
 

حال درس قرآن در مدارس خوب نيست
 معارف  بدون شک زندگی انسان متأثر از تعلیم و تربیت کارشناس دفتر تأليف کتب درسی از نحوه تدریس این درس مهم می گوید

دینی است و این تعلیم و تربیت دینی، نگرش ها، عالیق 
و عادات او را متحول کرده و ســبب سازندگی شخصیت 
می شــود. به همین منظور از پایین ترین سطح ورود به 

مدرسه یعنی از دوران ابتدایی، آموزش قرآن در مدارس 
ابتدایی شروع می  شود. درسی که چند ساعتی از برنامه 
درسی دانش آموزان را در هفته به خود اختصاص می دهد 
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فرار قولنامه ها از مالیات

ضمیمه  روز

گفت وگو با محمد جواد حکمت نيا
درباره استکبارستيزی 

و جبهه مقاومت

دشمنی که نفس های آخر
دشمنی اش را می کشد

پشت پرده چراغ سبز آمریکا به اروپا بر سر تجارت با ایران چيست؟ 

تلهاینستکسبرایاثرگذاریبیشترتحریمها

 اقتصاد یکی از بایسته های ساختن یک 
نظام مالیاتی شــفاف و منسجم در بازار 
پر التهاب زمین و مسکن، احیای قوانین 
ثبتی به خصوص مــاده 22 قانون ثبت 
مصــوب 1310 و در پی آن بی اعتباری 
اسناد غیررسمی )قولنامه ای( است. قطع 
وابســتگی بودجه کشور به نفت یکی از 
دغدغه هــای کالن کشــوربوده و امروز 
که در شــرایط ســخت تحریم به ســر 
می بریم این دغدغه نمود بیشتری یافته 
است. زیرا درآمدهای نفتی کشور رو به 
کاهش اســت و اگر چاره ای اندیشــیده 

نشــود، کســری بودجه دامنگیر کشور 
خواهد شد. دریافت مالیات بهترین روش 
تأمین بودجه و نیز یکی از ابزارهای مهم 
برقراری عدالت اجتماعی است. مالیات، 
دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از 
نظر اقتصادی و توزیع این دارایی در بین 
افراد ناتوان است. ازمنظراقتصادی مالیات 
ســبب کمتر شدن شکاف درآمدی بین 
گروه های درآمدی جامعه می شــود. این 
ابزار مهم در بسیاری از کشورها به خوبی 
مورد توجه قرار گرفته اســت. به عنوان 
نمونه براســاس گزارش بانک جهانی در 

ســال 2017، دانمارک بیشترین درآمد 
مالیات بر تولید ناخالص ملی را به میزان 
33.32 درصد داشــته است. جدول زیر 
درآمــد مالیاتی از تولیــد ناخالص ملی 
برخی کشــورها در سال 2017 را نشان 
می دهد. همان طور که جدول فوق نشان 
می دهد، برخی کشورها توانسته اند درصد 
قابــل توجهی از درآمدهای خــود را از 
طریق مالیات بدست آورند. این درحالی 
 است که درآمد مالیاتی در کشور ما حدود 
8 درصد اســت. در همین راســتا، امید 
علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی 

می گوید: »از کل درآمدهای اقتصاد ایران، 
آنچه به عنوان درآمد مالیاتی در اختیار 
دولت قرار می گیــرد عددی بین 7 تا 8 
درصد است«. این میزان از مالیات به این 
معنی اســت که بخش بزرگی از اقتصاد 
ایران مالیات نمی دهد. در همین راســتا 
آیت اهلل رئیسی، ریاست قوه قضائیه معتقد 
است: »باید تدبیری اتخاذ و زیرساخت ها 
به گونه ای فراهم شــود که فرار مالیاتی 
در کشــور به حداقل برســد و درنهایت 
فــرار مالیاتی از بین برود«.  وی در ادامه 

می افزاید: میزان فرار...
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توسط پژوهشگران 
علوم پزشکی محقق شد

توليد ماده 
ضدپوسيدگی 

دندان در مشهد

مدیرعامل بيمارستان 
رضوی می گوید هيچ قشری 

از دریافت خدمات این 
بيمارستان محروم نيست

شفاخانه ای 
برای همه

 قدس معضالت خرید و فروش امالک بدون سند را بررسی می کند 
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اطالع نگاشت

افول موریانه وار

ݡگفت وݡگو با دݡکتر محمدصادق ݡکوشݡکݡی
درباره استݡکبارستیزی در ݡگام دوم انقالب

 اݡگر نتوانیم با مستݡکبران مقابله کنیم
بر ما مسلط می شوند

یادداشت شفاهی   دݡکتر عبدالحسین روح االمینی
از دانشجویان خط امام در ماجرای تسخیر النه جاسوسی آمریکا

  وقتی ݡکه چشم نامحرم
در خانه بود
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گام دوم انقالب پرونده استکبار ستیزی در 

ݡگفت وݡگو با محمد جواد حݡکمت نیا
 درباره استݡکبارستیزی و جبهه مقاومت

دشمنی که نفس های آخر 
دشمنی اش را می کشد

در مشهد با مدعی قهرمانی 
می جنگیم

شعر آیینی خراسان بر شعر کشور 
تأثیر گذاشته است

معامله قرن منجر به 
تشکیل کشور فلسطین نمی شود

آگهی مناقصه
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 صبا کریمی: سومین دوره جایزه مصطفی)ص( 
به پنج دانشمند برجسته از جهان اسالم اعطا 
خواهد شد که در دو بخش زیستی و پزشکی به دو نفر به 
صورت مشترک و در بخش عمومی به سه نفر به صورت 

مشترک اعطا می شود. 
نشست خبری سومین دوره اعطای جایزه مصطفی)ص( 
با حضور مهدی صفاری نیا دبیر شورای سیاست گذاری 
و حسن ظهور رئیس کارگروه علمی جایزه صبح دیروز 
در تاالر همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 
جهاد دانشگاهی برگزار شــد. در ابتدای این نشسست، 
صفاری نیــا اظهار کــرد: تالش های زیــادی در دو ماه 
گذشته در دبیرخانه جایزه مصطفی)ص( صورت گرفت 
تا خروجی که هفته آینده شاهد آن خواهیم بود به دست 
بیاید. این جشنواره با هدف هم افزایی و مشارکت گروه 
های دانش بنیان و علم و فناوری درصدد است تا ظرفیت 
های حوزه علم و دانش را توســعه دهد. با وجود اینکه 
برپایی جایزه مصطفی)ص( به صورت دوســاالنه است، 
اما در این دو ســال برنامه های مختلفی در حوزه دانش 
آموزان نور، مسابقات کنز ویژه دانشمندان جوان، نشست 
تبادل تجربیات دانشمندان کشورهای اسالمی و ... برگزار 
شده و ده ها نفر در کشورهای مختلف به عنوان سفیران 
جایزه مصطفی)ص( و جامعه خادمین مصطفی)ص( به 
عنوان تأمین کنندگان منابع مالی در ارتباط هستند و به 

این حرکت و رویداد علمی کمک می کنند.

 هفته جایزه مصطفی)ص( به صورت رسمی از 
شنبه 18 آبان ماه آغاز می شود

وی در ادامه با اشــاره به برگزاری ســومین دوره جایزه 
مصطفی)ص(  افزود: ما امسال از برگزیدگان مصطفی و 
مقیم کشورهای اسالمی که فصل جدیدی در روند برپایی 
این جایزه خواهد بود، تجلیل می کنیم و این مراسم 20 
آبان ماه در تاالر وحدت برگزار خواهد شد. همچنین هفته 
جایزه مصطفی)ص( به صورت رسمی و ویژه از شنبه 18 
آبان ماه آغاز می شــود و میهمانانی از 30 کشور در این 
دوره حضور خواهند داشــت که به مرور وارد تهران می 
شوند و بیش از 100 مدعو علمی از کشورهای اسالمی 

نیز در این دوره حاضر می شوند.
صفاری نیا تأکید کرد: همان طور که اشاره کردم افتتاحیه 
برنامه ها از 18 آبان در دانشــگاه الزهــرا خواهد بود و 
همزمان با آن ششمین دوره نشست های تجربیات علم و 
فناوری)استپ( در روزهای 18 و 1۹ آبان در دانشگاه های 
کشور برگزار می شود. عالوه بر این نشست های تبادل 
تجربیات علم و فناوری فضایی را برای گفتمان ســازی 
جامعه علمی جهان اسالم فراهم می کند و این نشست 
ها در دانشگاه های الزهرا، صنعتی شریف، علوم پزشکی 
تهران، دانشگاه امام صادق)ع( و صدا و سیما برگزار می 
شــود و ۹ دانشگاه دیگر نیز در تهران و سایر شهرستان 
ها همکاری مؤثری در برگزاری این نشست ها دارند که 
شامل دانشگاه های ارومیه، اصفهان، صنعتی امیر کبیر، 
تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشگاه ژنتیک و زیست 

فناوری، پژوهشــگاه صنعت نفت و پژوهشــگاه فناوری 
اطالعات و ارتباطات است. حوزه سالمت، هم بست آب 
و انرژی، همکاری هــای علمی ـ فناوری به صورت عام 
و ارتباطات علم، نقش بانوان در توســعه علم و فناوری و 
تأمین منابع مالی علم و فناوری از موضوعاتی است که 
در این نشست ها به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. 
همچنین دانشمندان برجســته ای از 27 کشور در این 

نشست ها حضور دارند.

 برپایی جلسات آشنایی سرمایه گذاران و 
دانشمندان جهان اسالم

دبیــر شــورای سیاســت گذاری ســومین دوره جایزه 
مصطفی)ص( در بخش دیگری از سخنان خود تصریح 
کرد: همچنین نشســت آشنایی صنایع با دستاوردهای 
دانشــمندان جهان اسالم از دیگر برنامه های ماست که 
عمالً بنیاد علم و فنــاوری مصطفی)ص( این فرصت و 
امکان را برای دانشــمندان جهان اسالم فراهم کرده که 
بتوانند دســتاوردهای علمی خود را در معرض سرمایه 
گذاران از کشــورهای مختلف قرار بدهند. این نشست 
در کارخانه نوآوری آزادی برگزار می شــود و 40 شرکت 
کننده از 12 کشور در آن حضور دارند و شرکت کنندگان 
نیز دانشمندانی هستند که دســتاوردهای خودشان را 
عرضه می کنند و سرمایه گذارانی از کشورهای مختلف و 
مجموعه های دانش بنیان در این جلسات حضور خواهند 
داشت. این نشست چهارمین دوره از نشست های آشنایی 
سرمایه گذاران با دستاوردهای دانشمندان جهان اسالم 
است و سه دوره قبل نیز در ایران، عمان و پاکستان برگزار 

شده بود که دستاوردهای خوبی به همراه داشت.
وی تأکید کرد: اما مهم ترین برنامه روز دوشنبه 20 آبان 
در تاالر وحدت خواهد بود که مراسم اعطای نشان عالی 
جهان اســالم جایزه مصطفی)ص( به برگزیدگان است 
که با حضور صدها تن از دانشــمندان و شخصیت های 
برجسته ایران و سایر کشورهای اسالمی برگزار می شود 
و ما در این ایام برای میهمانی که از کشورهای مختلف 
در این رویــداد حضور دارند، برنامه های متنوعی پیش 

بینی کرده ایم.

 حضور بیش از ۳۷۰ نفر در تأمین منابع مالی 
جایزه مصطفی)ص(

صفاری نیا با اشاره به منابع مالی این رویداد علمی تصریح 
کرد: بیش از 370 نفر از اعم از شــخصیت های حقیقی 
و حقوقــی در تأمین منابع مالــی جایزه مصطفی)ص( 
مشــارکت داشتند و دولت هیچ نقشــی در برپایی این 
رویداد نداشته اســت. در دو سال گذشته بیش از 110 
میلیارد ریال تأمین مالی جدید در صندوق سرمایه گذاری 
جایزه مصطفی)ص( داشتیم که مجموع تأمین مالی که 
تاکنون صورت گرفته نزدیک به 3۹0 میلیارد ریال رسیده 
است. البته همه این مبلغ به صورت هبه و اهدایی نبوده، 
بلکه بخشی قرض الحســنه بوده است و از همین جا از 
تمام خیرانی که عالقه مند به مشارکت در فعالیت های 
علمی هســتند برای حضور و مشــارکت در این رویداد 

دعوت می کنم.
در ادامه ظهور، رئیس کارگروه علمی جایزه اظهار داشت: 
جایزه مصطفی)ص( امسال در پنج حوزه برگزار می شود 
که ســه حوزه تخصصی آن علم و فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات، حوزه زیســتی و پزشکی و حوزه فناوری نانو 
است. برندگان باید واجد شرایطی باشند که این شرایط 
شامل این موارد است: دانشمند برجسته باشند، یک اثر 
مهم تولید کرده باشند و تأثیر آن اثر به تأیید رسیده باشد 
و در سه حوزه ای که ابتدا عنوان کردم فرد باید تابعیت 
یکی از کشورهای اسالمی را داشته باشد، اما محدودیتی 
از نظر سن، جنسیت و دین مطرح نیست. اما در دو حوزه 
دیگر که شامل همه زمینه های علم و فناوری است، عالوه 

بر سه شرط اصلی، بحث تابعیت مطرح نیست. 
وی در ادامــه افزود: ما فراخوان را برای 202 نهاد معتبر، 
512 دانشــمند برجسته در 52 کشــور ارسال کردیم. 
کل آثار ارســال شده به دبیرخانه جایزه مصطفی )ص( 
یک هــزارو64۹ اثر بوده که از این تعداد 1۹۹ اثر مربوط 
به فناوری اطالعات، 614 اثر مربوط به زیستی و پزشکی، 
172 اثر مربوط به نانو و 614 اثر مربوط به همه زمینه ها 
بوده است. سومین آیین اعطای جایزه مصطفی )ص( به 
منظور معرفی دانشــمندان برتر علمی و فناوری  جهان 

اسالم 20 آبان ماه ۹8 برگزار می شود.

در نشست خبری اعالم شد

جایزهمصطفیaبهپنج دانشمندبرجستهجهاناسالماعطامیشود

در این شماره »نقطه سر خط« می خوانيد

اعتراف رسمی به داعش پروری
رئيس جمهور آمریکا می گوید»اوباما« داعش را ساخته است
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر جعفری: تسخیر النه جاسوسی مصداق حرکت خودجوش و آتش به اختیار دانشجویان بود  مهر: سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی - اجتماعی بقیه اهلل االعظم )عج( در خصوص 
حرکت انقالبی دانشجویان پیرو خط امام )ره( در تسخیر النه جاسوسی آمریکا، گفت: این اقدام مصداق حرکت خودجوش و آتش به اختیار دانشجویان بود؛ حرکتی که از پیش هماهنگ نشده بود، اما باتوجه به روحیه 

ضدآمریکایی و ضداستکباری امام خمینی )ره( دانشجویان اطمینان داشتند که ایشان با این اقدام موافقت می کنند.

 سیاســت  »برایان هوک«، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه ای که 
متن آن جمعه منتشر شد، گفته است دولت 
این کشور چندی پیش با دولت های اروپایی 
در خصوص مبادالت مجاز از طریق ســاز و 
کار موســوم به »اینستکس« به تفاهم دست 
یافته است. هوک که در عربستان سعودی با 
شبکه تلویزیونی العربیه مصاحبه می کرد، در 
پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام اروپایی ها 
برای راه اندازی ساز و کار اینستکس با هدف 
ادعایی تسهیل مبادله با ایران گفت: »ما شاهد 
انجام هیچ معامله ای از طریق اینستکس یا 
ساز و کار ویژه ای که انگلیس، فرانسه و آلمان 
راه اندازی کرده اند، نبوده ایم.« وی اضافه کرد: 
»پیش بینی نمی کنیم که در هیچ مقطعی، 
از طریــق این کانال فعالیتی که مشــمول 
تحریم های آمریکاست انجام شود. ما به سه 
کشور اروپایی بسیار روشن گفته ایم که این 
کانال می تواند ســاز و کاری برای تســهیل 
مبادالت غذا، دارو، دســتگاه های پزشکی یا 
محصوالت کشــاورزی باشد، ولی نمی تواند 
مشمول فعالیت های قابل تحریم شود و فکر 
می کنم که مدتــی پیش بر 
ســر این به تفاهم دست پیدا 
کردیــم.« وی در ادامه گفت: 
ساز  این  اروپایی ها  »بنابراین، 
و کار را برای تسهیل مبادالت 
کاالهــای قانونــی راه اندازی 
کرده اند.« برایان هوک مدعی 
شد به این مســئله که ایران 
ساز و کار متناظر اینستکس 
را راه اندازی بکند هم شــک 
دارد. وی گفت: »فکر نمی کنم ایران هیچ  وقت 
ساز و کار متناظر آن را ایجاد کند، چون اگر 
این کار را بخواهند انجام دهند به شفافیت نیاز 

خواهند داشت«.

دم خروس آمریکا 
از اینستکس بیرون زد

پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا، با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که مکانیزم جدیدی برای 

تسهیل صادرات مواد غذایی و دارو به ایران 
ایجاد کرده اســت. این وزارتخانــه با تکرار 
ادعــای تالش های دولت این کشــور برای 
منزوی کردن جمهوری اسالمی اعالم کرد از 
این طریق، راهی برای تضمین تداوم ارسال 
کمک های بشردوستانه به ایران ایجاد کرده 

است.
بــه گفتــه وزارت خزانــه داری آمریکا، این 
مکانیزم به جامعه بین المللی کمک می کند تا 
به دادوستد برای حمایت از مردم ایران ادامه 
دهد؛ بدون آنکه سرمایه های مربوط به آن به 

دست دولت ایران بیفتد.
به گزارش ایســنا، المانیتور در این زمینه 
نوشته بود: »بســیاری از کارشناسانی که 
ســابقه همــکاری با دولت هــای مختلف 
آمریکا در زمینه تحریم ایران را داشته اند، 
می گوینــد که مکانیزم جدید موســوم به 
شفاف سازی که از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا برای ایران اعالم شده، بیش از آنکه 
در راســتای تسهیل مبادالت بشردوستانه 
صادرات غذا و دارو به ایران باشد، به عنوان 
برای  اطالعات  برای جمع آوری  مکانیزمی 
دولــت عمل خواهد کرد تــا از این طریق 
بتوانــد زمینه را برای اعمــال تحریم های 

جدیدتر فراهم کند«.
به گفته حسین حاجیلو، کارشناس سیاسی 
»مســئله ای که وجود دارد، این است که در 

فضای تحریمی تجارت اقالم بشردوســتانه 
همیشه استثنا بوده است، در واقع همه چیز 
تحریم می شود به جز غذا و دارو. با این حال 
در عمل برخی از بانک ها در این ســال ها از 
نقض تحریم می ترســیدند؛ از این رو حتی 
در حوزه های بشــر دوستانه هم با ایران کار 

نمی کردند«.
وی به خبرگــزاری مهر گفته اســت: »در 
بیانیه آمریکا بر اســتثنا بــودن حوزه های 
بشردوستانه از تحریم ها تأکید و اعالم شده 
که این سازوکار جدید را برای انجام تعامالت 
بشردوستانه ایران تعیین کرده است. عینیت 
بیرونی این بیانیه، »اینســتکس« می شود و 
بر اثر این اقدام آمریکا، اینستکس در سطح 
بشردوســتانه فعال و از نگرانــی بازیگران 
اروپایی از نقض تحریم در حوزه بشردوستانه 

کم خواهد شد«.

 شفافیت؛ اسم رمز تحریم بیشتر
18 اردیبهشت ماه 97 بود که آمریکا از برجام 
خارج شد و اروپایی ها قول دادند که این توافق 
را بدون آمریکا ادامه خواهند داد، اما پس از 
یک ســال بالتکلیفی، نتوانستند حتی یک 
حرف خود را عملی کنند و به جای آن ضمن 
همراهی با آمریکا دست به تهدید ایران زدند. 
پس از آن بود که ایران وارد کاهش تعهدات 

هسته ای شد.

به گفته رئیس جمهور پس از مرحله نخست 
کاهش تعهــدات دو ماه به اروپا فرصت داده 
شــد. بعد از گام دوم نیز دوماه و پس از گام 
ســوم نیز دو ماه دیگر بــه اروپا فرصت داده 
شد و چند روز دیگر تا پایان مهلت 60 روزه 
ایران به اروپا بعد از گام سوم کاهش تعهدات 

هسته ای باقی نمانده است.
صدور بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا و چراغ 
سبز این کشــور به اروپا در زمانی که بحث 

FATF داغ است، بی دلیل نیست.
به گفته حاجیلو »به احتمال زیاد اروپایی ها 
در روزهای آینده اعــالم خواهند کرد برای 
فعال کردن اینســتکس رضایــت آمریکا را 
گرفته اند و منتظر ایران هستند که مسائل 
مربوط به FATF یا دو کنوانســیون پالرمو 
و CFT را نهایی کند تا همکاری را شــروع 

کنند«.
وی افزوده است: »بنابراین تا چند روز دیگر، 
 ،FATF انگیزه ها و اراده ها بــرای پیگیری
هم در داخل و هم خارج از کشــور بیشــتر 
خواهد شد. اگر این موضوع را در کنار فرصت 
چهارماهــه FATF به ایران بــرای ورود به 
فهرســت اقدام متقابل بگذارید، متوجه می 
شوید که همه چیز آماده است که یک فشار 
حداکثری به کشور وارد شود تا از این طریق 

کنوانسیون های FATF نهایی شوند«.
توجیه حامیان لوایح FATF، راضی کردن 
بانک هــای اروپایی بــرای مبادلــه مالی با 
کشورمان است و با رســیدن به این هدف، 
مخالفت با این لوایح را مخالفت با شفافیت 
می دانند، کلیدواژه ای که در کنار پولشویی، 
در یک ســال اخیر جنجال هــای زیادی در 
کشورمان ایجاد کرد و حتی حامیان این لوایح 
تالش کردند مخالفان را حامی پولشــویی 

بدانند.
حال با توجه به تأکید آمریکا بر دسترسی به 
اطالعات تبــادل مالی و تجارت بین ایران و 
اروپا مشخص است که این شفافیت به کام 
چه کســی خواهد بود، آمریکایی که پس از 
خروج از برجام، فشار حداکثری بر کشورمان 

را دستور کار خود قرار داده است.

پشت پرده چراغ سبز آمریکا به اروپا  بر سر تجارت با ایران چیست؟

تله اینستکس برای اثرگذاری بیشتر تحریم ها

 آقای اسدی، دبیر سوم سفارت کشورمان در وین نزدیک به 16 ماه پیش با 
اتهامی واهی در خاک آلمان دســتگیر و سپس در بلژیک زندانی شد، آن چه 
محرز است بر رعایت اصل مصونیت دیپلماتیک توسط دو دولت آلمان و بلژیک 
خط بطالن کشــیده شد و دیپلمات کشورمان را بازداشت و زندانی نمودند، از 
آقای ظریف ســؤال دارم که آزادی آقای اسدی چه زمانی محقق خواهد شد؟    

09150000609
 رفتار برخی نشــریات، قطعاً مصداق شــیادی و فریبکاری است مثل اینکه 
زور می زنند که همیشــه عکس زن ها را با کمترین پوشــش به ســمت لخت 
بــودن چاپ کننــد، اما در مورد امثــال یک متهم زن وابســته به چهره های 
سیاسی با بزرگ نمایی موذیانه؛ یاد عفت و پاکی افتادند، البته درمورد خبر هم 
رفتار فریبکارانه درذاتشــان اســت، وقتی که عنوان پایان جنگ را ذیل عکس 
پوتین، روحانی و اردوغان نوشــتند که القا کنند این سه کشور عامل جنگند. 

09190008895
 تنها راه نابودی شــیطان بزرگ فروپاشــی بنیان هایش است، اگر نظام یک 
بررسی همه جانبه از تاریخچه استقالل طلبی ایالت های آمریکا به طور جامع و 
کامل تهیه کند و به جنبش های استقالل طلبش کمک مالی و تبلیغاتی بکند، 
ایاالت متحد آمریکا درگیر جنگ داخلی می شود و به سرنوشت اتحاد جماهیر 
شوروی مبتال می شود و دیگر انسجام و اتحادش از بین می رود چنان که برسر 
امپراتوری بزرگ عثمانی وبریتانیاکبیر آمد، ایالت اســتقالل طلب تگزاس یکی 

از ثروتمندترین مناطق آمریکاست. 09360006158
 نابغه علمی کشورمان آقای سلیمانی بی دلیل در آمریکا بازداشت و در زندان 
در وضعیت بالتکلیف اســت، ایشان بر خالف تمامی پروتکل های دانشگاهی و 
تحقیقاتی در آمریکا بازداشــت شده است، ســکوت مرگبار فعاالن بین المللی 
حقوق بشر در این زمینه شرم آور است، اما وزرای علوم و امور خارجه کشورمان 
و رئیس دانشــگاه تربیت مدرس گزارشی از پیگیری های انجام شده در جهت 

آزاد شدن آقای سلیمانی به افکار عمومی ارائه دهند. 09150000609
 قطعاً همه می دانند مدرسه دومین نهاد تربیتی و اخالقی جوامع بشری است 
و معلمان و دبیران وقتی خود دارای مشــکالت اخالقی و فکری مثل اعتیاد و 
طالق و فساد فکری هستند، چگونه می خواهند تربیت کننده نسل های کشور 
عزیزمان باشند. قابل توجه وزارت محترم آموزش و پرورش. 09360005827

 رژیم اردوغان به بهانه کردهای شــمال ســوریه با همکاری آمریکا 1۲ هزار 
داعشی را از زندان های سوریه فراری داد. بعد ارتش تلگرامی و وایبری آل یهود 
ســعودی مردم عراق و لبنان رابه جان هم انداختند، در این میان داعشــی ها 
یکی یکی به منطقه برگشــتند و اقدامات تروریستی خود را در عراق و لبنان 
اجرا کردند و مشــغول عملیات احیا برای بازگشت هستند، قباًل هم برنامه این 
بود که ماجرای لردگان فتنه آتش افروزی شود که نشد اما متأسفانه همچنان 

راه نفوذ تلگرامی ارتش سعودی باز است. 09360006158

 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر ادامه تروریســم اقتصادی علیه مردم ایران تا 
رسیدن به یک توافق جدید و بهتر برای جایگزینی برجام تأکید کرد و گفت عربستان 

سعودی نخستین کشوری بود که از تصمیم خروج از برجام حمایت کرد.

 حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »در تهران 
به تماشــای نمایش هفت کودک یهودی نشستم. این اثر با نگاهی بدیع، جنایات در 
فلسطین را از زبان نسل های صهیونیست تبیین می کند. گروه تئاتری جوان، خالق و با 
انگیزه آن را رقم زده اند. راه حل دموکراتیک فلسطین، برگزاری همه پرسی میان مردمان 

اصیل شامل مسیحیان، مسلمانان و یهودیان است.«

 سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: ما با آن ها ]آمریکا[ درباره افغانستان 
در حال مذاکره هستیم. یک هیئت متشکل از کشورهای روسیه،چین و آمریکا وجود 
دارد که پاکســتان نیز به آن پیوسته است. تمایل داریم که ایران با این هیئت مرتبط 

شود. می تواند امیدبخش باشد.

 قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی شعار امسال مراسم بزرگداشت 13 
آبان را »استکبارستیزی و مقاومت اسالمی، سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا« اعالم کرد.

 قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی درباره ماجرای دزدیده 
شــدن مقدار قابل توجه ارز از یک نماینده مجلس گفت: شب حادثه خانواده نماینده 
مجلس اعالم ســرقت این مبالغ دالر را نموده اند و فردای آن شب خود آقای نماینده 

صورت جلسه را بدون آن مبالغ دالر امضا نموده است!

 پایگاه اینترنتی »نشنال« گزارش داد دولت ایتالیا پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان 
به این کشور را در اثر فشارهای آمریکا ممنوع می کند. به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه 
خبری نشنال، این اقدام ایتالیا پس از سفر اخیر مایک پمپئو - وزیر امور خارجه آمریکا 

- در اوایل اکتبر، انجام خواهد شد.

 ســفیر ایران در روسیه، با اشــاره به برخی سؤاالت مطرح شده در مورد علت فوت 
دخترش )عارفه ســنایی( اظهار کرد: می دانم در ذهن بســیاری از شما از سر مهر و 
همدردی این سؤال هست که برای عارفه چه اتفاقی افتاده است. این سؤال برای ما نیز 
هست و به جز گزارش اول حادثه که در اطالعیه سفارت اعالم شد، ما نیز هنوز نمی 
دانیم چه گذشــته، دقیقاً چه حادثه ای رخ داده و علت آن چه بوده است. در هر حال 

تسلیم مشیت الهی هستیم.

روحانی به سران عربستان و بحرین پیام فرستاد
فرارو: یک روزنامه کویتی مدعی شــد 
که معــاون وزیر خارجــه کویت پیامی 
از جانب حســن روحانی، رئیس جمهور 
ایران، به پادشــاهان عربستان و بحرین 
درباره ابتکار صلــح هرمز تحویل داده و 
پاسخ مثبتی دریافت کرده است. روزنامه 
الجریده در گزارشی اختصاصی ادعا کرد 
ایران در اقدامی بی ســابقه و برای نخستین بار از طریق کویت یک پیام رسمی 
مکتوب به عربســتان و بحرین ارسال کرده و در آن ابتکارش در زمینه برقراری 
صلح در خلیج فارس را تشــریح کرده اســت. به گفته الجریده، پیام ایران که 
توســط حســن روحانی امضا شــده، به معاون وزیر خارجه کویت تحویل داده 
شده، چون میان ایران و این دو کشور روابط رسمی وجود ندارد. ایران از طریق 
مجــاری دیپلماتیک این امر را دنبال و از کشــور های منطقه در این خصوص 
واکنش مثبتی دریافت کرده اســت. بر اساس پیشنهاد ایران، اختالفات موجود 
میان ایران و کشــور های عربی، از طریق برگزاری نشســت سران، احتماالً در 

کویت، حل و فصل می شود.

روایت ابراهیم فیاض از نهضت های بی سر در جهان
فیــاض جامعه  ابراهیــم  نیــوز:  نامه 
شناس سیاســی به این پرسش که چرا 
جنبش هایی مثل شــیلی کــه به تازگی 
شکل گرفته تا این میزان تمایل دارند تا 
از دولت، سیاست و نهادهای حزبی فاصله 
گرفته و مســتقل به نظر برسند، پاسخ 
داد: واقعیت این اســت که سرمایه داری 
جهانی بســیاری از احزاب و دولت ها را خریده یا تحت فشــار قرار داده است و 
آن ها دیگر نمی توانند مطالبات مردمی را باتوجه به انقالب اقتصادی دیجیتالی 
و رشــد شــدید نیروهای مولد اجتماعی تأمین کنند. بنابراین طبیعی است که 
مردم از جریانات رسمی و احزاب و دولت ها مأیوس شده و فاصله بگیرند. وی با 
اشــاره به این نکته که »در نهایت جریان ملی-پوپولیست جهانی در دولت ها از 
نهضت های بی سر مردمی شکست می خورند«، افزود: همان طور که در ایران نیز 
جناح چپ و راست اصالح طلب و اصول گرا دیگر فاقد آن چهره های قوی سابق 
هســتند و ممکن است اقبال به آن ها کاسته شده یا به سوی جریان های جدید 

دیگری سوق یابد، در جهان نیز چنین جوی حکمفرماست.

مظلومیت روز 13 آبان
13 آبان و تســخیر النه جاسوسی آمریکا 
یکی از تأثیرگذارترین وقایع در تاریخ ایران 
است، اما با کم کاری انجام شده متأسفانه 
تاکنون یک فیلم ســینمایی یا سریال در 
این زمینه تولید نشــده اســت، البته در 
کتاب تاریخ شفاهی و چند کتاب محدود، 
اشــاراتی شــده، اما هیچ محصولی برای 
مخاطب کودک و نوجوان منتشــر نشده 
یا مستندی حرفه ای در این حوزه نداریم. 
طبیعی است که نگاه جامعه ایرانی نسبت 
به آمریکا شــعاری شده باشــد؛ چون در 
40 سال گذشــته به جز در سیاست های 
اعالمی کشــور و راهپیمایی های 13 آبان 
این موضوع در ابعاد مختلف و با ابزارهای 

رسانه ای متنوع تثبیت نشده است.
بنابراین ضروری اســت نهادهای مختلف 
علمــی، فرهنگی و هنــری وقایع 13آبان 
را از ایــن زاویه مرور کنند و حتی مجلس 
شــورای اســالمی از نهادهــای متولی به 

صورت سالیانه گزارش بخواهد.
مسئله اساســی در کشــور این است که 
اجتماعی  تدابیر ســطح کالن مدیریــت 
تبدیل بــه خروجی های متنوع فرهنگی و 
هنری نمی شــود و هنوز محصوالت عینی 
در رابطه با سیاســت کالن کشــور ایجاد 

نشده است.
از طرفی فضای رســانه هــم فضای بدون 
محتوایی نیســت، یعنی نه تنها رسانه ها 
و قدرت های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
روی مفاهیم مطلــوب خود کار می کنند، 
بلکه از ســوی شــبکه هایی وابســته به 
دشــمنان انقالب تغذیه می شــوند تا در 
جهت تخریب اصل انقــالب و آرمان های 
13 آبان برنامه ریزی و اجرای طرح کنند. 

در واقــع اگر ما کاری نکنیم، دیگران پیام 
مطلوب خود را به مخاطبان ایرانی منتقل 
می کنند و فرصت تربیت نسل ها از دست 

خواهد رفت.
در تمامی نهادهــا اعم از مردمی و دولتی 
کم کاری بســیار جدی وجود دارد، حتی 
با وجود تأکید مکــرر رهبر معظم انقالب 
هنوز اســناد النــه جاسوســی آمریکا در 
متون درســی دانش آموزان آورده نشده 
اســت. وضعیت به گونه ای است که حتی 
رهبــر معظم انقالب نهادهای مســئول را 
مورد عتاب قرار می دهند که چرا اســناد 
النه جاسوسی آمریکا در کتاب های درسی 
فرزندان این مرز و بوم نیست و چرا به این 
وقایع اشاره نشــده تا مخاطب بفهمد که 
آمریکا چه توطئه هایــی را در ایران انجام 
داده است؟! توصیه رهبر معظم انقالب که 
این روزها در شبکه های اجتماعی در حال 
بازنشر است، یک نمونه بارز ورود شخصی 
و مستقیم ایشان در مقوالت حیاتی است، 
اما اکنون پس از گذشــت چهار ســال از 
توصیه های مؤکد رهبر معظم انقالب، هیچ 

اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. 
13 آبــان توســط دانش آمــوزان همین 
کشور به وقوع پیوســت، اما اسناد آن در 
کتاب های درســی ما آورده نشــده است. 
راهپیمایی 13 آبان سه مناسبت دارد؛ یک 
مناسبت این روز تســخیر النه جاسوسی 
در سال 58 اســت، اما مناسبت دیگر آن 
در ســال 57 رقم خورده است که حدود 
70 دانش آمــوز دو ماه مانــده به پیروزی 
انقالب در تظاهرات علیه رژیم شاهنشاهی 
به شهادت رســیدند، اما حتی یک کتاب 
در خصــوص خاطــرات و زندگی نامه این 

شهیدان نوشته نشده است. 
اتفاقی به این عظمــت و بزرگی در تاریخ 
رخ داده اســت و دانش آموزان کشورمان 
علیه آمریکا تظاهرات کردند، اما نه جامعه 
هنری و نه جامعه ادبی و نه بنیاد شــهید 

این نوجوانان را ندیده است. 
جامعه سینمایی ما هم در این حوزه کاری 
نکرده اســت، در حالی که در آمریکا بیش 
از 50 عنــوان کتاب در همین حوزه تولید 
و بیش از 10 مســتند ســاخته یا بیش از 
چهار فیلم ســینمایی اکران شــده است. 
آمریکایی ها ابعاد مختلف این واقعه را کار 
کردند؛ چون برایشــان مهم است که چه 
روایتــی از این اتفاق بــرای جهان مخابره 

شود.
ما با وجود اینکه در حوزه سیاسی با آمریکا 
اعــالم مخالفت می کنیم، اما در ســطوح 
تربیتی همان کار نظام آموزشــی ژاپن را 
تکرار می کنیم، بــه عبارتی انفعال مطلق 
و حذف جنایت های مستقیم آمریکا علیه 

مردم کشورمان.
فرامــوش نکنیم موضوع جنایــت آمریکا 
علیــه ایــران بســیار فراتر از هشــدار یا 
اتفاقــی تاریخی همانند 13 آبان اســت، 
جنایت های اجتماعــی و اقتصادی آمریکا 
و ســایر همپیمانانش نیاز به بحث مفصل 

و جداگانه ای دارد. 
حضــور آمریکایی ها در تاریخ کشــورمان 
از ابتدای ســال 1300 بوده است، اگر از 
همه جنایت  های 90 ساله آمریکا نگوییم، 
حداقــل باید همین جنایاتــی که در 40 
ساله عمر انقالب اسالمی مرتکب شده اند 

را به نسل جدید نشان بدهیم.
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کارشناس فرهنگ و ارتباطات

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

با توجه به تأکید 
آمریکا بر دسترسی به 
اطالعات تبادل مالی 
و تجارت بین ایران و 
اروپا مشخص است که 
این شفافیت به کام 
چه کسی خواهد بود

بــــــــرش

 سیاست عضو هیئت رئیســه مجلس از راه اندازی سامانه ثبت 
امــوال نمایندگان در پارلمان خبر داد.  احمدامیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم، از راه اندازی سامانه ثبت اموال مسئوالن در 
قوه مقننه خبر داد و گفت: شعبه ای از این سامانه در مجلس برای 
اعالم اموال نمایندگان مستقر شد و دیروز نمایندگان قوه قضائیه 
مراحل نهایی راه اندازی این ســامانه را انجام دادند. وی ادامه داد: 
امروز با بازگشــت نمایندگان از حوزه های انتخابیه خود، وکالی 
ملت می توانند اموال خود را در این سامانه ثبت کنند، البته امروز 
خبر راه اندازی این سامانه را از طریق پیامک به نمایندگان اعالم 
خواهیــم کرد.  نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه تاکنون 
نماینده ای در این سامانه نام نویسی نکرده است، گفت: بر اساس 
مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام اطالعات این ســامانه 
محرمانــه خواهد بود و تنها رئیس قوه قضائیــه به این اطالعات 

دسترسی خواهد داشت.

 چه کسانی شامل قانون می شوند؟
به گزارش فارس نیز بر اساس اصل 14۲ قانون اساسی، دارایی رهبر، 
رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس 
قوه قضائیه و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید اعالم شود. همچنین 
بر اساس این قانون، مسئوالن باید تعهد بدهند که فهرست اموال 
خود را اعالم کنند و این شرط تصدی هاست و به غیر از اصل 144 
قانون اساسی و فهرست مربوط، ۲4 عنوان و مسئولیت شامل این 
قانون می شــود که باید این متصدیان، اموال خود و خانواده شان 
را ثبت کنند. در این فهرست، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و شــورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در 
سازمان ها قرار دارند و در واقع حدود ۲50 هزار نفر شامل این قانون 
می شوند که باید اموال خود را لیست و اعالم کنند. صورت دارایی ها، 
هفت مورد شــامل همه اموال غیرمنقول که شامل ملک و امالک 
است، حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه گذاری ها و حق انتقال آن ها، 
اوراق بهادار، موجودی حساب ها در بانک ها و صندوق ها، مطالبات، 

دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر از دیگر این موارد است. اگر 
مســئوالن فهرســت اموال خود را اعالم نکنند یا اطالعات ناقص 
باشــد و کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می شوند 
که محرومیت از حقوق اجتماعی است؛ بنابراین به مدت یک ماه 
یعنی از اول آبان ماه 98 مسئوالن مهلت اعالم اموال خود را دارند و 
مسئوالنی که پس از تصویب قانون یعنی بعد از ۲9 آذر 94 عهده دار 
مسئولیت شــده اند و دوره مسئولیتشان تمام شده است نیز باید 
اموالشان را اعالم کنند. ۲90 نماینده مجلس که هم اکنون به دلیل 
درگذشت دو نماینده و انتقال یکی دیگر به شورای نگهبان ۲87 نفر 
هستند، باید به عنوان بخشی از ۲50 هزار مدیر و مسئول اموال و 

دارایی خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کنند.

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

بازتاب

مجلس

سامانه ثبت اموال نمایندگان در مجلس راه اندازی شد

بهارستانی ها زیر تیغ »از کجا آوردی؟«

سیاست خارجی
سخنگوی وزارت خارجه:

 آمریکا به جای تحریم های تکراری
 دست از توهم بردارد

موســوی،  عباس  ســید  فارس: 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به تحریــم بخش عمرانــی ایران 
توسط آمریکا اظهار داشت: این گونه 
اقدامات نشــانه ضعف و ناکارآمدی 

این کشور در دیپلماسی اســت. سخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: متأسفانه دستگاه دیپلماسی آمریکا ناتوان از انجام ابتکار 
و راهکارهای دیپلماتیک و معقول بوده و تنها اتکای آن ها به زور 
و تروریسم اقتصادی است. موسوی افزود: دیپلماسی قلدرمآبانه 
ایاالت متحده که در ارتباط با سایر کشورها و حتی سازو کارهای 
بین المللی و چند جانبه نیز به کار گرفته می شود، به یک معضل 
جهانی تبدیل شــده است. سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در 
خاتمه اظهار داشت: بهتر است ایاالت متحده به جای تحریم های 
تکراری و غوغا ساالری که به یقین آن ها را به اهدافشان نخواهد 
رساند، از غوطه ور شدن هر چه بیشتر در توهمات خود ساخته 
دســت برداشــته و به اجرای تعهدات خود در برجام بازگردد. 
دولــت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا همزمان با تمدید 
معافیت های مربوط به همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران، 
بخــش عمرانی ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرده پمپئو، همزمان دو تصمیم برای اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران گرفته اســت: نخست، معرفی بخش ساخت و ساز 
ایران به عنوان بخشــی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است و دوم، 
معرفی چهار »ماده راهبردی« به عنوان موادی که در برنامه های 
هسته ای، نظامی یا موشکی ایران به کار گرفته می شود.در بیانیه 
وزارت خارجه آمریکا آمده است: »با این تصمیم ها، ایاالت متحده 
از اختیارات اضافی برای جلوگیری از دســتیابی ایران به مواد 
راهبردی برای سپاه پاسداران، بخش ساخت و ساز و برنامه های 

اشاعه ای خود برخوردار خواهد بود«.

 قوه قضائیه
حکم متهم نفتی مشخص شد 

 20 سال حبس 
برای جعبه سیاه زنجانی 
رضا جعفری، وکیل  تســنیم: 
مدافــع علیرضا زیباحالت منفرد 
گفــت: دادگاه در حکــم صادره 
برای زیباحالت، او را به ۲0 سال 
حبــس و یک میلیــارد و ۲00 
میلیــون یورو رد مــال و جزای 

نقدی محکوم کرده اســت. این وکیل دادگســتری افزود: 
پرونــده زیباحالت بــا اعتراض وی به حکــم صادره برای 
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال 

شده است. 
 ۲6 دی سال 95 بود که اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه 
از دستگیری و استرداد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 
بزرگ نفتی خبر داد؛ متهمی که تا آن زمان نامش زیاد به 
گوش نخورده بود و حتی در جلســات رسیدگی به پرونده 

فساد نفتی، کمتر نامش به میان می آمد.
اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه در اطالعیه اســترداد 
این متهم، اعالم کرد: »متهم مذکور به  دســتور شــعبه 
ششم بازپرســی دادسرای ناحیه ۲8 تهران تحت تعقیب 
بین المللی قرار گرفته و توســط پلیس بین الملل نیروی 
انتظامی با همکاری ســایر نهادها به کشــور مسترد شد. 
درخواســت اســترداد متهم ابتدا به کشور مالزی ارسال 
و وی در آنجا دســتگیر شد، اما اســترداد او ناکام ماند 
تا اینکه در کشــور دیگری شناســایی و دســتگیر شد«. 
این متهم که ســاعاتی پس از انتشــار خبر دستگیری و 
استرداد، هویتش مشخص شــد، کسی نبود جز علیرضا 
زیباحالت منفرد کســی که نخستین بار عباس جعفری 
دولت آبادی، دادســتان عمومی و انقــالب تهران از او به 
عنوان جعبه ســیاه پرونده نفتی یاد کرد، اما »شاه کلید« 
پرونده نفتــی و »رمز نجات« بابک زنجانی از دیگر القابی 

است که به او داده اند.

مجلس
چالش خانم نماینده برای وزیر ارتباطات 

 سؤال درباره نقش ارتباطات فامیلی 
در قراردادهای بیمه ای با رایتل

سیاست: یــک عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی از 
طرح سؤال خود از وزیر ارتباطات 
در خصوص نقش ارتباطات فامیلی 
در قراردادهای بیمــه ای با رایتل 
خبر داد. ســیده حمیده زرآبادی 

درگفت وگو با ایســنا گفت: به تازگی سؤالی را از آقای آذری 
جهرمی در خصوص نقــش خانم »ثنا اســدیان« در انعقاد 
قراردادهای کالن بیمه ای با شرکت رایتل پرسیدم که هیئت 
رئیسه مجلس آن را به کمیسیون مربوط ارجاع کرده است. 
به گفته وی، در شــرح سؤال آمده اســت: با توجه به انعقاد 
قراردادهای کالن بیمه ای توسط خانم ثنا اسدیان نمایندگی 
کد ۲3۲3 بیمه ما )وابسته به بانک ملت( با شرکت رایتل و 
شــرکت های حوزه ارتباطات و آی تی پاسخ به سؤاالت زیر 

به طور کامل و شفاف در اسرع وقت، الزم و ضروری است. 
برخی از سؤاالت این نماینده به شرح زیر است: 1- آیا خانم 
ثنا اسدیان با جناب عالی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاسخ 
مثبت، نسبت دقیق ایشان را اعالم کنید. ۲- با توجه به فعالیت 
کوتاه مدت این نمایندگی، چگونه این خانم توانســته است 
انحصار همه خدمات بیمه ای شرکت بزرگ و مهمی همچون 

رایتل را به دست آورد؟
 3- بررسی فهرست کامل پرتفوی نمایندگی از ابتدا تاکنون 
و ارتباطــات نامبرده با وزیــر و مدیران ارشــد وزارتخانه و 
سازمان های تابعه نشــان از یک رانت بزرگ در کارمزد این 
نمایندگــی دارد، در این خصوص به صورت دقیق و شــفاف 
توضیح دهید. 4- در بررسی سبد پرتفوی این نمایندگی نشان 
از وجود یک انحصار خاص در حوزه شرکت های زیرمجموعه 
بخش فناوری اطالعات و آی تی اســت مانند: رایتل، شاتل، 
آســیاتک، دانک، فرابرد داده های ایرانیان و ترانه سبز تهران، 

علت چنین اتفاقی چیست؟
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 رونمایی از اسناد مسجد گوهرشاد در سالروز آغاز بنای آن  قدس- مروج کاشانی: معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت:
 سی و دومین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« آستان قدس رضوی به مناسبت سالروز آغاز بنای مسجد گوهرشاد، با رونمایی اسناد تاریخی این مسجد که در گنجینه رضوی موجود است، برگزار می شود. مهدی قیصری 

نیک افزود: در مرکز اسناد آستان قدس رضوی بیش از 2هزار و 500 برگ سند از اداره مسجد گوهرشاد وجود دارد که از دوره صفویه تا روزگار معاصر را شامل می شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از سوی مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی صورت گرفت

اهدای کاشی متبرک رضوی به متولیان مزارات پاکستانی
 آســتان: کاشــی متبرک حرم مطهر 
امام رضا)ع( به متولیان مزارات اسالم آباد 

پاکستان اهدا شد.
در نشســتی که در مرکز امور بین الملل 
آستان قدس برگزار شد، کاشی متبرک 
حرم مطهر امام رضا)ع( توسط مدیر مرکز 
امور بین الملل آســتان قدس رضوی به 

متولیان مزارات اسالم آباد پاکستان اهدا شد.
این دیدار در چارچوب طرح »ارتباط با مزارات جهان اسالم« که مرکز امور بین الملل 

آستان متولی آن است، صورت گرفت.
جمهوری اســالمی پاکستان 200میلیون نفر جمعیت دارد که از این تعداد بیش از 
190 میلیون مسلمان و محب اهل بیت)ع( هستند. مزارات در پاکستان محل دفن 

عرفا و بزرگان اسالمی است که به زیارتگاه مردم تبدیل شده است.
در نتیجــه اجرای طــرح بلندمدت »ارتباط با مزارات جهان اســالم« که هدف آن 
ارتباط  گیری با محبان اهل بیت)ع( در کشورهای مسلمان به ویژه شبه  قاره است، 
تاکنون بیش از 50 نفر از محبان سرشناس اهل بیت)ع( از کشورهای هند، پاکستان، 
بنگالدش، عراق و ترکیه میهمان آستان قدس بوده اند و عالوه بر زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( به دیگر شهرهای مذهبی ایران هم سفر کرده اند. پنج نفر دیگر از متولیان 
 مزارات پاکســتان هم اکنون میهمان آستان قدس هستند. در نشست این محبان 
اهل بیت)ع( با حجت االســالم دکتر محمدعلی موحدی، مدیر مرکز امور بین الملل 
آســتان قدس، دو طرف بر اهمیت بارگاه حضرت رضا)ع( در جوامع اهل ســنت و 
ضرورت تأســی به این امام همام در امور مختلف تأکید کردند و برای فراهم شدن 

همکاری های بیشتر بین دو کشور ایران و پاکستان در آینده گفت وگو کردند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی این آستان تأکید کرد
 آغوش باز برای مشارکت های مردمی 
در حوزه امالک و اراضی آستان قدس

قدس: آغوش آستان قدس رضوی برای 
مشــارکت های مردمی در حوزه امالک 
و اراضی، باز اســت. معاون برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی آستان قدس رضوی در 
برنامه »ثریا« که چهارشنبه شب از رسانه 
ملی پخش شــد، تأکید کــرد: چنانچه 
طرح های مشارکتی در چارچوب شئونات 

آستان قدس رضوی باشد، آغوش این آستان برای مشارکت های مردمی باز است. 
مرتضی فیروزآبادی به مقوله شــفافیت اشاره کرد و گفت: رسیدن به شفافیت، در 
آســتان قدس رضوی مورد وثاق است و در پرشبهه ترین بخش که بخش اقتصادی 
باشد، شفاف سازی ها به ســرانجام رسیده است. وی افزود: سامانه شفافیت سازمان 
اقتصادی رضوی با هدف اطالع رســانی شفاف و بدون واسطه عملکرد شرکت های 

اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی به مردم و متخصصان طراحی شده است. 
فیروزآبادی گفت: بسط گفتمان گزارش دهی به مردم، شفافیت سازمانی و نیز تالش 
برای دریافت نظرات مردم در قبال عملکردهای این ســازمان اهداف اصلی طراحی 

نسخه اول این سامانه به حساب می آیند.
وی اظهار امیدواری کرد: فرایند شفافیت درباره بخشی از امالک و اراضی موقوفاتی 

آستان قدس رضوی تا پایان امسال اجرایی شود.

 نخستین پیش نشست کتابخانه های عمومی 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آســتان:  نخســتین پیش نشســت 
سلســله  از  عمومــی  کتابخانه هــای 
نشست های پنجمین کنگره متخصصان 
علــوم اطالعــات بــا موضــوع »آینده 
کتابخانه هــای عمومی در پیوند با اوقات 
فراغت مردم ایران« در تاالر شیخ بهایی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی برگزار شد. این پیش نشست با حضور جمعی از صاحبنظران، اعضای هیئت 
علمی و دانشجویان، مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی، اداره کل نهاد کتابخانه های عمومــی، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهر مشهد و انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران در تاالر شیخ 

بهایی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد.
محمد زره ســاز، دبیر علمی کنگره متخصصان علوم اطالعات در این پیش نشست 
گفت: کنگره متخصصان علوم اطالعات ایران با الگوگیری از کنگره جهانی »ایفال« 

طراحی شده و نخستین کنگره آن در سال 94 در کتابخانه ملی برگزار شد.
وی تصریح کرد: این کنگره در قالب یک نظام نامه طراحی و اجرا می شود و کمیته های 

مختلفی از جمله شورای سیاست گذاری اعضای تأثیرگذار در آن عضو هستند.

