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انتصابات سياسى  
اَبَرآفت  بازدهى 

شركت هاى دولتى
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يـــادداشــت  روز
حجت االسالم على كشورى

در روزهاى اخير شوراى راهبردى الگوى پيشرفت اسالمى با تقاضاهاى متعددى 
درباره برگزارى نشست هاى الگوى پيشــرفت اسالمى و همچنين در مواردى با 
پيشنهاد سرپرستى پايان نامه هاى سطوح مختلف و برخى پيشنهادهاى مشابه از 

سوى مراكز علمى، تبليغى و رسانه اى مواجه است...

تدوين الگوى پيشرفت
فرايند صحيح مى خواهد

پرونده اى درباره كارنامه ادبى «مرتضى اميرى اسفندقه» به بهانه سالروز تولدش 

اخوان ثانى شعر

 سياست  خط  مشى برخى دولتمردان و 
جريان هاى سياسى اين است كه سرنوشت 
كشــور را به جاى تكيه بر توان داخلى به 

خارج از مرزها گره بزنند. يك بار كشور را 
معطل برجام  كنند و يك بار معطل برجام 
اروپايى! آنان در آخرين مورد هم به انتخابات 

نمايندگان مجلس آمريكا دل خوش كرده 
بودند تا با تغيير جمهورى خواهان و افزايش 
قدرت دموكرات ها به  گمان خود با ترامپ 

تضعيف شده مواجه شــوند. محور اصلى 
گفتمان اين جريان سياسى در كشورمان، 

آمريكاى منهاى...

 ............ صفحه 14

آيت اهللا علم الهدى
در خطبه هاى

نماز جمعه:

سه وزير تغيير كرده 
اما مطالبات مردم 

هنوز پابرجاست

 ثمره 6 ماه بى عملى داخلى در آرزوى قدرت يابى رقباى ترامپ چيست؟ 
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دشمن با جنگ اقتصادى و رسانه اى
سراغ ملت ايران آمده است

در پناه رضا

 توليت آستان قدس رضوى در مراسم خطبه خوانى شب شهادت امام رضا

حماسه خدمت «خادمياران رضوى» 
 به ميهمانان ميليونى مشهد در سالروز شهادت امام هشتم

 آستان  مراسم خطبه خوانى شب شهادت امام رضا(ع) همزمان با غروب 28 ماه صفر 
برگزار شد. در اين مراسم خادمان حرم منور رضوى با شمع هاى روشن در دست، گرداگرد 
صحن انقالب اســالمى حلقه زده و به نوحه خوانى و مرثيه سرايى پرداختند. همچنين 

 ............ صفحه 3توليت هاى اعتاب مقدس از كربال، كاظمين و سامرا و نماينده...

 ............ صفحه 7

روسيه به جاى دالر
از مشتريان نفتى خود يورو  مى گيرد

2
به گزارش رويترز

شاهكار
«سهراب» و رفقا

13
تيم ملى در مسابقات وزنه بردارى قهرمانى جهان خوش درخشيد

نخبه سوزى زير سايه استخدام هاى رسمى
5

كارشناسان با تأكيد بر ضرورت استفاده از 

ظرفيت هاى علمى نخبگان در حل مسائل كشور تأكيد كردند
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پرونده اى درباره كارنامه ادبى «مرتضى اميرى اسفندقه» به بهانه سالروز تولدش 

اخوان ثانى شعر

كشــور را به جاى تكيه بر توان داخلى به 

:حضرت محمد
هر كس 

پرهيزگارى 
روزى اش شده باشد، 

خير دنيا و آخرت 
را نصيب مى برد.
كنزالعمال ج 3 ص 91

 ............ صفحه 6
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آمريكا بايد براى جنايات عليه مردم ايران و يمن مؤاخذه شود   ايسنا: محمد جواد ظريف گفت: آمريكا بايد براى انجام جنايات عليه بشريت، عليه مردم ايران و يمن مؤاخذه شود. وزيرخارجه كشورمان 
در توييتر خود در واكنش به اظهارات مقامات آمريكايى نوشت: «درست مثل يمن، آقاى پمپئو، ايران را مسئول عواقب تحريم هاى غيرقانونى آمريكا كه مانع دسترسى مردم ايران به سرويس هاى بانكى براى 

غذا و دارو شده است، قلمداد مى كند. طبيعتاً ما اين ها را براى مردم خود با وجود تالش هاى آمريكا فراهم خواهيم كرد. ولى آمريكا بايد براى انجام جنايات عليه بشريت عليه مردم ايران و يمن مؤاخذه شود.»

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

 اخبار امام جمعه مشهد مقدس با انتقاد 
از وضعيت وزارت راه و شهرســازى، گفت: 
مــردم از جاده انحرافى ســفر مى كنند و 
ميزان تصادفات افزوده شــده، قطار برقى 
مشــهد نيز حتى خشت اولش بنا نشده و 
خطوط ريلى شــمال كشور هم به تعويق 

افتاده است.
آيت اهللا سيداحمد علم الهدى ظهر ديروز 
در خطبه هاى نماز جمعه مشهد در جوار 
بارگاه منور رضوى، از مجموعه خدمات 
و احساســات و عواطف مــردم در اقامه 
سوگ و عزادارى سيدالشهدا(ع) و اهل 
بيت ايشان در اين دو ماهه محرم و صفر 
مانور عظيم  واظهارداشــت:  تشكر كرد 
اربعين و راهپيمايى آن، دشمن شــكن 
بود و بايد از زائران با اخالصى كه با پاى 
پياده به حرم منور رضوى مشرف شدند، 

نيز تشكر كرد.
نماينــده ولى فقيه در خراســان رضوى 
خاطرنشــان كرد: اربعيــن و پياده روى 
رضــوى امســال، نمــادى از عشــق و 
ارادت بــه اهل بيت(ع) و توســعه تبار 
رســول اهللا(ص) بــود، اما عــده اى نيز 
يزيدى و مأمونى شدند؛ كسانى كه اين 
زيــارت را ابزار كاســبى كردند و بليت 
هواپيمــا را 3 تا 4 ميليون 
تومان فروختند؛ يا كسانى 
كه وســايل حمل و نقل را 
چندين  زائران  برگشت  در 
برابر كردند . دســتگاه هاى 
متأســفانه  نيز  ما  نظارتى 
قضيه  و  كــرده  كوتاهــى 
را پيگيــرى نمى كننــد و 

نظارت بر اين امور ندارند.

 تحريم هاى آمريكا 
شكست خورد

عضــو مجلــس خبــرگان 
رهبــرى با اشــاره به اينكه 
علت اينكه امــروز مردم ما 
40 سال برابر اســتكبار جهانى مقاومت 

كرده و استكبار را به خاك ذلت انداخته اند، 
به خاطر اين است كه شيعه على هستيم، 
افزود: فرزند على(ع) ســايه اش روى سر 
ماســت و ما را در برابر كفر جهانى پيش 
مى برد. مقام معظم رهبرى فرمودند قدرت 
آمريكا رو به افول است و شاهد آن، شكست 
تحريم هاى آمريكاست؛ از چند وقت پيش 
عمليات روانى صورت دادند كه در 13 آبان 
چنين و چنان مى كنند، اما شــاهد بوديد 
كه خودشان عقب نشينى كرده و 10 كشور 
را استثنا كرده و گفتند هرقدر مى خواهيد 

معامله كنيد.
آيت اهللا علم الهدى بيان كرد: تحليلى كه 
استاد دانشگاه جنگ و به قولى رئيس اتاق 
جنگ ناتو ابراز كرده بود، آمريكا را به زانو 
درآورد و چاره اى جز عقب نشينى نداشت؛ 
اين ها همان هايــى بودند كه گفتند اجازه 
نمى دهيم يك قطره نفــت از ايران خارج 
شود؛ اين عقب نشينى ناشى از مقاومت و 
ايستادگى شما مردم است. 40 سال برابر 
توطئه و فتنه آمريكا ايستاديد؛ در مقابل 
تحريم اقتصادى آمريكا نيز مقاومت كرديد 

و ثمره اش اين شد.
امــام جمعه مشــهد مقــدس، تصريح 
كرد: اين مردم، حقشــان خدمت است 
و بــه اين مــردم بايد خدمــت كنيم؛ 
عزيزان مســئول ما مطالبات اين مردم 

را ادا كنند؛ ســه وزيــر تغيير كرده، اما 
مطالبات مردم هنوز ســر جايش است؛ 
آقايــان بدانند مطالبات مردم در وزارت 
راه، از نظر مسكن چيست؟ در طول اين 
مدت مســكن مهر تعطيل شد و مسكن 
اجتماعى را جايگزين كرديد، اما آن هم 
نشد. مردم بى خانه زير بار سنگين اجاره 
جــان مى دهند. گفتيد بافت فرســوده 
شهرى را درست مى كنيد، در سال هاى 
93 و 94 فقــط 10 هــزار قرارداد براى 
نوسازى بافت فرسوده منعقد شده است. 
مردم از جاده انحرافى ســفر مى كنند و 
ميزان تصادفات افزوده شده، قطار برقى 
مشهد حتى خشت اولش نيز بنا نشده و 
خطوط ريلى شمال كشور هم به تعويق 
افتاده و ناوگان هوايى وضعيت نابسامانى 
دارد؛ بليت ها نيــز در ايام اربعين گران 

بود.

 تورم 40 درصدى
وى بــا انتقاد از بى نظمى نــاوگان هوايى 
از نظــر رفــت و آمد و پر شــدن جيب 
شركت  هايى بى رحم هواپيمايى، گفت: اين 
مشكالت هنوز پابرجاست؛ در مورد وزارت 
اقتصاد، امســال مردم ما به زيارت اربعين 
رفته و گفته اند در برابر كاهش ارزش پول 
ملى در برابر ديگران خجالت زده بوديم و 

تورم نزديك 40 درصد اقتصاد را به صورت 
يك ويرانه درآورده است.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى تصريح 
كرد: در مــورد وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت نيز عدم تنظيم بازار مشكل مردم 
است؛ در اين مملكت هر كس هر جنسى 
را با هر قيمتى به فروش مى رساند و كسى 
مزاحمش نمى شود. بازار تنظيم نيست و 
كارخانجات توليد شان ساقط شده و يكى 
پــس از ديگرى تعطيل شــده و كارگران 
بيكار مى شــوند؛ معدن نيز نه تنها توسعه 
نيافــت، بلكه روى به خام فروشــى آورده 
و ثروتــى بــادآورده در اختيــار گروهى 

سرمايه دار زالو صفت قرار گرفته است.

 حق مردم، خدمت است
آيــت اهللا علم الهدى با اشــاره به وضعيت 
كارگران بيكار شده، گفت: اين ها بدون رزق 
و روزى هستند؛ از طرفى كارگران معادن 
در آق دربند ســرخس و يا يورت آزادشهر 
به اين وضعيت مبتال بوده و در سخت ترين 
وضعيت در حال زندگى هستند و حقوق 
روزمــره آن ها را نمى دهند و اين ها به اين 
حقوق نمى رســند و اين وضعيت وزارت 
تعاون است؛ مهم ترين هلدينگ اقتصادى 
كشور يعنى شستا در اختيار اين هاست و 

ساماندهى نشده است.
امام جمعه مشــهد مقدس تصريح كرد: 
سؤالم اين است كه اين افرادى كه قبول 
وزارت كردند آيا از اين مشــكالت خبر 
داشــتند؟ اگر خبر نداشتند كه به درد 
اين كار نمى خوردند؛ اگر مى دانســتند 
برنامه شان چيست؟ سؤال دوم از مجلس 
است. نمايندگان مردم اين مشكالت را 
مى دانســتند؟ اگــر نمى دانســتند كه 
تكليف مشخص است و اگر مى دانستند 
بايد بدانند در برابر اين مردم مســئول 
هستند و بايد پاســخگو باشند. وزيران 
برنامه خــود را اعالم كنند. مردم ما 40 
ســال مقاومت كردند و حق اين مردم، 

خدمت به آن هاست.

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه:

سه وزير تغيير كرده، اما مطالبات مردم هنوز پابرجاست

 دولت خدمتگزار انگار فقط به فكر كارمندان و بازنشستگان است. من به عنوان 
كارگر روزمزد، هفته اى سه روز سرگذر كار پيدا كرده و با درآمد ماهيانه كه 500 
هزار تومان است، بايد به امور زندگيم رسيدگى كنم. البته اين مبلغ هم اجاره خانه 
بيشتر نمى شود و من و خانواده ام فقط بايد نان بخوريم كه آن هم گران شد. چطور 

بايد با اين حقوق زندگى كنيم؟ 9370002398
 اين همه درآمد دولت اعم از نفت، گاز، معادن، ماليات و... كجا صرف مى شود؟ 
چرا جلوى دالالن، رانت خواران و مفسدان اقتصادى گرفته نمى شود تا سرمايه 
ملت را به تاراج نبرند؟ با اين همه سرمايه ملى چرا مردم بايد در فشار اقتصادى 
قرار داشته باشند؟ دو سال مى شــود كه نامزد دارم اما هنوز نتوانستم به خاطر 

بيكارى و گرانى جهيزيه، به سر خانه و زندگيم بروم. 9350009683
 لطفاً پيگير تبديل وضعيت نيروهاى قراردادى ايثارگر آموزش و پرورش باشيد. 
هشت ماه هست كه مدارك را گرفتند تا تبديل وضعيت كنند ولى خبرى نشد 

چون كسى نيست پيگير شود. 9380004423
 پخش بازى فوتبال تيم باشــگاهى پرسپوليس در مدارس آن هم در ساعات 
كالســى حركت ناپخته اى بود؛ زيرا براى پخش بازى هاى بعدى توقع بى جايى 
ايجاد كرد. اگر بازى تيم ملى بود جاى اشكالى نبود اما براى تيم باشگاهى نبايد 

اين كار صورت مى گرفت. براى آقاى وزير متأسفم. 9350009655
 آقاى وزير كار، لطف كنيد و به فكر تغيير اين قانون كار عهد قجرى و همسان 
سازى حقوق بازنشستگان و مستمرى بگيران با بررسى و بازرسى دقيق باشيد تا 
متوجه شويد تاكنون مديران كارخانه چه ظلمى به اين قشر زحمتكش كرده اند! 

9350002256
 دونالد ترامپ با خروج  از برجام و سكوت در مقابل نسل كشى  مردم يمن   و قتل 
 جمال  قاشقچى  توسط رژيم جنايتكار سعودى،   اندك  آبروى   آمريكا را كامالً از بين 

 برد و خودش را رسوا كرد. 9380005673

آيا FATF  تكرار بازى برجام است؟
خالصــه 13 آبــان رســيد و آمريكا ليســت 
تحريم هايش را اعالم كرد. آن ها كه خبرگان اين 
حوزه اند از آنچه توسط كاخ سفيد در 70 صفحه 
اعالم شد، هنوز در شوك به سر مى برند! به قول 
يكى از دوستان اين نامش تحريم نيست؛ اين يك 
اعالم جنگ آشــكار است. اغلب كارشناسان باور 
دارند اين تحريم ها بسيار پيچيده تر و سخت تر از 
نمونه هاى پيشين هستند. بارى از دشمن جز اين 
هم انتظار نمى رفت. راقم اين سطور بنا ندارد آن 
طرف قصه را بازخواست كند كه چرا چنين كرده 
و يا عهد شكسته است. اما از خودمان كه مى توانيم 
انتظارات منطقى داشته باشيم. شايد بپرسيد آن 
انتظارات چيست؟ عرض مى كنم. از ماه ها پيش 
اروپايى ها رسماً دارند ما را بازى مى دهند. با كمال 
تأسف دولتمردان و بويژه دستگاه ديپلماسى ما به 
جاى برخورد محكم و هشداردهنده با اين رفتار 
غرب، به نحو رقت بارى با آن ها مماشــات كرده 
و اجازه داده است آن ها نهايت بهره كشى را از ما 
داشته باشــند. در برابر رفتارهاى خالف عرف و 
قانون و خالف همه آن چيزى كه خودشان قبول 
دارند توسط واشنگتن، اروپايى ها جز اظهار تأسف 
هيچ كمكى به مــا نكردند. حتى در بخش هايى 
با اجراى نمايش هايى نظيــر آنچه در دانمارك 
و فرانســه تدارك ديدند، در مــواردى به كمك 
ترامپ هم شــتافتند و ما را بى جهت تحت فشار 
گذاشتند. اروپايى ها حتى سوئيفت را كه در كنترل 
خودشان بود، از ما دريغ كردند! حيرت آور است! 
حاال مى رسيم به سؤال اصلى؛ در چنين شرايطى 
چرا ما هنوز در برجــام باقى مانده ايم؟ آيا از اين 
قرارداد كه امروز جز خفت نصيب ما نساخته، چه 
عايد ما مى شود كه هنوز مى ترسيم حرف خروج 
از آن را بزنيم؟ چه كســى مسئول اوضاع فعلى 
است؟ چرا به اينجا رســيديم؟ چرا همان زمان 
كه ترامپ در كمال وقاحت برجــام را پاره كرد، 
ما الاقل بخشــى از تعهداتمان را به حالت تعليق 
درنياورديم؟ از اين همه همراهى و خوش خدمتى 
تا امروز، جز ناجوانمردى دولت هاى اروپايى، چه 
نصيبمان شده اســت؟ اگر بخشى از تعهداتمان 
را تعليق مى كرديــم، الاقل امروز چيزى براى رو 
كردن و مذاكره داشتيم، حاال چه؟ آن ها مى بينند 
هر رفتارى كه دلشان خواسته با ما داشته اند و در 
كمال حيرت ما با تمام تهديدات اوليه، همچنان 
به تمام تعهدات خود پايبند مانده ايم. در چنين 
حالتى بديهى اســت كه دولت هاى غربى از خود 
بپرســند پس چرا ما براى متعهد ساختن تهران 
به همين تعهدات، اين همه امتياز به آن ها داديم؟ 
آن ها كه با وجود پس گرفتن تمام آن امتيازات و 
حتى افزايش فشار، همچنان به همه چيز و حتى 

بيشتر از آن پايبندند؟!
اينجاست كه مردم درمى يابند چه كاله گشادى 
سرشــان رفته است. «انرژى هسته اى حق مسلم 
ماست» فراموش شــد، در دهان منتقدان و قلب 
نيروگاه اراك، همزمان بتن ريختند. ارزشمندترين 
دارايى هاى اتمى ما را از كشــور در قالب تعهدات 
برجام خارج كردند، فردو تعطيل شد و... و در عوض 
هيچ چيز به دست نيامد كه بماند، تحريم هاى تازه 
وضع شده از قبلى ها بسيار شديدتر نيز هستند. 
فقط اين بار چند دولت اروپايى هستند كه ضمن 
دستگير كردن ديپلمات هاى ما در پايتخت هايشان 
و بســتن هزار و يــك دروغ به مــا، همزمان از 
تحريم ها اظهار تأسف هم مى كنند. آيا ما برجام 
را براى شــنيدن اين تأسف ها قبول كرديم؟ خدا 
كند در معاهدات FATF همين بازى تكرار نشود.

روسيه به جاى دالر  از مشتريان 
نفتى خود يورو  مى گيرد

تسنيم: شــركت هاى بزرگ انــرژى روسيه بر 
خريداران غربى خود فشــار آورده اند تا به جاى 
دالر از يورو براى پرداخت هايشان استفاده كنند 
زيرا سعى دارد در برابر تحريم هاى احتمالى آمريكا 
از خــود محافظت كند . به گزارش رويترز، چهار 
منبع صنعتى، شــركت «ســورگوت نفت گاز» از 
خريداران خود خواســته، آماده باشــند كه در 
قراردادها به جاى دالر از يورو اســتفاده كنند و 
تأكيد كرده كه خريداران مسئول هرگونه خسارت 
ناشى از تحريم ها هستند . گازپروم نفت همچنين 
از خريداران خود خواست از يورو استفاده كنند و 
مسئوليت مالى نقض قراردادها را در صورت اعمال 

تحريم هاى جديد بر عهده بگيرند .

