مصطفی مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 یک ماه 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.9703621
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/28

صمد ابراهیم زاده-رئیس اداره اسناد و امالک 

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی

 برابر کالس��ه 97/010 و رأی ش��ماره 139760307114000443 هیئت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم گلش��ا محمدی س��ه یک آب  فرزند رضا  به شماره شناس��نامه 548 و کد ملی 0828599017  صادره از شیروان در 
شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 460/65 متر مربع  قسمتی از پالک 1 اصلی سه یک آب واقع درشیروان سه یک آب  
بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9703622
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/28

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی

 برابر کالسه 97/011و رأی شماره 139760307114000445 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
طیبه نجفی س��هل آباد  فرزند حیدر به ش��ماره شناس��نامه 1033 و کد ملی 0828603881 صادره از شیروان درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 575 متر مربع  قسمتی از پالک شماره 1 اصلی سه یک آب واقع در شیروان 
سه یک آب بخش 5 قوچان خریداری از مالکیت رسمی ورثه های مصطفی مهدوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 یک ماه 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.9703623
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/03/13
تاریخ انتشار نوبت دوم :97/03/28

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره اسناد و امالک

آگهی مزایده
نظرب��ه اینکه به موج��ب رای هیات حل اخت��الف اداره کارواموراجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت وبه تبع 
آن اجرایی��ه ه��ای صادره ازش��عبه اول دادگاه عمومی ش��ریف آباد محکوم علیه ش��رکت صنایع چوبی رز 
بپرداخ��ت مبلغ94469698ریال درحق محکوم ل��ه امیرملکی ومبلغ93457618 ریال درحق داود حاجی 
نس��ب وپرداخت مبل��غ9396366 ریال نیم عش��ردولتی محکوم گردیده وباعنایت ب��ه اینکه محکوم لهما 
دس��تگاه ذیل الذکررابعنوان مال منقول متعلق به محکوم علیه معرفی وخواس��تار اس��تیفای حقوق قانونی 
خویش ازاموال مذکور گردیده اس��ت لذا اقالم توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رس��می دادگس��تری 
معرفی وخواستاراس��تیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردی��ده اند لذا مال توقیفی جهت ارزیابی 
به کارش��ناس رس��می دادگس��تری معرفی که حس��ب اظهارنظرواصله قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون 
ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت بدینوس��یله دستگاه تعرفه ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محترم 
اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قانون اجرای احکام 
مدنی مصوب1356/8/1درساعت11 لغایت12مورخ1397/3/28درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
ش��ریف آباد به مزایده گذاشته خواهد ش��د بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده وبرنده 
مزایده کس��ی خواهد بود که باالترین قیمت راپیش��نهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ 
مزایده باهماهنگی مدیر اج��را ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن 

پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
 Altendoorf ش��رکت MDF مش��خصات اموال توقیفی: 1.یکدس��تگاه دورکن باقابلیت خط زن وبرش
م��دل WA80 س��اخت آلمان بهمراه هود مکش خ��اک اره باقیمت پایه کارشناس��ی250000000 ریال 

آ9703598
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

 شریف آباد

شماره درخواست: 9710462505500001
شماره پرونده: 9609982505500904

شماره بایگانی شعبه: 961151
تاریخ تنظیم: 1397/03/05

شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم
»آگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و احضار متهم«

نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 9609982505500904 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب قم متهم علیرضا 
دامیار فرزند فالمرز به اتهام توهین و افترا موضوع ش��کایت خانم معصومه غالمرضایی تحت تعقیب بوده و حس��ب اطالع و 
گ��زارش واصله نامبرده مجهول المکان و متواری می باش��د، لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا در مورخه 97/4/23 س��اعت 10 
صبح در این ش��عبه بازپرس��ی حضور یابد، بدیهی است در صورت عدم حضور در موعد مذکور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم 
معرفی کفیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد ش��د. این آگهی در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری 

درج می شود. آ- 9703586
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب قم- بخشی

شماره درخواست: 9710462505500003
شماره پرونده: 9609982502700250

شماره بایگانی شعبه: 970147
تاریخ تنظیم: 1397/03/07

شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قم
آگهی ابالغ وقت تحقیقات بدوی و احضار متهم

بدین وس��یله متهم پرونده کالس��ه 970147 ش��عبه پنجم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب قم، حسین ملک محمدی 
فرزند پناهعلی که به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشند و حسب گزارشهای واصله فعاًل مجهول المکان و متواری 
می باشند، ابالغ می گردد که جهت انجام تحقیقات اولیه و دفاع از اتهام منتسبه در روز یکشنبه 1397/4/24 ساعت 09/00 
صبح در ش��عبه پنجم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب قم واقع در خیابان ساحلی حاضر گردد و در صورت عدم حضور 
در وقت مقرر و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، این مرجع در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد این آگهی در اجرای ماده 174 قانون آیین 

دادرسی کیفری در یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می شود. آ- 9703587
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب قم- بخشی

شماره درخواست:    9710465633900006شماره پرونده: 9509985635100632 شماره بایگانی شعبه: 960383
تاریخ تنظیم: 09  / 03 /   97

آگهی ابالغ دادنامه
احتراما پیرو اگهی 9710465633900001 – 21 / 01 / 1397 در خصوص اتهام آقایان 1- اس��ماعیل ش��ه بخش شاوزی 
مش��هور به محمد امین فرزند الل محمد دایر به مش��ارکت در حمل یکصد و چهل و هفت کیلو و س��یصد گرم تریاک 2- 
رس��ول رخش��انی فرزند رحمان به اتهام معاونت در حمل یکصد و چهل و هفت کیلو و سیصد گرم تریاک به موجب دادنامه 
9709975633900123 – 07/ 03 /  1397 این دادگاه متهم ردیف اول به تحمل پانزده س��ال و یک روز حبس تعزیری 
و پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه و یک میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم حمل مواد مخدر محکوم که در 
حال حاضر بلحاظ عدم شناس��ایی این گونه اموال این قس��مت از مجازات منتفی است و متهم ردیف دوم به تحمل ده سال 
و یک روز حبس و پرداخت مبلغ س��یصد و ش��صت و یک میلیون ریال جزای نقدی صادر گردیده اس��ت . رای دادگاه غیابی 
و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف همان مدت قابل فرجام خواهی در 

دیوان عالی کشور است 9703556
 نخعی کرقند - مدیر دفتر دادگاه انقالب قاین



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه  13 خرداد 1397  18 رمضان 1439 3 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8701    

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

جواد كريمى قدوسى: وزارت اطالعات نامه خودش درباره دوتابعيتى ها را تكذيب مى كند  دانشجو: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به اظهارات اخير وزير اطالعات 
مبنى بر تكذيب آمار باالى 200 نفرى مديران دو تابعيتى گفت: ما همان نامه وزارت اطالعات را با نظر خودشان منعقد كرديم تا قضاوت در اين خصوص با خوانندگان باشد. حال عجيب است كه آقايان نامه خود را 

تكذيب مى كنند. در اين گزارش به صراحت آمده پاسخ استعالمات 210 نفر از كل استعالمات در 19 حوزه به علت اينكه دو تابعيتى بوده اند، منفى بوده است. 