به همت مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوي برگزار شد
 کارگاه آموزشی »مشاوره پیش از ازدواج« 

در حرم رضوی 
آســتان:  ســومین کارگاه آموزشــی 
تخصصی بــا عنوان »مشــاوره پیش از 
ازدواج« با حضور 45 نفر از مشــاوران و 
روان شناســان مقطع کارشناسی ارشد و 
دکترا از سراسر شهر مشهد در کلینیک 
تخصصي مشــاوره و ارجاع آستان قدس 
رضــوی واقع در طبقــه فوقانــي بازار 

غدیر حرم مطهر رضوی برگزار شــد.این کارگاه آموزشی با حضور پروفسور مسعود 
جان بزرگی، اســتاد روان درمانی، اندیشــه ورزی، درمانگری معنوی و اســتاد تماِم 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای روان شناسان و مشاوران متقاضی برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که در راستای ارتقا و توانمندسازی مشاوران و روان شناسان 
در زمینه ارائه مشاوره پیش از ازدواج برگزار شد، پروتکل ها و نکاتی مربوط به مشاوره 
پیش از ازدواج توسط استاد جان بزرگی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.گفتنی 
است؛ کارگاه آموزشی تخصصی »مشــاوره پیش از ازدواج« به همت مرکز مشاوره 
آستان قدس رضوی، در 6 جلسه آموزشی به صورت ماهیانه برگزار و شرکت کنندگان 
در این کارگاه ها پس از گذراندن این دوره آموزشی می توانند به عنوان مشاوران پیش 

از ازدواج فعالیت کنند.

در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد
 دومین نشست تخصصی محبت و عطوفت 

در ادیان ابراهیمی
آستان: دومین نشســت تخصصی محبت و عطوفت در ادیان ابراهیمی از سلسله 
نشســت های بین المللی کنگره ملی امام رضا)ع( و گفت وگوی ادیان در محل سالن 

آمفی تئاتر دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد.
در این نشست تخصصی که به ابتکار سازمان فرهنگی و همکاری بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم اسالمی رضوی برگزار شد، نمایندگانی 

از ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی حضور داشتند.
اردشیر خورشیدیان، رئیس انجمن موبدان زرتشتی در این نشست با بیان اینکه مهر 
و محبت جزئی از ذات و فطرت انسانی است، اما شاید طریقت و شریعت مهرورزی 
در جوامع مختلف تفاوت داشته باشد، گفت: محبت در میان زرتشتیان و نژاد آریایی 

بسیار مورد توجه قرار دارد اما مهرورزی محدودیت قومیتی ندارد.
حجت االسالم محمدرضا صالح، رئیس جامعه المصطفی مشهد مقدس هم با اشاره 
به مطالعات خود در زمینه »محبت در دین اسالم« اظهار کرد: در دین مبین اسالم، 
محبت به همه حتی دشــمن توصیه شده است چون اسالم نیاز انسان ها به محبت 
را یکســان می داند.وی با اشاره به داستان حضرت موسی)ع( در قرآن افزود: خداوند 
به حضرت موسی)ع( فرمود »بروید به سوی فرعون که او طغیان کرده است پس به 

نرمی با اون سخن بگویید، شاید متذکر شود یا )از خدا( بترسد«.
کشیش داریوش عزیزیان هم عنوان کرد: آنکه محبت ندارد از خدا کامالً بی خبر است 
زیرا خداوند منشــأ محبت است؛ انسانی که فاقد محبت و تهی از مهر و شفقت به 

همنوع خود باشد از جایگاه انسانیت برخوردار نیست.

بیمارســتان  مدیرعامــل  قــدس    
فوق تخصصی رضوی از ارتقای ســطح 
خدمات عام المنفعه در این بیمارســتان 
خبــر داد و از آن بــه عنــوان حرکتی 

جهادی یاد کرد. 
دکتر رضا ســعیدی، برپایی بیمارستان 
تخصصی ســیار در مســیر پیــاده روی 
اربعین با هزینه چند میلیاردی در ســه 
سال پیاپی، خرید و تجهیز چهار اتوبوس 
در قالب یک بیمارستان سیار برای انجام 
خدمات جهادی در موارد مورد نیاز مثل 
بحران ها و... و خدمت رســانی همه ساله 
در ایام دهه آخر صفر به زائران پیاده به 
طور مستقیم یا در اختیار گذاشتن کادر 
پزشکی، تجهیزات و امکانات در بیش از 
10 نقطه مشهد و حومه را جزئی از این 

حرکت جهادی اعالم کرد. 

  بیمارستان رضوی، بیمارستان 
خودگردان

ســعیدی در زمینــه تأمیــن نیازهای 
کارکنان، تصریح کرد: در مناســبت های 
مختلــف تــالش کردیم تا فشــارهای 
اقتصادی موجود را بــرای کارکنان این 
مرکــز درمانی کاهش و با صرفه جویی ها 
در حوزه هــای مختلــف، بهــره وری را 
افزایش دهیم و در موقعیت های ضروری 

و بهتر هزینه کنیم.
وی با اشاره به اجرای طرح راه اندازی فاز 
سوم بیمارســتان رضوی، اضافه کرد: در 
انتظار ابالغ مصوبه ساخت فاز سوم این 
مرکز درمانی از معاونــت درمان وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
هســتیم و باید اشــاره کنیم اکنون در 
کشــور در شرایطی به ســر می بریم که 
مجوز هیچ ســاخت و ســاز بیمارستانی 

صادر نمی شود.
سعیدی افزود: اما با توجه به فعالیت های 
و  رضــوی  بیمارســتان  عام المنفعــه 
خوشنامی این مرکز، فاز سوم را با 150 
تخت جدید بیمارستانی احداث خواهیم 
کرد تا در حوزه گسترش خدمات درمانی، 
کارآفرینی و اشتغال زایی گام های بلند و 

مؤثری برداریم.
این متخصص ادامه داد: خوشبختانه این 
فاز جدید با بــرآورد هزینه ای افزون بر 
100 میلیــارد تومان از محل درآمدهای 
این  همیــن مرکز ســاخته می شــود. 
بیمارستان تا ســال 95 برای اداره امور 
از آستان قدس رضوی کمک می گرفته و 
اکنون موجب افتخار است که می توانیم 

خودگردان باشیم.

 راه اندازی اتاق های عمل مدرن 
یازده گانه بیمارستان رضوی

وی با اشــاره به اینکه برخی از مراحل 
این  از طرح هــای  بعضــی  مقدماتــی 
بیمارستان در ســال گذشته آغاز شده 
و امیدواریم در ســال98 به بهره برداری 
رســد، افــزود: یکــی از مهم تریــن و 
بزرگ تریــن ایــن طرح هــا، راه اندازی 
11 اتــاق عمل مدرن در بیمارســتان 
رضوی اســت که با راه انــدازی آن ها، 
تعداد اتاق های عمل این بیمارســتان از 
هفت مورد به 18 مــورد افزایش یافته 
و یکــی از بزرگ تریــن و مجهزتریــن 
در  موجود  عمــل   اتاق های  مجموعــه 
بیمارستان های کشور را این بیمارستان 

خواهد داشت. 
دکتر سعیدی خاطرنشان کرد: راه اندازی 
هر تخت عادی بیمارســتانی با توجه به 
زیرســاخت های آن، نزدیــک بــه یک 
میلیارد تومان هزینــه دارد در صورتی 
که راه اندازی هر تخــت اتاق های عمل 
پیشرفته و مجهز با توجه به شرایط آن، 

حــدود 10میلیارد تومــان هزینه دارد، 
بنابراین برای راه انــدازی این 11 تخت 
در اتاق های عمل  پیشــرفته مزبور بیش 
از 100 میلیــارد تومــان هزینه خواهد 

داشت. 
مدیرعامــل ایــن بیمارســتان افــزود: 
امیدواریــم ایــن 11 اتــاق عمــل، با 
همکاری و هماهنگی بخش های مختلف 
بیمارستانی و انجام زیرساخت های الزم، 

به زودی افتتاح و به بهره برداری برسد.

 همراه سرای جدید بیمارستان 
رضوی در خدمت خانواده بیماران

این مقام مســئول در بخــش دیگری از 
ســخنانش به ساخت همراه سرای جدید 
این بیمارستان اشــاره کرد و گفت: این 
همراه ســرای جدیــد حــدود 2 هکتار 
)19هــزار مترمربع( فضــای تفریحی و 
اســتراحت برای همراهان بیماران دارد 
و برای ســاخت آن کمتر از یک میلیارد 
تومان هزینه شــده و بیشــتر آن فضای 

سبز، بازی و... است. 
بــرای اســتراحت همراهان  افزود:  وی 
بیماران هم حدود 300 مترمربع فضای 

الزم پیش بینی شده است. 
راه اندازی  مــورد  دکتــر ســعیدی در 

آزمایشــگاه جدید این بیمارســتان نیز 
گفت: این آزمایشــگاه که در سال های 
گذشته ساخته شــده، غیرفعال بوده و 
هم اکنون در تالش هستیم تا در فضای 
700 مترمربــع مراحل فنی و رفع نقص 
آن به اتمام برسد و در سال جاری مورد 
بهره بــرداری قرار گیــرد و به یک هزار 
مترمربع فضای آزمایشــگاهی قبلی این 
بیمارستان، این آزمایشگاه جدید اضافه 

شود. 
وی در مورد کسب مجوزهای الزم برای 
خرید دســتگاه های پیشــرفته و جدید 
بیمارســتانی نیز گفت: در ســفر اخیر 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به مشــهد و این بیمارستان، مجوزهای 
خریــد مربوط به دســتگاه پیشــرفته 
»ســی تی آنژیوگرافی 512 اسالیس«، 
برای  شــتاب دهنده  پیشرفته  »دستگاه 
و»دســتگاه های  ســرطان ها«  درمــان 
آنژیوگرافــی جدیــد و پیشــرفته برای 
راه انــدازی اتاق های عمــل هیبرید« از 
باالترین مقام این وزارتخانه دریافت شد 
تا مراحل خرید و تجهیز این بیمارستان 
به دستگاه های جدید و پیشرفته مذکور 
در سال98 با موفقیت اجرایی و عملیاتی 

شود. 

 ارائه خدمات پزشکی به بیش از 
10هزار بیمار خارجی

دکتر ســعیدی به موضوع گردشــگری 
ســالمت هم در این بیمارســتان اشاره 

کرد و گفت: در این زمینه 
اقدامات خوبی انجام شــده 
به گونــه ای که در ســال 
مجموع  از  بیشــتر   1397
ســال های 95 و 96 بیمار 
خارجــی به تعــداد حدود 
بیش از 10هزار نفر به این 
بیمارستان مراجعه کرده و 
به هر یک از آنان چندین 
خدمت پزشــکی نیز ارائه 
شده اســت. این در حالی 
اســت که کشــور درگیر 
تحریم ها  مانند  مســائلی 
و تهدیدهــای بین المللی، 
اتبــاع  مشــکالت ســفر 
کشــورهای مزبور به ایران 

و... بوده است.
دوره هــای  راه انــدازی 
کوتاه مــدت پزشــکی در 
بیمارستان رضوی از دیگر 
این  کــه  اســت  مواردی 
مقام مســئول به آن اشاره 
کرد. دکتر سعیدی گفت: 
به دنبــال کســب مجوز 

راه اندازی دوره های کوتاه مدت پزشکی از 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هســتیم که در این دوره ها، پزشــکان 
مختلف از کشورهای گوناگون با مراجعه 
به این بیمارستان این دوره ها را با پزشکان 
و استادان متخصص این بیمارستان طی 
کرده و با پرداخت هزینه های الزم موفق 

به دریافت گواهی نامه مربوط می شوند.
برگزاری مطلــوب دپارتمان بیماری های 
مادرزادی شــکاف کام و لب در کودکان 
در خردادمــاه ســال جاری بــا همکاری 
پزشــکان گروه جراحی اطفال، گسترش 
واحد ثبت اطالعات بیمارســتان، رشــد 
10 درصدی به طــور میانگین در زمینه 
افزایش شاخص های خدمات بیمارستانی، 
راه انــدازی کتابخانه جدید، فعال ســازی 
50 تخت بستری در بخش های مختلف، 
راه انــدازی بخش معاینه چشــم نوزادان 
نارس)ROP(، راه انــدازی کلینیک اتاق 
عمل جراحی عیوب انکساری چشم، فعال 
شدن شیفت شب بخش های سونوگرافی، 
ام.آر.ای و داروخانه بیمارســتان تا ساعت 
حدود یــک بامداد، افزایــش 10 برابری 
پذیرش بیماران در بخــش اورژانس این 
بیمارســتان در ســال 97 نسبت به سال 
قبل از آن و... از دیگر مواردی اســت که 
مدیرعامل بیمارستان رضوی در سخنانش 

به آن ها اشاره کرد. 

 هیچ کس در بدو 
پذیرش به دلیل 

نداشتن پول کافی 
رد نمی شود. به 
افرادی هم که 

به دلیل طوالنی 
شدن درمان و 
زمان بستری، 

هزینه شان زیاد 
شده در صورت 

عدم توان پرداخت، 
تخفیف های باال 

داده می شود

بــــــــرش

مدیرعامل بیمارستان رضوی می گوید هیچ قشری از دریافت خدمات این بیمارستان محروم نیست

 لطفــاً در فضای نزدیک به ضریح مطهر شـفاخانه ای برای همه 
بیشــتر از خادمان خوشرو و خوش برخورد 

استفاده کنید.
09300008107

 خواستم اگر بشود از طریق شما بتوانم 
به همراه خانواده میهمان آن امام مهربان در 

مهمانسرای حضرت باشم.
09150002744

قدس: همه زائــران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی می توانند با استفاده از سامانه »نعیم 
رضوان« دعوت نامه مهمانسرای حرم مطهر 

رضوی را دریافت کنند. 

 محبــت بفرمایید به جای ظروف یکبار 
مصرف برای آبخوری، از کاسه های طالیی 

سقاخانه استفاده کنید.
09360009713

 پارکینگ شــماره یک موتورسیکلت ها 
کثیف و پــر از خاک و روغن اســت. لطفاً 
حداقل هر هفته یک بار آنجا را شست وشو 

بدهید.
09390005564

 آســتان قدس باید به طور وســیع  در 
درختکاری  مشــارکت  نماید تا مســاحت 
 فضای  سبز باغ های  حضرت  الاقل  به وسعت 

 سال های  قبل  برگردد. 
09150002986

 ســالم. بعضی گیت های ورودی دارای 
شیب است که گاهی برای زائران روشندل و 
کهنسال ایجاد اشکال می کند. لطفاً تدبیری 

اندیشیده شود تا شیب ورودی حذف شود.
09150009448

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی 
در استان اردبیل خبر داد

2هزار و 500 خادمیار 
اردبیلی در خدمت محرومان 
آستان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان اردبیل گفت: 2هزار و 500 
خادمیار رضوی در اســتان اردبیل عضویت 
دارند.کاظم دبیر تصریح کرد: 2هزار و 500 
خادمیار در 25 کانون خادمیاری نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در اســتان اردبیل 
عضویت دارند که خدمات مناسبی به مردم 

نیازمند و محروم استان ارائه نموده اند.
مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در 
اســتان اردبیل اظهار کرد: توزیع بسته های 
ارزاق میان نیازمندان مناطق مختلف استان، 
کمک هزینه جهیزیه در بین نوعروســان 
نیازمند، ویزیت رایگان اهالی و مشاوره های 
رایگان خانواده و حقوقی از جمله برنامه های 

اجرا شده هستند.

 اعزام 8هزار و 500 زائراولی به 
مشهدالرضا)ع( از استان اردبیل

وی اظهار کرد: در مدت دو ســال گذشته 
8هــزار و 500 زائراولی نیازمند از اســتان 
اردبیل در قالب 213 دستگاه اتوبوس برای 
زیارت حرم مطهر امام رضا)ع( به مشــهد 
مقدس توسط آســتان قدس رضوی اعزام 

شده اند.
مســئول نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در اســتان اردبیل با اشــاره به تسهیالت 
قرض الحسنه آستان قدس رضوی در استان 
بیــان کرد: تاکنون 299 مورد تســهیالت 
قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده که 
از این تعداد 99 مورد تسهیالت اشتغال زایی 
و 200 مــورد تســهیالت مربوط به کمک 

هزینه جهیزیه بوده است.

 توزیع ۷هزار و 500 پرس غذای گرم 
بین نیازمندان

کاظم دبیر با اشاره به برنامه های نمایندگی 
آستان قدس رضوی در اردبیل اظهار کرد: 
به  مناسبت شهادت امام رضا)ع( برنامه های 
مختلفی توســط نمایندگی آستان قدس 
رضوی با همکاری خادمیاران، عاشــقان و 
دلدادگان علی بن موسی الرضا)ع( در استان 
اردبیل برگزار شد. وی افزود: برگزاری مراسم 
عزاداری در مساجد اســتان، توزیع 7هزار 
و 500 پرس غذای گــرم میان نیازمندان 
با مشــارکت خیــران، توزیع بســته های 
ارزاق میان نیازمنــدان، اهدای جهیزیه به 
نوعروسان نیازمند، برگزاری جلسات طرح 
»برهان« ویژه بانوان با سبک زندگی رضوی 
و موضوع شــهادت امام رضــا)ع( و برپایی 
ایستگاه صلواتی از جمله برنامه های سالروز 
شــهادت هشــتمین اختر تابناک آسمان 

امامت و والیت بود.

به ما پیامک بزنید 
3000۷3۷2۷۷

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:  مدیر مرکز توســعه و نظارت بــر نذورات و موقوفات 
آستان قدس رضوی از مراجعه بیش از یک میلیون و 168 هزار 
نفر به دفاتر نذورات آستان قدس رضوی در 6 ماهه ابتدای سال 

1398 خبر داد.
علیرضا اسماعیل زاده گفت: تعداد کل مراجعان دفاتر نذورات 
آســتان قدس رضوی در نیمه نخست ســال جاری در کشور 
نســبت به مدت مشابه در سال گذشــته 10/13 درصد رشد 
داشته است، این اتفاق در شرایطی که مشکالت اقتصاد وجود 

دارد، از اعتماد مردم به آستان قدس حکایت دارد.
وی با اشــاره به مراجعه بیش از یک میلیــون و 61 هزار نفر 
به دفاتر نذورات آســتان قدس رضوی در نیمه نخســت سال 
گذشته گفت: راه اندازی دفاتر استانی نذورات از مرداد 1397 در 
استان های مختلف کشور موجب رشد مثبت در نیمه نخست 

سال جاری شده است.
مدیر مرکز توسعه و نظارت بر نذورات و موقوفات آستان قدس 
رضوی درباره تعداد مراجعــان برخی دفاتر افزود: حدود 790 
هزار نفر به دفاتر نذورات حوزه حرم مطهر رضوی و 45 هزار و 

370 نفر به دفاتر استانی نذورات در 6 ماهه نخست سال جاری 
مراجعه کردند.

وی با اشــاره به اینکه مرداد ماه ســال جاری با تعداد 18 هزار 
و 732 نفر مراجعه بیشــترین تعداد مراجعان به دفاتر نذورات 
اســتانی آســتان قدس رضوی را در نیمه نخست سال جاری 
داشته است، ادامه داد: ماه های تیر و فروردین نیز به ترتیب با 
تعــداد مراجعان 10 هزار و 308 نفر و 6 هزار و 930 نفر، پس 
از مردادماه بیشترین تعداد مراجعان دفاتر استانی نذورات را به 

خود اختصاص داده است.
اسماعیل زاده بیان کرد: نذورات دریافتی مردم در دفاتر نذورات 
حرم مطهر رضوی و اماکن متبرکه و دفاتر نذورات استان های 
مختلف کشور با ارائه رسید به آنان دریافت می شود، نیت ناذران 
در این رسیدها درج شده و منابع حاصله به طور دقیق در اجرای 

نیت صرف می شود.
وی افــزود: از ایــن نذورات بــرای مصارف گوناگــون مانند 
 توســعه حرم رضوی، خدمات فرهنگی، مهمانسرای حضرت، 
زیارت اولی ها، زائرشهر، کمک به ایتام، مفروش کردن صحن ها 

و رواق ها و... استفاده می شود.
مدیر مرکز توســعه و نظــارت بر نذورات و موقوفات آســتان 
قدس رضوی گفت: همچنین مردم می توانند از طریق مراجعه 
غیرحضوری به ســامانه خیرات و نذورات رضوی به نشــانی 
اینترنتی »nazr.razavi.ir« و همچنین شــماره گیری کد 
دســتوری #8*، نذورات مختلف خود را به این آستان مقدس 

اهدا کنند.

مراجعه بیش از یک میلیون و 168 هزار نفر به دفاتر نذورات آستان قدس رضوی
در 6 ماهه ابتدای سال 1398 صورت گرفت

گزارش خبری

خبر

رسیدگی ویژه به بیماران محروم در بیمارستان رضوی
ســعیدی با اشــاره به وجــود واحد 
رضوی  بیمارســتان  در  مــددکاری 
و هزینــه 4 میلیــارد تومانــی این 
واحد بــرای کمک به مســتضعفان 
و محرومــان، گفــت: ایــن واحد از 
بیمارستان  اخیر  سال های  افتخارات 
بررسی های دقیق،  با  و  رضوی است 
در این مدت هیــچ بیمار نیازمند به 
خدمات انحصــاری این مرکز، بدون 
دریافت خدمــات از این مرکز خارج 

نشده است.
وی تغییر نــگاه به این بیمارســتان 
از بیمارســتانی برای اقشــار پردرآمد 
تا بیمارســتانی برای عمــوم مردم را 
حاصــل همیــن تالش ها دانســت و 
گفت: در حال حاضر هیچ کس در بدو 
پذیرش به دلیل نداشتن پول کافی رد 
نمی شــود. به افرادی هم که به دلیل 
طوالنی شدن درمان و زمان بستری، 
هزینه شــان زیاد شده در صورت عدم 
توان پرداخــت، تخفیف های باال داده 

می شود.
دکتر سعیدی تأکید کرد: در خدمات 
بیمارســتان هــم تخفیف  انحصاری 

باال داده می شــود و از افــراد محروم 
هزینه ای دریافت نمی شود.

وی به تغییر نگاه از اولویت درآمدزایی 
به خدمت رسانی اشــاره کرد و گفت: 
در گذشــته آمبوالنس ها می دانستند 
که نباید به بیمارســتان رضوی بیمار 
بیاورند اما حاال این بیمارستان هم در 
اورژانس115  به  انجام خدمات  ردیف 

قرار گرفته است. 
دکتر ســعیدی با تأکید بر اینکه هیچ 
بیمار اورژانسی به دلیل نداشتن پول 
از بیمارســتان رضوی رد نمی شــود، 
بیمارســتان  اورژانس  بخــش  افزود: 
توســعه یافته و تعداد تخــت، تعداد 
کارکنان و خدمات آن بیشــتر شــده 

است. 
وی ادامــه داد: توســعه بخش هــای 
داخلی، تعــداد پزشــکان آن، تعداد 
تخت ها و تعداد کارکنان بیمارســتان 
فوق تخصصی رضوی در حالی اســت 
که بیمارستان های خصوصی به دلیل 
کم درآمد بــودن و پرزحمت بودن و 
در یک کلمه غیراقتصادی بودن، سراغ 

آن نمی روند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



مهیاشدندوبارهزیرساختها
سفر زیارتی سوریه سال 

جاری از سر گرفته می شود

معارف: معاون سازمان حج و زیارت با اشاره 
به احتمال از ســرگیری اعزام های ســوریه 
در ســال جاری، گفت: زیرســاخت ها برای 
برپایی ســفر زیارتی به ســوریه مهیا شده 
اســت و اکنون نیز در مرحله انعقاد قرارداد 

و همچنین برآورد هزینه ها هستیم.
سفر به ســوریه در چند سال اخیر به دلیل 
حمله داعــش و ناامنــی در منطقه متوقف 
شد، اما از ســال ۱۳۹۶ پس از اینکه سردار 
ســلیمانی از پاک ســازی ســوریه و نابودی 
داعــش خبــر داد، زمزمه هایی دربــاره از 

سرگیری آن شنیده شد.
با وجود ایجاد امنیت در سوریه، سازمان حج 
و زیارت به دلیل اهمیت امنیت بیشتر زائران، 
برپایی اعزام های سوریه را به تعویق انداخت 
تا اینکه ســال گذشــته رئیس وقت ســتاد 
بازســازی عتبات به آماده سازی مهمانسرای 
حرم حضرت زینب)س( برای زائران اشــاره 
کرد. از آن پس احتمال برای برپایی سفرهای 
ســوریه قوت گرفت اما تاکنــون خبری از 

اعزام های سوریه نیست.
در همین زمینه، اکبــر رضایی، معاون حج 
و عمره ســازمان حج و زیارت در گفت وگو 
با خبرنگار حج و زیــارت خبرگزاری فارس 
با اشــاره به احتمال از ســرگیری اعزام های 
سوریه اظهار کرد: زیرساخت ها برای برپایی 
سفر زیارتی به ســوریه مهیا شده است و ما 
نیز در حال برنامه ریزی برای از سرگیری این 

سفر معنوی هستیم.
وی با بیان اینکه ما سعی داریم امسال سفر 
سوریه را برای زائران راه اندازی کنیم، افزود: 
آمادگی الزم را داریم و اکنون نیز در مرحله 
انعقاد قرارداد و برآورد هزینه ها هســتیم که 
پس از نهایی شــدن، اعــام عمومی خواهد 

شد.
رضایــی دربــاره امنیــت در ســوریه نیــز 
خاطرنشــان کرد: پیش از آغــاز اعزام های 
سوریه، امنیت الزم را بررسی می کنیم؛ البته 
اکنون نیز در دمشــق امنیت برقرار است و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت با 
اشــاره به اینکه اعزام های سوریه بر اساس 
امکانات طرف ســوری برنامه ریزی می شود، 
گفت: کاروان ها با توجه به امکانات ســوریه 
طبقه بندی می شوند و دفتر نمایندگی ایران 
در ســوریه پیگیر برپایی اعزام ها با توجه به 

امکانات مناسب برای زائران است.

