
 

انتقام از»مختار«با گزارش های نادرست تاریخی
 معارف  14 رمضان سال 67ه .ق، مختار بن ابی عبید ثقفی، متولد سال یکم ه .ق، در کوفه دکتر هادی وکیلی، اتهاماتی که در منابع تاریخی به» مختار ثقفی« زده شده را ریشه یابی می کند 

به شهادت رسید. شخصیت این چهره جنجالی تاریخ اسالم به دلیل گزارش های متناقض 
تاریخی، همواره محل پرســش حقیقت جویان بوده؛ بنابراین بر آن شدیم تا در این باره با 

 ............ صفحه 7دکتر هادی وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد...

 محرومان واقعی 
مصداق عزت نفس هستند  تاج گذاری در بروکسل!

5  جناح ها با تشکیل شبکه  خویشاوندی 10
پول های  کالن به  جیب می زنند

2
عضو هیئت امنای کمیته امداد در گفت و گو با قدس:دکتر ابراهیم فیاض:   رئیس  فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد 

با ویلموتس به بلژیک رفته است
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 ............ صفحه 8

 فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه: 

به دنبال جنگ نیستیم اما از جنگ نمی هراسیم

 عربستان، سران عرب 
را به نشست فوق العاده 

در مکه دعوت کرد

 مقدمه ای 
بر یک توطئه

 سیاست  صبح دیروزآیین تکریم و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه برگزار شد. 
سردار علی فدوی که پیش از این معاون هماهنگ کننده سپاه بود، در دوره فرماندهی 
سالمی به عنوان جانشین سپاه پاسداران معرفی شد. سردار فدوی در سال 94 به عنوان 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به همراه چهار تن از فرماندهان این 
نیرو که در جریان توقیف شناورهای آمریکایی و بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکا در 
محدوده  جزیره  فارسی، اقدام شجاعانه و بهنگام کرده بودند، »نشان فتح« را از رهبر معظم 

انقالب دریافت کردند. روز گذشته سردار سالمی ...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علیرضا رضاخواه

این روزها یکی از ســرخط های اصلی رسانه های جهان و بویژه منطقه خلیج فارس، 
احتمال جنگ افروزی دوباره آمریکایی ها در این منطقه اســت. دغدغه ای که تقریباً 
بسیاری از تحوالت و رفتارهای سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. اما آیا 

آمریکا به واقع به دنبال یک جنگ جدید است ...

 آیا ترامپ به دنبال 
یک جنگ جدید است؟

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

این  به  نیست  قرار  انگار  خاورمیانه   جهان  
زودی ها آرام بگیرد! در حالی که همه شواهد 
برای  سعود  آل  سردمداران  دوباره  توطئه  از 
از  استفاده  سوء  با  منطقه  در  بحران آفرینی 
تحوالت جاری حکایت دارد، این رژیم در تالش 
است با بزک کردن چهره سیاهش، خود را از هر 
اشتباهی تبرئه کرده و دیگران را به عنوان مقصر 

آغاز بحران معرفی کند...

 دادگاه، یاسین رامین را 
 به 17 سال حبس

محکوم کرد

شغل من 
آقازادگی ست!

کاهش حق ورودی برای 
خودروهای برقی-بنزینی 

تأثیری بر قیمت  بازار ندارد

مصوبات 
هیبریدی!

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 9

گفت وگو با جوانی که برای 
روستایش کتابخانه راه انداخت

کپـری که 
کتابخانه شد

 ............ صفحه 6
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«︎﹫︀م ا﹞﹠﹩: ر︻︀️ ﹡﹊︀ت ا﹞﹠﹩ در ︗︀ده ︺﹠﹩ آرا﹝︩، آ︀︨︩ و ︑︡اوم ز﹡︡﹎﹩.»
﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ︨︀ده

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ را از 
 ﹏﹢︑ و ️﹁︀︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹁ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ در ︮﹢رت ︻︡م

در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٩٨/٢/٣١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصهشماره مناقصه
(ريال)

ايمن سازى و اصالح عالئم محور 98/31/20
19/528/630/357976/431/518مشهد- گلبهار و بالعكس

- ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ی ﹝︊﹙︼ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ ︋︀︫︡. 
٩٨/٣/٧ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٣/٢١ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٩٨/٣/٢٢

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م- ﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٧٣۶٩۵۶٣۶
 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١

:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️ ︀︨ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس ︉︧﹋ ️︗ -
http://iets.mporg.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ آدرس

www.Setadiran.ir :(︀د︐︨) ️﹛آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۴۶٨٧٩۴ م.ا﹜︿ ١٣۶٩

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران 
︪︡﹞ ﹩︨︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دوا

    ︫︣ح در ︮﹀﹥ اول ﹇︡س ︠︣ا︨︀ن

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۸

(﹩﹞﹢﹝︻)﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ز︨︀زی ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ︎﹫︀م ︫︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
٣- ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن:ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن و ا︋﹠﹫﹥ از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ 

 ﹩﹝﹢﹆︑ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ د-﹝︡ت ︎﹫﹞︀ن :۴۵ روز ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ︡﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨ار︗︀ع ﹋︀ر       ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا
. ︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ آن در ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩︀د﹨︀ : از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۴-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر 

︣ ا︨︀س ﹊﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅   ︋️︧︀ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر :١۵۵٫۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-۵
آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ︑﹫﹥ ﹎︣دد.

 IR 020170000002174531601004 ︀ره﹝︀ل ︋﹥ ︫ــ۴٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤وار ﹟﹝︲ ٩٨/٢/٢٨ ا﹜﹩ ٩٨/٠٣/٠١ ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹞ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن
﹫︀م ،                 ﹙﹢ار︠   ︋، ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹠︀م︫  ــ︖︀د︋  ــ︺︊﹥︨   ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀︋

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ار︫︀د ، ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︵︊﹆﹥ دوم ، ا︑︀ق ٢١٢ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ︹︵︀﹆︑ ︩︊﹡
٧-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ن ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀︻️ ٩:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/١٢

 ︀ ︀دد﹨﹠︡﹎︀ن و﹠︪﹫ ﹢د و ︱﹢ر︎  ﹢ا﹡︡ه ﹝﹩︫  ︀ز و︠  ــ︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/١٢ در ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︣︋﹢ط︋  ٨-︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ در︨ 
︀﹝﹡ ︣﹀﹡ ﹉﹠︡ه ﹝︖︀ز آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح ︎︀﹋︀ت آزاد ا︨️ .

 ︣︢ ــWWW.NIGC-KHRZ.IR ️︀ ا﹝﹊︀ن︎  ﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ آ﹎﹩ و ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣ــ﹩︋ 
.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ص ︋︀ ︑﹙﹀﹟: ٣٧٠٧٢٢٠٩- ٠۵١ ︑﹞︀س﹢︭︠ ﹟ده و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا﹢︋

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

/ع
۹۸
۰۲
۱۵
۴

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫١٠٩١

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۸

 ............ صفحه 3

:a رسول اكرم 
 شفاعت من 

شامل آن كسی 
از امتم می شود 

كه اهل بیت مرا 
دوست داشته 

باشد
»كنز العّمال، ح 57«

تولیت آستان قدس رضوی، ضمن بازدید از مناطق سیل زده کالت و دیدار با مردم این مناطق عنوان کرد

مشارکت آستان قدس در اشتغال زایی سیل زدگان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 14 رمضان 1440 20 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8970 

سیاست روزنامـه صبـح ایـران

 آیت اهلل علم الهدی: برخی مقابل تهاجم اقتصادی دشمن فقط »نق« می زنند   تسنیم: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در سلسله جلسات تفسیر قرآن ویژه ماه مبارک رمضان در مهدیه مشهد گفت: 
امکان سلطه بر جامعه از سوی دشمن وجود ندارد و به همین دلیل دشمن به دنبال نفوذ در جامعه ماست و مقام معظم رهبری نیز بارها نسبت به این مسئله هشدار داده اند. عوامل نفوذی دشمن همین هایی هستند 

که در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن، »نق« می زنند و آمریکا از میان این ها برای خود عامل و سرباز می تراشد.

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

و  تکریم  دیروزآیین  صبح  سیاست    
سپاه  جدید  معاونان  و  جانشین  معارفه 
برگزار شد. سردار علی فدوی که پیش 
از این معاون هماهنگ کننده سپاه بود، 
عنوان  به  سالمی  فرماندهی  دوره  در 
شد.  معرفی  پاسداران  سپاه  جانشین 
عنوان  به   94 سال  در  فدوی  سردار 
پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
تن  چهار  همراه  به  اسالمی  انقالب 
جریان  در  که  نیرو  این  فرماندهان  از 
بازداشت  و  آمریکایی  توقیف شناورهای 
آمریکا  متجاوز  تفنگداران 
در محدوده  جزیره  فارسی، 
بهنگام  و  شجاعانه  اقدام 
فتح«  »نشان  بودند،  کرده 
انقالب  معظم  رهبر  از  را 
دریافت کردند. روز گذشته 
فرمانده  سالمی  سردار 
انتصاب  جدید سپاه درباره 
به این موضوع اشاره کرد  فدوی تلویحاً 
و گفت: وقتی که ایشان را خدمت مقام 
معظم رهبری پیشنهاد دادیم، ایشان با 
بهجت و سرور قلبی قبول کردند و تعابیر 
بسیار خوبی را در خصوص ایشان به کار 

بردند.

 تغییرات جدید در سپاه
سالمی که روز یکشنبه یکم اردیبهشت 
از ســوی رهبر معظم انقالب با ارتقای 
درجه به سرلشــکری، به فرماندهی کل 

سپاه پاسداران منصوب شده بود، عالوه 
بر تعیین جانشین خود، سردار سرتیپ 
بســیجی محمدرضا نقدی را به معاون 
هماهنگــی جدید ســپاه معرفی کرد. 
پیش از این، دریادار فدوی مســئولیت 
معاونــت هماهنگ کننده ســپاه را بر 

عهده داشت.
روز شــنبه نیز سردار حســن محقق از 
معاونان سپاه، به سمت »جانشین رئیس 
سازمان اطالعات سپاه« )حجت االسالم 
والمســلمین حســین طائب( منصوب 
و جایگزین ســردار حســین نجات شد. 
سردار نجات نیز با حکم سرلشکر سالمی 
جایگزیــن ســردار نقدی و به ســمت 
»معــاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه« 

منصوب شد.

 سردار سالمی: داشتن دشمن بزرگ 
برای قدرتمند شدن یک فرصت است

سردار سرلشکر حسین ســالمی فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
مراسم اظهار داشت: چرا آمریکا از حمالت 
گروه های جهادی در دنیا می ترســد؛ چون 
سرزمین های اسالمی سال ها توسط آمریکا 
تحت سیطره قرار داشته است. این نگرانی 
موجب شده تا منطقه به یک میدان آتش 
بالقوه بــرای آمریکایی ها تبدیل شــود و 
حــوادث روزهای اخیر هــم حجم واقعی 
قدرت دشمن را آشــکار کرد. آمریکایی ها 
در انفعال قرار گرفتنــد و از تهدید لفظی 
در شکل منفعالنه خود اســتفاده کردند. 
به گزارش فارس وی بــا بیان اینکه امروز 
در آســتانه خوردگی تدریجی این قدرت 

هستیم، عنوان کرد: در آینده نزدیک شاهد 
شکســت پایه های این قدرت بظاهر بزرگ 
خواهیم بود؛ چرا که آن ها خســته و ناامید 
و به دنبال راهی برای بازگشــت هستند. 
ســردار ســالمی افزود: ما آموخته ایم که 
تهدیدها عامل رشــد و قدرتمند شدن ما 
هستند. رشد سپاه نیز گلخانه ای نبوده، بلکه 
با دشــمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده 
است. داشتن دشمن بزرگ برای قدرتمند 
شدن یک فرصت است و امروز که دشمن به 
ما نزدیک تر شده این فرصت برای سپاه به 
وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عملیات 
و تاکتیــک به حرکت درآمده اســت. وی 
تصریح کرد: دشمنی مانند آمریکا هرگز از 
توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی 
که دشمن قصد دارد خود را جهانی معرفی 
کند، طبیعی است که در برابر او بایستیم. 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ما به دنبال 
جنگ نیســتیم اما از جنگ نمی هراسیم، 
خاطرنشان کرد: تفاوت ما با آن ها این است 
که آن ها از جنگ می ترســند و اراده آن را 
ندارند. سرلشکر سالمی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره به انتصاب سردار 
فدوی و ســردار نقدی به عنوان جانشین و 
معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: افرادی 
که امروز منصوب شــدند از جنگ آمده اند 
و بزرگ شــده در میدان جهاد هســتند. 
آقای فدوی تمام تالشــش شکست دادن 
آمریکایی ها در دریا بود و با قدرت عظیم و 
عجیبی که در دریا ساخت، آن ها را تحقیر 

کرد.

فرمانده کل سپاه در مراسم تکریم و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه: 

به دنبال جنگ نیستیم اما از جنگ نمی هراسیم

 دارین حمزه، بازیگر مســیحی لبنانی در مصاحبه با شــبکه ام بی ســی 
عربستان گفته که برای هفت فیلم )اعتقادی( به ایران دعوت به کار شده و در 
منزل کارگردان هایش از او با شراب پذیرایی کردند! و وزارت ارشاد هم اشتباهاً 

در خواب بوده تا این  طوری آبروی نظام را ببرند؟ 09360006158
 باتوجه بــه گرانی ها چرا دولت طرح کوپن الکترونیکی را اجرایی نمی کند، 

این گرانی ها زندگی مردم را تلخ کرده است. 09150000678
 آن طور که آقای حاج بابایی، نماینده مجلس توضیح می داد به حقوق های 
پایین ۳ درصد و به حقوق های باال ۳۶ درصد اضافه شــده، این بی عدالتی را 

پیگیری کنید. 09350009020
 گویا مسئوالن فقط اخبار صداوسیمای ایران را که تعریف و تمجید از آن ها 
می کنند، گوش می دهند که از اعتراض های صنفی مردم ایران کاماًل بی خبرند. 

09150008334
 سیاســت پیشــگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضائیه بسیار بجا و ستودنی 
است؛ اگر این مهم جدی گرفته شده و عملی شود خیلی از مشکالت از جمله 

کار قضات حل می شود! 09150001648
 مگه فدراســیون جودو درآمد داره که مالیات بدهکاره؟ شــاید مثل بعضی 
اداره ها که بیمه و اقســاط وام از حقوق کم می کنند، ولی پرداخت نمی کنند؟ 

09390003589
 فکر می کنم »جیم«ترین سازمان، شرکت آب وفاضالب است، دستگاه تلفن 
گویا، ده ها شماره تلفن از مدیر تا کارشناس می دهد، به هر کدام تلفن میزنی، 

گوشی را برنمی دارد. 09350009020
 آمریکا قصد دارد با به چالش کشــیدن نفــت، اقتصاد اروپا را تحت تأثیر و 

سیاسیون اروپا را همچنان دست بسته نگه دارد. 09150009278
 ماشــاءاهلل بر برادران یمنــی.از حمله پهپادی علیه گاو شــیرده آمریکا به 
خودم بالیدم. واقعاً کارســتان کردید. آفرین بر غیرت و پایداری و اســتقامت 
شــما علیه ظلم و زور و استکبار. شما نشــان دادید مستحق آزادگی هستید. 

09380001154
 آقای روحانــی در برابر تورم 500 درصدی بــازار و گرانی روز افزون چند 
درصدی طبق ســنوات گذشــته حقوق ها را زیاد کردی، اسمش راگذاشتی 
همسان سازی! چندسال پیش مجلس تصویب کرد که تفاوت حقوق شاغالن و 
بازنشسته ها نباید از 10 درصد بیشتر باشد، ولی آیا این قانون را اجرا کردید؟ 
هرگز اجرا نکردید! همکاران بازنشســته جدید ما با 4 یا 5 میلیون بازنشست 
شــده اند، ولی ما نصف یا کمتر از آن ها حقــوق می گیریم، کجای این عدالت 

است؟ 09350007054 
 انسان ها درختان را قطع می کنند و با آن ها کاغذ روزنامه درست می کنند و 
با تیتر درشت روی کاغذ می نویسند: درختان را قطع نکنید! 09150007819

 در تشخیص نوشته درآمد سالیانه 12 میلیون و 700 هزار تومان و مالیات 
400 هزار تومان؛ برای بازنشسته ای که خانه نشین است فرض محال که صحت 
داشته باشد، وزیری که یک پارتی شما چند میلیاردی است، تشخیص مالیات 

شما چقدراست؟ 09150009278
 دانشــجوی محجبه ای که در حوادث دانشــگاه تهران توسط جوانک الت 
بی سروپای منافق لگد خورده، باید از او شکایت کند تا این جماعت بی غیرت 
جرئــت نکنند از این غلط هــا بکنند. )ایضاً مراکز انتظامــی امنیتی قضایی(. 

09019000087
 یارانه ها رو واریز کردم برید خرما بخرید افطار کنید! علی برکت اهلل. روحانی! 

09150007302
 اگر یک جو عقل داشــتند باید دشــمن را در گفت وگوی هســته ای سر 
می دواندند. مانند قبل و کار خودشــون رو می کردند، نــه اینکه با او قرارداد 
ببندند بعد او بگوید خارج می شوم و المذهب های داخل با او همراه بشن. این 

نتیجه اش. 09150001136

 سیل فرونشست 
یا توجهات هیجانی؟

امروزه اخبار و واکنش برخی به حوادث سیل 
خوزســتان و غرب کشور به گونه ای است که 
گویی وضعیت سفید شده است، از حدود ۳0 
سال پیش از زلزله رودبار به بعد با هر بحرانی 
مواجه شده ایم در ابتدا دچار هیجانات شدید 
شده و توجهات به سمت مناطق آسیب دیده 
و مردم آن بشــدت باال می رود، اما مدتی که 
از بحران می گذرد و بــه اصطالح بحران فرو 
می نشیند، توجهات بشدت کاسته می شود و 
حتی مسئوالن هم طوری رفتار می کنند که 
انگار همه چیز عادی است و اتفاقی رخ نداده 
است، غافل از اینکه درست در این دوران است 
که مردم و مناطق آســیب دیده از بحران های 
طبیعی و غیرطبیعی، نیازمند توجهات بیشتر 
و حرکت در مســیر بازســازی چــه مالی و 
فیزیکی و چه روانی هستند؛ بنابراین انتقاد به 
رفتار نوسانی مردم و مسئوالن در مخاطرات و 

بحران های طبیعی بسیار جدی است.
زمانی که رخدادی به نام زلزله رخ می دهد و 
یا ساختمانی به نام پالسکو دچار آتش شده و 
فرومی ریزد، توجهات بسیاری را جلب می کند 
و اقدامات بسیار چشمگیری انجام می شود، اما 
متأسفانه پس از کمرنگ شدن هیجانات مردم 
و رسانه ها این اقدامات هم کمرنگ می شوند و 
این آفت بسیار بدی است که در بدنه مدیریت 
کشور هم حاکم است و درست به همین علت 
است که حتی اگر امکانات خوبی به روستاهای 
دورافتاده می بریم، چون نیمه عمرشان کوتاه 
اســت، مســتمر نبوده و به حــال خود رها 

می شوند.
مصداق این امر عــدم الیروبی رودخانه ها در 
گلستان است؛ در این استان بارندگی شدیدی 
اتفاق افتاد و آق قال و گمیشان و چندین روستا 
دچار آبگرفتگی شدند و حدود یک ماه منطقه 
را درگیر خود کرد؛ اما تجربیات نشان می دهد 
که اگر گرگانرود که از گنبد به سمت دریای 
مازندران جاری اســت، به وقت خود الیروبی 
می شــد این ظرفیــت را داشــت که حجم 
بیشــتری از آب را روانه دریا کند و در نتیجه 
مردم با مشکالت کمتری مواجه می شدند، اما 
متأسفانه چنین اقداماتی انجام نشد. این یک 
ضرورت اســت که اقدامات پیوسته ای انجام 
شــود تا در روز حادثه، زمینه مناسبی برای 
کاهش ابعاد بحران و یا حتی عدم بروز بحران 

ایجاد شود؛ چرا که راهکارش وجود دارد.
باید به این نکته اشاره کرد که وقتی از اقدامات 
پیشــگیرانه که خصوصیت بارزش استمرار 
و پیوســتگی اســت غفلت می کنیم، حادثه 
تبدیل به یــک بحران می شــود؛ بنابراین با 
آتش گرفتن یک ساختمان، کل جامعه دچار 
بحران می شود و مصداقش دانش آموزی است 
که تکالیف خود را هــر روز انجام نمی دهد و 
می خواهد درست در روز امتحان تمام کتاب 

را یکجا بخواند.
متأســفانه پس از رخــداد و فروکش کردن 
توجهات هیجانی نیــز خصلت های پیش از 
حادثــه را انجام می دهیم؛ یعنــی چند روز 
نخســت اخبار جدی داریم و فضای جامعه 
مملو از کمک و امداد و پشتیبانی های مختلف 
است، اما پس از مدتی کمرنگ می شود و در 
این میان تنها مردم آسیب دیده دچار مشقت 
می شوند، بخصوص که تلفات جانی هم داده 
باشــند که در این شرایط عالوه بر مشکالت 
معیشتی، مشــکالت روانی ناشی از فوت و از 
دســت دادن عزیزان بار مشقتشان را بیشتر 
می کند و طبیعی است که روح مردم چنین 
مناطقی افســرده می شود و نشــاط و شوق 
به زندگی از دســت مــی رود و بیماری های 

متعددی در جامعه حاکم می شود.
آنچه بدان اشاره شد وضعیتی از سیمای بحران 
در عموم جامعه و کشور ماست؛ یعنی پیش از 
حادثه به اقدامات الزم و واجب توجه نمی کنیم، 
در زمان رخداد حادثه تمام این بی توجهی ها را 
می خواهیم در چند روز جبران کنیم و دوباره 
پس از چند روزی این حادثه عادی می شود و 
درنتیجه چنین نموداری از دامنه فعالیتی ما، 
جبران خسارت ها، ساخت وسازها و جایگزین 
کردن ساختمان های از بین رفته و رسیدگی 
به ســاختارها و غیره به کندی انجام می شود؛ 

چراکه توجهات فروکش کرده است.

مقام آمریکایی: 
از گمانه زنی درباره جنگ، 

کالفه شدیم
فارس: یک مقام آمریکایــی در واکنش به 
گزارش رسانه هایی که مدعی اند واشنگتن و 
تهران به سوی جنگ پیش می روند، گفت: 
آمریکا به هیچ وجه خواهان درگیری نظامی 
با ایران نیست. به نوشته پایگاه »آتالنتیک«، 
این مقام ارشــد دولت آمریکا روز جمعه در 
 جمع گروهــی از خبرنگاران گفته اســت: 
این گمانه که ما به نحوی در حال تشــدید 
تنش و به دنبال درگیری نظامی هســتیم، 
همه ما را کالفه کرده است. وی افزود: هیچ 
چیزی تا این اندازه خالف واقع نیست. ما به 
دنبال کاهش تنــش و حل و فصل اوضاع از 

روش های غیرنظامی هستیم.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 علی بیت اللهی
 دبیر کارگروه ملی 
مخاطرات طبیعی

صدای مردم   

خبــــــر

دکتر ابراهیم فیاض: 
جناح های سیاسی با تشکیل شبکه  خویشاوندی 

پول های  کالن به  جیب می زنند
 خبرآنالین: ابراهیم فیاض، جامعه شناس

در پاسخ به این پرسش که به نظر شما 
دلیــل بی رغبتی جریان های سیاســی 
برای گردش نخبگان چیســت؟ گفت: 
سال هاســت که به طور سنتی، جناح ها 
مناصب مدیریتی را بین خودشان تقسیم 
کردند و جــا به جا می شــوند. آن باال 
بچه هایشان با یکدیگر ازدواج می کنند و شبکه خویشاوندی تشکیل می دهند. این 
داستان، چپ و راست هم نمی شناسد. آن قدر ساختار اقتصادی که در آن هستند، 
قوی اســت که همین طور پول به جیبشــان ریخته می شود. درآمد تراکمی آن ها 
وحشتناک است. خالصه، هرگونه تغییر و تحول سبب می شود که همه معادالتشان 
به هم بریزد. متأسفانه شبکه ای با دیوارهای بلند درست شده که هیچ کس مگر با 
ازدواج یا بردگی برای آن ها، نمی تواند وارد سیستم شود. یعنی یا باید کارگزارشان 
باشــی یا اینکه با آن ها ازدواج کنی، اما سلسله مراتبی هم دارد. اینکه با چه کسی 
ازدواج کنی یا وارد چه سیســتمی شوی. یک اشــرافیتی درست شده و مناصب 

مدیریتی کالن را به هم پاس می دهند.

رایزنی سفیر ایران با رئیس جمهور عراق
برهم صالح: در سختی ها در کنار دولت و ملت ایران 

خواهیم ایستاد
ایسنا: رئیس جمهور عراق اظهار کرد: همان طور که جمهوری اسالمی ایران در 
سختی ها کنار دولت و ملت عراق بود ما نیز در سختی ها در کنار دولت و ملت 
ایران خواهیم ایستاد. به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در بغداد روز شنبه با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدار که با ضیافت افطاری رئیس جمهور عراق به افتخار ایرج مسجدی 
سفیر ایران در بغداد همراه بود، برهم صالح در سخنانی اظهار کرد: همان گونه که 
جمهوری اسالمی ایران در سختی ها در کنار دولت و ملت عراق بود و در مبارزه 
با گروه های تروریســتی کمک فراوانی به عراق کرد ما نیز در سختی ها در کنار 
دولت و ملت ایران خواهیم ایستاد. این مقام عالی رتبه عراقی افزود: مردم عراق 
هرگز همکاری های خوب کشور همسایه ایران را در مبارزه با داعش و تروریسم 
فراموش نمی کنند. ســایت ریاست جمهوری عراق نیز با انتشار خبر این دیدار 
اعالم کرد: تحوالت منطقه و تأکید بر ضرورت تکیه بر گفت وگوی سازنده برای 
کاهش تنش در منطقه و تقویت ثبات آن، از مهم ترین محورهای مطرح شــده 
در این دیدار بود. دو طرف در این دیدار همچنین راه های تقویت همکاری های 

دو کشور را بررسی کردند.

حسین هدایتی اعدام نمی شود
ســیامک  خبرنگاران:  باشــگاه 
مدیرخراســانی، وکیــل تســخیری 
حسین هدایتی در واکنش به انتشار 
خبر صدور حکم اعدام برای هدایتی 
در فضای مجازی اظهــار کرد: هنوز 
حکم حســین هدایتی ابالغ نشــده 
اســت. وی بــه باشــگاه خبرنگاران 
گفــت: احتمال صدور حکم اعدام برای حســین هدایتی وجود ندارد؛ زیرا در 
کیفرخواســت هیچ درخواستی مبنی بر صدور حکم اعدام مطرح نشده است. 
گفتنی اســت؛ قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی 
به مفاســد اقتصادی درباره رأی پرونده حســین هدایتی در موضوع ارتباط با 
بانک ســرمایه اظهار کرد: رأی دادگاه حسین هدایتی صادر شده است و چند 
روز دیگر جزئیات آن از طریق ســخنگوی قوه قضائیه اعالم می شــود. قاضی 
مســعودی مقام در خصوص ادعای حســین هدایتی مبنــی براینکه تا پایان 
رســیدگی به پرونده بدهی خود را تسویه می کند، اظهار کرد: هدایتی تا این 
لحظه چیزی پرداخت نکرده اســت. الزم به ذکر است؛ هدایتی دارای پرونده 
پولشــویی نیز هست که هنوز رسیدگی به آن آغاز نشده است. وی هم اکنون 

در ارتباط با پرونده قتل یک وکیل در آگاهی تهران حضور دارد.