ساحلى بازان ايران حريف 
روسيه در فينال شدند

ورزش: تيم ملى فوتبال ساحلى ايران با شكست 
مصر راهى فينال مسابقات جام بين قاره اى شد. در 
ادامه مسابقات فوتبال ساحلى جام بين قاره اى كه 
در امارات در حال برگزارى است ديشب تيم ملى 
فوتبال ساحلى ايران كه به عنوان صدرنشين گروه 
دوم راهى مرحله نيمه نهايى شده بود، به مصاف 
مصر رفت و با برترى در اين مســابقه فيناليست 
شد.ملى پوشان كشورمان در اين بازى با نتيجه 3 
بر يك حريف خود را شكست داد و حريف روسيه 

در ديدار نهايى شد.
شــاگردان اوكتاويو از ســاعت 19:30 امشب در 
ديدار پايانى مســابقات فوتبال ساحلى جام بين 

قاره اى امارات به مصاف روسيه خواهند رفت.

خبر

خبر ورزشى

صداى مردم   

خبــــــر

پيام رهبر انقالب 
در پى شهادت «سيد نورخدا موسوى مفرد»

KHAMENEI.IR: در پــى شــهادت 
جانبــاز دفــاع از امنيــت؛ ســيدنورخدا 
موســوى مفرد، حضرت آيــت اهللا خامنه اى 
در پيامى شفاهى، شــهادت وى را به مردم 
لرستان و خانواده  اين شهيد عزيز تبريك و 

تسليت گفتند. 
ســردار حســين اشــترى، فرمانده نيروى 
انتظامى كه صبح پنجشنبه در مراسم تشييع پيكر مطهر اين شهيد در خرم آباد حضور 
يافته بود، در سخنانى در اين مراسم اظهار داشت: در تماسى تلفنى از دفتر مقام معظم 
رهبرى اعالم شد كه رهبر انقالب فرموده اند «در مراسم كه شركت كرديد، سالم ما را 
به مردم لرستان و خانواده  شهيد برسانيد و از قول ما شهادت ايشان را تبريك و تسليت 
بگوييد.» سيد نورخدا موسوى مفرد، از مأموران نيروى انتظامى، 17 اسفندماه سال 87 
در منطقه  الر اســتان سيستان و بلوچستان، مورد اصابت گلوله  گروهك تروريستى 
عبدالمالك ريگى قرار گرفت و از ناحيه  ســر مجروح شد و به كما رفت. جانباز 100 
درصد لرستانى كه به شهيد زنده  كشور مشهور بود، 10 سال در كما به سر مى برد تا 
اينكه در شب رحلت پيامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبى(ع) آسمانى شد.

حجت االسالم والمسلمين صديقى:
باور كنيم آمريكا هيمنه گذشته را در دنيا ندارد

تسنيم: امام جمعه موقت تهران در خطبه  اول نماز جمعه اين شهر كه در دانشگاه 
تهران برگزار شــد با اشاره به راهپيمايى باشكوه اربعين ساالر شهيدان گفت: همان 
طور كه رهبر انقالب فرمودند اجتماع بزرگ جهانى اربعين توصيف ناپذير است و نه 
در گذشته چنين اجتماعى در تاريخ بوده و نه در عصر ما وجود دارد. حجت االسالم 
والمسلمين كاظم صديقى با بيان اينكه آنچه در توزيع ارز اتفاق افتاد زيبا و عزت آفرين 
نبود، ادامه داد: دولــت از اول وعده داده بود كه ارزش پول ملى را افزايش دهد، ولى 
تنها نقطه اى كه زائران اذيت شدند، موضوع ارز بود كه هم اصل مسئله به صورت امرى 
ناپسند باقى مانده و پول ما ثبات ندارد و هم نسبت به زائران بايد تمهيداتى انديشيده 

مى شد تا در عراق اذيت نمى شدند.
وى با بيان اينكه آمريكا از هيچ خيانتى عليه ملّت ايران دريغ نداشته است، تصريح 
كرد: آن ها در حال افول هستند و بايد باور كنيم كه هيمنه گذشته را در دنيا ندارد و در 
ديپلماسى عمومى شكست خورده است؛ ياران ديروز آمريكا، از آن تبعيت نمى كنند؛ 
اين درحالى است كه محبوبيت و الهام دهى ما توسعه پيدا كرده است و پيروزى هاى ما 

در شكستن سد داعش، نشانه پيروزى و عظمت ماست.

واكنش سرلشكر جعفرى به اظهارات وزيرخارجه آمريكا:
كشورهاى اسالمى با دستان سردار سليمانى

 از لوث تروريست ها پاك شد
ســپاه نيوز: در پى اظهارات سخيف مايك پمپئو، وزيرخارجه آمريكا در كنفرانس 
خبرى مشترك با وزير خزانه دارى اين كشور و توجيه اعمال تحريم هاى ظالمانه عليه 
ملت ايران با اتهام زنى به سرلشكر سليمانى، فرمانده نيروى قدس سپاه كه ايفاگر نقشى 
بى بديل در شكست توطئه آمريكايى،عبرى و عربى داعش و تروريست هاى تكفيرى 
عليه مردم منطقه بود، فرمانده كل سپاه پاسداران با تقبيح سخنان وى، اظهارداشت: 
آقاى پمپئو، اگر به فكر آبروى خود نيستيد، دست كم دلتان به حال حيثيت كشورتان 
بسوزد. اين اظهارات مضحك و از سر عجز و ناتوانى را چرا و با چه هدفى بيان مى كنيد؟ 
يعنى شما واقعاً اعتقاد داريد عربستان كه دستانش تا مرفق به خون هزاران تن از مردم 
مظلوم يمن، بحرين و نيز مردم و اتباع خود از جمله خاشقچى آلوده است، با تروريسم 

مبارزه مى كند؟ 
سرلشكر جعفرى با اشاره به نقش سرلشكر سليمانى در نجات و رهايى ملت هاى عراق 
و سوريه از فتنه داعش و جنايات تروريست هاى تكفيرى در جبهه مقاومت، تصريح 
كرد: اين شــما هستيد كه دستتان به خون مظلومان منطقه آغشته است يا سردار 
ســليمانى كه عمر خود را براى مبارزه با تروريسم و داعشى هاى دست پرورده شما، 
صرف كرده و مى كند. وى تصريح كرد: همگان مى دانند با دســتان پاك و تدبير بى 
نظير و همت بلند قاسم سليمانى اين اسوه و الگوى مقاومت، تروريست هاى تكفيرى و 
غير تكفيرى به درك واصل و خون ناپاك مزدوران و جنايتكاران شما به زمين ريخته 
شده كه نتيجه اش پاك شدن سرزمين كشورهاى مظلوم اسالمى منطقه از لوث وجود 

تروريست هاى تكفيرى است.

افشاگرى روزنامه گاردين
خاشقچى به دليل افشاى حمايت «بن سلمان» 

از شبكه «ايران اينترنشنال» كشته شد
فارس: «ســعيد كمالى دهقان» روزنامه نگار «گاردين» ديروز مدعى شده كه «جمال 
خاشــقچى» روزنامه نگار ســعودى مقيم آمريكا به دليل افشاى پشت پرده حمايت 
«محمد بن ســلمان» وليعهد سعودى از يك شــبكه ماهواره اى معاند و فارسى زبان 

مستقر در انگليس كشته شده است.
اين روزنامه نگار در پيامى كه در صفحه توييترش منتشر كرد، نوشت: «من مى توانم 
تأييد كنم كه جمال خاشقچى به اين دليل كشته شد كه صبح روز 26 سپتامبر از 
استانبول تلفنى با من صحبت كرد و اين مسئله را افشا كرد كه بودجه شبكه «ايران 

اينترنشنال» از جانب محمد بن سلمان و سعود القحطانى تأمين شده است».
اين روزنامه نگار مســتقر در لندن در ادامه، مخاطبان خود را به گزارشى ارجاع 
داده كه براى روزنامه گاردين در اين رابطه نوشــته و اين روزنامه آن را در روز 
چهارشــنبه 31 اكتبر(9 آبان ماه) منتشــر كرده بــود. روزنامه گاردين در اين 
گزارش اختصاصى نوشــته بود، بودجه شبكه فارســى زبان مستقر در انگليس 
به نام «ايران اينترنشــنال»، از يك شــركت خارجى تأمين مى شــود كه مدير 
آن تاجرى از عربســتان و مرتبط با محمد بن سلمان است.  منبعى به روزنامه 
انگليســى گاردين گفته، بن ســلمان -كه به عقيده عده زيادى مســئول قتل 
«جمال خاشــقچى» خبرنگار منتقد سعودى اســت - قدرت اصلى پشت شبكه 
ايران اينترنشنال اســت. همچنين اين شبكه ادعاها مبنى بر تأمين هزينه هاى 

مالى خود توسط دادگاه سلطنتى سعودى را رد نكرده است. 
ديروز سعيد كمالى دهقان تمام توييت هاى خود را حذف و اعالم كرد هيچ كس با او 

تماس نگيرد.

در پى شهادت «سيد نورخدا موسوى مفرد»

شماره پيامك: 30004567

تداوم واكنش ها به تحريم هاى غيرقانونى آمريكا عليه كشورمان:

رويترز: ايران توفان تحريم هاى نفتى را پشت سر مى گذارد

خبر

 اخبار   در حالى كه 6 روز از اجرايى شدن دور تازه تحريم هاى ضد 
ايرانى دولت آمريكا عليه كشورمان مى گذرد، واكنش هاى داخلى 
و بين المللى به اين اقدام غيرقانونى مسئوالن كاخ سفيد همچنان 
ادامه دارد. در همين راســتا وزير امور خارجه كشورمان در پيامى 
ويدئويى با بيان اينكه علت تحريم هــاى آمريكا جدا كردن مردم 
از حاكميت اســت، تصريح كرد كه هيچ كس در دنيا از اين اقدام 
ايــاالت متحده پيروى نمى كند. محمد جواد ظريف، با بيان اينكه 
هدف اين تحريم ها مردم ايران است، اضافه كرد: دنيا در برابر دولت 
آمريكا ايستاده و هيچ دولتى در دنيا به غير از چند كشور كوچك و 
رژيم صهيونيستى در منطقه ما آمادگى اين را نداشتند كه از آن ها 

پيروى كنند.
وزيــر خارجه همچنين در پيامى توييترى اقدام آمريكا در تحريم 
نفتكش غرق شــده ســانچى و بانك تعطيل شــده تات را نشانه 

استيصال براى عمليات روانى خواند.
اين در حالى است كه سفير ايران در لندن نيز از ارسال نامه سفارت 
به دبيركل سازمان بين المللى دريانوردى در محكوميت درخواست 
آمريكا از كشــورها براى ممانعت از پهلوگيرى كشتى هاى ايرانى 
در بنــادر آن هــا و همچنين خوددارى از بيمــه و جابه جا كردن 
محموله هاى نفتى ايران خبر داد. حميــد بعيدى نژاد در اين باره 
عنوان داشت: بدون شك ايران به دليل خواست غيرقانونى آمريكا 

نمى تواند از فعاليت ناوگان كشــتى هاى خــود براى صدور نفت و 
همچنين صادرات و واردات كاالهاى تجارى و صنعتى ممانعت كند 

و قطعاً آمريكا مسئول ايجاد هر حادثه اى در دريا خواهد بود. 
وى اعالم كرد: به همين دليل سفارت جمهورى اسالمى ايران در 
لندن با ارســال نامه اى به دبيركل سازمان بين المللى دريانوردى 
ضمن محكوميت اين اقدام آمريكا، آن را نقض معاهدات بين المللى 
دريانوردى بويژه پيرامون ايمنى دريا خوانده و  خواســتار بررسى 

موضوع در اجالس شوراى سازمان بين المللى دريانوردى شد.

 توافق تهران و سئول براى ادامه تجارت با ارزهاى ملى 
تداوم تهديدهاى مقامات آمريكايى عليه كشورمان در حالى است 
كه با اعطاى معافيت از تحريم ايران به ژاپن، شركت هلدينگ ژاپنى 
جى اكس تى جى مى گويد آماده مى شود تا براى بارگيرى نفت خام 

كشورمان در ماه دسامبر اقدام كند.
از سوى ديگر خبرگزارى فرانسه نيز به نقل از برخى منابع اعالم كرد 
كه هيئتى از كره جنوبى هفته آينده رهسپار ايران مى شود تا درباره 

از سرگيرى واردات نفت گفت وگو كنند.
همزمان خبرگزارى يونهاپ با اشاره به عالقه موجود ميان مسئوالن 
دو كشور ايران و كره جنوبى از توافق طرفين براى ادامه تجارت با 
ارزهاى ملى خبر داد.  اين خبرگزارى آورده اســت كه اين اقدام به 

شركت هاى كره اى و ايرانى اجازه مى دهد تا تبادالت گسترده خود 
را در زمينه هاى مختلف ادامه دهند.

 اقتصاد ايران فرو نمى پاشد
در همين حال يك خبرگزارى انگليسى در تحليلى نوشته است كه 

ايران توفان تحريم هاى نفتى آمريكا را پشت سر خواهد گذاشت.
خبرگــزارى رويترز به نقل از مقام ها و تحليلگران نوشــت: «ايران 
تحريم هاى نفتى آمريكا را پشــت سر خواهد گذاشت. اقتصاد اين 
كشــور به دليل افزايش بهاى نفت خام و شدت گرفتن اختالفات 
ميان اياالت متحده و ساير قدرت هاى اصلى با ركود مواجه مى شود، 

اما دچار فروپاشى نخواهد شد.»
يك ديپلمات در همين باره به رويترز گفت: «دوران سختى خواهد 
بود، اما اقتصاد ايران به چند دليل در برابر آن تاب خواهد آورد كه 
از آن جمله مى توان به تحت تحريم بودن روسيه (از سوى آمريكا 
و اتحاديه اروپا)، مشــكالت مالى و سياســى پيش روى عربستان 

سعودى و جنگ تجارى بين چين و اياالت متحده اشاره كرد.»

رئيس كل دادگسترى تهران:
پرونده  متهمان جاسوسى 

محيط زيستى ها به دادگاه رفت 
ميزان : رئيس كل دادگســترى اســتان 
تهران از ارسال پرونده چند متهم موسوم به 
جاسوسان محيط زيستى به دادگاه انقالب 
خبر داد واظهار داشــت: پرونــده به دادگاه 
انقالب ارسال و تعيين شعبه هم شده است، 
اما هنوز زمان برگزارى دادگاه تعيين نشده و 

بزودى اين كار انجام خواهد شد.
غالمحسين اســماعيلى در پاســخ به اين 
پرســش كه بتازگى معاون حقوقى رئيس 
جمهور از ارســال نامه اى به قوه قضائيه در 
رابطه با متهمــان اين پرونده خبر داده بود، 
آيا نامه اى در اين رابطه به دست شما رسيده 
اســت؟ بيان داشــت: به دادگسترى استان 
نامه اى ارسال نشده است و از ارسال نامه به 
ستاد قوه قضائيه و يا نهادهاى ديگر اطالعى 
ندارم. وى همچنين از انجام مقدمات اجراى 
حكم اعدام سلطان سكه خبر داد و افزود: اين 
حكم كمتر از يك ماه آينده اجرا خواهد شد.

فارس: فرمانده حفاظت ســپاه پاسداران با 
تأكيد بر اينكه الگوى شــجاعت و مقاومت 
انقالب اسالمى ايران از مرزهاى كشور فراتر 
رفته، از دور شــدن تجهيزات نظامى آمريكا 
به دليل ترس از موشك هاى بالستيك ايران 

خبر داد.
سردار ســرتيپ على نصيرى كه در مراسم 
سومين سالگرد علمدار جبهه هاى فرهنگى 
گيالن، شــهيد مدافع حرم سيد اسماعيل 
ســيرت نيا در مهديه رشت سخن مى گفت 
با اذعان به اخبار رســانه هاى خارجى مبنى 
بر اينكه استكبار جهانى در حال دور كردن 
سالح و تجهيزات و هواپيماهاى نظامى خود 
از منطقه ايران هستند بيان كرد: دور كردن 
سالح ها و تجهيزات نظامى آمريكا و استكبار 
جهانى از محدوده حاشيه امن ايران اسالمى، 
بــه دليل ترس از موشــك هاى قدرتمند و 

هوشمند بالستيك ايران است.

تســنيم: يك تحليلگر لبنانى تأكيد كرد: 
تهران و مســكو «يكجانبه گرايى آمريكا» در 
جهان را كنار زدند. «وفيق ابراهيم»، با حضور 
در برنامه  «حوار الســاعه» شبكه «الميادين» 
گفت: ايران موفق به تشكيل ائتالف هايى در 
منطقه شده كه يك نيروى كليدى در قلب 
نفوذ آمريكايى بوده اســت؛ نقش تهران در 
منطقه به نقش آمريكا و اســرائيل ضربه زد 
و ايران با وجود تمام تحريم ها، كشورى قوى 
است. ابراهيم ادامه داد: غرب در راستاى تغيير 
نظام ايران كار مى كند تا آن را به نظامى شبيه 
به دوران شاه برگرداند اما وحدت اجتماعى در 
ايران هنگام بحران ها آشكار مى شود. ايران با 
ائتالف هاى منطقه اى و وحدت ملى، آمريكا را 
مى ترساند و نبرد فقط با ايران نيست بلكه با كل 
منطقه است. وى تصريح كرد: روسيه و چين با 
ايــران ماندند؛ زيرا از اين به بعد، نقش اين دو 

كشور مهم خواهد بود.

مهر: ســردار غالمرضا جاللــى در همايش 
پدافند غيرعامل در جمع خبرنگاران درباره 
طرح واگذارى مديريت اينترنت به نيروهاى 
مسلح (سازمان پدافند غيرعامل) و احتمال 
تحريم اينترنت توسط آمريكا در صورت اجراى 
اين طرح، گفــت: اين موضوعاتى كه مطرح 
مى شــود يك سرى شايعه و يا تحليل غلط 
مسئله است. رئيس سازمان پدافند غير عامل 
افزود: مبدأ تهيه طــرح، مركز پژوهش هاى 
مجلس و نام آن، ســاماندهى شــبكه هاى 
اجتماعى اســت. بر اين اســاس پيش بينى 
شده براى سياست گذارى و واگذارى مجوز 
به شبكه هاى اجتماعى شورايى تشكيل شود 
كه سازمان پدافند غيرعامل نيز در آن حضور 
داشــته باشد. سردار جاللى با اشاره به اينكه 
حدود 13 سازمان در اين شورا حضور دارند، 
تصريح كرد: ارائه دهنده اين طرح ســازمان 

پدافند غيرعامل نيست.

فرمانده حفاظت سپاه پاسداران :رئيس سازمان پدافند غيرعامل:تحليلگر عرب :
ايران و روسيه يكجانبه گرايى 

آمريكا را در هم شكستند
واگذارى مديريت اينترنت به 
نيروهاى مسلح شايعه  است

دور شدن تجهيزات آمريكا 
از ترس موشك هاى ايران است 

اين مردم، حقشان 
خدمت است و 
به اين مردم بايد 
خدمت كنيم 
عزيزان مسئول ما 
مطالبات اين مردم 
را ادا كنند؛ سه 
وزير تغيير كرده 
اما مطالبات مردم 
هنوز سر جايش 
است

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كميته هاى دائمى فرهنگ رضوى در تايلند و سوريه تشكيل شد  
 آستان: به گفته غالمرضا كحلكى، رئيس اداره مطالعات و برنامه ريزى بين الملل مركز امور بين الملل، كميته هاى دائمى فرهنگ رضوى همزمان با برگزارى هفته هاى فرهنگ رضوى و در سالروز شهادت امام رضا(ع) 

در كشورهاى تايلند و سوريه تشكيل شد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در سوگواره الحان و نواهاى مذهبى اقوام ايرانى و با حضور مداحان 

برجسته كشور صورت گرفت
رونمايى از ديوان «جودى عنبرانى» مبدع مثنوى بلند

آستان: همزمــان با سالروز رحلت 
پيامبر گرامى اسالم (ص)، شهادت 
امام حســن مجتبى (ع) و شهادت 
امام رضا (ع) ويژه برنامه ســوگواره 
الحان و نواهاى مذهبى اقوام ايرانى 
همراه  بــه  «شورمحشــر»  باعنوان 
رونمايــى از ديــوان كامل «جودى 
عنبرانى» كه توسط «به نشر» منتشر 

شده است، با حضور مسئوالن و اهالى فرهنگ و ادب و مداحان برجسته كشور در 
هتل ثامن طرقبه برگزار شد.