خبر

خانه ام را برای تأسیس 
حسینیه نمی فروشم!

معارف: یکی از بانیان و بنیان گذاران حسینیه 
بنی فاطمــه تهران که خانــه بزرگی مقابل 
مســجد مرحوم خندق آبادی تهران داشت، 
حاضر نشــد خانه اش را برای تأســیس یک 
حســینیه به »جوانان اتفاقیون«  بفروشد. او 

دلیل مهمی برای این کار خود داشت.
آنچه در سال های اخیر به عنوان آمار مساجد 
در کشور مطرح شده، دچار تناقض حداقلی 
است. این آمار بین ۷۰ تا ۷۹ هزار مسجد در 
سراسر کشور در نوسان است که البته تعداد 
کمی از این مســاجد، فعالیت خاصی ندارند 
و به دالیل گوناگون بســته شده اند. بنابراین 
باید آمار مساجد کشــور را حدود ۷۰ تا ۷۲ 
هزار باب در نظــر گرفت که از حیث تعداد، 
ســنندج با بیشترین تعداد، شهر مسجد نام 
گرفته و تهران با در اختیار داشــتن حدود ۲ 
هزار باب مسجد، از این نظر شهر فقیری به 

نظر می رسد.
با این مقدمــه، خاطره ای را نقل می کنیم از 
»حاج علی بابای حیدری« که یکی از بانیان و 
پایه گذاران حسینیه تاریخی بنی فاطمه تهران 

و واقف مدرسه دینی باقرالعلوم)ع( قم است.
می گویند جمعــی از اعضای هیئت »جوانان 
اتفاقیون« برای خریدن خانه ۷۰۰ متری حاج 
علی بابا به او مراجعه کردند و چون می دانستند 
کــه او در این زمینه، قباً هم کارهای خیری 
برای احداث حسینیه بنی فاطمه کرده و در امر 
وقف و هیئت داری، انسانی سخاوتمند است، 
توقع داشتند درباره فروش خانه وسیعش در 
مقابل مسجد مرحوم خندق آبادی )حوالی بازار 

تهران( با آن ها راه بیاید.
امــا حاج علی بابا از فروش خانه اش خودداری 
کرد و گفت: »خانه به حسینیه نمی فروشم«. 
هیئتی ها کــه فکر می کردند او از دوســتان 
هیئتی اش ناراحت است یا پول قابل توجهی 
برای فروش خانه اش می خواهد، اصرار کردند، 
اما حاج علی بابا قبول نکرد. آن ها باز هم در این 
موضوع اصرار ورزیدند و گفتند: اگر الزم باشد، 
پول بیشتری می دهیم، چون خانه شما برای 

دایر کردن تکیه، موقعیت خیلی خوبی دارد.
حــاج علی بابا حــرف خوبــی زد: خانه ام را 
به حســینیه نمی فروشــم؛ چون مســجد 

خندق آبادی را تضعیف می کند.
جالــب اینکــه امــروز در تهــران، تکایا و 
حســینیه های بســیاری در مقابل یا کنار 
مساجد این شهر بنا شده اند که از مهم ترین 
آن ها می توان به حســینیه شهید همت در 
کنار مســجد خّیر در میدان شهدای تهران 

اشاره کرد.

 معارف/مریم احمدی شیروان  بدون شک زندگی انسان متأثر 
از تعلیم و تربیت دینی است و این تعلیم و تربیت دینی، نگرش ها، 
عایق و عادات او را متحول کرده و ســبب ســازندگی شخصیت 
می شود. به همین منظور از پایین ترین سطح ورود به مدرسه یعنی 
از دوران ابتدایی، آموزش قرآن در مدارس ابتدایی شروع می  شود. 
درسی که چند ساعتی از برنامه درسی دانش آموزان را در هفته به 
خود اختصاص می دهد اما به باور افراد و گواه آنچه در جامعه دیده 

می شود، وضعیت آموزش قرآن مطلوب نیست.
دکتر رضا نباتی، کارشــناس برنامه درسی قرآن دفتر تألیف کتب 
درسی و از مؤلفان کتاب های درسی قرآن وزارت آموزش و پرورش 
در خصوص عدم موفقیت در تدریس این درس توضیحاتی دارد که 

در زیر می خوانید:

 مهم ترین مشکل آموزش قرآن مدارس در شیوه اجراست
دکتر رضا نباتی در ابتدا و با بیان اینکه برای ارزیابي وضعیت یادگیري 
قرآن باید نگاهي به وضعیت کل دروس و سیستم آموزشي داشته 
باشــیم، می گوید: موفقیت یا عدم موفقیت در یک درس تا حدود 
زیادي تابع سیســتم آموزشي به عاوه وضعیت سایر دروس است. 
یقیناً افت تحصیلي کلي نظام تعلیم و تربیت بر آموزش قرآن نیز 
اثرگذار خواهد بود. دیگر اینکه کتاب درسي بخش بسیار جزئي از 
یک سیستم آموزشي است. اینکه ضعف یادگیري قرآن در مدارس 
را به دلیل ضعف کتاب هاي درسي بدانیم، قطعاً یک برداشت غلط و 
نیز بي توجهي به وضعیت یا مغالطه و سرپوش گذاشتن بر تخلفات 
و اشتباهات از سوي عده اي است. ضمن اینکه اثبات چنین ادعایي 

نیاز به پژوهش هاي علمي معتبر دارد.
او اضافه می کند: کتاب هاي درســي در صورت تغییر و در بهترین 
شــرایط هم، تنها بین4۰ تا 5۰ درصد با کتاب های کنونی تفاوت 
خواهند داشــت. زیرا بر اساس اســناد تحولي و راهنماي درسي 
مصوب، در آن کتاب ها هم قواعد، پیام قرآني، ســوره ها و... تفاوت 
چنداني با وضعیت فعلي نخواهد داشــت. از همه مهم تر شــیوه 
اجراست. وقتي معلمي آموزش کافي ندیده، حرفه اي نشده و روي 
آن ســرمایه گذاري نشده است و از همه مهم تر معلمي که دغدغه 

معیشت دارد، نمي تواند در حوزه تربیت و آموزش اثربخش باشد.

 370 هزار آموزگار دوره ابتدایي آموزشي ندیده اند
کارشــناس برنامه درســی قرآن دفتر تألیف کتب درسی ادامه 
می دهد: حــدود 8۰ هزار آموزگاري کــه در هر پایه تحصیلي 
در مدارس کشــور به تدریس مشغول هستند، از امکانات اولیه 
تدریس محروم هســتند. به عاوه ســایر عوامل مؤثر در برنامه 
درسي و آموزشي قرآن نیز مورد غفلت قرار گرفته اند مانند اینکه 

مدیر مدرسه که مسئولیت نظارت و پشتیباني از برنامه درسي 
قرآن را بر عهده دارد، توجیه نشده و خانواده ها هم تکلیف خود 

را با برنامه درسي فرزندانشان نمي دانند. 
دکتر نباتی با ذکر مشــکاتی درباره تعلیم قرآن در مدارس یادآور 
می شود: سال هاي زیادي است که براي ۳۷۰ هزار آموزگاري که در 
دوره ابتدایي سه زنگ در هفته تدریس قرآن دارند، آموزشي برگزار 
نشده اســت. یعني بیش از۹۰ جلسه در سال براي هر دانش آموز 
بــدون امکانــات اولیه از قبیل لوحه آموزشــي، لوحــه روخواني 
)نگاره های خواندن(، کتاب راهنماي تدریس و... برگزار شده است. 
دیگر اینکه از طریق شــوراي عالي انقاب فرهنگي صدها میلیارد 
تومان اعتبار براي آموزش عمومي قرآن تخصیص مي یابد، ولي حتي 
یک ریال آن هم در جهت ارتقای توانایي معلمان و تجهیز مدارس 

به امکانات اولیه هزینه نمي شود.
مؤلف کتب  درسی قرآن وزارت آموزش و پرورش بیان می کند: حوزه 
ســتادي وزارت آموزش و پرورش مأموریت ذاتي خود را فراموش 
کرده اســت. به جاي آموزش عمومي قرآن به همه دانش آموزان از 
طریق نخبه گزیني و با تبلیغ و هیاهو به دنبال مشروعیت اقدامات 
انجام شده است. قرار بود مرکز توسعه آموزش عمومي قرآن تشکیل 
شود، اما فقط اعتبارات آن براي اهداف خاص مصادره شد. از این رو 
تأسیس شوراي توسعه آموزش عمومي قرآن کشور، جز ضررهاي 
جبران ناپذیر به آموزش قرآن ثمره اي براي وزارت آموزش و پرورش 

نداشته است.

 مصادره ساعات درسی قرآن در 40 سال گذشته بی سابقه بود
او تأکید می کند: یادمان نرود که بیش از۹۰ درصد از دانش آموزان 
کشور در طول عمر خود فقط در مدرسه فرصت یادگیري قرآن را 
پیدا می کنند. به همین دلیــل این فرصت طایي و بي بدیل را به 
بحران ملي تبدیل نکنیم. وقتي به نام ســند تحول بنیادین، تنها 
حوزه یادگیري قرآن کریم منحل مي شــود؛ آینده اجراي اســناد 
تحولي در هاله اي از ابهام و شــک فرو مي رود. اتفاقات ناگواري که 
در سال گذشته و امسال مانند مصادره ساعات درسي قرآن به نفع 
فعالیت هاي فوق برنامه و غیرمصوب و غیرقانوني رخ داده در4۰ سال 

گذشته بي سابقه بوده است.
دکتر نباتی به ایرادات طرح اجباري حفظ قرآني نیز اشــاره کرده و 
می گوید: این طرح نه مصوبه دارد و نه مورد مطالعه و پژوهش قرار 
گرفته، ۱۰۰ درصد مدارس درگیر مي شوند. اما ادعا مي شود هدف 
۱۰ درصد از دانش آموزان اســت و نیز براي چنین طرحي، ساعات 
رســمي هفتگي که براي آن کتاب درسي و بسته یادگیري تولید 
شده، مصادره می شــود. عاوه بر آن معلماني که خودشان حافظ 
قرآن نیستند باید حافظ قرآن تربیت کنند. مراجع ذي صاح مانند 
سازمان بازرسي کل کشور، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي 
عالي انقاب فرهنگي، شوراي توسعه فرهنگ قرآني کشور کاماً در 
جریان تخلفات هستند، اما ســکوت را بر جلوگیري از هرج ومرج 

ترجیح مي دهند.

 قرآن در آموزش و پرورش مهجور است
این کارشــناس آموزش به سخن رهبری در اردیبهشت ۱۳85 که 
فرمودند: »قرآن حقیقتاً در آموزش و پرورش مهجور اســت. انتظار 
این بود کار کارســتاني بشود« اشــاره کرده و عنوان می کند: براي 
بسیاري مهم نیست که ۱۰ ســال دیگر چه رخ خواهد داد. همان 
طور که سخن رهبری فراموش شد و نیز با اجباري کردن طرح ملي 
حفظ جزء۳۰، سند سیاست های اباغي مقام معظم رهبري به کلي 

به فراموشي سپرده شد.
او توضیح می دهد: دانش آموزان در ۶ سال اول دوره 
ابتدایي مباحث  دانشــي و روشــي و تربیتي مانند 
حجاب، قرآن و نمــاز را به خوبي فرا مي گیرند. این 
موفقیت مرهون سیاست و قانون تک معلمي است. 
اما متأسفانه در ۶ سال دوم و دوره دبیرستان به دلیل 
تعدد دروس و حجم زیاد کتاب ها، تخصصي شــدن 
موضوعات درســي و ازهمه مهم تر فشار کنکور از 
سوي مدرسه، خانواده و جامعه، از حیث تربیتي به 
شدت آسیب مي بیند. در ۶ سال دوم، نتیجه تاش ۶ 
ساله اول، به تدریج از دست می رود. حاال چند سالي 
است که در کاس هاي پنجم و ششم شاهد استفاده 
از چند معلمی هســتیم. البته در این طرح به علت 
تخصصي شدن دروس، کار معلم مانند دبیر، راحت تر 
می شــود. به همین دلیل آموزگاران از آن استقبال 
مي کنند. اما در حوزه تربیت دیني و اســامي، این 
نوع از آموزش، ترویج فرهنگ سکوالریســم است. 
متأســفانه به جاي آنکه در دوره متوسطه اصاحي 
صورت پذیرد؛ این شیوه در دوره ابتدایي هم ساري 
و جاري شده است. این یک خطاي راهبردی است.

 باید آموزش هاي عمومي قرآن از 
آموزش هاي تخصصي جدا شود

دکتر نباتی برای رفع مشکل پیشنهادهایی نیز دارد. او می گوید: براي 
تحقق تربیت دینی در دانش آموزان باید به ســمت تربیت معلمان 
حرفه اي برویم. معلم حرفه اي معلمي است که سایر معلمان از انجام 
کار او عاجز هستند. اما تدریس قرآن به هر معلمي که ساعت خالي 
داشــته باشد داده مي شود. تقلیل ساعت کاري یکي از آسیب هاي 
جدي دوره ابتدایي اســت. در حالي که در سال هاي اخیر خیلي از 
معلم ها در شرف بازنشستگي هستند، ساعت درسي قرآن معموالً 
برخاف قانون مصوبه۶۷۷ و8۳۱ شــوراي عالي آموزش و پرورش 
به معلمان غیرمرتبط سپرده مي شود و نظارت مستمري هم وجود 

ندارد.

کارشناس دفتر تألیف کتب درسی از نحوه تدریس این درس مهم می گوید

حال درس قرآن در مدارس خوب نیست

ضرورت استفاده از کالم اهل بیت)ع( در انتخاب موضوع پایان نامه ها  مهر: رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه تهران با بیان اینکه طالب در انتخاب موضوع پایان نامه و رساله دکتری از کالم عمیق و شگفت آور اهل بیت)ع( غفلت نکنند، گفت: فرهنگ، 
هویت انسان را نشان می دهد. آیت اهلل علی اکبر رشاد اظهار کرد: در دو دهه اخیر ما در رساله های سطح 3 و 4 حوزوی و دانشگاهی بسیار می بینیم که یک بخش کوچکی از زاویه و ذهن فالن فیلسوف را برجسته می کنند و رساله می دهند، اما کمتر می آیند حقایق را از رساله 

اهل بیت)ع( مورد بحث و بررسی قرار دهند در حالی که کالم اهل بیت)ع( دقیق، عمیق و شگفت آور است.

 دستورعملی از امام رضا)ع( برای موفقیت در همه کار ها   شیعه نیوز: آیت اهلل فاطمی نیا در یکی از سخنرانی های خود به دستور عملی از امام رضا)ع( برای موفقیت و کمال کارها اشاره کردند. آیت اهلل فاطمی نیا بیان کرد: حضرت رضا)ع( می فرمایند: در همه 
موفقیت ها بگویید: »اللهم سلم و تمم«. این دعا نیست که نیاز باشد مدام آن را تکرار کنید بلکه یک جمله علمی است، یک درخواست علمی است. یعنی خدایا در این کار عافیت قرار بده و آن را کامل تر کن. خانه خریدید، جایی استخدام شدید، بگو خدایا شکر و بگو 

»اللهم سلم و تمم« این دستور حضرت رضا)ع( است.

خاطره

دانش آموزان در 
6 سال اول دوره 
ابتدایي مباحث  
دانشي، روشي 
و تربیتي مانند 
حجاب، قرآن و 
نماز را به خوبي 

فرا مي گیرند. این 
موفقیت مرهون 
سیاست و قانون 
تک معلمي است

بــــــرش

  توصیه های شیخ حسین انصاریان برای داشتن یک منبر خوب

منبریهابهمعنویتائمهb توجهکنند

معارف: حجت االســام انصاریان معتقد اســت رســانه ای به نام 
»منبر« شکســت نخورده، بلکــه برخی منبری ها و ســخنرانان 
شکست خورده اند. خبرگزاری فارس با شیخ حسین انصاریان که 
از منبری های معروف تهران اســت به گفت و گو نشسته است که 

بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید: 

 معنویت موجود امروز در جهان شیعه 
در طول تاریخ بی سابقه است

تجربه تاریخ بشر نشــان داده است که معنویت، خمیرمایه ای در 
وجود انسان اســت؛ یعنی معنویت از بیرون به انسان انتقال داده  
نمی شود. می توان معنویت را با کمک گرفتن از آیات قرآن و روایات 
اهل بیــت)ع( البته به صورت بیان عمقی و ارائه تحلیل دقیق، نه 
به صورت خواندن ظاهر آیات و روایات، به انسان ها ارائه داد تا مایه 
معنویت در وجود آن ها تقویت شــود.باید به جامعه خوشبین بود. 
مردم این روزها از معنویت خشک نشده اند و هنوز ُگل معنویت در 
وجود مردم حالت شکفته  دارد. دلیل این ادعا ماه رمضان، محرم، 
صفر و باالتر از آن، حماسه بزرگ اربعین است. بنابراین در جامعه 

تشیع درخت معنویت ریشه کن و خشک نشده است.
اگر فردی در جامعه شــیعه به دلیل کثــرت کار در اداره و بازار از 
معنویت دور باشــد، درخت معنویت در او خشک نمی شود، بلکه 
کم بار می شــود، اما ایــن فرد به ماه رمضان یــا محرم و صفر که 
می رسد، دوباره معنویتش شکوفا می شــود. حتی این فرد زمانی 
که بارقه های معنویت در وجودش کمرنگ می شــود، رنج می برد؛ 
زمانــی که از رمضان، محرم و صفر دور اســت، برای اینکه دور از 
معنویت نباشد، یک سفر به مشهد می رود و یا در یک جلسه هیئت 
و سخنرانی حاضر می شود. البته فردی که معنویتش کاماً خشک 
شده و رها کرده است، کاری برایش نمی توان کرد. به قول مولوی: 

عشق از اول سرکش و خونی بود/ تا رود آن کس که بیرونی بود.
من به مردم بسیار خوشبین هستم. معتقدم جلسات رمضان، محرم، 
صفر و اربعین زمان پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( برای مردم وجود 

نداشــته است. شاید برای خود این افراد بوده باشد، اما برای مردم 
نبوده است و امروز معنویت در مردم رشد بسیار و نشانه های فراوانی 

هم دارد.

 منبر شکست نخورده، بلکه برخی از منبری ها و سخنرانان 
شکست خورده اند

برای منبری ها احترام قائل هستم، اما اگر آنان نیز وارد این امر شوند 
و مطالعات عمیقی در کتب شیعی که مطالبش آمیخته با عرفان 
است، داشته باشــند و روند انتقال مفاهیم آنان نیز عاطفی باشد، 

مردم جذب منبرهای آنان نیز خواهند شد.
معتقدم منبر شکست نخورده؛ بلکه برخی از منبری ها و سخنرانان 
شکســت خورده اند؛ زیرا با شوق وارد امر شدند، اما مورد استقبال 
جمعیت قرار نگرفتند؛ بنابراین دلسرد شدند و امروز کار نمی کنند. 
این افراد نباید دلسرد می شدند، باید کار را ادامه می دادند تا جمعیت 

به آن ها اقبال کند.

 توصیه هایی برای داشتن یک منبر خوب
کتب شیعی که مطالبش آمیخته با عرفان است مانند کتاب هشت 
جلدی »المحجة البیضاء« فیــض و یا کتب ادعیه مانند ابن فهد 
حلی، بلد االمین، زادالمعاد، باب دعای بحاراالنوار، مفاتیح الجنان و 

... در این زمینه مفید هستند.
من در مدرسه فیضیه برای هزار و 5۰۰ روحانی و طلبه، سه جلسه 
چهارساعته سخنرانی داشتم و تمام روش های الزم را به مخاطب 
ارائه کردم و مدارک الزم را هم گفتم. توصیه می کنم روحانیون به 
سایت دفتر تبلیغات اسامی قم مراجعه و این نکات را مطالعه کنند.

  ظرفیت مداحان و هیئت ها 
برای دور کردن جوانان از مفسده های اخالقی

معتقــدم مداحــی روی روال یعنی صحیح خوانــدن که موجب 
اطمینان جامعه به مداح می شــود، بسیار اثرگذار است. اگر مداح، 
شعر مهم و معنادار برای مردم بخواند و هنرمندانه، آنان را به سمت 
عزاداری بکشاند، خوب و پسندیده است. البته ممکن است مداحی 

هم با صدای خوب و شعرهای معمولی جلسه را اداره کند.
تصور کنید ۲ هزار مداح، تقریباً در محرم و صفر یا زمان های دیگر 
حــدود 5 هزار نفر را جمع کنند که بیشــتر جمعیت نیز جوانان 
هســتند و در این مجالس کمتر افراد مسن حضور پیدا می کنند. 
در مجموع می توان گفت در محــرم و صفر ۲۰ میلیون نفر را در 
جلســات اباعبداهلل الحســین)ع( دور هم جمع کردند و آنان را از 
ســینما، اختاط با جنس مخالف، گناهان کبیره و ... دور کردند و 
توانستند از گناه کردن پشیمان کنند. بنابراین باید آن ها را پذیرفت 

و تقویت کرد.

منبر

   اعالم دانشگاه های برتر قرآنی

طراحیدورههای»تدبردرقرآن«دردانشگاهها

معارف: بیست و چهارمین دوره جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشــت با برگزاری سومین اختتامیه این جشنواره و قدردانی 
از ۱4۰ نفر از برگزیدگان بخش های مختلف آوایی رقم خورد و 
با اهدای پرچم این مســابقات به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

مقدمات برگزاری جشنواره بیست و پنجم کلید خورد.
در این مراســم دکتر سیماســادات الری، معــاون فرهنگی و 
دانشــجویی وزارت بهداشت، رشــد ۲۹ درصدی نرخ مشارکت 
در ســه بخش دانشجویی، اســاتید و کارکنان را نشانه انس و 
الفت بیشتر دانشــگاهیان وزارت بهداشت با قرآن کریم دانست 
و تصریح کــرد: در مجموع و به صورت کلی در این جشــنواره 
شاهد رشد ۲۹ درصدی شرکت کنندگان بودیم و این نرخ رشد 

مشارکت در حوزه اساتید به ۱4۰ درصد می رسد.
الری یکــی از بخش های متمایز این جشــنواره را برگزاری ۱۱ 
کارگاه در حاشیه برگزاری مسابقات عنوان کرد و افزود: در این 
دوره از جشنواره نسبت به ســال گذشته شاهد رشد برگزاری 

کارگاه های آموزشی از سه به ۱۱ کارگاه بوده ایم.
معاون وزیر بهداشــت از همه رئیســان، معاونــان فرهنگی و 
دانشجویی و کارشناســان قرآنی دانشــگاه های علوم پزشکی 
سراســر کشــور قدردانی کــرد و گفت: در معاونــت فرهنگی 
 و دانشــجویی وزارت بهداشــت در حــال طراحــی دوره های 
»تدبر در قرآن« هســتیم و امیدواریــم با برنامه ریزی هدفمند؛ 
فهم، درک و شناخت دانشگاهیان از معارف تابناک قرآن کریم و 

سیره ائمه اطهار را تعمیق بخشیم.
الری در پایــان گفت: انتظار داریم از دل این جشــنواره ها، آن 
وحدت و نورانیتی بیرون بیاید که جامعه دانشگاهی را تحت تأثیر 
قرار دهد و چراغ راه دانشــگاهیان باشد، جامعه شناسان در این 
برهه زمانی اعتقاد دارند جوانان ما تشنه معنویت اند و شما اهالی 

جامعه قرآنی می توانید این عزیزان را سیراب کنید.

 جشنواره قرآن؛ یکی از پر مخاطب ترین برنامه های 
دانشگاه های علوم پزشکی

در ادامه این مراسم حجت االسام مصطفی رستمی، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها گفت: جشــنواره 
قرآن یکــی از پر مخاطب ترین برنامه های دانشــگاه های علوم 
پزشــکی کشور است، در این دوره از جشنواره بیش از ۷۰ هزار 
شــرکت کننده حضور داشته اند که در شکل خود بی نظیر است. 
ایــن آمار باالی شــرکت کنندگان قرآنی نشــان از آن دارد که 
فضای علمی دانشگاه ما فضایی عجین با باورهای دینی و مکتب 

رهایی بخش اسام است.
حجت االسام رســتمی ادامه داد: اربعین یکی از آن فضاهایی 
است که همواره با اســتقبال باالیی از سوی جامعه دانشگاهی 
روبه رو بوده اســت؛ به گونه ای که امسال بیش از 5۰۰ هزار نفر 
از مجموعه دانشــگاهی در فضای اربعین مشارکت داشتند و به 

زیارت اباعبداهلل)ع( مشرف شدند.
وی یادآور شد: متأسفانه به واسطه تغییرات، هجمه های وارده از 
سوی دشمنان و گایه های موجود از عملکرد برخی مسئوالن، 
فضــای جامعــه و جوانان ما را تحت تأثیر قرار داده اســت، اما 
جریان جوان و فرهیخته دانشــگاهی، قشــری است که در هر 
موضــوع اینچنینی که فراخوان داده می شــود شــاهد حضور 

حداکثری آنان در میدانیم.
وی ابــراز کــرد: در نمونه بــارز حضور حداکثــری جوانان در 
عرصه هــای مختلــف، می تــوان به حضــور دانشــجویان در 
کمک رســانی به آسیب دیدگان سیل اخیر کشور اشاره کرد که 

بخش دانشگاهی در پیشانی کار بودند.
در ادامه مراســم حســین همتی، معاون مرکز قرآن و عترت 
وزارت بهداشــت گفت: این جشــنواره ۷۲ هزار نفری مرهون 
تاش ســه گروه است که کمتر دیده می شــوند؛ کارشناسان 
قرآن وعترت دانشــگاه ها گروه نخست  هستند، دومین گروه را 
دبیران دانشجویی کانون های قرآن و عترت شامل می شوند که 
با تبلیغ سینه به سینه، این جشنواره را با مشارکت افزون تری 
روبــه رو می کنند و ســومین گروه همــکاران اداره کل قرآن و 

عترتند.
در نهایت با اعام دانشــگاه های برتر این دوره از جشــنواره که 
در مجموع بیشترین امتیازات را کسب کرده اند جشنواره قرآن 
و عترت دانشــگاهیان وزارت بهداشت در دور بیست و چهارم به 

پایان رسید.
بر این اســاس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز رتبه نخست و 
دانشــگاه های علوم پزشکی تبریز، کاشان، کرمانشاه و تهران به 

ترتیب در جایگاه های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

گزارش خبری
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فارس: در مراسمی، مدرسه عالی علوم انسانی روزگار نو 
افتتاح شــد. این مراسم پس از جلسه  غیررسمی شورای 
علمی برگزار شد.در این مراسم که با حضور نخبگان جوان 
علوم انسانی و اهالی حوزه  فرهنگ برگزار شد، سیدمهدی 

ناظمی، مدیر مدرسه به ایراد سخنرانی پرداخت. 