شماره پیامک: 30004567

تفاوت ما با آن ها 
این است که آن ها 
از جنگ می ترسند 
و اراده آن را ندارند
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جانشین فرمانده سپاه: 
می توانیم توان بیشتری را عملیاتی کنیم

سردار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه صبح 
دیروز  در آیین تکریم و معارفه جانشــین و 
معاونان جدید ســپاه اظهار داشت: 40 سال 
است که پاسداران، پیمانی را برای حراست از 
انقالب اسالمی با خدا بسته اند و بر آن پایدارند. 

خیلی از آن ها به فیض شــهادت رســیدند،  
خیلی ها نیز هنوز منتظر شــهادتند. غیر از 
مقطع حیات ائمه)ع(، هیــچ نقطه تاریخی 
دیگری مانند انقالب اسالمی پیدا نمی کنید 
که شدت دشمنی ها با جناح حق به این اندازه 
بوده باشد. ما آن قدر قوی هستیم که بیش از 
اقدامات عملی که هم اکنون انجام می دهیم را 
بتوانیم عملیاتی کنیم. سپاه پاسداران به برکت 
اسالم و انقالب و امامین انقالب تاکنون برای 
انجام تکالیفی که بر عهده داشــته، پای کار 
بوده و وضعیت غرور انگیزی را در سال چهلم 

انقالب اسالمی کسب کرده است.

خبر

معاون هماهنگ کننده سپاه: 
داشتن سازمانی مثل سپاه، آرزوی سایر کشورهاست

ســردار نقدی، معاون هماهنگ کننده ســپاه 
پاســداران با بیان اینکه ســپاه در این شرایط 
حساس مسئولیت های سختی را بر دوش دارد، 
گفت: تحول و پیشرفت به جز با مشارکت همه 
حاصل نمی شود و آحاد سپاه باید در این تحول 

سهیم باشــند و با انگیزه معنوی خود حرکت 
کننــد. ما نباید به این دلخوش باشــیم که در 
واحــد خودمان تالش شــبانه روزی داریم، این 
یک رکن کار است، رکن دیگر هماهنگی و هم 
افزایی است. ظرفیت های بسیج متعلق به همه 
کشور از جمله ســپاه است، هیچ کس نباید از 
توسعه بسیج نگران باشد. سپاه پدر بسیج است 
و بسیج نیز فرزند رشید سپاه است و باید میدان 
را برای کمک کردن بسیج به کل کشور فراهم 
کنیم. امروز سپاه توانسته در جهان اسالم الگویی 
موفق باشد و کشورهای دیگر امروز دوست دارند 
سازمانی مانند سپاه را در کشورشان داشته باشند.

خبر

الجبیر با تکرار ادعاها علیه ایران مطرح کرد

ریاض به دنبال »جنگ در منطقه« نیست

سیاست خارجی

سیاست: روگذشته عربســتان در عرصه سیاست خارجی دو 
اقدام و اظهار نظر کرد که برخی از تحلیلگران آن را متوجه ایران 
دانستند. سلمان بن  عبدالعزیز، شاه عربستان، از سران دولت های 
خلیج فارس و کشورهای عربی خواسته برای برگزاری دو نشست 
به مکه بیایند. از سوی دیگر »عادل الجبیر« وزیر مشاور دولت 
عربســتان ســعودی در امور خارجی بامداد دیروز با حضور در 
یک نشست خبری در شهر ریاض بار دیگر ایران را به حمایت 
از تروریســم و ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرد. به نوشته 
پایگاه خبری شــبکه »اســکای نیوز« عربی، او در این نشست 
خبری که در نیمه شب برگزار شد، با تکرار اتهامات همیشگی 
عربستان سعودی علیه جمهوری اسالمی ایران از جمله حمایت 
از تروریســم و دخالت در امور کشــورهای عربی، مدعی شد 
که ریاض به دنبال »جنگ در منطقه« نیســت. الجبیر گفت: 
عربستان سعودی خواهان جنگ در منطقه نیست و آن را دنبال 

نمی کند، اما اگر طرف دیگر جنگ را انتخاب کند، پادشــاهی 
ســعودی با تمام قدرت و قاطعیت واکنش نشان می دهد و از 
خود و منافعش دفاع می کند. وی با بیان این ادعا که عربستان 
سعودی همواره به دنبال »صلح« است، افزود: عربستان سعودی 
روند تحوالت منطقه ای و بین المللی را که به واســطه اقدامات 
نظــام ایران و عوامل تهاجمی آن در منطقه تنش بار شــده، با 
نگرانی عمیق دنبال می کند... نظام ایران به دنبال امنیت و ثبات 
در این منطقه نیست. این مقام ارشد سعودی در بخش دیگری 
از اظهاراتش گفت: به ایران اجازه نمی دهیم به ســتیزه جویی 
علیه پادشاهی سعودی ادامه دهد... ما خواهان امنیت در منطقه 
هستیم، اما در برابر حمالت بیکار نمی ایستیم. به گزارش فارس 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از چند هفته پیش 
هشدار داده بود که گروهی که او آن ها را »تیم ب« می خواند، به 
دنبال ایجاد یک »حادثه« با هدف تنش آفرینی و ایجاد تقابل با 

ایران هستند. ظریف »جان بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا، 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی، »محمد بن 
سلمان« ولیعهد سعودی و »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی را 
افرادی خوانده که این تیم را تشکیل داده اند. با وجود تالش های 
صورت گرفته توســط این افراد، رســانه های آمریکایی گزارش 
داده انــد که دونالد ترامپ رئیس جمهــور آمریکا از بیم تبعات 
»ویرانگر« درگیری با ایران و همچنین نگرانی از شکســت در 
انتخابات ســال 2020، تأکید کرده که خواهان تقابل نظامی با 

جمهوری اسالمی ایران نیست.

احزابقوه قضائیهمجلسدولت

بادامچیان:رئیس قوه قضائیه:رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: رئیس دفتر رئیس جمهور:
در حال بررسی گزینه های 

معاونت سیاسی هستیم
 »میز قرمز« به معنای مذاکره

 با آمریکا نیست
 کوچک ترین تسامحی

 با مفسدان نداریم
مذاکره مجدد با آمریکا 

موضوعیت ندارد
فارس: محمود واعظی، 
رئیــس دفتــر رئیس 
جمهور در مورد آخرین 
وضعیت انتصاب معاون 
رئیس  دفتر  سیاســی 

جمهــور و جایگزین آقــای تخت روانچی 
گفت: آنجا جای مهمی است؛ فعاًل گزینه ها 

را  بررسی می کنیم. 
وی در مورد اینکه آیا قرار اســت معاونت 
اجرایی ریاســت جمهوری احیا شــود یا 
خیر؟ تصریح کرد: بــرای معاونت اجرایی، 
یک ســری از اقدامات را معاونت اقتصادی  
و یک ســری کارها را نیز خود دفتر و نهاد 

ریاست جمهوری پیگیری می کند.
از زمــان خداحافظــی تخــت روانچی با 
دفتــر رئیس جمهور هنوز کرســی معاون 
سیاســی دفتر روحانی خالی مانده اســت 
و بیم آن می رود کــه این جایگاه مهم نیز 
همانند سخنگویی دولت و معاونت اجرایی 
 ریاســت جمهــوری بدون ســکاندار باقی 

بماند.

رئیــس  سیاســت: 
کمیســیون امنیت ملی 
مجلس خواستار مدیریت 
تنــش میــان ایــران و 
حشمت اهلل  شد.   آمریکا 

فالحت پیشه درباره پیشنهادش درمورد ایجاد 
»میــز قرمز« ایران و آمریــکا در قطر یا عراق 
گفت: اعتقاد من این اســت که راهبرد ایران 
همان گونه که مقام معظــم رهبری فرمودند 
نه جنگ است نه مذاکره و موضوعی که بنده 
عرض کردم بر این مبناســت که باید ایران و 
آمریکا تنش میان خود را مدیریت کنند. وی 
با بیان اینکه »مدیریت کردن تنش به معنای 
مذاکره نیست« ادامه داد: خوشبختانه شرایطی 
شکل گرفته که شرایط تنش تعدیل شده است. 
این شرایط باید توسط دو کشور مدیریت شود. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کسانی 
که از پیشــنهاد من برداشت مذاکره کرده اند، 
باید بیشتر دیپلماسی را مطالعه کنند؛ چرا که 
منظــور من را نفهمیدند. منظور من مدیریت 

تنش است.

سیاست: حجت االسالم 
و المسلمین سید ابراهیم 
رئیســی در نشست هم 
از  با جمعــی  اندیشــی 
فعــاالن اقتصادی با بیان 

اینکه در قوه قضائیه مصمم به برخورد با متخلفان 
و مفسدان هستیم، گفت: ما مصمم هستیم در 
قبال کســانی که آلوده به فســاد می شــوند و 
در مواجهــه با فســاد ســهل انگاری می کنند، 
کوچک ترین تسامحی را نشان ندهیم، کوتاهی 
کــردن در برابر هر فرد حقیقی و حقوقی و هر 
مدیر و مسئولی که مرتکب فساد و جرم شود، 
در واقع کوتاهی کردن نسبت به مسائل کشور 
اســت و ما این را برای خود و برای هیچ کسی 
جایز نمی دانیم. بنابراین بار ها اعالم کرده ایم که 
در قضیه فســاد هیچ خط قرمزی نداریم. وی 
با اشــاره به بحث خصوصی سازی ها و واگذاری 
تصدی گری هــای دولت بــه بخش خصوصی 
گفت: هرچه از نقش تصدی گری دولت کاسته 
می شود، باید بر نقش نظارتی آن و تالش دولت 
برای توانمندسازی بخش خصوصی افزوده شود.

باشـگاه خـبرنگاران: 
دبیرکل حــزب مؤتلفه 
با بیان اینکه  اســالمی 
ترامپ به دنبال مذاکره 
قلدرانــه اســت، اظهار 

کرد: مفهوم مذاکره مجدد این اســت که به 
کمتر از آنچــه در برجام بوده رضایت دهیم 
که این رویکرد ذلت و خفت آور برای ملت به 

هیچ وجه قابل قبول نیست. 
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی نگاه راهبردی 
به شــرق در وزارت خارجه را مورد قدردانی 
قرار داد و گفت: وزارت خارجه باید پایه های 
یک ارتباط راهبردی با شــرق را روز به روز 
مستحکم کند و با کشــور هایی که تعاملی 
توأم با مودت با ایــران دارند، روابط خود را 

گسترش دهد. 
بادامچیان تأکیــد کرد: نباید دولت در چاله 
مذاکرات بی حاصل با اروپا بیفتد. این چاله 
نیست، چاه ویل دیپلماسی غربزده بی حساب 
و کتاب مبتنی بر اعتماد به طرف هایی است 

که قابل اعتماد نیستند. 



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

  شرح و تفسیر دعای جوشن کبیر برای نخستین بار   آستان/کاشانی: رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر امام رضا)ع( گفت: در نیمه دوم ماه مبارک رمضان سال جاری، شرح و تفسیر دعای جوشن کبیر 
ویژه استادان، فعاالن قرآنی، طالب و مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( در حرم مطهر امام رضا)ع( اجرا می شود.حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع به خبرنگار قدس گفت: این طرح برای نخستین مرتبه  درآستانه لیالی 

قدر و با حضور مفسر قرآن کریم استاد ابوالفضل بهرام پور در محل دارالقرآن کریم حرم مطهر امام هشتم)ع( و با شرکت جمعی از استادان، فعاالن قرآنی و همچنین زائران و مجاوران برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی، ضمن بازدید از مناطق سیل زده کالت و 

دیدار با مردم این مناطق عنوان کرد
مشارکت آستان قدس در اشتغال زایی سیل زدگان

آستان:  تولیت آستان قدس رضوی 
روز گذشــته در سفر به شهرستان 
کالت ضمن بازدیــد از این منطقه 
سیل زده، با توضیحات مسئوالن و 
گفت و گو با مردم این شهرستان در 
جریان روند امدادرسانی خادمیاران 

رضوی قرار گرفت. 
حجت االســالم والمسلمین احمد 

مروی در این بازدید دستوراتی را در راستای تسریع خدمت رسانی به سیل زدگان 
و برنامه ریزی در جهت رفع مشکالت مردم با رویکرد ایجاد اشتغال و توانمندسازی 

به معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی صادر کرد.
وی همچنین در جمــع مردم کالت گفت: کار را باید محکم و متقن انجام داد، 
مردم و مســئوالن در ساخت و سازها کمال دقت و رعایت اصول ایمنی را لحاظ 
کنند. حجت االسالم و المسلمین مروی ادامه داد: آستان قدس رضوی به میزان 
توان به خانواده های آســیب دیده از ســیل کمک خواهد کرد، اما اشتغال زایی 
اولویت ماست. بنای ما برآن اســت تا در راستای توانمندسازی آسیب دیدگان 
عمل کنیم تا مردم خود نیازهایشان را برطرف کنند.تولیت آستان قدس افزود: 
هیچ چیز همچون بیکاری موجب فساد در جامعه نمی شودو بیکاری ام االمراض 
جامعه اســت. هیچ درد و رنجی به اندازه بیکاری نیست و اولویت آستان قدس 
رضوی در حوزه محرومیت زدایی، اشــتغال زایی و توانمندسازی محرومان است. 
طرح دامپروری ســبک هم در راستای اشتغال زایی در شهرستان کالت اجرایی 
شده که الحمدهلل نتایج خوبی نیز داشته است، این طرح را در این شهرستان با 

قوت ادامه خواهیم داد. 

  با احترام و تکریم با زائران رفتار کنیم
حجت االســالم و المسلمین مروی همچنین شامگاه شــنبه در دیدار کارکنان 
بخش های خدماتی حــرم مطهر رضوی گفت: زائران میهمانان حضرت رضا)ع( 
هستند و ما هم خادمان این درگاه نورانی هستیم؛ هر کس با هر جایگاه و مقامی 
به این آستان مقدس مشرف می شود، میهمان امام رضا)ع( است و باید با احترام، 

عزت و تکریم با آن ها رفتار کنیم. 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: شما بیشتر از دیگر بخش ها با زائران در ارتباط 
هستید و نسبت به تأثیر تصمیمات و برنامه ریزی ها بر حال زائران آگاهی دارید، 
به همین دلیل برای تصمیم گیری بهتر و دقیق تر از نظرات شما استفاده می کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: کارگران در شرایط اقتصادی امروز کشور بیشترین فشار 
را احســاس می کنند و ما هم تالش می کنیم با توجه به توان و امکانات موجود، 
بــا صرفه جویی و جلوگیری از هزینه های اضافــی در جهت ارائه خدمات بهتر 
به آن ها گام برداریم.تولیت آســتان قدس رضوی خطاب به کارکنان بخش های 
خدماتی حرم مطهر رضوی گفت: نمی توانیم تمام مشــکالت را حل کنیم، اما 
تالش می کنیم در حد مقدورات رنج شــما را رنــج خودمان بدانیم و در جهت 
کاستن آن ها گام برداریم.حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: اینکه امروز یک 
کارگر زحمتکش نمی تواند ضروریات را برای زندگی خود فراهم کند، بسیار رنج 
آور است. اشک و لبخند خانواده  های شما را از خودمان می دانیم و واقعاً از اینکه 
طبقه کارگر و حقوق بگیر در رنج اســت، ما هم رنج می بریم و با آنچه در توان 
داریم برای رفع مشــکالت شما تالش می کنیم.وی ادامه داد: همه شما خادمان 
حضرت رضا)ع( هستید، سعی کنید همیشه با وضو در محل کار حاضر شوید و 
قدر خدمت در این محیط ملکوتی و نورانی را بدانید.تولیت آستان قدس رضوی 
گفت: کارتان را پاکیزه و کامل انجام دهید؛ اینجا خانه امام رضا)ع( است و باید به 
گونه ای نظافت کنید که انگار در منزل خودتان هستید و زائران حضرت، میهمانان 
خودتان هستند.حجت االسالم والمسلمین مروی بیان کرد: همه شما در نظم و 
آراستگی حرم مطهر نقش دارید؛ اگر تالش های شما در نظافت و مفروش کردن 

حرم مطهر نباشد، همه بخش های حرم با مشکل مواجه می  شود.

 مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی
 در استان خراسان رضوی خبر داد

فعالیت گسترده خادمیاران رضوی در مناطق سیل زده 
شهرستان کالت

آستان نیوز: مدیر دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در اســتان 
خراسان رضوی گفت: بر اثر بارش 
شدید باران و تگرگ یک باب منزل 
در روســتاي حصار تخریب و 10 
منزل مســکونی نیز در شهرستان 
کالت دچار آبگرفتگي شده اند.امین 
بهنام با بیان اینکه از ساعت 1۴ روز 

جمعه خادمیاران رضوی در منطقه حضور دارند، اظهار کرد: بر اثر وقوع سیل و 
تگرگ به مزارع و باغات آسیب جدي وارد شده و یک مدرسه و ساختمان اداري 
هالل احمر نیز دچار آبگرفتگي شده است.وی تصریح کرد: بر این اساس و از همان 
ســاعات ابتدایی وقوع سیل خادمیاران رضوي با همکاري بسیجیان با پنج عدد 
لجنکش که در سیل گذشته توسط دفتر نمایندگي خریداري شده و در اختیار 
کانون خادمیاري شهرســتان کالت قرار گرفته بود اقدام به تخلیه آب از منازل 
کردند.بهنام ادامه داد: به همت خادمیاران رضوی تا پیش از افطار روز جمعه آب 

منازل تخلیه شد و امکان اسکان موقت نیز برای سیل زدگان فراهم شده است.

افطاری موقوفه »سلطان حسین میرزا نیرالدوله« در 
شب های   قدر ویژه تهیدستان در مشهد اجرا می شود

آستان: مدیر مرکز توسعه وقف و نذر از اجرای افطاری موقوفه »سلطان حسین 
میرزا نیرالدوله« در شب های قدر ویژه تهیدستان خبر داد.

محمدرضا اســماعیل زاده درباره این موقوفه بیان کرد: »ســلطان حسین میرزا 
نیرالدوله« از جمله واقفانی بوده که در سال 1317 هجری قمری موقوفاتی برای 
آستان قدس رضوی داشته اســت.وی عنوان کرد: این واقف دو سهم از 6 سهم 
مزرعه و قنات ســمیرجان، دو سهم از 1۴ ســهم آب و قنات چهارطاق و تمام 
کاروانسرای چهارطاق در علیالی دروازه ارگ نیشابور را برای آستان قدس رضوی 
وقف کرده است.مدیر مرکز توسعه وقف و نذر با اشاره به مصارف این موقوفه گفت: 
در این وقفنامه تأکید شده هر ساله درآمد موقوفه برای افطاری در شب های قدر، 

روضه خوانی و اعطای تبرکی به فقرا و نیازمندان اختصاص یابد.
اسماعیل زاده با اشاره به شــیوه اجرای این موقوفه در سال جاری ادامه داد: این 
مراسم امسال در شب های قدر در خواجه ربیع با همکاری معاونت محرومیت زدایی 

آستان قدس رضوی و کمیته امداد امام خمینی)ره( برگزار می شود.

توسط اداره علوم قرآنی حرم مطهر امام رضا انجام می شود
اجرای طرح رمضانی بیان معارف قرآن در 15 دقیقه

آستان/کاشانی: کارشناس مسئول 
آموزش اداره علوم قرآنی حرم مطهر 
امــام رضا)ع( از اجــرای طرح بیان 
معارف قرآن در مدت 15دقیقه در 
ماه مبارک رمضان سال جاری خبر 

داد.
حجت االســالم والمسلمین محمد 
صادقی در ایــن ارتباط به خبرنگار 

قدس گفت: این طرح با هدف آشنایی زائران و مجاوران شرکت کننده در مراسم 
و محافل ترتیل خوانی )جزءخوانی( قرآن کریم حرم رضوی توســط کارشناسان 
حوزه تفسیر قرآن کریم این اداره همه روزه در سه نوبت ترتیل خوانی در صحن 
مقدس انقالب اسالمی، رواق بزرگ امام خمینی)ره( و ایوان مقصوره مسجد جامع 
گوهرشاد اجرا می شود.وی ادامه داد: همان طوری که از عنوان این طرح پیداست، 
کارشناســان مربوط در هر روز از ماه مبارک رمضــان و در مدت 15 دقیقه، به 
بیان کوتاه و مختصر پیام ها و معارف آیات مربوط به جزء قرآن کریم همان روز 

می پردازند.
این کارشناس مسئول یادآور شد: این طرح با استقبال عموم زائران و مجاوران برای 
آشنایی مختصر و مقدماتی پیش از شروع مراسم ترتیل خوانی مواجه شده است.

خـــبر

 آســتان نیوز  ماه مبارک رمضان، ماه نزول 
قرآن اســت از ایــن رو همه ســاله به منظور 
پاسداشت این کتاب آسمانی نمایشگاه قرآن در 

ماه ضیافت الهی برپا می شود. 
امسال نیز همچون سال های گذشته، همزمان 
با ماه مبارک رمضان نمایشــگاه قرآن و عترت 
به عنوان رویدادی فرهنگی در دومین کالنشهر 
مذهبی جهان در نمایشــگاه بین المللی مشهد 
در حال برگزاری اســت و چهاردهمین دوره از 
برگزاری خود را پشــت ســر می گذارد. آستان 
قدس رضوی نیز در کنار سایر نهادهای فرهنگی 
با حضوری پررنگ در این نمایشگاه، دستاوردها 
و محصــوالت فرهنگی خــود را در عرصه های 
مختلف و متنوع تبلیغی، ترویجی، آموزشــی، 
پژوهشی، هنرهای قرآنی، موزه، کتابخانه ، چاپ 
و نشــر با محوریت قرآن کریم به این نمایشگاه 

آورده است.

 طرح احیا و ساماندهی
 جلسات قدیمی قرآن

مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی در این بــاره اظهار می کند: طرح 
احیا و ســاماندهی جلسات سنتی سطح کشور 
با جلســه آموزش قرآن کریم در این نمایشگاه 

برگزار می شود.
حجت االســالم میریان تصریح می کند: هدف 
از این طرح، شناســایی جلسات قدیمی قرآن 
و حمایت از آن ها و تأســیس جلســات جدید 
اســت. کتاب سبک زندگی قرآن و احکام برای 
شرکت کنندگان در جلسات همراه با روخوانی 
ارائــه و آموزش داده می شــود. آموزش مربیان 
جلسات قدیمی و تربیت مربیان برای جلسات 
جدید یکی از محورهای فعالیت این طرح است. 
هر سال دو آزمون از کتاب های اعطا شده برگزار 

و به برندگان هدایای نفیسی اهدا می شود.

  باشکوه تر از سال های پیش
در قســمتی از این نمایشــگاه، غرفه سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی حال و هوای خاصی دارد. حضور پرشور 

قرآن دوســتان و عالقه مندانــی که برای عرض 
ارادت به ساحت مقدس حضرت رضا)ع( از این 
غرفه بازدید می کنند، با شــکوه تر از سال های 
پیش اســت. در ورودی این غرفــه قرآن های 
منسوب به دستخط ائمه  اطهار)ع( و نسخ خطی 
قرآنی به نمایش گذاشته شده که نظر بسیاری 
از فعاالن قرآنی را به خود معطوف کرده و افراد 
بســیاری به محض مشاهده تصاویر حرم مطهر 
امام رضا)ع( و نام آستان قدس رضوی وارد غرفه 

شده و دقایقی را در این  غرفه می گذرانند.
ســیدعلی طباطبایی، معــاون اداره حفاظت و 
مرمت ســازمان کتابخانه هــا، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه در این 
نمایشگاه 80 اثر از نمونه های نفیس موجود در 
موزه ها، همسان ســازی شده است، می گوید: با 
توجه به تناسب ماه مبارک رمضان و تقارن آن 
با نزول قرآن، قرآن های متبرک به دستخط ائمه 
معصومین)ع( همسان ســازی شده و به نمایش 
گذاشته شده است. دستخط امام رضا)ع(، امام 
حسن)ع(، امام سجاد)ع( و... ماکت سازی شده 
و ضمن نمایش دســتخط ائمه)ع(، سیر تحول 
خط را نیز نشــان می دهد که از کوفی قدیم به 

نسخه های عربی امروز سیر داشته است.
وی می افزایــد: کارگاه مرمت قرآن های قدیمی 
و مفاتیح در این نمایشــگاه دایر اســت و آثار 
قدیمی و خطــی در حضــور بازدیدکنندگان 
مرمت می شــود. این کارگاه با هدف آشــنایی 
مراجعه کنندگان با مراحل مرمت نســخه های 

قدیمی است.

  اجرای طرح مهدالرضا)ع(
حجت االسالم سیدمسعود میریان، مدیر مرکز 
قرآن کریم ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضوی از اجــرای طرح مهدالرضا)ع( توســط 
آستان قدس رضوی در چهاردهمین نمایشگاه 
قرآن و عترت مشهد مقدس خبر داده و اضافه 
می کند: طرح مهدالرضا)ع( ویژه کودکان چهار 
تا 10 ســال در قالب 11 کارگاه آموزشــی در 
سالن مولوی نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت 

 مشهد در حال اجراست. 

این مقام مسئول همچنین ادامه 
می دهد: کارگاه های آموزش روش 
تدریــس مهدالرضا)ع(، قصه های 
قرآنــی، حفــظ قــرآن، نمایش 
عروســکی، کتابخوانی و نقاشی، 
آمــوزش آداب و رفتــار، حضور 
در مکان های مقــدس و زیارتی، 
کاردســتی، نیایش، اهدای هدایا 
به بهترین قرائت ها و ســوره های 
حفــظ شــده، کارگاه بــازی و 
نقاشــی  گروهی،  فعالیت هــای 
بدون مداد رنگی و کاغذ از جمله 
عناویــن کارگاه های یازده گانه ای 

است که ویژه مخاطبان کودک در این نمایشگاه 
در حال اجراست.

  عرضه 1500 اثر قرآنی
میثم محتاجی، مســئول امور بین الملل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی ضمن 
اشــاره به عرضه 1500 اثر قرآنی این مرکز در 
نمایشــگاه مشهد می گوید: یکی از فعالیت های 
بنیــاد پژوهش های اســالمی در نمایشــگاه، 

آثاری  مجموعه  جمــع آوری 
اســت که با محوریت عترت 
توسط ناشــران در سال های 
رســیده  چاپ  بــه  مختلف 
اســت، ایــن آثار بــه لحاظ 
و  جمع آوری  کتاب شناســی 
ماکتی از آن ها تهیه شــده و 
در این نمایشــگاه در معرض 

دید عموم قرار گرفته است.

  نمایش
 »قرآن ابراهیم سلطان«

مســعود فرزانه، مدیر عامل مؤسســه چاپ و 
انتشارات آستان قدس رضوی نیز به فعالیت های 
این مؤسسه در نمایشــگاه قرآن اشاره کرده و 
می گوید: این مرکز با ســه محور عرضه آخرین 
محصوالت قرآنی، تبلیغ و اطالع رســانی وقف 
و معرفی امکانات و توانمندی های مؤسســه در 
حوزه چاپ استاندارد و دقیق قرآن کریم در این 

نمایشگاه حضور یافته است.
وی ادامــه می دهد: »قرآن ابراهیم ســلطان« 
قرآن نفیســی اســت که در غرفه مؤسســه 

چاپ و انتشــارات آســتان قــدس رضوی به 
نمایش گذاشته شده اســت. این اثر منتخبی 
از 12 ســوره  قرآن اصلی ابراهیم ســلطان 
اســت که به خط محقق و ریحان نگاشــته 
شــده و یکی از شــاهکارهای هنر کتابت و 
تذهیب دوره تیموریان در قرن نهم محسوب 

می شود. 
در دو صفحــه اول این قرآن، ســوره فاتحه با 
صفحه آرایــی بســیار زیبــا و تذهیب مفصل 
نگاشــته شــده و در پایان نیز امضای کاتب و 
وقفنامه این قرآن که به مجموعه آستان قدس 

رضوی اهدا شده است، وجود دارد.