مجتبى ذوالنورى: روحانى حال كار كردن ندارد
در  قم  مــردم  نماينده  خانه ملت: 
مجلس گفت: احمدى نژاد اســتبداد 
رأى داشت و روحانى حال كار كردن 
ندارد. وقتى برف تهران آمد، روحانى 
چند روز از خانه خــود بيرون نيامد. 
بنابراين مشــخص است نمى تواند بر 
وزير راه خود اشراف داشته باشد. قرار 
گرفتن اســحاق جهانگيرى در كنار 

روحانى در مناظرات از همين منظر بود، روحانى اشراف و اطالعات الزم را نداشت، به 
نظر روحانى در زرورق زندگى تشــريفاتى و رفاه زدگى است و در نتيجه نمى تواند بر 
امور مسلط باشد. در اظهارات اخير هم رئيس جمهور اذعان داشت كه وزارت ارتباطات 
2 ميليون شغل مى بايست ايجاد كند، اما وزير ارتباطات بى خبر از اين موضوع اعالم 
كرد كه آقاى روحانى از فرط خستگى اشتباه اعالم كردند و منظور ايشان 200 هزار 

شغل بوده است.

حسين كاشفى: اصالح طلبان نجفى را تحقير كردند
فردا: معاون اجرايى حزب اتحاد ملت 
گفت: نجفى از طــرف اصالح طلبان 
خيلى حمايت نشــد و مخالفين هم 
برخورد بســيار بدى كردند. ساعت ها 
ايشان را براى اينكه ادبش كنند پشت 
در نگه داشتند، برخورد هاى سخيفى 
كردند و اين ها از موضوعاتى است كه 
امروز و فردا مشكل باشد كه با جزئيات 

بگوييم، اما يك روزى اين ها ســرباز مى كند و مشخص مى شود. به نظر من تحقير 
كردن آقاى نجفى رويش تأثير مهمى گذاشــت. البته ايشان بيمارى هم داشتند و 
عنوان مى شــد كه ايشان سرطان پروستات داشتند. به قول پزشكى در بين سرطان 
ها، سرطان پروستات مثل سرماخوردگى مى ماند. معالجات هم خيلى طوالنى نيست 
و دوران نقاهت آن هم چند هفته است. به همين دليل اين دليل را موجه نمى دانم 
كمااينكه ايشان چند وقت پيش عمل كردند و مسئله حل شد. خوب شد يك ماه، دو 

ماه مثالً بگويند فالن كس هست و من مى روم براى معالجاتم.

سردار بهمن كارگر: اگر َمردند از اين همه هنرمند 
شريف دفاع كنند

فارس: رئيــس بنياد حفــظ آثار و 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس گفت: 
متأســفانه اين روزها مطالبى منتشر 
مى شود كه آدم متحير مى ماند. عده اى 
افراد معلوم الحال و فاســد را الگوى 
سينماى ايران معرفى مى كنند. بايد 
ببينيم ما براى چه انقالب كرديم و چه 
كسانى بودند كه اداره كننده كاباره ها 

بودند؟ خدا مى داند اگر در كشور انقالب نمى شد، ديگر خبرى از دين در كشور نبود. 
حاال بعضى ها نامه مى نويسند به رئيس جمهور كه بهروز وثوقى را بياوريد. آيا اين ها 
از روى خانواده شهدا خجالت نمى كشند؟ اين عنصر فاسد يعنى بهروز وثوقى عنصر 
طاغوت بود. برويد ببينيد فردين چه صحبت هايى در مورد او بيان مى كند. اصالً چه 
كسى مانع آمدن او به كشور بوده و اصالً چه كسى باعث رفتن او شد؟ وثوقى پرونده 
قضايى و شاكى خصوصى دارد و عليه شهدا آثارى ارائه كرده است. اينهمه بازيگر كه 
بعد از انقالب كارشــان را ادامه دادند و كسى جلوى آن ها را نگرفت. سؤال اينجاست 
كه اآلن مشــكل سينماى ايران نبود بهروز وثوقى است؟ اگر مردند از سينماى ايران 
و اين همه جوان هنرمند شريف كه كم هم نيستند دفاع كنند. هنرمندان مشكالتى 

چون بيمه هم دارند.

چهره ها

 سياست  بحث بر سر آغاز مذاكرات موشكى 
ايران و كشورهاى اروپايى، با صحبت هاى على 
شمخانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى، در 
گفت و گوى مديريت شده با شرق وارد مرحله 
جديدى شد. در حقيقت بحث از آنجا جدى تر 
شد كه شمخانى هيچ اشاره اى به اين ماجرا 
نكرد و صرفاً به بيان تجربه تاريخى كشورمان 
در رســيدن به قدرت موشكى بسنده كرد. 
شــمخانى در ادامه قول داد كه موشك هاى 
ما از برد تهديدهاى ما فراتر نرود و همچنين 
گفت كه هيچ گاه موشك هايمان را براى حمله 
به كار نخواهيم برد. شمخانى از توسعه صنعت 
موشكى آنچنان كه امير حاتمى، وزير دفاع در 

4خرداد گفته بود حرفى به ميان نياورد.
امير حاتمى در حاشــيه مراسم بزرگداشت 
چهار خــرداد روز مقاومت و پايدارى دزفول، 
گفت: در حوزه موشكى و دفاعى با هيچ كس 
مذاكــره نخواهيم داشــت و در اين حوزه با 

سرعت بيشترى راه را ادامه خواهيم داد.

 ماكرون چه گفت؟
شمخانى همچنين درباره موضع گيرى اخير 
كشورهاى اروپايى بويژه آلمان و فرانسه حرفى 
نزد. رئيس جمهور فرانسه در ديدار با پوتين 
كه 8خرداد برگزار شــد، از ضرورت شــروع 
مذاكرات هسته اى گفته بود و ادامه داد: من 
و رئيس جمهور پوتين در اين موضع اشتراك 
نظر داريم كه مى خواهيــم اين چارچوب را 
كه براى امنيت منطقه ضرورى است، حفظ 
كنيم. من پيش از اين هم به رئيس جمهور 
پوتين و ديگران درباره برنامه موشــك هاى 
بالستيك، برنامه هسته اى ايران پس از سال 
2025 و برخــى موضوعات منطقه اى ايران، 
گفته ام. ما گفت وگو در مورد اين موضوعات 
را با رئيس جمهور روحانــى آغاز كرده ايم و 
معتقديــم كه اگر همه ما به تعهداتى كه در 
ســال 2015 پذيرفتيم، پايبند باشيم، اين 

گفت وگوها كامالً امكان پذير است.
اين خبر شــوكه كننده ماكرون يعنى شروع 
مذاكــرات موشــكى و برخــى موضوعات 
منطقه اى آن قدر غافلگير كننده بود كه حتى 
پوتين هم از شنيدن آن جاخورد و با تعجب 

به ماكرون خيره شد. اگرچه در ادامه پوتين 
با تأكيد بر ضرورت حفظ توافق هســته اى، 
تحريم هاى يكجانبه را نامشــروع خواند و به 
اروپا هم توصيه كرد تالش براى حفظ برجام 
را به مســائل غيرهســته اى گره نزند، اما تا 
انتهاى آن نشست خبرى مشترك هنوز هم 