سخنران آخر مراسم افتتاحیه، رضا داوری اردکانی بود. 
دکتر داوری در این مراسم ضمن تبریک برای گشایش 
این مدرســه گفت: مدرسه روزگار نو آغاز خوبی است؛ 
گرچه چند بار است که این آغاز تکرار می شود، اما این 
خود نشــانه ای از همت دوستان است و نشان می دهد 

مشــکات آن ها را از راه باز نمی دارد و آن ها دوباره به 
کاری اهتمام کرده اند که از ۲۰ ســال پیش طلب آن 

را داشته اند.
رئیس فرهنگســتان علوم ضمن تأکید بر اینکه ما علوم 
انسانی را نمی شناسیم، ادامه داد: علم به معنای عام لفظ 
)علم به معنای حکمت یا اینکه رأس آن حکمت باشــد( 
باید حّال همه مشکات باشــد و ما باید به علم وفادار 
باشــیم.داوری ضمن اشاره به شــعارهای امیدوارکننده 
مدرســه عالی علوم انسانی گفت: هر طرحی، یادی را در 
خاطر انســان زنده می کنــد و »روزگار نو« یادآور مجله 

عباس اقبال آشــتیانی اســت. اقبالی از انتقال دهندگان 
نگاه های نو تاریخی به این ســرزمین است ولو اینکه من 

با بسیاری از دیدگاه های او مخالف هستم.
وی در ادامه افزود: عالم ما عالم متغیر است و ما چاره ای 
جز دگرگون شــدن نداریم. اما این دگرگون شدن چگونه 
باید باشــد و امکان های آن چیست؟ آیا من مثل سنگ 
 و درخــت تابع شــرایط و اقتضائات هســتم؟ آیا ما باید
ادامه دهنده راه تجدد باشــیم؟ خود تجــدد هم این را 
نمی پســندد. داوری اردکانــی گفــت: بنابراین من باید 
بیندیشم که در برابر کدام جهان هستم. چگونه می توانم 

باشم و منحل نشــوم؟ اینکه می گویم علوم انسانی علم 
آزادی اســت، باید فکر کنم چگونه می توانم آزاد باشم و 

راه های رسیدن به این آزادی های موجود کدامند؟
او در ادامه سخنان خود گفت: در سیاست گذاری علمی و 
فرهنگی ما این گمان غلبه کرد که اگر فیزیک و مکانیک 
و شیمی داشته باشیم، از مزایای تجدد بهره مند خواهیم 
شــد. در حالی که این گونه نیســت. فیزیک و شیمی را 

نمی توان به هر جایی برد و توقع داشت منشأ اثر باشد.
گفتنی است؛ درس های مدرسه عالی علوم انسانی از ۱8 

آبان ماه آغاز خواهد شد.

معارف: رئیس ســتاد هماهنگــی کانون های فرهنگی 
مساجد از برنامه های این نهاد در بیست و هفتمین هفته 
کتاب خبر داد و گفت: پویش مردمی »نذر کتاب«، طرح 
اهدای کتاب به کتابخانه های روستایی و مناطق محروم، 

نذر کتاب در گردش و... در این هفته انجام می شود.

حجت االســام حبیب رضا ارزانی دربــاره تأثیر برگزاری 
هفته کتاب بر ترویــج فرهنگ کتاب و کتابخوانی میان 
مــردم گفت: اصل برگزاری هفته کتاب یک امر بســیار 
ارزشــمندی بوده که به لطف خداوند ۲۷ سال است در 
جمهوری اسامی ایران در حال برگزاری است. این هفته 

ضمن ایجاد دغدغه برای اهالی فرهنگ، به مردم یادآوری 
می کند با کتاب انس بیشــتری داشته  باشند و در سبد 

فرهنگی خود بحث کتاب و مطالعه را قرار دهند.
ارزانی با اشــاره به اســتفاده از ایده های مردم در جهت 
فرهنگ ســازی کتاب و کتابخوانی در جامعه بیان کرد: 
ما باید از ایده های مردم در حوزه های مختلف شــهری و 
روستایی که عاقه مند به کتاب هستند، استفاده کرده و 

آن ها را در فرهنگ سازی کتاب در جامعه دخیل کنیم.
وی درخصوص نقص ها و کمبودهای موجود در ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در میان مردم یادآور شــد: کارهای 

ارزشمندی که تا به  حال در حوزه کتاب صورت گرفته 
بیشــتر برای عمومی سازی بوده اســت اما کودکان و 
نوجوانان بحث مهمی اســت که باید به آن توجه شود. 
یک کودک چهارســاله نمی تواند بخواند اما ما باید تا 
پیش از دوران مدرســه بتوانیم انگیــزه خواندن را در 
او ایجاد کنیم. همان طور که در دنیا شــاهدیم چگونه 
مسئوالن بر کودکان ســه تا پنج ساله سرمایه گذاری 
می کنند تا نســلی کتابخوان پرورش دهند. ما نیز اگر 
بتوانیم این اشــتیاق را در کودکانمان به وجود بیاوریم، 
بی شــک کودکانمان تــا پایان عمر با کتــاب مأنوس 

خواهند شد، اما متأسفانه ما به این بحث مهم بی توجه 
هستیم و بر آن تمرکز نمی کنیم.

رئیس ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد خاطرنشان کرد: کتابخانه های مساجد برنامه های 
خوبی در هفته کتــاب دارند که غالب این برنامه ها برای 
اعضای کتابخانه است. یکی از برنامه های این ستاد، پویش 
مردمی »نذر کتاب« در پنج بخش جمع آوری کتاب های 
فرســوده و بی استفاده از مســاجد و منازل، طرح اهدای 
کتاب به کتابخانه های روســتایی و مناطق محروم، نذر 

کتاب در گردش، کوله پشتی کتاب و آینه  کتاب است.

علومانسانیعلمآزادیاست
داوری اردکانی در آیین گشایش مدرسه عالی علوم انسانی »روزگار نو«:

ازکتابدارانمساجدقدردانیمیشود
در هفته کتاب

خبرخبر

آگهی تغییرات مشاوره حقوقی عدل محمدرضا خورشاهی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 143 
و شناسه ملی 14003970898

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,09,17 و نامه شماره 1596 مورخ 97,10,23 و پروانه شماره 
187,21967,م,پ مورخ 92,12,6 مرکز امور مش��اوران حقوقی وکال و کارشناس��ان قوه قضاییه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 
1 - محل شرکت در واحد ثبتی کاشمر به آدرس بخش کوهسرخ ، شهر ریوش، گبری ، کوچه باغ کشاورزی ، خیابان شهید 

رامین ، پالک 29 ، طبقه همکف کد پستی 9674136336 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر )647587(
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آگهی تغییرات موسسه فرهنگی قرآن و عترت جان نثاران حضرت مهدی )عج( نیشابور به شماره ثبت 212 و شناسه ملی 14000185277
 به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,10 ونامه شماره 3,18,9843-98 مورخ 1398,07,30 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��تان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن ش��اکری بشماره ملی 10633144402 به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره 
خانم فاطمه اناری بشماره ملی 1063533880 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا جواهری بشماره ملی 4591212051 به سمت عضواصلی 
هیئت مدیره آقای حیدرعلی محیطی بش��ماره ملی 1060248311 س��مت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب شدند. کلیه 
چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهداور موسسه ) طبق ماده 30 اساسنامه ( به امضا مشترک مدیرعامل آقای حسن شاکری و رئیس هیئت 

مدیره خانم فاطمه اناری و کلیه مکاتبات موسسه با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )647588(
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 آگهی تغییرات خیریه محبان والیت مشهد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 457 و شناسه ملی 10380065464 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,24 و نامه شماره 3853,2,3821 مورخ 1398,06,28 استانداری خراسان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای کوروش کبیری باکدملی 1372693491 به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و آقای غالمرضا صوفی زاده باکدملی 
0042802849 به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سلیمان عصارزاده نوغانی باکدملی 0940384744 به عنوان عضو اصلی 
و خزان��ه دارو آق��ای مجید غالمیان باکدملی 0639384374 به عنوان عضو اصلی و آقای محمد حس��ن رفیع��ی باکدملی 5239829454 به عضو 
اصلی هیئت مدیره وآقای کوروش کبیری با کدملی 1372693491 به عنوان مدیر عامل موسسه برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل آقای کوروش کبیری و خزانه دارآقای سلیمان عصارزاده نوغانی ودرغیاب خزانه دار رئیس 

یا نائب رئیس هیئت مدیره آقای کوروش کبیری یا آقای غالمرضا صوفی زاده و مهر موسسه معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647589(
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 آگهی تغییرات شرکت پیستون سازان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7483 و شناسه ملی 10380232796 
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,04,15 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای کامبیز مخت��اری ثقفی کدملی : 
0040328074 بس��مت رئی��س هیئت مدیره و مدیرعامل و خان��م اینگه بورگ برتا مختاری ثقفی کدمل��ی : 4722149771 به 
س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود نوبری کدملی : 0621206334 به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت 
دو س��ال هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، س��فته ، بروات و اوراق عادی و 
نامه ها و مکاتبات اداری و قراردادها و عقود اسالمی شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647590(
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آگهی تغییرات شرکت بین المللی خدمات اداری صنعتی پیشگامان نظم اندیشان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1579 و 
شناسه ملی 10380144587

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هادی گلزاری با دریافت مبلغ 1000 ریال، 
کل س��هم الش��رکه خود از صندوق موسس��ه از ردیف شرکاء موسس��ه خارج شد و در نتیجه سرمایه موسس��ه از مبلغ 1015000ریال به مبلغ 
1014000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح 
ذیل میباشد: آقای جواد مروج 1008000 ریال خانم الهام السادات ضیائی هاشمیان مقدم 1000 ریال خانم اکرم ابراهیمی زاده ابریشمی 1000 
ریال خانم نجمه غالمی 1000 ریال خانم مریم موسوی 1000 ریال خانم ستاره خوش نوری زاده 1000 ریال خانم فاطمه عیدی قله زو 1000 ریال 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647591(
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آگهی تغییرات شرکت عرش بنیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15133 و شناسه ملی 10380307624
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,07,29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حبیب یحیی زاده مشهدی کدملی 
0939211831 به سمت مدیر عامل آقای علیرضا اربابی نیا کدملی 0078441171 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا 
یحیی زاده مش��هدی کدملی 0941480585 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب شدند . کلیه 
اس��ناد و اوراق بانکی و رس��می و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت 

معتبر خواهد بود همچنین کلیه نامه ها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647640(
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 آگهی تغییرات شرکت پیروز بام شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8625 و شناسه ملی 10380243899 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,06,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای رضا حجازی ش��ماره ملی 
5229033517 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید صباغ خراسانی شماره ملی 0940392070 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره آقای مرتضی نگهبان شماره ملی 5229740434 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداس��المی 

شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647649(
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آگهی تغییرات شرکت پژواک فن آوران آبی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35893 
و شناسه ملی 10380513822

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: آقای محمد حس��ین هنرموخر به ش��ماره ملی 0849630819 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم حمیده بیرونی کاشانی به 
شماره ملی 0491152698 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد هنرموخر به شماره ملی 0938163078 به سمت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 

قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647666(
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آگهی تحدیدحدود اختصاصی
حوزه ثبتی شهرستان شیروان

پیرو آگهی تحدید حدودقبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحس��ب درخواس��ت واصله 
مس��تند به ماده مذکور وماده ۶۱آئین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یک قس��مت از امالک واقع در بخش ۴قوچان حوزه ثبتی 
این واحد به ش��رح زیر:پالک ۲اصلی واقع درقریه گدکانلو  بخش ۴قوچان ۲۹۸فرعی از۲۹۴فرعی   ش��رکت کوهپایه الچین 
اترک)تعاونی( شش��دانگ یکباب دامداری درروز چهارش��نبه ۹۸/۹/۶س��اعت ۹قبل از ظهر انجام خواهد شد لذا بموجب ماده 
۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر  بوس��یله این آگهی اخطار میگردد که در روز و 
س��اعت مقررباال درمحل حضوربهم رس��انند چنانچه هریک از صاحبان امالک یانماینده قانونی آنها درموقع مقررحاضرنباشند 
مطابق ماده ۱۵قانون قانون مذبور ملک مورد آگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین 
نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که در موقع مقررحاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰قانون ثبت فقط تاس��ی 
روزا تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهدش��د ودراجرای تبصره ۲ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی 
،معترضین میبایس��ت ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مراجع ذیصالح قضایی 

تقدیم وگواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه  این اداره تسلیم نماید۹۸۰۹۸3۸  تاریخ انتشار:۹۸/۰۸/۱۲
صمد ابراهیم زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان
اصالحیه

پیرو چاپ آگهی مزایده اموال منقول پرونده ۹۶۰۵۴۰۲ به ش��ماره م الف ۱۴۱ مورخه ۱3۹۸/7/۱۸ تاریخ مزایده دوش��نبه 
۹۸/۸/۱3 صحیح می باشد که اشتباها سه شنبه چاپ شده است بدین وسیله اصالح می گردد.۹۸۰۹۸۴۵

اداره ی اجرای اسناد رسمی مشهد

ب��رگ س��بز خ��ودروی پ��ژو207 م��دل 1396 رن��گ 
س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 829د18 ایران 
36 ش��ماره موتور 179B0011920 و شماره شاسی 
NAAR03FE7HJ166445 به مالکیت جواد قلی پور 
مقدم تاج الدین��ی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
09
84
7
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گواهی میشود فاکتور اتاق به شماره 980025809 
 IKCO2569751006615 ب��ه ش��ماره شاس��ی  
ب��ه ش��ماره موت��ور 124K1252539 به ش��ماره 
انتظامی 425م24-ایران 95 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد . ایرانشهر-سپاهی
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کارت خودروی پراید مدل 1390 رنگ س��بز زیتونی 
به شماره انتظامی 516ق76 ایران 74 شماره موتور 
4047839 و ش��ماره شاس��ی S1412290745325 به 
مالکیت اعظم جوادی سیادش��ت مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مزاید چاه عمیق هنرستان کشاورزی شهید رجایی 
معاونت اداره کل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرس��تان نیش��ابور در نظر دارد چاه عمیق 
هنرستان شهید رجایی واقع در بلوار پژوهش را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط 

واگذار نماید
1- ن��ام س��ازمان مزایده گ��ر: معاون��ت اداره کل ومدیری��ت آموزش وپرورش شهرس��تان 

نیشابور
2- ش��رح مختص��ر موض��وع مزایده اجاره چ��اه عمیق 22 این��ج آب 145 روزکل آب درس��ال 

-40هکتار زمین -استخر ذخیره آب به میزان 3600متر مکعب -دبی 20 لیتر در ثانیه
3- مهلت خرید اس��ناد مزایده از روزیک ش��نبه 1398/8/12 لغایت ساعت 14روزسه شنبه  

1398/8/14
4- قیم��ت اس��ناد مزای��ده ونح��وه واری��ز وج��ه :مبل��غ 500000 ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب 

2173121604001بنام آموزش وپرورش نیشابور
5- محل خرید اسناد مزایده: میدان امام خمینی )ره( خیابان شهید جعفری مدیریت آموزش 

وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی پشتیبانی (
6- مهلت ومحل ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روز مورخه 1398/8/23 خیابان شهید جعفری 

اداره آموزش وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی پشتیبانی (
7- زمان بازگش��ایی پاکت های  مزایده :س��اعت 10روز 1398/8/25 در محل اتاق ریاس��ت  

آموزش وپرورش نیشابور
8- مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 345.000.000 
ریال به مدت سه ماه وقابل تمدید یا واریز نقدی مبلغ تضمین به حساب 2173121604001بنام 

آموزش وپرورش نیشابور
9- مبلغ اجاره ساالنه پایه کارشناسی 3450.000.000 ریال

10- کلیه هزینه ی آگهی روزنامه وکارشناسی داد گستری به عهده برنده مزایده می باشد
 معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور
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آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول (
مناقصه شماره : 98-16

 1-دستگاه برگزار کننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: احداث 941 متر شبکه فشار متوسط،نصب یک دستگاه ترانسفورماتور kva 50و جابجایی 

یک دستگاه ترانس kva 200 تامین برق ایستگاه پمپاژ کالته کاریز
3-حداقل صالحیت مناقصه گران: دارای رتبه 5 رشته نیرو 

4- برآورد اولیه :5.206.853.544  ریال
5- مبلغ تضمین ش��رکت درفرآیند ارج��اع کار:262.000.000 ریال با اعتبارحداقل3م��اه وقابل تمدیدتا3ماه 

دیگر
 www.setadiran.ir 6-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به نشانی

7- مهلت دریافت اس��ناد مناقصه:ازروز یک ش��نبه مورخ 98/8/12 تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  
  98/8/16

8- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد
9- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/8/27      

10-محل وزمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/8/27 شرکت 
 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت پدیده سازان 
آریا کیش )سهامی خاص(  به شماره ثبت 9347 

سهامی خاص و شناسه ملی 14000108030             
)در حال تصفیه ( نوبت اول

ب��ا توجه به انتش��ار آگه��ی انحالل ش��رکت پدیده 
س��ازان آریا کی��ش )س��هامی خ��اص( در روزنامه 
رسمی کش��ور به شماره 21400 مورخ 1397/06/11 
که در صفحه 69 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله 
طبق م��اده 225 قانون تجارت ازکلیه بس��تانکاران 
احتمالی شرکت دعوت می شود با در دست داشتن 
اس��ناد و مدارک مثبته ظرف م��دت 6 ماه از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ب��ه محل تصفیه ش��رکت: به 
نش��انی  جزیره کیش � جاده جهان � شهر افسانه ای 

پدیده کیش تعیین گردیده مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه-سید مجتبی علوی زاده
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- آگهی دعوت شرکت توسعه فرم آتی بیهقی )سهامی خاص(  به شماره ثبت 61124 و شناسه ملی 
14006686521 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت توسعه فرم آتی بیهقی )س��هامی خاص(  به شماره ثبت 61124 
دعوت می ش��ود  تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ش��رکت که در س��اعت 12 ظهر تاریخ 
98/08/27 در محل  ش��رکت به نش��انی اس��تان خراسان رضوی- شهرس��تان بینالود - بخش شاندیز - 
دهس��تان شاندیز -روستا شهرک صنعتی طوس - ش��هرک صنعتی -  بلوارصنعت-بلوار تعاون جنوبی- 

پالک 7طبقه همکف برگزار می شود حضور یابند. دستور جلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده:
 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

هیئت مدیره شرکت 
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 آگهی تغییرات شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم سهامی خاص به شماره ثبت 5805 و شناسه ملی 10861005764
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی قم به 
شماره شناسه ملی 14007544628به نمایندگی آقای ابوالفضل خاکی به شماره ملی 0385068085 به سمت رئیس هیئت مدیره 
، شرکت تولیدی و صنعتی ایران انشعاب بشماره ثبت46018 و شناسه ملی 10100912510 به نمایندگی آقای سید جهانگیر پیشوایی 
بش��ماره ملی0383575966 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره ، اتاق اصناف شهرستان قم به شماره شناسه ملی 14007539214 
به نمایندگی آقای حسن احمدلو به شماره ملی0383265665 به سمت عضوهیئت مدیره ، تولیدی الستیک سازی ث ث ث بشماره 
ثبت 365 و شناس��ه ملی 10860952426 به نمایندگی آقای حس��ن آقا جانی به ش��ماره ملی 0384054358 به س��مت عضو هیئت 
مدیره و آقای احمد محمدی کاشانی به شماره ملی 0380848988 به سمت عضو هیئت مدیره و صابر عمو رسولی آرانی به شماره 
ملی 6199720849 بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با دو امضا از سه امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با 

مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )648096(
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ن��ی  ا همد ی  د ا م��ر ن  ی��ا ر غفو له��ه  ا ن��ب  اینجا
ه  ر ش��ما ب��ه  ل  س��ا آ  و ر ی  و ر د خ��و ل��ک  ما
ش��ماره  و   NAAB41PM5AH271032 س��ی  شا
موتور 11889006358 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذک��ور را نموده 
اس��ت لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذک��ور دارد ظ��رف م��دت 10 روز به دفت��ر حقوقی 
س��ازمان ف��روش ش��رکت ای��ران خ��ودرو واقع در 
پیکان شهر س��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ

/ع
98
09
82
5

فراخوان مناقصه 
)نوبت دوم( 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورب��ی خطر س��ازی)امحاء(

زباله های عفونی بیمارس��تان شهید کامیاب را از طریق 
انج��ام مناقص��ه عمومی  به  بخ��ش غیردولت��ی واگذار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 
2098000060000156، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 160/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان  مذکور به نشانی : مشهد -   چهار راه 

نخریسی   تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/4

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/12

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/23
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/27

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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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 r70 درصد قانون تعاون در کشور اجرا نمی شود
آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی برگرفته از آمار و اطالعات دولت در حوزه 
کســب و کار است. پیش بینی های بانک جهانی از روند مثبت یا منفی فضای کسب 
و کار نشأت گرفته از دورنمای اقتصاد کشورها به شمار می رود که درباره ایران نیز با 
توجه به مستندات اعالم می شود. آنچه در فضای کنونی اقتصادی می تواند روند بهبود 
فضای کســب و کار را ارتقا دهد توجه هر چه بیشتر به گفتمان بین دولت و بخش 
خصوصی است. خوشبختانه دولت در تالش است در این گفتمان، اقتصاد را به سمت 
بخش خصوصی هدایت کند؛ این مهم در الیه های مختلف گفت وگوها، نشســت ها، 
اظهارنظرهای دولت با بخش خصوصی در استان ها به صورت فعال در دست بررسی 

است.
نشست اتاق های ایران و شهرستان ها نشان دهنده افزایش تعامالت هر چه بهتر بین 
دولت و بخش خصوصی است؛ خبر خوبی که می تواند در میان مدت و بلندمدت منجر 
به تغییر آمار و رتبه فضای کسب و کار ایران شود. متأسفانه آنچه تاکنون به نفع فضای 
کسب و کار کشور دنبال نشده، تبعیت از قوانین و یک دست نبودن و ناکارآمد بودن 
برخی قوانین اســت که تصویب آن مربوط به پیش از پیروزی انقالب اسالمی است. 
براســاس اعالم وزارت اقتصاد و دارایی که مرجع اصلی اعالم میزان مقررات زدایی در 
اقتصاد است تنها یک دستگاه دولتی در جهت شاخص ها به صورت مطلوب حرکت 
کرده است؛ بنابراین مقاومت هایی که در یکسری از دستگاه های اجرایی نه در سطوح 
مدیران میانی، بلکه در الیه های کارشناسی دیده می شود باید  هر چه سریع تر مورد 

اصالحات جدی قرار گیرد.
تــورم و رکود در کوتــاه مدت اجازه بهبود فضای کســب و کار و ارتقای رتبه آن را 
به اقتصاد ایران نمی دهد؛ از این منظر نمی توان یک شبه منتظرتغییرات زیادی بود. 
افزایش ارتباط دولت با بخش خصوصی و اصالح قوانین و مقررات در روش های اجرایی 

کار در این زمینه بسیار تأثیرگذار و حائز اهمیت است. 
آمارها نشان می دهد 70 درصد قانون تعاون در کشور اجرا نمی شود؛ عدم اجرا یا وابسته 
به قوانین ناکارآمد است یا عدم بررسی ابعاد کار و مشکالتی که دستگاه های مجری با 
آن مواجه هستند یا شبکه بانکی اطاعت پذیری الزم را ندارد؛ از این رو اصالح قوانین 

کهنه در ارتقای فضای کسب و کار بسیار الزم و ضروری است. 