استاد محمدكاظم كاظمى؛ ويراستار ديوان كامل افصح الشعرا ميرزا عبدالجواد 
«جودى عنبرانى» در اين مراســم گفت: اشــعار و مرثيه هاى اين شاعر واالمقام 
از گذشــته تا به امروز در مدح و منقبت اهل بيت (ع) توسط مداحان كشور در 

مجالس  حسينى  مورد استفاده قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه اين شــاعر گرانقدر در حوزه محتوا، اشعار بسيار ارزشمندى از 
خود بر جاى گذاشته اســت، اظهار كرد: با بررسى ديوان كامل جودى عنبرانى 
از نظر فرمى و تكنيكى مى توان عنــوان كرد، جودى عنبرانى ابداع كننده قالب 
«مثنوى بلند» بوده است.كاظمى صالبت، قدرت و برخوردارى از زبان فاخر شعر 
در روزگارى كه جودى عنبرانى مى زيســته است را از ويژگى هاى برجسته آثار 
جودى عنبرانى عنوان كرد و ادامه داد: در حال حاضر كه شاهد به كار بردن برخى 
اشــعار نازل و سبك در مراسم سوگوارى هستيم، ضرورى است با درس گرفتن 
و اســتفاده مداحان از اشعار شعراى گرانقدرى همچون جودى عنبرانى، بتوانيم 

گرايش جوانان را به اين گونه اشعار سوق دهيم.

 انتشار 45 عنوان كتاب در سال با موضوع خاص «رضوى»
همچنين ويژه برنامه «عرض ارادت» (متن خوانى نويســندگان مشــهدى براى 
امام خوبى ها) با حضور نويسندگان نام آشنا و برجسته اى همچون محمد حسين 
جعفريان، حميدرضا سهيلى، سعيد تشكرى، سيد احمد ميرزاده، عليرضا مهرداد و 
... برگزار شد و اين نويسندگان متن ها، داستان ها و دلنوشته هاى خود را در سالروز 
شهادت امام رضا (ع) و براى عرض ارادت به ساحت مقدس آن امام معصوم، براى 
حاضران قرائت كردند.معاون توليد به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى) در اين 
نشست گفت: متوسط آثار توليد شــده توسط انتشارات آستان قدس رضوى با 

موضوع خاص«رضوى» به 45 اثر در هر سال افزايش پيدا كرده است.

كانون هاى رضوى در دانشگاه ها ايجاد مى شود
مدير كل فرهنگى و اجتماعى وزارت 
علوم، تحقيقــات و فناورى از ايجاد 
كانون هاى رضوى در دانشــگاه هاى 

سراسر كشور خبر داد.
محمد هــادى عســكرى مديركل 
فرهنگى و اجتماعــى وزارت علوم، 
تحقيقــات و فنــاورى در پنجمين 
همايــش «طريــق رضــوى» كه با 

حضور دانشــجويان زائر پياده رضوى در تاالر قــدس حرم مطهر رضوى برگزار 
شــد، گفت: ايجاد كانون هاى رضوى در دانشــگاه هاى سراسر كشور با همكارى 
دانشــجويان در دســتور كار قرار دارد و در آينده نزديك در تمامى دانشگاه هاى 

كشور اين كانون راه اندازى مى شود.
وى با اشــاره به تدارك فعاليت ها و مراسم هاى متنوع وزارت علوم، تحقيقات و 
فنــاورى در قالب برنامه هاى نهضت رضوى خاطرنشــان كرد: ايجاد كانون هاى 
رضوى در دانشگاه هاى كشور با همكارى دانشجويان در دستور كار قرار دارد و در 

آينده نزديك در تمامى دانشگاه هاى كشور اين كانون راه اندازى مى شود.

خـــبر

 آستان  مراسم خطبــه خوانى شب شهادت امام 
رضــا(ع) همزمان بــا غروب 28 مــاه صفر برگزار 
شــد. در اين مراســم خادمان حرم منور رضوى با 
شمع هاى روشن در دست، گرداگرد صحن انقالب 
اسالمى حلقه زده و به نوحه خوانى و مرثيه سرايى 
پرداختند. همچنيــن توليت هاى اعتاب مقدس از 
كربال، كاظمين، سامرا و... ميهمان هاى ويژه مراسم 

خطبه خوانى امسال بودند.
 توليت آســتان قدس رضوى در اين آيين معنوى  
گفت: امروز مى خواهند با جنگ رســانه اى و روانى 
ملت ايران را متوقف و يا مجبور به عقب نشــينى 
كننــد، دشــمنان مى دانند اما بيشــتر بدانند؛ ما 
پيرو امام رضا (ع) هســتيم كــه در برابر توطئه و 
تالش دشــمنان دين «مبارز خستگى ناپذير» بود.
حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رئيسى در 
مراسم شــب شــهادت امام رضا(ع) در حرم منور 
رضوى اظهار داشــت: از حضــور تمامى خادمان و 
خدمتگــزاران مخلص اين آســتان مقدس و همه 

مسئوالن در اين مراسم باشكوه قدردانى مى كنم.
توليت آستان قدس رضوى افزود: عبداهللا بن اعوان 
خدمت امام رضا(ع) رسيد و از ايشان خواست براى 

وى و اهلش دعا شــود و حضرت فرمودند «به خدا 
ســوگند اعمال شــما هر روز پيش ِروى ماست». 
شــما در محضر امام رئوف هستيد، اعمال و رفتار 
ما در محضر خدا و رســول خدا(ص) است، مؤمن 
در محضر حضــرت على(ع) و فرزندان اوســت و 
تمام اعمال ما پيِش روى ائمه(ع) است. اين صبر و 
استقامت ملت ايران در برابر دشمنى دشمنان نيز 
روبه روى ائمه اســت و اين صف آرايى 40ساله نيز، 

پيِش روى ائمه(ع) است.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى گفت: تفوق و 
برترى ملت ايران بــه برترى نام و منزلت امامت و 
واليت است؛ پس از 40 سال موفقيت، نظام مقدس 
اســالمى پيِش روى همگان قرار دارد و جايگاه اين 
نظام و بركت خون شهيدان را مى بينند و مى خواهند 
با جنگ اقتصادى و رسانه اى و روانى ملت ايران را 
متوقف و مجبور به عقب نشينى كنند، اما ما پيرو آقا 
و مقتدايى هستيم كه مبارزى خستگى ناپذير است 
كه دشمن را در جريان توطئه هضم جريان امامت 

در خالفت وادار به عقب نشينى كرد.
عضــو مجلس خبرگان رهبرى تصريــح كرد: امام 
رضا(ع) ســرمايه وجود رسول خدا (ص) هستند و 

اين سرمايه بعد از رحلت پيامبر(ص) كارساز بود و 
نبوت محمد(ص) و امامت على(ع) را حفظ كرد و 
همين سيره رضوى بود كه جريان امامت و نبوت را 
حفظ كرد؛ توسعه معارف رضوى در آن زمان از همه 
زمان ها بيشتر بود و انسجام جامعه اسالمى و بركاتى 

كه ايشان براى جامعه داشتند، بسيار زياد بود.
در اين مراســم همچنين توليت آســتان مقدس 
امامين عســكريين(ع) گفت: شخصيت منحصر 
به فرد امام رضا(ع) در نام ايشــان منعكس شــده 
است. شــيخ ستارالمرشدى ادامه داد: امام رضا(ع) 
شخصيت منحصر به فردى داشتند و انعكاس اين 

ويژگى را در نام ايشان مى توانيم ببينيم. 
المرشدى با اشــاره به اينكه ســه اثر تاريخى به 
واســطه نام امام رضا(ع) شكل گرفته است، افزود: 
امام رضا(ع) با اثرى كه بر جهاد و نفوس شــيعيان 
داشته اند نقش نمايندگى حضرت رسول(ص) را 
در دوران خويــش بر عهده گرفتند. وى ادامه داد: 
ســكه هايى كه در دوره واليت عهدى ايشان به نام 
مباركشــان ضرب شده بود، پس از شهادت ايشان 
همچنان ضرب شــد. آيت اهللا حكيم از مدير موزه 
ملى عراق نقل كرده اند ضرب سكه به درخواست 

مردم و جهت تبرك نام ايشــان ادامه داشته است.
توليت آســتان مقدس امامين عسكريين(ع) بيان 
كرد: در دوره حكومــت بنى عباس نيز فرزندان و 
امام زادگان را ابنا الرضا ناميده اند كه نشان از نفوذ 
معنوى حضرت امام على بن موســى الرضا(ع) در 

عمق تاريخ است.
وى با بيان اينكه امام رضا(ع) در طول تاريخ عالوه بر 
شيعيان براى ساير مذاهب نيز ارزشمند بوده است، 

بيان كرد: بســيارى از مسلمانان اهل سنت زمانى 
كه مشكلى داشتند در جوار مزار ايشان حاضر مى 
شدند، دعا مى كردند تا دعاى ايشان مستجاب شود.
المرشدى خاطرنشان كرد: خدا را شكر اين توفيق را 
داشتيم كه در اربعين حسينى ميزبان زائران ايرانى 
باشــيم.وى ادامه داد: فردا در عتبه مقدسه آستان 
عسكريين(ع) مراسم سوگوارى سالروز شهادت امام 

رضا(ع) را برگزار خواهيم كرد.

 توليت آستان قدس رضوى در مراسم خطبه خوانى شب شهادت امام رضا

دشمن با جنگ اقتصادى و رسانه اى سراغ ملت ايران آمده است

همزمــان با سالروز رحلت 
پيامبر گرامى اسالم (ص)، شهادت 
امام حســن مجتبى (ع) و شهادت 
امام رضا (ع) ويژه برنامه ســوگواره 
الحان و نواهاى مذهبى اقوام ايرانى 
همراه  بــه  «شورمحشــر»  باعنوان 
رونمايــى از ديــوان كامل «جودى 
عنبرانى» كه توسط «به نشر» منتشر 

مدير كل فرهنگى و اجتماعى وزارت 
علوم، تحقيقــات و فناورى از ايجاد 
كانون هاى رضوى در دانشــگاه هاى 

محمد هــادى عســكرى مديركل 
فرهنگى و اجتماعــى وزارت علوم، 
تحقيقــات و فنــاورى در پنجمين 
همايــش «طريــق رضــوى» كه با 

حاشيه هاى مراسم شام غريبان امام رضا(ع)
لعن استكبار در شام غريبان

آستان: خدمه از ساعاتي پيش از اذان مغرب و عشا در سازمان 
مركزي آستان قدس جمع شده اند. پس از اقامه نماز جماعت 
در صفوف منظم و آرايشــي خاص، 14 نفر از دربانان ســادات 
با شــمع و الله در دو گروه هفت نفــري جلوي هيئت عزادار 
خدمه هســتند. به ترتيب خدام، فراشان، دربانان و كفشداران 

پشت پرچم خدمه از ســازمان مركزي آستان قدس رضوي با 
شمع هاي افروخته در دســت و با حزن و اندوه فراوان در حال 
عزاداري حركت مي كنند و وارد حرم مطهر رضوي شــده و در 
محل اجراي مراسم در صحن انقالب اسالمى مستقر مي شوند.
بعد از گروه 14 نفره دربانان سادات در ابتداى قافله، خادمانى 
كه يك عمر نوكر اين دربار بودند و شــايد بيش از 50 سال 
افتخار خدمت به زائران امام رضا(ع) را دارند به عنوان ريش 
سفيد در جلوى كاروان قراردارند. يكى از خدامى كه عمرى 
ريزه خوار اين آســتان بود با ويلچر خود را به جمع خادمان 

عزادار رسانده است.
كاروان راهــش را مى رفت تا به حرم برســد، ولى جمعيت آن 
قدر زياد بود كه خيلى ها تنها به سختى و اين پا و آن پا كردن 
مى توانســتند كاروان را نگاه كنند. جوان ها كه انرژى بيشترى 
داشتند از البه الى جمعيت عبور مى كردند و خود را به ورودى 
حرم رســاندند ولى آن هايى كه سن و سالى از آن ها رفته بود، 
گروهى كه روى ويلچر بودند و زائران خردسال از اين قافله عقب 
افتادند و چشمانشان تا انتها به دنبال آخرين نفر از اين قافله بود.

  شمع هاى موبايلى
امشــب هم خيلى از افراد سعى كردند همچون خدام در عزاى 
امام هشــتم(ع) به سوگ بنشــينند. مردم اطراف حرم امشب 
هر كدام با يك ابتكار شــمع هاى خود را افروخته نگه داشتند. 
بعضى ها با يــك ليوان يك بار مصرف معمولى ســعى كردند 
خودشــان را شــبيه اين كاروان كنند. خيلى ها هم در كنار و 
گوشه هاى خيابان و حتى بر روى ميله هاى مسير اتوبوس وسط 
خيابان، شمع هايشان را روشــن نگه داشتند و مسير چهارراه 
شهدا تا حرم مطهر را كه از باال نگاه مى كردى سوسوهاى همين 
شمع هاى روشن مسير مستقيم را به هر عاشقى نشان مى داد و 

وى را به امام رئوف مى رساند.
امشب مدل هاى شمع ها متفاوت بود. يك مدل آن، شمع هاى 
موبايلى بود. آن هايى كه شــمعى نداشتند ابتكار به خرج داده 
بودند و با نور تلفن همراهشان به نوعى شريك اين قافله شدند. 

پس از اين مراسم كه كاركنان شهردارى براى تميز كردن كوچه 
و خيابان هاى حريم حرم دست به كار شدند شايد از اين همه 
شمعى كه در كنار و گوشه خيابان باشد كالفه شده باشند، ولى 

چه خوب است كه يادشان نرود درست است كه آب شدن اين 
شمع ها زحمتشان را دو چندان كرده است.

  تولى و تبرى
بعد از حدود يك ساعت از آغاز حركت خدام از سازمان مركزى، 
كاروان به صحن انقالب اســالمى رسيد، با ورود قافله مداحان و 
ذاكران اهل بيت(ع) اين شــعر را مى خواندند «امشب شب شام 
غريبان اســت». با استقرار كاروان و زائران عزادار در صحن، «نزار 
قطرى» مداح عرب زبان كه برخى از مداحى هايش به زبان فارسى 
و عربى است براى نخستين بار در مراسم شام غريبان حرم مطهر 
رضوى به مرثيه ســرايى پرداخت و مرثيه هايش را به چند زبان 
دنيا از جمله عربى، فارســى، انگليسى و اردو خواند. پايان بخش 
مراســم شام غريبان امام غريب مرثيه سرايى ميثم مطيعى بود. 
مداحى كه اشــعار حماسى او براى بسيارى آشناست و با همان 
روحيه حماسى و انقالبى خود اين مراسم را با شعارهاى استكبار 
ستيزى همچون «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر 
غارتگران بيت المال» و «مرگ بر نفوذى استكبار» به پايان رساند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   شنبه 19 آبان 1397  2 ربيع االول 1440  10 نوامبر 2018   سال سى و يكم  شماره 8825   

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

پشت نويسى چك حذف مى شود   خانه ملت: سخنگوى كميسيون قضايى مجلس گفت:در طرح اصالح قانون صدور چك، بانك مركزى موظف شده با به كارگيرى سامانه صياد و چكاوك، هويت سنجى و اعتبار 
سنجى متقاضيان دسته چك انجام شود. حسن نوروزى، افزود: اگر قانون جديد چك تصويب نهايى شود موضوع پشت نويسى چك كنار گذاشته مى شود. طرح اصالح قانون صدور چك با همكارى بانك مركزى و وزارت 

اقتصاد مورد بررسى قرار گرفت و پيش بينى مى شود اعتبار را به چك برگرداند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
ماليات سهام عدالت متوفيان تعيين شد

تسنيم: سازمان امور مالياتى كشور نحوه تعيين ماليات بر ارث سهام عدالت متوفيان را 
اعالم كرد كه بر اين اساس ماليات وراث طبقه اول 6، دوم 12 و سوم 24 درصد تعيين شده 
است. بخشنامه سازمان امور مالياتى كشور در خصوص رفع ابهام محاسبه ماليات بر ارث 
سهام عدالت متعلق به متوفيان سال 1395 و پس از آن، طى نامه شماره 200-97-114 

در تاريخ 13 آبان 97 توسط رئيس سازمان امور مالياتى كشور ابالغ شد.

توزيع كاالهاى احتكارى با قيمت رسمى
صداوسيما: وزير صنعــت، معدن و تجارت در بازديد از انبار كاالهاى استراتژيك گفت: 
كاالهاى اساسى احتكار شده كه در چند ماه اخير كشف و ضبط شده اند در شبكه توزيع 
و با قيمت رسمى عرضه مى شوند. رضا رحمانى در بازديد از انبارهاى نگهدارى كاالهاى 
استراتژيك در مجتمع شهيد مدرس درباره سرنوشت كاالهاى احتكار شده كه در چند ماه 
اخير كشف شده اند گفت: توزيع اين اقالم در طى فرايندى صورت مى گيرد و در جاهايى 
كه كاالهاى احتكارى شناســايى شده باشد، ضمن برخورد قضايى با محتكرين و صدور 

حكم، كاالها در اختيار شبكه توزيع قرار مى گيرد.

دولت براى جايگزين كردن 210 مدير بازنشسته آماده شد
مهر: معاون رئيس جمهور با بيان اينكه زمان 
اجراى قانون منع به كارگيرى بازنشستگان از 
26 آبان ماه است، گفت: دولت برنامه ريزى الزم 
براى جايگزينى نيروهاى مشمول قانون را انجام 

داده است.
جمشيد انصارى اظهار داشــت: در اصالحيه 
قانون منع به كار گيرى بازنشســتگان كه در 
تاريخ 6 شهريورماه امسال در مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 27 شهريور ماه 
توسط رئيس جمهور به همه دستگاه ها ابالغ شد، تبصره يك اين قانون اصالح و شرايط به 
كارگيرى بازنشستگان سخت تر شد. وى گفت: با اصالح قانون و اجراى اين اصالحيه از 26 

آبان ماه، 210 نفر در زير مجموعه دولت بازنشسته خواهند شد.

بازگشت برنامه اصالح نظام بانكى به نقطه صفر
فارس:بــا وجود اينكه يك دهه از عمر آغاز به كار كارگروه هاى اصالح نظام بانكى و 
تحقيقات و مطالعات مســتمر در اين حوزه مى گذرد، وزير اقتصاد دوباره به پله اول 
بازگشته و از مديران عامل بانك ها خواسته نگاه و انتظاراتشان را از اصالح نظام بانكى 
ارائه كنند. طرح تحول بانكى در ســال 87 به عنوان يكى از محورهاى هفت  گانه طرح 
تحول اقتصادى مدت ها محل بحث و بررسى كارگروه اصالح نظام بانكى قرار گرفت و در 
نهايت در ســال 91 كار اين كارگروه به اتمام رسيد. دو اليحه اصالح قانون بانك مركزى 
و اصالح قانون بانكدارى از جمله نتايج كارگروه اصالح نظام بانكى بود كه البته در دولت 

دهم به مجلس ارسال نشد.

خوش خدمتى عربستان و روسيه به ترامپ
 قيمت نفت در 1 ماه 15 دالر ارزان شد

تسنيم: يك مقام ارشد ايرانى گفت، عربستان 
و روسيه بايد توليد نفت را يك ميليون بشكه 
كاهش دهند زيرا عرضه اضافى نفت از ســوى 
اين دو كشــور موجب كاهش قيمت ها شده 
اســت. ايران از افزايش توليد نفت روســيه و 
عربســتان در پاسخ به درخواست ترامپ براى 
كاهش قيمت هــا و پر كردن جاى خالى نفت 

تهران بشدت ناراضى است.
حســين كاظم پور اردبيلى، نماينده ايران در اوپك در پاســخ به اين سؤال كه آيا توليد 
كنندگان به كاهش توليد در سال 2019 نياز دارند، گفت: «هيچ راه ديگرى براى عربستان 
و روسيه وجود ندارد.» وى افزود: «آن ها در طى يك ماه قيمت نفت را 15 دالر پايين آوردند 

و تنها به خاطر (خواسته) ترامپ باعث ارزان تر شدن بنزين آمريكا شدند.»

