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مصائب خصوصی سازی غلط

آســتان آســتان قدس رضوی بنای 
تصدیگــری ندارد و این سیاســت ما در 
بسیاری از حوزه هاســت. تولیت آستان 
قدس رضوی دیــروز در دیدار با رئیس و 
اعضای هیئت رئیســه دانشگاه فردوسی 
مشهد در تشــریح گام های تازه آستان 

قدس رضوی در پیشــبرد اهــداف این 
کالن نهاد مذهبی افزود: بر همین اساس، 
تجدید نظر اساسی در حوزه های مختلف 
در دســتور کار قــرار دارد و تالش ما به 
طور جدی بر این اســت تا تصدیگری در 
عرصه های مختلــف را به حداقل ممکن 

برسانیم و به موازات آن، از ظرفیت دیگر 
بخش ها، نظیر دانشگاه ها نهایت استفاده 
را ببریم. حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در ادامه گفت: مشــهد مقدس به 
خاطر بارگاه منــور حضرت امام علی بن 
موســی الرضا)ع( و انتســاب به عالم آل 

محمد)ص(، باید شهری الگو و نمونه در 
جنبه های مختلــف و از مرجعیت علمی 
الزم برخوردار باشد.وی با اشاره به اینکه 
آســتان قدس رضوی آماده گســترش 
همکاری هــای خــود بــا مجامع علمی 

دانشگاهی به...
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تاسال2050میالدی
30درصدجمعیتکشور

سالمندمیشوند

برایدوران
پیریجمعیت
آمادهنیستیم

ارتشیمنازانهدام
سهتیپودستگیری2هزار

متجاوزسعودیخبرداد

برق
خنجریمنی

درنجران

 حجت االسالم والمسلمین مروی برخی رویکردهای جدید این آستان را تبیین کرد 
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منشورقانونگذاری
سیاســتحضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم رهبرمعظمانقالبسیاستهایکلینظامقانونگذاریراابالغکردند

انقــالب اســالمی در اجرای بند یک اصــل ۱۱۰ قانون 
اساسی، سیاســت های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ و 
با توجه به اهمیت موضوع در حاشــیه آن مرقوم کردند: 

»سیاست ها به قوای سه گانه ابالغ شود. سه قوه موظفند 
اقدامات را زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند«. متن 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری مصّوب رهبر معظم 

 ............ صفحه 2انقالب که پس از مشورت با...

 ............ صفحه 3

10 4 2
گفت و گوی قدس با آزمون به بهانه بازگشتش به میادین قدس حال این روزهای حجاب برتر را بررسی می کند عبدالباری عطوان: 

 :jامام علی
کسی که به مردم 

ستم کند، روز 
قیامت- به سبب 
ستمش- گرفتار 

و معذب و 
تهی دست خواهد 
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گفت وگو با دکتر باقرزاده
درباره ایجاد امید در جوان دانشجو

برای پیشرفت باید
صبر وحوصله داشت

آیت ا... عباس کعبی در شرح بیانیه گام دوم
و ارزیابی انقالب اسالمی:

تمدن اسالمی می خواهیم
نه حکومت شیعی

پرچــــم داران
 همه گام های انقالب

| ضمیمـه هفتـــگی روزنامـــه قـدس |
| ویژه جوانان و بیانیه گام دوم انقالب |
5| یکشنبـــــه | 7 مهـــــــــــر 1398 |

اطالع نگاشت امروز

برای گلزنی در لیگ قهرمانان
برنامه دارم

گره قیمت چادر 
بر سبک زندگی دینی

دیپلماسی ایران در دنیا و منطقه 
مطرح شد اما اعراب غایب بودند

«﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز ︡︡︖︑ ﹩﹎آ »
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ︑︖︡︡ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︪︣وح ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ︣︀︨ــ ️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ار︨ــ︀ل د ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ︡︡︖︑ ︤اری﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ ،︡︀﹝﹡ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار
﹝︣ا﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس WWW.SETADIRAN.IR  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ،﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡ . ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ۶/١٣٩٨/٧                  
 ﹫︲﹢︑ ﹤ ︡. ﹐زم︋  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ــ︀﹝︀﹡﹥︋   ︨﹅︣︵ و ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣آ﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞

 . ︡︣ا︠﹢ان در روز﹡︀﹝﹥ از ︋︣﹡︡ه آ︑﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ا︠︢ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د﹁ ︡︡︖︑ ﹩﹎دو ﹡﹢︋️ درج آ ﹤﹠︤﹨ ️︨ا
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شماره تجديد فراخوانموضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين
شركت در

مناقصه به ريال
 محل تأمينرتبه و رشته مورد نياز

اعتبار
نوع تضمين شركت در مناقصه

1

اجراى عمليات آسفالت ، 
محوطه سازى و فنس كشى 
داخلى تصفيه خانه فاضالب 

در سايت اولنگ
810/794/796/939540/000/000 ماه2098005129000011

حداقل رتبه 5 رشته ابنيه 
يا راه و ترابرى از سازمان 

طرحهاى مديريت و برنامه ريزى
عمرانى

1.واريز نقدى به حساب جارى 
 2175201797007 شماره 
مركزى  شعبه  ملى  بانكى 

مشهد
2. ضمانتنامه بانكى
3.اوراق مشاركت   2

پروژه عمليات اصالح جاده 
دسترسى ، آبنما و تونل 

مخزن تعادلى سد دوستى
2098005129000012

 12
ماه 

22/268/333/2401/114/000/000
حداقل رتبه 5 رشته آب يا 
ابنيه از سازمان مديريت و 

برنامه ريزى

١-﹝﹙️ و﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︑︀ر۶ /١٣٩٨/٧ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٧/٩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋︀ر﹎︢اری و در د︨︐︣س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️.
٢-︠︀︑﹞﹥ دوره ︋︀ر﹎︢اری، ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨︀ل ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) :  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٧/٢٣ .

. ٣٧٠٠٨١٢۴ : ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ︀﹀︋︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹡︊︩ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ، ︫︣﹋️ آ﹫︠ ،︪︡﹞ : ٣-ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۸۴
۳۷

فراخوان مزايده نوبت اول 
درمانگاه تخصصى گلبهار 

۵ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۸
۴۶
۳

مصطفی خوش چشم، تحلیلگر مسائل بین الملل 
در گفت و گو با قــدس آنالین در خصوص عدم 
اعتماد به اروپایی ها در پذیرفتن هر گونه پیشنهاد مذاکره 
آمریکا با ایران گفت: اروپایی ها پس از خروج آمریکا از برجام 
نشان دادند که قدرت و اختیاری از خود ندارند؛ در طرح های 
پیشنهادی اروپا به ایران از جمله اینستکس و خط مالی ۱5 
میلیارد دالری آقای مکــرون دیدیم که اروپایی ها به قول 
آقای ظریف یک درصد صاحب اختیار نیستند. وی دراین 
باره افــزود: اروپایی ها به هیچ یــک از قول های یازده گانه 
مندرج در برجام عمل نکردند و نتوانستند اینستکس یا طرح 
۱5 میلیــارد دالری را بدون مجوز آمریکا عملیاتی کنند؛ 
بنابراین به نظر می رسد طرح های پیشنهادی آمریکا کم کم 
به فراموشی سپرده می شود؛ کما اینکه آقای رئیس جمهور 
از پیش از برجام بر این موضوع تأکید داشت که اروپایی ها 

کاره ای نیستند.

   اروپا ابزار کمکی آمریکا
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: اروپایی ها در 
عمل نشان دادند که ابزار کمکی آمریکا هستند یا به عنوان 
پلیس خوب یا به هر عنوانی سعی می کنند به افکار عمومی 

جهان این گونه القا کند که به دنبال برآورده کردن حداقل 
انتظارات ایران هستند؛ اروپایی ها بارها و بارها در انجام امور 
به نفــع ایران، اعالم کرده اند کــه نیازمند مجوز گرفتن از 
آمریکا هستند. از سوی دیگر آنچه ما در این نوع معامالت و 
مذاکرات نیاز داریم رفع تحریم های اقتصادی است، به این 
معنا که حداقل انگیزه ما برای داشتن روابط با دنیای غرب، 
تأمین منافع اقتصادی ایران بوده، در حالی که اروپایی ها در 
عمل ثابت کردند به هیچ عنــوان بدون حمایت آمریکا نه 
تنها نمی توانند منافع اقتصادی برای ایران داشته باشند بلکه 
در مورد بخش خصوصی خود نیز قدرتی ندارند که مزایای 
اندک اقتصادی برای ایران پدید آورند. مصطفی خوش چشم 
گفت: شرکت های دولتی اروپا نیز در قضیه برجام و پس از 
آن، کمترین ثمری به ایران نرســاندند و سه کشور اروپایی 
نشان دادند که نمی توانند حتی یک هزارم وعده های برجام 
را عملی کنند؛ لذا سخن گفتن با اروپا به هیچ وجه منطقی 
نیســت؛ ضمن اینکه اروپایی ها به ویژه در هفته گذشته به 
شدت خواستار این هستند که فارغ از موضوع برجام، مسائل 
موشکی و منطقه ای هم در مذاکرات جدید گنجانده شود؛ 
موضوعی که قطع به یقین سخن گفتن از آن هم عقالنی 
نیست. بی شک هیچ کشوری قدرت دفاعی خود را با دشمن 

یا غیردشمن در معرض مذاکره و مصالحه قرار نمی دهد. وی 
خاطرنشــان کرد: آمریکا پیش از اینکه دولت تا این حد به 
بی عملی و بی اختیاری اروپا پی ببرد، بارها و بارها به وضوح 
این موضــوع را تأیید کرده بود که حرف اول و آخر را خود 
می زند و اروپا کاره ای نیســت. خواسته های آمریکا همان 
خواسته های اروپاست که به اروپا دیکته شده است. مشخص 
است در یک برآورد مقایسه ای بین این دو، در اصل مذاکره 
و یا سخن گفتن با اروپا به هیچ وجه به صالح نیست و هیچ 
پشتوانه عملی به دنبال ندارد؛ حتی در صورتی که مزایایی 
متصور باشیم، مزایایی که می توانند در مقابل هر گونه توافقی 
ارائه شود، یک هزارم آنچه در برجام آمده بود، نیست؛ گرچه 
مزایــای برجام نیز انــدک و روی کاغذ ماند؛ بنابراین هیچ 

توجیه عقالنی برای مذاکره با آمریکا یا اروپا وجود ندارد.

   راهبرد ایران چیست؟
خوش چشم تصریح کرد: راهکار و راهبرد جمهوری اسالمی 
ایران مشــخص بوده و هســت؛ ما از توان همه کشورهای 
منطقه به صورت گســترده و راهبردی استفاده می کنیم؛ 
ضمن اینکه در تعامل با طرف های غربی از دیپلماســی با 
قدرت اســتفاده خواهیم کرد که لزومــاً معنی آن مذاکره 

نیست؛ بلکه تعامل از زاویه قدرت است؛ گاه مذاکره نکردن 
و گاه مذاکره کردن بســته به شرایط. شرایط فعلی ایجاب 

می کند که مذاکره ای در دستور کار قرار داده نشود.
وی بیان داشــت: در حقیقت اروپا و آمریکا از ابزار فشار و 
دیپلماسی قدرت علیه ایران در راستای حوزه های اقتصادی 
استفاده می کنند. امروز اروپا که موفق نشده مانع خروج گام 
به گام ایران از تعهدات برجامی شود، تهدید می کند که به 
جبهه سیاسی آمریکا می پیوندند؛ در حالی که در عمل برای 
مــا تفاوتی ندارد، چرا که به لحاظ اقتصادی از پیش هم با 
آمریکا همراه بوده اند؛ پس در حوزه های نظامی، امنیتی و 

سایر حوزه ها تبعاتی برای ما بدنبال نخواهد داشت.

   در صورت مقاومت، اروپا حتمًا عقب خواهد نشست
مصطفی خوش چشم، کارشناس بین الملل گفت: اروپایی ها 
سعی کردند ما را در راستای مهار مؤلفه های قدرتمان پای 
مذاکره برده و با فشار سیاسی مضاعف در طول دو سه ماه 
آینده، از همه فشارهای اقتصادی سیاسی که تا به حال به 
ما اعمال داشتند بهره ببرند؛ به طور قطع در صورت مقاومت 
فعال و حداکثری ما، آمریکا و اروپا مجبور به عقب نشینی از 

تحریم ها و فشارها خواهند شد.

تسنیم: ســردار نیلفروشــان، معــاون عملیات سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در پاسخ به این پرسش که 
بعد از ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکایی در حوالی تنگه 
هرمز، گفته می شد که آمریکایی ها برای حمله متقابل 
به ایران آماده شدند و در واقع قصد تالفی این حمله را 
داشتند، چقدر آن ها در اجرای این برنامه مصمم بودند؟ 
گفت: پس از اینکه ما پهپاد آمریکایی ها را ساقط کردیم، 
آن ها می خواستند پاسخ بدهند و ناگزیر هم بودند برای 
حفظ ظاهر کاری کنند، ولی چون با عدم قطعیت مواجه 
بودند و متوجه آمادگی ما برای اقدامات واکنشــی شده 
بودنــد از تصمیم خود منصرف شــدند. ما وقتی پهپاد 
آمریکایی را می زنیم، فکر پاســخ دوم را هم می کنیم و 

برای همین ما در آمادگی کامل به سر می بردیم تا پاسخ 
دشمن را بدهیم؛ زیرا این را حق خودمان می دانستیم تا 

از حاکمیت ملی خودمان دفاع کنیم.
وی افزود: آمریکایی  ها اهل محاسبه هستند و دیدند که 
پاسخ آن ها با نابودی پایگاه هایشان روبه رو خواهد شد و 
این اقدام قطعاً روی امنیت منطقه راهبردی خلیج فارس 
و انتقال انرژی و روی کشورهای منطقه تأثیر می گذارد 
و هرچه فکر کردند دیدند که پاسخ به صرفه نیست. ما 
در آمادگی کامل بودیم و تمام سیستم های پدافندی و 

آفندی ما آماده بودند تا پاسخ دشمن را بدهند.
وی در ادامــه گفت: برخی کشــورها در اوهام و خیالی 
که آمریکایی ها بــرای آنها پی ریزی کرده بودند در این 
تصور بودند که ما ممکن اســت به آنها حمله کنیم لذا 
به ســراغ آمریکایی ها رفتند تا یک امنیت قرضی برای 
خود دست وپا کنند و ااّل کدام کشور است که قبول کند 
آمریکا او را گاو شــیرده بنامد و این تحقیر و حقارت را 
تحمل کند؟ با این اتفاقی که افتاد دیدند آمریکا پهپاد 
خودش را هم نمی تواند حفظ کند چه برســد به آنها. 
قطعاً اثر این اقدام در تغییر راهبرد آنها مشخص است و 

راهی هم جز این ندارند.

معاونعملیاتسپاهپاسدارانانقالباسالمیبااشارهبهساقطکردنپهپادآمریکایی:خوشچشمدرگفتوگوباقدسآنالین:

فکر پاسخ دوم را هم کرده بودیمتهدید اروپا تبعاتی برای ایران نخواهد داشت

آیتاهللعباسکعبیدرشرحبیانیه
گامدوموارزیابیانقالباسالمی:

مرد میدان علم و مبارزه
سیدعبدالکریمهاشمینژاد7مهرماه1360بهشهادترسید
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر صفوی: اگر رهبر معظم انقالب نبودند، سوریه و عراق سقوط کرده بودند   
ایسنا: دستیار و مشاور فرماندهی کل قوا در آیین آغاز به کار بخش دفاع مقدس پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه » رهبری، فرمانده مدافع کشورهای اسالمی است«، 

گفت: آیت اهلل خامنه ای به عنوان یک رهبر جهان اسالم به کمک ملت های مسلمان عراق و سوریه شتافتند و اگر ایشان نبودند، سوریه و عراق سقوط کرده بودند.

آیــت اهلل  حضــرت    khamenei.ir  
خامنه ای، رهبر معظم انقاب اســامی در 
اجــرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساســی، 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری را اباغ 
و با توجه به اهمیت موضوع در حاشــیه آن 
مرقوم کردند: »سیاســت ها به قوای سه گانه 
اباغ شــود. ســه قوه موظفنــد اقدامات را 

زمانبندی و پیشرفت ها را گزارش نمایند«.
متن سیاســت های کلی نظام قانون گذاری 
مصّوب رهبر معظم انقاب که پس از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده 
است، به این شرح است: ۱- توجه به موازین 
شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانون گذاری 

در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.
۲- ارزیابی و پاالیش قوانین و مقررات موجود 
کشــور از حیث مغایرت با موازین شــرعی 
و قانــون اساســی جمهوری 
اسامی ایران و ایجاد سازوکار 
الزم برای تضمین اصل چهارم 

قانون اساسی.
٣- تعیین ســازوکار مناسب 
برای عدم مغایرت مقررات با 

قانون اساسی.
۴- نظارت بر عدم مغایرت یا 
انطباق قوانین با سیاست های 
کلی نظام با همکاری شورای 
نگهبان و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و تصویــب قوانین الزم برای 

تحقق هریک از سیاست های کلی نظام.

 تعاریف روشن و مشخص 
در قانون گذاری

۵- تعیین حدود اختیارات و صاحیت مراجع 
وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و 
مشخص از »قانون«، »آیین نامه، تصویب نامه 

و بخش نامــه موضوع اصــل ۱٣۸«، »قانون 
آزمایشــی و اســاس نامه موضوع اصل ۸۵«، 
»برنامه و خط مشــی دولــت و تصمیمات 
موضــوع اصــل ۱٣۴«، »آرای وحدت رویه و 
ضوابط موضوع اصل ۱۶۱« و ســایر مقررات 
و همچنیــن طبقه بنــدی و تعییــن هرم 
سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس 
نص یا تفســیر اصول قانون اساسی حسب 

مورد، از طریق مجلس شورای اسامی.
۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصاح 

لوایح با رعایت اهداف الیحه.
۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب 
ســاختار و مفاد بودجه ســاالنه کل کشور 
موارد  هدف گذاری ها،  درآمدها،  )پیش بینی 
هزینــه و...( با تصویب قانــون الزم و اصاح 

آیین نامه داخلی مجلس.
۸- تعییــن وظایف دولــت و مجلس در 
مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، 
وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل 
۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، 
الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از 

طریق تصویب قانون.

 رعایت اصول قانون گذاری
۹-رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و 
تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های 

قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن 

اجرای آن
- معطوف بودن به نیازهای واقعی

- شفافیت و عدم ابهام
- استحکام در ادبیات و اصطاحات حقوقی

- بیان شناســه تخصصی هر یک از لوایح و 
طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن

- ابتنا بر نظرات کارشناســی و ارزیابی تأثیر 
اجرای قانون

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصاح ضمنی 

آن ها بدون ذکر شناسه تخصصی
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان 
و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی 

در فرایند قانون گذاری

- عدالــت محوری در قوانیــن و اجتناب از 
تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شــمول 
و جامعیــت آن و حتی االمــکان پرهیــز از 

استثناهای قانونی
۱۰- تعیین عناویــن قوانین جامع، تبویب، 
تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور 

در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعیین ســاز و کاری از سوی مجلس 
شورای اسامی برای تشخیص قابلیت طرح 
در مجلس )موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی( 

قبل از طرح و اعام وصول.
۱۲- ضابطه مندســازی و تعیین نصاب باال 
برای ارجاع به مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر 

شورای نگهبان.
۱٣- بازنگــری در مصوباتی که بر اســاس 
مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار 

مصلحت.
۱۴- رعایت صاحیت ذاتی قوای سه گانه در 
قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل 
شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این 
نهادها؛ پیش بینی ســاز و کار کارآمد قانونی 
الزم برای تضمین عــدم مغایرت مصوبات 

آن ها با قوانین عادی.
۱۵- تعییــن اولویت هــای قانون گــذاری 
با محوریت: گره گشــایی از امــور اجرایی 
کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند 
چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه پنج 

ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶- رعایــت تدابیر فرماندهی کل نیروهای 

مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، 
تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک 

مطالبه عمومی.

رهبر معظم انقالب سیاست های کلی نظام قانون گذاری را ابالغ کردند

منشور قانون  گذاری 

 به دلیل ازدیاد جمعیت زائران اربعین امســال نسبت به گذشته و جلوگیری 
از شلوغی و ترافیک بیشتر راه ها و در نتیجه کمبود وسایل نقلیه عمومی نسبت 
به پارســال، دوستانی که مایلند با وسیله خود تا مرز بروند و جای خالی دارند 
لطــف نموده و روز حرکت خود را باضافه تعــداد جای خالی، از هم اکنون در 
گروه ها اعان فرمایند تا عزیزان زائری که وسیله ندارند با سهولت بیشتری به 
مرز برســند و بازگردندو همچنین اینکه دو عزیزی که هر دو وسیله شخصی 
دارند تجمیع گردند و با یک وســیله عازم شــوند که با کمک به یکدیگر، هم 
خستگی در رانندگی نخواهند داشت و هم موجب ترافیک کمتر راه ها خواهند 

شد. 09190000996
 نمیدانم چطور می شــود به آقای نوبخت پیام داد ولی خواهش می کنم این 
 قدر نگوید مطالبات بازنشستگان چون پدرزنم بازنشسته سال ۷۱ است مرتب 
می گوید مطالبات ما را کی می دهند. ما را کافه کرده گرچه بارها گفتم شــما 

مطالبه نداری حاجی. ممنون. 09150000763
 از سال ۱٣۸۴ هجری شمســی... دوست ناقابل شما تمامی این تاش ها را 
ظرف ۱۴ سال گذشته با وجود بسیاری بی مهری ها و جور و جفا ها که از جانب 
دست های نامهربان تحمیل گردیده، به تنهایی بی هیچ یار و یاور تحمل نموده، 
صرفاً با آرزوی خیر و ســعادتمندی و به دور از هرگونه غرض ورزی و صادقانه 
بوده اســت... و خواســته هایی مبنی بر ایجاد جامعه هایی سالم مد نظر داشته 
تــا فرصت های خوبی برای بهره مندی از مواهب الهی و زندگی مســالمت آمیز 

داشته باشیم - یاحق - مدرس بازنشسته فرهنگی تهران 09350007244
چرا وقتی مکــرون و مرکل علیه ایران بیانیه دادند رئیس جمهور روحانی با 

آن ها ماقات می کند؟ 09150000678
واقعاً متأسفم برای رئیس مجلس  که نمایندگان مردم را دیکتاتور خطاب کردند 

و دارند در مجلس خودسرانه عمل می کنند. 09150007864
 اون از گــران شــدن بلیت هواپیما و قطار...، اینم بیمه و عــوارض از زائران امام 

حسین)ع(. 09150007302
خانواده ها در یک مســابقه همگانی! از کودکی فرزندانشان را به مهدکودک 
و کاس های عجیب و غریب مختلف می فرســتند و ذهن کودک را به زور پر 
از داده ها و اطاعات گهگاه بی فایده می کنند چون خودشــان را واجد شرایط 
آموزش آن ها نمی دانند!؟ اما در برابر مســائل مذهبی و دینی اکثریت مجتهد 
جامع الشرایط می شــوند!؟ و فتوا می دهند بردختر بچه ۹ ساله حجاب و نماز 
و روزه و ســایر شرعیات واجب نیســت!؟ یا فعًا زود است، کًا حجاب واجب 
نیســت! چون باید دلت صاف باشــد، یا آموزش قرآن و شــرعیات و احکام به 
کــودکان الزم نیســت! باید بگذاریم خــودش تصمیم بگیرد تــا دچار زدگی 
نشــود! اما همین خانواده ها کودکشــان را به زور مجبور می کنند لباس های 
برهنه بپوشند، هر روز مســواک بزنند، در خودرو کمربند ببندند و... اما اینجا 
نمی گویند بچه دچار زدگی می شــود و باید خــودش انتخاب کند! چرا برای 

آموزش دین سهل انگار شدیم؟ 09360006158

 مهدی فضائلی معاون رسانه ای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب در آیین 
افتتاح بخش دفاع مقدس پایگاه اطاع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمــی خامنه ای گفت: رهبر انقاب تاکنون با بیش از یک هزار خانواده شــهید به 

صورت سرزده دیدار کرده اند که بخش اندکی از آن ها منتشر شده است.

 علیرضا رحیمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »همه سفرهای خارجی 
نمایندگان مجلس از اول مهر امســال با درجه عادی انجام می شود.  با تصویب هیئت 
رئیسه، ســفرهای خارجی نمایندگان کاهش یافته و دیگر خبری از بیزینس کاس 
نیست.  سال قبل در نخستین اقدام بلیت بیزینس کاس فقط به پروازهای بیش از سه 

ساعت محدود شد. صرفه جویی در هزینه ها در مجلس تشدید شده است«.

 آمارهای کشــتیرانی ری اینفینیتیو نشان داد نفتکش اســتنا ایمپرو که جمعه از 
بندرعباس خارج شــد به بندر رشید دوبی رسید. به گزارش رویترز، این نفتکش که 
با پرچم انگلیس در حرکت بود، در ۱۹ جوالی به علت نقض قوانین بین المللی توسط 
ایران توقیف شــد. مالک ســوئدی این نفتکش گفت: این نفتکش پس از توقیف ۱۰ 
هفته ای، به دوبی می رود که خدمه از آنجا به خانه بازگردند. پیش از این ایران در اوایل 

ماه سپتامبر به هفت نفر از خدمه این کشتی اجازه داده بود به امارات بروند.