از اين خبر ماكرون متعجب به نظر مى رسيد.
يك روز پــس از اين اظهار نظر ماكرون، كه 
از ديد رسانه هاى كشــورمان دور مانده بود 
و همه بســادگى از كنارش رد شــده بودند، 
اظهار نظر يكى از مقامات سابق تيم مذاكره 
هسته اى مثل بمب خبرى حواس ها را دوباره 
جمع كرد. ســعيد جليلى در سخنانى يك 
ســؤال مطرح كرد: اگر مذاكرات موشكى با 
اروپا صحت نــدارد، چرا دولت آن را تكذيب 

نمى كند؟
بازتاب اين ســؤال در فضاى رسانه اى نه تنها 
به پاسخگويى دولت منجر نشد، بلكه سرآغاز 
تخريب رسانه اى نماينده رهبر معظم انقالب 

در شوراى عالى امنيت ملى قرار گرفت.
پس از اين سخنان، ابوطالبى، مشاور سياسى 
روحانى در اظهاراتى بدون اينكه درباره سؤال 
جليلى حرفى بزند، بخشى از سخنان جليلى 
را كه ربطى به مذاكرات موشــكى نداشت، 
مطرح كرد و گفت: شما 6 سال پيش پشت 
فرمان اين ماشــين بوديــد؛ آن قدر از چراغ 
قرمز گذشــتيد، ورود ممنوع رفتيد، توقف 
مطلقاً ممنوع ايســتاديد و... تا خسارت ها و 

جريمه هاى آن 1000 برابر قيمت ماشــين 
شــد، سپس ماشــين را به دره فصل هفت 
منشور انداخته و گفتيد اين ها كاغذ پاره است. 
اين ارثيه دوران شــوم ماشين بازى و تمرين 

رانندگى جنابعالى است.
جليلى پيش از اين گفته بود: برجام مانند اين 
بود كه يك ماشين يك ميليونى را به مبلغ 
يك ميليارد خريدارى كنيم، اما طرف مقابل 
پس از آنكه بخشــى از پــول را از ما گرفت، 
از دادن ماشــين خوددارى كند و با ماشين 
فرار كند و سپس شركاى او به شما بگويند 
بايد بقيه اقساط ماشين را بدهيد و بعد هم 
گفته شــود يك مزاحم از معامله خارج شد! 
مهم ترين ايراد برجام همين اســت كه ايران 
بايد تعهدات كامل خــود را اجرا كند، اما نه 
تنها ضمانتى براى اجــراى تعهدات آمريكا 
وجود ندارد، بلكه وقتى بر شرارت هاى خود 
مى افزايد، گفته مى شــود دســتاورد برجام 

شكست اخالقى آمريكاست.

 آشنا هم وارد عمل شد
بعد از ابوطالبى نوبت به حســام الدين آشنا 
رسيد تا بدون پاسخ گفتن به سؤال جليلى، 
بگويد: آقاى دكتر جليلى مرقوم فرموده اند: 
اينكــه اوباما پس از برجــام گفت اگر توافق 
صورت نمى گرفت، تحريم ها خود به خود فرو 
مى پاشيد عين واقعيت است. براساس اعالم 
رسمى مســئوالن وقت وزارت نفت و اذعان 

مسئوالن فعلى در سال هاى 90 تا 92 در اوج 
تحريم ها بيشترين سكوهاى نفتى در حال 
فعاليت بودند كه اين مسئله موجب تعجب 
دشمنان شده بود. خدمتشان عرض مى شود: 
به ســخنان اوباما كه براى مصرف داخلى در 
آمريكا بيان شده، اســتناد مى كنيد و آن را 
براى مصرف داخلى در ايران خرج مى كنيد. 
سخنان ظريف را كه براى مصرف خارجى در 
آمريكا بيان شده را هم براى مصرف داخلى در 
ايران خرج مى كنيد. در دوران مذاكرات هم به 
زبان داخلى با طرف خارجى سخن مى گفتيد. 
ظاهراً شما كالً مرد سياست داخلى هستيد نه 

سياست خارجى.
بعيدى نژاد، ســفير ايران در لندن و تاجيك، 
سفير سابق ايران در اردن هم و بدون پاسخ 
به سؤال اصلى او درباره مذاكرات موشكى و 
ادعــاى ماكرون، بخش هــاى ديگرى از اين 
سخنان جليلى را به شكل كلى مطرح كرده اند 

و به او پاسخ داده اند.
آيــا اين موضع گيرى هــاى دولتى ها، يعنى 
اينكه به دنبال مخفى كردن ماجراى مذاكرات 
هســتند يا هنوز هم در فاز دفــاع از برجام 

تالش دارند دســتاورد دولت 
را تقديــس كنند؟ قطعا اين 
اعــالم موضع هــا در توئيتر 
ادامه خواهد داشــت و ديگر 
دولت  حامى  شخصيت هاى 
هم بــه اين ســوال جليلى 
واكنش نشــان خواهند داد 
اما آنچه مهم است اين است 
كــه در فضــاى غيرمجازى 
دو نكته الزم اســت روشن 
شــود: اول آنكه، براساس آيه 
شــريفه «ان جائكم فاســق 
بنبا فتبينوا...» ما به ماكرون 
اعتماد نمى كنيم لكن جهت 
تنوير افكار عمومى و تبين، 

دولــت آن را تكذيب مى كند يا صحت دارد 
و مذاكرات موشــكى شروع شده است؟ دوم 
اينكه اگر اين خبر صحــت دارد و مذاكرات 
شروع شده اســت، تاچه موقع قرار است به 

برجام هاى جديد ادامه دهيم؟

فرافكنى هاى جديد پيرامون برجام ادامه دارد 

سلبريتى ها صداى همهسكوت پر ابهام درباره مذاكرات موشكى
را درآوردند

سياست: سلبريتى ها هميشه حواشى مربوط 
به زندگى شــخصى خود را داشته اند؛ از ازدواج 
و طالقشان تا دوستى هايشان اما طى دو سال 
اخير با ورودشــان به سياســت صداى همه را 
درآوردنــد، جامعه آن ها را بــا تبليغات در ايام 
انتخابات 96 و پشيمانى بعد از آن مى شناسد، 
اما در ماه هاى اخير، حواشى اين سلبريتى ها در 
زلزله كرمانشاه هم صداى همه را درآورده است. 
فرهاد تجرى نماينده مردم سر پل ذهاب گفته 
اســت كه خانم «ك» تاكنون مبلغ 5 ميليارد 
جمع آورى و اعالم كرده كه 2,5 ميليارد تومان 
را در مناطق زلزله زده هزينه كرده است، اما با 
بررسى مشخص شد تنها 750 ميليون تومان از 
مبلغ مورد نظر را خرج كرده است واالن از نقش 
يك خير به يك پيمانكار تبديل شده و با انعقاد 
قرارداد با مالكان و دريافت اختياراتى شروع به 
ساخت و ساز كرده است. حتى اسكورت همراه 
اين خانم با مردم زلزله زده درگير شده و آن ها 
را كتك زده اند.» البتــه انتقاد اصلى به برخى 
جريان هاى سياســى است كه براى رسيدن به 
قدرت از شهرت سلبريتى ها استفاده و آن ها را 

بزرگ كردند.