ذره بين

6تاريخ 6تاريخ 6 شهريورماه امسال در مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 

 اقتصاد/ فاطمه معتمدى   شــركت هاى دولتى 
گرچه سهم قابل توجهى از بودجه كشور را مى بلعند، 
اما ميزان بازدهى پايين و اندك آنان بارى بر دوش 

اقتصاد كشورشده است.
به گفته وزيــر جديد اقتصاد، قابل تصور نيســت 
شــركتى كه 3 هزار ميليارد تومان دارايى دارد، اما 
ميزان بازدهى آن نيم درصد باشد! لذا آنچه كه قابل 
واگذارى است، بايد واگذار شود و شركت هايى كه 
قابل واگذارى نيســت، بايد به عنوان يك تكيه گاه 

حداكثر بازدهى را داشته باشد.
به گفته دژپســند دارايى هاى دولتى حدود 7 هزار 
هزار ميليارد تومان برآورد مى شــود. شــركت هاى 
دولتى قابليت زيادى براى عبور از بحران و ايجاد رشد 
اقتصادى دارند.دولت، سرمايه هاى گرانقدر و انباشته 
شده اى در اختيار دارد كه مى تواند با خصوصى سازى، 
زمينه استفاده بهتر از اين دارايى ها را، به نفع مردم، 

فراهم كند.

 بازدهى پايين و منفى شركت هاى دولتى
رئيس هيئت علمى كانون دانش آموختگان اقتصاد 
دانشگاه هاى كشور در خصوص داليل بازدهى پايين 
شــركت هاى دولتى در ايران اظهار داشــت: وجود 
شركت هاى دولتى، شبه دولتى وخصولتى ناكارآمد 
يكى از چالش هاى اقتصاد ايران است.اين شركت ها 
در حالى حجم قابل توجهى از دارايى هاى دولت را 
دارا و بودجه هاى دولتى بااليى را جذب مى كنند كه 

بازدهى پايين و بعضاً منفى دارند.
بهنام ملكى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:داليل 
متعددى در بازدهى پايين و زيانده بودن شركت هاى 
دولتى مؤثر است.اول اينكه منطق رقابت دربازار در 
اين شركت ها ديده نمى شود و مديران اين شركت ها 
ازطرف دولت يا نهادهاى وابســته به دولت و عموماً 
هم با نگاه و ديد سياســى انتخاب مى شوند؛ لذا از 
آن جايى كه هر لحظه امكان تغيير و جايگزينى اين 
مديران وجود دارد، بنابراين منافع مديران منصوب 
شــده ايجاب مى كند بيشتر به سمت تأمين منافع 
خود حركت كنند تا منافع شركت، بخصوص اينكه 
اين شركت ها داراى مشكالت و بدهى زياد به بانك ها 
نيز هســتند. وى اضافه كرد: نكته مهم ديگر اينكه 
ساختار شكل گرفته درشــركت هاى دولتى داراى 
بازدهى پايين و زيانده به گونه اى است كه حتى اگر 
مديرتوانمند، متخصص و حرفه اى هم منصوب شود 

باز هم اين ساختار و سيستم قادر است اگر مدير با 
آنان همراه نباشد او را از چرخه مديريت حذف كند، 
چرا كه ساختار شــفاف نيست، وگرنه دليلى ندارد 
شركتى كه داراى چند ميليارد دارايى است بازدهى 
در حد صفر داشــته باشــد. وى خصوصى سازى و 
واگذارى شركت هاى دولتى زيانده و داراى بازدهى 
پايين به بخش غير دولتــى را راهكار برون رفت از 
اين وضعيت دانست و خاطرنشان كرد: اگر شرايط 
مناسب بود بايد كل مجموعه را از طريق خصوصى 
سازى واقعى به بخش غيردولتى واگذار كرد، اما اگر 
مشكالت به حدى بود كه اين واگذارى براى بخش 
خصوصى به صرفه نبوده و توجيه نداشته باشد، بايد 
مديريت و اداره كردن اين شــركت ها را براى يك 
مدت تعيين شده فرضاً 5 سال به بخش خصوصى 
واقعى يا تعاونى واگذار شــود تا بتواند شركت را از 

حالت زيانده و بازدهى پايين خارج سازد.
وى يادآور شد: بررسى عملكرد قانون تصويب شده 
بهره ورى، گمشده اقتصاد كشور است عملكرد قانون 
بهره ورى در شركت هاى دولتى بررسى نمى شود تا 
مشخص شــود آيا ميزان بهره ورى را ارتقا دادند يا 
كاهش و مطابق آن مديران اين شــركت ها تشويق 
يا توبيخ شوند و بعد بر مبناى اين عملكرد بودجه به 

شركت هاى دولتى اختصاص يابد.
ملكى با تأكيد بر اينكه بايد حجم تصدى گرى دولتى 
كاهش و به وضعيت تعادل برسد، گفت: در كشورى 
مانند ژاپن كه جزو اقتصادهاى برتر (دوم يا ســوم) 
دنياست شمار كاركنان دولت حدود 300 هزار نفر 

است در حالى كه آمار مديران ايران به همين تعداد 
و بلكه تا حدى هم بيشتر از اين عدد است و شمار 

كاركنان دولتى نيز بسيار زياد است.
وى اضافه كرد: اين در حالى است كه بخش عمده اى 
از كاركنــان دولتى فاقد توانمنــدى و كارايى الزم 
هســتند كه يكى از داليل آن به مديريت دولتى و 

شبه دولتى بر مى گردد. 

 عدم رصد عملكرد مديريت هاى دولتى
يك كارشناس مسائل اقتصادى نيز اظهار داشت:در 
ايران بازدهى پايين تنها به شركت هاى دولتى مربوط 
نمى شود، بلكه چه در شركت هاى دولتى،عمومى و 

خصوصى بهره ورى و بازدهى اندك است.
محمد صادق الحســينى در گفت و گو با خبرنگار 
ما افزود:در ايران عملكرد مديريت هاى دولتى رصد 
و پايش نمى شــود در حالى كه در كشورهاى ديگر 
عملكرد مديريت هاى شــركت هاى دولتى ساالنه 
در شــاخص هايى مانند سودآورى و بهره ورى رصد 
مى شود. تجارب دنيا نشان داده است درصد بازدهى 
و بهره ورى و عملكرد در شــركت هايى كه مديريت 
آنان ساالنه پايش و ارزيابى مى شود به طور محسوس 

و قابل توجهى ارتقا يافته است.
وى درباره راهكار برون رفت اقتصاد كشور از چالش 
شــركت هاى دولتى داراى بازدهــى پايين و اندك 
اضافه كرد: اول اينكه دولت بايد اجازه بدهد اقتصاد 
مكانيسم خود را دنبال كند و از دست كارى و تعيين 
نرخ دستورى در حوزه هاى كليدى و مهم مانند نرخ 

ارز خوددارى كند و در عوض دارايى هاى متعلق به 
خودش را بدرســتى مديريت كند. دوم اينكه الزم 
است ساختارى جديد در كشور تحت عنوان مديريت 
مركز دارايى هاى دولت شكل بگيرد تا اين ساختار 
و تشكيالت ايجاد شده بتواند عملكرد شركت هاى 

دولتى را رصد و گزارش دهد.
وى درباره آمار شــركت هاى دولتى زيانده و داراى 
بازدهى اندك در كشورتصريح كرد:همه شركت هاى 
دولتــى و عمومى بازدهى پايينى دارند و حتى اين 
وضعيت در مورد شركت هاى خصوصى نيز مصداق 
دارد.در كل در اقتصاد كشور ميزان بهره ورى پايين 
است. وى در بخش ديگر در خصوص دارايى هاى 7 
هزار هزار ميليارد تومانى دولت و سهم شركت هاى 
دولتــى داراى بازدهى اندك از ايــن حجم دارايى 
خاطر نشــان كرد: رقم 7 هزار هزار ميليارد تومان 
تخمين دارايى هاى احصا شده دولت است در حالى 
كه برآورد مى شــود ميزان دارايى هــاى دولت 15 
هزار هزار ميليارد تومان است كه از اين حيث بايد 
گفت دولت ايران يكى از معدود دولت هاى ثروتمند 
دنياست.بايد توجه داشت در دنيا كمتر كشورى به 
جز يك يا دوكشور مانند ايران داراى دارايى و ثروت 
زياد هســتند در حالى كه در كشور آمريكا ميزان 
دارايى كمتر از ميزان بدهى آن اســت و در آلمان و 
فرانسه هم قضيه به همين شكل است و دولت هاى 

ثروتمندى همانند ايران نيستند.
وى افزود: فروش ثروت توســط 
دولت موضوع بدى نيست، اما بايد 
اين فروش را به طرقى مانند انتشار 

اوراق قرضه دنبال كند.
وى درباره تبعــات ادامه فعاليت 
شركت هاى دولتى داراى بازدهى 
انــدك بــر اقتصاد گفــت: بايد 
شركت هاى دولتى داراى بازدهى 
پايين را از طريق خصوصى سازى 
واقعى واگذار كرد البته بايد دقت 
شــود چــه شــركت هايى قابل 

واگذارى هستند در حالى كه نمونه هايى وجود دارد 
كه دولت يك شركت دولتى را به بخش خصوصى 
واگذار كرده است در حالى كه اين شركت عمالً نابود 
و اكنون حتى از پس هزينه هاى خود بر نمى آيد در 
حالى كه درزمان دولتى بــودن موفق تر بودند. لذا 

دولت بايد در اين واگذارى ها دقت كند.

 شركت هاى دولتى كم بازده حياط خلوت دولت
عضــو هيئت علمى دانشــگاه خوارزمى نيز با بيان 
اينكه متأســفانه 70 تا 80 درصد بودجه كشور به 
شركت هاى دولتى اختصاص مى يابد، اظهار داشت: 
در حالى كه بودجه عمده كشــور به اين شركت ها 
اختصاص مى يابد، اما اين شــركت ها در واقعيت به 
زحمت مى توانند هزينه هاى خود را پوشش دهند 
در حالى كه قرار بود سودآور باشند و از اين محل به 

اقتصاد كشور كمك كنند.
وحيد شقاقى در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:با اين 
حال تخصيص هزينه ها به اين شــركت ها تكافوى 
هزينه هاى آنان نيســت و اين شركت ها بهره ورى 
پايين را به اقتصاد تزريق مى كنند.به نظر مى رسد 
شــركت هاى زيانده و داراى بازدهى اندك، حياط 
خلوت دولت ها در حوزه هاى مختلف براى انتصابات 

مديران بوده است.
وى با اشاره به گستردگى فعاليت ها در اين شركت ها 
و انــدك بودن نظارت بر عملكرد آن تصريح كرد:از 
ســوى ديگر بهره ورى اين شــركت ها پايين است 
و ماحصل اين شده اســت كه بودجه كشور صرف 
اين شركت هاى دولتى شود در حالى كه نمى توانند 
سودآورى براى اقتصاد كشور داشته باشند، لذا بايد 

بتدريج به بخش خصوصى واگذار شوند.
اين اقتصاددان ادامه داد: اگر به 10 تا 15 سال پيش 
توجه شــود در همان زمان سهم 
شركت هاى دولتى از بودجه كشور 
70 تا 80 درصد بــود اكنون هم 
در همين حد است. لذا اين نشان 
مى دهد در كاهــش تصدى گرى 
كشــور موفق نبوده است و البته 
مقاومت ها در برابر خصوصى سازى 
نيز زياد اســت. وى تأكيد كرد: از 
100 درصد واگذارى ها 22 درصد 
بــراى رد ديون دولت بوده اســت 
21 درصد در قالب سهام عدالت و 
مابقى واگذارى ها نيز به مؤسسات 
عمومى بوده اســت؛ لذا هيچ برنامه واگذارى شفاف 
براى بخش خصوصــى در كنار اينكه اين بخش را 
توانمند كند، نبوده است و عموم واگذارى ها براى رد 
ديون دولت، سهام عدالت و واگذارى به مؤسساتى 
كه مديريت آن به نوعى به دولت مرتبط و وابســته 

است، بوده است.

بودجه خوارى با 15 هزار هزار ميليارد تومان دارايى ادامه دارد

انتصابات سياسى  اَبَرآفت  بازدهى شركت هاى دولتى

بخش عمده اى از 
كاركنان دولتى 
فاقد توانمندى و 
كارايى الزم هستند 
كه يكى از داليل 
آن به مديريت 
دولتى و شبه 
دولتى بر مى گردد

بــــــــرش

تهران بشدت ناراضى است.
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يادداشت

اگر بتوانيم با 
به كارگيرى 

تدريجى نخبگان 
جوان در 

مديريت هاى ميانى 
از توانمندى هاى 

آنان در اداره كشور 
استفاده كنيم 

شاهد پيشرفت 
هرچه بيشتر در 

عرصه هاى مختلف 
خواهيم بود

بــــــــرش

 جامعه/ اعظم طيرانى  رهيافت اساسى 
هر جامعه براى توسعه و پيشرفت استفاده 
صحيح از منابع انســانى بويــژه نيروهاى 
نخبه و توانمند است.بدون ترديد جامعه اى 
كه بتواند از ســرمايه هاى انسانى خود در 
مديريت بخش هاى جامعه اســتفاده كند 
دچار آسيب هاى كمترى در برنامه ريزى 

و اداره امور خود خواهد بود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر انقالب 25 
مهرماه امسال در ديدار با جمعى از نخبگان 
كشور با بيان اينكه از ظرفيت هاى علمى 
نخبگان بايد در برنامه ريزى براى مســائل 
كشور اســتفاده كرد، فرمودند: بهره گيرى 
صحيح و مناســب از دانش و توانايى هاى 
نخبگان موجب پيشرفت علم در كشور و 
در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار و 

كاهش آسيب پذيرى ها خواهد شد.
اما آيا مديران اجرايى ما توانسته اند از اين 
ظرفيت عظيم در راستاى تحقق اهداف و 

آرمان هاى خود استفاده كنند.

 گزينش ها  تكرار شود
محمدحســن قديرى ابيانه؛ كارشــناس 
عالى مديريت استراتژيك با اشاره به اينكه 
استخدام رســمى از عوامل عقب افتادگى 
و مشــكالت ادارى كشور است، مى گويد: 
تالش براى ايجاد امنيت شغلى بزرگ ترين 
اشــتباهى اســت كه در فرهنگ عمومى 
كشور ما اتفاق افتاده و موجب نخبه سوزى 
شده است، زيرا فردى كه استخدام مى شود 
اطمينان مى يابد 30 سال بر سر كار خواهد 

بود. 
در حالى كه كشــور هاى صنعتى به دنبال 
شــركتى كردن نيروهاى رسمى هستند 
تا افراد براى مدتى معين اســتخدام شوند 
و پــس از پايان اين مــدت مذكور دوباره 
گزينش مى شــوند تا در صورت دارا بودن 
مهارت و توانايى هاى الزم استخدام شوند؛ 
مانند همان اتفاقى كــه براى نمايندگان 

مجلس مى افتد. 
وى ادامه مى دهد: درصورتى كه گزينش ها 
هر چند سال يكبار تكرار شود نه تنها افراد 
با صالحيت و نخبه بر سركار خواهند آمد 

بلكه همــواره بر توانايى هاى خود خواهند 
افزود و مى كوشــند براى گزينش مجدد 
آمادگى هاى الزم را داشته باشند در نتيجه 
نخبگان در چنين سيستمى جايگاه خود 

را مى يابند. 

استخدام راه حل مشكل بيكارى   
افراد نيست 

دكتر قديــرى ابيانه با بيان اينكه ســن 
بازنشستگى در كشورهايى نظير آلمان و 
آمريــكا رو به افزايش اســت و به ازاى هر 
بازنشسته 6 شاغل وجود دارد، مى گويد: در 
كشور ما سال به سال سن بازنشستگى رو 
به كاهش است با اين تصور كه با بازنشسته 
شدن نيروهاى موجود زمينه اشتغال براى 

جوانان فراهم مى شود.
وى ادامه مى دهد: ســن بازنشستگى در 
حوزه هاى مختلف متفاوت است به عنوان 
نمونه براى مرجعيت بازنشســتگى وجود 
ندارد، براى افرادى نظير پروفسور سميعى 
و ديپلمات هــاى سياســى 70 ســالگى 
سن بازنشســتگى نيست، همچنين براى 
مديريت بانك مركزى نمى توان يك جوان 
را در رأس امور قرار داد تا با يك اشــتباه 
منجر به هدر رفتن 70 تن طالى كشــور 

شود. 
بنابراين پست هاى مديريتى محل آزمون و 
خطا براى كسب تجربه نيست و ضرورت 
دارد افراد شايسته،نخبه، خالق و باتجربه 
بدون توجه به ســن آن ها در اين پست ها 

قــرار گيرنــد و قانون منع بــه كارگيرى 
بازنشستگان نيازمند بازنگرى است. 

 طرح هاى اجرايى اســتفاده از 
توانمندى هاى نخبگان جوان

حسن ســاالريه؛ معاون آينده سازان بنياد 
ملى نخبگان تهران نيز با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبرى مى گويد: خوشبختانه 
ظرفيت هاى بســيار خوبــى در اين حوزه 
وجود دارد و از شهريور ماه سال 94 با ابالغ 
رياست جمهورى به دستگاه هاى اجرايى 
اســتفاده از توانمندى هاى نخبگان جوان 
در برنامه ريزى ها و مديريت كشور در دست 
كار بوده است، اما تأكيد مقام معظم رهبرى 
موجب شتاب بيش از پيش اين مهم شده 

است. 
دكتر ســاالريه ادامــه مى دهد: بنياد ملى 
نخبــگان با اجراى برنامه هــاى متعددى، 
توانمندســازى و آماده ســازى نخبگان و 
مستعدان را براى جذب در مراكز پژوهشى 

دانشگاهى و دستگاه ها پيگيرى مى كند. 
اين مســئول ادامه مى دهد: در بسيارى از 
كشور هاى پيشرو و موفق دنيا افراد نخبه از 
دانشگاه ها شناسايى مى شوند، آموزش هاى 
الزم به آن ها ارائه مى شود طى فرايندهاى 
استاندارد از اليه هاى پايين تجربه هاى الزم 
را كســب و بتدريج وارد سيستم مديريت 
مى شــوند ضمن آنكه از تجربــه مديران 
بازنشســته موفق نيز به عنوان مشاور در 
سيســتم هاى مديريتى استفاده مى شود؛ 

بنابراين اگر ما هــم بتوانيم با به كارگيرى 
تدريجى نخبگان جــوان در مديريت هاى 
ميانــى از ظرفيت ها و توانمندى هاى آنان 
در اداره كشور استفاده كنيم به طور حتم 
شاهد پيشرفت هرچه بيشتر در عرصه هاى 

مختلف خواهيم بود.

 نخبه سوزى در سايه اقتصاد نفتى
دكتر ســاالريه مى افزايد: فراگير شــدن 
به كارگيرى نخبگان و استعدادهاى برتر در 
مديريت هاى ميانى كشور نيازمند آموزش 
است. استعدادهاى برترى كه مى خواهند به 
مديريت اجرايى كشور ورود كنند، بايد با 
گذراندن دوره هاى آموزشى ويژه تجربه و 
دانش مديريتى الزم را كسب كنند و پس 
از آن نيز عملكرد و شكوفايى اين استعدادها 

دائم پايش و ارزيابى شود.
وى مى گويد: بررســى هاى علمى نشــان 
مى دهد، ساختار اجرايى كشور از سال هاى 
قبــل از پيروزى انقالب اســالمى بر پايه 

اقتصــاد نفتى بنا شــده و 
طى اين سال ها نيز با وجود 
توصيه مقام معظم رهبرى 
هنوز فاصله قابل قبولى از 

آن نگرفته ايم. 
از  بســيارى  بنابرايــن 
دســتگاه هاى  هزينه هاى 
اجرايى كشــور به واسطه 
نفــت تأمين مى شــود و 
همين مســئله مانع رشد 
و به كارگيــرى خالقيــت 
شــده، درنتيجــه موجب 
بى توجهى به نيروى انسانى 
و نخبه ســوزى شده است. 
اما اكنــون جمعيت دانش 
آموختگان دانشگاه ها بويژه 

افراد مســتعد، افزايش يافته و با توجه به 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى و بخش 
خصوصى موفق بويژه در زمينه هاى دانش 
بنيان، در كشور به نوعى نهضت مطالبه گرى 
جوانان خالق شكل گرفته و اميد مى رود 
موانع رشد و خالقيت و وابستگى به اقتصاد 

نفتى در كشور برطرف شود.

    خط قرمز

 درگيرى پليس با اشرار براى جلوگيرى از فرار قاچاقچيان مواد

عامالن شهادت مأمور مبارزه با موادمخدر دستگير شدند

شبكه خبر: فرمانده انتظامى استان اصفهان از شهادت مأمور 
پليس مبارزه با موادمخدر در درگيرى با سوداگران مرگ خبر 
داد و گفت: پنج نفر از عامالن به شــهادت رساندن اين مأمور 

پليس دستگير شدند.
ســردار مهدى معصوم بيگى در تشــريح ماجراى به شهادت 
رسيدن مأمور وظيفه شناس پليس اصفهان اظهار كرد: حوالى 
ساعت 19 چهارشنبه گذشته در جريان درگيرى مأموران پليس 
اصفهان با اشرار مسلح، ستوان دوم «حسين رفيعى» از مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر اســتان به درجه رفيع شهادت نائل 

آمد و جان خود را در راه امنيت كشور عزيزمان فدا كرد.