 »دیمیتری شــوگایوف«، مدیر سازمان همکاری نظامی و فناوری روسیه روز جمعه 
احتمال مذاکره روســیه بــا ایران برای تحویل تجهیزات پدافنــد هوایی و تجهیزات 
رادیویی-الکترونیکی را رد نکرد. شوگایوف با بیان اینکه روسیه کاماً منطبق با قواعد 
بین المللی عمل می کند، گفت: همکاری های دفاعی با ایران برای تحویل ســاح های 
تهاجمی به این کشــور قبل از اکتبر ۲۰۲۰ )مهرماه ۱٣۹۹( مجاز نیست. اشاره مدیر 
ســازمان همکاری های نظامی و فناوری روسیه به زمانی است که محدودیت فروش 
ســاح ها و تجهیزات متعارف به ایران به پایان می رســد. در حال حاضر، فروش این 
ساح ها به ایران نیازمند تأیید شورای امنیت است، اما بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲٣۱ 

شورای امنیت، این محدودیت ها اکتبر ۲۰۲۰ به پایان می رسند.

 رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه مقابله با جنگ اقتصادی الزاماتی 
دارد که تعریف الگوی مصرف برای مردم از جمله این موارد است، گفت: داشتن یک 

نظام توزیع اقام اساسی و ضروری مبتنی بر کارت هوشمند امری حیاتی است.

 نیروهای تیپ ۶۵ نوهد در مراســم صبحگاه مشترک نیروهای ارتش به مناسبت هفته 
دفاع مقدس با ســاح ایرانی »مصاف« حضور یافتند. هنوز مشــخص نیست که مصاف به 
عنوان ساح سازمانی در اختیار این تیپ قرار گرفته یا برای تست به آن ها تحویل شده است. 
اسلحه انفرادی مصاف بهمن ماه سال ۹۵ توسط وزارت دفاع رونمایی شد. این اسلحه که 
شباهت هایی هم به اسلحه HK-۴۱۶ آلمانی دارد، در دو نوع قنداق ثابت برای استفاده پیاده 

نظام و کارابین لوله کوتاه برای استفاده نیروهای ویژه طراحی شده است.

عبدالباری عطوان: 
 دیپلماسی ایران در دنیا و منطقه مطرح شد

 اما اعراب غایب بودند
تســنیم: »عبدالباری عطــوان« تحلیلگر 
سرشــناس عربی، یادداشــت بخش سخن 
ســردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم « را 
به ســخنان و مواضع رئیس جمهور ایران در 
هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل 
اختصاص داد. در عنوان این یادداشــت آمده 
است: دیپلماسی ایرانی در سطح منطقه ای و 
بین المللی برنده شده اســت.عرب ها کاماً غایب هستند. رأی الیوم نوشت: ایران حرف 
می زند و عمل می کند. اورانیوم را در ســطح باال و با دســتگاه های پیشــرفته و مدرن 
غنی سازی می کند. یک پهپاد آمریکایی را سرنگون کرد. یک نفتکش انگلیسی را توقیف 
کرد و به بازوهای نظامی خود درلبنان، غزه، یمن و عراق مدرن ترین موشک ها و پهپادها 
یا فناوری ســاخت بومی آن را می دهد. اصاً چه عیبی دارد که انصاراهلل از موشــک ها و 
پهپادهای ایرانی استفاده کند، مگر عربستان، امارات، مصر، اردن و اسرائیل با تسلیحات 

ساخت کارخانه های نظامی خود مبارزه می کنند؟ لطفاً به شعور ما احترام بگذارید.

آمریکن اینترپرایز: 
ترامپ در برابر ایران فقط توییت می کند

فارس: اندیشکده »آمریکن اینترپرایز« در یادداشتی به قلم »دانیا پلتکا«، از تحلیلگران 
ارشــد حوزه امور خارجه و امور دفاعی این اندیشکده نوشت: »... سعودی ها و اماراتی ها 
دیگر از دســت ترامپ خسته شده اند و سخت اســت که آن ها را ]برای این خستگی[ 
سرزنش کرد«. نویسنده در این یادداشت که ماهیتاً ضدایرانی است، تصریح کرده است: 
»رئیس جمهور تنها در مورد ایران توییت می کند و در برابر حمات روبه تشــدید ایران 
اقدامی صورت نمی دهد. وضعیت امور بسیار بد است، هم ابوظبی و هم ریاض در حال جدا 
شدن از ایاالت متحده و در حال برقراری رابطه با چین و روسیه و حتی ایران هستند«.
نویسنده افزوده است: »شریکان آمریکا در منطقه در حال درک این واقعیت هستند که 
با وجود آن لحظات زیبا در کنار »گوی« )اشــاره به نشست کشورهای عربی با ترامپ در 
ریاض(، دونالد ترامپ قصدی برای آنکه برای کمک به آن ها کاری بیش از اعزام تعداد کمی 

نیرو، یکی دو حمله جسته و گریخته سایبری و مقدار زیادی لفاظی انجام دهد، ندارد.«.

ریشه ژست های جنگ طلبانه 
و متفاوت ترامپ علیه ایران

آنچه دونالد ترامپ در قامت ریاست جمهوری 
آمریــکا در ســخنرانی اخیر خــود در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در خصوص ایران 
مطرح کرد، اندکی با سخنرانی ها و مواضع قبلی 
متفاوت بود و شاید بتوان مهم ترین بخش این 
تفاوت را در عدم طرح برخورد نظامی دو طرف 
یا تهدید جنگ عنوان کــرد؛ امری که از چند 

جهت قابل بررسی و ارزیابی است.
برخاف خیلی از رئیســان جمهور آمریکا که 
کاماً ایدئولوژیک به روابط بین ایران و آمریکا 
نگاه می کردنــد، ترامپ دیدی کاماً تجاری به 
این مبحث دارد؛ چراکه وی اصالتاً تاجر اســت 
و در تمام طول عمرش هم مناسبات تجاری در 

تصمیماتش مؤثر بوده است.
در کتابــی هم کــه در ســال ۲۰۱۶ با عنوان 
»آمریکای زمینگیر« نوشــته و کل مواضع خود 
را آنجا بیان کــرده؛ هر چه از حوزه فرهنگی و 
آمــوزش گرفته تا سیاســی و نظامی رویکرد 
تجاری یک اولویت برایش محســوب می شود. 
شاید به همین دلیل وقتی حرف ها و رفتارهای 
ترامپ بررســی می شــود، کاماً رفتار و منش 

کاسبان و بازاریان در ذهن تداعی می شود.
آنچه در ادبیات بازاریان و کاسبان خیلی متداول 
است، اینکه بازاریان و تجار برای اینکه بتوانند 
سود خود را هر چه بیشــتر افزایش دهند در 
تعامــات خود به نحوی مناســبات را تنظیم 
می کنند تا به نرخ ســود حداکثری برســند؛ 
بنابراین در تنظیم صحبت ها و ادبیات تا جایی 
بحــث را پیــش می برند کــه درعین حال که 
نمی خواهند آن رابطه تجاری قطع شود، سود 

حداکثری را نیز داشته باشند.
به همین دلیل ادبیات ترامپ یک ادبیات کامًا 
مستثنا و متفاوت از سایر رئیسان جمهور آمریکا 
محسوب می شود؛ چراکه رویکردش در تنظیم 
روابط بین الملل بیشتر از جنبه سیاسی، جنبه 
اقتصادی دارد. در خصــوص ایران هم همین 
امر پابرجاســت. ترامپ از ابتدا با برجام مخالف 
بــود؛ چراکه می گفت ما به انــدازه کافی از آن 
بهره اقتصادی نخواهیم برد، بنابراین خروجش 
از برجام هم بیشــتر از جنبه سیاسی تحلیل 
اقتصادی داشت. بیشترین متضرران این بحث 
و خروج یکجانبه آمریکا از برجام هم اروپایی ها 
هستند و شاید دلیل اصلی این همه اصرارشان 
برای مذاکره مجدد ایران با آمریکا هم به همین 
دلیل بوده اســت؛ چراکه از کنــار این مذاکره 
منفعت اقتصــادی می بردنــد و اکنون هم به 
واســطه اینکه ما وارد مذاکره نمی شویم آن ها 
هم دچار یک ضرر اقتصادی بزرگ خواهند شد.
بنابراین ادبیات جنگی در ادبیات بازاری ترامپ 
خیلی مطرح نیست، مگر اینکه جنبه اقتصادی 
داشته باشد و بتواند اسلحه های خود را بفروشد؛ 
ماننــد تعاملی که اکنون با عربســتان در این 
خصــوص دارد. می بینید که ادبیات نظامی در 
تعامل با ایران در دوره های اخیر به کمرنگ ترین 
حالت ممکن رسیده است و این طور نیست که 
همه گزینه ها روی میز است! در واقع این بحث 
دیگر مطرح نیست و همه گزینه ها هم روی میز 
نیست، بلکه بحث بر سر حداکثر سود است، به 
همین دلیل آن ها هم به دنبال مذاکره هستند و 
با فشارهای مختلف از جمله تحریم می خواهند 

ایران را مجدد به میز مذاکره برگردانند.
نکته مهم دیگر اینکه قدرت و اعتبار آمریکا بر 
اساس نوشته های ترامپ در کتاب فوق الذکر در 
حال کاهش است و عنوان می کند ما آن قدرت 
و عظمــت خود را در جهان از دســت دادیم و 
من درصدد این هستم که این قدرت و اعتبار را 
باردیگر بدست بیاورم و به همین دلیل است که 
شما می بینید عمدتاً ترامپ ابزارهای اقتصادی را 
فعال کرده مثاً اگر با چین دارد تعامل می کند 
تعرفه کاال را باال می برد یــا مالیات را افزایش 
می دهد و اخراج مهاجــران غیرقانونی را برای 

ایجاد شغل در دستور کار دارد و...
ترامپ به دنبال بازگرداندن عظمت آمریکاست و 
معتقد است باید وجه ابرقدرتی خود در جهان را 
به واسطه ابزارهای اقتصادی دوباره کسب کنند! 
و همین امر، کاهش اعتبار و عظمت آمریکا در 

جهان را ثابت می کند.
از طرفی پیشــرفت های نظامی و فنی ایران در 
این بخش که جلوه های آن را در این یک سال 
به وضوح شــاهد بودیم که پهپاد نمونه ای از آن 
بود؛ تأثیر فوق العاده ای در کاهش اعتبار آمریکا 
در جهان داشــته و چون وجه اعتباری آمریکا 
به خصوص از جنبه نظامی و ســاح هایش در 
جهان هم کاهش داشته، مجبور هستند بحث 
مذاکره را پیگیری کنند تا منافع اقتصادی شان 
را از آن طریــق جلــب کنند و بــه عبارتی از 
رویارویی نظامی با ایــران به دلیل عدم برآورد 
دقیق پیشرفت فناوری در ایران هراس دارند و 
نمی توانند این ریسک را قبول کنند و از طرفی 
هم نمی توانند به لحــاظ اقتصادی )که خیلی 
برایشان اهمیت دارد( هزینه های این رویارویی 
را تخمین بزنند؛ بنابراین ترامپ ادبیات جنگی 
و تهدیــد را به کلی از ادبیات دیپلماتیک خود 
حذف کرده است. ترامپ راهکار و راهبردش در 
برابــر ایران را به جای اینکه یک موضع نظامی 
باشد به یک موضع اقتصادی تغییر داده است 
و این همان دلیلی است که رهبری این قدر در 
این سال ها گفتمان جنگ اقتصادی را تقویت 
کرده اند؛ چراکه آمریکا دارد از ابزارهای اقتصادی 

علیه ایران استفاده می کند.
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چهره خبر

 سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست خبری:

هر جا بفهمیم پول در 
 انتخابات نقش داشته

ورود خواهیم کرد

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
نگهبان در نشســت خبــری خود با 
خبرنگاران، از تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات 
مجلس شورای اسامی خبر داد. سخنگوی شورای 
نگهبــان در این باره گفت: اعضای هیئت نظارت 
استانی تشکیل شــده و کارهای هیئت مرکزی 
نظارت در حال انجام است. عباسعلی کدخدایی در 
پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تأکید آیت اهلل 
جنتی بر حساسیت شورای نگهبان نسبت به ورود 
پول های کثیف در انتخابات و خط قرمز شورا در 
این مــورد، تصریح کرد: شــورای نگهبان درباره 
انتخابات موضوع اخاقی و اقتصادی را ماک قرار 

داده است. وی افزود: ماک و میزان برای ما قانون 
انتخابات است و در این قانون هم دو محور اصلی 
مفاسد اقتصادی و اخاقی ماک ما خواهد بود. در 
خصوص نقش پول در انتخابات همه مسئوالن و 
مردم نگران هســتند و نیاز به قانون قوی داریم. 
شــورای نگهبان هرجا تشخیص دهد پول نقش 
مؤثری داشته با اختیارات قانونی برخورد خواهد 

کرد.
وی در رابطه با ســخنان آیت اهلل جنتی مبنی بر 
انتقاد از مجلس دهم و دولت و امکان شــائبه در 
اصل بی طرفی گفت: ایشــان در جایگاه ریاست 
مجلس خبرگان صحبت کردند. البته هیچ کس 

با جوان گرایی مخالف نیست و رهبری هم تأکید 
کردند. نگاه آیت اهلل جنتی به بخش و گروه خاص 
نیست و نگاهشان نسبت به تمامی مدیران است. 
نگاه ایشــان رو به آینده اســت. وی در پاسخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه چگونــه فعالیت های 
انتخاباتی افراد در فضای مجازی رصد می شــود، 
گفت: هر آنچه آشــکار اســت، از سوی شورای 
نگهبان دیده خواهد شــد و مــورد ارزیابی قرار 
می گیرد و همان طور که در رســانه های مختلف 
فعالیت های انتخاباتی ارزیابی می شود، در فضای 
مجازی هم این گونه است و ما بررسی می کنیم و 

اگر مغایرتی وجود داشته باشد، برخورد می کنیم.

سیاست ها به 
قوای سه گانه ابالغ 
شود. سه قوه 
موظفند اقدامات 
را زمانبندی و 
پیشرفت ها را 
گزارش نمایند

بــــــــرش

مالقات با تخت روانچی در ازای  آزادی یک  آمریکاییخواهان جنگ با جمهوری اسالمی ایران نیستم
سیاست: رئیس جمهور آمریکا که همواره ژست 
اقتدار و جنگ طلبی علیه کشورمان می گرفت، 
بار دیگر در جمع ســران سازمان های یهودی 
گفت که خواهان درگیری نظامی با ایران نیست. 
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در سخنرانی خود 
در جمع ســران یهودی مدعی شد که موضع 
سرسختانه ای علیه ایران در پیش گرفته است، 

اما خواهان جنگ با جمهوری اسامی نیست.
آمریکایی هــا تاکنون به روش هــای مختلف 
به دنبــال فریب مذاکره بودند، حتی با ســوء 
استفاده از حسن نیت کشورهای همسایه ایران 
و میانجیگری آن ها. به طور نمونه نخست وزیر 
پاکســتان در گفت وگو با ســی ان ان گفت: در 
صورت بروز هرگونه جنگ، خدا می داند چقدر 
زمان خواهد برد؛ این در حالی است که برخی 
با اظهارات بسیار خطرناک، مدعی کوتاه بودن 

زمان و یا ابعاد رویارویی با ایران هستند.

وی گفت: من می خواهم به ترامپ صادقانه بگویم 
که برخی وی را به سمت جنگ سوق می دهند؛ 
بنابرایــن باید هر کاری را بــرای جلوگیری از 
درگیری در منطقه انجــام دهیم. عمران خان 
اظهار کرد: من از هیچ تاشی در این  خصوص 
دریغ نمی کنم؛ روزهای اخیر با روحانی رئیس 
جمهوری ایران دیدار و با وی صحبت کردم؛ با 
این حال، باید ببینم این پیشرفت تا کجا ادامه 

پیدا می کند.

سیاست: پس از محدودیت های عجیب آمریکا 
بــرای هیئت اعزامی ایــران به مجمع عمومی 
سازمان ملل، شامگاه جمعه نشریه فارین پالیسی 
در گزارشی مدعی شد که مقامات آمریکایی به 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
اجازه دیدار با مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
کشورمان در سازمان ملل را - که هم اکنون در 
بیمارستانی در نیویورک بستری است - نداده اند. 
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به 
ممنوعیت ظریف برای دیدار با روانچی مدعی 
شــد که اگر ایران یکی از زندانیان آمریکایی را 
آزاد کند، به ظریف اجازه دیدار با تخت روانچی 

داده خواهد شد.
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه با انتقــاد از رویکرد دولت آمریکا مبنی 
بر عدم صدور مجوز به محمدجواد ظریف برای 
ماقات با مجید تخت روانچی در بیمارستانی 

در نیویورک، برای سامتی تخت روانچی دعای 
خیر کرد. وی افزود: »روسیاهی برای دولتی که 
مسائل انســانی را گروگان اهداف سیاسی قرار 

می دهد، خواهد ماند«.
البتــه این رفتار بچگانــه آمریکایی ها مختص 
ایران نبود و پیشــتر برای دیپلمات های روسی 
نیز روادید ســفر صادر نشده بود، اما عدم اجازه 
ماقات با یک دیپلمات که دچار بیماری سرطان 

است، تاکنون سابقه نداشته بود.

 سیاست/ مینا افرازه  اینکه گاردین نوشته احتماالً طرف های 
اروپایی از برجام خارج خواهند شــد، به مســئله طنز بسیاری از 
کاربران اجتماعی در ایران بدل شده است. خیلی ها با کنایه به برخی 
امیدواران به غرب نوشته اند: مگر اروپا تا االن در برجام باقی مانده 

بود که اکنون حرف از خروج از آن می زند.
البته عده ای هم این مسئله را یک بلوف سیاسی می دانند که اروپا 
برای تحت فشار قرار دادن ایران از آن استفاده می کند و معتقدند 
اروپا می کوشــد با تهدید، ایران را وادار به نرمش بیشتری در برابر 
آمریــکا کند و البته این خبرگاردین به آن دلیل درســت پس از 
اجاس سازمان ملل منتشر شــد که ایران مواضع قدرتمندی در 
میان درخواست ها برای ماقات با ترامپ گرفت و حتی اروپا را هم 
از مداخله و میانجیگری در حالی که توانی برای اجرای برجام ندارد، 

برحذر داشت.
ابوالفضــل حســن بیگی، نماینده مــردم دامغان معتقد اســت: 
آمریکایی ها تاش دارند برای اینکه کشــورمان را دو قطبی و بین 
مسئوالن اختاف ایجاد کنند، پیشنهادهای گوناگونی ارائه دهند، 
اما شــاهدیم که فریبکاری و زیاده خواهی آن ها برای همه آشکار 

شده است. 
وی افزود: ایران هزینه های زیادی متحمل شــد و در پی آن برجام 
شکل گرفت، در مرحله بعدی آمریکایی ها برنامه ریزی کردند که 
جمهوری اســامی را در تنگنا قرار بدهند و فریبکاری هایی را در 

برجام به وجود آوردند و در این بین حتی هیچ کشوری از اعضای 
۱+۵ در حوزه توسعه هسته ای و بخش تحقیقات و توسعه تحقیقات 
بــا ایران همکاری نکرد. اما شــاهد بودید که دانشــمندان ایرانی 
توانستند نسل ۶ ســانتریفیوژ را راه اندازی کنند و نسل ۸ هم به 
زودی راه اندازی می شود، به گونه ای که با هر یک از سانتریفیوژهای 
نسل ۸ می توان ۲۸ سو تولید داشت که با میزان ۱۹۰ هزار سویی 

که مدنظر رهبری بود، فاصله چندانی نداریم.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: آمریکا با جلو انداختن اروپایی ها به عنوان پلیس خوب همواره 
تاششان این است که ایران از برجام خارج نشود و به طور یکسویه 
به تعهدات خود عمل کند. جمهوری اسامی ایران نیز به دو دلیل 
تاش دارد به صورت گام به گام از برجام خارج شود، دلیل اول اینکه 
برای ۱+۴ و آمریکا راهی باقی نگذارد تا آن ها نتوانند کشورمان را با 
طرح ادعاهای واهی خود در ســازمان ملل در ذیل فصل ۷ شورای 
امنیت ببرند، نکته دوم این اســت که جمهوری اسامی به جهان 
اعام می کند بر اســاس اصل دینی »اوفوا بالعقود« بر سر تعهدات 
خود ایســتاده است و به این ترتیب ایران هراسی از بین می رود و 

سهم خود را از صلح و آرامش ایفا می کند.

 اروپا ضعیف شده است
وی همچنیــن گفت: عاوه بر آن اروپایی هــا هم با اظهارات و 

اقداماتشــان نشــان دادند ضعیف تر از آن هســتند که بتوانند 
نقــش مؤثــری در عرصه برجام و تحــوالت آن انجام دهند. از 
اتحادیه اروپا تنها یک اســم باقی مانده است، چنانچه شاهدید 
که انگلیســی ها در موضوع برگزیت درمانده اند و دائم در حال 
تغییر نخست وزیر هستند. در فرانسه نیز مکرون آخرین روزهای 
ریاســت خود را طی می کند و همچنین در آلمان شاهدیم که 
حزب مرتبط با خانم مرکل رأی نیاورد و او در روزهای آخر عمر 

سیاسی اش است.
حســن بیگی معتقد اســت: آمریکایی ها زیاده خواه هستند 
و ما اگر بخواهیم تســلیم آن ها شــویم، قطعاً سرنوشتی جز 
نابودی برای ما رقم نخواهد خورد. آقای روحانی با وجود تمام 
شــیطنت هایی که آمریکایی ها و مقامات رژیم صهیونیستی 
داشتند، توانست فضای نشســت را به سود ایران تمام کند. 
ایشــان با تکیه بر قدرت ملی توانست مقتدرانه و بیش از آن 

چیزی که نسبت به آن برنامه ریزی کرده بود، ظاهر شود. 

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

بازتاب

مجلس

واکنش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبر احتمال خروج اروپایی ها از برجام

از اتحادیه اروپا تنها یک اسم باقی مانده است

سیاست خارجیسیاست خارجی
اوج خفت آمریکایی ها با گروکشی درباره سفیر ایران در سازمان مللبازی االکلنگی ترامپ، این بار در جمع سران یهودی
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

بزرگداشت شهید هاشمی  نژاد، امروز در حرم امام رضا)ع(       آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد شهادت سید عبدالکریم هاشمی نژاد 
امروز در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد افزود: به مناسبت سی و هشتمین سالگرد شهادت این شهید واالمقام و سرداران شهید ولی اهلل فالحی، جواد فکوری، سیدموسی 
نامجو، یوسف کالهدوز و محمد جهان آرا مراسم بزرگداشتی در حرم امام رضا)ع( تدارک دیده شده که یکشنبه 7 مهرماه ساعت 9 تا 11 در مسجد گوهرشاد با حضور مسئوالن استانی و آستان قدس رضوی برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
فاطمه عبادی امروز میهمان همایش »واژه های تسبیح« 

h در رواق حضرت زهرا
آستان: به منظور گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس همایش »واژه های تســبیح« ویژه 
بانوان از سوی مرکز امور بانوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی در بارگاه منور امام 

هشتم)ع( برگزار می شود.
این گردهمایی بزرگ بانــوان و دختران 
مشهدالرضا با حضور اسوه های مقاومت، 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران و هنرمندی فاطمه عبادی هفتم مهر ساعت 9صبح در 
حرم مطهر رضوی رواق حضرت زهرا)س( برپا خواهد شد.

همایش »واژه های تسبیح« از ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس است که از سوی مرکز 
امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی شده است.

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی، مداحی عارف و نقاشی دو طرح با موضوع امام هشتم)ع( و نقش زنان در دفاع 
مقدس توسط بانوی هنرمند فاطمه عبادی از جمله برنامه های اجرایی در گردهمایی 

بزرگ بانوان و دختران مشهدالرضا است.

به همت واحد آوای رضوان 
سرود »شهادت« در نماز جمعه 44 شهر طنین انداز شد

آستان: به مناسبت هفته دفاع مقدس 
گروه ســرود آکاپالی آوای رضوان در 
مراســم نماز جمعه 44 شهر مختلف 

کشور به اجرای برنامه پرداختند.
مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی گفت: همزمان با 
هفته دفاع مقدس و با هماهنگی ستاد 

اقامه نماز جمعه کشــور گروه ســرود آوای رضوان در مراسم عبادی و سیاسی 
نماز جمعه در اســتان های مختلف کشور به اجرای ســرود زیبای »شهادت« به 
سبک آکاپال پرداختند.محمدعلی چمی گو تصریح کرد: این شعر از سروده های 
محمدجواد الهی پور با تنظیم مهدی شــکارچی اســت که به سفارش مؤسسه 

آفرینش های هنری آستان قدس رضوی تهیه شده است.
وی افزود: این سرود در مراسم نماز جمعه اراک، چناران، سبزوار، نیشابور، فریمان، 
بندرعباس، میناب، تهران، قرچک، کرج، یزد، بیرجند، فردوس، بشرویه، اصفهان، 
قم، اهواز، دزفول، کارون، خرمشهر، آبادان، بوشهر، گناوه، دیلم، بندر دیر، دلیجان، 
شهرکرد، گراش، الرستان، کرمان، جیرفت، ساری، رشت، تبریز، زنجان، زاهدان، 
همدان، بجنورد، گرگان، گنبدکاووس، خرم آباد، سمنان، یاسوج و الوند طنین انداز شد.