پاسخ يك منتقد برجام 
به بعيدى نژاد

سياســت: حميد بعيدى نژاد سفير ايران در 
انگليس در توييتر نوشــته بــود: حاال ايران در 
برجام اشــتباه كرد، متن را دقيق مذاكره نكرد 
و اعتماد بيخودي كرد. اروپا، كانادا، ژاپن، روسيه 
و چين به عنوان اعضاي معاهده آسيا-پاسيفيك 
يا معاهده آب و هوايي پاريس يا نفتا كه ترامپ 
همــه را رها كرد، چطور؟ چــرا به جاي ديدن 
علت واقعي و مالمت دشمن، خودمان را تحقير 
و تضعيف مي كنيم؟ اما سيدياســرجبرائيلى 
كارشــناس اقتصادى پاسخش را اين گونه داد: 
تفاوتش اين اســت كه اروپا و چين و ديگران 
اقتصادشــان را پنج ســال معطل اين توافق ها 
نكردند، آب خوردنشان را به اين معاهدات گره 
نزدند، براى رسيدن به اين توافق ها كشورشان 
را زير بار بى ســابقه ترين بازرسى هاى امنيتى 

نبردند، صنعت هسته اى شان را به فنا ندادند.

ذره بين

خبر شوكه كننده 
ماكرون يعنى شروع 

مذاكرات موشكى 
و برخى موضوعات 

منطقه اى آن قدر 
غافلگير كننده بود 

كه حتى پوتين 
هم از شنيدن آن 

جاخورد و با تعجب 
به ماكرون خيره 

شد 

بــــــــرش

در  قم  مــردم  نماينده   :
مجلس گفت: احمدى نژاد اســتبداد 
رأى داشت و روحانى حال كار كردن 
ندارد. وقتى برف تهران آمد، روحانى 
چند روز از خانه خــود بيرون نيامد. 
بنابراين مشــخص است نمى تواند بر 
وزير راه خود اشراف داشته باشد. قرار 
گرفتن اســحاق جهانگيرى در كنار 

: معاون اجرايى حزب اتحاد ملت 
گفت: نجفى از طــرف اصالح طلبان 
خيلى حمايت نشــد و مخالفين هم 
برخورد بســيار بدى كردند. ساعت ها 
ايشان را براى اينكه ادبش كنند پشت 
در نگه داشتند، برخورد هاى سخيفى 
كردند و اين ها از موضوعاتى است كه 
امروز و فردا مشكل باشد كه با جزئيات 

: رئيــس بنياد حفــظ آثار و 
نشــر ارزش هاى دفاع مقدس گفت: 
متأســفانه اين روزها مطالبى منتشر 
مى شود كه آدم متحير مى ماند. عده اى 
افراد معلوم الحال و فاســد را الگوى 
سينماى ايران معرفى مى كنند. بايد 
ببينيم ما براى چه انقالب كرديم و چه 
كسانى بودند كه اداره كننده كاباره ها 

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):
از علم، در لسان قرآن بسيار تمجيد شده است، لكن 

در كنارش تقوا.

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)  
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دستاوردهاى ميدانى نيروهاى انصاراهللا در برابر متجاوزان ادامه دارد

سايه موشك هاى يمنى بر سر امارات
 بين الملل  ارتش و كميته هاى مردمى يمن 
اخيراً ضربات ســهمگينى را بر پيكره متجاوزان 
سعودى و مزدوران آن ها در جبهه هاى مختلف 
نبــرد در اين كشــور وارد آورده انــد. نيروهاى 
يمنى طى روزهاى اخير تعدادى از هواپيماهاى 
جاسوسى، بالگردها و جنگنده هاى رژيم سعودى 
را بر فراز آسمان ساقط كرده اند؛ اقدامى كه خشم 
مقامات ســعودى و متحدان آمريكايى آن ها را 

برانگيخته است.
در همين ارتباط، يك منبــع نظامى در وزارت 
دفاع يمن اعــالم كرد: نيروهــاى دفاع هوايى 
جنبش انصاراهللا يك فروند بالگرد آپاچى ارتش 
عربستان را در آسمان پايگاه جحفان در جيزان 
سرنگون كردند. منبع مذكور تأكيد كرد كه همه 
سرنشــينان اين بالگرد كشته شدند. همچنين 
نيروهاى يمنى يك فروند پهپاد جاسوسى متعلق 
به ائتالف متجاوز سعودى را در منطقه اى مرزى 
در جنوب عربستان هدف قرار دادند. اين پهپاد 
كه با هدف جاسوسى از مواضع نيروهاى يمنى به 
اين منطقه اعزام شده بود، با آتش پدافند ارتش 

و كميته هاى مردمى يمن ساقط شد.
در هميــن حــال، اوايــل خرداد نيــز ارتش و 
كميته هــاى مردمى در جريــان عمليات عليه 
ائتالف ســعودى موفق شدند يك پهپاد وابسته 
به متجاوزان را ســرنگون كنند. روند ســريالى 
ساقط شدن هواپيماها، بالگردها و جنگنده هاى 
رژيم سعودى بر فراز آسمان يمن توسط ارتش 
و كميته هاى مردمى اين كشور موجى از هراس 
و وحشــت را بر صفوف ســعودى ها و متحدان 
آمريكايى آن ها حاكم ساخته است؛ به گونه اى 
كــه آن ها در حال حاضر از هيچ تالشــى براى 
منحرف ســاختن افكار عمومى از شكست هاى 
ميدانى خود در نبرد با فقيرترين كشــور عربى، 

دريغ نكرده و نمى كنند. 
با اين حال، دستاوردهاى ميدانى نيروهاى يمنى 
عليه ســعودى ها و مزدوران آن ها تنها به هدف 

قــرار دادن هواپيماها و جنگنده هاى آن ها ختم 
نمى شــود؛ بلكه هدف قرار گرفته شدن مواضع 
نظامى راهبردى سعودى ها و مزدوران در مناطق 

مختلف را نيز در بر مى گيرد. در همين ارتباط، 
چندى پيش يگان موشكى ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن با پرتاب يك فروند موشك بالستيك 

از نوع «قاهرام2» يكى از مواضع مزدوران ائتالف 
متجاوز سعودى را هدف قرار دادند.