 فدا كردن جان براى جلوگيرى از فرار مجرمان
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشــاره به اينكه اين حادثه 
نزديك زندان دستگرد اصفهان اتفاق افتاد، افزود: مأموران پليس 
2 نفر از قاچاقچيان را به همراه مقدارى مواد مخدر دســتگير 
كرده و در حال انتقال آن ها به مقر پليس بودند كه در يك لحظه 

حدود پنج نفر جلوى خودروى پليس را سد كردند.
وى ادامه داد: پس از اين اقدام، اشــرار مسلح به سوى مأموران 
پليس آتش گشودند و به همين واسطه درگيرى مسلحانه آغاز 
شد. لحظاتى بعد و در جريان اين درگيرى، ستوان يكم «حسين 

رفيعى» مورد اصابت گلوله قرار گرفته و به شهادت مى رسد.

 دستگيرى اشرار مسلح هنگام فرار از شهر
اين مقام ارشد انتظامى به اقدامات تخصصى پليس اصفهان براى 
دســتگيرى عامالن به شهادت رساندن اين مأمور پليس اشاره 
كرد و گفت: پس از اين درگيرى مسلحانه، اشرار مسلح بسرعت 
از محل متوارى شــدند. بر همين اســاس دستورات مورد نياز 
صادر شد و تيم هاى عملياتى بدون فوت وقت تمامى محورهاى 

خروجى شــهر اصفهان را تحت كنترل خود در آوردند. مدتى 
بعد عامالن درگيرى مسلحانه از سوى مأموران شناسايى و پنج 

شرور مسلح طى دو عمليات ضربتى و همزمان دستگير شدند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان تصريح كرد: در اين عمليات يك 
قبضه ســالح جنگى كه به وسيله آن مأمور فداكار پليس را به 
شــهادت رسانده بودند، مبالغ زيادى وجه نقد حاصل از فروش 
موادمخدر و دو دستگاه خودروى سوارى نيز از اعضاى اين باند 

كشف و ضبط شد.
معصوم بيگى با اشاره به دســتگيرى 9 نفر از سوداگران مرگ 
در طرح مزبور افزود: پليس اســتان با تمركز ويژه در برخورد با 
ســوداگران مرگ موفق شد از ابتداى سال جارى تاكنون بيش 
از 21 تن موادمخدر كشف كند كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، 40 درصد افزايش داشته است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان كرد: نيروى انتظامى 
تاكنون تعداد 4000 شــهيد در راه مبارزه با سوداگران مرگ و 
قاچاقچيان موادمخدر تقديم كشــور كرده و در اين راه نيروى 
انتظامى و دســتگاه قضايى با قاطعيت عمــل خواهند كرد و 
اجازه نمى دهند ســوداگران مرگ، جوانان عزيز را به اين بالى 

خانمان سوز گرفتار سازند.

 پس از انتشار گزارش قدس و با دستور قضايى صورت گرفت

      خط قرمز/ عقيل رحمانى   با دستور سرپرست دادسراى 
ويژه جرايم فضاى مجازى مشــهد، بررسى اقدمات بازرگانى 
بى نام و نشانى كه در فضاى مجازى اقدام به فروش حواله هاى 
بى اعتبار خودروهاى خارجى كرده بود، در دستوركار پليس 

قرار گرفت.
يكم آبان ماه بود كه در پى انتشار گزارشى با عنوان «فروش 
حواله خودرو فقط با نشــان دادن يك عكس!» در خط قرمز 
روزنامه قدس، پرده از ســودجويى گردانندگان يك بازرگانى 
ســاختگى خودرو در فضاى مجازى برداشتيم. درآن تاريخ 
مهدى مقدســى كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوى در تشــريح نحوه 
فعاليــت متخلفان به قــدس گفت: در پى تمــاس يكى از 
شهروندان با سامانه 124، متوجه شديم كه عده اى در «ديوار» 
اقدام به انتشار آگهى فروش حواله هاى يك خودروى خارجى 

كرده اند. 
وى تصريح كرد: آن ها افرادى را كه متقاضى خريد خودروى 
مذكور بودند به مراكزى مى كشــاندند كه هيچ نشــانه اى از 
فعاليت مجاز در آنجا ديده نمى شد و فقط چند ميز، صندلى و 
تصاويرى از خودرو در آن دفاتر قرارداده و نصب شده بود. در 
بررسى هاى ما مشخص شد كه در قبال وعده تحويل خودروى 
مذكــور در 97/9/25 و تنهــا با نشــان دادن يك عكس از 
خودروهاى مذكور از هر نفر حدود 90 ميليون تومان دريافت 

و به آن ها حواله اى داده مى شد كه اعتبارى هم نداشت.
در ادامه آن گزارش كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان به نكته اى جالب اشاره كرد و 
در تشريح آن عنوان داشت: در حالى بازرگانى نامعتبر اقدامات 
خالف قانــون خود را پيش مى برد كه طبــق قانون واردات 

خودروهاى خارجى به ايران تحت هر شرايطى ممنوع است!
پس از افشاى نحوه فعاليت بازرگانى مجازى خودرو! و با توجه 
به اينكه اين احتمال مى رفت تا افــراد ناآگاه ديگرى در دام 
سود جويى هاى گردانندگان بازرگانى فروش خودروى خارجى 
نامعتبر گرفتار شوند، سرپرست دادسراى ويژه جرايم فضاى 
مجازى مشهد مســتندات اقدام مذكور را مورد بررسى قرار 
داد. در پى آن هم قاضى مهدى حقدادى طبق دســتورى از 
مأموران پليس اطالعات و امنيت عمومى استان (اداره فضاى 
مجازى) خواست تا به سرعت تحقيقات فنى و پليسى خود را 
در رابطه با اين ماجرا آغاز كنند. سرپرست دادسراى ناحيه 7 
مشــهد همچنين از پليس خواست تا نتيجه اقدامات خود را 

ظرف مدت يك هفته به دادسرا منعكس كنند.

تمركز پليس بر روى تخلفات بازرگانى بى هويت خودرو

فارس: دبير هيئت پرورش اندام اصفهان به قتل رسيدن 
عضو سابق تيم ملى را تأييد كرد و گفت: وى دراسطبل 
شــخصى اش به قتل رسيده اســت. مجتبى محمدى 
در خصوص قتل اين ملى پوش ســابق اذعان داشــت: 
چهارشنبه گذشته حوالى ساعت 5 بعد از ظهر سه نفر 
وارد اسطبل شخصى رحيم پور واقع در رحمت آباد شدند 
و با شــليك چهار گلوله وى را به قتل رساندند. وى ادامه 
داد: پس از اين اتفاق به ســرعت وى را به بيمارســتان 
شهيد مطهرى فوالد شــهر منتقل كردند اما متأسفانه 
اين ورزشــكار جان خود را بر اثر جراحت هاى وارده از 
دست داد. درحالى هفته گذشته ايمان رحيم پور قهرمان 
پرورش اندام و عضو ســابق تيم ملى با اصابت گلوله به 
قتل رسيد كه اين دومين قتل در خانواده پرورش اندام 
اصفهان در طى دوسال اخير به شمار مى رود. درموردى 
ديگر هم يكى از ورزشكاران نيز سال گذشته به دست پدر 

همسرش به قتل رسيد.

توسط افراد ناشناس
قهرمان پرورش اندام به قتل رسيد

حجت االسالم على كشورى 

تدوين الگوى پيشرفت
فرايند صحيح مى خواهد

در روزهاى اخير شوراى راهبردى الگوى پيشرفت اسالمى با تقاضاهاى متعددى 
درباره برگزارى نشســت هاى الگوى پيشرفت اسالمى و همچنين در مواردى با 
پيشنهاد سرپرستى پايان نامه هاى سطوح مختلف و برخى پيشنهادهاى مشابه 
از ســوى مراكز علمى، تبليغى و رسانه اى مواجه است. پيشنهاد اين برنامه ها - 
كه در مواردى با پيگيرى عجيب و مثال زدنى همراه شــده- در حالى است كه 
برگزاركنندگان محترم حداقل شــرايط الزم براى تفكر حول مفاهيم و نظريات 

الگوى پيشرفت اسالمى را در ميان مخاطبان خود فراهم نمى آورند.
درباره پيشنهادهاى اخير و موارد مشابه، شوراى راهبردى الگوى پيشرفت اسالمى 
معتقد به رعايت الگوى نشــر دانش خود است. اين الگوى كاربردى، اساس نشر 
دانش را تحريك فكر دانش پژوه مى داند. براى تسهيل در همكارى هاى آينده در 

پنج بند، نكاتى را درباره اين الگو مطرح مى كنم:
نخســت آنكه: در اين الگوى كاربردى انســان ها از حيث ظرفيت تفكر در پنج 
سطح 1- ظرفيت تأمل 2- ظرفيت تعقل 3- ظرفيت تدبر 4- ظرفيت تجرب و 
5-ظرفيت تفقه دسته بندى شده اند و گفت و گوهاى فكرى را متناسب با ظرفيت 
فكرى مخاطبان محترم خــود تعريف مى كنيم. همچنين در اين الگوى نظرى 
مراحل تفقه و عميق شــدن فرد شامل 6 مرحله: 1-حسن االنتخاب 2- حسن 
االستماع 3-تضارب 4-كتابت 5- نظام مقايسه و 6- حسن السؤال است؛ كه فرد 
مديريت دانش خود را بر اساس اين مراحل به عهده مى گيرد. در نهايت هم براى 
تحقق اين الگو، سه نوع برنامه عملياتى موسوم به 1-برنامه نشست ها 2- برنامه 
تدوين و 3-برنامه نمونه سازى -ذيل آيين نامه هاى مشخص- تعريف شده است.

دوم آنكه: در ميان برنامه هاى ســه گانه يادشــده، برنامه نمونه سازى بر اساس 
نظريات بخشى الگوى پيشرفت اسالمى را مؤثرترين عامل تحريك تفكر در جامعه  
مى دانيم و به تبع در همكارى هاى سازمانى و عمومى خود به دنبال فرآهم آوردن 
شــرايط الزم براى ســاخت اين نمونه هاى عينى هستيم. همكارى با گروه هاى 
جهادى و انقالبى و دولتى در راســتاى نمونه ســازى بر اساس الگوى پيشرفت 
اسالمى در بخش هاى مختلف، مهم ترين روش براى تعالى ذهنيت جامعه و البته 
هدف نهايى شــوراى راهبردى الگوى پيشــرفت اسالمى محسوب مى شود؛ كه 

آيين نامه آن در 25 قسمت عملياتى تصوير مى شود.
ســوم آنكه: برنامه تدوين و توليد محصوالت مرتبط با نظريات مطرح در اولين 
نقشــه الگوى پيشرفت اسالمى شامل توليد و تدوين 10 نوع محصول مى باشد. 
توليد 1- اسناد پژوهشى مرتبط با نظريات بخشى الگوى پيشرفت اسالمى (تدوين 
دانشنامه 100 جلدى الگوى پيشرفت اسالمى) 2- تدوين گزارش هاى راهبردى 
موضوعى (ويژه آشنايى مسئوالن با الگوى پيشرفت اسالمى) 3- تدوين پيشخواِن 
نشســت هاى الگوى پيشرفت اسالمى و 4- تنظيم گزارش هاى خبرى منظم از 
مهم ترين محصوالت توليد شــده در قالب برنامه تدوين شوراى راهبردى الگوى 
پيشــرفت اسالمى است. آيين نامه تدوين شــامل 16 فعاليت است؛ كه مبناى 

همكارى هاى اين بخش با مجموعه هاى مردمى و دولتى محسوب مى گردد.
چهارم آنكه: براى گسترش محاسبات و نظريات مطرح در نقشه الگوى پيشرفت 
اسالمى برنامه اى دقيق براى مديريت نشست هاى الگوى پيشرفت اسالمى تعريف 
كرده ايم. اين برنامه دقيق شامل برگزارى هفت نوع نشست شامل:1- نشست هاى 
رسانه اى 2-نشست هاى ارتباطى3- نشست هاى معرفى نقشه راه 4- نشست هاى 
هم انديشى 5- نشست هاى نقد و بررسى نقشه راه 6- نشست هاى ارائه گزارش 
به خواص 7- نشست هاى عمومى الگوى پيشرفت اسالمى است. هر كدام از اين 
نشست ها بخشى از گفت و گوهاى الزم براى الگوى پيشرفت اسالمى را مديريت 

مى كند و آيين نامه عمومى برنامه نشست ها شامل 8 بند است.
پنجم آنكه: الگوى پيشرفت اسالمى از مرحله ثبت ذهنى و آشنايى اوليه نخبگان 
با اين موضوع عبور كرده است و در مرحله دوم حيات خود (مرحله تحليل ذهنى) 
به ســر مى برد. در اين مرحله نخبگان و مديــران جامعه بيش از هر چيز ديگر 
انتظار دارند تا نظريات بخشى الگوى پيشرفت اسالمى در مقام مقايسه با نظريات 
رقيب برترى نظرى خود را به اثبات برساند و پاسخگوى سؤاالت فنى حوزويان، 

دانشگاهيان و مديران باشد. 
بدون توجه به الزامات مرحله تحليل ذهنى، الگوى پيشرفت اسالمى وارد مرحله 
ســوم و نهايى خود (مرحله پردازش يا عملياتى) نخواهد شد و شوراى راهبردى 
الگوى پيشرفت اسالمى الزامات مهم اين مراحل را در قالب آيين نامه هايى دقيق 
با همكاران خود در بخش هاى مختلف تفاهم مى نمايد. با توجه به توضيحات ذكر 
شــده علت اصرار برخى نهادها و نخبگان براى طرح غير اصولى مسئله  حياتى 
الگوى پيشرفت اسالمى در قالب جلسات عمومى و همايش هاى فرهنگى براى 
بنده و همكارانم واضح نيســت. برگزارى غير دقيق برنامه هاى ســه گانه الگوى 
پيشرفت اسالمى را مصداق فرصت سوزى براى انقالب با عظمت اسالمى و مانعى 
بزرگ بر سر راه خدمت به مردم مى دانيم. قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره) 
مصوب 8 شهريور 1362 در اوايل انقالب، برجام مصوب 23 تير 1394 (بر اساس 
نظريه سياست خارجى توسعه گرا؛ پيشنهادى مركز تحقيقات مجمع تشخيص 
مصلحت نظام-1386) و الگوى پايه پيشرفت (پيشنهاد مركز الگوى اسالمى ايرانى 
پيشرفت-1396) نمونه هايى از الگوهاى غير دقيق پيشنهاد شده براى اداره كشور 
است كه در دو مورد اول تجربه ناموفق آن محسوس و الگوى سوم هنوز فرصت 

اجرا پيدا نكرده است. 

موضوع احتمال فيلترينگ هوشمند اينستاگرام چه بود؟
جامعه: در پى خبرى به نقل از ســردار 
ســيد كمال هاديان نفر؛رئيس پليس 
فتاى ناجــا در خصوص طــرح جديد 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات براى 
فيلترينگ هوشمند محتواى مجرمانه، 
سيدجمال هاديان طبايى رئيس مركز 
روابط عمومــى وزارت ارتباطات گفت: 

وزارت ارتباطات طرحى براى پااليش هوشمند اينستاگرام به مراجع ذيربط ارائه 
نكرده اســت. در خبر مربوط به احتمال فيلترينگ هوشمند سردار سيد كمال 
هاديان نفر درباره اينكه آيا امكان فيلترشدن اينستاگرام وجود دارد يا خير، گفته 
بــود: تصميم گيرى در اين خصوص برعهده كارگروه تعيين محتواى مجرمانه يا 

شورايعالى فضاى مجازى است.
وى اظهار داشــته است: وزارت ارتباطات سرويس جديدى را طرح كرده كه اگر 
اين سرويس جديد بيايد، مى تواند با عبور از SSL جديد اينستاگرام، فيلترينگ 
هوشمند را در اينستاگرام ارائه دهد كه اگر اين طرح را ارائه دهد بخشى از محتواى 

مجرمانه كم مى شود.
پــس از اين اظهارات ســيدجمال هاديان طبايى؛ رئيــس مركز روابط عمومى 
مى گويد: وزارت ارتباطات هيچ نكته پوشــيده اى از مردم ندارد و اجراى هر طرح 

جديدى را از مسير رسمى و رسانه اى با مردم در ميان مى گذارد.
وى اظهار مى دارد: در تماس تلفنى كه با سردار هاديان فر داشتيم، ايشان چنين 
مصاحبه اى را تكذيب كردند. از اصحاب محترم رســانه انتظار مى رود در انتشار 

اخبار به منبع و صحت آن توجه ويژه اى داشته باشند.
شايان ذكر است هر دو خبر مزبور توسط خبرگزارى ايسنا منتشر شده است.

سازمان امور دانشجويان وزارت علوم اعالم كرد
ثبت نام ارز دانشجويى از امروز آغاز مى شود

مهر: براســاس اعــالم ســازمان امور 
دانشــجويان وزارت علــوم، ثبت نــام 
دانشــجويان شــاغل به تحصيل واجد 
شــرايط دريافت ارز دانشجويى از امروز 
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آغاز مى شود.
تمام دانشجويان شاغل به تحصيل واجد 

شــرايط دريافت ارز دانشجويى مى توانند از امروز فرم هاى الزم به همراه مدارك 
مورد نياز را تكميل و در سامانه ســجاد به آدرس portal.saorg.ir بارگذارى 

كنند.
شايان ذكر است ارز دانشجويى صرفاً در بازه زمانى يك مهر 97 تا 29 اسفند 97 

يعنى از مهر تا اسفند 1397 تعلق مى گيرد.
طبق بخشنامه بانك مركزى، ارز دانشجويى به مقاطع دكترى، كارشناسى ارشد 
تعلق مى گيرد و براى مقطع كارشناسى فقط دانشجويانى كه شروع به تحصيل 

آن ها قبل از 31 ارديبهشت 97 بوده، مى توانند درخواست كنند.

خبر

در پى خبرى به نقل از ســردار 
ســيد كمال هاديان نفر؛رئيس پليس 
فتاى ناجــا در خصوص طــرح جديد 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات براى 
فيلترينگ هوشمند محتواى مجرمانه، 
سيدجمال هاديان طبايى رئيس مركز 
روابط عمومــى وزارت ارتباطات گفت: 

وزارت ارتباطات طرحى براى پااليش هوشمند اينستاگرام به مراجع ذيربط ارائه 

براســاس اعــالم ســازمان امور 
دانشــجويان وزارت علــوم، ثبت نــام 
دانشــجويان شــاغل به تحصيل واجد 
شــرايط دريافت ارز دانشجويى از امروز 
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تمام دانشجويان شاغل به تحصيل واجد 
شــرايط دريافت ارز دانشجويى مى توانند از امروز فرم هاى الزم به همراه مدارك 

سخنگوى 
سازمان ثبت احوال كشور:

هيچ مشكلى براى 
توليد كارت هاى ملى نداريم

ايلنا: سخنگوى سازمان ثبت احوال كشور 
با بيان اينكه توليد كارت هاى هوشمند ملى 
در داخل كشور آغاز شده است، گفت: افراد 
فاقد كارت ملــى در اولويت دريافت كارت 

هوشمند ملى هستند.
سيف اله ابوترابى گفت: هزينه صدور كارت 
هوشمند ملى با وجود افزايش قيمت ها هيچ 

تغييرى نكرده است.
ابوترابى افزود: خوشبختانه در حال حاضر 
هيچ مشــكلى بــراى توليــد كارت هاى 

هوشمند ملى در كشور نداريم. 
متقاضيانــى كه در ماه هــاى اخير ثبت نام 
كرده اند نيز به ترتيب در اولويت قرار گرفته 
و به آن ها براى دريافت كارت هوشمند ملى 

اطالع رسانى خواهد شد.
وى گفت: هر ســاله بيــش از يك ميليون 
و 200 نفــر بــه كارت اولى هــا اضافــه 
مى شــود. براســاس تدابير انديشيده شده 
پيش بينى هاى الزم براى صدور كارت براى 
افرادى كه فاقد كارت ملى چه كارت ملى 
قديم و چه كارت هوشــمند ملى هستند، 
شده است و مشــكلى در اين زمينه وجود 
ندارد. براى ســاير افراد نيز ساز و كار الزم 
انجام شــده و كارت متقاضيــان را صادر 

مى كنيم.