 عدم تغییر در سیاست های اصلی بانکداری 
ما را در تورم گرفتار می کند

 نقدینگــی یکــی از مهم ترین عوامل تــورم زا در هر اقتصادی اســت که در صورت 
بی تدبیری و عدم مدیریت صحیح و نبود قوانین الزم در هر دوره زمانی، سرمایه ها را 
به سمت بازارهای مختلفی هدایت می کند که بسیار خسارت آفرین است. شاهد این 
موضوع نیز مصادیق بسیاری در بخش های ارز، طال، سکه، مسکن و خودرو است که در 

سال های گذشته مشکالت تورمی بسیاری را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
بی تردید صرف نظر از مسائل مربوط به تحریم ها و تأثیرگذاری روانی آن ها نمی توان 
سیاســت های نامطلوب دولت ها در افزایش تورم و عدم استفاده مطلوب از نقدینگی 
موجــود را نادیده گرفت، چرا که بخش قابل توجهی از گرانی ها و تورم ایجاد شــده 
ناشی از سیاست گذاری غلط دولت هاست. تصمیم گیری های ارزی در بانک مرکزی 
عامل مهمی در افزایش تورم بود؛ مســئله ای که ناشی از سیاست گذاری های غلط 

دولتمردان است.
عامه مردم جامعه قادر به برنامه ریزی هدفمند در استفاده هر چه بهتر از نقدینگی خرد 
و کالن خود نیستند؛ هدایت نقدینگی به سمت بازارهای دارای بهره وری که منجر به 
تولید و ایجاد اشتغال شود از جمله وظایف دولت به شمار می رود، از این رو کاهش یا 

کنترل تورم وابسته به بسیاری از تصمیم سازی های دولتمردان است.
نکته دیگر بی توجهی دولتمردان به موضوع رکود است؛ نمی توان ارتباط افزایش رکود 
با افزایش تورم را نادیده گرفت، بنابراین برنامه ریزی ها و مدیریت اقتصاد کشور باید در 
جهت گذر از رکود و رسیدن به ثبات نسبی و عبور از جهش های تورمی برای رسیدن 

به کمترین میزان تورم لحاظ شود.
ایرادات و سیاســت گذاری های غلط و ناکارآمد نظام بانکی، اقتصاد کشــور را درگیر 
چالش های متعددی کرده اســت. با آنکه دولت و حاکمیت به این مسئله رسیده اند 
که بانک ها نقش مخربی در اقتصاد داشــته اند اماعملکردی مبنی بر ایجاد تغییر در 
بسیاری از تصمیمات حوزه پولی و مالی بانکی چون هدایت نقدینگی ها به سمت تولید، 
برنامه ریزی برای پرداخت تســهیالت مناســب به تولید و چگونگی پرداخت سود به 
دارندگان سپرده های بانکی دیده نشده است. در هیچ جای دنیا بانک ها نه تنها سود 20 
درصدی به صاحبان سپرده ها نمی دهند؛ بلکه در ازای حفظ پول مردم، رقمی از آن ها 
دریافت می کنند. سودهای 30 درصدی برخی مؤسسات مالی و 18 درصدی بانک ها 
منجر به روی آوردن بانک ها به سمت بنگاه داری شده تا توان پرداخت هزینه های ایجاد 
شده را داشته باشند، از این رو رفع مشکالت، وابسته به تنظیم قوانین به روز، نظارت های 
مکفی و برنامه ریزی و سیاست گذاری به نفع عموم جامعه و در راستای رونق و شکوفایی 
تولید است؛ زمانی می توان حتی در شرایط تحریمی از مشکالت تورمی گذشت و بر آن 
چیره شد که سیاست ها و برنامه ریزی ها به سمت استفاده از منابع داخلی و رونق تولید 

هدایت شود؛ در این چشم انداز کاهش تورم حتمی خواهد بود. 

 دریافت مالیات از سپرده ها
تالطم در بازار را به همراه دارد

در یک نگاه و تحلیل کلی، طرح موضوع دریافت مالیات از سود سپرده ها در هنگامی 
که میزان نقدینگی کشور از رقم 2 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده، منجر به خروج 
نقدینگی از بانک ها و ورود این حجم از نقدینگی به سایر بازارها و مشکل آفرینی های 
دوباره ای  می شــود. گرفتن مالیات از ســپرده های بانکی، صاحبان سرمایه را به این 
مســیر هدایت می کند تا سرمایه خود را به سمتی ببرند که نسبت به سایر حوزه ها 
قدرت نقد شوندگی باالتری داشته باشد؛ بخش هایی چون سکه، ارز، طال، مسکن و 
خودرو جذاب ترین حوزه ها برای هدایت سرمایه ها به شمار می روند، بنابراین در شرایط 
کنونی گرفتن مالیات از سود سپرده های بانکی منجر به ایجاد پارادوکسی در اقتصاد 
کشور می شود.  این پارادوکس است که بانک مرکزی را مخالف گرفتن مالیات از سود 
سپرده های بانکی کرده است، در حالی که هر دو موافق و مخالف این طرح از جمله 
سازمان مالیاتی و بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می روند 
که وزیر این ســازمان نیز هم نظر با بانک مرکزی و مخالف با دریافت مالیات از سود 

سپرده های بانکی است. 
از ســوی دیگر با اصالح قانون مالیات های مستقیم بحث دریافت مالیات از مجموع 
درآمد افراد مطرح می شود که این موضوع می تواند مشمول سود سپرده های بانکی نیز 
شود، در حالی که منجر به کاهش اثرات منفی خروج نقدینگی از بانک ها نیز خواهد 
شد. به نظر می رسد در حال حاضر دریافت مالیات از مجموع درآمد اشخاص راهکار 
معقول و مطلوب تری نسبت به دریافت مستقیم مالیات از سود سپرده های بانکی باشد.

دولت در ماه های گذشته در تالش بوده با ایجاد جذابیت و آگاهی دهی بیشتر، مردم 
 را به سمت بازارهای بورس هدایت کند تا نقدینگی به جای ورود به بازارهای دیگر با 
عدم اخالل در اقتصاد به سمت بورس و بنگاه های تولیدی هدایت شود. قطعاً دریافت 
مالیات از ســود سپرده گذاری در شــرایط کنونی اقتصاد ما را به اهداف قابل قبولی 

نمی رساند و جز ضرر و زیان چیزی بر جا نمی گذارد. 
تا زمانی که جذابیت های الزم در ســایر حوزه ها و بازارها از بین نرود؛ مردم به دنبال 
بازارهای با ثباتی چون بازار ارز خواهند بود تا ارزش پول خود را حفظ کنند؛ بی شک 
انتقال این حجم از نقدینگی به بازار ارز بسیار زیان آور است و تولید را نیز در معرض 
چالش های بسیاری قرار می دهد. تالش دولت و بانک مرکزی در رساندن نرخ ارز به 
نرخ واقعی نباید با چنین طرح هایی هدر برود، چرا که تأثیرات سوء بازگشت حباب ارز 

و طال به بازار و اقتصاد ایران بسیار چالش زا و خطرناک است.

شیب دالر به سمت 8 هزار تومان است، اما محقق نمی شود

دوران اصالح و تثبیت ارز
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  دالر در ماه های 
اخیر به ســاحل آرامش رسیده؛ وضعیتی 
کــه از نگاه تحلیلگران می تواند ثبات را به 

بخش های مختلف اقتصاد تزریق کند.
در حالی که اوایل امسال، دالر به باالی 15 
هزار تومان رســیده بود حاال در کانال 11 
هزار تومان جا خوش کرده و خوشــبینی 
بــرای ورود به کانال 10 هــزار تومان هم 

افزایش یافته است.
صرافی هــای بانکی این روزهــا دالر را در 
محدوده 11هزار و 150 تا 11هزار و 250 
تومان مبادله می کنند که این نرخ ها به باور 
صاحبنظران در شرایط تحریم و محدودیت 
در فروش نفت، آرامش و ثبات نســبی را 
به اقتصاد بازگردانده، اما در ادامه چنانچه 
دولت به عنــوان بازیگر اصلی بــازار ارز، 
اجازه دهــد، دالر به کانال 10 هزار تومان 
وارد خواهد شــد و حتی بازار به وضعیت 
تک نرخی با دالر حدود 8 هزار تومان چراغ 

سبز نشان خواهد داد. 

 کاالها با نرخ جدید 
خود را تطبیق می دهند

به گفته دبیر کل خانه اقتصاد ایران، دولت 
به عنوان بزرگ ترین دارنده و عرضه کننده 
منابع ارزی که بر عمده درآمدهای حاصل 
از صادرات نفتی و غیرنفتی 
اهرم  بــه  اســت،  مســلط 
قیمت گــذاری در بــازار ارز 
تبدیل شده و جای مکانیزم 
عرضه و تقاضا را گرفته است.
مسعود دانشمند به خبرنگار 
مــا می گوید: ظاهــراً دولت 
ســر عقــل آمــده و قصد 
دارد به تدریــج نــرخ ارز را 
 کاهش دهد. در این شرایط
 انــدک اندک و نه به صورت 
یک شبه کاالهایی که با ارز 13 تا 14 هزار 
تومانی خریداری شده، خود را با نرخ های 

جدید مطابقت خواهند داد.
به گفته وی شوک ارزی ناشی از اظهارات 
معاون اول رئیس جمهور در سال گذشته 
که دالر را به 20 هزار تومان رساند و تورم 
باالی 50 درصدی را بر جامعه تحمیل کرد 
و کاهــش روزانه و تدریجی نرخ ارز در این 

ماه ها نشان از تعقل ورزی دولت دارد.

 رفتارهای هیجانی بانکی 
به حداقل رسیده است

ادامــه  دانشــمند 
انتظــار  می دهــد: 
رفتارهای  با  می رود 
معقول دولت و بانک 
مرکــزی، دالر بــه 

حدود 8 هزار تومان برسد و در شرایطی 
که درآمدهای ارزی با محدودیت مواجه 
شــده، رفتارهای هیجانی دولت و بانک 

مرکزی به حداقل رسیده است.
دبیر کل خانه اقتصاد ایران وضعیت فعلی 
بازار ارز را ســه نرخــی توصیف و اضافه 
می کند: در شــرایط تالطم بازار، شــاهد 
بازار چهار تا پنج نرخی بودیم. امروز سه 
نرخ آزاد، صادراتــی )نیمایی( و 4هزار و 
200 تومانی بر بازار حاکم اســت. شواهد 
نشــان می دهد دولت در حــال هدایت 
بازار آزاد به ســمت نرخ صادراتی اســت 
و دامنه ارز 4هــزار و 200 تومانی را هر 
روز کوتاه تر می کند تا زمانی که به حذف 

کامل برسد.
به بــاور وی تــک نرخی شــدن ارز، به 
صورت ضربتی غیرممکن است اما به نظر 
می رســد دولت در تکاپو برای قرار دادن 
نرخ های مختلف نیمایی، ســنا و آزاد در 
یک ســبد است تا به تنها یک نرخ حدود 

8 هزار تومانی در بازار دست یابد.

 بازار کشش دالر گران تر را ندارد
یــک کارشــناس ارزی هم بــه خبرنگار ما 
می گوید: کاهش های اخیر و ثبات نسبی ارز 
در مقایســه با جهش شدید سال 96، ناچیز 
اســت و آنچه امروز بر بازار ارز حاکم اســت 
ناشی از اصالح بازار و در واقع دستاورد همان 
جهش است و خرد جمعی حاکم شده بر بازار، 

نرخ های اخیر را خلق کرده است.
میثم رادپور ادامه می دهد: بازار کشــش دالر 
گران تــر از این را ندارد. بــا نرخ های بیش از 
این، صرفــه اقتصادی در تمــام بخش های 
اقتصاد بی معنی می شــود. واقعیت این است 
که عملکرد بانک مرکزی برای آرام کردن بازار 
ارز بیشتر فنی بوده تا بنیادین و آن زمان که 
پس از پنج سال فنر فشرده شده نرخ ارز رها 
شد، کاری از دست بانک مرکزی و هیچ نهاد 
دیگری برنیامد. به بــاور وی بازار ارز، بدترین 
شرایط خود را پشت سر گذاشته و دوران تعدد 
نرخ ها و تشــدید نوسان به سر رسیده و دوره 

اصالحات بازار فرا رسیده است.

 دولت باید به فکر تثبیت و بهبود 
کسب و کارها باشد

خاطرنشــان  رادپور 
نظــام  می ســازد: 
همواره  کشور  ارزی 
مبتنی  و  شــکننده 
بر اقتصــاد دولتی و 

رژیم جهش و تثبیت است. بانک مرکزی 
در 40 ســال گذشته تنها نظاره گر دوران 
جهش و تثبیت بــوده، همان طور که از 
اواخر سال 96 تا کنون شاهد رشد 250 
درصــدی نرخ ارز بودیــم و واکنش های 
بانک مرکزی بیشــتر فنی و مقطعی بود 

تا بنیادین.
وی می گوید: بازار آزاد ارز در تعیین نرخ 
نقش آفرینی می کند به ویژه آنکه صادرات 
نفت، کمتر و درآمد ارزی محدود شــده 
است. در این شــرایط دولت باید به فکر 
تثبیت و بهبود کســب و کارها باشد که 
بر این اساس کاهش بیشتر نرخ ارز صرفه 
اقتصادی نخواهد داشت و به نظر می رسد 
بازار ارز و دیگــر بخش های اقتصاد فعاًل 
دالر کانال 11 هزار تومان را پذیرفته اند.

این کارشناس ارزی ادامه می دهد: عالوه 
بر فشــار ناشــی از کاهــش درآمدهای 
نفتی، در طــرف تقاضا هم هر چند کاال 
و خدمات بر اســاس اصل چســبندگی 
قیمت هــا بالفاصله با کاهــش نرخ ارز، 
ارزان نخواهند شــد امــا افزایش بالقوه 
تقاضای تجاری ارز را باال می برد و اجازه 
نمی دهد دالر با سرعت بیشتری کاهش 

نرخ داشته باشد.
به گفته وی، امســال افزایش خاصی در 
بازار ارز نخواهیم داشــت و دوران اصالح 

و تثبیت فعاًل بر این بازار حاکم است.

ارز صادراتی، پاسخگوی نیازهای 
ارزی کشور 

اقتصاد آنالین: رئیس کنفدراســیون صادرات 
ایران بــا بیان اینکه بــه نظر می رســد باید از 
اینستکس قطع امید کرد، با اشاره به اعالم بانک 
مرکزی تأکید کرد: اینکه بانک مرکزی به صراحت 
اعالم می کند »صادرات« پاسخگوی نیازهای ارزی 
کشور است یک تعارف نیست چراکه بانک مرکزی 
مسئول سیاست های ارزی کشور است و به نظر 
ما، هیچ ســالی مثل سال 98 نبوده که به جز ارز 
کاالهای اساسی، حتی یک دالر هم ارز نفتی برای 
واردات کاالهای غیراساسی تخصیص داده نشود و 
این نشان می دهد ارز صادراتی می تواند نیازهای 

ارزی کشور را پاسخ دهد.

افزایش نجومی قیمت مسکن 
دیگر تکرار نمی شود

تسنیم: جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی ها  و 
سیاست های اقتصادی بانک  مرکزی با تأکید بر 
اینکه افزایش نجومی قیمت مسکن مشابه آنچه 
در ســال 97 رخ داد دیگر در بازار مسکن تکرار 
نمی شود، از شــرط این بانک برای افزایش رقم 
وام مســکن خبر داد. وی با یادآوری اینکه توان 
اقتصادی خانوار خیلی کم شــده اســت، افزود: 
افزایش مجدد مبلغ وام مســکن مشروط به این 
اســت که در برقراری ثبات در بازار مســکن به 

اطمینان خاطر برسیم.

دولت پول بیمه قالیبافان را 
نپرداخت 

تی نیوز: مد    یرعامل اتحاد    یه سراسری تعاونی های 
تولیدکنندگان فرش دستباف گفت: اگر دولت به 
تعهدات خود عمل کند، سازمان تأمین اجتماعی 
آمادگی بیمه کردن قالیبافان را دارد. بهرامی گفت: 
مدیرعامل تأمین اجتماعی اعالم کرد این مبالغ از 
سوی دولت اختصاص نیافته است. دولت اگر تعهد 
خود را مطابق بودجه 98 پرداخت کند به سرعت 
برای بیمه قالیبافان اقدام خواهیم کرد. در حال 
حاضر حدود یک میلیون نفر پشــت صف برای 

بیمه قالیبافان هستند.

تولید نسل جدید ترانسفورماتور 
برق به دست محققان ایرانی 

دانشجو: محققــان ایرانی برای نخستین بار در 
خاورمیانه نسل جدید ترانسفورماتوری را طراحی 
کردنــد که کامالً ایرانی بــوده و به مرحله تولید 
رســیده است. هر دستگاه از این ترانس ها در هر 
نقطه ای در شبکه برق کشور به کار گرفته شود 
قابلیت رؤیت پذیــری و مانیتورینگ دارد و همه 
عملکرد آن نیز از راه دور کنترل می شود؛ اگر به 
هر دلیلی مثل افت فشــار و ولتاژ و یا سرقت از 
شبکه برق کشور خارج شود با ارسال سیگنال و 

پیام مخصوص مرکز را در جریان قرار می دهد.

۴00 هزار کیلومتر به پهنه های 
اکتشافی بخش معدن اضافه شد 

مهر: غریب پور، معــاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت گفت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایــع معدنی ایران، 400 هــزار کیلومتر به 
پهنه های اکتشافی بخش معدن اضافه شده است. 
وی با بیان اینکه سازمان توسعه معادن انجام 650 
هزار کیلومترمربع اکتشاف را هدف گذاری کرده، 
گفت: با حمایت وزیر صنعت و همچنین معاونت 
معدنی، در 30 استان کشور پهنه های معدنی را 

تحویل گرفته ایم. 

تولید گوشت قرمز افزایش یافت 
فارس: تولید گوشــت قرمز در تابستان 1398 
نســبت به فصل بهار در کشتارگاه های رسمی 
کشــور بیش از 13 درصد افزایــش پیدا کرد. 
بر اســاس نتایج این آمارگیری، گوشــت گاو 
و گوســاله با 43,3 هزار تــن، 56.2 درصد از 
کل وزن گوشــت قرمز تولید شــده را به خود 
اختصاص داده است. همچنین گوشت گوسفند 
و بره با 25.7 هــزار تن، بز و بزغاله با 6.1 هزار 
تن و سایر انواع دام ها با 1.9 هزار تن، به ترتیب 
33.3 درصد، 7.9 درصد و 2.6 درصد از کل وزن 

گوشت قرمز تولید شده را تشکیل می دهند.

بازار کشش دالر 
گران تر از این را 
ندارد. با نرخ های 
بیش از این، صرفه 
اقتصادی در تمام 
بخش های اقتصاد 
بی معنی می شود

بــــــــرش

اعطای جایزه به افرادی که در تابستان ۹۹ برق کم مصرف کنند      تسنیم: متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه طرح های تشویقی با هدف کاهش هزار مگاوات در بخش خانگی 
و تجاری به مردم ارائه می شود، گفت: نوع این جایزه یا پاداش تا دو ماه آینده مشخص می شود. وی گفت: امسال 3هزار و800 مگاوات در پیک بار با کمک مردم کاهش یافت و 350 میلیارد تومان پاداش داده 

شد، اگر این اتفاق صورت نمی گرفت، باید 6هزار میلیارد برای خرید برق پرداخت می شد.

فرار قولنامه ها از مالیات
 گروه پژوهشی اقتصاد یکی از بایسته های ساختن یک نظام 
مالیاتی شفاف و منسجم در بازار پر التهاب زمین و مسکن، احیای 
قوانین ثبتی به خصوص ماده 22 قانون ثبت مصوب 1310 و در 

پی آن بی اعتباری اسناد غیررسمی )قولنامه ای( است.
قطع وابستگی بودجه کشــور به نفت یکی از دغدغه های کالن 
کشوربوده و امروز که در شرایط سخت تحریم به سر می بریم این 
دغدغه نمود بیشتری یافته است. زیرا درآمدهای نفتی کشور رو به 
کاهش است و اگر چاره ای اندیشیده نشود، کسری بودجه دامنگیر 
کشور خواهد شد. دریافت مالیات بهترین روش تأمین بودجه و نیز 

یکی از ابزارهای مهم برقراری عدالت اجتماعی است. 
مالیات، دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و 
توزیع این دارایی در بین افراد ناتوان است. ازمنظراقتصادی مالیات 
سبب کمتر شدن شکاف درآمدی بین گروه های درآمدی جامعه 
می شود. این ابزار مهم در بسیاری از کشورها به خوبی مورد توجه 
قرار گرفته است. به عنوان نمونه براساس گزارش بانک جهانی در 
ســال 2017، دانمارک بیشترین درآمد مالیات بر تولید ناخالص 
ملی را به میزان 33,32 درصد داشــته اســت. جدول زیر درآمد 
مالیاتی از تولید ناخالص ملی برخی کشــورها در سال 2017 را 

نشان می دهد.

درآمد مالیاتی از
GDP

کشور

33.32 دانمارک
17.87 ترکیه
22.۴8 نروژ
27.8 سوئد

جــدول)1(: درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی برخی 
کشورها )منبع: بانک جهانی(

همان طور که جدول فوق نشان می دهد، برخی کشورها توانسته اند 
درصد قابل توجهی از درآمدهای خود را از طریق مالیات بدست 
 آورند. این درحالی است که درآمد مالیاتی در کشور ما حدود 
8 درصد است. در همین راستا، امید علی پارسا، رئیس سازمان 
امور مالیاتی می گوید: »از کل درآمدهای اقتصاد ایران، آنچه به 
عنوان درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار می گیرد عددی بین 

7 تا 8 درصد است«.
ایــن میزان از مالیات به این معنی اســت کــه بخش بزرگی 
از اقتصــاد ایران مالیــات نمی دهد. در همین راســتا آیت اهلل 
رئیسی، ریاست قوه قضائیه معتقد است: »باید تدبیری اتخاذ و 
زیرساخت ها به گونه ای فراهم شود که فرار مالیاتی در کشور به 

حداقل برسد و درنهایت فرار مالیاتی از بین برود«. 
وی در ادامه می افزاید: میزان فرار مالیاتی در کشــور 28 هزار 
میلیارد تومان اســت. اما چگونه بوده که بسیاری از مشموالن 
مالیات می توانند از پرداخت آن شانه خالی کنند و فرار مالیاتی 

داشته باشند؟
باید گفت نبود گلوگاه مالیاتی در بخش هایی از اقتصاد کشور 
مانند زمین به عنوان عرصه سرمایه گذاری و مسکن که در حال 
حاضر از بخش های سودآور اقتصاد کشور نیز محسوب می شود، 
یکی از دالیل اصلی فرار مالیاتی در کشــور است، زیرا بیشتر 
معامالت در این حوزه به وسیله اسنادغیررسمی )قولنامه( انجام 
شــده و حاکمیت هیچ ابزار شناسایی و دریافت مالیات از این 
معامالت را ندارد. در همین راســتا، رضا طالبی زاده، مدیر کل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت: »در حال حاضر بیش از 
50 درصد معامالت حوزه امالک، با قولنامه های دستی و اسناد 

عادی)قولنامه ای( انجام می شود«. 
از سوی دیگر محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه نیز معتقد 
است: »بســیاری از معامالت غیرمنقول، قولنامه ای بوده و در 
بنگاه تنظیم می شــود و ثبت رسمی صورت نمی گیرد«.عباس 
کریمی، عضوهیئت علمی دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران 
نیز اذعان داشــت: »در بحث مالیات، آمارهایی که درباره فرار 
مالیاتی داده می شود به نظر من هنوز با واقعیت فاصله زیادی 
دارد. کســانی که با جامعه مرتبط هســتند می دانند بسیاری 
از معامالت ما با ســند غیررسمی انجام شده و تعداد کمی از 
معامله ها در دفترخانه  ها تنظیم می شــود. شخص با وکالت و 
ســند غیررسمی معامله انجام می دهد، بنابراین فرار از قوانین 

مالیاتی مستند به سند غیررسمی دارد اتفاق می افتد«. 
 ذبیــح اهلل خدائیان نیز معتقد اســت: »در روز صدها و هزاران 
نقل وانتقال اتفــاق می افتد که میلیاردها تومــان مالیات این 
معامالت است. زمانی که مالکیت با سند عادی)قولنامه( منتقل 

می شود مالیاتی هم پرداخت  نمی شود«.
بنابرایــن بــه اعتقــاد کارشناســان، معتبــر بودن اســناد 
غیررسمی)قولنامه ای( عالوه بر فرار مالیاتی که از طریق ناتوانی 
حاکمیت در شناسایی معامالت و اموال صورت می گیرد، آسیب 
مهم دیگری نیز در بازار زمین و مسکن به نام سوداگری دارد. 

در ادامه به بررسی این دو مورد می پردازیم:

  ناتوانی حاکمیت در شناسایی اموال
قانون برنامه ششــم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرده است تا 
پایان سال دوم اجرای قانون، با طراحی یک سامانه  الکترونیکی 
امکان اســتعالمات برخط موردنیاز مراجع قضایی در خصوص 
اموال اشخاص محکوم شده را فراهم کند. با وجود این اما معاون 
اول قوه قضائیه در این باره گفت: »کارشناسی و شناسایی اموال 

یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است«. 
به اعتقاد کارشناســان حقوقی، ریشــه این ناتوانی در وجود 
اعتبار اسنادغیررســمی )قولنامه ای( اســت، زیرا معامله به 

واســطه این اسناد نیاز به نظارت حاکمیت نداشته و به گفته 
مسئوالن، بسیاری از این معامالت در سیستم های رسمی نیز 
ثبت نمی شوند، از این رو قابل شناسایی نیز نیستند. در همین 
راستا، عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد 
است: »در استعالم ثبت می نویسند یک آپارتمان 150 متری 
به اسم ایشان اســت درحالی که ما می  دانیم این شخص 50 
ملک دارد و با سند غیررسمی خریده و آن ها را سند رسمی 

نکرده تا مالیات ندهد«.

 آسیب مهم عدم شناسایی معامالت
 در بازار زمین و مسکن 

یکی از معضالتی که این گونه معامــالت به وجود می آورند، 
ســوداگری در بازار زمین و مســکن اســت که بــه اعتقاد 
کارشناسان، اصلی ترین عامل گرانی مسکن نیز همین مسئله 
ســوداگری است. این درحالی اســت که اگر معامالت انجام 
شده با اســناد غیررسمی به سمت ثبت رسمی بروند، عالوه 
بر افزایش درآمدهای مالیاتی کشــور، توانایی حاکمیت را در 
کنترل این بازار و نیز کاهش ســود بادآورده ســوداگران، از 
طریــق اعمال قوانین مالیاتی مانند مالیات بر معامالت مکرر 

مسکن، افزایش می دهد.
بنابراین یکی از بایسته های ساختن یک نظام مالیاتی شفاف 
و منســجم، احیای قوانین ثبتی به خصوص ماده 22 قانون 
ثبت مصوب 1310 و در پی آن بی اعتباری اسناد غیررسمی 
)قولنامه ای(اســت. این ماده تنها مالکیت افراد دارای ســند 
رســمی را به رسمیت می شناســد. این درحالی است که به 
دلیل معتبر دانستن اسناد غیررسمی از سوی محاکم قضایی، 
مردم برای رفتن به سمت ثبت رسمی رغبت چندانی ندارند، 
چرا که در بسیاری موارد، محاکم با اتکا بر اسناد غیررسمی، 
اسناد رسمی را ابطال می کنند. ادامه این مسیر سبب از بین 
رفتن امنیت بازار به دلیل هموار شــدن مسیر کالهبرداری 
خواهد شــد، زیرا کالهبرداران، بهتر و سریع تر می توانند به 
مقاصد شوم خود برســند. هرچند مسئوالن دستگاه قضایی 
به عنوان متولی اصلی امور ثبت اسناد و امالک به این نتیجه 
رســیده اند که اسناد عادی، عامل اصلی این مشکل است اما 
تاکنون اقدامی در راســتای اصالح قانون ثبت و بی اعتباری 

اسناد عادی )قولنامه( انجام نداده اند.