چمی گو با بیان اینکه این سرود در ایام نوروز در محضر رهبر معظم انقالب اجرا 
و مورد تحسین ایشان واقع شد، گفت: واحد آوای رضوان هر هفته سرودهایی را 
به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی تهیه کرده و در نماز جمعه اقصی نقاط 
کشور اجرا می کند.مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
اضافه کرد: پیش از این نیز این گروه به مناسبت شهادت امام جواد)ع( در 60 نماز 
جمعه و همچنین در نخستین جمعه ماه محرم در 54 نماز اجرای برنامه داشتند.
وی بیــان کرد: واحد آوای رضوان با تولید ســرود هایی با مضامین مختلف و با 
بهره گیری از موسیقی آکاپال و اجرای این آثار به وسیله گروه های سرود نوجوان و 
جوان در معابر پرتردد شهری و مراسمی همچون نماز جمعه توانسته حال و هوای 
معنوی را در مناسبت های مختلف به دوستداران فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی 

منتقل کند.

یادواره هشت شهید مفقوداالثر استان کرمانشاه 
برگزار شد 

آستان: مدیــر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه از برگزاری 
یادواره هشت شهید مفقوداالثر این استان همزمان با ایام عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان خبر داد.سیدمحمدجعفر امامیان گفت: یادواره هشت شهید مفقوداالثر 
استان کرمانشــاه به همراه قرائت دعای کمیل پنجشنبه چهارم مهرماه ساعت 

20:30 در شبستان مسجد جامع کرمانشاه برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم خانواده معزز هشت شهید گرانقدر مفقوداالثر؛ شهیدان 
محمدرضا اشــرف آبادی، عبدالرضا قیطانی، محمدرضا بختیاری، رضا حســین 
نادری، حمیدرضا رستمی، حمیدرضا رضوانی، علیرضا حقیقی پاک و محمدرضا 

گومه ای حضور داشتند.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه زنده 
نگه  داشتن یاد و خاطره شهدا از جمله وظایف ذاتی آستان قدس رضوی است، 
عنوان کرد: خادمیــاران همواره در این عرصه خدمتی با حضور هفتگی در مزار 
شهدا، دیدار با خانواده معزز شهدا و همچنین ساخت هشت مستند در راستای 

خاطره گویی مادران شهدا درخشیده اند.
امامیان ادامه داد: در هفته دفاع مقدس یادواره هشت شهید مفقوداالثر به یاد امام 
رضا)ع( توسط خادمیاران رضوی، کانون خانواده شهدا با مشارکت سازمان بسیج 
مداحان، ستاد برگزاری مراسم مذهبی کرمانشاه و بنیاد شهید استان برگزار شد.

 قــدس  آســتان قدس رضــوی بنای 
تصدیگری نــدارد و این سیاســت ما در 

بسیاری از حوزه هاست.
تولیت آستان قدس رضوی دیروز در دیدار 
با رئیس و اعضای هیئت رئیســه دانشگاه 
فردوسی مشهد در تشــریح گام های تازه 
آســتان قدس رضوی در پیشبرد اهداف 
ایــن کالن نهاد مذهبی افــزود: بر همین 
اســاس، تجدید نظر اساسی در حوزه های 
مختلف در دســتور کار قرار دارد و تالش 
ما به طور جدی بر این است تا تصدیگری 
در عرصه های مختلف را به حداقل ممکن 
برســانیم و به موازات آن، از ظرفیت دیگر 
نهایت استفاده  بخش ها، نظیر دانشگاه ها 

را ببریم.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
در ادامه گفت: مشــهد مقدس به خاطر 
بــارگاه منــور حضــرت امــام علی بن 
موسی الرضا)ع( و انتســاب به عالم آل 
محمد)ص(، باید شهری الگو و نمونه در 
جنبه هــای مختلف و از مرجعیت علمی 

الزم برخوردار باشد.
وی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی 
آماده گســترش همکاری هــای خود با 
مجامــع علمی دانشــگاهی به خصوص 
دانشــگاه فردوسی مشهد اســت، افزود: 
مرجعیت علمی مشــهد جــز با تالش، 
برنامه ریــزی دقیق و انجــام پژوهش ها، 
پایان نامه ها و رساله های متقن و قوی در 
زمینه های مختلف علمی، محقق نخواهد 

شد.
وی ادامــه داد: معتقدیــم اگر طرحی و 
کاری بخواهد ماندگار شود، باید پشتوانه 
علمی داشته باشد و اگر تصمیم و اقدامی 
پیوست علمی نداشــته  باشد، مقطعی و 

گذرا خواهد بود.

 اقدامات احساسی درآستان قدس 
رضوی جایگاهی نخواهد داشت

حجت االســالم والمســلمین مــروی با 
تأکید بر اینکه در آســتان قدس رضوی 
نظرات، تصمیمات و اقدامات احساسی و 
سلیقه ای بدون پشتوانه علمی جایگاهی 
نخواهد داشت، گفت: در موضوع مقابله 
با منکر بدحجابی در حرم مطهر رضوی 
و دیگر مصادیق امر بــه معروف و نهی 
از منکــر به طور جــدی معتقدیم باید 
کار با رعایت تمامی مالحظات شــرعی 
آن و به صــورت کاماًل علمی موضوعات 
از نظر روان شناســی، جامعه شناســی، 
مردم شناسی، ارتباطات و... بررسی شوند 
و در همین راســتا، پرونده ای تشکیل و 
منتظــر دریافــت نظرات کارشناســان 

مربــوط بــرای اتخاذ تصمیمــات الزم 
هستیم.

وی ادامــه داد: این آمادگی در آســتان 
قدس رضــوی وجود دارد تــا در حرم 
مطهر و با همکاری اســتادان و نخبگان 
دانشگاهی اقدام به برگزاری میزگردهای 
علمی و تشکیل کرسی های آزاداندیشی 
در موضوعات و ســطوح علمی مختلف 
کنیم تا از این طریــق بتوانیم خدمات 
بیشــتری به زائران عالم آل محمد)ص( 
در راستای ارتقای سطح علمی، فرهنگی 

و معرفتی آنان ارائه نماییم.
تولیت آســتان قدس رضــوی گفت: ما 
از دانشــگاه ها انتظــار داریم تــا با ارائه 
حوزه های  در  دانش بنیــان  طرح هــای 
مختلف، آســتان را در انجام خدمت هر 
چه بهتر و متناســب تر با شأن و کرامت 
زائران حرم امام هشــتم یاری رســانند 
و برای این منظور، دانشــگاه فردوســی 
مشــهد می تواند پل ارتباطی مناســبی 
میان آســتان قدس و دانشــگاهیان در 

داخل و خارج از کشور باشد.

 آستان قدس بنای تصدیگری ندارد
حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید بر 
اینکه آستان قدس رضوی بنای تصدیگری 
نــدارد و این سیاســت ما در بســیاری از 
حوزه هاست، تصریح کرد: بر همین اساس، 
تجدید نظر اساسی در حوزه های مختلف در 
دستور کار قرار دارد و تالش ما به طور جدی 
بر این اســت تا تصدیگــری در عرصه های 
مختلف را به حداقل ممکن برســانیم و به 
موازات آن، از ظرفیت دیگر بخش ها، نظیر 

دانشگاه ها نهایت استفاده را ببریم.

حجت االسالم والمسلمین مروی برخی رویکردهای جدید این آستان را تبیین کرد

 با ســالم. چرا پارکینگ های زیرگذر گام های نوین آستان قدس رضوی
حرم بسته است؟ فقط پارکینگ خیابان 
شیرازی باز اســت. برای یک زیارت چرا 
زائر و مجاور باید این قدر سرگردان شود؟ 

09150003934

 از خادمیــن حرم مطهــر رضوی که 
خدمت خالصانه بــه زائران را هدف خود 
دارند به خصوص عزیزان و نیروهای جوان 
و زحمتکش در قسمت فرش صحن ها که 
مســئولیت پهن کــردن و جمع کردن 
فرش ها را به عهده دارند، به سهم خودم 

تشکر و قدردانی می کنم.
09150005537

 هــر چند ســرویس های بهداشــتی 
جدیدی در یک سال اخیر در حرم مطهر 
رضوی در صحن ها و بست ها ساخته شده 
است، اما به نظر می رســد نیاز بیشتری 
به ســرویس های جدید با توجه به کثرت 

زائران وجود دارد.
09150001509

 برای شــرکت در نمــاز جماعت اول 
وقت که فضیلت زیادی دارد باید در حرم 
امام هشتم)ع( بیشــتر توسط خادمان و 
مأمــوران حرم مطهر تبلیغ شــود تا یک 

فرهنگ سازی در این زمینه شود.
09150006293

با اجرای طرح دامداری سبک انجام شد
 اشتغال زایی برای 

 یک هزار سیل زده 
با مشارکت آستان قدس   

آســتان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در گلســتان از اشتغال زایی برای 
یک هزار ســیل زده گلستانی با مشارکت 

آستان قدس رضوی در استان خبر داد.
سیدحســین علوی گفت: آســتان قدس 
رضوی با همکاری بانک قرض الحسنه مهر 
و اداره کل کمیته امداد با هدف توســعه 
اشــتغال خانگی ســیل زدگان شهرستان 
آق قال، اجرای طرح دامپروری ســبک را 

آغاز کرده است.
وی افزود: آستان قدس رضوی، تهیه یک 
هزار رأس دام ســبک اصالح نژاد شده از 
مراکــز خرید دام متعلق به شــرکت های 
بــرای  را  قــدس  آســتان  دامپــروری 

سیل زدگان گلستانی متعهد شده است.
علــوی با تأکید بر ضرورت دســت گیری 
و گره گشــایی از مشــکالت سیل زدگان 
استان گلستان عنوان کرد: آستان قدس با 
همکاری مؤسسه های انقالبی و گروه های 
جهادی گام مؤثری در ایجاد اشتغال برای 

سیل زدگان برمی دارد.
مدیر نمایندگی آســتان قدس همچنین 
از تقبل ساخت رایگان فضای خودکفایی 
یک هزار متقاضی سیل زده این شهرستان 
برای نگهداری دام ســبک توســط این 

آستان خبر داد.
وی در پایــان بــا تشــکر از همــکاری 
معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس و 
بابت تالش های  انقالبی  نهادهای  ســایر 
ارزشــمند در این خصوص افــزود: این 
مهم در راســتای دســتور تولیت آستان 
قدس رضوی و تســریع خدمت رســانی 
به ســیل زدگان و برنامه ریزی برای رفع 
مشــکالت مردم با رویکرد ایجاد اشتغال 
و توانمندسازی آن ها صورت گرفته است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

آستان: واحد مطالعات دفاع مقدس همزمان با 
هفته گرامیداشت دفاع مقدس، با حضور ریاست 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی و قائم مقام مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس در محل کتابخانه 
تخصصی ادبیات کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی افتتاح شد. خسروی، معاون کتابخانه ها 
در این برنامــه ضمن بیان اهــداف و رویکرد 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی در راســتای حفــظ و نگهداری 
منابع ارزشمند گفت: براساس برنامه ریزی های 
جدید این سازمان در حال حاضر در کنار سایر 
رویکردهــا، برنامه معرفی آثار ارزشــمند را در 
قالب سه شنبه های فرهنگی در دستور کار قرار 
دادیم.وی افتتاح مرکز مطالعات دفاع مقدس را 
در راستای در دسترس پذیر بودن منابع عنوان 
کرد و گفت: این مجموعه اتاق فکر سازمان ها و 

مؤسسه های فعال خواهد بود که در حوزه ادبیات 
دفاع مقــدس فعالیت کرده و با مطالعه در این 
حوزه طرح ها و برنامه های مختلف را به جامعه 

وارد می کنند.
خســروی تصریح کرد: ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی با 
هدف حفظ ارزش های دفــاع مقدس اقدام به 
راه اندازی و افتتاح این مجموعه مطالعاتی کرده 
است.وی همچنین گردآوری تمامی آثار حوزه 
ادبیــات دفاع مقــدس را از جمله فعالیت های 
این مجموعه عنوان کرد که در راســتای انجام 
فعالیت های پژوهشــی برای تولید علم، حفظ 
و صیانت از میراث گرانبهای حماســه عظیم 
مقاومت ملت ایران در طول هشت سال جنگ 
تحمیلی و ترویج ادبیات مقاومت و پایداری در 
برابر اســتکبار جهانی و انتقال آن به نسل های 

آینده شکل گرفته است.

خبر

آغاز به کار واحد مطالعات دفاع مقدس در آستان قدس
همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس انجام شد

قدس- محمدحسین مروج کاشانی: همزمان 
 با روز بزرگداشــت مولوی، بیست و هشتمین

برنامه »سه شــنبه های فرهنگی« آستان قدس 
رضــوی با رونمایــی و معرفــی »قدیمی ترین 
نسخه خطی مثنوی معنوی موجود در گنجینه 
رضوی« برگزار می شود.بیست و هشتمین برنامه 
»سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی«؛ 
رونمایی آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی، در 
روز سه شنبه 9 مهرماه سال جاری در محل موزه 
 قرآن و هدایای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
برگزار می شود.کتابخانه آستان قدس رضوی به 
عنوان یکــی از بزرگ ترین کتابخانه های جهان 
اسالم دارای کتاب های خطی بسیار ارزشمندی 
به لحاظ قدمت، نوع خط، کاغذ، آرایه های هنری 
و کتاب آرایی با موضوعات اخبار، ادعیه، ادبیات، 
تفسیر، تجوید، حکمت، کالم، تاریخ، جغرافیا، 
منطق، لغت، طب، فقه و اخالق است. در حال 

حاضر در گنجینه کتاب های خطی این کتابخانه 
حدود 8هزار و 200 نســخه خطی در موضوع 
ادبیات به زبان های فارســی و عربی نگهداری 
می شــود که 267 نسخه از مجموع آن ها از آثار 
جالل الدین محمد بلخی مشهور به مولوی است. 
این نســخه ها با عناوین مثنوی، دیوان شمس، 
شرح مثنوی، فیه ما فیه و لب لباب معنوی و... 

شناسانده شده اند. 
کهن ترین نســخه خطی مثنــوی معنوی که 
در گنجینه رضوی نگهداری می شــود، نسخه 
15901 اســت که شامل 6 دفتر مثنوی است 
که به خط نســتعلیق 21سطری در 283 برگ 
در پنجم ذی الحجه 845 کتابت شده است.یکی 
دیگر از نفایس این کتابخانه، نسخه خطی مثنوی 
معنوی به شماره 4932 است. این نسخه نیز به 
خط نستعلیق 23سطری است که در 307 برگ 

در سال 848 هجری کتابت شده است. 

خبر

موالنا، میهمان این هفته گنجینه رضوی
بیست و هشتمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« آستان قدس رضوی

پیشینه
تولیت آستان قدس رضوی پیش از این هم در سخنرانی هایش 
به مختصات دیگری از گام های تازه این آستان اشاره کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین مروی، هفدهم مردادماه در نخستین 
عهدواره ملی نهضت اجتماعی جوانان که با حضور فعاالن عرصه 
اشتغال زایی در مناطق محروم کشور برگزار شد، به تشریح بخش 

دیگری از این سیاست ها پرداخت. 
 تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به حکم هفت ماده ای 
رهبر معظــم انقالب گفت: در هیچ کجــای این حکم موضوع 
محرومیت زدایی نیامده اســت، در خصوص کمک به نیازمندان 
رهبــر معظم انقالب ســه موضــوع زائران محــروم، مجاوران 
محروم و محرومان اســتان های موقوفــه دار را مورد توجه قرار 
دادند و در اســتان هایی که موقوفه نداریم هیچ مسئولیت برای 

محرومیت زدایی برعهده ما قرار داده نشده است.
 حجت االسالم والمســلمین مروی در عین حال با اشاره به 
خدمت رسانی های آستان قدس رضوی در استان های مختلف، 
افزود: شــتاب خدمت رســانی به محرومان در آســتان قدس 
رضوی نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است، منتها این 

خدمت رسانی هدفمند شده و معطوف به حوزه اشتغال است. 

  حجت االســالم والمسلمین مروی با اشــاره به برنامه های 
آســتان قدس رضوی در مناطق ســیل زده، عنوان کرد: در ایام 
مــاه مبارک رمضان یک هزار و 500 پرس غذا در مهمانســرا و 
یک هزار و 500 پرس نیز در حاشیه شهر مشهد توزیع شد و از 
محل صرفه جویی سفره های اکرام رضوی حدود 6 میلیارد تومان 
صرفه جویی شــده است که برای خدمت رسانی به محرومان به 

ویژه در مناطق سیل زده صرف خواهد شد.
 وی گفــت: هم اینک 4 تا 5 هزار نفر در وعده های صبحانه، 
ناهار و شام در مهمانسرای حضرت رضا)ع( پذیرایی می شوند و 
من گفته ام که بهترین غذا باید بر سفره امام رضا)ع( باشد. وی 
افزود: حدود 70 میلیارد تومان برای کمک به ســیل زده ها کنار 
گذاشــتیم اما در حال بررسی هستیم که ابتدا اقدامی موازی با 
سایر ارگان ها انجام نشود و دیگر بیشتر توجه ما به ایجاد اشتغال 

و اقدامات زیرساختی است.
 حجت االســالم والمســلمین مــروی تأکید کرد: شــتاب 
خدمت رســانی به محرومان در آستان قدس رضوی نه تنها کم 
نشــده، بلکه افزایش هم یافته اســت، منتها این خدمت رسانی 

هدفمند شده و در حوزه اشتغال معطوف است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︡﹝︀ت  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︠   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز

:︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از ︣︀ری ز﹊﹡︀﹝﹫︎
١- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩  ︫︣﹠︀ران - ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ︀ه ︗﹞ ﹤︋ ︡︡︀زن ︎﹠︕ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹝﹢︗﹢د  ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٨

ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان  ــ﹥︫  ــ︀ل١٣٩٨︋  ــ︣ ﹁﹫ــ︰ آ︋ــ︀د- او﹜﹢ــ️ ا︗︣اــ﹩︨  ــ﹥︫  ــ︀زی و ﹀︀︸ــ️ ︑︁︨﹫︧ــ︀ت ا﹡︐﹆ــ︀ل آب︋  ٢- ︵ــ︣ح دــ﹢ار︨ 
٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٩

︀ل ١٣٩٨   ︨﹩ا︗︣ا ️﹢﹛او(CNG) ︀ز﹎ ︌﹝ ︳ ا﹡︐﹆︀ل از ﹝﹫︡ان ﹝︺﹙﹛ ︑︀︎  ︣﹎︪️ از﹝︤ن ٢٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ و︠   ︋︳  ︠-︤︡﹡︀  ︫︣ ٣- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴٧

۴- ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩ ︫︣ ︨︊︤وار - ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︋︀ی ︎︦ ﹝︤ن ︋﹫︧️ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ︗︀ده ا︨﹀︣ا﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۴۶
︣وژه ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣﹇︡﹝﹍︀ه (︨︀︠️ ﹝︤ن١٠٠٠﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ︗︡︡) او﹜﹢️ ا︗︣ا﹩ ︨︀ل ١٣٩٨ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵٠  ︎ -۵

۶-  ا︗︣ای ︋︪﹩ از ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب ︠︴﹢ط ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫︣ ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠۵١
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ︣﹎ــ︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در 
︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت   ︋﹩﹞ ٩٨/٠٧/.. ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎ 
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/١١ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞
﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٧/٢۵ ︀︻️ ١٩ روز︎   ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨  و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۸۴
۲۱

﹡﹢︋️ دوم آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ) ﹡﹢︋️ اول
︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص)در﹡︷︣دارد ︋︀ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی 

 ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡و﹝︣︑︊︳ ودارای ﹎﹢ا ﹤﹋ ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫را︋﹥ ا ﹏ذ ﹤︣ی ︎︣وژه ﹝︪︣وآب و﹁︀︲﹑ب  ︫ــ
︡︀﹝﹡︡وا﹎︢ار﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︀ری از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩﹠﹝ا

١-﹁︺︀﹜﹫️ ︋︣ون ︨︍︀ری ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی  ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣﹋﹫﹟ و ﹝︀﹜﹩ و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ︊﹚﹎︫︣︀ر︋﹥ ﹝︡ت ١٢﹝︀ه و﹝︊﹙︼ ٠١٨،٨٠٠،٠٠٠،۵  
رــ︀ل ﹡ــ﹢ع و﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥:︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊ــ﹩ ،اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︋︀﹡﹊ــ﹩ وار︤و︗﹥ ﹡﹆︡وــ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︡ه ︋﹥ ﹝︊﹙︼ 

٢۵٠،٩۴٠،٠٠٠ر︀ل 
١-﹋︀ر﹁︣﹝︀:︫︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

٢-د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت:ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر 
:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞و ٣-︑︀ر

وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز از︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀رآ﹎﹩ (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/١۴ ) ︋︖︤ا︀م ︑︺︴﹫﹏ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ︐︺﹑م 
﹞︀ره ٣٨٣٢٣٣٧٠︑﹞︀س   ︫︀  ︋︀ ﹤︺︗︀ر۴︎﹑ک ٨﹝︣ا︋-︀ر ﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر-︠﹫︀︋︀ن︋  ﹥ وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙︊︀ر︋   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
 ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ررا در﹢﹋︢﹞ا︨﹠︀دwww.abfakhorasan.ir: ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ــ ﹅︣︵︀ازده و﹢﹝﹡ ﹏︮︀
و︡ا﹋︓︣︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز (︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٧/٢٨) ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋︐︊﹩ وار︨︀ل ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹝﹢رآب و﹁︀︲﹑ب 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︀ر ا﹇︡ام︊﹚﹎
﹫︲﹢︑︣︀︨-۴︀ت:

︎︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ وا﹡︐︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡ــ︣ا︳ ︨ــ︀︣ا︵﹑︻︀ت( ﹝﹏،و﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و.....) ﹋︐︊︀ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ا︪︀ن 
︠﹢ا﹨︡ر︨﹫︡

Www.abfakhorasan.ir ︀ر︊﹚﹎ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ وآ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ -ا﹝﹢ر آب و﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۸۴
۵۷

️ اول
︋﹢﹡

 افزایش 20 درصدی برداشت عناب 
از باغات موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آســتان: مدیر موقوفات و کشــاورزی 
جنوب خراســان زیرمجموعه ســازمان 
اقتصادی رضــوی از افزایش 20درصدی 
برداشــت عناب از باغات این مجموعه در 

مقایسه با سال گذشته خبر داد.
علی وطن دوســت گفــت: مزرعه غدیر 
نهبندان این موقوفات، 3هکتار از اراضی 

خود را به کاشــت عناب اختصاص داده که از این ســطح 2.5 هکتار آن بارور و 0.5 
هکتار غیربارور است.

وی ادامه داد: در ســال جاری از سطح باغات بارور عناب مزرعه غدیر، 4هزار و 300 
کیلوگرم عناب خشک معادل 9هزار و 800 کیلوگرم عناب تر برداشت شده است.

وی عناب تولید شــده در باغات موقوفات و کشــاورزی جنوب خراســان را در رده 
محصوالت سالم دانست و افزود: در این باغات ضمن کنترل استفاده از سموم، از هیچ 
گونه سموم غیرمجاز برای تولید محصول عناب استفاده نشده است که به نوبه خود 

یکی از نقاط قوت این محصول به حساب می آید. 



 حجت االسالم سیدحسین خادمیان 
مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد

منبر بی مطالعه زینت شیطان است
شبستان: منبری ها باید توجه کنند که منبر 
بی مطالعه زینت شــیطان اســت. باید درباره 
کتاب ها و شبه شعر هایی که برخی پیاده نظام 
طاغوت فرهنگی در مجالس آیینی به واسطه 
برخی شاعرنما های بی ســواد رواج می دهند 
حســاس و مراقب باشیم. برای آسیب شناسی 
تکیه ها و افزایش بــدون قاعده آن ها در قبال 
کاهــش مرکزیت فعالیت های مســجدی در 
برنامه های عزاداری حســینی در ســال های 
اخیر و به تبع آن ترویج فرهنگ عزاداری های 
ضعیف و خنثی سخنان زیادی زده شده است. 
قطعــاً اگر عزاداری ها با محوریت مســاجد و 
حسینیه ها شــکل گیرد و توأم با برنامه های 
قرآنی وعظ و خطابه باشــد، بســیار مفید و 
اثرگذار خواهد بود. البته نباید در این میان از 
عزاداری ها و هیئت های خانگی هم غافل شد، 

این مسئله باید همچنان حفظ شود.
البته گســترش هیئت ها با توجه به گسترش 
جمعیــت و ترافیک  اشــکالی نــدارد، اما اگر 
تنهــا ایجاد یک مرکز خالی از محتوا باشــد، 
نوعی آفت محسوب می شــود. به عنوان مثال 
جلسه ای را ایجاد می کنند و نمی توانند خوب 
آن را اداره و شــاخصه ها را رعایت کنند و در 
نهایت آن هیئت به یک آفت تبدیل می شود، 
امروز از آســیب های اینچنینی زیاد مشاهده 

می شود.
بدون شک هیئت مذهبی هفتگی با محوریت 
مساجد بهترین سنگر و مستحکم ترین دژ در 
مقابل تهاجم فرهنگی است و همه ما کمابیش 
شــاهد بوده ایم که گرایش به فساد و انحراف 
در کسانی که به نوعی با این هیئت ها ارتباط 
تنگاتنگ داشــته اند بســیار کمتر از دیگران 
بوده اســت. از این رو منادیــان اباحیگری در 
ســال های اخیر با نشــانه گرفتن این مراکز 
حســاس و تأثیرگذار و با القای انواع شبهات، 

سعی در به رکود کشیدن آن ها داشته اند. 
از یــک نگاه ما با هیئت تراز فاصله بســیاری 
داریم و مقصر اصلی هم هیئت هایی هســتند 
که صاحب رســانه و تأثیر نــد. این هیئت ها 
متأســفانه گوینده ها و مداحانــی را انتخاب 
می کنند کــه با شــاخصه های هیئــت تراز 

اسالمی فاصله بسیاری دارند.