معاون حج سازمان حج و زيارت: 
قيمت خريد 

فيش حج تمتع، توافقى است

ايلنا: اكبر رضايى معاون حج سازمان حج 
و زيارت دربــاره فراخوان وديعه گذاران حج 
تمتع گفت: از تمامى كســانى كه در نوبت 
حج هستند فراخوان شــده اند تا اطالعات 

خود را به روز كنند.
وى ادامه داد: افرادى كه از سال هاى 77 به 
بعد ثبت نام كرده اند با توجه به اينكه طى اين 
سال ها امكان دارد اطالعات فردى اين افراد 
از جمله شــماره موبايل، محل سكونت و... 
تغيير كرده باشد لذا براى تكميل اطالعات 
خود بايد به سايت ســازمان حج و زيارت 

مراجعه كنند.
وى همچنيــن در خصوص خريد و فروش 
فيــش حج تمتع گفت: قيمت خريد فيش 
حج تمتع يك مبلــغ توافقى بين صاحب 
سند و خريدار است كه پس از توافق بر سر 
قيمت، هر دو طرف يعنى صاحب ســند و 
خريدار بايد به دفاتر رســمى و داراى مجوز 
زيارتى مراجعه كنند و انتقال ســند انجام 

مى شود.

سخنگوى سازمان انتقال خون 
اعالم كرد

سهم اندك بانوان ايرانى 
در اهداى خون

ايرنا: سخنگوى سازمان انتقال خون گفت: 
تنها 4،5 درصد سهم اهداى خون در ايران 
مربوط به بانوان است؛ درحالى كه حدود 20 
ميليون نفر از بانوان واجد شــرايط اهداى 

خون هستند.
بشــير حاجى بيگى افــزود: بســيارى از 
كشورهاى پيشــرفته جهان در حوزه طب 
انتقــال خون نگاه ويــژه اى به اهداى خون 
بانوان دارند؛ به عنوان مثال در فرانسه آمار 
اهــداى خون بانوان هماننــد اهداى خون 

مردان 50 درصد است.
حاجى بيگى تأكيد كرد: اين در حالى است 
كه در كشور ما در سال 1395 از 2 ميليون 
و 100 هزار و 914 واحد خون اهدايى تنها 
91 هزار و 319 واحد سهم بانوان بوده است 
كه نشــان مى دهد تنها 4/5 درصد از سهم 
اهداى خون در كشور مربوط به بانوان است.
وى يادآورى كرد: در كشور ما مردان ساليانه 
چهار بار و بانوان به دليل مسائل فيزيولوژيك 
ســه بار مى توانند اهداى خون را داشــته 
باشــند؛ اين درحالى است كه آمارها نشان 
مى دهد در ســال 1394 تنها 91 هزار نفر 
از اهداكننــدگان خون را در كشــور بانوان 

تشكيل داده اند.
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آستان روزنامـه صبـح ايـران

ايجاد پايگاه درمانى ويژه زائران پاكســتانى آســتان:  به همت بيمارستان فوق تخصصى رضوى پايگاه سالمت بيمارستان رضوى براى خدمت رسانى به زائرين پاكستانى در موقوفه مهر فاطمى از 
14 تا 25 آبان ماه داير اســت.به گزارش قدس، در اين پايگاه روزانه بيش از 300 زائر پاكســتانى پذيرش و خدمات دهى مى شــوند. اســتقرار درمانگران و پزشكان مجزا براى زائران خانم و آقا و ارائه 
خدمات سرپايى اعم از پانسمان، ويزيت، تزريقات، تجويز و ارائه دارو بخشى از خدمات اين پايگاه است. پيش بينى مى شود بيش از4000 خدمت درمانى در طول دوره داير بودن اين پايگاه عرضه شود.

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

روايت

 حماسه خدمت «خادمياران رضوى » به ميهمانان ميليونى مشهد در سالروز شهادت امام هشتم

در پنـاه رضـا
قدس: شهر بهشت امســال در سالروز شهادت 
عالم آل محمد(ع) ميعادگاه عاشقان و دلدادگانى 
بود كه از راه هاى دور و نزديك آمدند و ســرماى 
پاييزى و ســختى راه، ســد راه آن ها نشد. صفر 
1440، مشــهدالرضا(ع) شاهد شــكوه عشق و 
ارادت بود، حماســه خدمت در جوار بارگاه قبله 
هشتم (ع). «خادمياران رضوى» در اولين مصاف 
ميزبانــى نشــان دادند كه عزمشــان چون كوه 
استوار است و قلبشان از نور واليت روشن. كانون 
«خادميارى فرهنگ زائر و زيارت» آستان قدس 
رضوى امســال با تدارك ميزبانى از زائرين پياده 
شمس الشــموس، در 9 محور ورودى به مشهد 
مقدس، در عرصه هاى اســكان، اطعام، خدمات 
پزشكى، خدمات فرهنگى، حمل ونقل و انتظامات 
پذيراى قدوم زائرين حضرت بود. پس از فراخوان 
خدمت، 43 هزار 951 خادميار، از سراسر كشور 
بخصوص از ميان مجــاوران حضرت رضا (ع) در 
مشهد براى خدمت به زائرين پياده در دهه آخر 
صفر اعالم آمادگى كردنــد و پس از برنامه ريزى 
و جانمايى خدمتى 22هــزار و 207 خادميار در 
عرصه هــاى مختلف به كارگيرى شــدند. از اين 
تعداد 656 خادميار از شــهرهاى مختلف كشور 
ماننــد اهواز، لرســتان، خرم آباد، تهــران، كرج، 
اصفهان، ساوه و... نيز كه به شوق خدمت به زائرين 
آقا رخت ســفر بسته و به ميعادگاه عاشقى آمده 
بودند پا به پاى مجاوريــن ثامن االئمه(ع) در اين 
آوردگاه پرشور حضور داشتند. يكى مدير بود، يكى 
كارمند؛ يكى خانه دار بود يكى ميوه فروش؛ يكى 
دكترى هسته اى داشــت و آن يكى راننده تريلر؛ 
همه آمده بودند، فارغ از پست و مقام، جا و مكان، 

اينجا فقط مقياس ارادت بود و شور عاشقى...

6500 خادميار در 50 ايستگاه
در ايــن ايــام، 6417 خادميار 
در 50 ايســتگاه در مسيرهاى 
منتهــى به مشــهد مقدس با 
ظرفيت هــاى مختلف خدمتى 
به استقبال زائرين پياده رفتند 
و 1345 خادميار نيز در مراكز 
اســكان از زائرين آقا پذيرايى 
كردند. 450 خادميار خودروهاى 
شخصى خود را براى حمل ونقل 
زائرين اختصــاص داده بودند و 
350 نفر نيــز غبار كفش هاى 

زائريــن را زدوده و با جالى واكــس، آن ها را به 
ضيافت ميزبانى حضرت رضا(ع) روانه مى كردند. 
644 پزشك و پرســتار اين روزها مرهم بر زخم 
پاهاى زائرين گذاشتند و رنج بيمارى را از تنشان 
زدودند. همچنين انضباط تردد، امسال با 6300 
خادميار انتظامات به خوبى مديريت شد.  حضور 
46درصدى زنان خادميار در عرصه هاى مختلف، 
نشان داد كه بانوان سرزمين خورشيد دوشادوش 
مردان دل درگرو خدمت بــه زائرين پياده قبله 
هشــتم(ع) نهاده بودند و در اين حماسه باشكوه، 
خدمــت را بر هر چيز ديگر اولى دانســته  بودند. 
در اين ميان 40 خادميار معلول، باوجود ناتوانى 
جسمى و معلوليت بدنى و تنها به عشق خدمت 
به زائرين پياده آقا آمده بودند تا به همه بگويند، 
اين نقصان بدنى خللى در ارادتشــان به حضرت 
شــمس الشــموس(ع) وارد نمى آورد و با همين 
بضاعت و توان آماده اند تا برگ ســبز خدمشان 
را، به مثابه تحفه اى، تقديم زائرين پياده آقا كنند. 
خادمياران آستان رضوى امسال يك ميليون اقالم 
فرهنگى كه شــامل كتاب، مجله و زيارتنامه بود 
آماده و بين زائران پياده امام رضا (ع) توزيع كردند. 
عالوه بر اين در اين ايام 2500 بسته متبرك نيز به 

هيئت هاى مذهبى اهدا شد كه به صورت كاروانى 
به حرم رضوى مشرف شدند.

ساماندهى 2500 مبلغ 
تبليغ و وعظ نيز امسال به گونه ديگر بود. ساليان 
گذشته مبلغين براى تبليغ در ايستگاه ها و مراكز 
اسكان زائرين پياده حضور يافته و به وعظ و سخن 
مى پرداختند، امسال اما به همت 
«قرارگاه فرهنگى زائرين پياده»، 
مبلغان همراه و همقــدم زائران 
از مبدأ به ســمت مشهد حركت 
كردنــد، در ســختى راه همدرد 
آن ها شــدند و تبليغ محفلى را 
جايگزين تبليــغ منبرى كردند. 
«قــرارگاه فرهنگى زائران پياده» 
كه از سال گذشــته با محوريت 
آستان قدس رضوى تشكيل شده 
بود، امســال با 6 كميته مبلغان 
و مداحان، مراســم ها و تبليغات، اطالع رسانى و 
مستندسازى، هماهنگى امور خواهران، نظارت و 
ارزيابى و كميته زائران خاص، با رويكردى جديد، 
با 2500 مبلغ، خدمات فرهنگى و تبليغى را در 
چهار محور مبدأ، مسير، مقصد و تداوم ارتباط با 

زائران پياده، ارائه كرد.

خدمت خادمياران نوجوان رضوى
دهه آخر صفر امســال، نوجوانان شــهر بهشت 
نيز همــراه پدران و مادرانشــان براى خدمت به 
زائرين على بن موســى الرضا (ع) پــاى  در ركاب 
عاشــقى نهادند. امسال آســتان قدس رضوى با 
هدف ايجــاد فرصت براى خدمت همه اقشــار، 
بويژه نوجوانــان عالقه مند به خادمى بارگاه منور 
رضوى، اقــدام به راه اندازى «كانــون خادمياران 
نوجوان» نمود و اين كانون نيز با راه اندازى پويش 
دانش آموزى «خدمتانه» جريان خدمت رســانى 
نوجوانــان مشــهدى به زائريــن پيــاده آقا را 
سازمان دهى و مديريت كرد. خادمياران پسر پس 
از طى دوره هاى آموزشــى «مشــهد شناسى» و 
«حرم شناســى» و كســب مهارت هاى الزم، در 
مســيرهاى منتهى به حرم و خيابان هاى اصلى 

شــهر راهنماى زائرين پياده شــدند. تعدادى از 
اين «خادمياران نوجوان» نيز بر اساس عالقه در 
بخش هايى چون ويلچررانــى، واكس و خدمات 
انتظامات مسير به زائرين آقا خدمت كردند. 600 
راهنماى زائر در خيابان هاى منتهى به حرم، 960 
راهنماى زائــر در راه آهــن و 252 نفر در پايانه 
مســافربرى امام رضا (ع) راهنماى زائرين آستان 

قدسى رضا (ع) بودند. 

توليد 100هزار جانماز، كاله و شال گردن
دختران ســرزمين آفتاب نيز امسال كمر همت 
بستند و با توليد 100 هزار جانماز نمدى؛ بافتن 
كاله و شــال گردن و بســته بندى چندين هزار 
بسته خشكبار به همراه هداياى متبرك و مهر و 
تسبيح براى اهدا به زائرين كوچك قبله هشتم (ع) 
خدمتــى بيادماندنى و خاطــره اى ماندگار براى 
ميهمانان امام مهربان به يادگار گذاشتند. عالوه 
بر اين، دختران نوجوان خادميار، در 17 مدرسه 
امام رضا(ع) و در مراكز اسكان، به خانواده هايى كه 
فرزند كوچك داشتند، در نگهدارى از كودكانشان 
كمك كردند تا فرصت زيارت براى اين عزيزان از 

راه رسيده نيز فراهم شود.

ميزبانى زائرين توسط شبكه جوانان رضوى
جوانان پرشور مشهدالرضا(ع) نيز به همت مؤسسه 
جوانان آســتان قدس رضوى در دو برنامه مجزا، 
با همكارى تشــكل هاى دانشجويى و تشكل هاى 
شــبكه جوانان رضوى در سراســر كشور ميزبان 
عــزاداران ايام دهــه پايانى صفر بودنــد. جوانان 
رضوى، با آماده ســازى موكب جامع خدمات زائر، 
بااســتعداد 150 نيروى خادميــارى و به صورت 
شبانه روزى، به بيش از 100 هزار زائر دهه پايانى 
صفر خدمت رسانى كردند. در اين موكب با توجه 
به سرماى هوا و نياز شديد زائران به اسكان شبانه، 
سوله هاى موجود به تجهيزات گرمايى و پتو مجهز 
شده و ظرفيت اسكان شــبانه 1000 نفر در هر 
شــب فراهم شد. پذيرايى 5000 نفر در هر وعده 
غذايى، اســتقرار 4 گروه پزشكى مجهز و مجزاى 
خواهران و برادران، ارائه خدمات درمانى به بيش 
از 2000 زائــر؛ ارائه خدمــات به 3000 كودك و 

نوجــوان در غرفه اختصاصى كــودكان، برگزارى 
نمــاز جماعت در تمامى نمازهــاى يوميه و ارائه 
خدمات طب ســنتى به زائران ازجمله خدماتى 
بود كه در اين موكب پرشــور و حرارت به زائرين 
پياده ارائه شــد. مؤسســه جوانان آستان قدس 
رضوى همچنين با همكارى تشكل هاى دانشجويى 
و شــبكه جوانان رضوى در ايام شهادت حضرت 

علــى بــن موســى الرضا (ع) با 
اعزام خــدام و پرچــم متبرك 
همراه  بــه  رضــا (ع)  حضــرت 
متبركات اين مــكان مقدس به 
28 استان كشور، مراسم عزادارى 
شهادت حضـرت ثامن الحجج(ع) 
را در هيئـــــت دانشــــجويى 
الشــمس» برگزار كرد.  «شباب 
نيز  رضــا(ع)»  برنامه «شــباب 
به عنوان يك برنامه ملى توســط 
مؤسســه جوانان آســتان قدس 

رضــوى در دانشــگاه هاى محورى هــر يك از 
استان هاى كشــور در قالب هيئت هاى عزادارى 

امام رضا(ع) برگزار شد.

آفرينش هاى هنرى در دهه آخر صفر
مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى 
امســال برنامه هاى متنوعى را براى اســتفاده از 
فرصت حضور زائرين پياده در مشــهدالرضا(ع) 
تدارك ديــد. پويانمايى «در مســير باران» كه 
به عنــوان اولين پويانمايى ســينمايى با حمايت 
آســتان قدس رضوى توليدشــده، در ايام دهه 
پايانى صفر در سينماهاى كشور اكران شد. باهدف 
آشــنايى كودكان و نوجوانان با ســيره رضوى، 
منتخبى از آثار جشــنواره تئاتر رضوى در دوره 
قبل، در قالب اجراى عمومى تئاتر به صورت روزانه 
و هرروز در 2 سانس در مجتمع فرهنگى هنرى 

امام خمينى(ره) خواجه ربيع اجرا شد. 
برنامه «سر ســفره خدا» نيز از ديگر برنامه هاى 
توليدى مؤسسه آفرينش هاى آستان قدس رضوى 
بود كه براى مخاطبان كودك، در اين ايام به روى 
آنتن رفت. برگزارى دومين سوگواره پرده خوانى 
«روايت عشق» با حضور پرده خوانان برتر سراسر 

كشور، ازجمله مرشــد ميرزاعلى، مرشد دريايى 
و...؛ برگــزارى دوره آموزش پرده خوانى با حضور 
پرده خوانان نوجوان خراســان رضــوى، زير نظر 
مرشــد ميرزاعلى و محمد جهان پا در ســه روز 
دهه آخر صفر و اجراى پرده خوانى در ايستگاه ها و 
مراكز اسكان زائرين پياده ازجمله ديگر برنامه هاى 
اين مؤسسه در اين ايام بود كه با استقبال خوب 

زائرين همراه شد.  
اجراى 1800 ســرود توســط 
در  رضــوان»  «آواى  گــروه 
مراكز  اســتقبال،  ايستگاه هاى 
مسافربرى  پايانه هاى  اســكان، 
و راه آهــن و اجراى نمايش هاى 
خيابانى با عنــوان «پنجره» و 
موضوع شــهداى مدافع حرم از 
تدارك ديده شــده  ديگر موارد 
براى اين ايام بود كه با همكارى 
انجمن نمايش مشهد در مراكز 
فرهنگى و در قالب پاتوق هاى فرهنگى در سطح 

شهر برگزار شد.

اردوى عكاسان برگزيده كشور در مشهد
امسال ششمين دوره اردوى عكاسان نيز همانند 
دوره هاى قبل، با حضــور 70 عكاس برگزيده از 
سراســر كشور برگزار شد. اين هنرمندان در ايام 
شــهادت امام هشتم(ع) در مســيرهاى حضور 
زائرين پياده اقدام به عكاسى كرده و سپس آثار 
خود را به دبيرخانه جشــنواره تحويل مى دهند. 
آثــار منتخب پس از ايام شــهادت حضرت، در 
قالب ششمين «جشنواره عكس خانه دوست» به 
نمايش گذاشته شده و از آثار برگزيده نيز تقدير 

خواهد شد. 
جشــنواره فيلم 100 ثانيه اى «پياده تا بهشت» 
نيز ديگر برنامه هاى مهــم آفرينش هاى هنرى 
آســتان قدس در ايام دهه آخر صفر است. آثار 
اين جشنواره كه مستندهايى با موضوع پياده روى 
دهه آخر صفر است، از روز جمعه 18آبان توسط 
شركت كنندگان در اين جشــنواره به دبيرخانه 
ارسال مى شــود و پس از داورى، آثار منتخب به 

اكران عمومى گذاشته خواهند شد.

به روايت پدر شهيد جواد جهانى
خدمت شهيد جهانى به زائران پياده 

آستان: پدر شــهيد جــواد جهانى، از 
شهداى مدافع حرم حضرت زينب (س) 
گفت: شــهيد جهانى به امــام رضا (ع) 
ارادت ويژه اى داشــت و همه ســاله در 
ايستگاه هاى اســتقبال از زائر به زائران 
پياده امام رضا (ع)خدمت رسانى مى كرد. 
وى در بازديد از ستاد خدمت رسانى به 
زائران پياده آســتان قدس رضوى گفت: با توجه به اينكه شهر مشهد در تمامى 
ايام ســال پذيراى زائران امام رضا (ع) است، بايد خدمت رسانى به زائران معطوف 
به دهه آخر صفر نباشــد و ســاختارى براى ســاماندهى ارائه خدمات به زائران 
على بن موسى الرضا (ع) در تمامى ايام سال ايجاد شود. وى بيان كرد: زائران حريم 
رضوى كه با پاى پياده شرايط سخت و مسير طوالنى سعى در تزكيه نفس خود 
دارند، با تكيه بر مفاهيم رضوى و آشنايى با سيره شهدايى كه براى دفاع از حرمين 
شريفين جان خود را از دست داده اند، توشه معنوى خوبى جمع آورى خواهند كرد 
و سال هاى آينده نيز از اين توشه روحانى تغذيه خواهند كرد. وى خدمت رسانى به 
زائران پياده حريم رضوى را كار مقدسى دانست و افزود: خادمياران رضوى كه با 
عشق و ارادت به زائران على بن موسى الرضا (ع) خدمت رسانى مى كنند قطعاً مورد 

عنايت خداوند و امام رضا (ع) قرار مى گيرند.
پدر شهيد جهانى همچنين با تأكيد بر اينكه خدمت به زائران پياده جزئى از سيره 
شهداســت، عنوان كرد: اهداى كتابچه در خصوص سيره و سبك زندگى شهدا 
موجب آشــنايى هر چه بيشــتر زائران و خادمان حضرت رضا (ع) با سيره شهدا 

مى شود كه اين امر تأثير بسزايى در زندگى آن ها خواهد داشت.
اين پدر شــهيد همچنين مهربانى با مردم را شاخصه اصلى اين شهيد گرانقدر 
دانســت و بيان كرد: يكى از آرزوها و خواســته هاى جواد اين بود كه همه باهم 
مهربان باشند، و همواره نه تنها نسبت به خانواده، بلكه نسبت به همه اطرافيان و 
مردم نيز مهربانانه رفتار مى كرد؛ به گونه اى كه پس از شــهادتش همه مى گويند 

«جواد آقا لياقت شهيد شدن را داشته است».