  8 نمایشگاه ، 8 کارگاه
محمدعلــی چمی گوی، مدیرعامل مؤسســه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی در 
زمینه نحوه حضور این مؤسســه در نمایشگاه 
قرآن می گوید: هشــت نمایشگاه از آثار قرآنی 
خوشنویسان مطرح مشــهدی در کنار هشت 
کارگاه کتابــت قرآن کریم در هشــت شــب 
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت 

در محل غرفه این مؤسسه برپا شده است.
وی ادامه می دهد: آثار قرآنی استادان برجسته 
خوشنویس مشــهدی در سبک های نستعلیق، 
ثلث، نســخ، شکسته و نقاشی خط در قالب این 
هشــت نمایشــگاه در طول برگزاری نمایشگاه 

بین المللی قرآن مشهد ارائه شده است.
این مقام مســئول همچنین اضافــه می کند: 
تصاویری از صفحــات منتخب دو قرآن نفیس 
دوره تیموری متعلق به گنجینه آســتان قدس 
رضوی شــامل قرآن  ابراهیم ســلطان و قرآن 
بایســنقری نیز بر روی تخته شاسی چاپ شده 
که در غرفه این مؤسســه در نمایشــگاه قرآن 

مشهد به نمایش درآمده است.
الزم به یادآوری اســت، چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن و عترت مشــهد با 700 غرفه 
در 18 هــزار مترمربع فضای نمایشــگاهی و با 
حضور فعاالن قرآنی 20 کشور در محل دائمی 
نمایشگاه بین المللی مشهد برپا شده است و تا 

چهاردهم ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

نگاهی به فرهنگی ترین رویداد نمایشگاه در ماه مبارک رمضان

حضور پررنگ آستان قدس در نمایشگاه قرآن 

کارگاه مرمت 
قرآن های قدیمی 
و مفاتیح در این 

نمایشگاه دایر 
است و آثار قدیمی 
و خطی در حضور 

بازدیدکنندگان 
مرمت می شود

بــــــــرش

آستان: کتــاب »روطه، جبهه ای به عرض ده متر« از جمله 
تازه های کتاب به نشر در حوزه ادبیات دفاع مقدس است که 
در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم مشهد با 

استقبال گسترده ای مواجه شده است. 
این کتاب بیان کننده یک نمای کلی از فراز و فرودهای جنگ 
و تاریخچه فداکاری های مردم در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس اســت که به قلم احمدرضا طاوســی در ۴0 قسمت 

نوشته شده است.
نویسنده در این اثر، خاطرات متعدد و متنوع از دومین سال 
جنگ تا آخرین روزهای دوران پرافتخار هشــت سال دفاع 
مقدس از جمله نخستین عملیات  های تهاجمی رزمندگان 
اسالم و عملیات های  شاخص و مهم مانند آزادسازی شهرهای 

بســتان و خرمشهر، فتح جزایر مجنون، بندر راهبردی فاو و 
سایر حوادث مرتبط با جنگ مانند جمعه خونین مکه و کشتار 
حجاج بی دفاع کشورمان توســط آل سعود در مرداد 1366، 
فاجعه انسانی در شهر حلبچه، عملیات تهاجمی منافقان در 
روزهای پایانی جنگ و مقابلــه نیروهای رزمنده با آن ها در 
عملیات مرصاد را روایت می کند.موضوع اصلی کتاب درباره 
دفاع مقدس اســت اما در مقدمه کتاب بــه خاطرات دوران 
انقالب از جمله ســاقط کردن مجســمه شاه، تشییع جنازه 
شهدای انقالب و سایر حوادث تا زمان پیروزی انقالب اسالمی 
اشاره شــده که برای نسل جوان و نوجوان قابل توجه است.

حضور مســتقیم نویسنده خاطرات در تمامی این صحنه ها، 
ذکر دقیق جزئیات عملیات ها و حوادث گوناگون دفاع مقدس 

به صورت جامع، یکجا و از قول یک راوی بدون دخل و تصرف 
تفاوت این اثر با سایر آثاری است که در زمینه دفاع مقدس 
نگارش شــده است. با توجه به سیر منظم تاریخی خاطرات، 
این مجموعه می تواند ارائه گر یک نگاه جامع نسبت به روند 

عمومی و کالن جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس باشد.
در سرتاســر این کتاب، تالش نویسنده بر این بوده است تا 
هنگام بیــان خاطرات خود، به هر بهانه ای، اســامی تمامی 
نیروهای رزمنده ای که در دفاع مقدس حضور داشته اند را نام 
برده، تا حداقل نامی از این رزمندگان مخلص و گمنام جنگ، 
در تاریخ کشور و منطقه ثبت و ضبط شود. بر همین اساس 
اسامی بیش از 500 نفر از رزمندگان در البه الی خاطرات این 

کتاب ثبت شده است.

»روطه« پرفروش ترین اثر به نشر در نمایشگاه بین المللی قرآن
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آستان: نمایشگاه آثار خوشنویســی هنرمندان خادمیار 
سیستان و بلوچستان با عنوان »ربنا« در نگارخانه رضوان 
موزه مرکزی آســتان قدس رضوی گشایش یافت. آثاری 
از فریدون نخعی، هــادی صفاکیش، حمید میری، احمد 
بســتانی، حسین داوطلب، یاســر گنجعلی  بنجار، محمد 
زینلی، علی پیران، شادروان حسنعلی بستانی، احمد خمر، 
محمد سمیعی و امیرمحمد شهری با همکاری حوزه هنری 
انقالب اسالمی سیستان و بلوچستان در نمایشگاه ربنا به 

نمایش درآمده است.
مسئول مجموعه هنری رضوان مؤسسه آفرینش های هنری 
آستان قدس رضوی در حاشیه نمایشگاه ربنا که روز گذشته 
در موزه مرکزی حرم مطهر رضوی افتتاح شد در گفت  وگو 
با آســتان نیوز ابراز کرد: نمایشگاه حاضر با نمایش 31 اثر 
منتخب از 12 هنرمند خوشنویس خادمیار هنری رضوی 
استان سیستان و بلوچستان با محوریت آیات قرآنی مزین 

به ربنا دایر شده است. 
ماندانا یمینی افزود: این آثار در خط های نستعلیق، شکسته 
نستعلیق، معلی، نقاشی خط و ثلث توسط این خوشنویسان 
پیشکسوت و جوان سیســتان و بلوچستان در سطح های 
اســتاد، فوق ممتــاز و ممتاز انجمن خوشنویســان ایران 
در ماه رمضان ســال گذشته خلق شده است و با حمایت 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی و همکاری 
ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آستان قدس 
 رضوی در این نگارخانه در معرض دید عموم عالقه مندان 

گذاشته شده است. 
وی ادامه داد: نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمندان خادمیار 
سیستان و بلوچستان تا پنجشــنبه دوم خرداد 1398، از 
ســاعت 9 تا 17 در نگارخانه رضوان سالن شماره 3 واقع 
در موزه مرکزی آستان قدس رضوی در صحن کوثر بارگاه 

ملکوتی امام هشتم)ع( پذیرای اهل هنر و معرفت است. 
مسئول مجموعه هنری رضوان تصریح کرد: برگزاری چنین 
برنامه های هنری با همکاری هنرمندان ســایر استان های 
کشــور که به جمع خادمیاران هنری رضوی پیوستند در 
صورت اعالم درخواست آنان به مسئول کانون های مربوط 
مستقر در استان ها در دســتور کار مؤسسه آفرینش های 

هنری آستان قدس رضوی قرار دارد.

 نمایش آثار خادمیاران
وی ادامه داد: تصویــر آثار هنرمندان خادمیار به نگارخانه 
رضوان این مؤسســه ارسال و ارزیابی شده و در صورتی که 
کیفیت الزم را داشــته باشد با حمایت مؤسسه به نمایش 

گذاشته می شود. 
یمینی گفت: مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در اجرای برنامه هایی مانند برپایی نمایشــگاه های 
هنری در نگارخانه رضوان شماره 3 موزه مرکزی حرم مطهر 
رضوی، برگزاری سه شنبه های فرهنگی در موزه با محوریت  
رونمایی از آثار موزه و کتابت آثار قرآنی توسط خادمیاران 
هنــری در روزهای خاصی از هفته در موزه زیر نظر هادی 
ذوالریاســتین، استاد خوشنویس با ســازمان کتابخانه ها، 

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی همکاری دارد. 
مسئول مجموعه هنری رضوان با تأکید بر رویکرد متفاوت 
امسال مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در 
برپایی غرفه در نمایشــگاه قرآن و عترت مشهد بیان کرد: 
در این غرفه هر شــب آثاری متفاوت از یک استاد مطرح 
خوشنویسی در کنار کتابت آثار قرآنی توسط این استاد در 

معرض دید عموم قرار دارد. 
وی به اهدای آثار قرآنی کتابت شــده در غرفه مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به بازدیدکنندگان 
اشاره و اضافه کرد: همچنین قرآن های بایسنقری و ابراهیم 
سلطان دو اثر نفیس بازنشر شده دوره تیموری در این غرفه 

به نمایش درآمده است.

آستان: سرپرست معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی ویژه برنامه های جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( 

در حرم رضوی را اعالم کرد.
حجت االسالم و المسلمین رضاعلی عزیزی با اشاره به اینکه 
جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( طبق سال های گذشته 
با حضور پرشور زائران در بارگاه منور رضوی برگزار می شود، 
گفت: در شب ســالروز والدت دومین اختر آسمان والیت 
و امامت امام حســن مجتبی)ع( همزمان با شب نیمه ماه 
مبارک رمضان مراســم ویژه ای پس از نماز مغرب و عشــا 
در رواق امام خمینی)ره( از ســاعت 21 تا 22/30 همراه با 

سخنرانی و مولودی خوانی برگزار می شود.
سرپرست معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی افزود: 
سخنرانی حجت االسالم والمسلمین قرائتی و قرائت دعای 
مجیر از دیگر برنامه های شب میالد امام حسن مجتبی)ع( 
در حرم رضوی اســت.عزیزی گفت: برنامه مناجات خوانی 
بامدادی نیز در شب میالد امام حسن)ع( از ساعت 12:30 
در رواق امام خمینی)ره( دایر است.وی اظهار کرد: همزمان 
با ســالروز میالد باسعادت امام حســن مجتبی)ع( در روز 
سه شــنبه 31 اردیبهشــت مراسم جشــنی در رواق امام 
خمینی)ره( تدارک دیده شــده که در آن حجت االســالم 
سیدآبادی ســخنرانی می کند.سرپرست معاونت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی گفت: مداحی و مولودی خوانی 
مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( از دیگر برنامه های 
این مراســم در ســالروز والدت امام حســن مجتبی)ع( 
در حرم رضوی خواهد بود.وی خاطرنشــان کرد: مراســم 
جشــن   ویژه بانــوان نیز به همیــن مناســبت پیش از 
نماز ظهــر در رواق حضــرت زهرا)س( برگزار می شــود.

   ایراد روزانه 15سخنرانی رمضانی
سرپرســت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
همچنین دربــاره برنامه های این معاونــت در ماه مبارک 
رمضــان گفت: در هفته جاری ویژه برنامه های ســخنرانی 
حرم مطهر رضوی با موضوع تبیین ســبک زندگی علوی 
برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین رضاعلی عزیزی 
عنــوان کرد: به مناســبت ماه مبارک رمضــان روزانه 15 
برنامه ســخنرانی در رواق های امام خمینی)ره(، دارالحجه 

و مسجدگوهرشاد برگزار می شود که مورد استقبال زائران 
قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: عالوه بر برنامه های قرائت 
ادعیه، مناجات خوانی و سخنرانی در رواق امام خمینی)ره( 
و مسجد گوهرشاد برنامه های فرهنگی دیگری نیز تدارک 
دیده شــده که در قالب شب شعر، حلقه معرفت، پرسمان 
دینی، توزیع تولیــدات فرهنگی، پایگاه های آداب زیارت و 
مشاوره در دیگر اماکن متبرکه حرم رضوی برگزار می شود.

سرپرســت معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
ابراز کرد: در این هفته حجج اسالم والمسلمین سیدجعفر 
طباطبایی، موسی  ســالمی، سیدحسین آقامیری، محمد 
سیدآبادی، وحید حجتی، حسین حلوائیان و محسن قرائتی 
در رواق امام خمینی)ره( و مســجد گوهرشاد حرم مطهر 
رضوی سخنرانی می کنند.وی پیش و پس از هر وعده نماز 
یومیه را زمان برگزاری ســخنرانی، مداحی و قرائت ادعیه 
اعالم کرد و افزود: »درس هایي از قرآن«، »کرامت حسنی 
در قاموس کریم اهل بیــت)ع(«، »رمضان دریچه ای برای 
ورود به ملکوت« و »سبک زندگی علوی با محوریت خطبه 
قاصعه« از موضوعاتی اســت که در محافل ســخنرانی و 

فرهنگی مورد تبیین قرار می گیرند. 
عزیزی از قرائت زیارت جامعه کبیره، افتتاح، مجیر، دعای 
توسل و دعای کمیل در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: 
در هفته جاری آقایان محمود کریمی، رضا عرفانیان، علی 
کارگر، جواد غفاریان و کاظم غالمشاهی به مدیحه سرایی و 

روضه خوانی خواهند پرداخت.

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی صورت گرفت از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی صورت گرفت 

گشایش نمایشگاه خوشنویسی »ربنا« در نگارخانه رضوان  اعالم  برنامه های میالد امام حسن مجتبی  در حرم رضوی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

 افزایش ۶۵ درصدی وام ساخت قابل انتقال   اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی گفت: در 1۶ اسفند سال گذشته، مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار دریافت 
شد و این تسهیالت نزدیک ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.محمد اسالمی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش وام مسکن گفت: در این وزارتخانه بر تقویت بخش عرضه مسکن تأکید داریم، 

تولیدکنندگان و انبوه سازان باید تقویت شوند. وی تصریح کرد: وام مسکنی که به فرد و زوجین تعلق می گیرد از طریق اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده است.

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

خبر

افزایش حقوق کارگران کافی 
نیست، حمایت غیر نقدی را 

تصویب کنید
در بســیاری از کشورهای دنیا و در کشورهای 
توسعه یافته عموماً نرخ دستمزد از ایران باالتر 
است، به گونه ای که ساعتی 9 دالر به کارگران 
پرداخــت می شــود. این در حالی اســت که 
دستمزد کارگران در ایران زیر یک دالر تعیین 
شــده است. قطعاً ایران در میان سایر کشورها 
از جمله چندین کشــوری به شمار می رود که 
نیــروی کار، حداقل دســتمزد را می گیرند. با 
آگاهی به موضوع پایین بودن نرخ دســتمزد 
در ایران و افزایش بحران اقتصادی در کشــور 
و محدودیت های شدید اقتصادی، پایین بودن 
دستمزد تأثیرات مضاعفی را بر زندگی کارگران 

و اقشار آسیب پذیر جامعه بر جای می گذارد.
آنچه به عنوان دستمزد در سال گذشته تعریف 
شد منطبق با واقعیت اقتصادی و تورم تحمیل 
شده بر مردم نبود. شوک اقتصادی و تورم وارد 
بــر مردم در ســال 97، منجر به مصرف همه 
ذخایر مالی و پس انداز آن ها شد که متأسفانه 
دامنه تورم با شدت بیشتری به سال جدید هم 
کشیده شده و محدودیت های مالی و معیشتی 

مردم روز به روز در حال تشدید است.
 بی شک دستمزد تعیین شده کارگران، با رشد 
تورمی که در سال جاری شاهد آن خواهیم بود 
نمی تواند کمک چندانی به این قشر آسیب پذیر 
کند. دولت امکان افزایش دســتمزد به صورت 
نقدی را بیش از آنچه در ســال گذشته تعیین 
شــد، ندارد و ما نیز اصراری بر افزایش نقدی 
بیش از این نداریــم. اما اختالف ما با  دولت و 
شورای عالی کار بر سر این است که دولت باید 
به صورت برنامه ریزی شده کمک های غیرنقدی 
را برای کارگــران و دهک های پایین درآمدی 
جامعه مصوب کند. کمک های غیرنقدی و سبد 
معیشتی که به صورت مرتب دراختیار جامعه 
کارگران و خانواده های آسیب پذیر قرار بگیرد؛ 
که متأسفانه این مهم تاکنون به صورت دقیق و 

مداوم انجام نشده است. 
پرداخت ودیعه مسکن به کارگرانی که توانایی 
پرداخت اجاره بها ندارند نیز از موضوعات مهمی 
است که دولت باید توجه ویژه ای به آن داشته 
باشــد. از این رو پیش بینی می شود درصورت 
عدم اهتمــام دولت به تصویــب کمک های 
غیرنقدی و حمایت از تأمین مسکن کارگران، 
شــاهد وضعیت نابســامانی درزمینه تأمین 

نیازهای اولیه کارگران در سال جدید باشیم.

کاهش قیمت سکه در بازار
مهر: در جریان معامالت بــازار آزاد تهران، 
دیروز نرخ هر قطعه ســکه طرح جدید به ۴ 
میلیون و ۸7۰ هزار تومان رسید. هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و 
7۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و 7۰۰ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان بود. 
هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۴۰ هزار و 9۲۳ 

تومان تعیین شد.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

حمید حاج اسماعیلی 
کارشناس بازار کار و فعال کارگری

چهره خبر

رئیس کل بانک مرکزی:
اضافه برداشت بانک ها از بانک 

مرکزی به کمترین حد رسید
تسنیم: رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: با اقدامات 
مرکزی  بانک  انضباطی 
بانک هــا،  و همــکاری 
اضافه برداشت بانک ها از 

بانک مرکزی به پایین ترین حد خود در چند 
ماه گذشته رسید.

عبدالناصر همتــی تأکید کرد: به عوض مبلغ 
بین بانکی که همان قرض بانک ها به همدیگر 
است، نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر 
شــده و به 7۰هزار میلیارد تومان رسید که 

رکورد مهمی است.
وی ادامه داد: اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد 
جامعه می کند و تورم زاست، اما تأمین منابع از 

طریق بین بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.

وزیر اقتصاد خبرداد
معرفی امتناع کنندگان از بازگشت 

ارز صادراتی به قوه قضائیه
مهر: وزیر اقتصاد با بیان 
 اینکــه در اردیبهشــت 
دالر  میلیــارد   ۱.7 ماه 
ارز صادراتی به کشــور 
گفت:  اســت،  بازگشته 

این رقم اکنون از مرز ۱۰ میلیارد دالر گذشته 
است.

فرهاد دژپسند با تأکید بر اینکه اسامی کسانی 
کــه کاال صادر کرده و ارز آن را وارد کشــور 
نکــرده اند موجود اســت، تصریح کرد: بانک 
مرکزی اسامی افرادی را که به عدم بازگشت 

ارز اصرار دارند، به قوه قضائیه ارسال می کند.
وی بــا اشــاره به انتشــار آمــاری مبنی بر 
عدم بازگشــت ۳۰ میلیارد دالر ارز صادراتی، 
اظهار داشت: این آمار مربوط به گذشته است.

رئیس هیئت مدیره سایپا:
مشکل کسری قطعات خودرو را 

حل می کنیم 
ایسنا: رئیس هیئت مدیره 
سایپا  خودروسازی  گروه 
گفت: همــه خودروهای 
دارای کســری قطعــات 
پیشرفته در این مجموعه، 

درحال تکمیل شدن هستند و به محض رسیدن 
به مرحله تجاری، به بازار عرضه خواهند شد. 

معصوم نجفیان با اشــاره به کسری چند قطعه 
دارای فناوری پیشرفته یا »های تک« که فناوری 
آن در اختیار یک منبع خارجی اســت، اظهار 
داشــت: نبود این قطعات موجب ناقص ماندن 
تعدادی از محصوالت گروه ســایپا شــده که با 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته، در حال تأمین 
قطعات مذکور هستیم و این خودروها به محض 

رفع کسری، تحویل مشتریان خواهند شد.

محمد مخبر مطرح کرد
تهیه لوازم خانگی سیل زده ها 

تنها با کاالهای تولید داخل
مخبر،  محمــد  فارس: 
رئیــس ســتاد اجرایی 
امام)ره(  حضرت  فرمان 
بســته  هزار  گفت:  ۳۰ 
لوازم خانگــی به ارزش 

۱۵۰ میلیارد تومان برای مناطق سیل زده تهیه 
شد که تاکنون ارسال شده است.  وی افزود: 
ویژگی این اقالم این بوده است که ۱۰۰درصد 
این لوازم خانگی در داخل تولید شده است، به 
طوری که اگر کارخانه ای در آن منطقه توانایی 
تأمین این اقالم را داشت، آن اقالم از کارخانه 
همان منطقه تأمین شده است. به گفته رئیس 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در لرستان 
و نیشــابور، کارخانه های نیمه تعطیلی وجود 

داشت که با این اقدام راه اندازی شدند.

کاهش حق ورودی برای خودروهای برقی-بنزینی تأثیری بر قیمت  بازار ندارد

مصوبات هیبریدی!
 اقتصاد/فرزانه غالمی  دیروز 
مجلــس در مصوبــه ای، واردات 
از  را  هیبریــدی  خودروهــای 
پرداخت حقوق ورودی معاف کرد؛ 
مصوبه ای که به نظر دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو، به درد نخور، 
مصداق شوآف انتخاباتی و ناشی 
از نرسیدن قند به مغز نمایندگان 

است!
خبری  بر اســاس 
از  دیــروز  کــه 
مجلــس  صحــن 
طبق  شد،  منتشر 
طــرح   ۴ مــاده 
صنعت  ساماندهی 
»واردات  خــودرو 
ی  هـــا و ر د خـو
برقی  تمام  سواری 
و تمــام هیبریدی 
تا زمان تولیــد آن ها در داخل 
از پرداخت حقوق ورودی معاف 
خواهد شد و دولت موظف است 
خودروهای  داخل  تولید  زمینه 
مذکور را ظرف مدت پنج سال 

فراهم کند«.

 واردات را آزاد کنید تا 
قیمت ها نصف شود

انجمن  دبیــر 
واردکننــدگان 
در  اما  خــودرو 
بــا  گفت و گــو 
خبرنگار ما چنین مصوبه ای را در 
شرایطی که واردات خودرو ممنوع 
تأثیرگذاری  قدرت  فاقد  اســت، 
در بــازار دانســت و گفــت: در 
حال حاضــر واردات خودرو چه 
هیبریدی و چــه غیر هیبریدی 
حتی بــه مناطق آزاد هم ممنوع 
اســت. مجلس بهتر اســت ابتدا 
آزادسازی واردات را تصویب کند، 
سپس برای خودروهای هیبریدی 

معافیت قائل شود.
مهــدی دادفر ادامــه داد: اگر 
واردات خــودرو آزاد شــود تا 
۴۰ درصد شاهد کاهش قیمت 
خواهیم بــود و حتــی نیاز به 
کاهش تعرفه هم نیست. به باور 
من نمایندگان بــا این مصوبه، 
کرده اند!  را مســخره  خودشان 
چون مــا امروز کمبــود قانون 

نداریم.

بــه گفته وی، در شــرایط فعلی 
به صفر رســاندن حقوق ورودی 
خودروهای هیبریدی هیچ تأثیری 
در بــازار ندارد و اگــر مجلس و 
دولت صداقت دارند، بهتر است بر 
خودروهای هیبریدی که پیش از 
این وارد شده نظارت کنند تا دو 
برابر و حتی گران تر از خودروهای 

بنزین سوز فروخته نشوند!
دادفر گفت: متوسط تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی ۱۰ درصد 
اســت و واردکننــدگان به دلیل 
وجود انحصار در بازار و ممنوعیت 
واردات، هر طور دلشان می خواهد 
انجمن  و  می کنند  قیمت گذاری 

هم نمی تواند مانع این کار شود.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان 
خــودرو بــا انتقــاد از عملکرد 
ضعیــف خودروســازان داخلی 
اظهــار داشــت: ایــن همه به 
دو خودروســاز بزرگ کشــور، 
خدمات مالــی و حمایتی داده 
می شــود امــا امروز کــه روز 
ســخت اقتصاد کشــور اســت 
هیچ کمکی به تولید کشــور و 
مردم نمی کننــد. برای حمایت 
از این هــا حتی تعرفــه واردات 
خــودرو را از ۴۵ درصد به 9۵ 
درصد رســاندند و با ناتوانی در 

مدیریــت عرضــه و تقاضا بازار 
خودرو را از تعادل خارج کردند.

 مجلس به هدفش رسید
همیــن  در 
جــواد  حــال 
 ، حســینی کیا
عضو کمیسیون 
صنایع و معــادن مجلس هم با 
داخلی  اینکه خودروسازان  بیان 
باید به سمت تولید خودروهای 
به  کننــد،  حرکت  هیبریــدی 
خبرنگار ما گفت: کاهش تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی بر 
بازار تأثیــر آنچنانی ندارد و اگر 
هم تأثیری را شــاهد باشیم در 

کوتاه مدت خواهد بود.
وی درباره ایــن مصوبه توضیح 
بیشــتری نــداد، امــا گفــت 
اصالحات  صنایع،  کمیســیون 
دیگــری در این طــرح اعمال 

خواهد کرد.
اضافه می شــود، حقوق ورودی 
هیبریدی  خودروهــای  بــرای 
برای  ابتدای ســال گذشته  در 
خودروهای تا ۱۵۰۰ سی ســی 

درصــد   ۵

ارزش گمرکــی، از ۱۵۰۱ تــا 
و  درصد  ۲۰۰۰ سی ســی ۲۵ 
از ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۲۵ 
تعیین  گمرکــی  ارزش  درصد 
شــد، امــا کمی بعد ســازمان 
برنامه و بودجه با این اســتدالل 
هیبریدی  »خودروهــای  کــه 
)بنزین ســوز- برقــی( موجود 
از نظر ســوخت مورد  بازار  در 
محسوب  بنزین سوز  اســتفاده، 
آن ها  تعرفه گمرکی  می شوند« 

را به ۳۵ درصد افزایش داد!
مجلس در طرح ساماندهی بازار 
خودرو بــه دنبال تعرفه صفر تا 
این  واردات  بــرای  ۵ درصدی 
پارلمان نشــینان  بود.  خودروها 
و البته بســیاری از کارشناسان 
از  معتقدنــد تعرفه هــای بیش 
ایــن بــرای واردات خودروهای 
اقتصادی  توجیــه  هیبریــدی، 
نــدارد؛ خودروهایی که نیاز امروز 
کشــور برای کاهش آلودگی هوا 
هستند، حداقل  ۲۵ درصد کمتر 
سوخت مصرف می کنند و صنعت 
خودروســازی جهان به آن اقبال 

زیادی داشته است.