اين موشك به پادگان و محل استقرار مزدوران 
ائتالف ســعودى در منطقه «اللبنات» واقع در 
استان الجوف اصابت كرد. همچنين يك منبع 
نظامى يمنى اعالم كرد كه نيروى هوايى يمن 
اتاق هاى عمليات فرماندهى مــزدوران ائتالف 
سعودى را در جبهه ساحل غربى هدف قرار داد. 
از ســوى ديگر، يگان موشكى نيروهاى ارتش و 
كميته هاى مردمى يمن با پرتاب چند موشك 
بالستيك، مواضع متجاوزان ائتالف سعودى در 

جبهه ساحل غربى را هدف قرار دادند.
اين دســتاوردهاى ميدانــى در حالى محقق 
شــدند كه نمى توان نقش متحدان عربستان 
ســعودى در جنگ بيش از ســه ســاله عليه 
يمن را ناديده گرفت و به آســانى از كنار آن 
عبور كرد. در حال حاضر متحدان منطقه اى و 
بين المللى عربستان سعودى و در رأس آن ها 
امارات متحده عربــى و اياالت متحده آمريكا 
نقش بســزايى را در كشــتار مردم بى دفاع و 
بى گناه يمن ايفا مى كنند. علت پررنگ تر شدن 
نقش متحدان ســعودى در جنگ يمن نيز به 
شكســت رياض در اين جنگ بــاز مى گردد؛ 
چراكه مقامات ســعودى خــود به اين نتيجه 
رســيدند كه به تنهايى قادر به غلبه بر مردم 

يمن و نيروهاى مقاومت اين كشور نيستند. 
در همين راســتا، «عبدالملــك الحوثى» رهبر 
انصاراهللا يمن در سخنان تلويزيونى خود گفته 
است: نبرد ساحل غربى يمن بر پايه تصميمات 
آمريكا آغاز شده و افسران سعودى و اماراتى كه با 
اتاق هاى عمليات آمريكا و اسرائيل و انگليس در 
ارتباط هستند آن را مديريت مى كنند. وى افزود: 
محال است كه ائتالف سعودى بتواند اين نبرد 
را به نفع خود به پايان برساند. دشمن مى تواند 
درگيــرى جديدى در الحديــده ايجاد كند، اما 

محال است بتواند آن را به پايان برساند.

اخبار جهان

«تاد» سفير سياسى نظامى 
جديد آمريكا در آلمان 

بين الملل: بتازگى اخبارى مبنى بر استقرار 
ســامانه دفاع ضد موشــكى تاد در آلمان در 
رسانه هاى گروهى منتشر شده است. آمريكا 
پس از آنكه ســامانه دفاع موشكى خود را در 
كشورهاى رومانى و لهســتان مستقر كرد، 
تصميم گرفته تا اين بار به سراغ آلمان برود. 

ســامانه دفاع ضد موشكى تاد يك سامانه با 
برد باال اســت كه سيســتم هاى تجهيزاتى 
آن به آســانى قابــل انتقال بــوده و قابليت 
مقابله و محدودســازى سامانه هاى موشكى 
حمله كننده را در محدوده جغرافيايى 200 
كيلومتــر و ارتفاع بيــش از 150 كيلومتر 

برخوردار است.
شركت سازنده ســامانه تاد شركت الكهيد 
مارتين است. اين سيستم دفاع ضد موشكى 
تركيبى از پنج بخش اســت كه عبارتند از: 
«النچر (ســكوى پرتاب يا پرتابگر موشــك 
بالستيك)»، «رادار»، «سيستم كنترل آتش» 

و «سامانه ها و واحدهاى ارتباطى».
دست اندركاران ســاخت اين سامانه درباره 
تاد مى گويند: سامانه دفاع ضد موشكى تاد با 
ايجاد يك سپر دفاعى از پايگاه هاى تاكتيكى و 
راهبردى در خارج از محدوده جوى حفاظت 
مى كند. اين سامانه همچنين توانايى دارد تا 
پيــش از پرتاب هدف را پيش بينى كند. تاد 
هنگام پرتاب وزنــى معادل 900 كيلوگرم و 

بردى حدود 150-200 كيلومتر دارد.
درباره ديگر ويژگى هاى سامانه دفاع ضد موشكى 
«تــاد» بايد گفــت كه اين ســامانه مى تواند 
موشك هاى بالستيك با برد كوتاه و متوسط را 
در مرحله نهايى پرواز مورد اصابت قرار داده و 
همچنين داراى فناورى ضربه و انهدام اســت. 
سامانه تاد در ماه مى سال 2008 ميالدى براى 
نخستين بار و پس از آن در اكتبر سال 2009 
ميالدى براى دومين بار عملياتى شد. آمريكا 
پيش از آلمان از اين سامانه دفاع ضد موشكى 
در گوام و هاوايى استفاده كرده بود. از آنجايى 
كه ســاخت، راه اندازى و استقرار اين سامانه 
دفاع ضد موشــكى هزينه زيادى در بر دارد، 
اما كارشناسان معتقدند كه با وجود اين موارد 
آمريكا هنوز نمى تواند منافع خود را در برابر يك 
حمله موشكى بالستيك از جانب كره شمالى 
كامالً مصون بداند.پيشتر آمريكا با هدف مقابله 
با حمله احتمالى كره شمالى سامانه تاد را در 
منطقه «سئونگجو» در فاصله 300 كيلومترى 
جنوب سئول مستقر كرده بود. اكنون پس از 
خروج يكجانبه آمريكا از توافق هسته اى ايران 
اين كشور تصميم گرفته تا با تجهيز كشورهاى 
اروپايى راهــى براى به اصطالح تأمين امنيت 
آمريكا پيدا كند. لهستان و رومانى ايستگاه هاى 
نخست براى استقرار سامانه هاى دفاعى آمريكا 
بود و اكنون شهر رامشتاين آلمان را به عنوان 

هدف جديد انتخاب كرده است. 

سانچز به عنوان نخست وزير 
جديد اسپانيا سوگند ياد كرد

فارس: «پدرو سانچز» سياستمدار كه رياست 
حزب سوسياليست (PSOE) را بر عهده دارد، 
در كاخ «ســرتوئال» در حضور فليپ ششم 
پادشاه اســپانيا به عنوان نخست وزير جديد 
اين كشور ســوگند ياد كرد.اين سياستمدار 
46 ساله،  جانشين «ماريانو راخوى» از حزب 

مردم با گرايش هاى محافظه كار مى شود. 
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العامرى: مصمم به بازگرداندن عظمت دولت عراق هستيم
گزارش خبرى

 بين الملل  رهبران دو ائتالف پيروز در انتخابات پارلمانى 
بزرگ ترين  تشكيل  مسير  در  جديد  مرحله اى  وارد  عراق، 
فراكسيون پارلمان اين كشور شدند كه مى تواند راه را براى 

تشكيل دولت آينده و انتخاب نخست وزير جديد فراهم كند.
مشرق ريسان، در گزارشى در پايگاه روزنامه چاپ لندن نوشت، 
مقتدا صدر، رهبر ائتالف سائرون، كويت را به عنوان اولين مقصد 
خود انتخاب كرد تا كشورهاى منطقه را از برنامه ريزى هاى خود 

براى مرحله آتى مطلع كند.
اين درحالى است كه هادى العامرى، رهبر ائتالف الفتح تصميم 
گرفت كه با سفيران كشورهاى عربى وغربى در بغداد پايتخت 
عراق ديدار كند.العامرى كه رهبرى ائتالفى متشكل از رهبران 
گروه هاى مسلح شيعه را در قالب الحشد الشعبى برعهده دارد، 
به نمايندگان كشورهاى عربى و غربى اعالم كرد كه مى خواهد 
شكوه وعظمت عراق را بازگرداند و اينكه سالح به طور انحصارى 
در دست دولت باشد و همچنين براى برقرارى روابط حسنه با 

كشورهاى دنيا در زمينه هاى مختلف تالش خواهد كرد.
العامرى در نشســتى خبرى با سفيران كشورهاى ياد شده در 
بغداد گفــت: ما مصمم به بازگرداندن عظمــت دولت عراق و 
اعمال قانون و انحصارى كردن سالح براى دولت هستيم. هادى 

العامرى همچنين خواهان ترميم بافت اجتماعى عراق است.
هادى العامرى تأكيد كرد: ما خواهان روابط با همه كشورها در 
همه زمينه ها هستيم و فقط به برقرارى روابط با رژيم اشغالگر 
صهيونيست تمايلى نداريم. العامرى همچنين بر لزوم تشكيل 

ائتالف عربى براى مقابله با تروريسم تأكيد كرد.
رهبر ائتالف الفتح با اشاره به تخلف هاى صورت گرفته در جريان 

انتخابات پارلمانى عراق در 12 مه گذشته گفت كه دليلى براى 
لغو نتايج انتخابات وجود ندارد.