به روايت برادر شهيد محمد اسدى
چله نشينى در حرم براى اعزام به سوريه

آستان: عشــق به حضــرت و خدمت 
بــه زائران امام رضا (ع) جزئى از ســيره 
شهداست و خاطراتى كه از زبان خانواده 
اين بزرگواران نقل مى شــود نيز نشان 
از عمق توجه و ارادت آن ها نســبت به 

جايگاه خاندان نبوت و واليت است.
 برادر شهيد اســدى از شهداى مدافع 
حرم درباره عشــق و ارادت بردارش نســبت به آقا مى گويد: بــرادرم خيلى به 
امام رضا (ع) و زيارت ايشان عالقه مند بود و هر وقت درخواست و مشكلى داشت، 

محضر ايشان شرفياب مى شد و درخواست و حاجتش را عرض مى كرد.
وى با اشــاره به خاطره اى از اعزام شــهيد اسدى به ســوريه براى دفاع از حريم 
اهل بيت عصمت و طهارت (ع) مى گويد: برادرم براى رفتن به سوريه چهار بار به 
عراق رفت، ولى موفق نشــد كه در سوريه حضور پيدا كند و جزو مدافعان حرم 
حضرت زينب (س) باشــد، براى همين چند بار نذر چله نشينى در حرم مطهر 

رضوى كرد تا اسمش در فهرست مدافعان حرم قرار بگيرد. 
برادر شهيد اسدى ادامه مى دهد: در اين مدت خيلى نماز و دعا مى خواند و هميشه 
در حال مطالعه درباره جهاد و شهادت بود. شب تا صبح مشغول عبادت و ذكر و 
دعا بود. در اتاقش آيه هاى جهاد را نوشــته بود و هميشه از مادرم مى خواست تا 
برايش دعا كند. از پدرم كه در آن ايام تازه عمل حراجى قلب كرده بود مى خواست 

تا برايش دعا كند و مى گفت شما رضايت قلبى دهيد تا بى بى جان مرا بطلبد.
وى مى گويــد: برادرم پيش از اعزام به ســوريه ســه شــبانه روز در حرم مطهر 
امام هشــتم (ع) بسط نشست و از ايشان برات حضور در ميدان جهاد در دفاع از 

حريم اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را گرفت و سپس عازم سوريه شد. 
بردار شهيد اسدى ضمن پيوستن به كمپين «همه خادم الرضاييم»، مى افزايد: 
سبب افتخار من است كه جزو خادمياران رضوى باشم، ان شاءاهللا به شرط حيات 
و لياقت به نيابت از برادر شــهيدم خدمتگزار زائران پياده امام هشتم (ع) در اين 

ايام خواهم بود.

به روايت برادر شهيد سنجرانى
رضا به خدمت رسانى به زائران امام رضا  افتخار مى كرد

آستان: مهــدى سنجرانى برادر شهيد 
رضا سنجرانى گفت: خادمان زائران پياده 
امام رضــا (ع) افتخار مى كنند كه خاك 
پاى زائران آن حضرت را سرمه چشمان 

خود مى كنند. 
برادر شهيد سنجرانى با نقل خاطره اى 
از برادر شــهيدش افزود: برادرم رضا در 
چندين سال متوالى در يك ايستگاه صلواتى در دهه آخر صفر به خدمت رسانى به 
زائران على بن موسى الرضا (ع) خدمت مى كرد. وى ادامه داد: اين ايستگاه استقبال 
از زائران امام هشتم (ع) بين چهارراه زرينه و چهارراه شهدا واقع شده بود و هميشه 
قبل از تعطيالت دهه آخر صفر از محل كارش مرخصى مى گرفت و اين سه روز 
پايانى صفر و ايام شهادت امام رضا (ع) به زائران آن حضرت خدمت رسانى مى كرد 

و به اين خدمت رسانى افتخار مى كرد.
ســنجرانى با بيــان اينكه بحث پيــاده روى بــراى زيارت از اهميــت زيادى 
برخوردار اســت، تصريح كرد: در ميان ائمه (ع) درباره زيارت حرم امام حسين و 
حضرت رضا (ع) با پاى پياده؛ تصريح شده است و در مورد ساير ائمه (ع) هم توصيه 

كلى وجود دارد. 
وى با تأكيد بر اينكه پياده روى براى زيارت ثواب و جايگاه ويژه اى دارد ادامه داد: 
تكريم و احترامى كه خادمان از زائران امام مهربانى ها دارند قطعاً در ثواب زيارت 
زائران آن حضرت شريك هســتند و اين توفيق را دارند و خادمان امام رضا (ع) 

افتخار اين را دارند كه خاك پاى اين زائران را سرمه چشمان خود مى كنند.

به روايت همسر شهيد غالمرضا خاورى فر
فرهنگ  خدمت رسانى 

به زائران پياده بايد در جامعه نهادينه شود
آستان: همسر شهيد غالمرضا خاورى فر 
ضمن بازديد از ستاد كانون خادمياران 
رضوى خدمت كردن به زائران پياده را 
افتخار بزرگى دانست و گفت: اين افتخار 

نصيب هر فردى نمى شود.
صديقه حســن زاده بيان كرد: همسرم 
عالقه خاصى به امام رضا (ع) داشــت و 
مى گفت «وظيفه ما مشــهدى ها اين است كه حداقل هفته اى يك بار به زيارت 
حضرت برويم.» وى ادامه داد: همسرم اعتقاد داشت كه بايد در عمل هم عشق و 
ارادت نسبت به اهل بيت(ع ) را نشان دهيم و براى اثبات اين ارادت و دفاع از حرم 

معصومين(ع)، جان خود و خانواده مان را نيز فدا كنيم.
وى با اشاره به اينكه خدمت رسانى به زائران پياده بايد به صورت نهادينه در همه 
افراد جامعه شكل بگيرد، افزود: بايد اين فرهنگ ميزبانى در جامعه رشد كرده و 
همه افراد براى كمك به زائران پياده همدل، همراه و بسيج شده و هر كس، هر 
چه در توان دارد در اين راه خرج كند و ايمان داشته باشند كه اين گونه خدمات 

در درگاه خداوند و امام معصوم (ع) صاحب اجر و منزلتى خاص خواهد بود.
همسر شــهيد خاورى فر با پيوســتن به كمپين «همه خادم الرضاييم» گفت: 
اميدوارم اين كانون هاى خادميارى هر چه بيشتر گسترش يابد تا جريان خدمت و 
كمك به زائران خسته اى كه از راه هاى بسيار دور براى زيارت غريب الغربا مى آيند، 

تسريع شده و بهبود يابد. 
حسن زاده با اشاره به اينكه خدمت به زائران مى تواند به هر طريقى باشد، تصريح 
كرد: بايد فرهنگ پذيرايى و استقبال از زائران پياده آن قدر قوى باشد كه زائران 
در اين هواى ســرد دغدغه اسكان نداشته باشــند و يا سالمندانى كه پا در اين 
مســير گذاشته اند، بتوانند حداقل جاى استراحت داشــته باشند. وى ادامه داد: 
امسال افتخارى كه نصيب من شد اين بود كه به عنوان رابط خانواده هاى شهداى 
مدافع حرم فاطميون با كانون خادمياران رضوى، همراه مسئوالن طرح به ديدار 

خانواده هاى شهدا مى رفتيم.

چله نشينى در حرم براى اعزام به سوريه

حرم درباره عشــق و ارادت بردارش نســبت به آقا مى گويد: بــرادرم خيلى به 

زائران پياده آســتان قدس رضوى گفت: با توجه به اينكه شهر مشهد در تمامى 

رضا به خدمت رسانى به زائران امام رضا 

چندين سال متوالى در يك ايستگاه صلواتى در دهه آخر صفر به خدمت رسانى به 

به زائران پياده بايد در جامعه نهادينه شود

مى گفت «وظيفه ما مشــهدى ها اين است كه حداقل هفته اى يك بار به زيارت 

گزارش تصويرى

امسال ششمين 
دوره اردوى 
عكاسان نيز 
همانند دوره هاى 
قبل، با حضور

 70 عكاس 
برگزيده از سراسر 
كشور برگزار شد

بــــــــرش
جشنواره فيلم 
100 ثانيه اى 
«پياده تا بهشت» 
از ديگر برنامه هاى  
آفرينش هاى 
هنرى آستان 
قدس در دهه آخر 
صفر است

بــــــــرش

روايت خـــدمت 
           در نگاه دوربيــــن

روايت شكوه خدمت در سرزمين خورشيد در دهه آخر صفر بيرون از تاب دوربين ها 
و توان قلم ها است و بيشتر، دل هاى زائران است كه بايد آن را دهان به دهان و سينه 
به سينه منتشر كند، اما انعكاس بخشى از آن مى تواند شمه اى از حجم عمليات اجرا 

شده توسط آستان قدس در اين ايام را نشان دهد.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

ساداتى نژاد: نام شركت هايى كه قابليت دور زدن تحريم ها را دارند، چگونه به دست آمريكايى ها رسيده است  فارس: نماينده مردم كاشان در مجلس تصريح كرد: مسئوالنى كه 
هشدارهاى رهبر معظم انقالب در مورد خطر نفوذ را ناديده گرفتند، بايد به صورت جدى پاسخگو باشند كه نام اشخاص و شركت هايى كه هيچ گونه سابقه همكارى با نهادهاى انقالبى نداشته، اما درعين حال قابليت 

دور زدن تحريم ها را دارند؛ چگونه و از چه طريقى به دست آمريكايى ها رسيده است؟

تحريم هاى بانكى برگشت؛ بازهم بايد FATF را تصويب كنيم؟
ترديد موافقان درباره لوايح مشكل دار بين المللى

سياست: درحالى كه موافقان لوايح FATF به دنبال القاى اين موضوع هستند كه 
ايرادات شوراى نگهبان قابل رفع است و عالوه بر اين مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز نظر مثبتى درباره تصويب اين لوايح دارد، اما وقايع ميدانى همانند تحريم هاى 
آمريكا و قطع ارتباط ســوئيفت و برخى بانك هاى داخلى به واسطه اين تحريم ها، 
ترديدهاى جدى در برخى از نمايندگان و افكار عمومى نسبت به اين موضوع ايجاد 
كرده است. چند روز قبل محمود صادقى يكى از موافقان FATF كه بارها ادعاهاى 
بدون ســندى مطرح كرده بود تا بتواند نظر نمايندگان مردد را به سمت موافقت 
جلب كند، در توييتر اعتراف قابل توجهى كرده اســت: «بديهى است نمايندگان 
موافق در صورتى انگيزه دفاع دوباره از اليحه را خواهند داشــت كه مطمئن شوند 
مبادالت بانكــى بين المللى ايران به صورت عملى و مؤثــر از طريق SPV يا هر 

سازوكار ديگرى امكان پذير خواهد بود».

 تحريم بانكى برگشت اما FATF كارى نكرد
صادقى همان سؤال مخالفان FATF را مطرح مى كنند كه در روز رأى گيرى در مجلس 
از رئيس جمهور و وزير امور خارجه خواستند براى حل مشكالت بانكى به وسيله اجراى 
دستورات FATF تضمين بدهند اما ظريف صراحتاً گفت كه چنين تضمينى نمى دهد 

و تنها بهانه را از آمريكا مى گيريم.
بااين حال همزمان با آغاز اجراى بسته دوم تحريم هاى آمريكا عليه ايران اعالم  شد كه 50 
بانك و زيرمجموعه هاى آن ها مورد تحريم قرار گرفتند و جامعه جهانى ارتباطات مالى 
بين بانكى معروف به سوئيفت اعالم كرد كه اجراى تحريم هاى آمريكا عليه بانك هاى 
ايرانى را از راه منع اين بانك ها از رسيدن به سامانه حواله هاى بين المللى بين بانكى آغاز 
كرده است. درچنين شرايطى و با وجود مخالفت شوراى نگهبان برخى مى خواهند تعهد 

جديدى در قالب دستورات FATF به كشور تحميل كنند. 
موافقان به دنبال القاى موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح هستند، 
امــا به گفته ذوالنور نماينده مردم قم در مجلس «فضاى غالب در مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام در حال حاضر به گونه اى است كه اگر CFT به آنجا برود، رأى نخواهد 
آورد و اينكه گفته مى شــود صحبت هايى با مجمع در اين رابطه شده و فرد يا افرادى 
قانع شدند اصالً اين گونه نيست؛ هيچ كس در خصوص CFT در مجمع تشخيص قانع 

نشده است».

 ايرادات شوراى نگهبان به متن كنوانسيون و غيرقابل رفع است
اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس درباره آخرين وضعيت 
اليحه CFT گفته اســت: «ما در حال بررسى اين موضوع هستيم كه كميسيون 
كار تخصصى كند و ايرادات شوراى نگهبان را بتواند پاسخ دهد، اما ايرادات شوراى 
نگهبان به متن كنوانســيون است، نه شروط هفت گانه كميسيون امنيت؛ ما هم 

نمى توانيم متن اصل كنوانسيون را تغيير دهيم».
وى افزوده است: «ايرادات شوراى نگهبان هم قابل رفع نيست؛ چراكه ما نمى توانيم 
روى متن كنوانســيون تغيير ايجاد كنيم؛ بنابراين اين اليحه به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارســال خواهد شد و ازآنجاكه ايرادات شوراى نگهبان محكم است 
و هم طبق نظر كارشناسى كه مجمع به شوراى نگهبان داده است، نظرش منفى 
است». نماينده مردم قم در مجلس درباره ادعاى موافقان كه حتى چين و روسيه 
نيز با ايران بدون FATF همكارى نمى كنند، گفته است: «مگر تاكنون كه ما ارتباط 
داشــتيم FATF را پذيرفته بوديم؟ از اين به بعد هم تفاوتى نمى كند و ارتباط ما 
داير است؛ يعنى همان عللى كه نمى گذارد چين و روسيه و ديگر كشورها به آمريكا 
ملحق شود، همان علت هم موجب ادامه همكارى است، اگر هم ما آن را بپذيريم 
باز هم اين گونه نيست كه فشار آمريكا برداشته شود. مگر فشار آمريكا اين است كه 

چرا FATF را نپذيرفته ايد؟».

!FATF اروپا و وعده نفت دربرابر غذا به شرط 
موافقان مدعى اند كه FATF شــرط همكارى اروپا در برجام اســت، اما نكته 
قابل توجه آمدن تحريم ها و بى عملى اروپايى هاســت، تنهــا اقدام اروپا وعده 
اجراى طرح SPV اســت كه به اعتقاد كارشناسان فروش نفت در برابر غذا و 
باهدف معطل كردن ايران است. به نظر مى رسد اين شرايط ترديد هاى جدى 

را براى حتى موافقان FATF به وجود آورده است.

 سياست  خط  مشى برخى دولتمردان و 
جريان هاى سياسى اين است كه سرنوشت 
كشــور را به جاى تكيه بر تــوان داخلى به 
خارج از مرزها گره بزنند. يك بار كشــور را 
معطل برجــام  كنند و يك بار معطل برجام 
اروپايى! آنان در آخرين مورد هم به انتخابات 
نمايندگان مجلــس آمريكا دل خوش كرده 
بودند تا با تغيير جمهورى خواهان و افزايش 
قــدرت دموكرات ها به  گمان خود با ترامپ 
تضعيف شــده مواجه شــوند. محور اصلى 
گفتمان اين جريان سياسى در كشورمان، 
«آمريــكاى منهــاى ترامپ» يــا تفكيك 
جناح هاى امريكا بــه «جمهورى خواه بد (با 
سمبل ترامپ) و دموكرات خوب (با سمبل 

اوباما)» است.

 گرا دادن به آمريكا براى مذاكره!
با مرور رســانه هاى وابسته به اين جريان يا 
اظهارات مقامات ارشد اين خط فكرى بسيار 
روشــن مى شــود. آنچه در مجامع جهانى 
درباره مذاكره به آمريكا گفته شــد يا آنچه 
چند روز قبل در جمع مديران ارشد وزارت 
اقتصاد درباره شروط مذاكره با آمريكا مطرح 
شد مؤيد همين خط فكرى است: «رهبران 
چهار كشور بزرگ آمدند واسطه شدند كه 
با رئيس جمهورى آمريكا مالقات كنم. اين 
موضوع واســطه نمى خواهد. ما براى حرف 
زدن مشكلى نداريم به شرطى كه طرف ما 
براى حرف، قول و عهد خودش ارزش قائل 

باشد». 
جواد ظريف، وزيرخارجه  كشورمان، هم چند 
روز قبل به روزنامه آمريكايى «يواس  تودى» 
گفته اگر آمريكا «رويكرد»ش را درباره برجام 
تغيير دهد، تهران گفت وگوهاى ديپلماتيك 
با آمريكا را براى يك توافق جديد مدنظر قرار 

مى دهد.
ظريف گفته كه ايران ديپلماسى تازه اى را در 
دستور كار قرار مى دهد، اما به اين شرط كه 
«بنيانى براى گفت وگوى ثمربخش» درباره 
توافق هســته اى در ميان باشد. روزنامه «يو 
اس تودى» مدعى شــده حرف   هاى ظريف 
از انــدك نشــانه هاى آمادگــى جمهورى 
 اسالمى براى بررسى گفت وگو با آمريكاست 

به اين شــرط  كه برخى شــرايط مشخص 
ديپلماتيك فراهم شود.

 شيفتگى غربگرايان به مذاكره با 
دموكرات ها

پيش از اين نيز از جان كرى وزير پيشــين 
خارجه آمريكا نقل شــده بود كه به برخى 
از دولتمردان ايران توصيه كرده كه منتظر 
تغيير ترامپ در انتخابات باشند، از اين جهت 
برخى رســانه ها دل خوش كــرده بودند در 
انتخابات اخير مجلس نمايندگان آمريكا نيز 
همين مسير تغيير ترامپ تسهيل شود، اما 
آيا اين رؤياها با واقعيت هاى دنياى سياست 
مطابقت دارد؟ آيا در خصومت آمريكا عليه 
كشورمان يا وضع تحريم ها بين دموكرات ها 

و جمهورى خواهان تفاوتى وجود دارد؟

 تفاوتى بين جمهورى خواهان و 
دموكرات ها وجود دارد؟

ايمان محمدى، تحليلگر دراين باره مى گويد: 
«پيــروزى دموكرات ها در انتخابات مجلس 
نماينــدگان آمريــكا (با وجود شكســت 
از جمهورى خواهــان در انتخابــات ســنا) 
دســتاويزى شــده تا طيف بــزك كننده 
دموكرات ها و برجــام، چنين القا كنند كه 
روند تحريم هاى ناقض برجام متوقف خواهد 
شــد. اين ادعا خالف روند تشديد تحريم ها 
در پســا برجام بويژه با مشاركت و همراهى 

دموكرات هاست».

به گفته وى «اين دو حزب هر چند اختالفات 
متعــددى در برخى حوزه هــا دارند، اما به 
اعتبار انفعال در مقابل البى ايپك ومافياى 
صهيونيسم مسيحى، درباره دشمنى و فشار 
بر ايران اتفاق نظر دارند. بايد عنايت داشت 
كه اعمال تحريم هاى موسوم به تحريم هاى 
فلج كننده به عنوان ســخت ترين تحريم ها، 

ابتكار دولت دموكرات اوباما بود».
ايــن نظــر را حتــى برخــى تحليلگران 
اصالح طلب نيــز دارند. احمــد زيدآبادى 
تحليلگر اصالح طلب دراين باره نوشته است: 
«طبعاً اكثريت شدن دموكرات ها در مجلس 
نمايندگان بر مناســبات داخلى قدرت در 
آمريكا تأثير خود را به جا مى گذارد و آزادى 
عمل دولت ترامپ را در پاره اى امور اقتصادى 
و اجتماعى تا اندازه اى محدود مى كند؛ اين 
اتفاق اما آن طور كه برخى از محافل سياسى 
در ايران مى پنداشــتند بر سياست خارجى 
آمريكا بخصوص در مورد نظام تحريم هاى 

سفت وسخت عليه ايران بى تأثير است».
وى ادامه مى دهد: «بااين همه، آن دســته از 
محافل سياسى ايران كه به نتيجه انتخابات 
كنگره به عنوان عالمتى براى تغيير سياست 
آمريكا دل بســته بودند؛ احتماالً شكســت 
جمهورى خواهــان در كنتــرل مجلــس 
نمايندگان را بيش  از اندازة واقعى آن بزرگ 
خواهنــد كــرد و آن را عالمتى از موقعيت 
ضعيف ترامپ در آمريكا نشان خواهند داد».