در حال حاضر واردات 
خودرو ممنوع است 

مجلس بهتر است 
ابتدا واردات را آزاد 

کند، سپس برای 
خودروهای هیبریدی 

معافیت قائل شود

بــــــــرش

۳۳۰۰ دستگاه خودرو انبار شده ترخیص می شود
ایران گفت:  رئیس کل گمــرک  مهر: 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران، حدود 
۳۳۰۰ دســتگاه از ۱۳ هزار دســتگاه 
خودرو ســواری وارداتی در صورتی که 
از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند، 
از گمرک ترخیص خواهند شد. مهدی 
میراشــرفی، در مورد خودروهای انبار 
شــده در مناطق ویژه اقتصادی و سایر اماکن غیرگمرکی کشور اظهار داشت: 
بر اســاس مصوبه هیئت وزیران، حدود ۳۳۰۰ دســتگاه از ۱۳ هزار دستگاه 
خودرو سواری وارداتی در صورتی که از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند، 

از گمرک ترخیص خواهند شد. 
وی افــزود: بقیه این خودروها که ارز تأمینی آن ها خارج از سیســتم بانکی 
بوده اســت، یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا 

متروکه و ضبط خواهند شد.

 تجارت خارجی ایران در فروردین 
مالکی برای کل سال نیست 

خبرفارســی: مودودی، سرپرست ســازمان توســعه تجارت تأکید کرد: 
»نمی تــوان آمار و عملکــرد تجارت خارجی در فروردین امســال را مالکی 
برای ماه های آینده ســال دانست«؛ این درحالی است که تجارت خارجی در 
فروردین 9۸، افتی ۱۳.۵ درصدی داشــته و باوجود افزایش وزنی صادرات، 

ارزش آن کاهش داشته است. 

۳ عامل اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار
تســنیم: معاون وزیر اقتصاد گفت: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم 
پشــتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها مهم ترین عامل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا 
شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است. دهنوی گفت: وزارت اقتصاد مشغول 
سهولت بخشیدن به شــاخص های کسب و کار است، اما در این قانون به دلیل 
ناهماهنگی دســتگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهتمام جدی دستگاه ها 

می تواند مشکالتی ایجاد کند.

 مزایده خودروهای اسقاطی دولتی
کیلویی ۵۸ هزار تومان 

تسنیم: محمدحســین گودرزی، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو 
با بیان اینکه قرار شده در ازای ارائه هر گواهی اسقاط خودرو، بدون دریافت 
حتی یک ریال وجه نقد از واردکنندگان، یک دستگاه خودرو فرسوده تحویل 
بگیریم، گفت: برخی مزایده فروش خودروهای دولتی را با قیمت کیلویی ۵۸ 

هزار تومان برگزار می کنند. 

ایران و چک تفاهمنامه همکاری صنعتی امضا کردند 
همکاری های  تفاهمنامــه  خودروکار: 
صنعتی دو کشور بین سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت و 
تجارت جمهوری چک امضا شد. بر پایه 
ایــن تفاهمنامه، کارگروه صنعتی ایران و 
چک با محوریت ایدرو و وزارت صنعت در 

کشور چک تشکیل می شود.
معاونان وزیران صنعت دو کشــور توافق کردند در حوزه صنایع خودروســازی، 
حمل و نقل ریلی و نیز عرصه های فناوری های نو و صنایع انرژی از حداکثر ظرفیت 

و توانایی بخش دولتی و خصوصی برای گسترش همکاری ها بهره ببرند.

افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار 
خبرگزاری صدا و ســیما: معاون وزارت راه گفــت: پس از رمضان قیمت 
بلیت قطار های مســافری به طور متوسط ۲۲ درصد در همه خطوط افزایش 

می یابد. 
شــهرام آدم نژاد افزود: پس از هماهنگی در شــورای عالی هماهنگی ترابری 
کشــور، تصمیم افزایش قیمت بلیت قطار گرفته شد، چراکه تقاضا از سوی 
شــرکت های ریلی در این حوزه زیاد بود و باتوجه به افزایش هزینه ها، مقرر 
شــد پس از ماه رمضان قیمت بلیت قطار به طور متوسط ۲۲ درصد افزایش 

یابد. البته تالش کرده ایم در مسیر های پرتقاضا این رقم کمتر باشد.

قیمت پیاز ۳۵۰۰ تومان شد
ایرنا: اسداهلل کارگر، رئیس اتحادیه میدان 
مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: در هفته 
دوم ماه مبــارک رمضان باوجود افزایش 
نرخ سیب زمینی نو به ۶۰۰۰ تومان، بهای 
هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری به ۳۵۰۰ 
تومان رسید که نسبت به اواخر سال 97 

بین ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان کاهش داشت.

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹡﹢︋️ دوم ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره 

︻︀م ︔︀﹝﹟ ا﹜︖︕ (ع) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٧٩۴٨

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت 
︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ 
در روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ : ١٣٩٨/٠٣/١٢ ︨︀︻️ 
١٠ ︊︮ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس: 
︫︣ک ︻︧ــ﹊︣﹥ – ︠﹫︀︋︀ن ا︧ــ︀ن– ا︧︀ن ٧ – 

︎﹑ک ۴٠  ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد ، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
︲﹞﹠︀ ا︻︱︀ــ﹩ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ا︮︀﹜︐︀ در ﹝︖﹞︹ 
︱ــ﹢ر ︀︋﹠ــ︡ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ و﹋﹫ــ﹏ ــ︀ ﹡﹞︀﹠︡ه                        
︑ــ︀م ا﹐︠︐﹫︀ری از ﹝﹫︀ن ا︻︱︀ ︀ ︾﹫︣ ا︻︱︀ ﹝︺︣﹁﹩ 
﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ ﹨︣ ︻︱﹢ دارای ︨ــ﹥ رای و﹋︀﹜︐﹩ و ﹨︣ 
︾﹫︣ ︻︱ــ﹢ دارای ﹉ رای و﹋︀﹜︐ــ﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و 
︋︣ای ︑︀﹝﹡ ︡﹫︀﹠︡﹎﹩ ﹐زم ا︨ــ️ ︻︱﹢ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د در ︨ــ︀︻︀ت اداری از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر 
آ﹎ــ﹩ ︑︀ ــ﹉ روز ﹇︊﹏ از ︋︣﹎ــ︤اری ﹝︖﹞︹ ︋︀ در 
د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹝ــ︡ارک ﹝︓︊︐ــ﹥ ︋﹥ ﹝ــ﹏ د﹁︐︣ 

. ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︀و︺︑
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه در︭︠ــ﹢ص ا﹡﹑ل 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

٢- ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫ــ︣ی در︭︠﹢ص ︑︭﹢ــ︉ ا﹡﹑ل 
︑︺︀و﹡﹩

ــ︣﹋️ و ا︮﹑ح ﹝︀ده  ٣- ︑︽﹫﹫ــ︣ آدرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫ 
۶ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۲

︀﹝︀ن داروی ﹨︪︐﹛  ︨️﹋︫︣
در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ︾︢ای 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹢د از ︨︣ــ﹠﹏︠  روزا﹡﹥︎ 
︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ .︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ ا︨️ 
︋ــ﹥ آدرس  ︗ــ️ در︀﹁ــ️ ا︵﹑︻ــ︀ت 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  samandaroo.com /ع
۹۸
۰۲
۱۸
۳

︀﹝︀ن داروی ﹨︪︐﹛  ︨️﹋︫︣
︀ ︻︣ض   ︋﹜﹚﹫﹁ ﹟︑ ١۵ ﹟﹫﹞︀︑ ﹤ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
 ﹤﹐ ﹤︨ ︡اد ۵٠٠٫٠٠٠ ︻︡د ﹋﹫︧ــ﹥ آ﹝︀ده︺︑ ︀ ۵۶ و
︡ ﹁ــ︣آورده ﹨︀ی  ﹫﹛﹢︑ ️ ︗ ﹟﹚﹫︎ــ﹩ ︎︣و﹚︎ ︦ از ︗﹠

. ︡ ︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ د  از﹢  ︠﹩﹆︤ر︑
︠﹢ا﹨︪﹞﹠︡ ا︨️ ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ آدرس 

. ︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  samandaroo.com /ع
۹۸
۰۲
۱۸
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 
﹎﹑ب ﹡﹢ش ا﹜︊︣ز( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ 
٧٢٢٧ ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٩٨٠٠۵٩٢٢۶

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡ارن ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق 
د︻ــ﹢ت ﹝﹩¬﹎ــ︣دد در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋ــ﹥ در ︑︀رــ ١٣٩٨/٠٣/١٨ رأس 
︨ــ︀︻️ ١١ ︋ــ﹥ آدرس  ﹇︤و﹟- ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ 
﹜﹫ــ︀- ︠﹫︀︋︀ن ﹨﹠ــ︣- ︠﹫︀︋︀ن ︑﹑ش ︋﹥ ﹋︡ ︎︧ــ︐﹩  
 ﹜︋ ر﹢︱ ،٣۴۴٩١٣٣٣٧۶ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

﹤︀﹞︨︣ ︩︣ی در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ •
• ﹨ــ︣ ︑︭﹞﹫ــ﹛ د﹍ــ︣ی ﹋ــ﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︋︀︫︡.
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹎﹑ب ﹡﹢ش ا﹜︊︣ز

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۰

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۶

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى خدمات
 ﹩︑︀﹞︡ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و︠   اداره ﹋﹏ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︎ 

︣﹠️، ﹋︍﹩ و......)   ︎،︌︀︑ ،﹩﹠﹀﹚︑ ﹩﹢﹍︨︀  ︎،﹩﹡︀︊﹍﹡ ﹏﹞︀︫)﹩﹞﹢﹝︻ ︀ت﹞︡ ︀﹝﹏ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ و︠  ︠﹢د︫ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره (٢٠٩٨٠٠٣۴٢٢٠٠٠٠٠١) را  در ﹇︀﹜︉ وا﹎︢اری ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫ــ︡ه اداره ︑︺︀ون، ﹋︀ر 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از   ︋﹏ــ﹥ ﹝︣ا﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ و ر﹁ــ︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ از
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 
ــ︣﹋️ در   ︫️︗ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞  ٩٨/٠٢/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︀ز﹡︡. ︑︀ر  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
٩٨/٠٣/٠۵  ︀ر︑ ﹤︊﹠︪﹊ ١۴ روز ️︻︀︨ : ️︀︨ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ️﹁︀ز﹝︀﹡﹩ در ️﹚﹞

٩٨/٠٣/١۶ ︀ر︑  ﹤︊﹠︪︖﹠ ︊ روز︎   ︮١١ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د :︨   ︎﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞
٩٨/٠٣/١٨  ١٠ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ : ︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز

﹥ دو︧️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︐︊︣ ︵︊﹅  ﹥ ︻︡د ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل و︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:︋   ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
  .︫︡︀ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹩︋ 

﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︀پ آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ و ﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡
︭﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 

﹙﹢ار د﹋︐︣ ﹞︣ان – اداره ﹋﹏ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن – اداره ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ ،︋﹢د︗﹥ و  آدرس ز﹡︖︀ن-︋ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی    ︑﹙﹀﹟   ٠٩١٢٢۴١٠٢٨٩

 : ﹤﹡︀﹞︀ ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س : ۴١٩٣۴-٠٢١     

۴٧٠٨٩٣ ﹩﹎د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م: ٨٨٩۶٩٧٣٧ - ٨۵١٩٣٧۶٨                                                                               ︫﹠︀︨﹥ آ

 ﹤ ︣ا︡ ١٣٢ ﹝ــ︡ل ٨٩︋  ــ﹢اری︎  ــ﹢درو︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ٧۴ ا︣ان 
︫ــ﹞︀ره  و   ٣٧٢٠٧٧٢ ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣١ ص   ٣٧١
︫︀︨ــ﹩ s١۴٢٢٢٨٩١٩۶٧٠٢ ︋﹥ ﹡︀م ر︲︀ ︨︀﹐ر ﹝︣ادی 
﹁︣ز﹡︡ ﹝﹞︡  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۱۹
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︋﹢ ︨ــ﹠︡ ︋︣گ ︨ــ︊︤و﹋︀رت ︠﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢ن ︋ــ︀ری
︠ــ︀ور ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ – ١٧٧ ع ٢۴ و︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر٣٣۴٩١٠١٠١۵۴٨٩٧ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ︊﹫︉ ﹝︣ادی 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 

(﹟︤و﹇)

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣﹋﹢︨ــ﹥  ــ﹊︀ری دو ﹜ــ﹢ل ︑﹥︎   ︫﹤﹚ــ﹏ ا︨ــ﹝ ــ﹢از︗
︨ــ︀﹞﹥ زن ﹋︀﹜﹫︊︣ ٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︨ــ﹑ح ٠٢٢٠٠٨٧١٨ 
︨︀︠️ ا︣ان ︋﹥ ︫﹞︀ره ︨︣︀ل ﹋︀رت ٩۵۵۵٠٨٩︋﹠︀م 
︻︊︡ا﹜﹊︣ــ﹛ ار︋︀︋ــ﹩ ﹁︣ز﹡ــ︡ ﹋︀﹝︣ان ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٣۵٩١١٨٩٢٢٧ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۱۷
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︦ ای ﹝︡ل  ︡ ︗ــ﹩ ︑﹩ ا﹊ــ ︠ــ﹢درو ︎︣ا ︤ ︋︣گ ︨ــ︊
٨۵ ︋︪ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ - ٣۶١ ب ۶۴ و ︫ــ﹞︀ره 
 S۴١٢٢٨۵٢۴٧۴۵۵ ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر١۶۶٩۴٨٣ و︫ 
﹢ر︫︣﹀﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥   ︎﹟︧ ﹤  ︋﹅﹚︺︐﹞

(﹟︤و﹇).︫︡︀ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢اری  ﹢دروی︨  ــ︊︤ ، ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ، ﹋︀رت︠  ︋︣گ︨ 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ا︣ان ۵٢ – ٢٩٨ص٣۵   ︫﹤ ︀رس︋  ︎︥و︎ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر naan01ca0eh107248 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨﹩ 124k0364512 ︋﹥ ﹡︀م (︻﹙﹩ ︡︎︡ار ) ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ر﹡ــ﹢ ︑﹠︡ر٩٠ ﹝ــ︡ل ٩۵ ر﹡﹌ 
︨﹀﹫︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١۶۵ق٢٧ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره 
100016216RR015701 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ﹝﹢︑ــ﹢ر 
﹨︧ــ︐﹩  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︋ــ﹥   NAALSRBYWGA517654
︗﹑﹜﹩ ﹝﹆︡م ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۱۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۱۹
۵

︨﹠︡ و ︋︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︑﹊︐︀ز ﹝︡ل ١٣٩۴ 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0124NEJ034532 و︫  ر﹡﹌ آ︋﹩︫ 
︫︀︨ــ﹩ NEJ***125G9407184 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧٨٩٨٨ ا︣ان ٧٧٣ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ ︫︖︺﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋︡︣ا ــ﹢اری ︎  ﹢درو︨  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
٧٩ – ۴٨٨ د ٨٨ و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر۵۴۶٩٧۶٢ و︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 5842428NAS431100F ︋﹠︀م ︨︺﹫︡ ︗﹢ادی 
ا﹠︀﹡﹙ــ﹢ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۷

︑﹫ــ︌   ﹨﹫﹢﹡ــ︡ای  ︋ــ﹢س  ﹝﹫﹠ــ﹩  ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡  ﹋︀رت 
﹋ــ︣وز   ﹝ــ︡ل ١٣٧٩ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   37913097026236 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٢٧ ع ١۴   ــ﹥︫   ︋37901798900619
اــ︣ان ۴٢ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ



عقیل رحمانی: دو سارقی که تصمیم گرفتند 
از بین آگهی های درج شده فروش خودرو در 
سایت »دیوار« موردی را برای سرقت انتخاب 
کنند، 24 ســاعت  پس از سرقت شناسایی و 

یکی از آن ها دستگیر شد.

 نگاه سارقان به آگهی های 
سایت»دیوار«

27 اردیبهشت ماه یکی از شهروندان مشهدی 
بــا پلیس 110 تماس گرفــت و در حالی که 
دچار اســترس شدیدی شــده بود از پلیس 
110خواســت به خیابــان آزادی بیاید؛ زیرا 
سارقان، خودرو پژو 207 او را به شیوه ای خشن 

سرقت کرده بودند.
با توجه به این ماجرا اپراتور مربوط خبر اعالم 
ســرقت در محدوده کالنتری را مخابره کرد و 
از تیم تجسس کالنتری سجاد خواست برای 

بررسی ماجرا راهی بلوار آزادی شوند.
کمی بعد تیمی از مأموران تجسس کالنتری در 
محل اعالم جرم حاضر و تحقیقات پلیسی خود 

را همزمان با شناسایی مالباخته آغاز کردند.
مالباخته که جوانی حدود 30 ســاله بود در 
تشریح ماجرای ســرقت خودرو به مأموران 
گفت: چنــدی پیش یکی از آشــنایان که 
مالک خودرو پژو 207 بود از من خواســت 
خودرویش را بفروشم، من هم برای این کار 
به سراغ ســایت »دیوار« رفتم و مشخصات 

خودرو، قیمت و... را ثبت کردم.

چند ســاعت بعد فردی با من تماس گرفت و 
مدعی شد خودرو را پسندیده و با قیمت اعالم 
شده مشــکلی ندارد و می خواهد برای دیدن 

خودرو و تست فنی آن با من مالقات کند.
من هــم آدرس مغازه ام را کــه چند خیابان 
پایین تر اســت به او دادم. تلفن همراهم زنگ 
خورد فردی که خود را خریدار معرفی کرده 
بود گفت مقابل مغازه رســیده است. پس از 
آنکه از مغازه بیرون رفتم دو جوان حدود 23 
یا 24 ساله قوی هیکل را دیدم که منتظر من 
هستند. آن ها کمی دور خودرو چرخیدند و 
از من خواستند تا برای تست زیرپای خودرو 
پشت فرمان آن بنشینند و مسافتی را طی 
کنند؛ من هم قبول کــردم و یکی از آن ها 
پشــت فرمان نشســت و خودرو را در بلوار 

آزادی به حرکت درآورد.

 حمله با شوکر و سرقت خودرو
چند خیابان دور نشده بودیم که یکی از آن ها 
به بهانه آنکه می خواهد سیگار بخرد درخواست 
کرد خودرو متوقف شــود تا خودرو از حرکت 
ایســتاد فرد دیگر با شوکری که زیر لباسش 
مخفی کرده بود به من حمله کرد، سپس من 

را از خودرو پایین انداختند و متواری شدند.
با ثبت این واقعه و انجام فرایند انتظامی، پرونده 
برای کسب دستورات قضایی در این زمینه به 
دادسرای ناحیه 2 مشهد ارسال و پس از آن به 
شعبه 203 بازپرسی ارجاع و دستورات قضایی 

الزم در این زمینه به پلیس داده شد.
همزمــان با این اقدام مشــخصات خودرو در 
ســامانه های مربوط ثبت و پالک خودرو قفل 
و شناســایی عامالن این اقدام در دستور کار 

مأموران پلیس قرار گرفت.

 سارق: سایت »دیوار« را باز و خودرو 
را انتخاب کردیم!

هنوز 24 ســاعت از وقوع جرم نگذشته بود 
که یکی از تیم های گشت نامحسوس دایره 
 مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی اســتان در 
بلوار حر که به نحوه تردد یک دستگاه خودرو 
پژو 207 مشــکوک و به سرعت مشخصات 
خودرو را استعالم گرفتند. در پی پاسخ مرکز 
فرماندهی مشــخص شد خودرو مذکور روز 
گذشــته در بلوار آزادی به شیوه ای خشن 
سرقت و عامالن این اقدام هم تحت تعقیب 
دستگاه قضایی هســتند، بر همین اساس 
مأموران در یک فرصت مناســب طوری که 
راننده امکان فرار از محل را نداشــته باشد، 
خــودرو را متوقف و تنها سرنشــین آن را 

بازداشت کردند.
جوان بازداشت شده که یکی از سارقان خشن 
بود وقتی همه چیز را لو رفته دید در اعترافاتش 
گفت: من و دوســتم به هویت »م.ب« پس از 
بازکردن سایت »دیوار« تصمیم گرفتیم دست 
به این سرقت بزنیم. در ادامه به بهانه خریدار به 
محل مراجعه و همدستم با شوکر به مالباخته 

حمله ور و خودرو را سرقت کردیم!
در ادامه متهم به شــعبه بازپرســی منتقل و 
در حالی که به مشارکت در سرقت مسلحانه 
تفهیم اتهام و برای وی قرار قانونی صادر شد، 
دیگر عامل این اقدام که متواری بود هم توسط 

مأموران تحت تعقیب قرار گرفت.

 جامعه/ اعظم طیرانی  اکرام نیازمندان، 
کمک به محرومان و رفع مشــکالت آن ها 
بخشی از جلوه های انسانی در جامعه اسالمی 
است. براساس آموزه های دینی، هرگاه دستان 
نوازشگر نیکوکاران بر سر یتیمی فرود آید، 
دردهــا را از قلب وی بزداید و نیاز مالی او را 
تأمین کند، خداوند آن ها را در پرتو رحمت 

الهی قرار می دهد. 
نام گــذاری ســالروز میــالد امام حســن 
مجتبی)ع( کریم اهل بیــت)ع(، به نام روز 
اکــرام و نیکوکاری فرصتی اســت تا ضمن 
بهره مندی از فیوضــات ماه مبارک رمضان، 
با تأســی از این امام همام، ســنت اکرام و 
دســتگیری از محرومان را بیش از پیش در 

جامعه ترویج کنیم.
حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( در گفت و گو 
با ما به اقدامات این کمیته در راستای کمک 

به محرومان اشاره می کند.

 آقای ترقی، محــروم و نیازمند از 
منظر نهادهای خیریــه بویژه کمیته 
امداد چگونه تعریف می شــود. یعنی 
چه شاخصه هایی در فرد باید باشد که 
کمیته امداد، او و یا خانواده اش را محروم 

واقعی تلقی کند؟
اصوالً مفهوم محــروم و نیازمند در جامعه 
به افرادی گفته می شــود که یا از داشــتن 
سرپرســت نان آور محروم باشند و یا اینکه 
خودشــان قادر به انجام کار بــرای تأمین 
هزینه های زندگی خود و خانواده شان نباشند؛ 
بنابراین افرادی که هیچ منبع درآمدی ندارند 
و نمی توانند هزینه اولیه زندگی خود را تأمین 
کننــد اعم از مرد، زن و فرزندانشــان تحت 

پوشش کمیته امداد خواهند بود. 

 خانواده هایــی که تنها در یک یا دو 
موضوع خاص دچار مشکل می شوند هم 

تحت پوشش قرار می گیرند؟
افــرادی که به دلیل مشــکالت و یا کمبود 
درآمد، قســمتی از زندگی آن ها با مشکل 
مواجه می شود، مانند خانواده هایی که قادر به 
تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان نیستند و یا 
در فراهم کردن معیشت، جهیزیه، تحصیل، 
هزینه های درمان و... دچار مشــکل هستند 
نیز به صورت تک خدمتــی مورد حمایت 

کمیته امداد و در خصوص همان 
نیاز خاصشــان تحت پوشــش 
قرار می گیرنــد. به عنوان نمونه 
جهیزیه  نیازمند  خانواده ای  اگر 
دخترش باشــد و نتوانــد آن را 
فراهم کند، کمیته امداد از طریق 

کمک خیران و نیکوکاران به صورت نقدی 
و یا در قالب وام مساعدت می کند. در حوزه 
درمان نیز به همین صورت اســت یعنی یا 
هزینه هــای درمان وی را می پــردازد و یا 
با پرداخت وام شــرایط  درمان او را فراهم 
می کنــد تا پس از بهبودی وام را به صورت 

بلندمدت پرداخت کند. 

 یکی از انتقادهایی که به کمک های 
می شــود،چگونگی  خیریه  نهادهای 
کمک  رســانی به نیازمندان است. در 
شرایطی که سیره امامان معصوم ما در 
خفا کمک کردن تعریف شده است اما 
در بسیاری موارد شاهد رژه وانت های 
کمک به محرومان هستیم. این شکل 
و  شخصیت  خیریه ای  نهادهای  کمک 

کرامت آن ها را زیر سؤال نمی برد؟
کاروان های کمک  رسانی به محرومان برای 
تشویق نیکوکاران، خیران و ارائه گزارش به 
مردم برای افزایش اعتمــاد عمومی به این 
دســتگاه حمایتی صورت می گیرد و در این 
فرایند نه کسی از مددجویان کنار وانت های 
حمل وسایل مشاهده و نه مشخص است به 
چه کسانی داده می شود؛بنابراین مغایرتی با 

حفظ کرامت و عزت  نفس محرومان ندارد.
اگر خودروهای کمک رســانی با آرم کمیته 

امداد به خانــه نیازمند بروند با 
کمیته  حمایتی  سیاســت های 
امداد حضرت امام )ره( در کشور 
مغایرت دارد و به طور حتم نه تنها 
مسئوالن و مردم، بلکه محرومان 
و نیازمنــدان هــم از این روش 

استقبال نمی کنند.
در گذشته اگر قرار بود برای دختر خانواده ای 
از سوی کمیته امداد جهیزیه تأمین شود، این 
جهیزیه با آرم کمیته امداد به منزل خانواده 
دختر ارســال می شــد،اما در دهه اخیر به 
گونه ای این جهیزیه فراهم می شود که  داماد 
خانواده باخبر نمی شود که جهیزیه همسرش 
از طریق کمیته امداد حضرت امام )ره( تأمین 
شده است. همه سیاست های کمیته امداد در 
دهه اخیر حفظ کرامت، عزت نفس محرومان 
و تقویت مناعت طبع آن ها است و خانواده ها 
به هیــچ وجه حاضر به دراز کردن دســت 
خود به سوی دیگران نبوده و به عنوان قشر 
محروم  قابل شناسایی نیستند. آن ها اگر چه 
در زمینه هایی کمبودهایی دارند اما از مناعت 
طبع باالیی برخوردارند و تحت هیچ شرایطی 
حاضــر به تکدی گری نمی شــوند، در واقع 
هر یک از افراد تحت پوشــش کمیته امداد 

مصداقی از عزت نفس هستند.

 در مــدت چندین ســال که از 
خدمتتان در کمیتــه امداد می گذرد 
بی گمان خاطرات خوش و ناخوشــی 
از زندگی محرومان دارید که برایمان 
حسن  برای  است  ممکن  بگویید.اگر 
ختام گفت و گویمان به یکی، دو نمونه 

از آن ها اشاره کنید. 
بله. همین طور است. حدود 30 سال پیش 
من در کمیته امداد استان خراسان مشغول 
خدمت بودم. در نزدیکی بیرجند روستایی با 
نام خونیک بود که مــردم نه تنها در فقر و 
بدون امکانات زندگی می کردند بلکه تپه ها را 
سوراخ کرده و با هیزم ورودی آن را پوشانده 
و در آن مکان ها زندگی می گذراندند و تنها 
چیزی که داخل خانه های آن ها بود، کیسه 
آردی بــود که کمیته امــداد در قالب طرح 

شهید رجایی هر ماه به آن ها می داد.
بــه محض بازدیــد از آن منطقه، در مکانی 
مناســب که نزدیک به محل سکونت آن ها 
بود خانه هایی ضــد زلزله و دارای آب و برق 
ساخته شد، اهالی آن منطقه به آنجا منتقل 

شدند و مکان قبلی که شبیه 
تخریب  بــود  آغل حیوانات 
شــد. به نظر من این سبک 
زندگــی عمق فقر بــود. اما 
بهترین خاطرات من مربوط 
به زمانی اســت که می بینم 
جوانان تحت پوشش کمیته 
امداد با حمایت های این نهاد 
به جایگاه های اجتماعی خوبی 
رسیده اند و ثابت کردند فقر 

و محرومیــت موجب محدودیت انســان ها 
نمی شــود.کمیته امداد که میراث حضرت 
امام)ره( است تا امروز همواره کوشیده است 
فقــر را در جامعه کاهش دهد و اجازه نداده 
اســت فقر به یک معضل آســیب زا تبدیل 
شود،اما سیاســت های اقتصادی فعلی که 
ناشــی از تحریم های ظالمانه آمریکاســت، 
سیاســت های تحمیلــی فقرزا محســوب 
می شوند و با وجود اینکه کمیته امداد حضرت 
امام)ره( تاکنون میلیون ها نفر را تحت پوشش 
قرار داده است،هنوز برخی خانواده ها هستند 
که در دو سال اخیر به جمع محرومان اضافه 
شده اند و کمیته امداد جمعیت تحت پوشش 
خود را افزایش داده است. البته در این راستا 
کمک ها و حمایت های مردم بسیار مؤثر بوده 
و اجــازه نداده اند محرومان و نیازمندان زیر 

چرخ فشار های اقتصادی له شوند. 
ما همچنان امیدواریم دولت،مجلس و مردم با 
کمک های خود کمیته امداد را یاری کنند تا 
با حمایت از اقشار نیازمند، فقر و محرومیت 

در جامعه کاهش یابد.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تغییر زمان کنکور در اختیار آموزش و پرورش نیست      خانه ملت: سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: سهمیه بندی مناطق سیل زده و تغییر زمان کنکور در اختیار آموزش و پرورش نیست 
ولی وزارتخانه پیگیر این موضوعات است. این موضوعات در اختیار وزارت علوم است. وزیر آموزش و پرورش در مورد اتفاقات اخیری که در مدارس رخ داده است گفت:حتماً با متخلفان برخورد خواهیم کرد. در این 

زمینه بحث ما تربیتی است و از نگاه تربیتی آن را دنبال می کنیم .