هیئت

 »عرفان« اثر
 استاد شهید مرتضی مطهری

معارف: از مجموعه کلیات علوم اســالمی اثر 
اســتاد شــهید مرتضی مطهری، یکی کتاب 
»عرفان« اســت. بحثی که استاد شهید در این 
کتاب ارائه می کند، در 10 درس ســامان یافته 
و دربردارنــده محورهای زیر اســت: »عرفان و 
تصوف«، »عرفــان نظــری«، »مایه های عرفان 
اســالمی«، »تاریخچه«، »منــازل و مقامات« و 
»اصطالحات«. شــهید مطهری در این سلسله 
دروس، به عرفان به عنوان یک علم و یک شاخه 
از شاخه های فرهنگ اســالمی و نه به عنوان 
یــک روش و طریقه که فرقه ای اجتماعی پیرو 
آن هســتند، نظر کرده و آورده است: »همواره 
- به خصــوص در میان شــیعه - عرفایی بوده 
و هســتند که هیچ امتیاز ظاهــری با دیگران 
ندارند و در عین حال عمیقاً اهل سیر و سلوک 
عرفانی هستند و در حقیقت عرفای حقیقی این 
طبقه اند، نه گروه هایی که صدها آداب از خود 

اختراع کرده و بدعت ها ایجاد کرده اند«.
ایشان دیدگاه دیگران درباره عرفا را به سه دسته 
تقسیم می کند و می گوید: »به عقیده گروهی از 
محدثان و فقهای اسالمی، عرفا عمالً پایبند به 
اسالم نیستند و استناد آن ها به کتاب و سنت 
صرفاً عوام فریبی و برای جلب قلوب مسلمانان 
اســت... گروهی از متجددان عصر حاضر که با 
اسالم میانه خوبی ندارند و از هر چیزی که بوی 
اِباحّیت بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و 
قیامی در گذشته علیه اسالم و مقررات اسالمی 
قلمداد کرد به شدت استقبال می کنند، مانند 
گروه اول معتقدند عرفا عمالً ایمان و اعتقادی 
به اســالم ندارند، بلکه عرفان و تصوف نهضتی 
بوده از ناحیه ملل غیرعرب بر ضد اسالم و عرب 
در زیر سرپوشی از معنویت... ]اما[ از نظر گروه 
بی طرف هــا، در عرفان و تصوف، به خصوص در 
عرفان عملی و به ویــژه آنجا که جنبه فرقه ای 
پیــدا می کند، بدعت هــا و انحرافــات زیادی 
می توان یافت که با کتاب اهلل و سنت معتبر وفق 
نمی دهد- ممکن است ]عرفا[ اشتباهاتی داشته 
باشند همچنان که سایر طبقات فرهنگی مثاًل 
متکلمین، فالسفه، مفسران و فقها اشتباهاتی 
داشته اند، ولی هرگز سوء نیتی نسبت به اسالم 
در کار نبوده است. مسئله ضدیت عرفا با اسالم 
از طــرف افرادی طرح شــده که غرض خاص 

داشته اند؛ یا با عرفان و یا با اسالم«.

فرهنگ ایثار و شهادت، نظام سلطه را زمینگیر کرده است      فارس: حجت االسالم والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه انقالب اسالمی با فرهنگ ایثار و شهادت به اوج قله ها رسید، گفت: نظام سلطه به وسیله فرهنگ ایثار و شهادت 
که محور انقالب اسالمی است، زمینگیر شده است. او اضافه کرد: امروز دشمن از اقتدار نظامی ایران که برگرفته از دانش بومی است کاله از سرش برداشته و قدرت و اقتدار ما را پذیرفته است و همچنین امروز قله دفاع مقدس همان قله ای است که در سوریه و یمن شکل گرفته و در حال 

گسترش بیشتر است. او راه پیروزی را در عمل به مفاهیم قرآن دانست و گفت: اگر ما در مسیر زندگی، مفاهیم قرآن و فهم و عمل به آن را در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود به کار ببندیم حتماً پیروزیم و خدا هم به یاری ما می آید تا به نتیجه برسیم.

اربعین حسینی مانور انتظار است      رسا: آیت اهلل کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت: کاروان اسرای کربال یک گروه تبلیغی، برنامه ریزی شده و هدفمند بود که با پیام شهدا راهی شام شد و فضایی را که در آن حدود 40 سال علیه امیرمؤمنان)ع( سم پاشی شده بود، به پایگاه 
مظلومیت امام حسین)ع( تبدیل کرد. وی ادامه داد: فعالیت های امام سجاد)ع( و حضرت زینب کبری)س( به ما می آموزد که بازماندگان شهیدان و رهروان راه شهدا باید خون شهیدان را هدایت کرده و در جای جای نفوس مستعده جاری کنند. آیت اهلل صدیقی با اشاره به پیاده روی عظیم اربعین 

گفت: اربعین حسینی به منزله مانور انتظار و حضور جانانه برای زمینه سازی ظهور و الگوسازی برای دیگران است. این راهپیمایی حرکت جهانی امام زمان)عج( را توجیه می کند. ما با معرفی امام حسین)ع( در حقیقت برای پیام ایشان در هنگام ظهور زمینه سازی می کنیم.

کتابخانه

  زندگی به سبک دین

در ستایش کم گویی
عادت داشت درباره هر مسئله ای بیش از اندازه صحبت کند. گاهی یک 
جمله را چندین بار تکرار می کرد و ساعت ها گفت وگوی تلفنی اش طول 
می کشید. کافی بود تلفن را بردارد و به کسی زنگ بزند، حتی متوجه 
گذشت زمان هم نمی شــد! پر حرف بودنش موجب شده بود برخی 
از دوســتان و حتی نزدیکانش گاهی تلفن هایش را بی پاسخ بگذارند، 
چون می دانســتند مکالمه ای طوالنی در انتظار آن هاســت و ممکن 
است بسیاری از کارهایشان عقب بیفتد. خودش هم قبول نداشت آدم 
پرحرفی است و بیشتر اوقات از دیگران دلخور می شد که چرا برایش 

وقت نمی گذارند و حرف هایش را با دقت گوش نمی دهند...
برخی از افراد مبتال به عادت پرحرفی و زیاده گویی هســتند. عادتی 
که شاید در نخستین ارتباط، دلچسب و حتی موجب جذب مخاطب 
شــود، اما پس از مدتی تبدیل به امری آزاردهنده می شود. پرحرفی 
نه تنها ممکن اســت بخش زیادی از زمــان خود فرد و دیگری را که 
بایــد به کارهای مهمی اختصاص بدهــد، ضایع کند که گاهی آلوده 
به سایر ویژگی های اخالقی ناپسند می شود. اینکه فرد وقتی بیش از 
اندازه درباره مسئله ای صحبت می کند ممکن است از دیگران نیز حرف 
بزند و آنچه بر زبان می آورد، غیبت باشد. یکی از دالیل اینکه در دین 
اسالم و در ارتباطات اجتماعی به کم گویی و گزیده گویی بسیار توصیه 
شده، همین مسئله است که فرد پس از مدتی ممکن است حرف های 
بیهوده ای بر زبان بیاورد یا درباره دیگری سخنی بگوید که حق الناس 
را شامل شود. از سویی دیگر زیاد صحبت کردن ممکن است، شأن و 
شخصیت خود فرد را نیز به مخاطره بیندازد. چون افرادی که پیرامون 
او زندگی می کنند پس از مدتی ممکن است به خاطر پرحرف بودنش 
از او دوری یا ارتباطات اجتماعی خود را با او کم کنند یا حتی در هنگام 
گفت وگو به حرف های او گوش ندهند و احترامی را که باید، برای او قائل 

نشوند. به قول شاعر گرانمایه سعدی:
سخن گرچه دلبند و شیرین بود/ سزاوار تصدیق و تحسین بود

چو یک بار گفتی مگو باز پس/ که حلوا چو یک بار خوردند، بس
از این رو هم از بعد اجتماعی و هم از بعد شخصیتی سزاوار است انسان 
نه آن قدر ساکت باشد که منزوی شده و از سوی اطرافیان کنار گذاشته 
شود و نه آن قدر پرحرفی کند که موجب آزار و رنجش باشد. امام موسی 
کاظم)ع( در این باره فرموده اند: کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما 
باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناه است.

  بیهوده گویی، یکی از آفت های زبان
از ســوی دیگر نه تنها باید دقت کرد که به اندازه ســخن گفت، بلکه 
باید به آنچه می گوییم توجه کنیم. مفید بودن حرف های ما ضرورتی 
است که برای حفظ شخصیت خودمان به آن نیازمندیم. البته برداشت 
اشتباه نشود که حتماً باید کتابی حرف زد و هر آنچه می گوییم گوهر 
باشــد یا اینکه چون قرار است سخن بیهوده نگوییم پس هیچ حرفی 
از دنیا و یا هیچ حرف مثالً خوشــایند و خنده داری نزنیم... نه، سخن 

گفتن اگر منافعی حتی مادی داشته باشد و یا مایه خوشحالی دوستان 
شود، بیهوده نیست. سخن بیهوده حرفی است که هیچ فایده ای برای 

هیچ کس ندارد و بدتر از آن نتیجه ای جز ناراحتی دیگران ندارد.
حضرت علی)ع( در کالمی آموزنده، از انسان هایی که گرفتار سخنان 

بیهوده اند، این گونه یاد می کند:
َعِجْبُت لَِمن یَتکلَُّم بِما ال یْنَفَعُه فی ُدنْیاُه و الیکَتُب لَُه اُْجَره فی اُْخراُه؛ در 
شگفتم از کسی که درباره چیزی سخن می گوید که نه در دنیا برایش 

سودی دارد و نه در آخرت پاداشی را نصیب او می کند.
به زبان آوردن سخنان بی فایده، حتی اگر گناهی را برای انسان در پی 
نداشته باشد، از آنجا که اوقات گرانبهای ُعمر را تباه می کند و آدمی را 
از یاد خداوند بازمی دارد، مایه ُخسران و خسارت در دنیا و آخرت خواهد 
بود. پرهیز از سخنان بیهوده که نه سود دنیایی دارد و نه منفعت اُخروی، 

ُحکم مسلم هر عقل سلیم است.

  دو گوش و یک زبان
نقل است که »از خردمندی پرسیدند: چرا کم سخن می گویی و بیشتر 
به سخنان دیگران گوش فرا می دهی؟ پاسخ داد: خدا به انسان دو گوش 

داده است و یک زبان؛ یعنی دو تا بشنو و یکی بگو«.
یکی از نشانه های انســان عاقل و دوراندیش، پرهیز از سخنان زیانبار 
و بیهوده اســت. فرد خردمند وقتی در خطرها و آفت های بسیار زبان 
می اندیشد، سکوت و کم گویی را در همه حال ترجیح می دهد. حضرت 
مولی الموحدین، علــی)ع( در این باره می فرماید: »إذا تَمَّ الَعْقُل نَُقَص 

الکالُم؛ آن گاه که عقل کامل شود، سخن کاهش می یابد«.
همچنین در احواالت آیت اهلل العظمی سید احمد خوانساری رحمه 
اهلل نقل شده است: »شــخصی نزد ایشان آمد و درباره موضوعی، 
یک ســاعت با ایشــان صحبت کرد؛ ولی ایشان تنها با یک کلمه 

»بله« جواب او را دادند«.
پس بدون شــک کم گویی و پرهیز از به زبان آوردن سخنان بیهوده و 

زیان آور، از ویژگی های صاحبان ِخرد و اندیشه است.
منبع: خبرگزاری رضوی

یادداشت

  تبیین مبانی معرفتی بیانیه گام دوم انقالب / بخش پنجم

آنچه یک تمدن را اسالمی می کند،  جهان بینی آن است

معارف: برای ارزش گذاری یک تمدن و نقطه شــروع و چینش آن، 
مؤلفه هایی چون رشــد علمی یا ضریب افزایش امنیت همه جانبه، 
بررسی می شود. اگر این فاکتورها در حال افزایش باشند، نشان از یک 
خیزش عظیم رو به رشد در حکومت اسالمی دارد. مالک دشمنان در 
سنجش میزان رشد تمدن اسالمی این موارد است و ااّل در حکومت 
وابسته ای چون حکومت پهلوی که امنیت آن مربوط به دیگران بود 
و از خالقیت و علم و دانش بومی در آن خبری نبود و اقتصاد در آن 
به وسیله تزریق پول های خارجی ثابت باقی می ماند، هیچ گاه تمدن 

رقم نمی خورد. 
چون ارزیابی های دشمن با شاخصه های تمدنی انجام می شود،  تغییر 
و تحول ایران اسالمی برای  آن ها حساسیت زاست، در غیر این صورت 
اگر واقعاً وضعیت جمهوری اسالمی رو به افول، خرابی و شکست بود، 
چرا باید کشــور های بزرگ دنیا برای مقابله با آن متحمل این همه 
هزینه و سرمایه گذاری شوند؟ اگر طبق آنچه برخی رسانه های معاند 
مدعی هستند حکومت اسالمی در حال تخریب است، این همه مقابله 
و مبارزه علنی برای چیست؟ تالش و محاسبه دقیق دشمن از اوضاع 
داخل و تشکیل اندیشکده های تخصصی برای بررسی وضعیت ایران و 
شیعه در جهان، به دلیل احساس قوی  شدن بنیان های اصلی حرکت 

تمدن اسالمی است.
آنچه رهبر معظم انقالب بر آن تأکید دارند این است که 40 ساله دوم 
انقالب، زمان تشکیل تمدن بزرگ اسالمی است که زیرساخت های 
آن تولید شده و مراحل تشکیل این تمدن عظیم خدامحور از جمله 

امنیت، استقالل،  علم و دانش نیز محقق شده است. 
»اما آنچه من می خواهم بگویم این است که این راه طی شده، با همه 
اهمیتش فقط یک آغاز بوده اســت و نه بیشــتر. ما هنوز از قله های 
دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قله ها دست یابیم. ما اکنون حرکت 
را آغاز کرده و با شــتاب پیش می رویم ولی این شتاب باید سال ها با 
شــدت باال ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود«. برای جبران 
این عقب ماندگی و آغاز نقطه رقابت، باید از مرزهای کنونی دانش در 

مهم ترین  رشته ها عبور کرد؛ بنابراین در ابتدا باید دانست:

1. مهم ترین رشته های امروزی چیست و میزان اهمیت آن ها چگونه 
دانسته می شود؟

2. رشــته های تأثیرگذار در آینده کدامنــد و چگونه می توان برای 
دستیابی به آن حرکت کرد؟

3. اولویت انتخاب رشــته در دانشگاه ها،  فضای حوزه و فعالیت های 
پژوهشی کدام است؟

4. راهکارهای ُخرد و کالن برای جهش علمی در کشور چیست؟
5. هدف از کســب این علم و دانش و پژوهش باید در چه راستایی 

قرار گیرد؟
6. برای تمدن سازی باید به سمت کدام دانش و پژوهش پیش رفت؟

 باید به دنبال دانش های تمدن ساز بود
چنانکه بیان شد علم و فناوری سبب تولید قدرت و زمینه ساز ایجاد 
تمدن اســت. تمدن به مجموعه ای از نظام های به هم پیوسته پایدار 
گفته می شــود. اگر جامعه ای برتر نباشد،  پایدار نیز نخواهد بود و در 
مبارزات و رقابت ها به شدت آسیب پذیر است؛ بنابراین برای رسیدن 
به پایداری و داشــتن امنیت،  چاره ای جز برتر بودن وجود ندارد که 
این برتری به وســیله علم و قدرِت حاصل از دانش و پژوهش ایجاد 
می شود؛ بنابراین نخســت باید به دنبال دانش های تمدن ساز بود تا 
به این تمدن، برتری و قوت مقابله با دیگران و ایســتادگی در برابر 

دشمنان بدهد.
تفاوت تمدن اسالمی با تمدن های غیراسالمی در اهداف آن هاست. 
اگــر از نگاه تمدنی به کشــورهای به اصطالح پیشــرفته امروزی 
نگاه شود،  در جوامع آن ها ســاختارهای منظم تر، روابط آماده تر و 
بســترهای فراهم تری برای رشــد و رفاه در جامعه وجود دارد، اما 
چون اسالمی نبوده و در حقیقت به دنبال خدا نیستند، این توسعه 
و پیشرفتشــان چیزی جز عقب ماندگی نیســت. علوم مهندسی و 
پزشــکی و نظامی ذاتاً خنثی هستند و نمی توان به آن ها شاخصه 
اسالمی و غیراسالمی بودن را تطبیق داد؛ زیرا فناوری های پیشرفته 
را در مســیر الهی و غیرالهی می توان به کار گرفت؛ اهدافی که این 
علوم در خدمت آن قرار می گیرند، به آن ها حیثیت اسالمی و غیر 
اسالمی می دهد. اگر این ساختارها در مسیر تکامل انسان و در راه 
تقرب الی اهلل قرار گیرد، تمدن اســالمی شکل گرفته است، اما اگر 
این ابزار و تجهیزات در مســیر توجه به دنیا و دادن اســتقالل به 
انسان و دور کردن او از خالق هستی قرار گیرد، تمدن غیراسالمی 
به وجود آمده اســت. به عبارت دیگر، آنچه یک تمدن را اســالمی 
می کند،  نگاه آن به عالم هستی و چگونگی تفسیر آن از جهان است 
که جایگاه انسان را در نظام عالم خلقت توضیح داده و رابطه مخلوق 
بــا خالق را بیان می کند و یک جهان بینی و دیدگاه صحیح در باب 

هست و نیست ها تنظیم می نماید.
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   ملیحه جهانبخش   حجت االسالم محمدحسن وکیلی

 معارف/ مریم احمدی شیروان  چادر بخش مهمی از پوشش و 
نماد زنان ایرانی به شمار می رود، اما در میان دغدغه های فرهنگی 
مسئوالن آن هم در روزهای آغازین سال تحصیلی مدارس، حوزه ها 
و دانشگاه ها انگار هنوز جایی برای خود پیدا نکرده است. افزایش 
چند برابری قیمت این محصول فرهنگی و دینی حکایت از اشرافی 
شدن آن دارد. کاالیی که افزایش نرخ آن با کمرنگ شدن ارزش ها 

و پایین آمدن توجه به فرهنگ در جامعه ارتباطی مستقیم دارد.
این روزها که تهیه ملزوماتی مانند لباس فرم، نوشت افزار و شهریه 
برای خانواده دانش آموزان دشوار است، تهیه چادر برای دخترانشان 
سختی مضاعفی به همراه داشته و سبب شده خانواده ها در جنگ 
بین مسائل اعتقادی و مشکالت اقتصادی قرار بگیرند. فضایی که 
جای خالی مدیران و دستگاه های اجرایی و نظارتی بیش از همیشه 

به چشم می آید.
   

  پوشش اسالمی زنان، بی حامی مانده است
الله افتخاری، عضو جبهه پیروان خط امام و 
رهبری با بیان اینکه ساالنه 50 میلیون متر 
مربع پارچه چادر مشــکی در ایران مصرف 
می شــود که بیش از دو ســوم آن وارداتی 
است، می گوید: مسئوالن برای بسیاری از 

اقالم که شاید ضروری هم نباشند، یارانه پرداخت می کنند اما برای 
چادر که پوشش ملی و حجاب بسیاری از زنان و دختران کشورمان 
است گامی برنمی دارند. پوششی که نماد مقاومت و استقالل در دنیا 
شناخته شده، در سال تقویت و حمایت از تولید ملی بی حامی مانده 

است. به نظر می آید دستی پشت این کار است.
او به روزهای اول مهر و الزام خانواده ها برای تهیه لباس مناســب 
دختران اشــاره کرده و بیان می کند: تهیه چادر در کنار پرداخت 
هزینه های ورود به مدرسه، هزینه مضاعفی را به خانواده تحمیل 
می کند و سبب می شود آن ها برای حفظ هویت خود دچار تردید 
شــوند. چندی پیش تشکل های مردم نهاد نهضتی را راه انداخته 
بودند که چادر کهنه تحویل گرفتــه و چادر نو تحویل می دادند. 
حاال هم با توجه به گرانی چادر الزم اســت خیران و بازاریان برای 
کارهایی که ممکن اســت دولت نتواند یا اراده انجام آن را نداشته 
باشــد، پای کار بیایند.عضو جمعیت زنان انقالب اسالمی تأکید 
می کند: مردم و خانواده ها باید کمک کنند تا لباســی که پرچم 
عزت، کرامت و آزادگی زنان است زیرسؤال نرود. از طرف دیگر هم 
باید تولیدکنندگان پای کار آمده و مسئوالن و نمایندگان مجلس 
در صحن علنی و کمیسیون ها به حل کردن مشکل گرانی چادر 
بپردازند. باید دید شــورای عالی انقالب فرهنگی چقدر نسبت به 
این مسئله توجه داشته است. ما کشوری هستیم که توانسته ایم به 
ریزترین موارد مربوط به اتم دست پیدا کنیم اما در این همه سال 

نتوانســته ایم پوششی که از قرن ها پیش لباس زنان بوده را تولید 
کنیم. به نظر می رسد مشکل در این زمینه بیشتر فرهنگی است.

 مدیران دغدغه حل مشکل حجاب برتر را ندارند
اما حجت االســالم سید اسماعیل باقری، اندیشمند بحث حجاب 
معتقد است، مشــکل گرانی چادر یک مسئله چند وجهی است. 
او می گوید: یکی از این موارد سوءمدیریت است. در سال های اخیر 
کشــور با تحریم های بسیاری روبه رو شد به طوری که بسیاری از 
اقالم ضروری مردم که وابســته به واردات بود با کمبود، گرانی و 
تورم شــدید روبه رو شد. افت و خیز دالر و وابستگی قیمت پارچه 
چادر وارداتی به دالر، اصلی ترین علت گرانی چادر و پارچه چادری 
اســت، اما در سطح مدیریت جامعه توسط دولت به نظر می رسد 
مدیران تصمیم گیرنده گرانی چادر را هیچ گاه از اولویت های اصلی 
جامعه حساب نکرده اند. به بیانی دیگر یا در تصمیم مدیران برای 
گرانی چادر عمدی در کار اســت یا مدیران اصالً در این خصوص 

دغدغه ای ندارند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه به مافیای واردات نیز اشاره کرده و 
توضیح می دهد: امروز تمام فناوری تولید پارچه چادری با کیفیت 
و طرح های متنوع مطابق با ذائقه بانــوان ایرانی در ایران موجود 
است، اما با تأســف، واردات بی رویه و عدم حمایت از تولیدکننده 
داخلی سبب بروز مشکالت این حوزه شده است. در بحث واردات، 
تخصیــص نیافتن ارز دولتی به پارچه چادری، واردات با ارز آزاد و 

قاچاق این نوع پارچه سبب ایجاد شبکه های سودجو شده است که 
به هر نحو مانع از تولید این نوع پارچه در ایران می شوند.

این مبلغ فرهنگی با اشاره به جریان نفوذ بیان می کند: به موازات 
گرانی چادر در این ســال ها، هجمه ها هم افزایش پیدا کرده است. 
دختران خیابان انقالب، چهارشــنبه های ســفید، طرح حجاب 
اختیاری، نه گفتن به حجاب، ارائه پوشش های ضد فرهنگ مانند 
مانتوهای جلو باز، رفتن دختران به ورزشــگاه، ترویج بی بندوباری 
در تولیدات رسانه ای، اختالط و اجرای برنامه های مخالف با شئون 
اسالمی در مدارس، پیش دبستانی ها و کودکستان ها مانند اجرای 
موســیقی های غیرمجاز و رقص و پایکوبی به بهانه های مختلف؛ 
همه و همه خبر از خواب و غفلت مسئوالن و اقدام سازمان یافته 
دشمن علیه حجاب و تأثیر جریان نفوذ بر تصمیم گیری مسئوالن 

و نهادهای مرتبط دارد.

 کشف حجاب نرم در حال وقوع است
این همه در حالی اســت که حجاب برتر را 
چادر می دانیم زیرا در شاخصه های پوشش 
عفیفانه نماد بهتری دارد و فلسفه پوشش 
عفیــف در چــادر به مراتب بهتر از ســایر 
پوشش ها خود را نشان می دهد. پس وظیفه 

حاکمیت است که زمینه فرهنگی، اقتصادی و انگیزشی استفاده 
بیشتر از آن را مهیا کند؛ اما در عمل این گونه نیست.