العامرى ادامه داد، هر گروهى حق دارد يك نفر را براى تصدى 
پست هاى سه گانه (رياست جمهورى، نخست وزيرى، رياست 

مجلس) نامزد كند.
وى تأكيد كــرد، ائتالف هاى جديد بايد بــا تكيه بر وحدت و 
همبستگى ملى تشكيل شوند و همه فهرست ها پاى ميز مذاكره 

حاضر شده و گفت وگوى فراگير ملى انجام دهند.
از سال 2003، يك توافق سياسى موجب شد كه سمت رياست 
جمهورى به كردها اختصاص يابد. اين درحالى است كه سمت 
نخست وزيرى به شيعيان و سمت رياست مجلس به اهل تسنن 
اختصاص يافت.اما كميســارياى عالى حقوق بشر كه يك نهاد 
غيردولتى است، مخالفت خود را با اين تقسيم بندى اعالم كرد 
و در نظر گرفتن حق همه گروه هاى عراقى در تصدى سه پست 

رياستى ياد شده را خواستار شد.
على البياتى، عضو كميســارياى عالى حقوق بشر و سخنگوى 
آن به القدس العربى گفت: اعالميه جهانى حقوق بشر بر اصل 
مساوات بين مردم تأكيد دارد زيرا براساس قانون، هيچ تبعيضى 

بين افراد درزمينه حقوق و آزادى ها وجود ندارد.
وى تأكيد كرد: مادامى كه طوايف و قوميت هايى مانند تركمن، 
مسيحى، صائبه، ايزدى، فيلى يا كاكائى شركاى وطن هستند، 
هيچ مانعى وجود ندارد كه رئيس جمهورى يا نخســت وزير يا 

رئيس پارلمان از يكى از اين قوميت ها يا طوايف باشد.
على البياتى افزود: همه مردم عراق، حق دستيابى به فرصت هاى 
شغلى را دارند و بايد زمينه و فرصت كار براى جوانان فاقد كار 
كه حدود يك دهه است هيچ شغلى ندارند، فراهم شود تا زمينه 

مشاركت آن ها در ساختن كشور نيز ايجاد شود.
تكيه به تقسيم بندى سمت ها بر اساس نژاد و طايفه دركشور، 
بدون درنظر گرفتن شايســتگى هاى افراد به طور آشــكار بر 
مشــاركت مردم در انتخابات تاثير گذاشت و موجب نارضايتى 
مردم از روند سياســى شــد. درنتيجه، بازنگرى واقعى در اين 

فرايند، ضرورى به نظر مى رسد.
سخنگوى كميسارياى عالى حقوق بشر از همه مسئوالن دولتى 
ذيربط خواســت كه بندهاى توافق بين المللى را براى از بين 

بردن اشكال مختلف تبعيض نژادى واحترام به حقوق همگان 
اجرا كنند. بويژه اينكه، عراق اين توافق نامه را امضا كرده است 
و براساس اين توافقنامه، همگان فرصت هاى مساوى در زمينه 
كار و برخوردارى از زندگى شرافتمندانه را دارند.پارلمان عراق، با 
قدرت تصميم گيرى براى انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير، 

مركز اصلى تصميم گيرى در باره اين كشور است.

 لغو 10 درصد آرا
كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق روز پنجشنبه گذشته 
اعالم كرد، تصميم پارلمان مبنى بر لغو بخشى از نتايج انتخابات 
پارلمانى اخير و شمارش دستى ده درصد از آراى صندوق هاى 
راى را نخواهد پذيرفت.معن الهيتاوى، رئيس كميسارياى عالى 
مســتقل انتخابات عراق در نشستى خبرى در بغداد گفت كه 
تصميم پارلمان درباره لغو بخشى از نتايج و شمارش دستى آرا، 

با قوانين نافذ و در حال اجرا مغايرت دارد.
وى اظهار داشت كه اين كميساريا منتظر تصميم دادگاه عالى 
فدرال به عنوان عالى ترين نهاد قضايى كشور مى ماند تا به جار 
و جنجال ها درباره اينكه تصميم پارلمان با قوانين نافذ مغايرت 
دارد يا خير، پايان دهد و ســپس تصميم قضايــى الزام آور را 
دراين باره اتخاذ كند.كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق 
همچنين اعالم كرد كه 1875 مورد اعتراض به نتايج انتخابات را 

از گروه هاى سياسى دريافت كرده است.
ريــاض البدران رئيــس اداره انتخابات در كميســارياى عالى 
انتخابات، اين مسئله را درجمع خبرنگاران در مقر اين كميساريا 

در بغداد، عنوان كرد.
به گفته البدران، هيئت قضايى در كميسارياى عالى انتخابات در 
ده روز آينده به اعتراض ها رسيدگى مى كند و گروه هاى سياسى 
معترض به تصميمات هيئت قضايى در كميسارياى انتخابات، 
مى توانند اعتراض خود به اين تصميمات را به دادگاه عالى فدرال 
اعالم كنند و تصميمات اين دادگاه، نهايى و الزام آور خواهد بود.

رياض البدران از ســالمت انتخابات پارلمانــى عراق دفاع كرد 
و گفت، كميســارياى انتخابات، پنج مورد بررســى و تفحص 
را بر  روى دســتگاه هاى شــمارش رأى انجام داده و از درستى 

عملكرد آن ها اطمينان حاصل كرده است.