یک مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری:
بازگشت نخبگان به کشور از مرز ۱۲۰۰ نفر گذشت

ایسنا: معاون امور بین الملل و تبادل 
فناوری معاونت علمی از آخرین آمار 
بازگشت نخبگان به کشور خبر داد 
و گفت: تعداد این نخبگان به 1208 
نفر رسیده است که اکنون در حال 

فعالیت های علمی هستند.
علی مرتضــی بیرنگ با بیان اینکه 
طرح همــکاری بــا متخصصان و 

دانشــمندان ایرانی خارج از کشور از سوی معاونت علمی و فناوری نتایج خوبی 
به همراه داشته است، اظهار کرد: این افراد عالقه مند به ایجاد کسب و کار جدید 

هستند و برخی از آن ها توانسته اند شرکت دانش بنیان راه اندازی کنند.
وی افزود: برخی در یک شــرکت دانش بنیان در واحد تحقیق و توسعه مشغول 
به کارهســتند یا اینکه عضو هیئت علمی دانشــگاه یا پژوهشگاه شده اند. این 
دانشمندان ایرانی عالقه مند هستند تا کسب و کار دانش بنیان راه اندازی کنند. 

بیشتر آن ها پس از بازگشت، به فعالیت های علمی و آموزشی خود می پردازند.

آخرین رتبه بندی الیدن منتشر شد
۲۶ دانشگاه ایرانی در جمع ۹۶۳ دانشگاه برتر دنیا

مهر: مرکز علوم و فناوری دانشگاه 
رتبه بنــدی  هلنــد،  در  الیــدن 
دانشــگاه های جهان را در ســال 
201۹ میــالدی منتشــر کرد و 
در بحث تأثیــر علمی، جمهوری 
اســالمی ایران دارای 2۶ دانشگاه 

ممتاز در این رتبه بندی است.
10 دانشــگاه نخســت عبارتنــد 

از تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشــکی تهــران، تربیت مدرس، صنعتی 
شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز و تبریز.

رتبه های 11 تا 20 در اختیار دانشــگاه های علوم پزشــکی شهید بهشتی، 
دانشگاه شهید بهشتی، واحد علوم و تحقیقات آزاد اسالمی، صنعتی خواجه 
نصیر، اصفهان، علوم پزشــکی تبریز، گیالن، کاشان، علوم پزشکی شیراز و 

علوم پزشکی مشهد است.
رتبه های 21 تا 2۶ شــامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، شهید باهنر 

کرمان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و دانشگاه پیام نور است.

نایب رئیس ستاد دیه خبر داد
کاهش آمار زندانیان مهریه در کشور

ایســنا: نایب رئیس ســتاد دیه 
کشور با بیان اینکه در حال حاضر 
جرایم  زندانیــان  آمــار  باالترین 
غیرعمد مربوط به محکومان مالی 
است، گفت: در این شرایط سخت 
اقتصــادی برخی از افــراد دچار 
ورشکســتگی شــدند و به دنبال 
این ورشکســتگی و شــکایت رخ 

داده راهی زندان ها شــده اند. برخالف سال های پیش که بیشترین زندانیان 
غیرعمد مربــوط به تصادفات بوده اند در شــرایط کنونــی محکومان مالی 

باالترین آمار زندانیان ما را تشکیل می دهند.
علی اکبر یســاقی ادامه داد: با شکل گیری صندوق تأمین خسارت و اجباری 
شــدن بیمه شــخص ثالث، زندانیان مربوط به حوادث رانندگی و تلفات به 
حداقل رسیده و محکومان مالی جای این زندانیان را گرفته اند. وی گفت: در 
حال حاضر 3500 نفر به خاطر پرداخت نکردن مهریه در زندان ها هســتند 
که این آمار به نسبت سال های گذشته کمتر شده و دلیل آن کم شدن تعداد 
ســکه و مبالغ مهریه است که خود خانواده ها و برخی از دفترخانه های ثبت 

ازدواج به این موضوع حساسیت دارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
تعدد ضمانت  برای اعطای وام ازدواج تخلف است

کمیسیون  سخنگوی  ملت:  خانه 
فرهنگی مجلس با اشاره به تخلف 
برخــی بانک ها در مــورد مطالبه 
بیــش از یک ضامــن معتبر برای 
اعطــای وام ازدواج، گفــت: تعدد 
ازدواج  وام  اعطای  برای  ضمانت ها 

توسط بانک ها تخلف است.
 احد آزادیخواه با تأکید بر اینکه در 

خصوص ضمانت معتبر، در قانون صحبتی از کارمند رسمی و کسر از حقوق نشده 
است، افزود: در قانون، تشخیص ضمانت معتبر بر عهده بانک های عامل قرار داده 
شده تا بانک ها برای اعطای وام، ضمانت های قانونی از قبیل کارمند رسمی، چک، 

سفته را از هریک از زوجین مطالبه کنند.
وی بیان کرد: تعدد ضمانت ها در تشخیص بانک های عامل نیست؛ زیرا در قانون 
بر یک ضامن معتبر تأکید شــده و اگر بانکی از هر یک از زوجین خارج از قانون 
درخواست معرفی بیش از یک ضامن معتبر را کرد، تخلف است و زوجین در این 

خصوص باید به مراجع ذی صالح گزارش داده و شکایت کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد
در سازمان رانت نیست؛ شفافیت نداریم

خانه ملت: رئیس سازمان غذا و 
دارو با بیان اینکه در این سازمان 
رانت وجود ندارد بلکه شــفافیت 
نداریم، گفت: نبود شــفافیت های 
بیرونــی به برخی ســوء تفاهمات 
دامن می زند. مهــدی پیرصالحی 
تصریح کرد: بــرای برطرف کردن 
این ســوء تفاهم ها نسبت به شروع 

فرایندی که وزیر بهداشت دستور دادند، یعنی بررسی عملکرد گذشته و شفافیت 
آینده اقدام کردیم. پیرصالحی در مورد قول وزیر بهداشــت برای حذف رانت در 
نظام غذا و دارو در ســه ماه آینده، افزود: بحث شــفافیت ها را به صورت جدی 

پیگیری و دنبال می کنیم که تا سه ماه آینده بدرستی تحقق یابد.

ماجرای جنایت دسته جمعی لو رفت
دستگیری عامالن قتل جوان لرستانی

جام جم: فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: جسد مرد 25 ساله لرستانی 
که چهار ماه پیش در فاروج به قتل رسیده بود با تالش مأموران کشف و عامالن 
جنایت هم دستگیر شدند. سردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: با تالش مأموران 
انتظامی شهرســتان فاروج راز پرونده جوان 25 ساله لرستانی که 27 بهمن ماه 

سال گذشته در فاروج به قتل رسیده بود، گشوده شد. 
وی افزود: جوان لرســتانی که بنا به دالیلی بهمن ماه سال پیش به شهرستان 
مذکور آمده بود، در نتیجه اختالف خانوادگی توسط پنج نفر بشدت مورد ضرب و 
شتم قرار می گیرد و پس از آن در اثر شدت جراحات وارده فوت می کند. فرمانده 
انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: عامالن قتل پس از کشتن جوان لرستانی، 
جســد وی را در چاهی انداخته و از محل متواری می شــوند. وی اظهار کرد: در 
نتیجه اعالم مفقودی خانواده مقتول در تاریخ 28 اسفند ماه، پلیس وارد عمل شد 

که با تالش مأموران عامل اصلی این جنایت شناسایی و دستگیر شد. 
وی افزود: متهم در ادامه به دادســرا منتقل و پس از چندین روز اقدام قضایی و 
مواجهه با مستندات و شواهد، سه عامل دیگر این جنایت را لو داد که به سرعت 
آن ها هم دستگیرشدند. پس از انجام این مرحله از پرونده، بازسازی صحنه جرم 
نیز صورت گرفت و جنازه مقتول از داخل چاه کشــف شد.وی افزود: تحقیقات 

پلیس برای دستگیری دو نفر دیگر از عامالن این جرم همچنان ادامه دارد.

خـــبر

خبر عضو هیئت امنای کمیته امداد حضرت امام خمینیe در گفت و گو با قدس:

محرومان واقعی مصداق عزت نفس هستند

هر یک از افراد 
تحت پوشش 
کمیته امداد 

مصداقی از عزت 
نفس هستند

بــــــرش

 فرمانده انتظامی مشهد خبرداد

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از کشف ۶00 
کیلوگرم گوشت و مرغ فاســد داخل یک انبار 

مخفی در حاشیه شهر مشهد خبرداد. 
ســرهنگ اکبر آقابیگی در تشــریح این خبر 
گفت: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر نگهداری 
مقادیری گوشــت غیرمجاز و فاسد داخل انبار 
مخفی در یک منزل مسکونی و توزیع این مواد 
پروتئینی در بازار مشــهد، بــا توجه به اهمیت 
موضوع دستورات الزم برای پیگیری سریع ماجرا 

به مأموران کالنتری پنج تن مشهد داده شد. 

وی در ادامه خاطر نشان کرد: پلیس در عملیات 
ضربتــی پــس از تکمیل تحقیقات پوششــی 
نامحسوس با هماهنگی کارشناسان دامپزشکی و 
به دستور مقام قضایی، خانه مسکونی که تبدیل 
به انبار مخفی گوشت های  فاسد شده بود را به 

طور غافلگیرانه مورد بازرسی قرار دادند.
سرهنگ آقابیگی تصریح کرد: در این عملیات 
نیم تن گوشــت مرغ فاسد که بسته بندی و 
آمــاده توزیع در بازار بود از داخل یخچال های 

مخصوص کشف شد.

فرمانده انتظامی مشــهد تصریح کرد: در ادامه 
مأموران انتظامی یک دستگاه خودرو پارک شده 
در محل را نیز مورد بازرســی قرار دادند که در 
پی این اقدام 100 کیلوگرم گوشت بسته بندی 

کشــف شد. در این رابطه ســه نفر شناسایی و 
دستگیر شدند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 
متهمان در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند، 

گفت: تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.

کشف 600 کیلوگرم گوشت و مرغ فاسد

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
۱۱ میلیون نفر در محالت 

حاشیه نشین ساکن هستند

ایسنا: رئیس ســازمان امــور اجتماعی کشور 
گفت: جمعیتی حدود 11 میلیون نفر در محالت 

حاشیه نشین کشور زندگی می کنند.
تقی رستم وندی اضافه کرد: حدود 8 میلیون نفر 
نیز در بافت فرسوده و بافت تاریخی کشور ساکن 
هستند که جمعیت بزرگی را شامل می شوند؛ 
یعنــی 1۹ میلیــون از جمعیــت ۶0 میلیون 
شهرنشین کشور در این مناطق ساکن هستند 
که مشــکالت خود را دارند و به فقر شــهری، 
مشکالت کالبدی مسکن، پسماند، عقب ماندگی 
از نظام آموزشــی و پایین بودن بهداشت مبتال 
هستند؛ بنابراین باید در این محالت با هم افزایی 
همه دستگاه ها، اقدامات و مداخالت شکل بگیرد.

وی گفت: ائتالفی بین هالل احمر، سازمان فنی 
وحرفه ای و معاونت زنان و وزارت کشــور ایجاد 
شده است که تالش می کند در 22 استان کشور 
مدل خاصی را که در حوزه کارآفرینی طراحی 
شده اســت به اجرا دربیاورد. به نظر می رسد با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، سال ۹8 سرآغاز 
یک تحــول خــوب در حوزه مداخــالت این 

سکونتگاه ها باشد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد
ظرفیت خالی برای پذیرش 

۲۵۵ هزار دانشجوی مهارتی

ایسنا: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با تأکید 
بر اینکه سال گذشته بیش از 300 هزار ظرفیت 
برای حضور دانشجو در رشته های مهارتی ایجاد 
شــد، گفت : تنها 35 هزار نفر از این ظرفیت پُر 
شــد و ما با 255 هزار ظرفیت خالی دانشــجو 
مواجه شدیم. دکتر ابراهیم صالحی عمران گفت : 
در حال حاضر 173 دانشکده و آموزشکده فنی 
وحرفه ای در سراســر کشور فعال هستند و این 
دانشگاه یکی از دانشگاه هایی محسوب می شود 
که با 54 دانشکده مخصوص دختران، در قالب 

تفکیک جنسیتی فعالیت می کند.
وی با اشــاره به اشــتغال بیش از 78 درصد از 
دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای، بیان 
کرد: میزان اشتغال دانش آموختگان در برخی از 
رشته های فنی و حرفه ای گاهی به 100 درصد 

نیز می رسد.
 وی گفت: بنای ما در سال جاری تجاری سازی 
آموزش و ارتباط دانشگاه و صنعت است. تالش 
می کنیم بــا توجه به ظرفیــت 1300 کارگاه 
و آزمایشــگاه فنی و حرفه ای بتوانیم در رشــد 
اقتصادی و تجاری سازی علم کمک کنیم. در این 
راستا بازنگری برنامه های درسی و انطباق آن با 

نیازهای کشور را آغاز کرده ایم.

نایب  رئیس کمیسیون عمران مجلس:
در کشورکمبود وکیل داریم

فارس: ســیدهادی بهادری، نماینده مجلس 
گفت: یکی از اولویت های کشــور در سال های  
آینده، حل مســئله بیکاری  بخصوص بیکاری 

جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی است.
نایب  رئیس کمیســیون عمران مجلس، طرح 
جامع پذیرش و آموزش وکالت را مثبت ارزیابی 
کرد و گفــت: طرح جامع پذیــرش و آموزش 
وکالت، طرح خوبی است فقط نباید شأن رشته  
حقوق پایین بیاید، البته شرایط نباید مانند وضع 

فعلی که کمبود وکیل داریم، بماند.
بهادری با اشاره به محدودیت پذیرش در آزمون 
وکالت، ادامه داد: در حوزه اشتغال حرفه وکالت، 
از آن طرِف بــام افتاده ایم و باید موضوع کمبود 

وکیل بهبود یابد.
وی گفــت: بــازار خدمات حقوقــی به صورت 
مستقیم ظرفیت ایجاد حدود 131 هزار شغل 
و به  طور غیرمستقیم ظرفیت ایجاد حدود 524 
هزار شــغل را دارد و دولت تنها با اصالح نظام 
پذیرش معیوب در این بازار، می تواند این ظرفیت 

شغلی بالقوه را فعال کند.

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

شگرد جدید: انتخاب سوژه سرقت از فضای مجازی

باال رفتن از »دیوار« مردم!
خط قرمز

3000737274
سامانه پیامکی
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روزنامـه صبـح ایـران

مردم روستا از کارمان تعجب می کردند   مردم روستا هم که می دیدند ما داریم کپر را بازسازی می کنم و می شنیدند قرار است کتابخانه شود، تعجب می کردند. برای من ولی مهم این بود که بچه های 
روستا نیاز به کتاب و مطالعه داشتند. خالصه اینکه با کمک و همراهی بچه ها، سرانجام کتابخانه آماده شد، اما مشکل بعدی این بود که ما کتابی نداشتیم که توی قفسه ها بگذاریم. فقط خودم مقداری کتاب داشتم 

و خواهر و برادر خودم هم چند تایی کتاب داشتند، اما کتاب ها مناسب سن بچه ها نبود، اما فکر کردیم با همان چند کتاب کتابخانه را راه اندازی کنیم تا بعد بتوانیم کتاب های مناسبی برای کتابخانه تهیه کنیم. 

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی انجام بعضی از کارها 
ابتکار،  نیازمند  نیازمند پول و سرمایه باشد،  اینکه  از  بیشتر 
نوآوری، همت، عالقه و پشتکار است. کاری که »یداهلل مبارکی« 
در زادگاهش روستای »چاه گمشاد« انجام داد، از این جنس 
است. او نخستین فردی بود که از این روستا به دانشگاه راه 
پیدا کرد؛ کسی که در کودکی طعم محرومیت را چشیده و 
این موجب شده است خودش را در مقابل بچه های روستایشان 

مسئول ببیند و برای آن ها کتابخانه کپری بسازد.

 اگر موافقید پیش از اینکه به مسئله کتابخانه برسیم 
بیشتر با یداهلل مبارکی آشنا بشویم.

من سال 1372 در روستای »چاه گمشاد« در جنوب کرمان به دنیا 
آمده ام. دوران ابتدایی را در روستا درس خواندم و دوره راهنمایی و 
دبیرستان را با خانواده در دلگان جلگه چاه هاشم گذراندم که مرز 
کرمان و سیستان و بلوچستان است. چرا که پدرم برای کار کردن 
خانواده را به آنجا منتقل کرده بود. بعد هم ادامه تحصیل دادم و 

مدیریت دولتی را در دانشگاه آزاد کهنوج خواندم.

 در زمــان کودکی چقدر کتــاب در اختیارتان قرار 
می گرفت؟

آن سال ها تنها کتابی که به دست ما می رسید کتاب های درسی 
بود که آن هم با هزار زحمت برایمان می آمد. از این جهت ما در 
سخت ترین شرایط در کپر درس خواندیم. در کپر باید باد، توفان 

و باران را تحمل می کردیم که ساده نبود.

 کل روستای شما کپری است؟
در ایــن منطقه تقریباً همه یک مســکن مهــر دارند، اما کپر 

همچنان وجود دارد و مردم هم کپر را دوست دارند.

 علت این دوست داشتن چیست؟
از کپر هم به عنوان انباری استفاده می کنند هم برای آشپزخانه 
و کالً چون کپر جزو بوم منطقه اســت و از قدیم مکان زندگی 

این مردم بوده، کپر را دوست دارند. 

 تصویری از روستای خودتان به ما می دهید؟
روســتای چاه گمشاد چیزی حدود 90 خانوار جمعیت دارد و 
فاصله آن تا کرمان حدود 420 کیلومتر است. ما تقریباً حاشیه 
تاالب جازموریان محســوب می شویم. پیشتر در روستا گندم، 
جو و چیزهایی از این قبیل کشــت می شد، ولی اکنون چون 
زمین هایی که داریم تقسیم شده اند و متراژ کمتر شده، تغییر 

کشت داده ایم و چای ترش می کاریم.

 چی شد که کتابخانه کپری راه اندازی کردید؟ ایده اش 
از کجا آمد؟

ما حدود 40 دانش آموز بودیم که 15 ســال پیش اینجا درس 
می خواندیم. از آن 40 دانش آموز، من نخستین کسی بودم که 
از روستا وارد دانشگاه شد. البته پس از من دو نفر دیگر هم وارد 
دانشگاه شدند. در روستای ما، دانش آموزان معموالً تا سیکل یا 

دیپلم درس می خوانند. این روند باید از یک جایی اصالح می شد 
و من به این نکته فکر می کردم. دوست داشتم برای روستا کاری 
انجام بدهم. در کنار این، دلم می خواست بچه ها و مردم را ببینم 
که سراغ مطالعه می روند. برای همین دست به کار شدم. کپری 
که من کتابخانه را در آن راه اندازی کردم، کپری اســت که 15 
سال پیش در آن درس می خواندیم. البته این نکته را هم بگویم 
که بچه ها و دانش آموزانی بودند که گاهی برای برطرف کردن 
مشکالت درسی خودشان پیش من می آمدند و این هم دلیل 
دیگری شــد که فکر کردم بچه ها باید خودشان بیشتر دنبال 
مطالعه بروند. از این جهت باید جایی برای این کار فراهم می شد 
که شد کتابخانه کپری. البته پیش از اینکه کتابخانه کپری را 
راه اندازی کنم به این فکر کردم که تعدادی کتاب به بچه های 
عالقه مند برسانم، اما پس از مدتی دیدم که چاره کار راه اندازی 
کتابخانه اســت. برای همین کپری که روبه روی خانه خودمان 

بود، کتابخانه بچه ها شد.

 کاری هم برای کپر انجام دادید یا آماده بود؟
کپر متأسفانه قابل استفاده نبود. برای همین بچه ها را جمع 
کردم و ماجــرا را برای آن ها تعریف کــردم. هر چند دقیقاً 

نمی دانســتند قرار است چه چیزی درست شود. خاک و کاه 
آوردیم و ِگل درســت کردیم. مردم روستا هم که می دیدند 
ما داریم کپر را بازســازی می کنیم و می شــنیدند قرار است 
کتابخانه شــود، تعجب می کردند. اما برای من مهم این بود 
که بچه های روســتا نیاز به کتاب و مطالعه داشتند. خالصه 
اینکــه با کمک و همراهی بچه ها، ســرانجام کتابخانه آماده 
شد، اما مشــکل بعدی این بود که ما کتابی نداشتیم که در 
قفسه ها بگذاریم. فقط خودم تعدادی کتاب داشتم و خواهر و 
برادر خودم هم چند تایی کتاب داشتند، اما کتاب ها مناسب 
ســن بچه ها نبود، فکر کردیم با همان چند کتاب کتابخانه 
را راه انــدازی کنیم تا بعد بتوانیم کتاب های مناســبی برای 

کتابخانه تهیه کنیم. 

 مشکل نبود کتاب را چگونه حل کردید؟
یک روز به کتابخانه دانشگاه رفتم و گفتم برای کتابخانه ای که 
راه اندازی کرده ام کتاب می خواهم. جوابشــان از قبل مشخص 
بود. بعد با بسیج دانشجویی دانشگاه صحبت کردم و 200 جلد 
کتاب به کتابخانه هدیه کردند که آن کتاب ها هم به درد بچه ها 
نمی خورد، اما گفتم می برم، چون به درد بزرگ ترها می خورد. 
تالش زیادی کردم تا بتوانم کتاب مناســب سن و سال بچه ها 
برای آن ها پیدا کنم. بعد به ذهنم رســید از طریق شبکه های 
مجازی درخواستم را با دیگران به اشتراک بگذارم و ماجرا را در 
تلگرام نوشتم. خوشبختانه مدیر کتابخانه فاطمه ها که آن هم 
برای خودش ماجرای جالبی دارد درخواســت من را دیده بود؛ 
زنگ زد و گفت تعدادی کتاب دارد. شکر خدا ایشان 500جلد 
کتاب با هزینه خودشان برای کتابخانه ما ارسال کردند که در 
موضوعات مختلف و مناســب سن و سال کودکان و نوجوانان 
بودند. کار کتابخانه با 500 جلد و چند کتاب دیگر که پیدا کرده 

بودیم شروع شد.

گفت وگو با »یداهلل مبارکی«، جوانی که آستین باال زد و برای روستایش کتابخانه ای متفاوت راه انداخت

کپـری که کتابـخانه شد

یداهلل مبارکی از زیر و بم راه اندازی و اداره کتابخانه اش می گوید

کتـابمعـجزهمیکند
گزارش خبری

کتابخانه  راه اندازی  بخش  نظرتان سخت ترین  به   
چه بود؟

بــا همه کارهــا و پیگیری هایی که الزم بود، اما ســختی 
نداشــت. البته به غیر از زمان شــروع  کار که مرمت کپر 
بود. آنجا نگاه های مردم نگاه های خوبی نبود. چون هنوز آن 
زمان ذهنیتی نســبت به راه اندازی کتابخانه شکل نگرفته 
بود؛ بنابراین، نــگاه خیلی ها به ماجرا خوب نبود. هر چند 
در همــان حال کودکان و نوجوانان کنارم بودند و ســعی 

می کردند کمک کنند که برای من خیلی ارزشمند بود. 

 چقدر برای راه اندازی کتابخانه هزینه کردید؟
در شــروع راه هزینه خاصی نداشت. کپر اولی که بازسازی 
شــد، کوچک بود و فقط هزینه ِگل کاری داشــت، اما کپر 
جدیدی که ســاختیم بــا کمک گروه جهادی شــهدای 
گمنام که در منطقه کار می کردند، آماده شــد. کپر جدید 
ما بزرگ تر و قشــنگ تر ساخته شد. برای ساخت کپر الزم 
نیست هزینه زیادی بشود. چوب درخت خرما الزم است که 
در منطقه هست. بقیه چیزهای مورد نیاز حصیر، سیمان، 
موکت، صندلی و این جور چیزهاست. بخشی از این هزینه 
را همان گروه جهادی و بخشــی را دوســتی به نام ایمان 
کهــوری که کار ما را در فضای مجازی دیده بود، پرداخت 
کردند. زمانی که من کپــر اول را به عنوان کتابخانه فعال 
کردم و مردم بچه ها را دیدند که کتاب می خوانند، آن نگاه 
و ذهنیت اول نسبت به کارم تغییر کرد و مثبت شد. برای 
همین در ســاخت کتابخانه دوم جوانان روستا هم خیلی 

کمک کردند.

 اینکه کتابخانه دوم هم کپری شــد، علت خاصی 
داشت؟

باید بگویم هم منابع مالی من محدود بود و علت دوم این 
بود که کپر نماد این منطقه و بوم این جغرافیاســت. از این 
جهت دوست داشتم باز هم در کپر فعالیت کنم. کپر برای 
بزرگ ترها هم نوســتالژی است و حتی ما قفسه های مورد 

نیاز خودمان را هم با چوب خرما درست کردیم.

 نگهداری یک کتابخانه کپری با چه مشــکالتی 
همراه است؟

درســت اســت که کپر جزو بوم منطقه شده است اما باید 
در برابر باد و باران مقاوم شــود، بخصوص وقتی قرار است 
کتابخانه شود و تعدادی زیادی کتاب در آن نگهداری کنیم. 
با همه کارهایی که انجــام دادیم، مرتب گرد و خاک وارد 
کتابخانه می شــد و برای همین نیاز بود که به طور مرتب 

تمیز شود.

 مدیریت کتابخانه بر عهده خودتان است یا در این 
فرایند بچه ها را هم شریک کردید؟

مــن چون خودم باید بــه کارهای دیگر هم برســم برای 
همین مدیریت را بیشــتر به دو، ســه نفر از بچه ها دادم. 
این ها کتابخانه را اداره می کنند و به بچه ها کتاب می دهند 
یــا ورود و خروج بچه ها را ســامان می دهند. چون بچه ها 
غیر از کتاب گرفتن از کتابخانه، گاهی هم برای نوشــتن 

مشق هایشان به کتابخانه می آیند.