گزارش
قدس معضالت خرید و فروش امالک بدون سند را بررسی می کند

annotation@qudsonline.ir

یادداشت
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یادداشت شفاهی

 محمدعلی اسفنانی، کارشناس اقتصادی

annotation@qudsonline.ir

گفتار

 محسن بهرامی ارض اقدس، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

برنامه ای برای افزایش قیمت داروها نداریم     برنا: حیدر عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجلس برنامه ای برای افزایش قیمت دارو ندارد. وی افزود: تا به این لحظه هیچ برنامه ای 
مبنی بر افزایش قیمت دارو در دستور کار قرار نگرفته است و تمام اقالم دارویی مانند گذشته عرضه می شود. برای تعیین بودجه سال 98 پیشنهادی به کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شده بود که بر اساس آن 

ارز نیمایی برای خرید مواد اولیه دارو و حتی تولید آن جایگزین ارز دولتی 4هزار و 200 تومانی شود اما این موضوع همان زمان در مجلس رد شده است.

آزار جنسی و فساد اخالقی در پارلمان انگلیس
باشگاه خبرنگاران جوان: افزایش شمار 
نمایندگان زن پارلمان انگلیس که به دلیل 
اذیت و آزارهای جنســی در محل کار از 
مقام خود کناره گیری می کنند مایه نگرانی 
فعاالن حقوق زن در این کشور شده است.
به گزارش سی ان ان، تاکنون ۱۲ نماینده 
زن پارلمــان انگلیس به دلیــل اذیت و 

آزار های جنســی از سوی همکاران و کارکنان پارلمان یا از حزب محافظه کار خارج 
شده اند یا به طور کل، از دنیای سیاست کناره گرفته اند.

نیکی مورگان، وزیر فرهنگ کابینه انگلیس در این باره گفت: »تهدید به مرگ هر روز 
برای زنان نماینده ارسال می شود، هر صبح که آن ها ایمیل های خود را باز می کنند، 
با تهدید های اینچنینی روبه رو می شوند. از سوی دیگر کارکنان خدماتی پارلمان نیز با 

نمایندگان زن برخوردی بی ادبانه و گستاخانه دارند«.

دانش علمی و عملی اندک پرستاران آی سی یو در آمریکا
فارس: نتایج یک بررســی علمی نشان 
می دهد کمتر از 40درصد از پرســتاران 
بیمارستان های  در  آی سی یو  بخش های 
مختلف آمریکا از نحوه انتخاب گزینه های 
مناسب در ارتباط با بیماران مطلع هستند.

به گزارش مدیکال نیوز یک تحقیق ملی در 
آمریکا نشان می دهد که پرستاران در این 

کشور اطالعات دقیق و ضروری را در این زمینه ندارند.
بر همین اساس بیشتر پاسخ دهندگان به پرسش های این پژوهش ملی نه از رویه های 
بالینی و درمانی خاص شرایط اورژانس مطلع بوده اند و نه از روش های ارائه توصیه های 
ضروری به بیماران اطالعی داشــتند. این بررسی با طرح پرسش هایی از یک هزار و 
65۱ پرستار بخش های آی سی یو بیمارستان های مختلف آمریکا صورت گرفته و در 
قالب آن پرســش های پزشکی، مراقبتی، درمانی و غیره متعددی مطرح شده است. 
محققان این طرح می گویند: با توجه به ضعف های علمی و عملیاتی جدی پرستاران در 
بیمارستان های آمریکا ضروری است برای بازآموزی و ارتقای توانمندی های این گروه 

شغلی در ایاالت متحده تالش جدی به عمل آید.
نکته جالب اینکه تنها ۳۸درصد پاسخ دهندگان تصریح کرده اند که همه توصیه های 

پرستاری ضروری ارائه شده در آمریکا در عمل در بیمارستان ها به اجرا درمی آیند.

یک استاد علوم ارتباطات در گفت وگو با قدس مطرح کرد
باالترین مجازات برای سازندگان فیک نیوزها

 جامعه/ محمود مصدق  بدون تردید 
یکــی از پیامدهــای منفی گســترش 
شبکه های مجازی، گرفتار شدن مخاطبان 
در امواج خروشان اطالعات، سرعت انتشار 
آن و عجز و ناتوانی بســیاری از آن ها در 
یافتن واقعیت هاست. آن هم به ویژه وقتی 
پای از میان برداشتن رقیب از میدان و یا 

نبردی نرم و نفسگیر در میان باشد. بر اساس گزارشی که چندی پیش روزنامه لوموند 
منتشر کرد تارنماهای اینترنتی که اخبار جعلی یا غیرواقعی را منتشر می سازند، سالی 

۲۱۲ میلیون یورو از محل آگهی به دست می آورند. 
برای آنکه با چگونگی پیدایش فیک نیوزها و چگونگی مقابله با آن ها آشــنا شویم به 
ســراغ دکتر مجید رضائیان، روزنامه نگار و استاد دانشگاه رفتیم. گفت وگوی ما را با 

ایشان بخوانید.

  آقای دکتر! فیک نیوزها در چه بستری شکل می گیرند؟
در خصوص فیک نیوزها ابتدا باید گفت ما سه موضوع داریم؛ یکی اینفورمیشن، دومی 
فکت و دیگری پسافکت. گفته می شود با آمدن وب۱ با انفجار اطالعات مواجه شدیم؛ 
یعنی اطالعات بســیار زیاد و قابل دسترس شد و جهانی به نام »جهان همزمانی« به 
وجود آمد. به اصطالح ارتباط اینترنتی شکل گرفت که با آمدن وب۲ این اتفاق تبدیل 
به انفجار متن شد. یعنی آدم ها وارد شبکه های اجتماعی شدند و شروع به ارائه آرا و 
فکت های خود کردند. البته فکت لزوماً اینفورمیشن نیست. در واقع فکت اشاره به یک 
واقعیت اســت اما ممکن است کاربران به اطالعات ریز و جزئی آن دسترسی نداشته 
باشند. هنگامی که شبکه های اجتماعی به تلفن همراه منتقل شد، جهانی به نام جهان 
پسافکت به وجود آمد. مثالً فکتی را بنده گفتم و آن را در گروهی گذاشتم شخص 
دیگری چیزی به آن اضافه می کند و در گروهی دیگر انتشــار می دهد و همچنین 
شــخصی دیگر چیزی را اضافه و منتشــرش می کند. این گونه یک فکت تبدیل به 

پسافکت می شود. در واقع به اصطالح فارسی زبان ها، یک کالغ چهل کالغ می شود.
بنابراین ورود و شکل گیری فیک نیوزها درست آنجایی است که اینفورمیشن نباشد و 
یک فکتی هم وجود داشته باشد. مثالً در جایی که ترافیک شده کافی است شخصی با 
نشان دادن عکس جمعیت بگوید مردم تجمع کردند. بعد همین موضوع ممکن است 
در پسافکت به اینجا برسد که بگویند در جای مورد نظر آشوب شده است اما واقعیت 
ترافیک به خاطر فروریختن پل بوده که موجب ترافیک شده است. بنابراین آن فکت 
اولی زمینه ای می شود برای نیوزهای فیک. پس باید بدانیم که فیک نیوز بدون زمینه 
نیست. یعنی نمی توانیم بگوییم فیک نیوز یک دروغ مطلق است. بلکه دروغی است که 

با راست آمیخته شده اما نتیجه ای که ارائه کرده ۱00 درصد دروغ است.

  چگونه می توان فیک نیوزها را تشخیص داد؟
نکته مهم سختی تشخیص فیک نیوز است. گاهی طرف می نشیند و طراحی می کند که 
یک دروغی بگوید. مثالً دو جریان سیاسی در کشور سر موضوعی با هم اختالف دارند و 
شخصی هم این وسط توییتی می کند حاال طرف می آید این ها را کنار هم می گذارد و 
چیزهایی به نقل از منابع آگاه به آن ها اضافه می کند. در این حالت وقتی کاربر می بیند 
کسی توییتی کرده با وجود اینکه چیزهایی به نقل از منابع مثالً آگاه به آن اضافه شده 
است اما کسی نمی تواند به راحتی بگوید این متن فیک  است. یعنی تشخیص آن برای 
کاربر سخت می شود. بنابراین دسته نخست کسانی که می خواهند فیک  طراحی کنند، 
از وضعیت شــبکه های اجتماعی و خألیی که در اینفورمیشن ها وجود دارد استفاده 
می کنند. بعضی ها هم در قالب جنگ روانی به راحتی فیک نیوزهایی می سازند. مثاًل 
همین اواخر و در حمله موشــکی به کشــتی نفتکش ایران به نام  MT Sabiti به 
روشنی این موضوع را می بینیم. یعنی طراحان اخبار جعلی می خواستند این گونه القا 
کنند که کشور عربستان به کشتی ایرانی حمله کرده است اما بالفاصله شرکت ملی 
نفتکش های ایران اطالعیه داد مبنی بر اینکه اطمینان داریم حمله از سوی عربستان 
نبوده و بعدش هم اعالم کرد که زیردریایی آمریکا نفتکش یاد شده را مورد هدف قرار 
داده است. یعنی اول یک جنگ روانی به راه انداختند با این هدف که تنش بین ایران 

و عربستان را افزایش بدهند. 

  فیک نیوزها چه هدفی را دنبال می کنند؟
مهم ترین هدف فیک نیوزها این است که مســیری یا یک انگاره و تصوری را تغییر 
بدهند. وقتی می خواهند افکار عمومی را تغییر بدهند به سراغ فیک نیوزها می روند. 
هدف بیشتر جنگ روانی تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی است. ناگفته نماند که  
فیک نیوزها هدفشــان آنی است و هدف درازمدت برایشان مهم نیست. ضمن اینکه  
می دانند خیلی وقت ها جعلی بودن خبرشان مشخص می شود اما چون می خواهند 

جنگ روانی درست کنند سر موضوع دیگری شروع به ساختن خبر جعلی می کنند.

  چطور باید با فیک نیوزها مقابله کرد؟ 
پاسخ اینســت که یادمان باشد برای هر موضوعی باید اطالعاتش را بدست بیاوریم. 
االن تولید خبر رســانه ها وی گفت و وی افزود، شده است. بعدش همین در گزارش 
خبری یا گزارش کار می شود. در حالی که خبر تولیدی اصالً چنین چیزی ندارد. خبر 
تولیدی شناسه دارد. شناسه اش هم نات گراف است یعنی در اول خبر عنوان خبرنگار و 
سرویس مربوطه رسانه مطرح می شود. یعنی اطالعاتی که منتشر می شود را خبرنگار و 
سرویس مربوطه رسانه به عهده می گیرند چون خبر را آن ها تولید می کنند. در واقع بر 
همین مبنا خبر، مصاحبه، گزارش و... تولید می شود. این همان فرمی است که اکنون 

در دنیا رعایت می شود و ما در ایران برخالف گذشته چندان آن را رعایت نمی کنیم.
به عبارت دیگر راهکار حرفه ای مقابله با فیک نیوزها اینست که رسانه های ما به کار 
تولیدی روی بیاورند و بدانند تا زمانی که به مخاطب اینفورمیشن را نرسانیم جا برای 
فیک نیوزها باز خواهد بود و اگر ما رسانه ای ها به درستی کارمان را انجام بدهیم این از 

هر مجازاتی برای سازندگان فیک نیوزها باالتر خواهد بود. 

 جامعه/ محمود مصدق  ورود عطر مرگ آور 
به کشور، کوتاه شدن قد ایرانیان، استعفای وزیر 
جهاد کشاورزی، رفع فیلترینگ تلگرام و ممنوعیت 
استفاده از منشی زن برای بخش های دولتی تنها 
چند نمونه از اخبار جعلی و ساختگی است که 
چند ساعت و حتی چند روز در شبکه های مجازی 
منتشر شده اند و پس از چندی با تکذیب آن ها 
از سوی رسانه های رسمی میدان را خالی کرده 
تنش  ایجاد  داده اند.  از دست  را  کارکرد خود  و 
و فضای یأس و ناامیدی در جامعه تنها یکی از 
را  آن  اخبار جعلی  سازندگان  که  است  اهدافی 

دنبال می کنند.
بــرای مقابله با آن ها چه باید کــرد، آیا قانون در 
مقابل انتشاردهندگان فیک نیوزها و یا اخبار جعلی 

سکوت کرده است؟

 فیک نیوزها به جای اخبار درست 
دکتر احمــد میرعابدینی، 
پژوهشگر حوزه ارتباطات و 
رسانه خبر جعلی را چیزی 
شــبیه شــایعه می داند و 
می گوید: وقتی رویدادهای 
اصلی جامعه به خوبی شفاف نشود و یا مراکزی 

برای ارزیابی تولید و تأیید خبر وجود نداشته 
باشد و از سوی دیگر رسانه های رسمی نیز 
خبرهای نادرست انتشــار دهند در این 
صورت موضوع بی اعتمادی و بی اعتباری 
از مراکز رسمی تولید خبر پیش می آید 
و جای بیشتری برای تولید و رواج  اخبار 

جعلی باز می شــود. این استاد 
عـــــالمـه  دانشگاه 

با  طباطبـــایی 
بــه  اشــاره 

اینکه در 

فضایی که پدیده فیک نیوزها رشد کند، انسجام 
و همبستگی اجتماعی شکل نمی گیرد، تصریح 
می کند: دلیل عمده انتشــار آن ها پر کردن جای 
خالی اخبار درست است چون جامعه نیاز خبری 
دارد. یعنی رســانه ها به نیــاز خبری و اطالعاتی 
جامعه پاســخ می دهند و وقتی جای این خالی 

باشد جایش را اخبار جعلی می گیرد. 
وی در مــورد مجازات های پیش بینی شــده در 
قانون در خصوص انتشار اخبار جعلی در فضای 
مجازی هم می گویــد: بازدارنده ها معموالً انواع 
مختلفی دارند. یکی از آن ها قانون اســت که در 
حال حاضر با وجود شبکه های ارتباطی متعدد و 
امکان ارتباطی مختلف چندان مؤثر نخواهد بود 
به دلیل آنکه بیشتر جنبه هشداری و ترساندن 
دارند نه آگاهی بخشی به مردم. پاسخ خبر جعلی 
این است که به مردم گفته شود این خبر منبع 
ندارد و جعلی است. راهکار اساسی بودن بستر 
اجتماعی محکم و همچنیــن وجود مراجع 
رســمی قابل اتکا و خبرسازی شفاف با ارائه 

منبــع معتبر اســت. مثاًل 

وقتی بانک مرکزی به صورت شــفاف و صریح 
بگوید که کمبــود ارز نداریم خود به خود اخبار 

جعلی در این ارتباط خنثی می شود.

  مجازات؛ عامل بازدارنده مطلق نیست
دکتر مهدی حجتی، عضو 
هیئت رئیسه کانون وکالی 
مرکــز از بُعــد حقوقی به 
پدیده فیک نیوزها می پردازد 
و به قدس می گوید: یکی از 
آفات فضای مجازی انتشار انواع شایعات و اخبار 
غیرموثق است که روند رو به رشدی را هم پشت 
سر می گذارد و به واسطه سرعت انتشار اخبار در 
فضای مجازی، به شدت بر افکار عمومی نیز تأثیر 
گذاشته است. امروزه  اصطالحاتی نظیر »جنگ 
نرم« در فضای رســانه ای خلق شده و پیرو آن بر 
ارتقای سطح سواد رسانه ای در بین مردم بسیار 
تأکید می شــود تا به راحتی، هر 
دروغ یــا شــایعه ای را باور 

نکنند و مغلوب جنگ نرمی که در فضای مجازی 
و در بســیاری از اوقات به صورت سازمان یافته از 
طریق شایعه سازی و دروغ پردازی گسترده صورت 

می گیرد، نشوند.
حجتی از سانســور، عــدم اعتمــاد عمومی به 
رسانه های ملی و فقدان اطالعات و سواد رسانه ای 
به عنوان سه عامل زمینه ساز انتشار شایعه و اخبار 
دروغ یاد می کند و می گوید: شاید بتوان عمده ترین 

هدف انتشــار اخبار دروغین در 
فضای مجــازی را تأثیرگذاری بر 
اذهان عمومی و هدایت آن ها به 
سمت و سوی مورد نظر کسانی 
دانست که شــایعه ای را خلق و 

دروغی را منتشر می کنند. 
این شــایعات یا اخبار دروغ که 
البته گاه با حقیقت نیز مخلوط 
می شــوند تا قابل باورتر به نظر 
برسند، ممکن اســت با اهداف 
سیاسی یا ایدئولوژیک و به قصد 
لطمه به امنیت ملی یا حمله به 
اعتقادات و باورهای عمومی مردم 

صــورت پذیرد و یا در ســطحی پایین تر ممکن 
اســت با هدف و انگیزه های مالــی مثالً افزایش 
قیمت نرخ ارز یا ســکه یا افزایش قیمت خودرو 
یا مسکن در کشــور انجام پذیرد. به عالوه هدف 
دیگری که معموالً در این راســتا دنبال می شود، 
انحراف اذهان عمومی از موضوعی مهم، واقعی و 
مورد توجه به موضوع غیرواقعی اما جذاب است که 
سبب گریز افکار عمومی از سویی به سوی دیگر 
می شود به نحوی که موضوع مهمی را که ممکن 
است به سرنوشــت آن ها مربوط باشد در حاشیه 

قرار می دهد. 

 مجازات همیشه عامل بازدارنده مطلق نیست
این  حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با تأکید 
بر اینکه شــایعات و اخبار دروغ در فضای مجازی 
می تواند تبعات منفی و گاهی جبران ناپذیری به 
خصوص در حوزه سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و 
اخالق داشته باشد، می افزاید: از نظر قانونی، نشر 
اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشــویش اذهان 
عمومی یا مقامات رســمی در مــاده ۱۸ قانون 
مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شــده است. 

همچنین در دســترس دیگران قرار دادن اخبار 
کذب با همان مقاصد و نیز نســبت دادن اعمالی 
بــر خالف حقیقت به دیگران حتی در قالب نقل 
قول، به شخص حقیقی یا حقوقی جرم محسوب 
می شود، فرقی هم نمی کند که از این رهگذر، ضرر 

مادی یا معنوی به دیگری وارد بشود یا نشود.
وی در همین زمینــه می افزاید: این جرم انگاری 
اگرچه همه مصادیق انتشار شایعه و اخبار دروغ را 
به لحاظ عناصر تشکیل دهندِه 
جرم پوشش نمی دهد لیکن، 
عامل بازدارنده نسبتاً مناسبی 
برای پیشــگیری از جرِم نشر 
اکاذیب در فضای مجازی است 
که مجازات آن حبس تعزیری 
از 9۱ روز تا دو سال یا جریمه 
نقدی و یا هر دو مجازات است. 
با این حال باید توجه داشــت 
که نشــر اکاذیــب در فضای 
مجازی در صورتی جرم است 
که منتشرکننده خبر یا مطلب 
کذب، با علم و اطالع از دروغ 
بودن خبر یا مطلبی، آن را منتشــر یا به دیگری 
نسبت داده باشد وگرنه به واسطه اینکه فاقد قصد 
مجرمانه اســت، قابل تعقیب و مجازات نیست.
بنابراین صرف انتشار و کپی  کردن هر پیام کذبی 
در فضای مجازی بدون آنکه ناشر یا کپی کننده آن 
از کذب بودن آن مطلع و قاصد به نشــر اکاذیب 

نباشد، فاقد عنوان مجرمانه است.
وی با بیــان اینکــه مجازات همیشــه عامل 
بازدارنده مطلق نیســت، می افزاید: تجربه ثابت 
کرده است که ســبک یا سنگینی مجازات، به 
تنهایی عامل بازدارنده یا مشــوق ارتکاب جرم 
نیست و ضروری است در زمینه شایعه پراکنی 
و انتشــار اخبــار دروغ، آموزش هــای الزم به 
شهروندان داده شــود و سواد رسانه ای مردم تا 
حد امکان افزایش پیدا کند و اعتماد عمومی به 
رسانه ملی و جراید دولتی، بیش از پیش جلب 
شــود و ســوء ظن های موجود از بین برود. در 
این صورت با بازتر شدن فضای رسانه و انتشار 
آزاد اطالعات بر مبنای قوانین موجود، به شکل 
چشمگیری از وقوع چنین رفتارهایی در بستر 

فضای مجازی پیشگیری می شود.

تأکید کارشناسان بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای به شهروندان

اخبار جعلی؛ آفت انسجام اجتماعی

سانسور، عدم 
اعتماد عمومی به 
رسانه های ملی و 

نبود اطالعات و 
سواد رسانه ای سه 

عامل زمینه ساز 
انتشار شایعه و 

اخبار دروغ است

بــــــرش
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دستچین

بچه های مستعد بندرلنگه و عدالت آموزشی
ایســنا: فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشــان گفت: بابت طرح حذف تنوع مدارس نگران نیستم. من 
چندی پیش هرمزگان بودم. به میناب و بندر لنگه رفتم. ما چگونه 
می خواهیم در این مناطق عدالت آموزشی را در حق بچه های مستعد 
اجرا کنیم. آرزو می کنم روزی اقتصاد آموزش و پرورش به گونه ای 

توسعه یافته باشد که به مدارس سمپاد جداگانه نیازی نباشد. 

چرا الیحه  رتبه بندی معلمان به مجلس نیامد؟
فارس: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس در نامه ای به رئیس جمهور با اشاره به تصویب نظام رتبه بندی 
معلمان می نویســد: پس از گذشت هشــت ماه از سال، هیچ گونه 
اقدامی از طرف دولت مشــهود نیســت و از طرفی بر اساس برنامه 
ششم توسعه، دولت مکلف است نظام رتبه بندی معلمان را به مجلس 
تقدیم کند که تا این تاریخ، الیحه مذکور به مجلس ارائه نشده است.

تغییر گفتمان در دانشگاه آزاد 
ایسنا: دکتر محمدمهدی طهرانچــی، رئیس دانشگاه آزاد از رشد 
۲5درصدی پذیرش دانشجوی کارشناسی سال جاری دانشگاه آزاد 
خبر داد و گفت: این رشــد در نتیجــه مجموعه اقدامات در زمینه 
تعویض گفتمان ایجاد شد و توانستیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. 
حتی در بسیاری از واحدها دانش آموزان شب در واحدهای دانشگاه 

آزاد خوابیدند تا در این دانشگاه حضور داشته باشند. 

منعی برای آموزش زبان های غیر انگلیسی نداشتیم
مهر: ســیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش می گوید: 
برای رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس، اصالً نیازی به 
طرح در مجلس نداریم. همان روزهایی که این مسئله مطرح شد، 
شورای عالی آموزش و پرورش اعالم کرد آموزش و  پرورش می تواند 
زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آموزش دهد. در واقع 

ما منع قانونی  نداشتیم که مجلس بخواهد مصوبه ای ارائه دهد.

همه به دنبال آموزش و پرورش رایگان هستیم
فارس: خســرو سلجوقی، مجری ســند حمایتی خدمات فضای 
مجازی کودک می گوید: مطالعات بانک مرکزی نشان می دهد که 
خانواده ها برای آموزش بچه هایشــان از خرید یک پفک نمکی هم 
کمتر هزینه می کنند، این مشکل در اقتصاد آموزش و پرورش هم 
وجود دارد. این ساختار دستش دراز است و همه به دنبال آموزش و 

پرورش رایگان هستیم؛ این نگرش اشتباه است.

ادغام انواع مدارس در شرایط فعلی امکان پذیر نیست
ایسنا: احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
با تأکید بر اینکه با توجه به شــرایط فعلی حذف و یا ادغام مدارس 
با یکدیگر امکان پذیر نیست، گفت: مجلس خودش به شورای عالی 
آموزش و پرورش مرجعیت قانونی داده اســت، با این حال چه طور 
بدون طرح این موضوع در شــورای عالی که نهادی تخصصی است 

چنین مصوبه ای را از سر گذرانده است؟

نگران پارتی بازی پس از حذف کنکورم 
ایلنا: مهدی گلشنی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی می گوید: 
عدالت آموزشــی همه جا رعایت نمی شود؛ به خصوص در برخی از 
دانشگاه ها و بعضی رشته ها پارتی بازی و رفاقت بازی حاکم است که 
باید جلو آن گرفته شود. از آنجا که در سال های اخیر رفاقت بازی های 
زیادی در دانشــگاه ها حاکم شده است، من از این خوف دارم که با 

حذف کنکور حق یکسری از دانشجویان زبده ضایع شود.

مسئوالن دغدغه پژوهش را ندارند
فارس: محمدحســین یادگاری، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تربیــت مدرس می گویــد: یکی از خألهای موجود در مســیر 
پیشــرفت علمی این اســت که وقتی رهنمودها و راهبردهای 
رهبــر معظم انقالب به دســتگاه های اجرایی می رســد آن ها 
کم توجهی کــرده و گام مؤثری برنمی دارند. متأســفانه هنوز 

بیشتر مسئوالن دغدغه پژوهش و علم را ندارند.

مدیریت بحران داریم، اما مدیریت تاب آوری نه
فارس: محمد آکدوغان، نماینده برنامه اســکان بشــر ملل 
متحد در ایران گفت: ما متأسفانه در کشورها مدیریت بحران 
داریم اما مدیریت تاب آوری نداریم. برخی مواقع شــاید شب 
بخوابیم و صبح بیدار بشویم ببینیم قوانین تغییر کرده است 
و جالب اســت که مردم در بسیاری از موارد این قوانین یک 

شبه را اجرا نمی کنند.