حجت االسالم سید محمدمحسن دعایی، دبیرکل جبهه فرهنگی 
عفاف و حجاب در ادامه و در خصوص دالیل گرانی چادر می گوید: 
دولت نه تنها به رفع مشکل کمکی نمی کند که حتی دقیقاً در نقطه 

معکوس قرار دارد و خود یکی از دالیل گران شدن چادر است.
او اضافه می کند: با گران شــدن پارچه چــادر، عمالً بخش قابل 
توجه بانوان عفیف از استفاده آن محروم می شوند. در کنار آن هم 
حرکت های خائنانه ای برای فرهنگ سازی بی عفتی و بی حجابی در 
فضای مجازی در حال انجام اســت. با گرانی چادر باید به شــکل 

توطئه برخورد کنیم و بدانیم این گرانی، همان کشف 
حجاب نرم است.

دبیــر مجموعه فرهنگی عفــاف و حجاب توضیح 
می دهد: وقتی کاالی فرهنگی ضروری برای عمل 
بــه آیات قرآن و فرهنگ بومی و ایرانی گران شــد 
پس طبیعی اســت که بخش های قابل توجهی از 
جامعه، توان خرید آن را از دست  دهند. به بیانی، با 
حرکت نرم به سمت بی حجابی در حرکت هستیم. 
اصلی ترین عنصــر در این حرکت، دســتگاه های 
سیاست گذاری و مدیریتی کشور هستند. با ُحسن 
ظنــی که به کالن حاکمیت داریم آن ها را به عمل 

عمد متهم نمی کنیم اما در نیت این مسئله تفاوتی ندارد. این کار 
چه عامدانه و چه جاهالنه باشد برای جامعه مشکل ایجاد می کند و 
تهیه یک چادر که بین 300 هزار تا یک میلیون تومان هزینه دارد 

برای عمده بانوان و دختران ما مشکل است.

  تعرفه گمرکی چادر برداشته شود
این فعال حوزه حجاب که راهکارهایی نیز برای رهایی از این مشکل 
دارد، می گوید: با توجه به اینکه 90درصد چادر ایران وارداتی است، 
چگونه دستگاه سیاست گذاری صنعت از توسعه کارخانجاتی که 
کاالی فرهنگی ضروری واجب المصرف را برای نصف جامعه تولید 
کند، غافل شده است تا حدی که اکنون در کشور تنها یک کارخانه 

تولید پارچه چادر وجود دارد.
حجت االسالم دعایی تصریح می کند: گران فروشی برخی افراد نیز به 
مسئله دامن می زند. دیگر اینکه چطور دولت برای کاالهای ضروری 
ارز اختصاص می دهد اما برای این کاالی ضروری فرهنگی ارز الزم 
تخصیص داده نمی شود. می توان برای کنترل اوضاع از ارز نیمایی 
اســتفاده کرد که تأثیر معناداری در قیمت چادر مورد نیاز جامعه 
خواهد داشت. او در پایان تأکید می کند: باید دولت، تعرفه گمرکی 
32 درصــدی را از این کاالی فرهنگی بردارد که اگر این کار انجام 
شود، 100 هزار تومان از قیمت هر چادر کاسته می شود. الزم است 
خیران، اوقاف و نهادهای قانون گذاری و دولتی در این موضوع مهم 

دخالت کرده و به نقش خود در این عرصه عمل کنند.

همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی، قدس در گفت وگو با کارشناسان حال این روزهای چادر مشکی و حجاب برتر را بررسی می کند

گره قیمت چادر بر سبک زندگی دینی

یا در تصمیم 
مدیران برای 

گرانی چادر عمدی 
در کار است یا 

مدیران اصاًل در این 
خصوص دغدغه ای 

ندارند

بــــــرش

AND

٩٨٠٨٤٦٤

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت اول موضوع قانون  ــورخ1398,06,30 هيئ ــماره 139860306010001824م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــيرزن فرزند  ــى ش حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كريم كاوس
ــماره شناسنامه 649 صادره از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 124,85  براتعلى بش
ــع در اراضى يعقوب  ــك  اصلى  بخش دو قوچان واق ــمتى از پالك996 فرعى ازي ــع  قس مترمرب
ــيرزن  محرز گرديده است.لذا به منظور  ــى كربالئى ش ــمى آقاى موس آباد خريدارى از مالك رس
ــخاص نسبت  ــود در صورتى كه اش اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت  تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

1398114406010000039  آ-9808385
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,7,7

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,7,22
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139860306015004337- 1398/07/01 هيئت اول موضوع قانون تعيين  ــر راى ش براب
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــرين عمرى جهان آبادى به شناسنامه شماره  ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى نس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت  487 كد ملى 0731396162 صادره تايباد فرزند عثمان در شش
ــهد حوزه ثبت  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 283 اصلى واقع در خراس 130 متر مربع پالك ش
ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رمضان بيابان گرد و قسمتى از پالك محرز گرديده است. 
ــود در صورتى كه  ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا به منظور اطالع عم ل
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  اش
ــيد، ظرف مدت  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س در ص

شد. 9808383
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/07/07 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/22

مهدى حسين زاده 
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139860301060002283هيئت اول/موضوع قانون تعيين  ــمى برابرراى ش فاقد سند رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى ياسين مقيمى تيمورفرزند محمد بشماره 
ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى درآن  ــنامه.صادره ازورامين در دودانگ مشاع ازشش شناس
ــاحت36 /1027مترمربع پالك شماره30فرعى از1 اصلى  ــتثناى بهاى ثمنيه اعيانى به مس به اس
ــاعى  ــليمانقلى خان تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مش ــع درقريه خيرآباد س واق
ــاد98/220/51127  ــى تيمورونامه جه ــين مقيم ــاعى مالكانه متقاضى ياس ــهمى مش درازاى س
ــت به  ــب دردو نوب ــوم مرات ــالع عم ــه منظوراط ــت لذاب ــده اس ــرز گردي مورخ1398/3/25مح
فاصله15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض 
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  تس
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروع ــى تقديم نمايند بديهى اس قضاي

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 418ث/م الف آ-9808264
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/7/7

 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/7/22  
ازطرف رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

((︑︖︡︡ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای))
 ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀دآ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب ︫︣ی و ا︨︐︀﹡﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹙﹫︀ت 

.  ︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ران ذ﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ را ﹏ذ ﹤︪︣و﹞

ف
دي

ر

مدت موضوع
اجرا

مبلغ برآورد اوليه
به ريال

مبلغ تضمين شركت در
نوع تضمين شركت در رتبه و رشته مورد نيازفرآيند ارجاع كار به ريال

فرآيند ارجاع كار

1

راهبرى، تعمير ، نگهدارى و بهر ه بردارى از 
انشعابات , شبكه هاى جمع آورى و انتقال وتأسيسات 

فاضالب درمحدوده منطقه 1 شهرستان مشهد                                     
(با ارزيابى كيفى)

 36
55/429/881/4002/772/000/000ماه

حداقل رتبه 2 گواهى صالحيت                      
بهره بردارى ونگهدارى از شبكه هاى 
فاضالب صادره از شركت مهندسى آب 

وفاضالب كشور
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2

راهبرى، تعمير ، نگهدارى و بهر ه بردارى از 
انشعابات , شبكه هاى جمع آورى و انتقال وتأسيسات 

فاضالب درمحدوده منطقه 2-4 شهرستان مشهد                            
(با ارزيابى كيفى)

 36
52/731/480/7102/637/000/000ماه

حداقل رتبه 2 گواهى صالحيت                    
بهره بردارى ونگهدارى از شبكه هاى 

فاضالب صادره از شركت مهندسى                  
آب وفاضالب كشور

12 ساخت دال هاى بتنى پيش ساخته (با ارزيابى كيفى)3
5 ابنيه 8/204/065/919411/000/000ماه

4
عمليات نصب انشعابات و توسعه شبكه فاضالب به 

صورت پراكنده و غير پراكنده در سطح منطقه سه به 
همراه تامين لوله و لوازم فاز 10                                    
5 آب يا تاسيسات وتجهيزات84/005/161/650201/000/000 ماه

 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀در ︨ــ ︀ و ︡د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︪ــ ﹏﹞ ٩٨/٧/٩ از ️︀︽﹛ ﹩﹎درج آ ــ️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر﹁︀ــ﹏ در﹞ و ــ١-︑︀ر
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ️﹁︀در ﹏︋︀﹇ http://iets.mporg.ir

٢-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ( رد︿ ١ و ٢ و ٣ ) : ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٣ و ︋﹥ آدرس ﹝︪︡، ︠﹫︀︋︀ن 
. ٣٧٠٠٨١٢۴ ﹟﹀﹚︑ ، ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︪︡﹞ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ﹟﹫︴︧﹚﹁ ،﹟﹫︴︧﹚﹁

٣-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ رد︀︎ : ۴ ︿︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٠ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡، ︠﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟، ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ ٢۶، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ 
︫︡︀︋ ﹩﹞ ︪︡﹞ آب و ﹁︀︲﹑ب

۴-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀دات از ︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
︤﹨-۵﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۸۴
۳۸

 ﹩︧﹢﹡ ︣ه︢ آ﹎﹩ ا︨︐﹀︀ده از ﹅ ︑﹆︡م و︎ 
﹑﹝️ ︑﹢س   ︨︦︣د  ︎️﹋︣  ︫﹤︀﹞︣  ︨︩ا﹁︤ا

 ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٣١٢۵و︫  ︀ص)︋﹥︫   ︠﹩﹞︀︨)
١٠٣٨٠٣٨۵٩٠١ ﹩﹚﹞

 ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ ر︨︀﹡︡ه  
﹝﹫︪﹢د ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹎︤ارش ︑﹢︗﹫︡﹞ ️﹫﹨ ﹩︣ه 
︀زرس و ︧︀︋︣س ﹝︐︣م   ︋︡﹫︀︑ رخ ٩٨/۵/١۴ و﹢﹞
و ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹  ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ٢٠/۶ /٩٨ 
 ︰﹢﹀︑ و ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ــ ︩ا﹁︤ا ︉﹢︭︑ ﹟﹝︲
 ️︀﹠︻ ︀ ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋  ا︠︐﹫︀ر ︻﹞﹙﹩ ﹡﹞﹢دن آن︋ 
 ﹏ذ ︳اد١۶١ ا﹜﹩ ١٧٢ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ︋︀ ︫ــ︣ا﹢﹞ ﹤︋

﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️
١/︨ــ︣﹝︀﹥ ﹁︺﹙ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ١٧۴/٧٠٠/٠٠٠ رــ︀ل 

︀﹡︀م  ︋﹩﹛︀١٠٠/٠٠٠ر ﹜︨ ١٧۴٧ ﹤︋  ﹜︧﹆﹠﹞
٢/ ﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ١٣٠/٨٠٠/٠٠٠ ر︀ل

٣/﹝ــ﹏ ا﹁︤اــ︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ : ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀ل ︫ــ︡ه 
︨︀﹝︡اران

﹩﹛︀١٠٠/٠٠٠ ر ﹜ ︀م١٣٠٨︨   ︨︩۴/︑︺︡اد ا﹁︤ا
ا﹁︤اــ︩  از  ︎ــ︦   ﹤︀﹞︨︣ــ ا﹁︤اــ︩  ۵/﹝︊﹙ــ︼ 
 ﹜ــ︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋ــ﹥ ٣٠۵۵ ︨ــ٣٠۵/۵٠٠/٠٠٠ ر

١٠٠/٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م
﹥ ﹡︧︊️ ﹝︴︀﹜︊︀ت ا︨️ /۶﹅ ︑﹆︡م︋ 

ــ︣﹋️ ﹋﹥  ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م︫  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹅ ︑﹆︡م ︠﹢د ﹝﹫︊︀︫﹠︡ ︸︣ف   ︋﹏︀﹞
ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥   ︋﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ــــ︡ت ۶٠ روز از ︑︀ر﹞
                   ︨︡︣ــ︐︀ن  ﹝︪ــ︫ ︋ــ﹥ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در
و﹋﹫﹏ آ︋ــ︀د٩  ا︋︐ــ︡ای ︠﹫︀︋︀ن ﹝ــ︡رس ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ 
︑︭︭﹩ د︪﹞ ️︋︀︡ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝﹆︣ر 

و ﹐زم را ︋﹥ ︻﹞﹏ آور﹡︡.
/ع ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 

۹۸
۰۸
۴۵
۵

ر﹡ــ﹌   ١٣٩۵ ﹝ــ︡ل  ︨ــ﹞﹠︡  ︠ــ﹢دروی  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
٨۴۶ص٩۴  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  رو︾﹠ــ﹩  ︨ــ﹀﹫︡ 
ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 147H0199831 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️                            ︋ــ﹥   NAACJ1JE0GF313611 ︫︀︨ــ﹩ 
︫﹞︧ــ﹩ ا﹜︧ــ︀دات ر﹁﹫﹅ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۸
۴۴
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای 
﹞︀ره  ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧۶۵و٨٣ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤  ︋﹉﹫﹛︀︐﹞
 S1482288297740 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر 3019525 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧ــ﹙﹛ ﹡︀د﹡﹫︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۸
۴۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ع ۹
۹۸
۰۸
۴۶
۳

فراخوان مزايده
نوبت اول 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣دارد در﹝︀﹡﹍︀ه ︑︭︭ــ﹩ ﹎﹙︊︀ر را 

 ﹏﹞ ــ﹢رت ا︗︀ره  ︮ ﹤ از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ 
︋﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤اــ︡ه ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ۵٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴، از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه  ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝︤ا︡ه   ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝︤ا︡ه ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ️ و در﹝︀ن ﹠︀ران︋  ︡ا︫ــ ــ︊﹊﹥︋  ︧ــ︀︋︡اری︫ 

︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٧/٧ ︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀را﹡︐︪︀ر﹝︤ا ︀ر︑ *

* ﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٧/١٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٧/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه: ٩٨/٧/٢٢ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
﹡ــ︀م:    ️ ︔︊ــ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر: ٠٢١۴١٩٣۴ و د﹁︐ــ︣ 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول
﹤﹝︣﹋ ︣︔﹢﹋ ︀د︑ا ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︀و︺︑ ️﹋︫︣

﹝ــ﹢رخ    ︫ــ﹠︊﹥   روز  در  اول  ﹡﹢︋ــ️  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  در  ︫ــ︣﹋️  ︗ــ️  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
ــ︣وژه ا︑ـ︀د،                                                              ︪ــ️︎  ﹢︫ــ︣﹁︐︀ر،︎   ︠︡﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫ ــ︀︻️:١۶:٠٠ وا﹇ــ︹ در ۴۵ ﹝︐︣ی ﹡﹢﹇︴︀ر،︠   ︨ ٩٨/٠٨/١١

.︡ا﹝︀م ر︲︀ (ع) از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ ︡︖︧﹞
د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥:

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس

٣-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٨-٩٧
﹠︪﹫︎ -۴︀د و ︑︭﹢︉ ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ٩٩-٩٨

۵- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
۶-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

٧- ا︠︐﹫︀ر ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡﹢ع ︨︀︠️(ا﹝︀﹡﹩ ﹋︀ری ︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری و...) ︋﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٨- ︑︽﹫﹫︣ آدرس ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩

٩-︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︠︣اج ا︻︱︀ی ︋︡﹨﹊︀ر
داو︵﹙︊︀ن ﹡︀﹝︤دی ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ︋︀زر︨ــ﹩ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ ﹨﹀️ روز 
﹝﹙ــ️ دار﹡︡ ︋︀ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹐زم، ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︔︊️ ﹡︀م ﹡﹞︀﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻︱︀﹫﹊﹥ ا﹝﹊︀ن 
︱﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ ﹁﹢ق را ﹡︡ار﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٨/٩ ︋︣ای ︱﹢ر در ا﹟ ︗﹙︧ــ﹥ ︋︀︑﹀︀ق 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩﹡︋︣ای ا︠︢ ︋︣﹎﹥ ورود ︋﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و ﹟︤﹍︀︗ ︣د﹁
﹤﹝︣﹋ ︣︔﹢﹋ ︀د︑ا ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۸
۴۶
۱
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
برای بخشی از اموال بانک ها خریداری وجود ندارد

محمدعلی دهقان دهنوی،  خبر آنالین: 
معــاون وزیر اقتصاد گفت: ایــن انتقاد به 
بانک هــا مطرح بود که برخــی از بانک ها 
مسکن را احتکار کرده اند تا در دوره افزایش 
قیمت ها بفروشــند؛ میزان مســکنی که 
بانک ها خریده و احتکار کرده اند به قدری 
نیست که در بازار اخالل ایجاد کند. طبق 
قانون، بانک ها اموال خود را به مزایده گذاشته اند و تکلیف قانونی خود را انجام داده اند، 

اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده است. 

توجیه تعهدات معوق ایران خودرو و سایپا با »فورس ماژور«
عصر خودرو: دبیر انجمن خودروســازان ایران با بیان اینکه تعهدات معوق به دلیل 
تأمین نشــدن قطعه و کمبود نقدینگی است، گفت: ارسال نشدن قطعات مورد نیاز 
خودروســازان مصداق فورس ماژور قرارداد است، در چنین شرایطی خودروسازان به 
مشتریان پیشنهاد داده اند که یا سود مشارکت دارای تداوم باشد یا خودرو جایگزین یا 

اصل پول را با سود دریافت کنند؛ امیدواریم مردم به خودروسازان کمک کنند.

سیاست هیجانی دولت، بازار سنگ آهن را به هم ریخت 
تســنیم: مهرداد اکبریان، رئیس هیئت 
مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه 
از ابتدای امســال دولت بــا اعمال عوارض 
بازدارنــده و ممنوعیت صــادرات، فعالیت 
معادن را با تهدید مواجه کرد، گفت: دولت 
عوارض پلکانی که در سال ۹۸ به ۱۰درصد 
می رســید را با ۲۵درصد نقض کرد؛ همه 

این ها سبب فرار سرمایه گذار از بخش معدن خواهد شد.

 امکان تأمین هزینه های تفکیک وزارت صمت 
برای دولت وجود ندارد 

شفقنا: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تشکیل وزارت 
بازرگانی در کشــور هزینه قابل توجهی را می طلبد و امکان تأمین اعتبار هزینه های 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی برای دولت وجود ندارد. برخی ها 
می گویند ساختمان ها و امکانات وزارت بازرگانی سابق وجود دارد؛ بدین شکل نیست، 
چرا که تغییر تابلوها، تغییر و چاپ سربرگ ها و جابه جایی اسباب و لوازم کار وزارتخانه 

اعتبار قابل مالحظه ای نیاز دارد.

قله ۳۲۰ هزار واحد هم توسط شاخص بورس فتح شد 
تســنیم: شــاخص بــورس، در جریان 
معامالت دیروز بازار سرمایه ارتفاع۳۲۰هزار 
واحــد را فتح کــرد. تعــداد ۲ میلیارد و 
۹۸۹میلیون ســهم و حق تقــدم به ارزش 
یک هزار و۹۹ میلیــارد تومان در ۳۰۰هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با ثبت رشد ۵هزار و ۸۰4 واحدی تا 
ارتفاع ۳۲۰هزار و ۲۱۳واحد پیش رفته است. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار 
سهام نیز تا ظهر شنبه توسط نمادهای معامالتی فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات ایرن و 

معدنی و صنعتی گل گهر رقم خورده است.

راه اندازی دوباره یک کارخانه روغن نباتی 
ایران آنالین: کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با 
اشاره به مشکالت کارگران روغن نباتی جهان گفت: این بنگاه  اقتصادی که به دالیل 
مشکالت ناشی از تحریم ها و کمبود مواد اولیه و نقدینگی مدتی تعطیل  بوده به زودی 
فعالیت تولیدی خود را از سر خواهد گرفت. در این بنگاه  اقتصادی حدود ۱۰۰ کارگر 

مشغول به کار هستند. 

رتبه بندی بانک ها از سوی بانک مرکزی
مهر: یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: 
طبقه بندی بانک ها در حال انجام اســت و 
بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک 
مرکزی فعالً اجازه اطالع رسانی در مورد آن 
را ندارد؛ ولی کار در حال انجام اســت و با 
جدیت از سوی عبدالناصر همتی پیگیری 
و گزارش های مرتبط با آن از بانک ها گرفته 
می شود. این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی این 

است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.

 مجلس باید جواب دهد
چرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد؟

نود اقتصادی: علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیســه مجمــع واردات گفت:  باید از 
سیاســت گذاران و نمایندگان مجلس پرســید چرا 6 ماه پیش طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی تصویب نشــد؟ اکنون چه اتفاقی افتاده که آقایان به این نتیجه رســیدند؟ 
هزینه این 6 ماه تأخیر و نابســامانی هایی که در بازار شاهد بودیم؛ از گوشت گرفته تا 

لوازم التحریر را چه کسی باید پرداخت کند؟

بیت کوین ۲۲ درصد از ارزش خود را از دست داد
خبرفارســی: اولیــن و مهم تریــن ارز 
دیجیتالی جهان بیش از ۲۰ درصد سقوط 
کرد و بــه 7 هزار و 7۵7 دالر رســید که 
پایین ترین قیمــت آن از ماه ژوئن تاکنون 
اســت. تحلیلگران می گویند این ســقوط 
قیمت به علت ارائه ناموفق ویژگی جدیدی 
برای معامله بیت کوین اســت که ســبب 
شکسته شدن سطح تکنیکال قیمت آن شد. این ویژگی که باکت نام دارد، به عنوان 
راهی برای جذب سرمایه گذاران جدید بیت کوین که ممکن است در مورد تجارت آن 

در بورس ها محتاط باشند، معرفی شده است.

تغییر قانون تجارت فعالً منطقی نیست؛ دست نگه دارید
ایسنا: حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد گفت: در شرایطی که 
رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم های بین المللی قرار دارد، 
پرداختن به الیحه ای مانند تجارت که می تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش 
تغییر کند منطقی به نظر نمی رسد. او ادامه داد: مجلس به جای اینکه زمان و انرژی 
خود را در بررسی الیحه تجارت یا ایجاد دوباره وزارت بازرگانی صرف کند، بهتر است 

در این شرایط تحریمی روی موضوعات مهم تری متمرکز شود.

گمرک را هم به وزارت بازرگانی جدید بدهید
ایسنا: محمــد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: با توجه به اهمیت نقش 
گمرک در تجارت کشــور، این انتظار وجود دارد که با تأسیس وزارت بازرگانی، تمام 
دستگاه های مربوط به این حوزه، در یک وزارتخانه تجمیع شوند و در این زمینه انتقال 
گمرک از وزارت اقتصاد به بازرگانی می تواند بخشی از ناهماهنگی ها و بی نظمی های 

سال های گذشته را کاهش دهد.

٦٤٧هزار فقره چک در مرداد ماه برگشت خورد
ایلنا: براساس آمار بانک مرکزی حدود 7 میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۸6.6 
هزار میلیارد تومان در مرداد ماه در کل کشور مبادله شد که ۱۲.۵ درصد این میزان 
برگشت خورد.حدود 647هزار فقره چک به ارزشی افزون بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در 
مردادماه ۱۳۹۸ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه گذشته از نظر 

تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۲.۸ درصد کاهش نشان می دهد.

 پیگیری برای تأسیس
 بانک تعاونی سهامی عام 

 سهم بازار تخم مرغ ایران 
به ترکیه رسید

۲۰ درصد اعزام نیروی کار به 
عراق از طریق کاریابی ها

تأمین مالی 5 هزار میلیارد 
تومانی دولت در بورس انرژی

استفاده از حساب های اجاره ای 
جرم به حساب می آید

تسنیم: معاون وزارت تعاون 
با اشــاره به پیشــنهاد برای 
تأسیس بانک تعاونی سهامی 
عام گفت: قوانین بانک و بیمه 

خاص است. در حال پیگیری برای تأسیس بانک 
تعاونی سهامی عام هستیم، در این زمینه به تازگی 
پیشنهادهایی ارائه دادیم و در حال مذاکره هستیم. 
محمد کبیری درباره ایجاد بانک تعاونی سهامی عام 
گفت: مذاکره در قالب نظارت هوشمند برای ایجاد 

تعاونی های اعتبار روستایی در حال انجام است.

رئیس  نبی پــور،  ناصر  مهر: 
مرغ  اتحادیه  مدیــره  هیئت 
تخم گذار با بیان اینکه صادرات 
تخم مرغ متوقف شده، گفت: 

در سال جاری تنها ۱۳ هزار تن تخم مرغ از کشور 
صادر شــد .وی با بیان اینکه کشورهای مقصد از 
جمله عراق و افغانستان تمایلی به واردات تخم مرغ 
از ایران ندارند، اضافه کرد: دلیل این مسئله تداوم 
نداشتن صادرات از سوی ایران است و کشورهای 

مقصد، ترکیه را جایگزین ما کرده اند. 

ایرنا: بابک هاشمی پور، عضو 
هیئت مدیــره کانون کاریابی 
کشور درباره اعزام نیروی کار 
به عراق، گفت: بیشتر این افراد 

با ویزای توریستی وارد عراق می شوند و تنها ۲۰ 
تا ۳۰ درصد اعزام ها از طریق دفاتر کاریابی است.