 پس با این توضیحات بچه ها باید خوب از کتابخانه 
استقبال کرده باشند؟

خیلی خوب اســتقبال کردند. روزی که به فکرم رســید 
برای بچه ها کتابخانه راه انــدازی کنم، فکر نمی کردم که 
ایــن همه از کتاب و کتابخوانی اســتقبال کنند. ابتدا که 
کارم را شــروع کردم یکی از دوستان پیشنهاد داد برای 
تشــویق بیشــتر بچه ها به آن ها هدیه هایی مثل کتاب، 
مدادتراش و چیزهایی از این دســت بدهم حتی یکی از 
استادان خودم که ماجرای کتابخانه را شنیده بود مقداری 
لوازم  تحریر و اســباب بازی خریده بود و به من داد تا به 
بچه هــا هدیه بدهم. اکنون بچه ها برای کتاب به کتابخانه 
می آیند چون لذت کتاب را چشــیده اند. این اســتقبال 
بچه ها نشــان از این دارد که اگر در روســتاها و مناطق 
محروم کشــورمان کتاب باشد بچه ها هم با انجام فعالیت  
کوچکی به مطالعه عالقه مند می شــوند. مسئله اصلی این 
اســت که کتاب به خیلی از مناطق محروم نمی رســد و 
بچه ها کتابی بــرای خواندن ندارند که باید در این بخش 

کار بیشتری انجام شود. 

 در حال حاضر چه تعداد کتاب دارید؟
خوشــبختانه اکنون تعداد کتاب هــای کتابخانه به حدود 

1500 جلد رسیده است. 

 امسال بارندگی ها در همه کشور خوب بوده است 
و البته خیلی از نقاط درگیر سیل شد. کتابخانه شما 

آسیب ندید؟
امســال دوباره تاالب جازموریان به خاطر بارندگی ها در این 
منطقه جان گرفته است. دو بار هم اینجا سیل آمد و آب وارد 
خانه ها شد و کتابخانه کپری ما هم بی نصیب نماند. به خاطر 
همین بخشی از کتاب های ما و فرش و موکتی که بود خیس 
شد. بخشــی از کتاب ها که به طور کامل خیس شده بودند 
مچاله شده و متأسفانه دیگر قابل استفاده نیستند. برای همین 
از چرخه کتابخانه خارج شدند. بخشی از کتاب ها را هم به جای 

امنی منتقل کردیم و دوباره به کتابخانه برگرداندیم.

 کار کتابخانه به کتاب امانت دادن خالصه می شود؟
نه. برنامه های دیگری هم داریم. مثاًل طرح صبحانه با کتاب 
را برای مدتی اجرا کردیم. روزهای پنجشنبه دانش آموزان 
روستا به کتابخانه کپری و کوچکمان می آمدند. در فضای 
باز روبــه روی کتابخانه هر هفته یک کتــاب می خواندیم. 
بعــد از خواندن کتاب با هم صبحانــه می خوردیم. بچه ها 
به کتابخانه شــان عــادت کرده اند و به قــول معروف انس 
گرفته اند. البته کاش از دستم برمی آمد تا کار بیشتری برای 
آن ها انجام می دادم و تعداد کتاب های کتابخانه را بیشــتر 

می کردم. 

 تحقیقی کرده اید که بدانید آیا شما تنها کتابخانه 
کپری کشور هستید؟

تا جایی که اطالع دارم بله. ما نخســتین روستایی هستیم 
که در آن کتابخانه کپری فعال شد. یک ماه پیش خواندم 
که در جایی کلنگ یک کتابخانه کپری دیگر در سیستان 
و بلوچستان به زمین خورده است، اما همان طور که گفتم 
تا جایی که من اطالع دارم این کتابخانه نخستین کتابخانه 

کپری در ایران است. 

 حتماً اتفاقات و ماجراهای مختلفی را هم در این 
مدت تعامل با بچه ها تجربه کرده اید؟

بله. یادم هســت یــک روز یکی از بچه های مدرســه به 

کتابخانــه آمد و بعــد از چند دقیقــه ای کتابی را از بین 
کتاب ها برداشت که عکس یک ریه سالم و یک ریه ناسالم 
روی جلد آن بود که بر اثر اعتیاد ســیاه شده بود. از من 
دلیل ســیاهی را پرســید. من توضیح دادم که این بر اثر 
مصرف ســیگار زیاد و اعتیاد این طور ســیاه شده است. 
آن بچــه کمی فکر کرد و گفت من ایــن کتاب را امروز 
می برم. کنجکاو شــدم و پرسیدم این کتاب به چه دردت 
می خــورد؟ او جواب داد: می خواهــم پدرم ببیند تا ترک 
کند و نکشــد. این اتفاق از آن اتفاق های جالب برای من  
بود. یادم هست استادم می گفت کتاب خودش همه چیز 
را درســت می کند. نمی خواهم بگویم با دیدن یک کتاب 
فردی ممکن است اعتیاد به سیگار و یا موادمخدر را ترک 
کند اما نشان می دهد چه تأثیر مثبتی روی بچه گذاشته 
اســت که می خواهد برای نجات پــدرش از کتاب کمک 
بگیــرد. به نظرم کتاب و کتابخوانی معجزه می کند و تنها 
چیزی که می تواند موجب رشــد و تغییرات اساســی در 
این منطقــه و مناطقی مثل این منطقه بشــود، کتاب و 
کتابخوانی اســت، آن هم از کودکی. باید ســطح سواد و 
آگاهی مردم باال برود و ما باید این کار را از کودکی شروع 
کنیم. رهبری فرموده اند: اگر کتاب و کتابخوانی زیاد شد 
و مردم توانستند جواب سؤاالت خود را از کتاب ها بگیرند 
قطعاً در آن منطقه شــاهد تغییراتی خواهیم بود. از این 

جهت باید گفت کتاب معجزه است.
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دربارهدروازهارگتاریخیسمنان
کهتنهاباقیماندهیکاثرمعروفاست

بازمانده ای از قاجار

جاذبه ای که امروز می خواهیم به آن ســر بزنیم، دروازه ارگ سمنان است؛ یکی از 
معروف ترین بناهای تاریخی سمنان که نماد این شهر به شمار می آید. این سازه با 
نقش و نگارهای خیره کننده اش توجه هر کسی را به خود جلب می کند و شما را 

محو تماشای خود می سازد. 
وقتی قدم به شــهر سمنان بگذاری، با کمی جســت وجو براحتی می توانی اثری 
تاریخی و چشــمنواز را در آن بیابی که عنوان نماد این شــهر را یدک می کشد. 
دروازه ارگ سمنان در میان میدان ارگ این شهر قد علم کرده و حرف های زیادی 
از گذشــته این دیار دارد. نقش و نگار تماشــایی آن هر چشمی را به خود خیره 
می کند و هنر ایرانیان را به رخ رهگذران می کشد. این دروازه تنها اثر باقیمانده از 
ارگ سمنان است که زمانی یک مرکز مهم حکومتی در ایران بود. یعنی می شود 
گفت که امروزه از تمام شــکوه و جالل ارگ سمنان تنها دروازه شمالی آن باقی 

مانده است.
    

 تاریخچه دروازه ارگ سمنان
ارگ دولتی ســمنان یا دارالحکومه ســمنان مجموعه ای بزرگ از ساختمان ها و 
بناهای مورد نیاز برای اداره شــهر بود کــه در زمان حکومت حاجی بهمن میرزا 
بهاالدوله، فرزند فتحعلی شاه قاجار ساخته شد. اماکنی چون تلگرافخانه، قراولخانه، 
آب انبار، حمام، حسینیه و... در این ارگ وجود داشت و در داخل دیوارهای ضخیم 

ارگ اتاق هایی برای نگهبانی تعبیه شده بود.
در ســال 1284 ه. ق ناصرالدین شاه قاجار که راهی مشهد مقدس بود، گذرش به 
ایالت »کومش« یا »ســمنان« افتاد و به مدت سه روز در ساختمان ارگ دولتی 
سمنان ماندگار شد. در آن زمان 12 برج با ساختمان های مختلف در ارگ وجود 
داشت؛ اما هنوز خبری از دروازه شمالی نبود. پادشاه در همین سفر دستور ساخت 
دروازه را صادر و آن را به حاکم وقت ســمنان ابالغ می کند. کار ســاخت دروازه 
در ســال 1302 هجری قمری )حدود 1263 خورشیدی( به پایان رسید؛ در آن 
زمان »انوشیروان میرزا ضیاء الدوله« حکومت سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام 
یا به عبارتی ایالت قومس را در دست داشت. وی فرزند »محمدرحیم میرزا« پسر 
دهم عباس میرزا نایب السلطنه بود که در سال های 1300 تا 1305 هجری قمری 
حکمرانی کرد. عکس های به جا مانده از گذشته حکایت از این دارند که در سفر 

دوم شاه به مشهد دروازه شمالی ارگ سمنان وجود داشته است.
شاید از خودتان بپرسید که چه بر سر ارگ دولتی آمد؟ باید بدانید که این اثر در 
زمان رضا شــاه پهلوی به واسطه ساخت و ساز خیابان ها و بناهای جدید تخریب 
شد. این ارگ دروازه های متعددی داشت؛ اما فقط دروازه شمالی آن باقی ماند که 
آن هم به سبب شکایت فرهنگ دوستان و پیگیری آنان بود. در تاریخ 30 خرداد 
1358 این اثر با شــماره ثبت 395 در فهرســت آثار ملی ایران جای و به عنوان 
 میراثی ارزشمند مورد حمایت قرار گرفت. در جریان مرمت این بنا نورافکن هایی در 

چهار گوشه آن نصب شد تا به هنگام شب نمایی خاص به دروازه بدهند.

 معماری دروازه ارگ سمنان

وقتی چشــمتان به دروازه ارگ سمنان می افتد که هفت متر ارتفاع دارد، نقش و 
نگارهای آن بیش از هرچیز دیگری توجه شما را به خود جلب می کند. این دروازه 
دارای دو نمای شــمالی و جنوبی است که نمای شمالی آن زیبایی چشمنوازتری 
دارد.درهای دروازه از چوب  های قطور با گل میخ  های آهنی ســاخته شده اند و 6 
مناره نیز بر فراز بنا خودنمایی می کنند. نقاشی تصاویر و خطاطی کتیبه های این بنا 
اثر سید محمد باقر طباطبایی سمنانی، هنرمند مشهور سمنان در دوران قاجاریه 
هستند و کار کاشی پزی کاشی های آن توسط استاد حبیب اهلل، فرزند استاد علی 

کاشی پز کاشانی صورت گرفته است.
سید محمد باقر طباطبایی سمنانی از نوادگان مرحوم میر محمدخان طباطبایی 
سمنانی بود و از طرف ضیاء الدوله حاکم ایالت قومس لقب »حشمت الحکماء« را 

داشت. وی طبیب حاذقی بود اما دستی نیز در هنر داشت.

 نمای جنوبی دروازه
نمای جنوبی این دروازه دارای دو اتاق است که در دو طرف به قرینه یکدیگر قرار 
گرفته انــد و ایوان  هایی در جلوی آن ها خودنمایی می کنند. دو راهروی کوچک و 
مدخل اصلی نیز در این نما دیده می شود که روزگاری محل عبور و مرور به ارگ 
بوده است. دیوار این قسمت نمای آجری دارد و راهروهای اصلی بنا با پالن مربع 
ساخته شده اند. این راهروها به وسیله فیلپوش  ها به گنبد کم خیز متصل می شوند. 
فیلپوش، یکی از روش های پرکاربرد گوشه ســازی در معماری ایرانی است و برای 
تغییر شکل چهارگوش دیوارها به ِگرد از آن استفاده می شود تا ساخت طاق یا گنبد 

بر روی دیوار صورت بگیرد.
جالب توجه ترین جلوه نمای جنوبی دروازه به تزئینات کتیبه ای آن مربوط می شود 
که به شکل نیم دایره در باالی مدخل اصلی قرار دارند و مزین به خط نستعلیق 

زرد بر زمینه کاشی  های الجوردی هستند.

 نمای شمالی دروازه
در نمای شــمالی تزئینات کاشــیکاری مفصل تری دیده می شــود و استفاده از 
کاشــی های هفت رنگ و مناره های تزئینی در آن مشــهود اســت. وجود نقوش 
هندســی و نقش و نگار اســاطیری در این قسمت اهمیت آن را به عنوان بخش 
بیرونی نشان می دهد. طرح نیم دایره ای بر پیشانی نمای جنوبی کاشیکاری شده 
که دقیقاً قرینه کتیبه نیم دایره نمای شمالی است و در آن نبرد رستم و دیو سفید 
دیده می شــود. ابعاد کاشی ها در کتیبه این قسمت 15*15 است و در 11 ردیف 
افقی چیده شــده اند. چنین نوشته ای به خط نســتعلیق بر روی آن ها به چشم 
می خورد: سلطان ابن السلطان، سلطان صاحب قرآن، ناصرالدین  شاه قاجار 1302.

در باالی مدخل ورودی نقش سربازان قاجاری و تسلیحات آن ها با هنر کاشیکاری 
به تصویر کشیده شده است و نقوش افسران قاجاری و شیر و خورشید نیز در این 
قسمت دیده می شود. بر باالی دیوار دروازه، کتیبه هایی در پنج سطر متوالی به خط 
نستعلیق سفید بر زمینه الجوردی قرار دارد و در ال به الی سطرهای آن طرح و 
برگ های اسلیمی نقش بسته است. متن کتیبه ها به این شرح است: برحسب امر 
قدر بندگان سکندرشان اعلی حضرت اقدس همایون شاهنشاه جم جاه فلک بارگاه 
و ملجأ السالطین و الخاقان ابن الخاقان بن الخاقان ناصرالدین شاه قاجار خلد اهلل 
ملکه و دولته به سعی و اهتمام جناب اشرف ضیاء الدوله انوشیروان میرزا حکمران 
سمنان، دامغان، شاهرود، بسطام اتمام همت پذیرفت، فی شهر محرم الحرام سنه 
بیچی ئیل خیریت دلیل و با خطی ریزتر نیز نوشــته شده است: هزار و سیصد و 
دو. عمل استاد حبیب اهلل، ولد استاد علی کاشی پر کاشانی کتیبه محمد باقر ولد 

حاجی سید مهدی الطباطبائی السمنانی.

پیشنهاد سفر

پس از گفت وگو
گفت وگو با یداهلل مبارکی ساده انجام نشد. نخستین پرسشم 
را جواب می داد که ارتباط قطع شــد. وقتی از او خواستم 
شماره تلفن ثابت بدهد، گفت: »بزرگوار اینجا ما تلفن ثابت 
نداریم«. دو، سه بار دیگر هم تماس گرفتم اما هر بار بعد از 
یکی، دو دقیقه، آنتن می پرید، برای همین پرسش هایم را 
از طریق تلگرام برایش فرســتادم و او هم پاسخ داد. بعد از 
گفت وگو با یداهلل مبارکی متوجه شدم او برای بهتر خدمات 

دادن به بچه های روستا در کتابخانه، به امکاناتی همچون 
کولر برای روزهای گرم پیش رو و حصیر نیاز دارد تا سقف 
کتابخانه کپریشان بهتر پوشیده بشود تا بچه ها از گرمای 
تابستان در امان بمانند و راحت مطالعه کنند. کتاب های 
خوب کودک و نوجوان هم ضروری ترین نیاز آن هاســت 
که اگر دوست داشتید برای کتابخانه بفرستید. این آدرس 
خدمت شما: کرمان، رودبار جنوب، جازموریان زهکلوت، 

روستای چاه گمشاد، کتابخانه کپری جاز.
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

برای استجابت دعا رابطه خود با خدا را اصالح کنید    رسا: آیت اهلل محمد ناصری، استاد عرفان و اخالق در مسجد کمرزرین اصفهان گفت: برای استجابت دعا باید رابطه خود با خدا را اصالح کنیم. 
حوائج و نیازهای خود را از خداوند طلب کنیم، مسائل و مطالبی هم هست که موجب تأخیر استجابت دعا می شود؛ یا موجب می شود که دعایی برآورده نشود؛ این موضوع به مصلحت انسان ارتباط دارد؛ دعایی 

که برآورده نشود در آخرت به درد انسان خواهد خورد. برای استجابت دعا، ابتدا و انتهای دعا صلوات بفرستید؛ چرا که وقتی ابتدا و انتهای دعای شما قبول شود، وسط آن هم مورد عنایت قرار خواهد گرفت.

جزء از جزء / چهاردهم 
استهزا؛ روش همیشگی مجرمان

ســوره  در  الله زاری:  معارف/ناهید 
مبارکــه حجر، خداوند به شــرح حال 
گروهــی می پــردازد که با اســتهزا و 
تمســخر به جنگ حقیقــت می روند؛ 
کســانی که حتی تهمت جنون هم به 
پیامبر اکرم)ص( زدنــد: »َو َقالُوا يَا أَيَُّها 
ََّک لََمْجُنونٌ «  ْکــرُ إِن َل َعلَْیِه الذِّ َِّذي نُزِّ ال

)حجر: 6(؛ و گفتند اى کسی که قرآن بر او نازل شده است، به يقین تو ديوانه اى.
خداوند اين روش را سنتی ناپسند و تکرارى می داند که در مورد هر پیامبرى انجام 
می دادند و می فرمايد: »َو َما يَأْتِیِهْم ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ َکانُوا بِِه يَْسَتْهِزُءونَ « )حجر:11(؛ و 
هیچ پیامبرى برايشان نیامد جز آنکه او را به مسخره می گرفتند. خداوند متعال در 
ادامه، جرم، گناه و آلودگی همراه با لجاجت در پذيرش حق را عوامل اصلی استهزا 
می داند: »َکذلَِک نَْسُلُکُه فِي ُقُلوِب الُْمْجِرِمیَن«  )حجر:12(؛ بدين گونه آن ]استهزا[ 

را در دل بزهکاران راه می دهیم.
خداوند می فرمايد: آن ها آن قدر لجاجت دارند که اگر درى از آســمان بر رويشان 
ــَماءِ َفَظلُّوا فِیِه  باز شــود، باز هم ايمان نمی آورند: »َو لَْو َفَتْحَنا َعلَْیِهْم بَاباً ِمَن السَّ
يَْعُرُجوَن«  )حجر:14(؛ و اگر درى از آســمان بر آنان می گشوديم که همواره از آن 
َرْت أَبَْصاُرنَا بَْل نَْحُن َقْوٌم َمْســُحوُرونَ « )حجر:15(؛  ََّما ُســکِّ باال می رفتند؛ »لََقالُوا إِن
بی گمان می گفتند در حقیقت ما چشم بندى شده ايم، بلکه ما مردمی هستیم که 

افسون شده ايم.
از ديگر عوامل مســخره کردن حقايق توسط آن ها اين است که اين افراد چشم 
خود را بر روى نشانه هاى خدا و ربوبیت وى در آسمان و زمین بسته اند: »َو أَْرَسلَْنا 
َماءِ َماًء َفأَْسَقْیَناُکُموُه َو َما أَنُْتْم لَُه بَِخازِنِیَن«  )حجر:22(؛  يَاَح لََواقَِح َفأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ الرِّ
و بادها را باردارکننده فرســتاديم و از آسمان، آبی نازل کرديم پس شما را بدان 
سیراب نموديم و شما خزانه دار آن نیستید. آن ها ربوبیت خدايی که مرگ و حیات 
َّا لََنْحُن نُْحِیي َو نُِمیُت َو نَْحُن  انسان ها در دست اوست را به فراموشی سپرده اند: »إِن
الَْوارِثُــوَن«  )حجر:23(؛ و بی ترديد، اين مايیم که زنده می کنیم و می میرانیم، و ما 

وارث ]همه[ هستیم.
خداوند در ادامه به عامل ديگرى اشاره می فرمايد که همان تالش و قسم شیطان 
براى حق ســتیز کردن نوع بشر است؛ سپس به تبیین روشی که شیطان در اين 
زمینه انجام می دهد می پردازد که همان آراســتن و زيور دادن باطل در چشــم 
انســان است: »َقاَل َربِّ بَِما أَْغَويَْتِني َلَُزيَِّننَّ لَُهْم فِي الْْرِض َو َلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعینَ « 
)حجر:39(؛ گفت پروردگارا، به سبب آنکه مرا گمراه ساختی من ]هم گناهانشان 
را[ در زمین برايشان می آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت و در نتیجه دو گروه 

متقین و گمراهان از هم جدا می شوند.
در آيات 49 و 50، خداوند به دو ســنت خود يعنی رحمت و عذاب الهی اشــاره 
ِّي أَنَا الَْغُفوُر الرَِّحیُم«  )حجر:49(؛ به بندگان من خبر ده که  می کند: »نَبِّْئ ِعَباِدي أَن
منم آمرزنده مهربــان؛ »َو أَنَّ َعَذابِي ُهَو الَْعَذاُب الْلِیُم«  )حجر:50(؛ و اينکه عذاب 
من، عذابی است دردناک. تا با اين دو سنت، انسان همواره در بین خوف و رجا قرار 

داشته باشد؛ نه ناامید شود و نه خود را ايمن از عذاب پندارد.
خداوند در ادامه مثالی براى نزول رحمت بر ابراهیم)ع( می زند که همان بشارت 
ُرَک بُِغالٍَم َعلِیٍم«  )حجر:53(؛ گفتند مترس که ما  َّا نَُبشِّ فرزند است: »َقالُوا الَتَْوَجْل إِن

تو را به پسرى دانا مژده می دهیم.
و نمونه هاى ديگرى درباره نزول عذاب الهی براى اســتهزاکنندگان حقايق؛ مانند 
قوم لوط، قوم شــعیب و ثمود و از کسانی که با گروهی مسخره کننده مواجهند 
ْفَح  می خواهد که روشــی مســالمت آمیز و نیکو را در پیش گیرند: »َفاْصَفِح الصَّ
الَْجِمیَل«  )حجر:85(؛ و به ثروتی که به گروه مخالفان داده شــده چشــم ندوزند: 
نَّ َعْیَنْیَک إِلَی َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزَواجاً«؛ و همواره به روشــنگرى و بیان حقايق  »الَتَُمدَّ
با اعتماد به حتمی بودن حمايت الهی بپردازنــد: »َفاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َو أَْعِرْض َعِن 
الُْمْشــِرِکیَن«  )حجر:94(؛ پس آنچه را بدان مأمورى آشکار کن و از مشرکان روى 
َّا َکَفْیَناَک الُْمْســَتْهِزءِيَن«  )حجر:95(؛ که ما ]شّر[ ريشخندگران را از تو  برتاب؛ »إِن

برطرف خواهیم کرد.
و هرگــز از رفتار آن ها دلتنگ نشــده، با عبادت و بندگی خدا از شــر آن ها در 
اِجِديَن«  )حجر:98(؛ پس با ستايش  امان بمانند: »َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّک َو ُکْن ِمَن السَّ

پروردگارت تسبیح گوى و از سجده کنندگان باش.

 معــارف/ غالمرضــا محمــدی 
67هــ .ق،  ســال  رمضــان   14 
مختار بــن ابی عبید ثقفی، متولد ســال 
يکــم ه .ق، در کوفه به شــهادت رســید. 
شخصیت اين چهره جنجالی تاريخ اسالم 
به دلیل گزارش هــاى متناقض تاريخی، 
همواره محل پرسش حقیقت جويان بوده؛ 
بنابراين بر آن شديم تا در اين باره با دکتر 
هادى وکیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوســی مشــهد به گفت وگو بنشینیم. 
به باور اين اســتاد تاريخ تشــیع، عنصر 
تقیه بويژه پس از واقعه عاشــورا، چنان بر 
سرگذشت شــیعه سايه افکند که تحلیل 
و ارزيابی علمی حرکت هايی چون نهضت 
مختار را با دشوارى روبه رو کرد. وى با اشاره 
به اينکه ساده سازى و ساده انگارى يکی از 
آســیب هاى بزرگ در حل مســئله هاى 
ســخت و بزرگ علمی اســت، می افزايد: 
اگر کســی بر اين گمان باشد که صرفاً با 
خواندن منابع تاريخی ســنی و شــیعی 
می توان به عمق پديده  پیچیده اى همچون 
مختار و قیام او رســید، در دام همان خطا 
خواهد افتاد. وکیلی معتقد اســت، محقق 
بايد دريافت کاملی از شــرايط اجتماعی 
و فضاى حاکم بر جهان اســالم و منطقه 
عراق و کوفه و جريان هاى سیاسی، نظامی، 
فکــرى و فرهنگی آن و بويــژه کنش ها 
و واکنش هايــی که بخش زيــادى از آن 
در اليه هــاى پنهان رخ می دهد، داشــته 
باشــد؛ بدون درک گرايش هاى قبیله اى، 
سیاسی، اقتصادى و اجتماعی، بدون توجیه 
جريان هاى تاريخ نگارى قرن اول تا پنجم و 
بدون فهم نسبت بین تاريخ نويسی حاکم و 

محکوم قطعاً نمی توان به واقعیت تاريخی 
دست يافت.

  قیامی مبتنی بر 
باورهای شیعی

دکتــر وکیلــی بــا بیان 
اينکه مختــار در تمام آثار 

دوست و دشمن به  عنوان يکی از شیعیان 
اهل بیت)ع( معرفی شــده است، قیام او را 
قیامی علیه حاکمیت امويان و قدرت طلبی 
زبیريان، حرکتی بر ضد اشــرافیت عربی 
و تسننی که مشــروعیت حاکمان ظالم، 
فاســد و غاصب را تأيید می کرد، می داند 
و می گويد: مختار آن  گاه که پیروز شــد، 
حکومتی تأسیس کرد حامی مستضعفان 
و مبتنی بر آرمان ها و باورهاى شیعی؛ حال 
اگر چنین نهضت و نظامی شکست بخورد، 
مختار کشته شود و قدرت، سیاست، قلم 
و درم در دســت جريان هاى زخم خورده 
بیفتد چه تصويرى از مختار و قیامش در 

گزارش هاى بعدى عرضه خواهد شد؟
وى می افزايد: چهره اى که از مختار در بیشتر 
منابع، ضبط شده و بدان استناد و اعتماد 
می شود، چهره اى است قدرت طلب، کذاب، 
حیله گر، فرصت طلب و سیاستمدارى مکار 
که از همه  کس و همه  چیز به نفع اهدافش 
سوءاستفاده می کند! و اين تصوير، براساس 
بازنويسی هاى غیراجتهادى منابع قديم، در 
بیشــتر پژوهش هاى جديد هم به نمايش 
درآمده؛ البته اين ادعا که مختار و قیامش 
کامــالً پاک و بی خطاســت هــم ادعايی 
غیرعلمی است. عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوســی مشهد با اشــاره به جريان هاى 

تاريخ نگارى که توســط امويان، زبیريان و 
اشرافیت عربی ايجاد شد، می گويد: فضاى 
تبلیغاتی و جو فرهنگی حداقل تا 60 سال 
پس از قیام مختــار در اختیار اين گروه ها 
بود؛ فضايی که آنچنان انباشته از توهین، 
هتک و تهمت به مختار شــد که کم کم 
حتی شمارى از شیعیان هم باورشان شد 
که او بدمذهب و کذاب بوده و زبان به سب 
و لعن او گشودند و تا آنجا پیش رفتند که 
امام باقر)ع( را در آن شرايط خطرناک فتنه 
و تقیه به موضع گیرى واداشتند که »مختار 
را دشنام ندهید، زيرا قاتالن ما را کشت«. به 
اعتقاد اين استاد تاريخ تشیع، اگر يک يک 
تهمت هايی که درباره مختار مطرح است؛ از 
جمله دروغگو بودن، مهدى خواندن محمد 
حنفیه، تأسیس فرقه کیسانیه توسط او و 
امثــال آن، با در نظر گرفتن فضاى حاکم 
بر طرح و نقل گزارش ها مورد بررسی قرار 
گیرد، حداقل در بیشــتر اتهام هاى مهم، 

مختار تبرئه می شود.