اين چهــره اصالح طلب خطــاب به دولت 

مى گويــد: «دولت به جاى آنكه به ســقوط 
ترامــپ و يــا اســتفاده از رقابت هاى بين 
حزبى در آمريكا دل خوش دارد؛ بايد در اين 
انديشه باشد كه با همين ترامپ مى خواهد 
چــه كند!ناديده گرفتن ترامپ و انكار تأثير 
تحريم هــا و تقليل ماجرا به جنگ روانى به 
نظرم هيچ كمكى در اين شــرايط به كشور 

ما نمى كند».
در انتخابات برگزارشــده آمريكا جمهورى 
خواهان در ســنا كرســى هاى بيشــترى 
نسبت به قبل كســب كرده و 51 درصد از 
كرسى ها را به خود اختصاص داده اند و البته 
دموكرات ها در مجلس نمايندگان صاحب 

اكثريت شده اند. 
كيــان عبداللهى نيز با اشــاره به همين 
نيز  «دموكرات هــا  نتايــج مى نويســد: 
در كالن سياست هايشــان تفاوتــى بــا 

ندارند  خواهان  جمهورى 
خوش باورى  اگر  حتى  اما 
برخى دولتى ها را بپذيريم، 
بازهم اتفاقى رخ نمى دهد؛ 
چراكــه اگــر دموكرات ها 
دردسرهاى  مى خواستند 
بزرگ بــراى ترامپ ايجاد 
كنند، بايد دوسوم مجلس 
نمايندگان را حداقل از آن 
خود مى كردند. هرچند در 
اين صورت هــم به دليل 
عــدم در اختيار داشــتن 
رقم  آن چنانى  اتفاق  سنا، 

نمى خورد». 

 آيا كشور تا دو سال ديگر معطل 
انتخابات آمريكا خواهد شد؟

وى بابيان اينكه بعيد اســت براى آن ها 
كه از ارديبهشــت تا آبــان 97 را گرم 
در تخيالت خود راجــع به آمريكا بوده 
و زمان را اين گونه از دســت دادند، تنبه 
خاصى ايجاد شــود، مى گويد: «احتماالً 
حاال برخى در دولــت اين گونه وقت را 
مديريت خواهند كــرد كه بگويند حاال 
تا 2020 و انتخابات رياســت جمهورى 

آمريكا صبر كنيم».

ثمره 6 ماه بى عملى داخلى در آرزوى قدرت يابى رقباى ترامپ چيست؟

اعاده حيثيت مصوباتخيال خام مذاكره، به اميد دموكرات ها
به جاى لفاظى جسورانه!

الف: سيد احسان خاندوزى، عضو هيئت علمى 
دانشگاه عالمه طباطبايى درباره درس تحريم هاى 
جديد آمريكا نوشــته اســت: يك ساعت بعد از 
ســخنرانى ترامپ براى خــروج از برجام در 18 
ارديبهشت 1397، خزانه دارى آمريكا سند مفصل 
و دقيقى از تحريم هايى كه در 90 روز و 180 روز 
بعد كليد مى خورد، را تنظيم كرد و از همان زمان 
رايزنى هاى غيررسمى و گسترده آمريكايى ها براى 
منصرف ساختن شــركاى تجارى، مالى و ارزى 
ايران شــروع شــد. كاهش خريد نفت نيز چند 
هفته پيش از مهلت 180 روزه آغاز شد. اگر هم 
كشورهايى به هر دليل امكان پيروى از تحريم هاى 
نفتى در نيمه آبان را نداشــتند، رســماً به آن ها 
معافيت موقت داده شد تا حريم مصوبات آمريكا 
خدشــه نبيند و قبح تمكين نكــردن به قوانين 

آمريكا شكسته نشود.
اين روند را مقايسه فرماييد با اينكه رئيس جمهور 
ما دقايقى بعد از خروج آمريكا از برجام در تلويزيون 
حاضر شــد و چند هفته به اروپا فرصت داد تا با 
ديپلمات هاى ايرانى، برنامه  تداوم منافع اقتصادى 
ايران از برجام را تدوين نمايند. وقتى به جاى چند 
هفته، دوره 180 روزه تحريم ها رو به پايان رفت و 
جز اظهارات ديپلماتيك مثبت، گام عملى جدى 
 SPV از اروپا محقق نشد، خبرى منتشر شد كه
يا كانال خاص ارتباط مالى ايران و اروپا، گرچه در 
مهلــت 180 روز آغاز به كار نمى كند، اما به نحو 
نمادين پيش از 14 آبان افتتاح خواهد شــد. 14 
آبان هم گذشت، نه از افتتاح نمادين با اروپا و نه از 
شروع واقعى با روسيه و چين و تركيه خبرى نشد 

و البته كارگران مشغول كارند.
طــى اين 6 ماه مجلس قانــون دقيقى در نحوه 
مواجهه با تحريم ها تصويــب نكرده و دولت نيز 
سندى همتراز اسناد تحريمى خزانه دارى منتشر 
ننمــوده، تنها ســازمان برنامه وبودجه به كمك 
دستگاه ها، 12 برنامه مقابله با تحريم تدوين كرده 
كه به صورت محرمانه نزد مقامات كشور باقى مانده 
است. واقعيت آن است كه بهترين سياست هاى 
پولى و تجارى و ارزى اگر در حكمرانى بى كيفيتى 
اتخاذ شود، اثربخشــى نخواهد داشت. در مقابل 
تحريم كنندگانى كه چون ساعت، دقيق و جدى 
كار مى كنند، از دولت و مجلس توقع «برگرداندن 
حيثيت بربادرفته مصوبات» و «حاكميت قانون» 
است، نه صرفاً لفاظى جسورانه و شعار و لحن قاطعانه.

ذره بين قدس

محور اصلى 
گفتمان اين 

جريان سياسى 
در كشورمان، 

آمريكاى 
منهاى ترامپ يا 

جمهورى خواه بد 
(با سمبل ترامپ) و 
دموكرات خوب (با 
سمبل اوباما) است

بــــــــرش
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گزارش
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين

   شنبه 19 آبان 1397  2 ربيع االول 1440  10 نوامبر 2018   سال سى و يكم  شماره 8825   

 تحريم كاخ سفيد
سوزان رايس: انجمن خبرنگاران كاخ سفيد، وقت آن است 
به طور جمعى از حضور در كنفرانس هاى خبرى كاخ سفيد 
اجتناب كنيم و تا زمانى كه آن ها هدف قرار دادن خبرنگاران 

را متوقف نكنند، به آن بازنگرديم.

فرار از شكست
نانسى پلوسى: اقدام رئيس جمهور ترامپ براى كنار گذاشتن 
دادستان كل نشان دهنده تالش او براى منحرف كردن توجه 
فضاى سياسى از شكست بزرگى است كه در انتخابات متحمل 
شده است و ما (دموكرات ها) كنترل مجلس نمايندگان را در 

دست گرفته ايم.

 دموكرات ها خارى در چشم ترامپ شدند

پايان حكومت 8 ساله جمهوريخواهان بر كنگره
سرانجام پس از دو سال حاكميت يكدست جمهوريخواهان 
بر اركان قدرت در آمريكا، يكى از دو مجلس قانون گذار در 

اين كشور به كنترل دموكرات ها در آمد.
همانگونه كه اغلب برآورد ها و نظرســنجى ها پيش بينى 
مى كردنــد، در انتخابــات ميــان دوره اى 2018 اكثريت 
كرســى هاى مجلس نمايندگان به دموكرات ها رســيد و 
جمهوريخواهان توانستند برترى خود را در سنا همچنان 

حفظ كنند. 
بازگشــت دموكرات ها بــه جايگاه اكثريــت در مجلس 
نماينــدگان پس از 8 ســال، آن هم دو ســال بعد از آغاز 
رياســت جمهورى دونالد ترامــپ، تغييرات قابل توجهى 
بر سياســت هاى داخلى و خارجى آمريكا برجاى خواهد 
گذاشت. در حقيقت شكست جمهوريخواهان در مجلس 
نمايندگان كه ماهيتى فراگيرتر در مقايســه با سنا دارد، 

ميزان نارضايتى از دولت جمهوريخواه را نشان مى دهد.
اين در حالى بود كه جمهوريخواهان، بويژه شخص ترامپ 
اميــدوار بودند كه بهبود شــاخص هاى اقتصادى و اتخاذ 
سياست سختگيرانه در قبال ورود پناهجويان و مهاجران 

غير قانونى، شهروندان آمريكايى را راضى كند.
مجلس نمايندگان نقش تقريباً انحصارى در تدوين و تنظيم 
بودجه دولت فدرال دارد و قادر اســت بــا تغيير در ارقام 

بودجه، كاخ ســفيد را در پيشبرد برنامه هاى خود بشدت 
تحت فشار قرار دهد.

ضمن اينكه كنترل دموكرات ها بــر مجلس نمايندگان، 
فرصــت طاليى را در اختيار آنان قرار مى دهد كه در مورد 
پرونده هاى متعدد دونالد ترامپ از اتهام تبانى با روس ها تا 
بحث فرار مالياتى و روابط غيــر اخالقى با برخى از زنان، 
تحقيق كنند. اين اختيارات تا حد اعالم جرم عليه رئيس 
جمهورى و درخواست براى محاكمه و بركنارى وى در سنا 

نيز امتداد مى يابد. 
هرچند كه «نانســى پلوســى» رئيــس احتمالى مجلس 
نمايندگان در كنگره بعدى در نخســتين اظهار نظر خود 
بعد از پيروزى گفت: دموكرات هاى پيروز در انتخابات بايد 
بدانند نه براى مقاومت و بركنارى رئيس جمهور، بلكه به 
منظور كار براى مردم آمريكا انتخاب شده اند، با اين حال، 
قابل انتظار خواهد بود كه ترامپ در دو سال بعدى رياست 
جمهورى بشدت تحت فشار سنگين دموكرات ها خواهد بود 
كه به پيروزى در سال 2018 به سكويى براى پيروزى در 

سال 2020 و بازپس گيرى كاخ سفيد مى نگرند.
به هر حال، از سوم ژانويه 2019 (13 دى ماه) و با آغاز به 
كار كنگره يكصد و شــانزدهم آمريكا، دموكرات ها رياست 

مجلس و همه كميته هاى آن را در دست خواهند گرفت.

بدون تيتر

فارس: شركت كشتى ســاز «لورِسن» آلمان، 
ســاخت كشــتى هاى يگان گارد ســاحلى 

عربستان سعودى را متوقف كرد.
الجزيره: برخى منابع در دادستانى تركيه از 
توقف تحقيقات اين كشور براى يافتن جسد 
«جمال خاشقجى» روزنامه نگار منتقد سعودى 

خبر دادند.
تاس: روســيه قرار است تحت قراردادى كه 
با هند به امضا رســانده پنج مجموعه سامانه 
پدافنــد هوايى «اس-400» را تا بهار ســال 

2023 به اين كشور تحويل دهد.
واشنگتن پســت: براى نخســتين بار، 
دو زن مســلمان از ايالت هاى ميشيگان و 
مينه سوتا، راهى مجلس نمايندگان آمريكا 
شدند. «رشيده طاليب» از ايالت ميشيگان، 
مهاجر فلســطينى اســت كه پيش از اين 
گفتــه بود حضورش در كنگــره آمريكا به 
معناى «نمايش اســالم از طريق مؤثرترين 
راه» خواهــد بود. ايلهــان عمر هم كه يك 
تبعه سوماليايى- آمريكايى است، نخستين 
بانــوى باحجابى اســت كــه وارد كنگره 

مى شود.
راشاتودى: متهم شدن روسيه به جاسوسى 
از مقامات اتريش موجب بروز تنش در روابط 
دو كشــور و اقدام متقابل مســكو و وين در 
فراخواندن نماينده هــاى ديپلماتيك طرف 

مقابل شده است.
روسيا اليوم: فرحان حق، سخنگوى سازمان 
ملل متحد اعالم كــرد: مارتين گريفيتس، 
فرستاده سازمان ملل به يمن مذاكرات صلح 
يمن را كه قرار بود تا پايان ماه جارى ميالدى 
برگزار شــود، تا پايان سال جارى ميالدى به 

تعويق انداخت.
در  عربســتان سعودى  ايست آى:  ميدل 
راستاى جلب رضايت رژيم صهيونيستى، از 
حج شهروندان فلسطينى جلوگيرى كرد و به 

آن ها ويزا نداد.
المنار: قاضى دادگاهى در شهر كادونا واقع در 
مركز نيجريه درخواست وكيل شيخ زكزاكى 
براى آزادى موقت او را رد كرد. وكيل شــيخ 
زكزاكى از دادگاه خواســته بود، موكلش به 

دليل بيمارى موقتاً آزاد شود.
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نمايندگان پارلمان اروپا خواستار شدند
توقف فروش سالح 

به عربستان
تعداد 50 نفر از نمايندگان پارلمان اروپا در 
پايان نشست صلح يمن كه در پاريس برگزار 
شــد، از طرف هاى درگير در يمن خواستند 
تا براى برقرارى صلح در اين كشــور به پاى 
ميز مذاكره و گفت و گو برگردند. نمايندگان 
پارلمان اروپا همچنين خواستار توقف فروش 
سالح به ائتالف عربى به سركردگى عربستان 
شدند. شركت كنندگان در نشست پاريس 
بر لزوم اينكه همه كشــورهاى اروپايى بايد 
خواستار توقف جنگ در يمن باشند، تأكيد 
كردند. سخنرانان در اين نشست، جنگى را 
كه ائتالف سعودى عليه يمن به راه انداخته ، 

ظالمانه توصيف كردند.

 «سرگئى الوروف» وزير امور خارجه روسيه 
دردومين نشست صلح افغانستان در مسكو 
گفت: «تمام كشــورهاى منطقــه و جامعه 
بين المللى اميدوارند افغانســتان با موفقيت 
بتواند اين دوره گذار از تروريســم را پشت 
ســر بگذارد». الوروف ادامــه داد: « يكى از 
اهداف اصلى كشورهايى كه در حال مقابله 
با تروريسم هستند، افغانســتان است زيرا 
درحال حاضر تروريســت هاى بين المللى از 
جمله داعش سعى دارند تا با ايجاد پايگاه هاى 
قدرتمند براى خود در داخل افغانستان، اين 
كشور را به يكى از مناطق گسترش بى ثباتى 

در منطقه تبديل كنند».

يك رسانه رژيم صهيونيستى از سفر ايلى 
كوهــن وزير اقتصاد و صنايع اين رژيم به 
بحرين براى شركت در نشست بين المللى 
كه در منامه با مشاركت مقامات بين المللى 

برگزار مى شود، خبر داد.
آحارونوت  يديعوت  روزنامه صهيونيستى 
گــزارش داد كه وزير اقتصــاد اين رژيم 
دعوت رســمى براى مشاركت در نشست 

بحرين دريافت كرده است.
اين در شرايطى است كه برخى رسانه هاى 
اين رژيم با اشاره به سفر بنيامين نتانياهو 
نخســت وزير اين رژيم به عمان، مقصد 

بعدى وى را بحرين دانسته بودند.

نمايندگان كره شــمالى از طرف آمريكايى 
خواســته اند كه فعالً نشســت مقامات رده 
باالى دو طرف با محوريت برنامه هســته اى 
پيونــگ يانگ را كه قرار بــود اين هفته در 
نيويورك برگزار شــود، لغو كند. هيچ يك 
از طرفين توضيحى در خصوص اين ماجرا 
ارائه نداده اند ولى به نظر مى رسد اختالف بر 
سر تحريم هاى كره شمالى است؛ كره اى ها 
به اصرار خواستار دست كم تخفيف تحريم ها 
در ازاى شروع روند خلع سالح اتمى هستند 
ولى آمريكايى ها اصرار دارند كه تحريم ها بايد 
تا پايان روند امحاى  برگشت ناپذير تسليحات 

اتمى كره شمالى، سر جايشان باقى بمانند.

الوروف مطرح كردتنش ها ادامه داردروند پرشتاب عادى سازى 
وزير اقتصاد صهيونيست ها 

به بحرين دعوت شد
لغو نشست هسته اى 
كره شمالى با آمريكا 

تالش داعش براى تبديل 
افغانستان به پايگاه تروريستى 

ترامپ و اخراج دادستان كل آمريكا
دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا از زمانى كه روى كار آمده، رويه بركنارى، اخراج 
و يا استعفاى اجبارى مقامات دولت و تيم كاخ سفيد را در پيش گرفته و تاكنون بيش 
از 50 نفر از مقامات دولت ترامپ اخراج شــده يا استعفا كرده اند. بدين ترتيب دوران 
رياست جمهورى ترامپ به دليل اين روند كم سابقه، براى هميشه در ذهن آمريكايى ها 
باقــى خواهد ماند. مقامات آمريكايى كه يكى پــس از ديگرى كنار مى روند و حاضر 
نيستند با ترامپ كار كنند، اگر چه در زبان، از ترامپ تعريف و تمجيد هم مى كنند، 
اما در واقع اعتقادى به ديدگاه ها و اقدامات ترامپ ندارند. يكى از آخرين موارد در اين 
زمينه، اســتعفاى «نيكى هيلى» سفير اين كشور در سازمان ملل متحد بود و آخرين 
قربانى اخراج هاى ترامپ، «جف سشنز» دادستان كل آمريكاست كه در پى درخواست 

ترامپ، استعفاى اجبارى كرد. 
به نظر مى رسد يكى از اهداف اصلى ترامپ از اين اقدام، تضعيف پيگيرى هاى قضايى 
مربوط به پرونده دخالت روسيه در انتخابات رياست جمهورى آمريكا است كه «رابرت 
مولر»رئيس اســبق اف بى آى مســئوليت آن را برعهده دارد. اين ديدگاهى است كه 
دموكرات هاى كنگره آمريكا در اين زمينه دارند. «نانسى پلوسى» رهبر دموكرات هاى 
مجلس نمايندگان آمريكا گفت: اخراج «جف سشنز» از دادستانى كل، تالشى آشكار 

توسط «دونالد ترامپ» براى تضعيف تحقيقات درباره روسيه و پايان دادن به آن است.
ترامپ پيشتر ضمن ابراز نارضايتى از كنار كشيدن سشنز از پرونده دخالت روسيه در 
انتخابات آمريكا، گفته بود كه اگر مى دانست وى از اين پرونده كنار مى كشد، هرگز او را 

به سمت دادستان كل آمريكا منصوب نمى كرد.
مخالفان ترامپ از ابتداى رياســت جمهورى وى اميدوار بودند كه با اثبات تبانى ستاد 
انتخاباتى وى با روس ها از سوى مايك مولر بازپرس ويژه اين پرونده بتوانند اولين بار 
در تاريخ آمريكا يك رئيس جمهور را از قدرت پايين بكشند. با اين حال ترامپ همچنان 
درباره نقش روسيه در پيروزى وى در انتخابات رياست جمهورى 2016 رويه انكار را در 
پيش گرفته است و اكنون با استعفاى اجبارى و در واقع بركنارى دادستان كل آمريكا، 

قصد دارد از طريق دادستان كل جديد مانع ادامه تحقيقات در اين زمينه شود.
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سعودى هاى «آدم» ُكش
ســازمان ملل متحد اعالم كرد كه بر اثر حمالت ائتالف سعودى به 
الحديده نخستين كودك يمنى بر اثر قحطى جان باخت و جان ده ها 
كودك ديگر در خطر است. اين سازمان اعالم كرد كه «آدم» كودك 
10 ساله يمنى كه 10 كيلوگرم بيشتر وزن نداشت، بر اثر سوء تغذيه 

شديد فوت كرد.
پيش از آدم، «أمل حسين» دختر يمنى و ده ها كودك ديگر نيز بر اثر 

سوء تغذيه حاد فوت كرده اند.

 سيدرضا ميرطاهر 
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