شهادت پرستار فلسطينىآمريكا قطعنامه كويت درباره غزه را وتو كرد
العالم: آمريكا در نشســت شــوراى امنيت 
پيش نويــس قطعنامه كويت كه خواســتار 
مخافظت از مردم فلسطين در كرانه باخترى 

و نوار غزه است را وتو كرد.
«نيكى هيلى»، نماينده آمريكا در ســازمان 
ملل قبل از اين رأى گيرى گفت اين كشــور 
به جاى قطعنامه كويت پيش نويس ديگرى 
ارائه كرده كه به گفته او مسئوليت را متوجه 

كسانى مى كند كه مقصران اصلى هستند.
او مدعى شد گروه حماس بايستى مسئوليت 
اوضاع فعلى در غــزه را به عهده بگيرد و از 
اعضاى شوراى امنيت خواست به قطعنامه 

كويت رأى ندهند.
نماينده كويت بعد از وتوى قطعنامه توسط 
آمريــكا گفت: «پيامى كه اين شــورا امروز 
فرســتاد اين اســت كه يك قدرت اشغالگر 
از قوانين بين المللى مســتثنا شده است». 
كويت پيش نويس اين قطعنامه را دو هفته 

پيش ارائه داد. نســخه اوليــه اين قطعنامه 
خواستار تشكيل يك نهاد بين المللى براى 
محافظت از فلسطينى ها در برابر جنايت هاى 
رژيم صهيونيســتى در نوار غزه بود.روزنامه 
آناتولى تركيه به نقل از يك دســتيار رجب 
طيــب اردوغان، رئيس جمهور اين كشــور 
نوشت: «وتوى قطعنامه خواستار محافظت از 
مردم فلسطين توسط آمريكا نشان مى دهد 
واشنگتن جانب اصحاب قدرت را مى گيرد نه 

اصحاب حقيقت».

مهر: وزارت بهداشــت فلســطين با صدور 
بيانيه اى ضمن محكــوم كردن اقدام عمدى 
ارتش رژيم صهيونيستى در هدف قرار دادن 
«رزان النجار» پرستار فلسطينى گزارشى از 
شــهادت او ارائه داده اســت.وزارت بهداشت 
فلســطين اعالم كرد رزان النجار 21 ســاله 
از اوليــن روزهاى آغاز تظاهرات بازگشــت 
در نوارغــزه به كادر امدادى براى رســيدگى 
بــه مجروحان اين تظاهرات پيوســته بود و 
از 30 مارس گذشــته تاكنون شاهد جرايم 
رژيم اشــغالگر قدس عليه زنــان، كودكان و 
تيم هاى پزشكى و خبرى و شهروندان بى دفاع 
تأكيد  فلسطينى بوده اســت.اين وزارتخانه 
كرده كه كادر پزشــكى مستقر در نوارغزه با 
روپوش هاى سفيد قابل شناسايى هستند و در 
حالى كه در حال انتقال مجروحان هســتند، 
دست هاى خود را باال مى برند به اين معنا كه 
قرار نيســت خطرى براى نيروهاى اسرائيلى 

ايجاد كنند، با اين حال نظاميان اسرائيلى به 
صورت مستقيم رزان را كه در حال انتقال يك 
مجروح بوده مورد هدف قرار داده و اين گلوله 
به سينه او اصابت كرده است.وزارت بهداشت 
فلســطين تأكيد كرد كه تيم هاى پزشكى و 
امدادى به فعاليت خود براى نجات جان مردم 
فلسطين به هر قيمتى ادامه خواهند داد.اين 
وزارتخانه از نهادهاى بين المللى خواســته 
تــا اقدامى جدى براى حمايــت از كادرهاى 

پزشكى و امدادى اتخاذ كنند.

حاشيه
هشدار موشكى يمن به ابوظبى
لقمان»  ســرتيپ ســتاد «شــرف غالب 
ســخنگوى نيروهــاى مســلح يمــن در 
اظهاراتــى خطاب به ســران امــارات، به 
آنان هشــدار داد كه ابوظبــى در تيررس 

موشك هاى يمن قرار دارد.
امارات عضو ائتالف سعودى عليه يمن است 
و عالوه بر اشــغال جنوب يمــن، هم اكنون 
هدايت عمليات نظامى عليه استان الحديده 

در ساحل غربى يمن را بر عهده دارد. 
به گزارش وبگاه شــبكه يمنى «المسيره»، 
شــرف لقمــان «ســرمايه گذاران در دبى و 
ابوظبى» را دعوت كرد تا سخنان او را «جدى 
بگيرند» و هشــدار داد كه تشديد اقدامات 

امارات در ساحل غربى يمن اقدام هاى قوى تر 
و غيرمنتظره ارتش و كميته هاى مردمى يمن 

را در پى خواهد داشت.
ســخنگوى نيروهاى مســلح يمن با بيان 
اينكه «ابوظبى ديگر از امروز امن نيســت 
و در تيررس موشك هاى يمن قرار دارد»، 
توضيــح داد كه آنچه رســانه هاى ائتالف 
ســعودى درباره پيروزى خود در ســاحل 
پيروزى هايى  غربى يمن منتشر مى كنند، 
خيالى است و «ارتش و كميته هاى مردمى 
موفق شــده اند بيشــتر مناطقــى كه در 
روزهاى گذشته اشغال شده بود، [از ائتالف 

سعودى] پس بگيرند».

حمله ائتالف آمريكايى به حومه «حسكه» سوريه
مهر: حمالت ائتالف بين المللى به اصطالح ضد داعش به ســركردگى آمريكا به 

سوريه بار ديگر فاجعه آفريد.
بر اساس اين گزارش، جنگنده هاى ائتالف آمريكايى به منطقه الشدادى در حومه 
جنوبى حسكه حمله كردند. به دنبال اين حمله هشت غيرنظامى سورى كشته 
و شــمارى ديگر كشته شدند. اين در حالى اســت كه روز گذشته نيز حمالت 
جنگنده هاى آمريكايى به ديرالزور سوريه هشت كشته برجاى گذاشته بود. چندى 
پيش نيز آمريكايى ها به كشته شدن بيش از 900 غيرنظامى در حمالت به سوريه 

و عراق اذعان كرده بودند.

شهادت جوان فلسطينى به ضرب گلوله
فارس: نظاميان رژيم صهيونيســتى به 
ســمت يك جوان فلسطينى در الخليل 
تيراندازى كردند و مدعى شدند وى قصد 
انجام عمليات با استفاده از خودرو داشته 

است.
بر اساس گزارش خبرگزارى «معا»، اين 
جوان فلسطينى در دم به شهادت رسيده 
و اين در حالى است كه شاهدان عينى اعالم كرده  اند او قصد زيرگيرى با خودرو 
را نداشته است. محل اين تيراندازى در نزديكى مسجد ابراهيمى در الخليل اعالم 

شده است.

بازگشت آوارگان سورى؛ اولين اولويت دولت جديد لبنان
فارس: «ايلى الفرزلى» معاون رئيس پارلمان لبنان اعالم كرد اولين پرونده اى كه 
پس از تشكيل دولت جديد لبنان مورد بررسى قرار خواهد گرفت، بازگشت آوارگان 

سورى به كشورشان خواهد بود.
معاون جديد رئيس پارلمان در گفت وگو با روزنامه «الشرق االوســط» از مخالفان 
مذاكره با دولت ســوريه براى بازگشــت آوارگان، در حالى كه همزمان مخالف با 
ماندن اين آوارگان در لبنان هم هستند؛ انتقاد كرد و گفت: مهم نيست كه بگويى 
من موافق با بازگشــت سورى ها هســتم، بلكه مهم اين است كه در راستاى اين 
موضوع، گام عملى بردارى. عده اى شــعار عدم ورود به مذاكره با دمشــق را سر 
مى دهنــد، اما (در خفا) كانال هايى براى هماهنگى در پرونده هاى مختلف مانند 

برق دارند.