  ادعای پیامبری توسط مختار!
دکتــر وکیلی در ادامه به »ادعاى پیامبرى 
و نبوت« به عنوان نمونه اى از اتهام هاى زده 
شده به مختار می پردازد و می گويد: عالوه 
بر منابع فراوان ســنی )امــوى يا زبیرى( 
حتــی در روايتی از بحاراالنــوار به نقل از 
امام ســجاد)ع( مختار مورد لعن ايشــان 
قرار گرفته بــه دلیل آنکه »کذب علی اهلل 
و علینــا لن المختار کان يزعم أنه يوحی 
اهلل«؛ در حالی که در اين حديث و در ديگر 
احاديث متون شیعی هیچ توضیحی نیامده 
کــه مختار کی و چگونه به خود اجازه داد 

که گمان کند بر او وحی می شــود اما در 
منابع سنی، شاهد و استدالل جالبی براى 
اثبات اين اتهام آمده است. وى می افزايد: 
اين منابع با آوردن نمونه هايی از ســخنان 
و نامه هــاى مختار او را متهم می کنند که 
به سبک قرآن و مسجع سخن می گويد و 
عجیب است که در اين گزارش ها و عباراتی 
که از مختار نقل شــده، او ادعاى نبوت و 
يــا نزول جبرئیل بر خــود را ندارد؛ حتی 
عجیب تر آنکه در همان عبارت ها سخت بر 
مسلمانی خود و کسانی که او را يارى کنند، 
تأکید می کند و وعده پیروزى مسلمانان را 
می دهد؛ حال اين پرسش مطرح می شود 
که از اين عبارات، مسلمانی مختار فهمیده 
می شود يا ادعاى نبوتش؟ و آيا اگر کسی 
زيبا و مسجع سخن گفت مدعی ارتباط با 

جبرئیل است؟

  روایاتی که  فاقد اعتبار علمی است
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
در ادامه به سندشناســی تاريخی و روايی 
چنین اتهاماتی می پــردازد و آن را برآمده 

از منابع متقدم تسنن مانند 
طبقات ابن ســعد، المسند 
االمامه  حنبــل،  بن  احمد 
و السیاســه منسوب به ابن 
قتیبه و انســاب االشــراف 
بالذرى می داند. به  گفته وى، 
بتدريج برخی از اين روايات 
در آثــار بینابینی همچون 
طبرى و مسعودى هم وارد 
شده و به منابع قرون متأخر 
دکتر  اســت.  شده  منتقل 
وکیلی در اين باره می افزايد: 
گزارش هــاى ديگــرى هم 
که در برخی منابع شــیعی 
بررســی هاى  در  آمــده، 
حديث شناسانه دقیق مرحوم 
آيت اهلل خويی مورد نقد قرار 
گرفته و ايشان نشان داده اند 
رواياتی که در مذمت مختار 
وارد شده از نظر سند ضعیف 
يــا از نظر داللــت و متن 
داراى اشــکال است؛ حتی 

روايت هاى موجود در بحاراالنوار هم بايد از 
اين جهت مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. 
وى نظرات خود را با طرح پرسش هايی در 
باب اتهام »ادعاى پیامبرى توسط مختار« به 
پايان می برد که »آيا می توان گفت در مرکز 
شیعه )عراق و شهر کوفه( بیشتر شیعیان با 
کسی بیعت کردند و در راه او کشته شدند 
که ادعاى پیامبرى داشته؟ آيا کسانی که 
اين اتهام را ساختند، نخواسته اند عالوه بر 
مختار، جماعت شــیعه را متهم به انحراف 
 در ديــن و بی اعتقادى به نبــوت پیامبر 

خاتم کنند؟«

دکتر هادی وکیلی، اتهاماتی که در منابع تاریخی به» مختار ثقفی« زده شده را ریشه یابی می کند 

انتقام از»مختار«با گزارش های نادرست تاریخی

بزرگ ترین پایگاه قرآن پژوهی 
جهان اسالم راه اندازی شد 

تسنیم: همزمان با ماه مبارک رمضان، بزرگ ترين 
پايگاه قرآن پژوهی جهان اســالم، توســط مرکز 
تحقیقات کامپیوترى علوم اسالمی نور راه اندازى 
شــد. مهم ترين اطالعات ارائه شده در اين پايگاه 
عبارتنــد از: متن قرآن مجید با فهرســت هاى 
گوناگــون، ارائه اطالعات الزم در مورد ســوره ها 
و آيات قــرآن از جمله ترجمه قرآن به بیشــتر 
زبان هاى خارجی، تفاســیر قرآن به زبان فارسی 
و عربی، دسته بندى احاديث تفسیرى از تفاسیر 
روايی شــیعی، اعراب قرآن شامل تجزيه صرفی، 
ترکیب نحوى و تحلیل بالغی، فرهنگ موضوعی، 
اعالم قرآن، سوره نامه و تالوت قرآن توسط قاريان 
مشــهور جهان اسالم. در اين پايگاه متن قرآن با 
دو رســم الخط عثمان طاها و نیريزى، با قابلیت 
اعراب کامل، بدون اعراب، تغییر اندازه فونت و قلم 
در اختیار کاربر قرار گرفته است. کاربر همچنین 
می تواند بر اســاس فهرســت الفبايی ُسَور قرآن 
و فهرست ُسَور بر اســاس مکان و ترتیب نزول، 
آيات مورد نظر خود را پیدا کند. گفتنی اســت؛ 
مراسم رونمايی از بزرگ ترين پايگاه قرآن پژوهی 
 جهان اســالم، سه شــنبه 31 ارديبهشــت  در 
بیست و هفتمین نمايشگاه بین المللی قرآن کريم 
تهران برگزار می شــود. عالقه منــدان می توانند 
جهت کســب اطالعات بیشــتر و آشــنايی با 
 بخش هاى مختلف اين پايگاه به نشانی اينترنتی

 quran.inoor.ir  مراجعه کنند.

نظریه »طرابیشی«  نقد می شود
معارف: کرســی ترويجی »نقــد نظريه جورج 
طرابیشــی در خصوص اســالم قرآن و اســالم 
حديث« به  همت پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اسالمی، فردا در قم برگزار می شود. اين نشست 
که با ارائه دکتر محمد سورى و نقد حجت االسالم 
محمدکاظــم حقانی فضل همــراه خواهد بود، 
سه شــنبه 31 ارديبهشت از ساعت 10 تا 12 در 
مرکز همايش هاى غدير به نشــانی »قم، ابتداى 

خیابان معلم« برگزار خواهد شد.

 بررسی تأثیر آیات قرآن 
بر اندیشه انسان متعالی مالصدرا 

معارف: کرســی ترويجی »بررســی تأثیر آيات 
قرآن بر انديشه انسان متعالی مالصدرا« به  همت 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی امروز در قم 
برگزار می شود. اين نشست که با ارائه دکتر ابراهیم 
علی پور و نقد حجت االسالم محمدصادق يوسفی 
مقدم همراه است، امروز دوشنبه 30 ارديبهشت  
از ساعت 10 تا 12 در مرکز همايش هاى غدير به 

نشانی »قم، ابتداى خیابان معلم« برگزار می شود.

 تاکید حجت االسالم دکتر برنجکار
 بر آسیب شناسی کرسی های آزاداندیشی

علم با تضارب آرا پیشرفت می کند
رسا: عضو هیئت علمــی دانشگاه تهران با بیان 
اينکه در تضارب آرا علم پیشرفت می کند و براى 
تشکیل تمدن اســالمی بايد نظريه پردازى کرد؛ 
بر آسیب شناســی در زمینه اجراى کرسی هاى 

آزادانديشی تأکید کرد. 
حجت االســالم دکتر رضا برنجکار با بیان اينکه 
پس از فرمايشــات رهبر معظم انقالب در زمینه 
برگزارى کرسی هاى آزادانديشی در حوزه علمیه، 
نشست هاى مناسبی برگزار شده است، گفت: نبايد 
به برگزارى اين گونه کرسی ها نگاه منفی داشت. 

رئیس انجمن علمی کالم اســالمی حوزه علمیه  
خاطرنشــان کرد: در زمینه برگزارى کرسی هاى 
آزادانديشــی بايد آسیب شناســی جدى صورت 
گیرد و برخی بزرگان حوزه نیز روشن شوند که به 
سخنان افرادى که داراى اغراض شخصی هستند، 
گوش ندهند بلکه برگزارى کرسی هاى آزادانديشی 
و مناظره براى تولید علم مفید است. وى تصريح 
کرد: افرادى مغرض اجازه نمی دهند کرسی هاى 
مناظره و آزادانديشی برگزار شود و در برخی موارد 
در مقابــل برگزارى آن ها تهديد نیز می کنند؛ در 
حالی که برگزارى کرسی نقد، حیات يک جامعه 

علمی مانند حوزه علمیه و دانشگاه است.
حجت االسالم دکتر برنجکار ادامه داد: به  عنوان 
مثال برخی در حوزه علمیه که طرفدار فلســفه 
مالصدرا هستند اجازه نمی دهند فردى علیه آن 
سخن بگويد و اگر فردى چنین کارى انجام دهد 
با انگ هاى مختلف او را متهم می کنند؛ در مقابل 
نیز برخی ديگر، طرفداران فلسفه مالصدرا را تکفیر 
می کنند؛ چنین رفتارهايی موجب می شود ذهنی 
که داراى قدرت تحلیل است، فعال نشود يا اينکه 
فرد نظريه خود را از بیم انگ خوردن و براى حفظ 

آبرو بیان نکند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تأثیر 
کرسی آزادانديشی و نظريه پردازى در تولید علم 
گفت: در تضارب آرا علم پیشرفت می کند و بايد 
نظريه پردازى کرد؛ زيرا اگر راکد بمانیم و نظريه 
جديدى مطرح نشــود، علم پیشرفت نمی کند 
و تمدن اســالمی به وجود نخواهد آمد؛ با تقلید 
از غرب و شــرق نمی توان به تمدن دســت پیدا 
کــرد. وى ادامه داد: برخی کــه نمی خواهند ما 
تولید علم جديد داشته باشیم بلکه می خواهند از 
غرب تقلید کنیم، تولید علوم انسانی اسالمی را 
تمسخر می کنند؛ در حالی که اگر فرد اندکی سواد 
داشته باشد و در قرن جديد زندگی کند، می داند 
جهت دهی علوم از مبانی صورت می گیرد و مبانی 

می تواند از اسالم گرفته شود.

مختار در تمام 
آثار دوست و 

دشمن به  عنوان 
یکی از شیعیان 

اهل بیت)ع( معرفی 
شده است و قیام 

او قیامی علیه 
حاکمیت امویان، 

قدرت طلبی 
زبیریان و حرکتی 
بر ضد اشرافیتی 

بود که مشروعیت 
حاکمان ظالم، 

فاسد و غاصب را 
تأیید می کرد

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

حجت االسالم دکتر ناصر رفیعی از فرصت های طالیی ماه رمضان می گوید

نََفس روزه دار تسبیح است

گفتار

 شبستان  حضرت رسول)ص( فرمودند که اگر مردم می دانستند 
چه قدر آثار و برکات در ماه رمضان است آرزو می کردند که 
يک سال باشد نَه يک ماه؛ ايشان فرمودند نگويید رمضان آمد 
از نام هاى خداست، بگويید ماه  و رمضان رفت، رمضان نامی 
رمضان، شهر رمضان. خداوند در برخی مکان ها، زمان ها، افراد و 
اشیا خصوصیات ويژه اى را قرار داده است، براى مثال زير قبه امام 
حسین)ع( دعا مستجاب می شود، امام هادى)ع( هم وقتی بیمار 
می شود می گويد برويد زير قبه جدم اباعبداهلل الحسین)ع( براى 
من دعا کنید، حال می خواهم اشاره به اين موضوع داشته باشم 
که در ايام ماه رمضان نیز شرايط به گونه اى ديگر است و حتی 
خوابیدن در اين ايام عبادت است. البته اين وضعیت اختصاص 
به روزه ندارد چون ممکن است همه نتوانند روزه بگیرند، گاهی 
شخص مسافر است، پس اين طور نیست که مثالً لیلة القدر براى 
َخْیٌر ِمْن أَلِْف َشْهٍر«؛  روزه دار باشد. خداوند فرمود: »لَْیلَُة الَْقْدرِ 
خداوند اين زمان را مثل برخی مکان ها بابرکت قرار داده است. 
قطع نظر از روزه، قرآن خواندن در اين ايام و حتی يک آيه، ثواب 

ختم قرآن را دارد؛ نفس روزه دار تسبیح است.

  حرمت ماه رمضان را نگه داریم
اين چنین اســت که امام ســجاد)ع( در دعايی که در صحیفه 

سجاديه به نام دعاى استقبال آورده است از ماه رمضان می گويد 
و می فرمايد: خدايا نخست به ما توفیق بده که حرکت ماه رمضان 
را بشناسیم، فضیلت آن را بشناسیم، فکر نکنیم که گرسنگی 
و تشــنگی اســت، در بیان ديگرى فرمود: چه قدر سعادتمند 
است کســی که حرمت ماه رمضان را حفظ کند. حرمت نگه 
داشتن در اين ماه يعنی مثالً فرد روزه نمی گیرد، اما در خیابان 
جلــو روزه داران آب و غذا نمی خــورد، خوش ُخلقی می کند، 
خوش برخوردى می کند، بنابراين ماه، ماه بسیار باعظمتی است 
و بايد دقت شود که از اين فرصت طاليی حداکثر استفاده شود.

در روايت آمده است کسی که يک روز در گرما روزه بگیرد، تشنه 
که می شود، نزديک افطار خداوند هزار فرشته را مأمور می کند و 
می گويد برويد و صورت او را مس کنید، برويد به او بشارت دهید 

که به عزتم قسم نمی گذارم از آتش جهنم بچشد.

  ماه برکت، رحمت و مغفرت
از امام معصوم)ع( ســؤال شــد اينکه می گويند: »ُکِتَب َعلَْیُکُم 
َیاُم« )چون در برخی نقل ها آمده است که روزه از اختصاصات  الِصّ
مسلمانان است( منظور چیست؟ آيا اقوام گذشته روزه نداشتند؟ 
معصوم)ع( فرمود: روزه در گذشته بر انبیا الزم بوده اما بر مردم 
واجب نبوده اســت، اگر می خواستند می گرفتند و ثواب داشته 

است. مثالً روزه سلیمانیه داريم، روزه داووديه داريم که از همه 
روزه ها باالتر است. رسول خدا)ص( فرمودند: باالترين روزه، روزه 
برادرم داوود بوده اســت، يــک روز را روزه می گرفت و يک روز 
را افطار می کرد. بعد حضرت)ص( فرمود: با اين حســاب نصف 
عمرش را روزه بود. حضرت رســول)ص( سه ماه رجب، شعبان 
و رمضان را روزه می گرفت؛ البته ايشان در طول سال نیز روزه 
داشــتند اما باز هم رمضان جايگاه برترى داشت. روايتی به ما 
رسیده است که از نظر سند بسیار محکم است. اين خطبه اى 
است که حضرت رسول)ص( در پايانش روضه خواندند و گريه 
کردند. ائمه)ع(، امام به امام آن را نقل کردند که در جمعه آخر 
شــعبان حضرت رسول)ص( به مردم رو کرده و فرمودند ماهی 
می آيد که ســه ويژگی برکت، رحمت و مغفرت را دارد. اينکه 
حضرت رسول)ص( فرمود اين ايام برکت، رحمت و مغفرت را 
 به همراه دارد، يعنی اگر مثالً کســی در حالی که روزه اســت 

خوش اخالق باشد، هنر کرده است.

  افطاری دادن ولو به اندازه یک جرعه آب
مــردم پاى منبر حضرت رســول)ص( بودند که حضرت)ص( 
فرمودند: کســی که در اين ماه يــک روزه دار را افطار بدهد به 
اندازه آزاد کردن برده اســت. در اين میان مردى بلند شــد و 
بهانه جويی کــرد که ما خودمان نداريم چه طور افطار بدهیم؟ 
حضرت رسول)ص( فرمود: ولو به اندازه يک نصفه خرما افطار 

بدهید. ولو به اندازه جرعه اى آب افطار بدهید.
وقتی که خطبه پیامبر)ص( تمام شــد حضرت)ص( شروع به 
گريه کرد، حضرت امیر)ع( ســؤال کردند چرا گريه می کنید؟ 
فرمودند: در اين ماه يک شقی فرق تو را می شکافد و محاسنت 
به خون خضاب می شود، در اين میان امام علی)ع( سؤال نکرد 
که چه کسی چنین می کند و چه طور؟ بلکه پرسید وقتی مرا 

می زند آيا دينم سالم است؟ اين پرسش ها را 
ببینید که چگونه اســت و اين گونه است 
روضه خوان حضرت امیــر)ع( در خطبه 
شعبانیه شخص پیامبر)ص( است. حضرت 
رسول)ص( آن گاه فرمودند: کسی که تو را 

بکشد مرا کشته است. تو حقیقت منی. 
ِگل تو از ِگل من اســت. هر کس 

 واليت تو را منکر شــد نبوت مرا 
منکر شده است.
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یادداشتقرآنی/ویژهماهمبارکرمضان

 یادداشتی از حجت االسالم محمد عابدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
راهکارهای قرآن برای تأمین آزادی بشر

برخالف برداشــت هاى آفت زده اى که 
دين و قرآن را مانع آزادى اجتماعی و 
سیاسی بشر معرفی می کنند، حقیقت 
اين اســت که اصوالً يکی از مهم ترين 
اهداف قرآن کريم تأمین آزادى بشــر 
اســت و اين هدف در شمار مجموعه 
مصالحی قرار دارد که تشريعات قرآن 

کريم در پی تأمین آن هاست و بشر با التزام به آن ها به افقی گسترده از آزادى 
خواهد رسید.

خداوند در قرآن  کريم با »تشــريع نظام وظايف و تکالیف« راه صیانت از آزادى 
را ترسیم و تجويز کرده است، به گونه اى که بايدهاى الهی، راه هاى تأمین حق 
آزادى و نبايد ها موانع و آفات آن را نشــان دهند، براى همین انســان، تشريعاً 
»مکلف به صیانت از آزادى« می شــود تا خــود و ديگران را از عبوديت غیر خدا 

برهاند و در اين مورد مسئول و مستحِق پاداش يا کیفر می باشد.
آموزه هــا و تکالیف در گســتره سیاســی و... ضامن تحقق بخــش عمده اى از 
آزادى انــد؛ همان گونه که عمل نکردن به آن ها نابودى آزادى را به دنبال دارد. 
قرآن پديده هايی چون اســتبداد، خودکامگی، اســتکبار، فســاد، کفر و شرک 
و... را ســلب کننده آزادى  برمی شــمارد و نشــان می دهد ويژگی حکومت هاى 
طاغوتی اســیر کردن مردم اســت )بقره:49(. حتی از سلب آزادى فرستادگان 
الهی، بنی اســرائیل، مردم و مســلمانان ياد و در مرحله بعد ســلب حق آزادى 
را رد می کند و ســرانجام رســوالن و منصوبان خود را با عنوان حاکمان دينی 
مکلف می سازد با دعوت بشــر به عبوديت و التزام به تکالیف غل و زنجیرها را 
َیّ الَِّذى يَِجُدونَُه  ِبَیّ اْلُِمّ ُســوَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ از دســت و پاى او بردارند؛ »الَِّذيَن يََتّ
ْوَراةِ َوالْإِنِْجیِل يَْأُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن الُْمْنَکِر َويُِحُلّ  َمْکُتوبًا ِعْنَدُهْم فِی الَتّ
ُم َعلَْیِهُم الَْخَبائِــَث َويََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َوالْْغاَلَل الَِّتی َکانَْت  َباِت َويَُحِرّ ِیّ لَُهُم الَطّ
ُروُه َونََصُروُه َواتََّبُعوا الُنّوَر الَِّذى أُنِْزَل َمَعُه أُولَِئَک ُهُم  َعلَْیِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعــَزّ

الُْمْفلُِحوَن« )اعراف:157(.
براى عینی تر شــدن مطلب بهتر اســت برخی از تکالیف قرآنی را که ثمره شان 

احیاى حق آزادى است، معرفی کنیم، مانند:
1. استعانت  از خدا و صبر: مطابق آيات قرآن، وقتی فرعون گفت پسران قوم 
موســی را خواهیم کشت و زنانشان را نگه خواهیم داشت، حضرت قوم خود را 
تکلیف کرد از خدا کمک بجويند و صبور باشــند که زمین متعلق به خداست 
و به هر کســی از بندگان خويش بخواهد وا می گذارد و ســرانجام نیک از آن 

پرهیزکاران است  ) اعراف: 127و128(.
2. جهــاد: در آيه اى ديگــر خداوند از مردم می خواهد بــراى رهايی و آزادى 
مســتضعفان جهاد کنند؛ »َوَما لَُکْم اَل تَُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل اهللِ َوالُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن 
الِِم أَْهُلَها  َجاِل َوالِنَّســاءِ َوالِْولَْداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن َهِذهِ الَْقْريَِه الَظّ الِرّ

ا َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْک نَِصیًرا« )نساء: 75(. َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْک َولًِیّ
3. هجرت: در آيه اى توضیح داده می شــود کسی که در راه خدا از وطن چشم 
می پوشــد و مهاجرت می کند، اگر به موانعی برمی خورد، به گشايش هايی نیز 
برخورد می نمايد؛ »َوَمْن يَُهاِجْر فِی َسِبیِل اهلل يَِجْد فِی الْْرِض ُمَراَغًما َکِثیًرا َوَسَعًه 
َوَمْن يَْخُرْج ِمْن بَْیِتِه ُمَهاِجًرا إِلَی اهللِ َوَرُسولِِه ثَُمّ يُْدرِْکُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرُه َعلَی 

اهللِ« )نساء:100(.
در کنــار مثال هاى بــاال البته تکالیف قرآنــی متعددى هم وجــود دارند که 
به ظاهــر محدودکننده آزادى هســتند، ولی به واقع هدفشــان جلوگیرى از 
نابودى آزادى بشــر است و تشــريح هر يک از آن ها مجالی وسیع را می طلبد، 
مانند: ممنوعیت رابطه دوســتانه با تمسخرکنندگان اســالم و نپذيرفتن آنان 
به سرپرســت، اعتماد به ظالمان، رابطه دوســتانه با کافران و منافقان، محرم 
اســرار قرار دادن اهل  کتاب، ايجاد آشــوب، اختالف، بدعت  گــذارى در دين، 
شکســتن حريم مقدســات دينی، همکارى بر گناه و تجاوز، فساد در جامعه، 
 شکستن حريم پیامبر)ص(، رفتارهاى غیرعادالنه با مخالفان، محدوديت آزادى، 
پرهیز از اعمال مورد سوءاستفاده دشمنان، مخالفت با حکم خدا و رسول)ص(، 

منع از ارتداد و... .



خیز پوپولیسم افراطی برای قبضه قدرت در بروکسل

گزارش خبری

جهان انتخابات پارلمانی اروپا روزهای 2 تا 5 خرداد در شهرهای 
مختلف اروپایی برگزار خواهد شد و ناظران انتظار دارند نامزدهای 
راست افراطی موفقیت بیشتری نسبت به انتخابات پیش کسب 
کنند. نیویورک تایمز می نویسد: اکنون فصل راست افراطی در 
اروپاست. اگرچه به طور سنتی رأی  دهندگان جوان پشتیبان احزاب 
چپگرا بوده  اند و افراد میانسال و مسن به احزاب راست افراطی 
گرایش داشتند، در انتخابات اخیر پارلمان اروپا احزاب راست افراطی 

توانسته  اند بخش قابل توجهی از جوانان را جذب خود سازند.
شبکه های اجتماعی نقش مؤثری در جذب جوانان به کارزارهای 
انتخاباتی این نامزدها بازی می  کنند. تحلیلگران می گویند احزاب 
راست افراطی بیشترین فعالیت را در شبکه  های اجتماعی دارند. 
تأکید بر مسائلی چون مبارزه با مهاجرت می  تواند عاملی در جذب 
جوانان باشد. احزاب راستگرا همین  طور برای جذب طبقه جوان از 
نامزدهای زیر 30 سال در فهرست انتخاباتی خود استفاده می  کنند. 

برای مثال در فرانسه »جوردن باردال« در صدر فهرست انتخاباتی 
حزب راســت افراطی »اجتماع ملی« قرار دارد. در ایتالیا نیز آمار 
نشــان می  دهد اقبال جوانان 18 تا 34 ســال به حزب راستگرای 
»لیگ« نسبت به سال 2013 حدود 12 درصد افزایش یافته است. 
در همین راســتا، احزاب ملی گرا و راست افراطی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا روز شــنبه در یک گردهمایی در شهر میالن ایتالیا 
شــرکت کردند. این گردهمایی تنها چنــد روز پیش از برگزاری 
انتخابات پارلمان اروپا برگزار شــد. هزاران نفــر از هواداران حزب 
لیگ به رهبری »ماتئو سالوینی« معاون نخست وزیر و وزیر کشور 
ایتالیا در یکی از میدان های مرکز شهر میالن تجمع کرده بودند. 
رهبران احزاب راست افراطی 11 کشور عضو اتحادیه اروپا در این 
گردهمایی از برنامه خود برای کاهش قدرت اتحادیه اروپا و مقابله 
با ورود پناهجویان سخن گفتند. اروپا گویی این روزها دو تکه شده 
است؛ در یک سو احزاب سنتی راست و چپ ایستاده و در آن سوی 

میدان نبرد، راستگرایان افراطی و ملی گرایان یا پوپولیست ها صف 
کشیده و آماده شده اند تا در انتخابات پارلمانی اروپا یکی از مراکز 
مهم تصمیم گیری در قاره سبز را تصاحب کنند. روز شنبه، صدها 
تن از مخالفان حزب لیگ و دیگر احزاب راست افراطی اروپا نیز در 
نزدیکی محل برگزاری این گردهمایی در میالن تجمع کرده بودند. 
مخالفان احزاب راست افراطی هنگام سخنرانی ماتئو سالوینی فریاد 

می زدند: »فاشیست ها میالن را ترک کنید!«
وزیر کشــور ایتالیا در پاســخ به مخالفانش گفت: هیچ افراط گرا، 
نژادپرست یا فاشیستی در این میدان حضور ندارد! »مارین لوپن« 
رهبــر حزب اتحاد ملی )جبهه ملی ســابق( فرانســه و »خیرت 
ویلدرس« رهبر حزب آزادی هلند از دیگر شــرکت کنندگان در 
گردهمایی روز شــنبه بودند. راستگرایان افراطی کشورهای عضو 
اتحادیــه اروپا امیدوارند بتوانند در انتخابــات پارلمان اروپا تعداد 
کرســی های خود را در این نهاد افزایش دهند. با این حال تجمع 
احزاب راست افراطی اتحادیه اروپا تا حدودی تحت تأثیر رسوایی 
رهبر حــزب آزادی اتریش قرار گرفت که روز شــنبه مجبور به 
کناره گیری از ســمت خود شد. »هاینتس کریستیان اشتراخه« 
معاون صدراعظم اتریش و رهبر حزب آزادی این کشور روز شنبه 
به دنبال انتشار ویدئویی قدیمی از او مجبور به استعفا شد. حزب 
آزادی اتریش به دنبال این رسوایی نماینده ای در گردهمایی روز 
شــنبه در میالن نداشت. حزب راســت افراطی »جایگزین برای 
آلمان« یکی دیگر از احزاب شرکت کننده در گردهمایی میالن بود. 
نتیجه آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که اتحاد احزاب راست 
افراطی اروپا با محوریت لیگ خواهد توانست در پارلمان آینده اروپا 
چهارمین فراکسیون قدرتمند را تشکیل دهد. سیاست اروپا از زمان 
بحران مالی سال 2008 دچار فروپاشی شد و خشم پوپولیست ها 

پس از هجوم مهاجران از آفریقا و خاورمیانه عمیق تر شد. 