مشــکلی که هم اکنون کارگران دارند این است 
که به علت حضور بیش از اندازه نیرو در کارهای 
عمرانی و ساختمانی، افراد به سختی شغل مناسب 

پیدا می کنند.

ایبنا: سید علی حسینی، مدیر 
عامل بورس انرژی ایران گفت: 
با پایــان موفقیت آمیز عرضه 
اولیــه 6۰۰ میلیــارد تومانی 

اوراق سلف موازی استاندارد مبتنی بر نفت خام در 
بازار مشتقه بورس انرژی ایران، حجم تأمین مالی 
دولت از این بازار در کمتر از ۳۰ روز گذشته به ۵ 
هزار میلیارد تومان رسید. عرضه اولیه یک هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان از این اوراق نیز سوم مهر ماه 

انجام شده بود.

اقتصــاد آنالین: حســین 
تاجمیــر ریاحــی، مدیر کل 
مالیاتی  امور  حقوقی سازمان 
گفت: اســتفاده از حســاب 

اجاره ای بدون تردید برای مخفی کردن مبادالت 
مالی در پــی اقدامات مجرمانــه و در تعارض با 
شفافیت است. اگر واگذاری حساب بانکی یا کارت 
بازرگانی افراد به دیگران، منجر به تسهیل در وقوع 
جرم شود، صاحب حساب هم به عنوان معاونت در 

جرم، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

چهره خبر
مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی:مدیر عامل بورس انرژی ایران گفتعضو هیئت مدیره کانون کاریابی خبردادرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار:معاون وزارت تعاون مطرح کرد

فقط ۶ رایزن بازرگانی در خارج از کشور داریم     نود اقتصادی: بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی گفت: افزایش رایزنان بازرگانی در خارج از کشور می تواند به نوعی به دور زدن 
تحریم های آمریکا کمک کند. در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد تعداد رایزن های بازرگانی به ۶0 نفر برسند، اما به علت تأمین نشدن بودجه ،هم اکنون ۶ رایزن بازرگانی فعال هستند که امیدواریم این 

روند با جایگزینی رایزنان بازرگانی افتخاری جبران شود.

سازمان خصوصی سازی چه باید می کرد و نکرد؟
 اقتصاد/ متین فارابی  هفت تپه در این یکی دو سال اخیر در لیست مکان هایی 
قرار گرفته اســت که هر چند وقت یک بار سر و صدا ایجاد می کنند و چند روزی 
در صدر اخبار قرار می گیرند. احتماالً برای مخاطبان این امواج رسانه ای این پرسش 
پیش می آید که دقیقاً مشــکل این کارگران چیست که همیشه معترضند و چرا 

مشکلشان حل نمی شود؟
اما ماجرا چیســت؟ قصه اصلی از آنجایی آغاز می شود که شتر خصوصی سازی دم 
در کارخانه نیشــکر هفت تپه می خوابد و در بهمن ۱۳۹4 نیشکر هفت تپه نیز به 
سرنوشت چندین و چند کارخانه دیگر مبتال می شود و در یک مزایده، بلوک ۱۰۰ 
درصدی سهام کارخانه نیشکر هفت تپه با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی در اقساط 
هشت ساله با یک سال تنفس به مبلغ ۲۲۲ میلیارد تومان واگذار می شود. به زبان 
دیگر آقایان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، شرکتی به مساحت تقریبی ۲4 هزار 
هکتار که بزرگ تر از چندین کشور جهان است را با پیش پرداختی نزدیک به ۱۰ 
میلیارد تومان خریدند و سرنوشــت نزدیک به ۵ هزار کارگر هفت تپه به دســتان 

مطلق العنان این آقایان واگذار شد.
تا اینجای ماجرا اما برخی مشکالت اساسی به چشم می خورد که نه فقط در هفت تپه 

بلکه در سایر واگذاری ها نیز منجر به بروز مشکالت و مسائل فراوان شده است. 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 در ماده دوم خود صنایع، کارخانجات و 

بنگاه های دولتی را به سه گروه تقسیم می کند:
گروه یک: بنگاه هایی که دولت مکلف است تمام سهام خود در آن ها را واگذار کند.

گروه دو: بنگاه هایی که دولت موظف است ۸۰ درصد از مجموع سهام خود در این 
بنگاه ها را واگذار کند.

 گروه ســه شامل بنگاه هایی می شود که مالکیت و مدیریتشان منحصراً در اختیار 
دولت است.

هیئت وزیران، مسئول تقسیم بندی بنگاه های اقتصادی در این سه شاخه است.

  گروه بندی هفت تپه؛ بزرگ ترین اشتباه
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اما به موجب مصوبه مورخ 7 شهریور ۱۳۸۸ هیئت 
وزیــران در ذیل »گروه یک« فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شــد. یعنی هرچه 
سریع تر می بایست واگذار می شد. برخی کارشناسان همین نحوه گروه بندی نیشکر 
هفت تپه را یکی از اساسی ترین معضالت و مشکالت موجود در خصوصی سازی های 

کشور می دانند.
در واقع قانون گذار این ظرفیت را در اختیار دولت گذاشــته است که بنگاه های 
راهبــردی و مهم خود را همچنان دولتی نگــه دارد و نگذارد که مثاًل کارخانه 
هفت تپه که تأمین کننده شــکر کشور است یا کارخانه ماشین سازی تبریز که 
برای صنایع موشــکی دستگاه تولید می کند یا کشــت و صنعت مغان که در 

خودکفایی گندم کشــور نقش حیاتی دارد، به بخش خصوصی واگذار شــود و 
به دلیل اهمیت راهبردی این شــرکت ها همچنان در اختیار دولت بماند و در 
مقابل، دولت تمامی بنگاه های خرد خود مثل پیســت اســکی، کارخانه رب و 

جایگاه سوخت را به بخش خصوصی واگذار کند.

  اهلیت نااهالن چگونه تصویب می شود؟
نکتــه دیگری که هــم در هفت تپه و هم در ســایر واگذاری ها یکی از اصلی ترین 
محل های اعتراض اســت، مبحث اهلیت است. در اینجا اما جالب است که بخشی 
از توضیحات ســازمان خصوصی سازی در مورد تشخیص اهلیت خریداران نیشکر 
هفت تپه را بخوانید:»براساس ماده یک دستورعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک 
)بخوانید تشخیص اهلیت خریدار( بنگاه هایی که دارای یکی از ویژگی های زیر باشند 

از نظر این دستورعمل، استراتژیک محسوب می شوند:
ارزش بنگاه عمدتاً از اموالی از قبیل زمین امالک و مستغالت تشکیل شده باشد که 
امکان به کارگیری در مواردی غیر از فعالیت جاری بنگاه ها را دارند، ولی قیمت گذاری 

این اموال یا سهام بنگاه با شرایط کاربری جاری انجام شده باشد.
تولید یــا توزیع کننده خدمت عمومی و انحصاری بــوده و یا دارای محصوالت و 

خدمات مورد مصرف همگان باشد. 
دارای فناوری خاص باشد.

دارای برنامه توسعه باشد و یا سایر ویژگی هایی که مورد تشخیص هیئت واگذاری 
قرار می گیرد«.

تا اینجای کار، نیشــکر هفت تپه حداقل دو شــرط اول را دارد. اما حال بخش دوم 
را بخوانید؛ سایت سازمان خصوصی سازی می گوید: »حال آنکه در واگذاری سهام 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وجود آنکه وضعیت شرکت شامل اموال و 
دارایی ها، تولیدات و موضوعات فعالیت آن در مقطع تعیین قیمت و شرایط واگذاری 
به استحضار هیئت محترم واگذاری رسیده است، مصوبه ای در خصوص استراتژیک 

بودن مشتریان و مدیران منصوب آن شرکت توسط هیئت واگذاری صادر نشد«.

  اگر هفت تپه راهبردی نیست، پس چیست؟
به زبان دیگر این نوشته می گوید با وجود آنکه این بنگاه ۲4 هزار هکتار زمین زیر 
کشــت دارد و محصول عمومی و راهبردی شکر را در کشور تأمین می کند، توسط 
هیئت واگذاری بنگاه راهبردی شناخته نشده است. یعنی همه مقررات تعیین اهلیت 
عمالً کشک است. اگر نیشکر هفت تپه و هپکو اراک و ماشین سازی تبریز راهبردی 

نیست پس دقیقاً کدام بنگاه راهبردی است و نیاز به بررسی اهلیت خریدار دارد؟ 
این حرف سازمان خصوصی سازی یعنی هیئت واگذاری هر تصمیمی بگیرد همان 
می شــود. یعنی مثالً هیئت واگذاری می تواند ماشین سازی تبریز را به یک فرد با 

پنج کالس سواد واگذار کند. کشت و صنعت مغان را به بدهکار کالن بانکی بدهد، 
نیشکر هفت تپه را به دو جوان ۲۸ تا ۳۲ ساله که هیچ تجربه ای در این کار ندارند 
واگذار کند و با وجود این، هیچ کار خالف قانونی را هم مرتکب نشده باشد و تحت 

تعقیب قانونی قرار نگیرد.
مشخصاً خأل در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، باز بودن بیش از حد دست 
هیئت واگذاری در تعیین قیمت و تشخیص اهلیت، همچنین نداشتن پارامترهای 
مشخص برای تعیین قیمت و تشخیص اهلیت تا امروز، نه فقط هفت تپه بلکه بخش 

بزرگی از صنایع مهم و راهبردی کشور را به قهقرا کشانده است.

  سازمان خصوصی سازی باید چه می کرد و نکرد؟
هر چند اگر از این ایرادات و مسائل واگذاری هم بگذریم به این نکته برمی خوریم که 
نحوه فعلی خصوصی سازی عمالً تبدیل به ابزاری برای از بین بردن صنایع، پر کردن 
جیب سرمایه داراِن مرتبط و خالی کردن جیب دولت شده است. به گونه ای که مثاًل 
دیدیم همین خریدار هفت تپه یعنی امید اسد بیگی در آبان ماه پارسال همراه با ۱۰۰ 
میلیون دالر وامی که برای کارخانه گرفته بود، متواری می شود و پس از اعتراضات 
کارگری دوباره با خالی کردن جیب دولت تا حدی کارخانه را راه می اندازد و پس از 
آن شیوه جدیدی از سرمایه داری تبهکارانه را با به خفقان کشیدن کارگران، اخراج 
آن هــا و خریدن برخی از کارگران برای رســیدن به مطامع خود به وجود می آورد. 
در کنار این موارد اما به شــورش کشــاندن کارگران می تواند بخشی از نقشه این 
ســرمایه داری تبهکارانه باشد تا با اهرم کردن این اعتراض ها مجدد جیب دولت را 

خالی و جیب خود را پر کند. بازی ای که هر دو طرفش باخت است.
در این میان ســازمان خصوصی سازی که به موجب بندهای ۸، ۹ و ۱۰ اساس نامه 
خود، مســئول مستقیم نظارت بر خصوصی سازی هاست تقریباً هیچ اقدامی برای 
متوقف کردن این رویه انجام نمی دهد و حتی از ظرفیت های قانونی خود )مثل امکان 
واگذاری مدیریتی، گروه بندی شــرکت ها و انتخاب مشتریان استراتژیک( استفاده 
نمی کند. قطعاً برخورد با مفاسد خصوصی سازی توسط قوه قضائیه، به اصالح روند 
خصوصی سازی کمک می کند، اما تا زمانی که نمایندگان مجلس دست به اصالح 
قانون نزنند )که برخی خألهای آن در این نوشته ذکر شده است( و دولتیان نیز در 

رویه خود تجدیدنظر نکنند، هر از گاهی صدای هفت تپه ها را خواهیم شنید.

شرح ماجرا

خأل در اصل ٤٤ و باز بودن دست هیئت واگذاری، بنگاه های راهبردی را به قهقرا کشاند

خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  هفــت روز از مهرماه 
می گذرد و در بسیاری از مناطق کشور، امپراتوری 
تابســتان به پایان رســیده، اما گرما و آفتاب تند 
خوزستان هنوز پابرجاست و البته دور تازه تجمعات 
کارگران نیشکر هفت تپه. تا همه یادشان بماند یک 
خصوصی ســازی غلط چه تبعاتی را برای کشور 
بــه بار خواهد آورد.ایــن روش غلط در خصوصی 
سازی تا جایی مورد نقد قرار گرفت که مقام معظم 
رهبری برخی از واگذاری ها را نمونه ای از کارهای 
نسنجیده یا فساد آلود در کشور دانستند که نباید 
اجازه داد مشکالتی همچون ماجرای کارخانه ها در 

اراک و خوزستان شکل بگیرد.
بر همین اســاس روزنامه قدس اعتراض کارگران 
هفت تپــه را واکاوی می کند. کارگران هفت تپه 
از ابتدای مهرماه تــا امروز و این بار در اعتراض به 
اخراج ۲۰ نفر از همکارانشــان، تجمع کرده اند و 
خودشــان، خانواده هایشــان و منافع صنفی شان 
را قربانی خصوصی ســازی پر از حرف و حدیث و 
سپردن سکان این مجموعه به دست »نااهالن دانه 
درشــت« می دانند. هشت نفر از کارگران معترض 
در گفت وگو با خبرنگار ما تأکید می کنند، این بار 
جز با بازگشت ۲۰ همکار اخراجی به کار و حضور 
مستقیم شخص رئیس قوه قضائیه در هفت تپه، 

دست از تجمع نمی کشند.

 به ما گفت فهرست اخراجی ها باز است
الف- ج می گوید: از ابتدای مهر ماه اخراج شده ام، 
آن هم با دالیل مبهم. نــه نهادهای امنیتی و نه 
ادارات داخلی شــرکت در خصوص دالیل اخراج، 
پاسخگو نیستند. به نظر می رسد ما قربانی سلیقه 
فردی کارفرما شده ایم. این اخراج بدون دلیل، نبود 
امنیت شغلی بقیه کارگران را افزایش داده است. 
قائــم مقام مدیر عامل در جمع ما حاضر شــد و 
گفت: با اینکه ۲۰ نفر را اخراج کرده ایم اما لیست 
اخراجی ها هنوز باز است! و هر کس را بخواهیم به 
این لیســت اضافه می کنیم. من و دیگر همکاران 
اخراجی روز یکم مهر در محل کار حاضر شدیم. 
کارت زدیــم و کارمان را شــروع کردیم، اما به ما 
نامه اتمام قرارداد را نشان دادند. قراردادهای هفت 
تپه 6 ماهه بســته می شــود و چون ما از حالت 
روزمزد خارج شده ایم، کارفرما نمی تواند به صورت 
یکطرفه، قرارداد را لغو کند. باید نظر مدیر بخش را 
جویا شود و این در حالی است که مدیر از عملکرد 
من رضایت کامل دارد. قائم مقام به ما گفت: ۲۰ 
نفر اخراج شده اند. بقیه به سر کار خود برگردید، 
چون امنیت شغلی دارید! این حرف قائم مقام پر 

از تناقض اســت. من معتقــدم این ۲۰ نفر چون 
صریح اللهجه و منتقد شرایط موجود بودند، اخراج 
شــده اند و به تعبیری قربانی خصومت شخصی 
کارفرما هســتند. در این روزها بیش از ۳۰۰ نفر 
تجمع کرده  اند تا از همــکاران اخراجی حمایت 
کنند، اما در واقع نگران امنیت شغلی خود هستند.

  دعوت نامه برای رئیس دستگاه قضا 
ع- گ هم خواسته اصلی تجمع کنندگان را این بار، 
بازگشت ۲۰ همکارشــان به کار عنوان می کند. 
وی می گوید: برای رئیس قوه قضائیه دعوت نامه 
فرستاده ایم تا با حضور در اینجا حرف کارگران را 
بشنود. ما در تجمعات قبلی به خاطر نابسامانی های 
مدیریتی، حقوق معوقه و مشکالت بیمه ای تجمع 
کردیم، اما خودمان تاوان این تجمع را پس دادیم و 
تنها خواسته ما که محقق شد به روزرسانی حقوق 
بود. اگر آقای رئیســی به هفت تپــه بیاید و این 
معضل بزرگ استان خوزستان را از نزدیک لمس 

کند، قطعاً کارگران امیدوار می شوند.

 هیچ مقام مسئول استانی نپرسیده 
که حرف حسابتان چیست؟

س - الــف هم با بیان اینکه هیچ بازداشــتی در 
روزهای اخیر نداشته ایم، می گوید: البته از طرف 

پلیس امنیت با برخی از همکاران تماس گرفته اند 
و از آن ها خواسته شده در تجمعات حضور نداشته 
باشند. متأسفانه تاکنون هیچ مقام مسئول استانی 
حال ما را نپرســیده! حتی یک نفر از فرمانداری، 
اســتانداری و... نیامد که بپرسد حرف حسابتان 
چیســت؟ در حالی که هفــت تپه متعلق به کل 
استان خوزستان است و مشــکالت فراگیر دارد. 
متأسفانه چهار سال از عمر خصوصی سازی هفت 
تپه گذشته. چهار سال یعنی عمر یک دولت... ما 
در این چهار ســال مدام در اعتصاب بوده ایم آن 
هم برای مطالبات اولیه و مسائل پیش پا افتاده ای 
مانند حقوق! در تجمعات قبلی هم قصد نداشتیم 
از کارخانه خارج شــویم و به داخل شــهر شوش 
برویم، اما نه مدیرعامل، نه قائم مقام و نه هیچ مقام 

استانی در جمعمان حاضر نشدند.

 اخراج کارگران؛ برای فشار بر دستگاه قضا
ع- ف می گوید: متأسفانه بین بایدها و آنچه اتفاق 
افتاده فاصله زیادی اســت. بعد از اتوبوسرانان ما 
تنها شرکتی هستیم که سندیکا داریم، اما وقتی 
مطالباتمان را از طریق سندیکا پیگیری می کنیم 
فقط تهدید می شــنویم! چرا باید نماینده شورای 
صنفی اخراج شود؟ کارفرما چنین اجازه ای ندارد، 

چون این کار نقض قانون است.

این ۲۰ همکار ما اگر قانونی اخراج شــده اند، به 
ما اعالم شــود. سرپرســت بخش ها از همکاران 
اخراجی رضایت کامل دارنــد. برخی از این افراد 
کوچک تریــن اعتراض صنفی هم نداشــته  و در 
تجمعات حاضر نشده اند. پس از اعتصابات ۲۹ روزه 
خبــری از اعتراض نبود، چرا با اخراج همکاران ما 
زمینه اعتصاب جدید را فراهم آوردند؟! به نظر من 
کارفرما از طریق اخراج این کارگران می خواهد به 

دستگاه قضا فشار بیاورد تا با آنان مماشات کند.

 دستور اخراج هفته تپه ا ی ها
 از تهران می رسد

ج - ر هــم به اخراج یکی از همکارانش در دوران 
مرخصی استعالجی اشاره و اضافه 
می کند: این همکار ما برای مشکل 
زانو در استعالجی بود و اهل رفتن 
به تجمع اعتراضی هم نیست. به 
نظرم مدیرعامل با اخراج این ۲۰ 
نفر می خواهــد راه را برای اخراج 
بیشــتر کارگران هموار کند. بر 
اساس توافق بین شورای اسالمی 
کار و هیئت مدیره، قرار شده بین 
پنجم تا دهم حقوق ما را بپردازند 
و اگر این ماه خوش قول باشــند 
تازه حقوق مرداد ماه را می گیریم. 
من خودم هم جــزو اخراجی ها 

هستم و بارها دیدم که نیروهای زیردست را باالی 
سر سرپرستان هر بخش گماشتند و بازده کار را 
کاهش دادند. مدیرعامل ما در تهران نشســته و 
بدون دلیل دستور اخراج می دهد. بارها به حراست 

مراجعه کردیم اما دلیل اخراجمان را نمی گویند.

 دانه درشت ها، پشت سر کارفرما
ح - ص هــم کــه از کارگران اخراجی اســت، او 
می گوید: عالوه بر مدیرعامل، دانه درشــت های 
دیگری در ایجاد این شرایط دخیل هستند. این ها 
خون ما را در شیشــه کرده اند و قوه قضائیه باید 
مشخص کند چه کسانی پشت سر کارفرمای هفت 

تپه و حامی او است.

  تهدید؛ رهاورد تیم مدیریت هفت تپه 
برای کارگران

کارگر دیگری هم از بی تفاوتی مقامات اســتانی و 
مدیرعامل نســبت به تجمعات اخیر انتقاد دارد و 
می گوید: اگر آقای رئیســی به هفت تپه نمی آید 
نمایندگانش را بفرستد. این تیم مدیریت هفت تپه 
چهار سال فرصت داشتند تا خود و توانایی شان را 
اثبات کنند. مردم منتظر برخورد عادالنه دستگاه 
قضایی هستند. برآیند این شرایط نشان از اهلیت 
نداشــتن تیم مدیریت هفت تپه است. این تیم تا 
امروز فقط تهدیدمان کرده اند. ما دیگر چیزی برای 

باختن نداریم.

 مدیران استانی 
قول هایشان را فراموش کرده اند

ط- ر هــم بر این باور اســت که اصــالح امور از 
دســت دســتگاه های محلی از قبیل استانداری، 
فرمانداری، شــورای تأمین استان و... خارج شده. 
او ادامه می دهد: قبالً دســتگاه های استانی تعهد 
دادند اوضاع را بهبود می بخشند، اما وقتی کارگران 
اعتصاب را شکســتند و به سر 
کار برگشــتند، قول هایشان را 
فرامــوش کردند. مدیران هفت 
تپه از طریق زد و بند با اداره کار 
و بخش قضایی اســتان، زیر بار 
خواسته های کارگران نمی روند و 
اصوالً رفاه نسبی کارگر برایشان 

محلی از اعراب ندارد.
ما عالوه بر حقوق، مشــکالت 
بیمه ای زیادی داریم. مثالً حق 
بیمــه ۹4 و ۹۵ هنــوز کامل 
پرداخت نشده و در حال حاضر 
هم فقط برخــی ماه ها را می پردازند. در واقع ما و 
خانواده هایمان با دفترچه بیمه ای به دکتر می رویم 
که بدون اعتبار و ارزش است و مجبوریم هزینه ها 
را آزاد بپردازیم. متأســفانه تا اعتراض می کنیم، 
برایمان پرونده ســازی می کنند و یا ما را متعهد 
می کنند که دیگر در تجمعات حاضر نشویم، آن 

هم به خاطر مطالبه حقوق اولیه.

قدس در گفت وگو با کارگران هفت تپه، موج دوم اعتراضات در هفتمین روز را بررسی کرد 

مصائب خصوصی سازی غلط

 در تجمعات قبلی 
هم قصد نداشتیم به 
داخل شهر برویم، 
اما نه مدیرعامل، 
نه قائم مقام و نه 
هیچ مقام استانی 
در جمعمان حاضر 
نشدند

بــــــــرش

پاسخ شما
روزنامه قدس آماده انعکاس پاســخ 
کارخانه  دســتندرکاران  و  مدیران 
نیشکر هفت تپه به این گزارش است.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ایجاد 200 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد فارس: حجت اهلل عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد گفت: تا پایان سال جاری 200هزار فرصت شغلی برای مددجویان 
کمیته امداد ایجاد خواهیم کرد.وی ادامه داد:  در سال جاری پیش بینی شده است که 3هزار و 500 میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها به مددجویان کمیته امداد داده شود.عبدالملکی گفت: سقف تسهیالت 

کمیته امداد به مددجویان برای ایجاد اشتغال 50میلیون تومان است که به ازای هر نفر از مددجویان که توسط کارفرما مشغول به کار شوند تا سقف 50میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کنیم.

 پرداخت وام ویژه پیاده روی اربعین 
به دانشجویان علوم پزشکی
ایسنا: بهروز رحیمی، رئیس صندوق رفاه 
دانشجویان وزارت بهداشت گفت: صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با هدف 
تسهیل و ترویج سنت حسنه پیاده روی 
اربعین، یک هزار فقره وام  قرض الحسنه 
۷۰۰هــزار تومانــی بــه دانشــجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور پرداخت 

می کند که بازپرداخــت آن پس از دانش آموختگی آن ها خواهد بود.دانشــجویان 
دانشــگاه های علوم پزشکی می توانند با مراجعه به معاونت فرهنگی و دانشجویی و 

ادارات رفاه دانشگاه محل تحصیل خود از نحوه پرداخت این وام مطلع شوند.

تالش برای پوشش دهی مناسب ارتباطات در اربعین
فارس: حسین فالح جوشقانی، رئیس 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی گفت: امســال شکایت ویژه ای 
از اپراتورهــا درباره پوشــش اینترنت 
و تلفن همــراه حج وجود نداشــته و 
تالش می کنیم در اربعین حسینی نیز 

پوشش دهی مناسبی داشته باشیم.