هشدار سازمان شانگهاى 
در مورد اتحاد «داعش» و «القاعده»

فارس: «يوگينى سيسايف» مدير كميته اجرايى ساختار منطقه اى ضدتروريسم 
سازمان همكارى شانگهاى در نشست ضدتروريستى در «كراسنويارسك» روسيه 

گفت: گروه هاى تروريستى «داعش» و «القاعده» مى توانند متحد شوند.
سيســايف افزود: هم اكنون احتمال متحد شــدن گروه هاى تروريستى داعش و 

القاعده در چارچوب شاخه هاى فعال در كشورهاى مختلف وجود دارد.
وى گفت: در افغانســتان تعداد زيادى شبه نظامى كه قبالً در خاورميانه جنگ 

كردند، حضور دارند.
سيسايف ادامه داد: همه آنان آماده ادامه فعاليت هاى خود هستند و امروز داعش 
گروه هاى خود را آموزش و به اروپا، آسياى مركزى و آسياى جنوب شرقى، روسيه 

منتقل مى كند. 
وى خاطرنشــان كرد: اين گروه ها بيشــتر از تاكتيك انتخــاب تصادفى حمله 
به شــهرهاى بزرگ با بهره بردارى از هرگونه لوازم دســتى و سالح سرد استفاده 

مى كنند، همچنين تروريست ها آموزش آنالين نيز مى بينند.

تهديد بى سابقه عربستان عليه قطر
العالــم: روزنامه لوموند به نقل از برخى منابع مدعى شــده «ملك ســلمان»، 
پادشاه عربســتان در نامه اى خطاب به «امانوئل ماكرون»، رئيس جمهور فرانسه، 
«نگرانى هاى عميق» خود را از گفت وگوهاى ميان مســكو و دوحه درباره فروش 
اس-400 ابراز كرده و گفته در صورتى كه قطر به اين سامانه دست پيدا كند، آماده 

اقدام نظامى عليه آن كشور است.
به نوشــته لوموند، ملك ســلمان با بيان اينكه تحويل اس-400 منافع امنيتى 
عربستان را تهديد مى كند، از فرانسه خواسته فشارها را بر قطر براى جلوگيرى از 

خريد اين سامانه افزايش دهد.
پادشاه عربستان در اين نامه كه از طريق يك منبع نزديك به كاخ اليزه به رويت 
لوموند رسيده نوشته است: «[در چنين حالتى]، عربستان آماده است تمامى تدابير 

الزم از جمله اقدام نظامى را براى برچيدن اين سامانه دفاعى اتخاذ كند».

اعتراض و تظاهرات گسترده مردم در اردن
فارس: دولت اردن بــا حضور «عبداهللا 
دوم» شــاه اين كشور نشست اضطرارى 
به منظور پايان دادن به اعتراضات مردمى 
برگزار كرد.اين نشست در مركز مديريت 
بحران برگزار شد؛ در حالى كه خيابان هاى 
اردن نيز مملو از معترضان بود و اخبار ضد 
و نقيضى نيز درخصوص بركنارى دولت 

«هانى الملقى» با هدف خاموش كردن بحران منتشر شده است.
به نوشته روزنامه «القدس العربى»، با اينكه شاه اردن تصميم دولت براى افزايش 
بهاى فرآورده هاى نفتى را لغو كرده است، اما اعتراضات مردمى در شمال و جنوب 

كشور ادامه داشت.

  درخواست 78 نماينده پارلمان براى لغو قانون ماليات جديد
78 نماينده پارلمان نيز در اقدامى ديرهنگام يادداشتى را درخصوص مخالفت با 
قانون جديد ماليات امضا كردند. در حالى كه اعتراضات مردمى در اين كشور سريعاً 
گسترش يافته و سراسر كشور را فراگرفته است تا آنجا كه حدود 250 هزار اردنى 
شب را تا صبح در خيابان ها و ميادين سر كردند و شعارهاى بى سابقه اى عليه دولت 
و مؤسســات حاكميتى اين كشور سر دادند. شهرك المزار در جنوب اردن شاهد 
بيشتر اعتراضات و درگيرى با نيروهاى پليس بود و تظاهرات كنندگان از خواسته 

بركنارى دولت فراتر رفته و خواستار براندازى نظام اردن شدند.

 تعليق اعتراضات تا روز چهارشنبه
«مازن ارشــيدات» رئيس كانون وكالى اردن اعالم كرد كه شوراى اتحاديه هاى 

صنفى تصميم به تعليق تمامى اعتراضات مردمى در كشور گرفت.
ارشــيدات اظهار داشت كه در پى ارائه يادداشــت 78 نفر از نمايندگان پارلمان 
درخصــوص مخالفت با پيش نويس قانون ماليات بر درآمد، تصميم گرفته شــد 

اعتراضات مردمى تعليق شود.
شــوراى اتحاديه هاى صنفى همچنين تأكيد كرد كه در صورت عدم پاسخگويى 
دولت به خواسته هاى آن ها مبنى بر لغو قانون ماليات بر درآمد، دست به تظاهرات 

ديگرى با هدف براندازى دولت خواهند زد.
همچنين درگيرى هاى پراكنده اى بين نيروهاى ژاندارمرى و شهروندان در مناطق 
مختلــف رخ داد و همچنين ايــن درگيرى و تظاهرات با تيرانــدازى، يورش به 

پااليشگاه نفت، تعطيلى جاده اصلى فرودگاه و تجمع گسترده مردمى همراه بود.
همچنين هزاران نفر از جوانان تا صبح در خيابان هاى امان تجمع كردند. جمعى از 
معترضان مسير پايتخت به فرودگاه را مسدود كردند كه نيروهاى امنيتى آنان را 
به زور متفرق كردند و بخشى ديگر از معترضان تالش كردند مسير منتهى به مقر 
نخست وزيرى را مسدود كنند.همچنين در شهر السلط مركز استان البلقاء در 10 
كيلومترى غرب پايتخت نيز معترضان مسير اصلى شهر را مسدود كردند. در حى 
الطفايله در جبل التاج در شرق پايتخت نيز مردم با تظاهرات به سوى مقر ديوان 
ســلطنتى خواستار لغو قانون و پيش نويس قانون ماليات و خواستار تغيير دولت 
شدند.صدها نفر از اهالى الفحيص نيز خواستار انحالل پارلمان و همچنين دولت 
شدند و مردم در استان اربد نيز مسير اصلى دو منطقه صما و الطيبه را با سنگ و 
آتش زدن الستيك خودرو بستند.در جرش در شمال اردن نيز صدها نفر از چندين 
منطقه در تظاهرات شركت كردند.تصميم دولت اردن براى افزايش بهاى سوخت 
و برق، خشم مردم را برانگيخته است. موج جديد تظاهرات از عصر پنجشنبه آغاز 

شد و تا صبح جمعه با شدت ادامه يافت.
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و اين در حالى است كه شاهدان عينى اعالم كرده  اند او قصد زيرگيرى با خودرو 

«هانى الملقى» با هدف خاموش كردن بحران منتشر شده است.

جديد آمريكا در آلمان 

ايجاد كنند، با اين حال نظاميان اسرائيلى به پيش ارائه داد. نســخه اوليــه اين قطعنامه 
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