خبرخبر

سامانه گنبد حلبی!رسوایی بچه مثبت غربی
جهان: در میان سیاستمداران غربی جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا همواره تالش داشته 
تا چهره ای مثبت و بعضاً اســطوره ای از خود 
در رسانه ها به نمایش بگذارد، اما حاال مدیریت 
تصویر این ستاره سیاست غرب با بحران مواجه 
شده است. نخســت وزیر کانادا به تالش برای 
جلب حمایت رسانه ها و تضعیف آزادی آن ها 
پیش از برگزاری انتخابــات آتی پارلمان این 

کشور متهم شد. 
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، جاستین 
ترودو، نخســت وزیر کانادا ۶00 میلیون دالر 
از پول مالیات دهندگان این کشور را به منظور 
اعطای اعتبــار مالیاتی و ســایر امتیازات به 
روزنامه ها اختصاص داده و به این علت به تالش 
برای جلب حمایت رسانه ها و تضعیف آزادی 
رسانه ها متهم شده اســت. این الیحه که در 
ابتدا با هدف حمایت از روزنامه نگاری در عصر 
دیجیتال معرفی شد، انتظار می رود در ماه های 
آتی و پیش از برگزاری انتخابات عمومی کانادا 
در ماه اکتبر در پارلمان این کشور به تصویب 

برســد. یکی از نمایندگان محافظه کار کانادا 
در گفت وگو با ســاندی تلگــراف زمان بندی 
نخســت وزیر این کشور را بسیار هوشمندانه 
ارزیابی کرد و گفت: او این مســئله را تبدیل 
به یک مسئله انتخاباتی برای روزنامه نگاران 
کرد. مفهوم این کار او این اســت که »به من 
برای انتخاب دوباره کمک کنید و ما به شــما 
کیسه پر پول می دهیم«. این نماینده پارلمان 
کانادا یادآور شــد ترودو می خواهد تعریفی از 
روزنامه نگاری قابل قبول را ارائه کند و سپس 
به کسانی که مطابق با چنین تعریفی هستند، 
پول بدهد. این کار در بلندمدت منجر به ایجاد 
یک گروه بسیار وابســته از روزنامه نگاران با 
تفکر لیبرال می شود که عالقه زیادی به حفظ 
لیبرال ها در قدرت دارند. این در حالی اســت 
که بیل مورنــو، وزیر دارایی کانادا در این باره 
گفت: این کار از نقش حیاتی که رســانه های 
خبری مستقل در دموکراسی دارند، حفاظت 
می کند و به روزنامه نگاران محلی که در عصر 
دیجیتال دچار تنگنا شدند، کمک خواهد کرد.

جهان: هر روز که ســپری می شود، بیش از 
پیش ناکارآمدی سامانه موشکی »گنبد آهنین« 
رژیم صهیونیستی آشکار می شود؛ سامانه ای 
که حتی دیگر رســانه های صهیونیست نیز 
هیچ شــک و شبهه ای را پیرامون ناکارآمدی 
آن مطــرح نمی کنند و خود به این مســئله 
کامالً اذعــان دارند. درهمین ارتباط، بتازگی 
یک رسانه صهیونیســت گزارشی را منتشر 
کرده اســت. روزنامه صهیونیستی »معاریو« 
اعــالم کرده اســت کــه وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی برای نخستین بار بویژه پس از 
دور اخیر درگیری ها در نوار غزه و ناکارآمدی 
ســامانه گنبد آهنین در برابر موشــک های 
مقاومت، به فکر ایجــاد جایگزین برای این 
سامانه افتاده اســت.  این درحالی است که 
پیشتر نیز دیگر رسانه ها و روزنامه های رژیم 
صهیونیستی از جمله »یدیعوت آحارونوت« با 
انتشار گزارش هایی از ابعاد مختلف ناکارآمدی 
»گنبد آهنین« پرده برداشته بودند. معاریو در 
ادامه می نویسد:  به دلیل ناکارآمدی سامانه 

گنبد آهنین در عملیات اخیر علیه غزه، ارتش 
به فکر بررسی ارتقای سامانه لیزری به عنوان 
وسیله ای برای رهگیری موشک ها افتاده است. 
بویژه اینکه هزینه هر موشک رهگیر بزرگ به 
۷0 هزار دالر می رســد و ارتش 10 آتش بار 
دارد کــه یکی از آن ها ذخیره اســت و برای 
رهگیری ده ها موشکی که به صورت همزمان 
شلیک می شوند، کافی نیست. این روزنامه در 
ادامه نوشــت: در دوره اخیر حماس و جهاد 
اسالمی ۷00 موشک شلیک کردند که 11۷ 
مورد آن در کمتر از یک ساعت شلیک شد و 
برخی از آن ها آتش بارهای سامانه گنبد آهنین 
را هدف قرار دادند و این نشان دهنده عملکرد 
و هماهنگی خوب میان آن ها برای حمله به 
چندین هدف و از کار انداختن سامانه گنبد 

آهنین است.
پیشتر نیز رسانه صهیونیستی »دبکا« اذعان 
کرده بود که گروه های مقاومت فلسطین در 
غزه ابهت سامانه موشکی گنبد آهنین را در 

هم شکستند. 
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 »خالد مشعل« رئیس سابق دفتر سیاسی حماس تأکید کرد که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش می کنند تا کشورهای منطقه را 
به سمت پذیرش طرح معامله قرن که هدف از آن نابودی مسئله 

فلسطین است، بکشانند.

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا دونالد ترامپ را 
به دلیل حمالتش علیه دستگاه قضایی آمریکا، کنگره و رسانه ها 
یک تهدید علیه دموکراسی دانست و وعده داد که آمریکا را برای 

دوران پس از ترامپ متحد خواهد کرد.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشــین رژیم صهیونیســتی در 
تازه ترین اظهــارات جنگ طلبانه خود، با اشــاره به اینکه تنها 
مانع پیوستنش به  دولت نتانیاهو، نحوه تعامل با نوار غزه است، 

خواستار نابودی کامل نوار غزه از روی کره زمین شده است.

مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه، می گوید :هیچ دلیلی برای 
دشمنی با روسیه نداریم. امیدوارم که در روابط میان اروپا و روسیه 
صلح برقرار شود؛ زیرا واضح است که این به نفع اروپایی هاست و 

همچنین به نفع روسیه.

رن ژنگفی، بنیان گذار و مدیر شرکت هوآوی، می گوید تحریم های 
آمریکا علیه این شرکت ممکن است سرعت رشد آن را کم کرده 
و رشد درآمد ساالنه شرکت ممکن است 20 درصد کاهش یابد؛ 

اما تأثیر آن بسیار جزئی خواهد بود.

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان با اشــاره به گسترش دیدگاه های 
افراطی در اتحادیه اروپا از سیاستمداران اروپایی خواست که در 
برابر این جریان بایســتند.  وی ملی گرایی را بزرگ ترین تهدید 

پروژه اتحادیه اروپا خواند.

عربستان، سران عرب را به نشست فوق العاده در مکه دعوت کرد

مقدمه ای بر یک توطئه
 جهان  خاورمیانه انگار قرار نیســت به این زودی ها آرام بگیرد! در 
حالی که همه شــواهد از توطئه دوباره سردمداران آل سعود برای 
بحران آفرینی در منطقه با سوء استفاده از تحوالت جاری حکایت 
دارد، این رژیم در تالش است با بزک کردن چهره سیاهش، خود را 
از هر اشــتباهی تبرئه کرده و دیگران را به عنوان مقصر آغاز بحران 
معرفی کند. در راستای همین سیاست سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 
عربستان دیروز با ارســال دعوتنامه هایی از سران کشورهای عربی 
خواســت تا روز 30 می )۹ خرداد( در 2 نشســت فوق العاده درباره 
عملیات پهپادی اخیر ارتش یمن علیه تأسیســات نفتی این کشور 
و نیز حادثه بندر »فجیره« در شهر مکه مکرمه گردهم آیند. وزارت 
خارجه عربستان گزارش داد، این دعوت در چارچوب تأکید ریاض بر 
رایزنی و هماهنگی با کشورهای برادر در شورای همکاری خلیج فارس 
و اتحادیه عــرب به منظور تقویت امنیــت و ثبات منطقه صورت 
می گیرد. این درخواست بالفاصله مورد استقبال امارات، مصر، بحرین، 
جیبوتی و دیگر حامیان ریاض قرار گرفت. اقدام شــاه سعودی پس 
از آن صورت گرفت که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در جریان 
تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره تحوالت 

منطقه بحث و تبادل نظر کرد.
رئیس شورای عالی انقالب یمن اما دعوت شاه عربستان برای برگزاری 
نشست فوق العاده در مکه را توطئه آمیز دانست. »محمد علی الحوثی« 
در صفحه توییتر خود با هشتگ »نشست توطئه سعودی را مردود 

می دانیم« نوشت: به هر انسان آزاده ای در این ماه کریم می گوییم 
می توانی با مردود دانستن نشست هایی که در راستای توقف حمله 
به یمن کار نمی کند، مخالفت خود با ریختن خون ملت ما را نشان 
دهی؛ نشســت هایی که جز در راستای کمک به جنگ  و ویرانی  
نیست، نشست هایی که علیه مسائل امت اسالم توطئه کرده و در 

راستای پرورش ]طرح سازش[ معامله قرن کار می کند.
ســعودی که به واسطه پرونده عریض و طویلش در نقض حقوق 
بشر، رسوایی قتل فجیع جمال خاشقچی و بویژه پرونده جنایاتش 
در جنگ یمن تحت فشــار بین المللی قرار دارد، به نظر می رسد 
در تالش اســت با سوء استفاده از تحوالت منطقه از جمله حمله 
گسترده پهپادی چند روز پیش انصاراهلل به چند مرکز حیاتی نفتی 
در عمق خاک این کشــور که در واکنش به جنایات عربستان در 
یمن صورت گرفت و همین طور حادثه فجیره انگشت اتهام را به 
ســوی دیگران و بویژه ایران نشانه گرفته و خود را از مظان اتهام 
خارج کند. هفته گذشــته وزارت خارجه امــارات ادعا کرد چهار 
نفتکش اماراتی، سعودی و نروژی در نزدیکی بندر فجیره این کشور 
هدف »عملیات خرابکارانه« قرار گرفته اند. هیچ گروهی مسئولیت 
این حمالت را بر عهده نگرفته، اما رسانه های سعودی و غربی در 
روزهای گذشته تالش کرده اند با استناد به این حادثه و همچنین 
عملیات پهپادی تالفی جویانه انقالبیون یمن در عمق عربســتان 

سعودی، فضایی ضدایرانی ترسیم کنند. 

خبر

اتاق فکر

تجاوز دوباره صهیونیست ها به خاک 
سوریه در کمتر از 24 ساعت

پدافند هوایی دمشق اهداف 
متخاصم را سرنگون کرد

ایســنا: رژیم صهیونیســتی در کمتر از 
24 ســاعت بــار دیگر دســت به حمالت 
موشــکی علیه اهدافی در خاک ســوریه 
زد. در همین راستا رســانه های سوری از 
مقابله پدافند هوایی این کشــور با اهداف 
مهاجــم در جنوب ســوریه خبر دادند که 
گفته می شــود موشــک هایی بوده که از 
سمت سرزمین های اشــغالی شلیک شده 
اســت. این خبر در حالی مخابره می شود 
که روز شــنبه )28 اردیبهشت( نیز منابع 
سوری از ورود »اجسام ناشناس« از سمت 
سرزمین های اشغالی به داخل سوریه خبر 
داده و تأکیــد کردند که پدافند هوایی این 
کشــور به مقابله با اهداف برخاسته است. 
گفته می شود که یک پایگاه ارتش سوریه 
هدف حمــالت رژیم صهیونیســتی بوده 
و پدافند هوایی ســوریه دســت کم یک 
موشــک شلیک شده از ســوی اسرائیل را 
منهدم کرده اســت. شبکه العالم هم اعالم 
کرده که پدافند هوایی ارتش ســوریه در 
استان »القنیطره« واقع در جنوب کشور در 
آسمان این استان با اهداف مهاجم درگیر 

شده است.

شورای روابط خارجی بررسی کرد
تنش میان ایران و آمریکا به 

چه سویی می رود؟
اندیشکده شورای روابط خارجی  خالدی: 
آمریکا در یادداشتی به قلم فیلیپ گوردون 
بــا عنوان »افزایش تنش هــا میان ایران و 
آمریکا؛ بعد چه می شــود؟« نوشــت: همه 
شــواهد از افزایش تنش ها میــان ایران و 
آمریکا در روزهــای اخیر حکایت دارد، اما 
واقعیت آن است که نه تهران و نه واشنگتن 
از جنگ استقبال نمی کنند. این در حالی 
اســت که با وجود این رویکرد چشم انداز 
حــل اختالفات میان دوطرف تیره و تار به 
نظر می رسد، تا جایی که هر نوع محاسبه 
اشتباه از ســوی طرفین ضریب خطا و در 

نتیجه برخورد نظامی را باال می برد. 
در ادامه آمده است: دولت ترامپ در ادامه 
لفاظی هــا و مانورهای ضــد ایرانی خود، 
ابتدای ماه مــی  از اعزام یک ناو هواپیمابر 
و همچنین ســامانه موشــکی پاتریوت به 
یکی از پایگاه هایش در خاورمیانه خبر داد. 
واشنگتن همچنین در ادامه بحران سازی، 
چند روز پیش دســتور خــروج کارکنان 
دیپلماتیک غیرضرور خــود از بغداد را به 
بهانه تهدیدهای ایران صادر کرد. همزمان 
با مطرح شدن این اتهامات، دولت ترامپ با 
هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
تحریم های شــدیدی را علیه این کشــور 
وضع کرده اســت. اتهامات واشــنگتن به 
تهران در حالی است که هیچ دلیل واقعی 
وجود ندارد که باور کنیم تهدیدهای ایران 
معتبر اســت. دولت ترامپ اکنون به علت 
شــهرت یافتن در بیان اظهارات دروغین 
با یک چالش بزرگ مواجه اســت؛ بنابراین 
این ادعا که ایران به دنبال افزایش مناقشه 
اســت از سوی کســی مورد قبول نبوده و 
تنها اعتبــار ایاالت متحده را زیر ســؤال 

می برد.
حال این پرســش مطرح اســت که آیا راه 
بــرون رفتی برای عبور از شــرایط موجود 
وجــود دارد؟ واقعیت آن اســت که ایران 
همــواره از اصل مذاکــره حمایت کرده و 
به آن پایبند بوده اســت، اما اکنون شرایط 
فرق می کند؛ چراکه پس از خروج یکجانبه 
آمریــکا از توافقنامه هســته ای برجام اوالً 
در تهــران هیــچ اعتمــاد و رغبتی برای 
گفت و گــوی دوباره با مقامــات آمریکایی 
وجود ندارد. ثانیاً در شــرایطی که فشــار 
زیادی بر تهران تحمیل می شود، این کشور 
هرگز حاضر به نشستن پای میز مذاکره و 
دادن امتیازات بیشتر نخواهد شد. احتمال 
دیگر آن اســت کــه ایران تــا پایان دوره 
نخست ریاست جمهوری ترامپ در برجام 
مانــده و در قبال تنش آفرینی های دولت 
آمریکا سیاســت صبر را در پیش گیرد، اما 
این رویه هم پس از تعیین فرصت ۶0 روزه 
از ســوی تهران برای اروپا کمرنگ به نظر 
می رســد. آمریکا در حالی به اختالفات با 
ایران دامن می زند که هیچ رویکردی برای 
حــل این تنش ها وجود ندارد. بهتر آن بود 
که مقامــات دولت ترامپ با دوراندیشــی 
بیشــتر پیش از آنکه از توافق هسته ای با 
ایران خارج شوند، همه جوانب را سنجیده 
و ســپس اقدام می کردند تا اکنون مجبور 
نباشــند با این بحران ســاختگی دست و 

پنجه نرم کنند.
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 نوشدارو پس از مرگ سهراب
 آمریکا از عراق 
عذرخواهی کرد

ایسنا: »جوی هود« کاردار سفارت آمریکا در 
بغداد با بازدید از مقر پلیس فدرال عراق و در 
اقدامی بی سابقه از این نیروها به خاطر حادثه 
اخیر هدف قرار دادن نیروهای پلیس فدرال 
در یک بمباران هوایی عذرخواهی کرد. پلیس 
فدرال عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
هود برای عذرخواهی از طرف دولت آمریکا به 
مقر این نیروها رفته بود. جنگنده های تحت 
امر آمریکا بتازگی یک مرکز ایست و بازرسی 
نیروهای پلیس عراق در منطقه »الریاض« 
واقع در کرکوک را هــدف قرار دادند که به 
کشته شــدن یک نیروی امنیتی و زخمی 

شدن دو تن دیگر از این نیروها انجامید.

آیا ترامپ به دنبال یک جنگ جدید است؟
این روزها یکی از ســرخط های اصلی رســانه های جهان و بویژه منطقه خلیج فارس، 
احتمال جنگ افروزی دوباره آمریکایی ها در این منطقه اســت. دغدغه ای که تقریباً 
بسیاری از تحوالت و رفتارهای سیاسی منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده است. اما 
آیا آمریکا به واقع به دنبال یک جنگ جدید است. در این یادداشت تالش خواهیم کرد 

پاسخ این پرسش را از طریق بررسی سنت های سیاست خارجی آمریکا ارائه دهیم.

 دوگانه های سنت ساز 
بنا به تعریفی که والتر راســل مید ارائه می دهد ســنت های سیاست خارجی آمریکا 
منبعث از تلفیق دوگانه های »ارزش ها - منافع« و »بین الملل گرایی - انزواگرایی« است. 
نتیجه تلفیق این دوگانه ها چهار سنت در سیاست خارجی این کشور است که ذیل 
عناوین هامیلتونیسم، جکسونیسم، ویلسونیسم و جفرسونیسم تعریف می شود. بر اساس 
دوگانه نخست یعنی »ارزش ها-منافع« از میان این چهار سنت، سنت های ویلسونیسم 
و هامیلتونیسم »ارزش محور« و ســنت های جکسونیسم و جفرسونیسم »منفعت 
محور« هستند و بر اساس دوگانه دوم یعنی »بین الملل گرایی-انزوا گرایی« سنت های 
جکسونیسم و ویلسونیسم بین الملل گرا و سنت های هامیلتونیسم و جفرسونیسم انزواگرا 
هستند. در گرایشات بین الملل    گرا هم غالباً طرفداران سنت جکسونیسم یکجانبه نگر 
و ویلسونیست ها چندجانبه گرا رفتار می کنند. تجربه نشان داده است که در تدوین 
سیاست خارجی آمریکا همواره ترکیبی دو یا سه گانه از این سنت ها و رویکردها هستند 
که نقش عمده را در ترسیم چشم اندازها ایفا می کنند. تأکید هامیلتونی ها بر بهبود 
شرایط اقتصادی در داخل آمریکا )منفعت محوری انزوا گرا( تأکید جکسونی ها بر منافع 
نظامی و اقتصادی آمریکا در سطح بین المللی )منفعت محوری بین الملل گرا( تأکید 
جفرسونی ها بر گسترش ارزش های آمریکایی شامل دموکراسی، لیبرالیسم، تکثرگرایی 
و حقوق بشر در داخل آمریکا )ارزش محوری انزواگرا( و تأکید ویلسونی ها برگسترش 
ارزش های آمریکایی در سطح بین المللی )ارزش محوری بین الملل گرا( بوده است. با 
توجه به رویکرد کلی سنت های فوق و همچنین در نظر گرفتن سخنان و رفتار دونالد 
ترامپ، می توان گفت رویکرد ترامپ در حوزه سیاســت خارجی، تلفیقی از دو سنت 
هامیلتونیسم و جکسونیسم است؛ رویکردی که در تالش برای حفظ سیادت آمریکایی 
در ســطح بین المللی بیش از هر چیزی بر تجهیز در حوزه داخلی و آن هم در حوزه 
اقتصادی با چاشنی نژادی -هویتی تأکید دارد. سیاست خارجی ترامپ در غرب آسیا 
بویژه بر اساس چارچوب مفهومی که در باال تعریف شد، بر سه اصل کلی استوار است.

1- فرماندهی از باال
اصل نخســت تحت عنوان فرماندهی از باال، خواستار افزایش نقش بازیگران محلی 
در مناقشــات و کانون های بحران است. پیشــبرد این سیاست بر خالف آنچه که در 
رسانه های غربی طرح می شود، هدف کاهش نقش رهبری آمریکا در عرصه بین الملل 
را دنبال نمی کند، بلکه هدف آن تغییر میزان مداخله مستقیم آمریکا در درگیری های 
منطقه ای در سطح جهان اســت. آمریکا تمایل دارد بیش از آنکه حضور پر رنگ در 
صف داشته باشد، بر نقش ستادی خود بیفزاید. بر اساس این راهبرد، وظیفه درگیری 
مستقیم با دشمن برعهده متحدان منطقه ای آمریکا قرار می گیرد و آمریکا با حمالت 
هوایی، فروش تسلیحات و تبادل اطالعات نظامی و امنیتی از متحدان منطقه ای خود 
حمایت و پشتیبانی می کند. این سیاست از هزینه های انسانی و مالی مستقیم آمریکا 
در درگیری ها می کاهد. نمونه هایی از این رویکرد را می توان در شیوه حضور آمریکا در 

ائتالف سعودی برای تجاوز به یمن دید. 
2- کاهش هزینه های جانبی

اصل دوم کاهش هزینه های جانبی بحران های بین المللی برای غرب به صورت کلی 
و برای آمریکا به صورت خاص است. تجربه نشان داده که مداخالت نظامی آمریکا و 
همپیمانانش همواره به ویرانی کشورها و گسیل شدن موجی از مهاجران به کشورهای 
اروپایی و آمریکا انجامیده اســت. جلوگیری از مهاجرت جدید به آمریکا یکی از خط 
قرمز های دولت جدید اســت که در سیاست دیوارکشی در مرز این کشور با مکزیک، 
فرمان ضد مهاجرتی اخیر ترامپ و تالش دولت فدرال برای اخراج مهاجران غیرقانونی 
به وضوح دیده می شــود. بنابراین کاهش هزینه های جانبی به عنوان یک پیوســت 
همیشــگی مداخالت آمریکا در دوران ترامپ وجود خواهد داشت؛ به این معنی که 
کشورهایی که خواهان مداخله نظامی آمریکا برای تثبیت منافعشان هستند، باید برای 

تبعات آن بویژه بحران مهاجرت برنامه ای مشخص ارائه کنند.
3- کاسبی از بحران

اصل ســوم که می توان آن را کاسبی از بحران نامید، با شخصیت کاسبکارانه ترامپ 
تطابق دارد. دولت جدید بارها تأکید کرده اســت که کشورهای دیگر باید در تأمین 
هزینه های امنیتی و دفاعی سهم بیشتری برعهده گیرند. در سایه این سیاست نه تنها 
آمریکا هزینه مالی کمتری برای پیشبرد سیاست های نظامی و امنیتی خود می پردازد، 
بلکه افزایش هزینه نظامی کشورهای متحد آمریکا در عمل به سود آمریکا، به عنوان 
بزرگ ترین عرضه کننده تســلیحات تمام می شود. بر پایه گزارشی که مؤسسه صلح 
اســتکهلم منتشر کرده، 33 درصد بازار تسلیحاتی جهان در دست آمریکاست و این 

کشور به 100 کشور جهان اسلحه می فروشد.
بر اســاس این سه رویکرد است که می توان در پاسخ به پرسش اولیه یادداشت تأکید 
کرد بعید است ترامپ خواستار یک جنگ جدید در منطقه باشد، بلکه بیشتر به دنبال 
کاسبی از یک بحران جدید به نفع اقتصاد جنگ محور آمریکاست: کاسبی ای که بر 

مبنای فروش سالح از طریق بحران آفرینی و هراس افکنی محقق می گردد.
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 انعکاس

عکس نوشت

افطار در خرابه های غزه 
میزان: تصویری در رســانه ها در حال انتشــار اســت که 
شهروندان مقاوم نوار غزه را در حالی که در میان خرابه های 
ناشــی از تجاوزات رژیم صهیونیســتی قــرار گرفته اند، در 
حال صرف افطار نشــان می دهد. امســال برای سیزدهمن 
ســال پیاپی اســت که مردم غزه ماه رمضان را در شــرایط 
»محاصره« تجربه می کنند و به دلیل عدم ورود کاال و مواد 
غذایــی به جز اندکی نان و آب، غذایی بر ســر ســفره های 

افطاری فلسطینی ها دیده نمی شود. 

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا رضاخواه

 پس لرزه های یک رسوایی رویترز گزارش داد تمایل آنکارا به تسلیحات روسی
 اردوغان از اس 400

به اس 500 رسید
جمهوریخواهان در صف 

استیضاح ترامپ
ضرورت برگزاری انتخابات 

زودهنگام در اتریش
ایرنا: رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد که 
آنکارا و مسکو احتماالً درباره تولید مشترک 
سامانه های دفاعی اس500 ساخت روسیه 
پس از دریافت سامانه های اس400 گفت وگو 
خواهند کرد. اردوغان همچنین گفت: ایاالت 
متحده آمریکا تاکنون پنج فروند جنگنده های 
اف35 را به ترکیه تحویل داده است. وی در 
ادامــه ابراز اطمینان کرد که واشــنگتن به 
تعهداتــش مقابل آنکارا دربــاره برنامه های 
این جنگنده های پیشرفته متعهد می ماند. 
اردوغان تصریح کرد، ترکیه ارزیابی های فنی 
انجام داده و به این نتیجه رســیده که هیچ 

مشکلی وجود ندارد.

ایلنا: سی ان ان گزارش داد برای نخستین 
بار یکی از اعضــای کنونی کنگره آمریکا از 
حزب جمهوریخواه گفته است دونالد ترامپ 
باید اســتیضاح شود. »جاستین آماش« که 
از معــدود جمهوریخواهــان منتقد ترامپ 
اســت، تهدید خود علیه ترامــپ را در پیام 
توییتری بلندباالیی مطرح کرده است. این 
جمهوریخواه همچنین گفت که بیش از هر 
دموکراتی به دنبال اســتیضاح است؛ با این 
حال پیشتر »نانسی پلوسی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا گفته بود که در حال حاضر 
از روند استیضاح حمایت نمی  کند؛ چون تنها 

سبب تفرقه در کشور می شود.

فارس: سباستین کورتز، صدر اعظم اتریش  
روز گذشته در واکنش به انتشار ویدئویی که 
منجر به رسوایی اخیر معاون او شد، برگزاری 
انتخابــات جدید را نه یک خواســته، بلکه 
یک ضرورت دانست. کورتز پیشتر پیشنهاد 
برگزاری هرچه زودتر انتخابات زودهنگام را 
داده بود. اظهارات صدراعظم اتریش در حالی 
بیان شد که روز شنبه رسانه های این کشور 
به نقل از سباستین کورتز گزارش دادند که 
او قصد ندارد پس از رسوایی اخیر معاونش، 
همچنان در ائتالف بــا حزب آزادی اتریش 
باقی بماند. همچنین کورتز امیدواری خود را 
برای برگزاری انتخابات زودهنگام ابراز داشت.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

کابوس صهیونیست ها از ناتوانی در رهگیری موشک های مقاومت»ترودو« به تالش برای خریدن رسانه ها پیش از انتخابات پارلمانی متهم شد

گردش به راست اروپا 
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