آژانس ها فروش اینترنتی بلیت اربعین ندارند
ایســنا: دبیــر انجمن شــرکت های 
هواپیمایــی اعالم کرد کــه با توجه به 
برخی سوء اســتفاده های صورت گرفته 
از سوی برخی سایت های گمنام فروش 
بلیت هواپیما، تصمیم بر آن شــد که 
بلیت هواپیما برای سفرهای اربعین از 
ســوی آژانس های مسافرتی به صورت 

اینترنتی فروخته نشود و تنها ایرالین ها بتوانند این کار را انجام دهند.
مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه بر اساس این تصمیم، زائران می توانند برای 
خرید بلیت پروازهای اربعین به دفاتر رســمی اعالم شده مراجعه کنند، افزود: 
شــرکت های هواپیمایی داخلی که در این طرح قرار دارند و پروازهای فوق العاده 
برای خدمات رسانی به مســافران اربعین انجام می دهند، در سایت رسمی خود 
بلیت هواپیما را به صورت اینترنتی می فروشــند و مردم می توانند از سایت این 

شرکت ها برای خرید آنالین استفاده کنند.

 در نامه شبکه کانون های تفکر ایران
 به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد

به داده های آماری سازمان های خارجی اعتماد نکنیم
جامعه: پس از انتشــار آخرین گزارش 
دفتر جمعیت سازمان ملل در موضوع 
نرخ بــاروری در کشــورهای مختلف، 
شــبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( 
ضمن نامه ای به رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور، به بررسی آماری این 

گزارش پرداخته است.
در این نامه خطاب به دکتر نوبخت آمده است: دفتر جمعیت سازمان ملل متحد 
در گزارش سال 2۰1۹ خود نرخ باروری ایران در سال های 2۰15-2۰2۰ را 2.15 
فرزند به ازای هر زن اعالم کرده است. این نرخ تفاوت محسوسی با گزارش منتشر 
شده از ســوی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت  احوال کشور و حتی گزارش بانک 

جهانی دارد. توجه به چند نکته در بررسی این گزارش اهمیت دارد:
1- »میزان باروری کل« )TFR(، به معنای میانگین فرزندان به دنیا آورده زنان در 
طول زندگی است. این شاخص نشان می دهد الگوی فرزندآوری زنان به چه مقدار 
است. به معنای دقیق تر اگر نسل فرضی از زنان الگوی باروری یک سال معین را 
در طول عمر خود تجربه کند، میانگین تعداد فرزندانی که این نسل فرضی از زنان 
در طول دوره باروری خود به دنیا آورده اند میزان باروری کل اســت. با توجه به 
اینکه در هر زایمان احتمال دخترزایی در زنان در حدود ۰.48 است بنابراین برای 
جایگزینی یک دختر به ازای هر مادر )حفظ جمعیت( نرخ فرزندآوری زنان باید 

حداقل 2.1 باشد. تا یک زوج در نسل بعدی جایگزین زوج فعلی شود.
2- این دفتر در گزارشی که در سال 2۰1۷ منتشر کرد نرخ باروری ایران در بازه 
2۰1۰-2۰15 را 1.۷ فرزند به ازای هر زن اعالم کرد و سپس بر اساس پیش بینی 
»فرض حد باالی رشــد جمعیت«، نرخ باروری دوره 2۰15-2۰2۰ ایران را 1.8۷ 
فرزند تخمین زد. در حالی  که در گزارش جدید نرخ باروری دوره های پیشین )سال 
1۹۹۰ تا 2۰15( تغییر کرده و این شاخص برای ایران در بازه 2۰1۰-2۰15 برابر 
با 1.۹1 )۰.21 فرزند بیشــتر( اعالم شده اســت. نرخ باروری دوره  2۰2۰-2۰15 

اعالمی نیز بسیار بیشتر از پیش بینی همین دفتر در سال 2۰1۷ است.
 از طرفی گزارش بانک جهانی که در مورد نرخ باروری کشــور منتشر شده، نرخ 
باروری ایران در ســال 2۰1۷ را 1.64 فرزند اعالم کرده و پیش بینی این گزارش 

برای باروری ایران در سال 2۰2۰ برابر با 1.54 بوده است.
این تغییر محسوس در اعالم یک نرخ باروری در دو زمان مختلف در حالی است 
که در گزارش هیچ توضیحی برای آن ارائه نشــده اســت. نکته مهم تر آنکه نرخ 
باروری اعالم  شده برای یک دوره پنج ساله است؛ میانگین نرخ های باروری این پنج 

سال با سناریوی فرض رشد باالی جمعیت نیز 2.2 نخواهد شد.
3- در محاســبه  نرخ باروری روش های مختلفی وجود دارد که به دو دسته  
مســتقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. محاســبه  نرخ باروری ایران با هر 
روش، مقدار متفاوتی را نشــان می دهد؛ این موضوع ناشی از موانعی همچون 
»زیر پوشش قرار نگرفتن تمام جمعیت در سرشماری ها«، »ضعف نظام ثبتی 
همچون آمار مهاجرت به خارج از کشور« و »خطاهای پیش بینی استاندارد« 

است.
در هر کدام از روش های محاسباتی اعدادی نظیر 1.۷، 1.۹، 2.۰1 و 2.۰8 فرزند 
به ازای هر زن به دســت می آید، از این رو اتکای صرف به یک روش آماری که 
حاصل آن نرخ باروری 2.15 است، برداشت علمی محسوب نشده و نباید مالک 

سیاست گذاران قرار گیرد.
4- یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، تأثیر محسوس »تغییرات 
زمان باروری« )Tempo( بر نرخ باروری کل اســت. به این معنا که در صورت 
تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاســبه  شــده کمتر از نرخ واقعی و در صورت 
تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاســبه  شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه 
می شــود. با توجه به اینکه جوانان متولد دهه 6۰ که بیشترین سهم جمعیتی 
کشــور را تشکیل می دهند در حال پایان دوره ازدواج و باروری خود هستند، در 
سال های گذشته فاصله گذاری در فرزندآوری خود را کاهش داده و به نوعی تعجیل 
در فرزندآوری رخ داده است. این موضوع سبب شده تا نرخ باروری محاسبه  شده 

بیشتر از نرخ واقعی )تعدیل  شده( باشد.
در انتقال گروه های ســنی دهه 6۰ به دوره ســنی 3۰ تا 4۰ ســال، حدود 
2۰درصد رشــد به وقوع پیوسته؛ اما باروری در این گروه های سنی 56درصد 
افزایش داشــته است. این پدیده در تتمه نسل دهه 5۰ در آخرین سال های 
ســن باروری نیز مشــهود اســت. از ســوی دیگر این اتفاق کاهش فاصله  
فرزندآوری پس از ازدواج است؛ فاصله گذاری در فرزندآوری که در سال های 
گذشــته روندی افزایشی داشته و میانگین این شــاخص در سال 13۹5 به 
حدود پنج ســال رســیده بود، در دو سال اخیر رو به کاهش نهاده و در سال 
13۹۷ به 3.۷ ســال پس از ازدواج رسیده است که نشان از کاهش میانگین 
ســن بارداری در اولین فرزند می دهد؛ بنابراین در محاسبه نرخ باروری بدون 
در نظر گرفتن بایســته های تعدیل آماری این نرخ، رقــم آن بیش از مقدار 

واقعی محاسبه می شود.
5- نکته پایانی و قابل تأمل آنجاست که در هر وضعیتی از محاسبه نرخ باروری 
بر مبنای داده های ثبتی رویدادهای حیاتی و همچنین داده های سرشماری )با 
تعدیل و بی تعدیل(، نرخ باروری به میزانی که از ســوی سازمان ملل اعالم شده 
قابل افزایش نیست و دفتر جمعیت این سازمان، گویا اعدادی دلخواه و اتفاقی را 

به عنوان نرخ باروری در ایران اعالم کرده است.

هم  ایران  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
مرحله  وارد  دنیا  کشورهای  از  خیلی  مثل 
به  است  شده  جمعیت  سالمندی  نخست 
معتقدند  جمعیتی  کارشناسان  که  گونه ای 
روند جمعیتی  افزایش  و  باروری  اگر وضعیت 
با همین روال کنونی پیش رود در 1۰ تا 15 
متوسط  جمعیت  با  کشوری  به  آینده  سال 

سالمند به باال تبدیل می شویم. 
چندی پیش مهین الســادات عظیمی، رئیس 
اداره ســالمت ســالمندان وزارت بهداشت در 
مصاحبه با قدس گفته بود: بر اســاس آخرین 
بررسی های آماری ســال 13۹5، ۷میلیون و 
4۰۰هزار نفر از جمعیت کشــور سالخورده اند 
که این رقم ۹/2درصد کل جمعیت را تشکیل 
می دهد. منتها با توجه به روند رشــد جمعیت 
ســالمند در سال های اخیر پیش بینی می شود 
تا ســال 2۰5۰ میــالدی 3۰درصد جمعیت 
کشور سالمند شوند که در این صورت جمعیت 
سالمند کشورمان از میانگین آسیا و حتی دنیا 
بیشــتر خواهد بود و از هر ســه نفر، یک نفر 

سالمندی را تجربه خواهد کرد.
اما پدیده ســالمندی چه پیامدهایی به دنبال 
دارد و میزان آمادگی دســتگاه های مســئول 
در مقابل پدیده یاد شــده چقدر است و برای 

برون رفت از آن چه باید کرد؟ 

 راهی جز ایجاد ازدواج آسان
برای جوانان نداریم

دکتر محمدحسین قربانی، 
نایــب رئیس کمیســیون 
مجلس  درمان  و  بهداشت 
به قدس می گوید: به دلیل 
رشــد  نمــودار  کاهــش 
جمعیــت و از ســوی دیگر کاهــش زاد و ولد، 
جمعیت ایران از یک دهه پیش به سمت پیری 
ســوق یافته اســت. یعنی اکنون به این پدیده 
ورود کرده ایم و پنجره پیری در کشــور به ویژه 
در استان های شمالی کاماًل مشهود و هویداست. 
وی مشــکالت اقتصادی و معیشــتی را عمده 
عوامــل ورود ایران به مرحله نخســت پدیده 
سالمندی می داند و می گوید: امروز تقریباً دو 
ســوم زوج های جامعه ما یا فرزند ندارند و یا 
دارای یک فرزند هستند. این موضوع از جمله 
معضالتی اســت که جامعه را به سمت پنجره 
پیری ســوق داده اســت. ضمن اینکه وقتی 
ســن افراد از یک حدی بگذرد میلشان برای 

فرزندآوری کم می شود. 

وی کاهش جمعیت در ســن کار و همچنین 
افزایش هزینه های سالمت کشور را مهم ترین 
پیامدهــای اقتصادی و اجتماعــی پدیده یاد 
شده می خواند و می گوید: در حال حاضر تمام 
تالش دستگاه های مســئول و نظام این است 
که از باال رفتن سن ازدواج و کاهش زاد و ولد 
یا فرزندآوری در کشــور جلوگیری کند چون 
این دو متوجه هر کشــوری شــود آسیب های 
زیرســاختی و مشــکالتی ایجــاد می کند که 
جبران آن ها بســیار ســخت خواهد بود اما با 
وجود فضاهای قانونی که در حمایت از ازدواج 
جوانان و فرزندآوری افراد ایجاد شده اما عماًل 
این اهداف محقق نشــده چــون خیلی از این 

قوانین عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها برای 
افزایــش جمعیت، ازدواج جوانــان و مراقبت 
از ســالمندان سیاســت های حمایتــی را در 
دستور کارشــان قرار داده اند، تصریح می کند: 
اگرچــه وزارت بهداشــت طب ســالمندان را 
راه اندازی کرده و حتی خانه های ســالمندان 
و شهرک های ســالمت برای نگهداری و ارائه 
خدمت به سالمندان در حال افزایش است اما 
این اقدامات برای مقابله بــا این پدیده کافی 
نیســت. بلکه برای این منظور عالوه بر اینکه 

باید بحث اشــتغال، رفاه اجتماعی و فرهنگ 
سالمندی مورد توجه قرار گیرد ضرورت دارد 
تا افراد در شــرایطی تحــت حمایت مالی هم 

قرار گیرند. 
وی می گوید: در اوکراین اگر زوجی سه فرزند 
به دنیا بیاورند دیگر نیازی به کار کردن ندارند 
چون از ســوی دولت تأمین مالی می شــوند. 
البته در ایران بســتر انجام این گونه برنامه ها 
فراهم اســت اما حمایت ها نیست. به هر حال 
برای خروج کشور از پدیده سالمندی راهی جز 
افزایش ســطح رفاه جامعه، ایجاد فرصت های 
مناسب شــغلی و ازدواج آســان برای جوانان 

نیست.

 سالخوردگی بد نیست
مدیر  رفیعی،  مینــو  دکتر 
از  پیشــگیری  دفتــر  کل 
ســازمان  معلولیت هــای 
بهزیســتی نیــز کاهــش 
فرزنــدآوری و همچنیــن 
ارتقای ســطح بهداشــت و امید به زندگی را از 
عمده دالیل بروز پدیده ســالمندی در کشــور 
می خواند و به قدس می گوید: وقتی جامعه ای به 
سمت ســالمندی پیش می رود دو مسئله در آن 

بیشــتر مطرح می شــود، نخســت؛ ممکن است 
فرصت های اشــتغال برای جوانــان خیلی فراهم 
نشــود. دوم اینکه هزینه های حوزه سالمت باال 
می رود چون در ســنین باال بیماری های مزمن 
بیشــتر می شود که نتیجه آن افزایش هزینه های 

سالمت در یک جامعه است.
وی با اشاره به اینکه سالخوردگی پدیده بدی 
نیســت، می گوید: البته اگر ما سیســتم های 
رفاهی مناسبی برای سالمندان نداشته باشیم 
آن وقت آن ها ممکن اســت مجبور شــوند تا 
پایان عمر کار کنند. در این صورت فرصت های 
شــغلی برای جوانان از دســت می رود. ضمن 
اینکه کارایی ســالمندان نســبت بــه جوانان 
بسیار کمتر اســت اما چون ما سیستم رفاهی 
برای حمایت مالی از افراد ســالخورده تعریف 
نکرده ایــم آنان باید کار کنند. از ســوی دیگر 

چون با افزایش ســن، ابتال به 
بعضی از بیماری ها مثل آرتروز 
و... افزایش می یابد هزینه های 
ســالمت جامعه هــم افزایش 
این  پیــدا می کنــد. در واقع 
پدیده به صورت غیرمســتقیم 
روی اقتصــاد کشــور تأثیــر 

می گذارد. 
وی در خصــوص راهکارهــای 
ممکــن بــرای کاهــش تبعات 
ســالمندی هم می گوید: وزارت 
مختلفی  برنامه های  بهداشــت 

بــرای ســالمندی دارد اما آنچه ما در ســازمان 
بهزیســتی به آن فکر می کنیم این اســت که تا 
جای ممکن سالمندی ســالمی داشته باشیم تا 
هزینه های ســالمندی کم شــود که این خود به 
کاهش هزینه های بخش ســالمت جامعه کمک 

می کند. 

 بیمه پیشگیری تعریف شود
دکتر رفیعی آگاهی بخشــی به افراد به منظور 
پیشگیری از بعضی از بیماری ها و ناتوانی های 
مخصــوص دوره ســالمندی را از برنامه های 
بهزیســتی برای مقابله با ایــن پدیده می داند 
و می گوید: این آموزش هــا باید پیش از آنکه 

فرد به سن 65سالگی به عنوان آغاز سالمندی 
برسد اتفاق بیفتد. در واقع پیش از 65سالگی 
فرد باید آموزش هایــی ببیند تا بداند چه کار 
کنــد تا بیماری های قلبــی، آرتروزها و پوکی 
اســتخوان به تعویق بیفتد چون نمی شود این 
بیماری ها را به صورت 1۰۰ درصد پیشگیری 
کرد. امــا می توانیم آن ها را عقــب بیندازیم. 
یعنی به جای اینکه فرد در 65ســالگی مبتال 
به آرتروز شود در 8۰ســالگی دچار آن شود. 
این گونه سالمت سالمند بهتر حفظ می شود و 

کمتر هزینه های درمانی می پردازد. 
وی با اشــاره به اینکه افزایش امید به زندگی 
در کشور و تشــکیل اداره سالمندی و شورای 
ســالمندی در وزارت بهداشت میزان آمادگی 
دستگاه متولی ســالمت را در خصوص پدیده 
یاد شده نشان می دهد، می افزاید: نبود سیستم 
و شــبکه رفاهی کارآمد برای دوره سالمندی 
مشــکالتی را ایجاد کرده است. البته در برخی 
موارد سازمان های بازنشستگی با هدف حمایت 
از بازنشستگان اقداماتی کرده اند اما توجه شان 
فقط بیمه درمان بوده است در حالی که بیمه 

درمان همه چیز نیست. 
وی با اشاره به اینکه به نظر 
می رســد یک نگاه ســنتی 
بــه موضوع بیمه در کشــور 
می افزایــد:  دارد،  وجــود 
این نــگاه توجهــی به بیمه 
پیشــگیری ندارد در صورتی 
کــه اگر ایــن نــوع بیمه را 
در  افــراد  باشــیم  داشــته 
میانســالی  و  جوانــی  دوره 
مبلغی را در ســازمان بیمه 
تا  می کنند  ســرمایه گذاری 
در دوره ســالمندی به آنان 
برگــردد. در ایــن صورت در 
دوره ســالخوردگی به خاطر مســائل مالی در 
کهریزک و یا سایر خانه های سالمندان ساکن 

نخواهند شد. 
رفیعــی از بی توجهی ســازمان های بیمه گر به 
درخواست های سازمان بهزیســتی برای ایجاد 
بیمه پیشگیری خبر می دهد و می گوید: چندین 
مرتبــه با ســازمان های بیمه گر نشســت هایی 
داشــته ایم اما چون بیمه ها نگاه سنتی دارند و 
از طریق بیمه آتش ســوزی، حوادث، خودرو و... 
درآمدزایی می کنند به ســراغ بیمه پیشگیری 
نمی روند چون ممکن اســت سودآوری این نوع 

بیمه برای 5۰ سال دیگر باشد.

برای خروج کشور 
از پدیده سالمندی 

راهی جز افزایش 
سطح رفاه جامعه، 
ایجاد فرصت های 
مناسب شغلی و 

ازدواج آسان برای 
جوانان نیست

بــــــرش
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دستچین

جریانی فاسد، دانشجوی قالبی فرستاده است
ایسنا: محمود صادقی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در خصوص ماجرای فروش صندلی در دانشگاه ها گفت: 
جریان فاسدی اقدام به فرستادن یکسری دانشجویان قالبی به 
برخی دانشــگاه های علوم پزشــکی کرده که این همان فروش 
صندلی است. وزارت بهداشــت جدی جلو این قضیه را گرفته 

است. ما در حال حاضر می خواهیم جلو این فساد گرفته شود.

خبرنگار نیچر درباره ایران چه نوشت؟
فارس: یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس 
می گوید: سال 2۰۰5 خانم ابوت، خبرنگار و قلم زن نیچر به ایران 
آمد و پس از آنکه بازگشت، دو مقاله منتشر کرد که در آن نوشت 
دانشمندان عالی مقام مثل ابن سینا و خوارزمی می توانند دوباره 
در ایران ظهور کنند و تنها راه مقابله با آن، این است که تحریم ها 

تشدید شود و بین آن ها تضاد سیاسی ایجاد کنید.

تالش مجلس برای جمع کردن بساط دالالن علمی
فارس: بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
می گوید: مطابق بررســی های ما سال گذشته حدود یک هزار و 
6۰۰ تن از دانشجویان ایرانی در اوکراین در حال تحصیل بودند 
که همین افراد نیز ممکن اســت بــا دور زدن قانون برای ادامه 
تحصیل به کشور مراجعه کنند و مجلس نیز تمام تالش خود را 

برای جمع کردن بساط دالالن به کار خواهد گرفت.

شغل پدر و مادرها حریم خصوصی است
میزان: رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: ابالغیه  خاصی درباره اینکه معلمان در روز های 
اول آغاز ســال تحصیلی شــغل پدر و مادر ها را از دانش آموزان 
نپرسند وجود ندارد. حفظ حریم خصوصی دانش آموزان موضوع 
بســیار مهمی است و شغل پدر و مادر ها نیز جزو همین حریم 

خصوصی است که قطعاً باید رعایت شود.

ناشنواها از زبان اشاره در صداوسیما راضی نیستند
تســنیم: علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن دفــاع از حقوق 
معلوالن ایران گفت: به رسمیت نشناختن زبان اشاره از مشکالتی 
است که بارها از سوی ناشنوایان به آن اشاره شده است و در همین 
خصوص زبان اشاره ای که در تلویزیون پخش می شود، مورد تأیید 

جامعه ناشنوایان نیست و این افراد از این شرایط راضی نیستند.

اصرار برای ادامه فعالیت استاد متخلف در دانشگاه تهران
مهر: محمدرضا رضوان طلب، رئیــس مرکز جذب وزارت علوم 
می گوید: یکــی از مصداق های ناهماهنگی دانشــگاه تهران با 
مصوبــات هیئت مرکزی جذب وزارت علوم انتقال یک اســتاد 
شهرســتانی به این دانشگاه اســت که تخلف اخالقی داشت و 
محروم از تدریس بود. با وجود حکم بازگشــت وی به دانشگاه 
مبدأ، دانشگاه تهران بیش از چهار سال است بر ادامه خدمت وی 

در این دانشگاه اصرار دارد.

هشدار در مورد وعده های انتخاباتی ضد محیط زیستی
ایسنا: علي محمد شــاعري، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: ممکن است بعضی نامزدها در محیط هایی وعده ایجاد سد 
بدهند که تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. مثل همان سدهایی 
که باالی ارومیه زدند و آن را خشک کردند. شاید علت اصلی خشک 
شــدن دریاچه ارومیه مجلسیان نبوده باشند اما در گذشته به یاد 

دارم که نمایندگان منطقه ارومیه وعده زدن سد را می دادند.

تبعیض وزارت علوم در اعالم تکمیل ظرفیت دانشگاه ها
فارس: علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
می پرسد چرا دانشگاه آزاد به راحتی اعالم تکمیل ظرفیت می کند 
اما وزارت علوم به دانشــگاه های غیرانتفاعی اجازه نام نویســی 
نمی دهد؟ ما به این تبعیض اعتراض داریم. حتی به نظر می رسد 
کسی نتواند جلو فعالیت دانشــگاه آزاد را با توجه به سخنرانی 

رئیس دانشگاه مبنی بر قانونی بودن تکمیل ظرفیت بگیرد.

موافق گرفتن تست هوش نیستیم
میزان: فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی استعداد های درخشان 
و دانش پژوهان جوان درباره درســتی یا نادرســتی آزمون های 
هوش در مهد های کودک  گفت: اصالً موافق گرفتن تست هوش 
نیستیم. وقتی بچه ها درگیر تست هوش می شوند با مشکالت 
زیادی روبه رو می شــوند. جدا کردن کودکان از این سنین آن ها 

را دچار غرور می کند و رشد طبیعی خود را از دست می دهند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

سازمان بهزیستی اعالم کرد
 کلیپ های کودک آزاری 

متعلق به ایران نیست
ایسنا: سازمان بهزیستی با صدور اطالعیه ای 
نسبت به انتشار دو کلیپ کودک آزاری واکنش 
نشان داد.در این اطالعیه آمده است: کلیپ هایی 
با عنوان »پدری که دختر بچه ســه ساله اش 
را کتــک می زند تا روی پاهایش بایســتد« و 
کلیپ »کتــک زدن یک کــودک در یکی از 
آسایشگاه های جنوب کشور« مربوط به خارج از 
ایران است و ارتباطی با کشورمان ندارد و همان 
طور که در رسانه ها نیز اعالم شد، در خصوص 
کلیپ اول که به شــهرهای عرب نشین جنوب 
ایران نسبت داده شــده بود، مشخص شد که 
این اتفاق در عربســتان رخ داده و مرد مهاجر 
پس از دستگیری و اعتراف، به شالق و حبس 
محکوم شده است.در این اطالعیه تصریح شده 
است: حرکت مشکوک انتشار این کلیپ ها به نام 
مردم اخالق مدار ایران در شبکه های مجازی و 
تحریک احساسات پاک مردم نیز از دیدگاه ما 

محکوم خواهد بود.

آموزش

در نامه ای به سازمان سنجش اعالم شد
 امتناع از پذیرش المپیادی ها 

در دانشگاه علوم پزشکی
مهر: دانشــگاه علوم پزشکی تهران در نامه ای به 
ســازمان ســنجش اعالم کرد: به دلیل نداشتن 
ظرفیت امکان پذیرش المپیادی های نقره و برنز 
در رشته دندانپزشکی وجود ندارد.در نامه امیرعلی 
سهراب پور، معاون آموزشــی این دانشگاه آمده 
اســت: پذیرش دارندگان مدال کشوری المپیاد 
دانش آموزی برای دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
به عنوان نماد آموزش عالی کشــور مایه افتخار 
و مباهات اســت اما همان گونه که مستحضرید 
افزایش ظرفیت هــای غیرمترقبــه در پذیرش 
دانشجوی دوره دکترای حرفه ای در سال جاری 
این دانشگاه را با چالش جدی مواجه کرده است.
در ضمن از آنجا که نمره کنکور دارندگان مدال 
نقره معرفی شــده به این دانشــگاه برای رشته 
دندانپزشکی پایین تر از دارندگان مدال برنز است، 
به منظــور جلوگیری از هــر گونه تضییع حق، 
دانشگاه علوم پزشکی تهران از پذیرش مدال نقره 

و برنز در رشته دندانپزشکی معذور است.

خانه و خانواده

اسناد سازمان ثبت احوال نشان می دهد
 کاهش والدت ها 

در چهار سال گذشته
ایسنا: اســناد والدت ثبت شده در سازمان 
ثبت احوال کشــور نشان می دهد که از سال 
۹3 تا ۹۷ والدت در کشــور روند کاهشــی 

داشته است.
براساس آمارهای سازمان ثبت احوال، در سال 
13۹3 یک میلیون و 534 هزار و 362نفر و در 
سال ۹4 نیز یک میلیون و 5۷۰هزار و 21۹نفر 

متولد شدند.
روند والدت در سال ۹5 کاهشی شد؛ به طوری 
که کل اســناد ثبت شده والدت در کشور یک 
میلیون و 528هزار و 53 نفر بود. سال ۹6 نیز 
نسبت به سال ۹5 حدود 4۰هزار سند والدت 
کمتر به ثبت رســید؛ به طــوری که جمعیت 
متولد شــده در این ســال به یــک میلیون و 

48۷هزار و ۹13 نفر رسید.
در ســال ۹۷ ایــن آمارهــا با کاهــش حدود 
121هزار نفری مواجه شد و به عدد یک میلیون 

و 366هزار و 51۹نفر رسید.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت:
11درصد جمعیت باالی 25 سال 

کشور دیابت دارند 
ایســنا: معاون دفتر مدیریــت بیماری های 
خصــوص  در  بهداشــت  وزارت  غیرواگیــر 
برنامه های این وزارتخانــه برای کنترل دیابت  
گفت: 11درصد جمعیت باالی 25سال کشور 
بــه دیابت مبتال هســتند کــه در این میان 
سهم پایتخت نشــینان از آمار ابتال به دیابت، 

8/12درصد جمعیت باالی 25 سال است.
دکتر علیرضا مهدوی اظهار کرد: از این آمار یاد 
شــده 1۰درصد را مردان و 11.5درصد را زنان 
تشکیل می دهند. وی با اشاره به اینکه در کشور 
ما ۷5درصد افراد مبتال به دیابت از بیماری خود 
مطلع هستند، گفت: این آمار در مقایسه با آمار 
جهانی که می گوید تنها 5۰درصد مردم جهان 
از ابتال به دیابت خودشان آگاه هستند، بسیار 
بهتر است. مهدوی در خصوص داروهای درمان 
دیابت نیز گفت: تمامی داروها بیمه  هستند؛ در 
حالی که در خارج از ایران همین داروها با چند 

برابر قیمت داخلی در حال فروش است. 

ارتباطات و فناوری اطالعات

 رئیس  این دانشگاه خبر داد
ساخت ماهواره جدید دانشگاه 

امیرکبیر با فناوری پیشرفته 
فارس: رئیس دانشگاه امیرکبیر گفت: دو تیم 
علمی متشکل از نخبگان علمی این دانشگاه و 
سازمان فضایی برای ساخت ماهواره جدید روی 

مسائل فنی با فناوری باال کار می کنند.
ســیداحمد معتمدی گفت: در زمستان سال 
گذشــته ماهواره پیام پرتاب شد اما متأسفانه 
نتوانست در مدار قرار گیرد ولی در همان دقایق 
اولیه موفق عمل کرد، سازمان فضایی ایران هم 
ایــن موضوع را تأیید کــرد که همین موضوع 

سبب شد تا ماهواره دیگری را بسازیم.
رئیس دانشــگاه امیرکبیر افزود: شاید مراحل 
آماده ســازی این ماهواره به مدت چهار تا پنج 
سال به طول بینجامد.معتمدی همچنین افزود: 
با پیگیری و توصیــه وزیر فناوری اطالعات در 
ســاخت ماهواره جدید دانشــگاه، در آینده ای 
نزدیک از مرحله فعالیت روی مسائل فنی گذر 
می کنیم و با امضای قرارداد ســاخت ماهواره 

جدید را آغاز خواهیم کرد.

تا اربعین

تحلیل

تا سال 2050 میالدی30 درصد جمعیت کشور سالمند می شوند 

برای دوران پیری جمعیت آماده نیستیم 
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 یکشنبه 7 مهر 1398 29 محرم 1441 29 سپتامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9074 

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سایه تهدید طالبان برگزار شد

بیم ها و امید ها برای همسایه شرقی
  جهان/ مهدی خالدی  مردم افغانستان در میان بیم ها و امیدها 
نســبت به سرنوشت و آینده کشورشان و در سایه تهدیدات گسترده 
طالبان بار دیگر پای صندوق های رأی رفتند تا بتوانند آینده ای بهتر 
برای کشورشان رقم بزنند. این چهارمین انتخابات رسمی افغانستان 
پس از حضور اشغالگران در این کشــور است. انتخابات روز گذشته 
ســاعت 7:30 به وقت کابل آغاز شــد و به گفته کمیسیون انتخابات 
این کشور تا ساعت 17 )دو ساعت تمدید شد( ادامه داشت. حواعلم 
نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان  با پایان یافتن فرایند 
این مهم با حضور در نشســت خبری از پایــان موفقیت آمیز روند 
انتخابات خبر داد و این رأی گیری را موفق ترین انتخابات در 1۸ سال 
گذشته خواند.تصویر روشــنی تا لحظه نگارش این گزارش از میزان 
مشارکت مردم در انتخابات وجود ندارد اما براساس گزارش ها میزان 
مشارکت مردم نسبت به دوره های قبل به دلیل تهدید های امنیتی 
کمرنگ تر بوده اســت.در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 13 
نامزد از جمله »محمد اشرف غنی« رئیس جمهور کنونی این کشور 
و »عبداهلل عبداهلل« رئیس اجرایی افغانستان به عنوان رقبای اصلی با 
یکدیگر رقابت می کنند. گفتنی است که در پی کسب ۴۴ درصد آرا 
از ســوی عبداهلل عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹3، 

وی به همراه محمداشرف غنی به دور دوم انتخابات راه یافت؛ ولی در 
نهایت با یک معامله سیاسی میان او و محمداشرف غنی قدرت میان 
آن ها تقسیم شد. شعار محوری همه نامزدها،در این انتخابات دستیابی 
به صلح با طالبان اســت. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته 
در صورت انتخاب دوباره، مذاکرات صلح را به جریان خواهد انداخت. 

تهدیدهای طالبان مهم ترین چالش انتخابات بود که با میزان مشارکت 
مــردم مرتبط بود و هرچند حادثه بزرگی رخ نــداد با این وجود در 
1۲ استان افغانستان حمالت راکتی، انفجار و حمله مسلحانه صورت 
گرفت که در آن هشــت نفر کشــته و بیش از ۴0 تن دیگر زخمی 
شده اند. کمیسیون انتخابات افغانســتان پیش از این 7 هزار و 300 
مرکز رأی دهی را برای برگزاری انتخابات تعیین کرده بود، اما به دلیل 
تهدیدات امنیتی این مراکز به 5 هزار و 373 مرکز کاهش یافت و از 
مجموع این مراکز ۴۴5 مرکز دیگر نیز مسدود بود. مراکز رأی گیری 
در استان های قندوز، ننگرهار، بدخشان، قندهار، بامیان، هلمند، کنر، 
کابل، غور، لغمان، اروزگان و فاریاب هدف انفجار یا حمالت خمپاره ای 
قرار گرفتند. به دالیل امنیتی در 1۴ والیت از 3۴ والیت افغانســتان 
اصوالً هیچ کارزار انتخاباتی برگزار نشده است.با وجود چند دهه جنگ، 
۹/67 میلیون افغانستانی از 3۴ میلیون سکنه این کشور برای شرکت 

در این انتخابات نام نویسی کرده اند که 3 میلیون و 33۴ هزار تن آن 
زنان هستند.  پیش از آغاز رقابت عبداهلل عبداهلل دولت اشرف غنی را به 
سوءاستفاده از قدرت و استفاده از منابع دولتی در کمپین انتخاباتی اش 
متهم کرده بود. بسیاری دیگر از مقامات افغانستانی نیز نسبت به بروز 
تخلفات گســترده و سازمان یافته هشدار داده اند. 1۴۹ میلیون دالر 
برای این انتخابات هزینه شده که این پرهزینه ترین انتخابات در سطح 
منطقه است؛یعنی هر رای 15 دالر هزینه داشته است.نتیجه مقدماتی 
رسمی انتخابات تا ۲7مهراعالم خواهد شد. اگر هیچ یک از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حد نصاب 51درصد آرا دست 
نیابند، باید در آخر ماه اکتبر مرحله دوم انتخابات برگزار شود. نتیجه 

نهایی باید 7 نوامبر مشخص شود. 

ارتش یمن از انهدام سه تیپ ودستگیری 
2هزار متجاوزسعودی خبر داد

برق خنجر یمنی در نجران
فارس: ســخنگوی نیروهای مسلح یمن در 
نشست خبری روز گذشته خود ضمن تشریح 
عملیات بزرگ مقاومت یمن علیه متجاوزان 
که با عنــوان »نصر مــن اهلل« و در جنوب 
عربستان صورت گرفت، از اسارت هزاران تن 

از عناصر متجاوز خبر داد. 
»یحیی سریع« اعالم کرد که در عملیات نصر 
من اهلل در محور نجران )جنوب عربســتان(، 
ســه تیپ ســعودی به طور کامل نابود شد 
و مقادیــر زیادی ســالح و مهمات و صدها 
خودرو نظامی و زرهی از دشمن به غنیمت 
گرفته شده است. سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن تصریح کرد: یگان موشــکی و پهپادی، 
پدافنــد هوایــی و تیپ های پیــاده در این 
عملیات شرکت کرده اند. وی تأکید کرد این 
عملیات چند ماهی ادامه دارد و در این مدت 
دشمنان خســارت های جانی و مالی زیادی 
را متحمل شــده اند. یحیی سریع افزود: در 
این عملیات منحصر به فرد، صدها کیلومتر 
از منطقه نجران آزاد شــده و هزاران نفر که 
بیشتر آن ها خیانتکار هستند از جمله صدها 
فرمانده، سرباز و افسر سعودی نیز به اسارت 
درآمدند. ســخنگوی نیروهای مسلح یمن 
همچنین وعده داد در روزهای آینده، نتایج 
و جزئیات بیشــتر مربوط به این عملیات را 

اعالم خواهد کرد.
یک منبع نظامی یمنی نیز از اســارت بیش 
از ۲ هــزار نظامی با تابعیــت های مختلف 
در جریــان این عملیات نظامی که در داخل 
در عمق 500 کیلومتری اراضی عربســتان 
روی داده خبــر داد.محمــد عبدالســالم 
ســخنگوی انصاراهلل هم عملیات »نصر من 
اهلل« را بزرگتریــن عملیــات نظامــی علیه 
متجاوزان از زمان شــروع جنگ ســعودی 
علیه یمــن خوانده اســت.این عملیات در 
حالــی صــورت می گیــرد که متجــاوزان 
ســعودی هنوز از شــوک حملــه انصاراهلل 
به تأسیســات نفتی خود بیــرون نیامده اند. 

افغانستان  و فرصت های از دست رفته
چند سال پیش هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان سر برآوردند و اوضاع این 
کشــور دوباره رو به نا امنی و خشونت گذاشت،»استفن هارپر« نخست وزیر وقت 
کانادا عبارتی در مورد افغانستان به کار برد: »ما نمی توانیم شورش را از بین ببریم . با 
توجه به آنچه که من از تاریخ افغانستان می دانم این کشور همیشه با نوعی شورش 
ابدی دست به گریبان بوده است.« توجه به وضعیت فعلی افغانستان و انتخاباتی که 
اکنون ناامیدانه و در شرایط بد امنیتی و اختالفات عمیق سیاسی برگزار می شود، 
شاید بسیاری به استفان هارپر حق دهند که چنین جمله ای را بر زبان آورد و یا با او 
هم عقیده باشند که سرنوشت این سرزمین و مردم آن با جنگ و خونریزی عجین 
شده است.اما به نظر می رسد آن ها فراموش کرده اند که 15 سال پیش در چنین 
روزهایی )مهرماه 13۸3( و در آستانه نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
تاریخ افغانستان ،هر ناظری می توانست شور و شعف وصف ناشدنی و در عین حال 
اتحاد و همدلی بی ســابقه میان مردم این سرزمین را گواهی دهد. در آن هنگام 
خــوش بینی و امیدواری در میان پیر و جوان موج می زد و کســی به خود اجازه 

نمی داد با چنین تعبیرها و یا با عینک بدبینی به آینده نگاه کند. 
نکته جالب دیگر را یکی از نویسندگان غربی مطرح می کند، آنجا که وی از صبر 
و بردباری مردم افغانســتان در برابر حضور نیروهای خارجی در کشورشان اظهار 

شگفتی می کند.
در هر حال همه این ها نشان می دهد که عزم مردم افغانستان برای حمایت از برقراری 
صلح و ثبات در کشورشان جدی بوده و هیچ کس حامی آنچه که هارپر آن را شورش 
ابدی می نامد، نبوده است. اکنون باید دید که چرا این عزم و اراده و خواست عمومی 
کم رنگ شــده و جای خود را به تردید،بد گمانی و اختالف داده است. هر چند که 
بخش مهمی از این سؤال را باید دولتمردان و سیاستمداران افغانستان پاسخ دهند، 
اما قسمت عمده ای از آن را باید متوجه عملکرد جامعه جهانی و به خصوص آمریکا 
و جهان غرب دانست. آیا آن ها نسبت به اهداف حضور نظامی خود در افغانستان، با 
مردم این سرزمین صادق بوده اند؟ آیا حضور دو دهه ای آن ها توانست به تثبیت نظام 
سیاسی و برقراری صلح و امنیت در این کشور منجر شود؟ متأسفانه وضعیت کنونی 
افغانستان این اجازه را به ما نمی دهد که به هیچ یک از این پرسش ها پاسخ مثبت 
دهیم. اصرار اولیه غرب و آمریکا به دولت کابل برای امضای پیمان امنیتی با واشنگتن 
از یک سو و مذاکرات و توافقات پنهان نظامی و سیاسی با طالبان آن هم بدون در نظر 
گرفتن دولت افغانستان از سوی دیگر، پاسخ مناسبی به حسن نیت افغان ها نسبت به 
پذیرش حضور بیگانگان در این سرزمین نبوده است. عالوه بر این وخیم تر شدن اوضاع 
امنیتی در سال های اخیر نیز بر بی اثر بودن این حضور متداوم و گسترده مهر تأیید زده 
است. بازتاب کمک های اقتصادی و مالی و نحوه مدیریت آن ها نیز آن قدر فاجعه بار 
بوده که یکی از روزنامه نگاران معروف آمریکایی این کمک ها را یکی از سم های مهلک 
نظام سیاسی افغانستان تعبیرمی کند. پیامد تمامی این شرایط مشروعیت زدایی از 
نظام سیاسی بود که مردم با امید به بهبود اوضاع از آن استقبال کردند و در این مسیر 
نواقص و وابســتگی های خارجی اش را نادیده گرفتند. در نهایت باید اذعان کرد که 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان در زمان 
برگزاری آن نشــان می دهد که در 15 ســال اخیر فرصت های بزرگی برای صلح و 
ثبات و همچنین تثبیت ساختارهای سیاسی در افغانستان از میان رفته و در نگاهی 
بدبینانه ، شــاید این آخرین فرصت برای بقای نظام جمهوری در این کشور باشد.
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تضمین فرآیند ارجاع کار)ریال(برآورد اجرای کار)ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

 480,000,000     9,592,377,317عملیات اجرایی ساماندهی و بازگشایی مسیل پسته13-98

 214,000,000 4,266,725,345عملیات ساماندهی مسیل برج اسفراین 24-98

35-98
عملیات الیروبی و بازگشایی مسیل های 

 599,000,000 11,962,845,048شهرستان بجنورد  در سال 98 

46-98
عملیات الیروبی و بازگشایی مسیل های 

 559,000,000 11,177,545,732شهرستان شیروان در سال 98

57-98
عملیات الیروبی و بازگشایی مسیل های

 450,000,000 8,991,830,680 شهرستان اسفراین در سال 98

68-98
عملیات الیروبی و بازگشایی مسیل های
 315,000,000 6,292,102,480 شهرستان مانه و سملقان در سال 98 

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

آگهی اعالم رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی )نوبت اول(

رای شماره 1892 مورخ 1397/05/05
مشخصات ملک:

پالک ثبتی: قس��متی از پالک 137 اصلی  بخش 2  شهرس��تان طبس به مس��احت  420.55  متر مربع -  خارج 
محدوده وداخل حریم قانونی شهر دیهوك

نظریه کمیسیون تشخیص:
در اجرای ماده 12 قانون زمین ش��هری و دس��تورالعمل تشخیص و شناس��ایی اراضی شهری صادره از سوی 
سازمان ملی زمین و مسکن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری استان 
خراسان جنوبی در تاریخ 1398/04/27 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح نقشه ترسیمی پیوست واقع در 
خارج محدوده قانونی شهر دیهوک بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با توجه به صورتجلسه معاینه محل به 
تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف قانونی و بخشنامه های سازمان مذکور و وضعیت 
فیزیکی فعلی و قبلی اراضی مورد بازدید و عکس های هوایی موجود و شواهد و قرائن و نیز وضعیت ثبتی 
زمین مورد نظر با لحاظ تذکرات ذیل طبق نقشه و حدود مندرج در آن و صورتجلسه معاینه محل که به امضاء 

اعضای کمیسیون رسیده  به اتفاق آراء موات )م – و – ا - ت( تشخیص و اعالم می گردد. 
تذکر 1( پالکها و اراضی که قبال نسبت به آنها رای کمیسیون مذکور صادر شده و یا بنحوی از انحاء مالکیت 
دولت بر آن محرز شده اراضی ملی و دولتی  و نیز اراضی مشمول اظهارنامه های ثبتی سال 1354 و ماده 17 
قانون تقسیم و فروش اراضی و امالك مورد اجاره به زارعین مستاجر و خالصه که تا کنون اسناد آنها بنام 

دولت صادر شده یا نشده باشد از شمول این نظریه مستثنی  می باشد .
تذکر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به زمینی که شماره پالك ثبتی آن در محدوده تعریف شده در 

این نظریه واقع ش��ده بوده باشد 
فقط پالك و مساحت و حدود آن با 
حفظ  نوعیت تعیین ش��ده در این 

رای قید و صادر خواهد شد .
تذکر 3( ای��ن نظریه به هیچ وجه 
دلیل بر مالکیت اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی نب��وده و فق��ط از نظ��ر 
تش��خیص نوعی��ت اراض��ی معتبر 
اس��ت و از زمان اعالم ظرف مدت 
3 م��اه قاب��ل اعت��راض در دادگاه 

صالح محل می باشد
 اداره ارتباطات واطالع رسانی

اداره کل راه و شهرسازی استان 
خراسان جنوبی

ع 9
80
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46

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت حمل و نقل و باربری 
کاال گیوان شهرستانك به شماره ثبت 120 و شناسه ملی  10380022347

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل و باربری کاال گیوان شهرستانك به شماره ثبت 120 و شناسه ملی  
10380022347 دعوت میگردد تا  در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 1398/07/20  ساعت  10:00 

صبح  به  نشانی :  خراسان رضوی سبزوار جغتای روستای شهرستانك تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده  :   1- انتخاب مدیران شرکت        2- انتخاب بازرسین شرکت    

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار    4- تصویب صورتهای مالی سال 97
همچنین مجمع عمومی فوق العاده  شرکت حمل و نقل و باربری کاال گیوان شهرستانك به شماره ثبت 120 و شناسه 

ملی  10380022347  نیز در همان مکان و در همان تاریخ راس ساعت 11:00 برگزار می گردد .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :   1- افزایش سرمایه

هیئت مدیره شرکت

/ع
98
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اینجان��ب قاس��م س��میعی مال��ک خودروی س��واری 
پ��ژو 405GLXI م��دل 1384 و ب��ه ش��ماره شاس��ی 
14250758 ش��ماره موت��ور 12484139162 به علت 
فقدان اس��ناد ف��روش تقاض��ای رونوش��ت المثنی 
اس��ناد مذکور را نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران 
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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آگهی مناقصه )ارزیابی کیفی( شماره )1398/4022(
1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

2- موضوع مناقصه: بهره برداری و امداد، وصول مطالبات، گازبانی، رفع نشتی و تعویض کنتور منطقه 5 گازرسانی مشهد
3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی

4- سایر شرایط: الف- ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی

5- مهلت اعالم آمادگی: از تاریخ 98/07/06 لغایت آخر وقت اداری 98/07/13
6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 98/07/28

7- مح��ل دریاف��ت و تحویل کاربرگها و اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی: دفت��ر کمیته فنی و بازرگانی ش��رکت گاز خراس��ان رضوی واقع در 
مش��هد- میدان ش��هید فهمیده، کنار گذر آسایش��گاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کاالی شرکت گاز استان          

خراسان رضوی می باشد.
8- ن��وع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقص��ه: مطابق مصوبه ش��ماره 123402/ت50659 ه� هیئت محترم وزی��ران و اصالحیه های بعدی آن 

می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی در سایت WWW.nIGc-khrz.Ir امکان پذیر بوده و در 

صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072822- 051 تماس بگیرید.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

وزیر امورخارجه آمریکا  به مجلس نمایندگان احضار شد
 جهان تبعات گفت و گوی تلفنی رئیس جمهور 
آمریکا با همتای اوکراینی اش، برای ترامپ که 
در آن دونالد در صحبت با زلنســکی خواستار 
کمک وی برای به چالش کشیدن »جو بایدن« 
رقیب اصلی اش در انتخابات آتی آمریکا شــده 
بود، در حالی همچنان برقرار است که در ادامه 
قمار بزرگ دموکرات ها بر سر این پرونده، سه 
کمیته  مجلس نمایندگان ایاالت متحده وزیر 
امور خارجه این کشــور را برای ادای شهادت 
در ارتباط بــا تحقیقات اســتیضاح از ترامپ 
احضار کردند.این تازه ترین قدم دموکرات های 
کنگره آمریکا در مسیر استیضاح ترامپ است. 
بر این اســاس مایک پمپئو باید در مدت یک 
هفتــه مدارک مربــوط به این پرونــده را در 

اختیار مجلس نمایندگان قرار دهد. نانســی 
پلوسی، رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا سوم 
مهرماه رســماً آغاز تحقیقات برای استیضاح 
رئیس جمهور این کشــور را به دلیل مســائل 
مطرح شــده در ارتباط بــا گفت وگوی تلفنی 
ترامپ بــا رئیس جمهور اوکراین اعالم کرد. در 
پرونده ای کــه از آن به »اوکراین گیت« تعبیر 
می شود ترامپ متهم است در جریان تماسی 
تلفنــی، ولودیمیر زلنســکی را تهدید کرده 
چنانچه تحقیقاتــی را درباره جو بایدن رقیب 
دموکرات وی در انتخابات ۲0۲0 انجام ندهد، 
کمک های نظامی به کی یف را قطع خواهد کرد.  
مفهوم اوکراین گیت در برابر مفهوم واترگیت 
استفاده می شود. رسوایی واترِگیت به وقایعی 

اطالق می شــود که میان ســال های 1۹75–
1۹7۲ در هتلی به همین نام در واشنگتن اتفاق 
افتاد که منجر به باالگرفتن احتمال استیضاح 
و در نتیجــه کناره گیــری ریچارد نیکســون 
رئیس جمهور وقت ایاالت متحده شد. اتفاقاً در 
فقره رسوایی واترگیت نیز یک نوار صوتی سبب 
شد تا نیکسون راهی جز استعفا نداشته باشد.

جالب تر آنکه رســوایی اوکراین گیت موجب 
شده است که کاخ سفید از بیم خسارت بیشتر 
به وجهه ترامپ، دسترســی به مکالمات وی با 
سران روسیه و عربستان ســعودی را محدود 
کند. اکنــون دموکرات های حاضر در مجلس 
نمایندگان آمریکا قمار بزرگی را بر سر استیضاح 
ترامپ آغاز کرده اند. آن ها برای بردن این بازی 

باید ثابت کنند که رئیس جمهور امنیت ملی 
کشورشــان را به خطر انداخته و ممکن است 
دوباره این کار را انجام دهد. اگر در به کرســی 
نشاندن این مدعا پیروز شوند با به زیر کشیدن 
ترامپ کلید فتح کاخ سفید در انتخابات بعدی را 
به دست خواهند آورد، اما اگر بازنده شوند از هم 
اکنون باید خود را بازنده رقابت ۲0۲0 بدانند. 

گزارش
ادامه بازی بزرگ دموکرات ها بر سر »اوکراین گیت«

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران

11/2211/55

22/4023/13 4/014/35

17/1917/52

5/255/58

17/3718/10

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در یک نگاه
در این انتخابات 13 نفر باهم رقابت می کنند

محمد اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل دو رقیب اصلی اند
نام نویسی ۹/67 میلیون افغانستانی برای شرکت در انتخابات

بیش از 30 درصد ثبت نام کنندگان شرکت در انتخابات زنان  بودند
نظارت بیش از 137 هزار ناظر داخلی و بین المللی بر انتخابات

دستیابی به صلح با طالبان شعار محوری نامزدهاست

بیش از 100هزار نیروی امنیتی تأمین امنیت را برقرار می کنند

پرهزینه ترین انتخابات در سطح منطقه را شاهد هستیم
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