زیارت

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
68درصد راهپیمایان اربعین دارای 

تحصیالت باالی لیسانس بوده اند
 فارس  ســعیدرضا عاملی، دبیر شــورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: بر اساس نتایج پیمایشی که 
صورت گرفته مشخص شد نزدیک به 70درصد 
مشارکت کنندگان راهپیمایی اربعین حسینی جزو 

طبقه متوسط هستند.
وی افــزود: نزدیــک 6۸درصد از افــرادی که در 
این راهپیمایی مورد پیمایش قرار گرفتند دارای 
تحصیالت باالی لیسانس بوده اند و جمع زیادی 
از آنان تکرار سفر داشته و با خانواده های خود در 
راهپیمایی شرکت کرده اند. مسیر راهپیمایی نقش 
بسیار تربیتی، الهی و ســازنده دارد و فرد در این 
مسیر یک سیر و سلوک عرفانی را دنبال می کند 
که نتیجه آن تقویت فرهنگ مقاومت اســالمی 

است. 
عاملی گفت: این سفر با وجود تمامی سختی هایی 
کــه دارد انس و الفت میان پیروان ادیان الهی به 
طور عام و پیــروان اهل بیت)ع( به طور خاص را 

تعمیق بخشیده است.

آموزش

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس:
چیزی به نام حذف مدارس 

نداریم؛ دنبال ادغام هستیم 
 تسنیم  قاسم احمدی الشــکی، نایب رئیس 
کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه هیچ 
جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، 
در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب 
نهایی، حذف می شــوند، گفت: معتقدم مدارس 
عشایری، شبانه روزی، استثنایی و اقلیت ها باید باقی 
بمانند و حذف نمی شوند اما مدارس بزرگساالن، 
راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه 
دولتی و هیئت امنایی باید حذف شوند البته باز هم 
این موارد را آیین نامه باید مشخص کند؛ چیزی 
به نام حذف نداریم؛ دنبال ادغام مدارس هستیم.  
الشــکی در واکنش به اینکه این مصوبه موجب 
سرریز شدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت 
مدارس غیردولتی می شود، گفت: اگر برنامه ریزی 
درست باشــد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی 
داده نمی شود؛ آموزش و پرورش را سلیقه ای اداره 
می کنیم؛ بــه دولت ها توصیه می کنیم از کاالیی 

شدن آموزش جلوگیری کنند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون کمیته امداد عنوان کرد
ایجاد یک  سوم اشتغال کل 

کشور توسط کمیته امداد
 برنا  معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
از ایجاد 60 هزار فرصت شــغلی برای مددجویان 
کمیته امداد در هفت ماهه ســال جاری خبر داد 
و گفت: مددجویان امداد ســال گذشته 5هزار و 
500 میلیارد تومان از محل طرح های اشتغال این 
نهاد درآمد کســب کردند. حجت اهلل عبدالملکی 
افزود: درآمد مددجویان در سال های 95 تا 97 از 
محل اجرای طرح های خودکفایی و اشتغال بیش 
از ۱۲ میلیارد تومان بوده اســت. وی گفت: سال 
گذشته یک سوم اشتغال کل کشور توسط کمیته 
ایجاد شد و این در حالی  است که تنها 0/۳درصد 
تسهیالت کل کشــور به کمیته امداد اختصاص 
یافته اســت. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد، مددجویان کمیته امداد را خوش حساب ترین 
مشــتریان بانک ها برشــمرد و افــزود: معوقات 
مددجویان کمیتــه امداد در حوزه وام اشــتغال 
کمتر از یک درصد است که نشان دهنده موفقیت 

طرح های اشتغال و خودکفایی مددجویان است.

بهداشت و درمان

74هزار پزشک باید کارتخوان داشته باشند
مقاومت 6۰ درصد پزشکان در 

اجرای قانون ثبت کارتخوان 
 تسنیم  بررسی عملکــرد پزشــکان در اتصال 
کارتخوان های خود به ســامانه سازمان مالیاتی 
نشان می دهد، در حال حاضر نزدیک به ۳۸ درصد 

پزشکان به سامانه مذکور متصل شده اند.
در حال حاضر نزدیک به ۲۸ هزار پزشک کارتخوان 
خود را به ســامانه ســازمان امور مالیاتی کشور 
متصل کرده اند. استان های اردبیل )5۲درصد( و 
آذربایجان غربی )5۱درصد( بیشترین مشارکت را 
در این طرح داشته اند، اما در مقابل استان های ایالم 
)۱5درصــد(، چهار محال و بختیاری )۱9درصد( 
ســمنان )۲۱درصد(، یزد )۲۲درصد(، لرســتان 
)۲۲درصــد(، کرمان )۲۳درصــد( و کهگیلویه و 
بویراحمد)۲۳درصد( مشارکتی کمتر از میانگین 
کشوری داشــته اند. همچنین حدود 4۲درصد از 
۱6 هزار پزشک تهرانی در این طرح حاضر شده و 
کارتخوان خود را به سامانه سازمان مالیاتی متصل 
کرده اند،  براســاس آمارهای اولیه حدود 74هزار 

پزشک باید در این طرح مشارکت کنند.

جوانان

آمادگی برای حضور حداکثری
 بیانیه سازمان دانش آموزی 
به مناسبت یوم اهلل ۱۳ آبان

 مهر   سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی 
ایران  به مناسبت یوم اهلل ۱۳ آبان بیانیه ای صادر 
کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما جوانان 
و نوجوانان ایران ســربلند بــه عنوان نیروهای 
ارزشی و انقالبی، گام دوم انقالب اسالمی را در 
حالی آغاز می نماییم که جهان اســالم آبستن 
حوادث بیشماری اســت و ناجوانمردانه ترین 
تحریم های دشــمنان در پوشش دروغین به 
اصطالح بشردوست،  تالش می کند تا زندگی 
را بر ملت ایران ســخت نماید . اما عنصر اراده 
ملی و باور »ما می توانیم« ما را بیشتر از گذشته 
بــه توانایی داخلی تکیه داده و بر قدرت و عزت 
ما می افزاید. برماســت تا بــا بصیرت وآگاهی، 
هوشــیارتر از همیشه شــرایط کنونی جهان 
پیرامون وکشور را درک نماییم.ما آمادگی خود 
را برای حضور حداکثری، شــورانگیز و با نشاط 
خویش در مراســم راهپیمایی یوم  اهلل ۱۳ آبان 

همچون سال های گذشته اعالم می داریم.

فراسو

گفت و گو
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هشدار ویدئویی حزب اهلل به تل آویو 
پهپاد وارد حریم لبنان شود 

سرنگون می شود
زیرنویس  با  ویدئویــی  حزب اهلل در  فارس: 
عبری به رژیم صهیونیســتی هشدار داد هر 
پهپادی به حریم لبنان تجاوز کند، زده خواهد 
شــد. در این ویدئوی کوتاه برخی سالح های 
مقاومت و عملیات های آن نشان داده می شود 
و نصــراهلل در آن می گوید: مــا با پهپادهای 
اسرائیلی در آســمان لبنان مقابله خواهیم 
کرد؛ زمانی که این پهپادها وارد لبنان شوند 
برای ساقط کردن آن ها وارد عمل می شویم. 
این ویدئــو زیرنویس »عبری« دارد و با کلمه 

»بالمرصاد« )در کمین( به پایان می رسد.
شبکه »المیادین« نوشت، رسانه های دشمن 
صهیونیســتی این ویدئو را »پیامی واضح به 
اسرائیل می دانند مبنی بر اینکه پهپادهایش 
بــه هدف تبدیــل شــده اند، همان گونه که 
حزب اهلل وعده داده اســت«. کارمیال مناشیه، 
تحلیلگر صهیونیستی در این زمینه اعالم کرد: 
همان گونه که شنیدیم نصراهلل تهدید کرد و 
تهدیداتش را عملی کرد. این تحلیلگر ادامه 
داد، وضع در شــمال )مرز لبنان با فلسطین 
اشــغالی( هر لحظــه قابل انفجار اســت و 
تیراندازی به سمت پهپاد ما در »النبطیه« برای 
نخستین بار تیراندازی از لبنان به سمت یک 
پهپاد صهیونیستی را عینیت بخشید. پس از 
اینکه یک پهپاد صهیونیستی پنجشنبه هفته 
گذشته وارد حریم هوایی لبنان شد، حزب اهلل 
به سمت این پهپاد تیراندازی و آن را مجبور 

کرد حریم هوایی لبنان را ترک کند.

حیله انتخاباتی ترامپ
اجماع چین و آمریکا در 

خصوص توافق تجاری جدید
 به دنبال گفت وگوی تلفنی مقامات 
پکن و واشنگتن، خبرگزاری چینی 
شینهوا از اجماع دو طرف در خصوص توافق 
تجــاری جدید خبــر داد. در مذاکره تلفنی 
»لیوخه« معاون نخست وزیر چین و مسئول 
مذاکرات تجاری این کشور با آمریکا با »رابرت 
الیتیزر« نماینده تجاری و »استیون منوچین« 
وزیر امور خزانه داری ایاالت متحده، که جمعه 
شــب انجام شده اســت، دو طرف در مورد 
مســائل کلی توافق تجاری بــه اجماع نظر 
رسیده اند. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال 
امضای نخســتین مرحله از توافق تجاری با 
چین در ایالت کلیدی و در عین حال زراعت 
محورِ »آیووا« خبر داده اســت. آیووا از جمله 
انتخابــات  در  سرنوشت ســاز  ایالت هــای 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ است، حال آنکه به 
دلیل جنگ تجاری با چین که محصول اعمال 
تعرفه های ســنگین بر کاالهــای چینی و 
درمقابــل، امتناع پکــن از خرید محصوالت 
کشــاورزی آمریکایی اســت، متحمل ضرر 

زیادی شده است.

هشدار نهادهای امنیتی سعودی 
درباره  نارضایتی های مردمی

تسنیم: حساب کاربری »العهد الجدید« در 
توییتر که به افشــاگری از خاندان سعودی 
می پردازد، مدعی شــد که بــه یک گزارش 
امنیتی که بــه تازگی به دیوان پادشــاهی 
ارسال شده، دست یافته است. العهد الجدید 
نوشت: دستگاه امنیتی ســعودی به تازگی 
گزارشــی به دیوان پادشاهی ارسال کرده که 
نشــان از التهاب جامعه عربستان از اقدامات 
غیر اســالمی »محمد بن ســلمان« دارد. بر 
این اســاس جامعه عربستان در حال حاضر 
در مخالفت با فعالیت های نهاد موســوم به 
»هیئت سرگرمی« در التهاب بی سابقه ای به 
سر می برد. این افشاگری در شرایطی صورت 
می گیرد که برنامه های هیئت ســرگرمی به 
عنوان »موســم الریاض« از ۱۱ اکتبر گذشته 
آغاز شــده است.مسابقات کشتی  کج زنان از 
جمله برنامه هایی بود که روز جمعه گذشته 
برای نخســتین بار در ریاض برگزار و بسیار 

جنجال آفرین شد.

ارتش پاکستان به معترضان 
ضد دولتی هشدار داد

ایسنا: ارتش پاکستان در واکنش به اعتراضات 
اخیر در این کشور به معترضانی که خواستار 
استعفای نخست وزیر شده بودند، هشدار داد. 
»آصف غفور«،  ســخنگوی ارتش پاکستان در 
سخنانی اعالم کرد که ارتش در چارچوب قانون 
اساسی از دولت حمایت می کند و به هیچ کس 
اجازه داده نخواهد شد که بی ثباتی در پاکستان 
ایجاد کند. طی دو روز گذشته هواداران گروه 
»جمعیت علمای اسالم« با تجمع در اسالم آباد 
خواستار کناره گیری و استعفای دولت عمران 
خان شــدند. معترضان از عصر پنج شــنبه با 
صدها اتوبوس و کامیون وارد اسالم آباد شدند. 
بســیاری از آنها از شــهرهایی چون الهور در 
شرق و بندر کراچی در جنوب پاکستان با طی 
کردن مسیری حدود ۲ هزار کیلومتر خود را به 
پایتخت رساندند. فضل الرحمن پیش از این در 
یک گردهمایی گفته بود که او و حامیانش به 

اسالم آباد می روند تا »دولت« را کنار بزنند.
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دزدی آن هم در روز روشن!
بنجامین هارت، خبرنگار و تحلیلگر مسائل آمریکا در مقاله ای برای مجله نیویورکر 
می نویسد: »نخستین اولویت سیاست دولت رئیس جمهور ترامپ در سوریه مصادره 
و تصرف منابع نفتی این کشور است. یک چیز درباره این وضعیت پرهرج و مرج 
که ظاهراً بر ذهنیت و طرز تفکر ترامپ غالب شــده وجود دارد و آن نفت بسیار 
گرانبهای سوریه است«. این گفته بی پرده احتماالً تمام آن چیزی است که حضور 
غیر مشروع ایاالت متحده در منطقه راهبردی خاورمیانه و به ویژه مناطق نفتخیز 
شــرق سوریه را آشــکار می کند. ترامپ در هفته های گذشته بارها علناً به تحت 
کنترل گرفتن نفت سوریه بالید؛ موضوعی که به روشنی بیانگر دزدی نفت مردم 
ســوریه آن هم در روز روشن اســت. وی روز جمعه دوباره این موضوع را مطرح 
کرده و در توییتی نوشت: هنگامی که برخی احمق ها می پرسند که چرا ۲۰ سال 
در خاورمیانه مانده اید، خیلی راحت می گویم، نفت. این در حالی اســت که روز 
گذشــته سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تأیید کرد ایاالت متحده روزانه یک 
میلیون دالر از طالی ســیاه سوریه را قاچاق می کند. وزارت دفاع روسیه تصاویر 
ماهواره ای منتشــر کرد که ثابت می کند کردها در حال استخراج و قاچاق نفت 
سوریه از این کشور تحت حفاظت نیروهای ایاالت متحده و کارمندان کمپانی های 
نظامی خصوصی آمریکا هستند. شبه نظامیان کرد که پیشتر تحت حمایت آمریکا 
قرار داشتند، سال هاست که در مناطق نفتخیز شرق سوریه با تروریست ها مبارزه 
کردند. با وجود دستور ترامپ برای خروج هزار نیروی آمریکایی از سوریه، پنتاگون 
اعالم کرد قصد دارد تانک و نیروهای جنگی به شــرق ســوریه اعزام کند و برای 
توجیه این برنامه خود به ضرورت حفاظت از میادین نفتی تحت کنترل کردها در 

برابر احیای بالقوه داعش اشاره کرد. 
این سؤال که چرا آمریکا نسبت به نفت دیگر کشورها برای خود حق و حقوقی قائل 
است، جای بحث و بررسی دارد، اما این مسئله که هدف اصلی آمریکا در خاورمیانه 
و بلکه کل دنیا غارت منابع طبیعی ملت های دیگر است، امروز بر کسی پوشیده 
نیست. ایاالت متحده با نظامی لیبرال دموکرات منافع ملی را سرلوحه سیاست های 
خود قرار داده و بر همین اساس سیاستمداران آمریکایی چپاول ثروت دیگران را 
برای خود امری قابل قبول می دانند. در این راستا رؤسای جمهور آمریکا از جرج 
واشنگتن گرفته تا دونالد ترامپ همین هدف را پیگیری و بر مبنای همین اصل 
است که سرتاسر تاریخ سیاه آمریکا با استثمار ملت های دیگر پیوند خورده است. 
آمریکا اگرچه به ویژه پس از به قدرت رســیدن دونالد ترامپ اعالم کرده بود تمام 
سربازان خود را از سوریه خارج کرده و این کشور را ترک خواهد کرد، اما ناظران 
و تحلیلگران بین المللی از همان ابتدا در این مسئله تردید داشته و بدیهی بود که 
واشنگتن منافع خود را در سوریه رها نخواهد کرد. ایاالت متحده شاید اکنون دیگر 
به دنبال فتح کشورهای خاورمیانه نباشد، اما تمام سیاست های آن بر مبنای غارت 
ثروت ملت های منطقه استوار است. اذعان جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا 
مبنی بر اینکه ایاالت متحده در طول ۲۴۲ ســال تاریخ خود به جز ۱۶ سال، در 
بقیه زمان ها در جنگ به ســر برده است، مؤید همین نکته و سیاست استعماری 
واشنگتن است. البته در پیگیری این روند آمریکا همواره توطئه ایجاد درگیری و 
بحران های خودســاخته منطقه ای به ویژه در خاورمیانه را با هدف مشروع جلوه 
دادن حضور خود دنبال می کند. در نهایت باید گفت اگرچه دزدی سابقه و پیشه 
رهبران آمریکا بوده، اما واقعیت آن است که اذعان عریان ترامپ به این مسئله برای 
واشنگتن بی هزینه نخواهد بود. کاخ سفید اکنون نمی تواند ادعا کند برای دفاع از 
دموکراسی به شرق سوریه لشکرکشی کرده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی 
و بیداری ملت های منطقه کار آمریکا برای ادامه دست اندازی هایش سخت شده 

و با مانع سخت مردمی روبه رو خواهد شد.

سرگئی الوروف:
معامله قرن منجر به تشکیل کشور فلسطین نمی شود

مهر: ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه در گفت وگو با شبکه روسیه ۲۴ 
اظهار داشت: طرح آمریکا برای صلح در 
خاورمیانه موسوم به معامله قرن منجر به 
تشکیل کشور فلسطین به صورت کامل 
نمی شود. وی با بیان این مطلب افزود: در 
سال ۱۹۴۸ پس از قطعنامه سازمان ملل 
متحد، اســرائیل بالفاصله تشکیل شد اما کشور فلسطین تاکنون تشکیل نشده 
است. الوروف خاطرنشان کرد: آن طور که به نظر می رسد بسیاری از شرکای ما و 
پیش از هر چیز آمریکا، خواهان تشکیل کشور فلسطین نیست. واشنگتن به جای 
اجرای قطعنامه های بین المللی به معامله قرن روی آورده اســت، چیزی که همه 
به خوبی می دانند منجر به تشــکیل کشور فلسطین به طور کامل نخواهد شد. 
وزیر خارجه روســیه در ادامه گفت: طرح آمریکا موسوم به معامله قرن با هدف 
سازش سیاسی در خاورمیانه صورت گرفته است و هدف از آن اجبار فلسطینیان 
به امتیازدهی به طرف اسرائیلی است به ویژه در رابطه با موضوعاتی همچون قدس، 

بازگشت آوارگان فلسطینی و حدود مرزهای کشور فلسطین.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره کشته شدن ابوبکر البغدادی سرکرده گروه 
تروریستی داعش نیز گفت: ابوبکر البغدادی ساخته و پرداخته آمریکاست و روسیه 

خواهان دستیابی به اطالعات بیشتر درباره صحت و سقم مرگ وی است.
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اعتراف رسمی به داعش پروری
 جهان   در حالی که کاخ سفید در تالش است با ایجاد موج 
رسانه ای پایان کار گروه تروریستی داعش را به نام خود سند 
بزند، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در تجمع بامداد 
روز شــنبه در جمع حامیانش در ایالت »می سی سی پی« بار 
دیگر اذعان کرد که رئیس جمهور ســابق این کشور »داعش 
را ســاخته است«. رئیس جمهور آمریکا که بحث درباره خطر 
تروریســم یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی اش است، با 
اشاره به قدرتگیری گروه تروریستی داعش، دولت باراک اوباما 
را متهم کرد نتوانسته اســت امنیت شهروندان آمریکایی را 
تأمین کند. ترامپ در سخنانشــان با اشــاره به ادعای مرگ 
»ابوبکــر البغدادی« در حمله نیروهــای آمریکایی گفت: »آن 
طوری که در تیم های ورزشــی یک جایــزه برای مؤثرترین 
بازیکن داریم، اگر در ساخت داعش بخواهیم جایزه مؤثرترین 
بازیکن بدهیم، باید آن را به هیالری کلینتون بدهیم، که تنها 

رقیبش برای این عنوان باراک اوباما است«.
رئیس جمهــور آمریکا با متهم کردن رســانه های مخالف به 
دروغگویی، فســاد و وابستگی شان به »خاندان های کلینتون، 

بــوش و اوباما« گفــت: »اگر اوباما ایــن کار )عملیات ادعایی 
کشــتن البغدادی( را کرده بود، در حالی که خودش خالفت 
داعش را ســاخت آن ها )رســانه های آمریکایی( برای هفت 
مــاه درباره آن صحبت می کردند، درباره شــجاعت او حرف 
می زدند. اگر من دموکرات بــودم، آن ها برای هفته ها درباره 
این داســتان حرف می زدند، اما چون پای من در میان است، 

آن ها حتی تالش کردند از اهمیت این موضوع بکاهند«. باراک 
اوباما رئیس جمهور ســابق آمریکا از حزب دموکرات بود که 
از هیــالری کلینتون، نامزد این حزب در انتخابات ریاســت 
جمهوری گذشــته حمایت می کرد. خانم کلینتون مدتی در 

دولت آقای اوباما وزیر خارجه بود.
ترامــپ آگوســت ۲۰۱۶ )مردادمــاه ۱3۹5( زمانــی کــه 
نامــزد جمهوری خواه انتخابات ریاســت جمهــوری بود نیز 
رئیس جمهور این کشــور به همراه هیــالری کلینتون وزیر 
خارجه ســابق و رقیب دموکراتش را مؤسس داعش خوانده 
بــود. او در ســخنرانی آن زمان خودش در میــان حامیان 
جمهوری خواه در شهر »فورت الدردال« گفته بود: داعش دارد 
به رئیس جمهور اوباما احترام و ارج می نهد. او مؤسس داعش 
است و به داعش کمک مالی کرد. من این را هم می گویم که 
هیالری کلینتون حقه باز، هم )به همراه اوباما( مؤسس داعش 
بوده است. وی در نخستین گفت و گوی مطبوعاتی خود پس 
از پیروزی در انتخابات نیز بــاراک اوباما را عامل ایجاد گروه 

تروریستی داعش معرفی کرد.

گزارش
رئیس جمهور آمریکا می گوید»اوباما« داعش را ساخته است

جهان: پایگاه داده موسوم به »پروژه اطالعات مکانی 
 ،)ACLED( »و رخدادهای درگیری های مسلحانه
که آمار و ارقام تأییدشــده  در درگیری ها را دنبال 
می کند، روز گذشته اعالم کرد از آغاز سال ۲۰۱5 
بیش از ۱۰۰ هزار یمنی کشته شده اند، که از این 
تعداد بیش از ۱۲ هزار غیر نظامی در نتیجه حمالت 
مســتقیم جان  خود را از دست داده اند. به گزارش 
خبرگزاری المیادین، این گــروه در گزارش خود 
تأکید کرد مزدوران ائتالف سعودی و همپیمانان آن 
مسئول کشتن ۸ هزار غیرنظامی در جریان حمالت 
مستقیم هستند، به نحوی که حدود ۶7 درصد از 
غیرنظامیان در جریان حمالت هوایی این ائتالف 
کشته شدند. در این گزارش آمده است که حدود 
۲۰ هزار یمنی از آغاز سال جاری میالدی )۲۰۱۹( 
جان  خود را از دست داده اند و به همین دلیل، سال 
۲۰۱۹ دومین سال خونین یمنی ها )پس از سال 
۲۰۱۸( از آغاز جنگ محسوب می شود. بر اساس 
گزارش این مؤسســه، استان تعز پرخشونت ترین 
استان در این جنگ بوده است که با بیشترین تعداد 
قربانیان )بیش از ۱۹ هزار کشته( در صدر فهرست 
استان های یمن قرار دارد و پس از آن، استان های 
الحدیده و الجوف )بیش از ۱۰ هزار کشــته در هر 

یک از آن ها( قرار دارند.
ائتالفی سعودی-غربی-صهیونیســتی از مارس 
۲۰۱3 )فروردیــن ۱3۹۴( بــه بهانه های واهی 
جنگ علیه یمن را آغاز کرد تا به ادعای خودش 
در مدت چند هفته این موضوع را فیصله دهد، 
اما اکنون پنج ســال از این جنگ می گذرد، ولی 
ائتالف ســعودی در باتالق یمن گیر کرده و به 
دنبال خروج آبرومندانه از بحران اســت. برنامه 
توســعه ســازمان ملل )UNPD( در آخرین 
گزارش خود در ماه اکتبر گذشته اعالم کرد، در 
صورتی که جنگ علیه یمن تا سال ۲۰۲۲ ادامه 
یابد، این کشــور فقیرترین کشور جهان خواهد 
شد. بر اساس این گزارش، جنگ در یمن آمار فقر 

را از ۴7 درصد به 75 درصد افزایش داده است.

بیش از 100 هزار یمنی قربانی تجاوز سعودی
جدیدترین آمارها نشان داد
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تحوالت  بصیری    مسعود  جهان/   
این روزهای عراق سؤاالت متعددی را در 
ذهن مخاطبان ایجاد کرده است که بعضاً 
پرداخت متعدد به آن ها موجب شده است 
درستی  ارزیابی  رسانه ها  خوانندگان  که 
از وضعیت کنونی عراق نداشته باشند. در 
مطلب حاضر برخی سؤاالت در مورد عراق 
ازجمله اینکه دامنه اعتراضات تا چه اندازه 
چقدر  خارجی ها  مداخله  است؟  بزرگ 
مشهود است و اینکه چه کسانی بیشتر در 
تجمعات حضور دارند و چه نتیجه ای منتظر 

تجمعات است را پاسخ داده ایم.
در مورد دامنه اعتراضات باید بگوییم ابتدا 
چندین شهر از جمله بصره، ناصریه، العماره، 
نجف، کربال، بغداد و یکی دو شــهر دیگر 
بــه طور پراکنده درگیــر تجمعات بودند، 
اما اکنون این تجمعات گســتره بیشتری 
پیدا کرده اســت. در بغداد، شــمار زیادی 
از معترضان، شــب گذشته 
را در دو میــدان »التحریر« و 
»الطیــران«، در نزدیکی پل 
»الجمهوریه« سپری کردند و 
به نوشته العربی الجدید شمار 
آن ها در مقایسه با شب های 

پیش بیشتر شده است.
به گفته یــک مقام امنیتی 
در بغــداد، نیروهای امنیتی 
طرح هایی  بررسی  دنبال  به 
اجرای شدیدتر  برای  جدید 
مقررات منع آمد و شد شبانه  
هستند که بستن جاده ها یک 
ساعت پیش از زمان مقرر )۱۲ شب(، عدم 
اجازه خروج خودروها از محله های مسکونی 
به ســوی مناطق اصلی بغداد که شــاهد 

تظاهرات هاست، از جمله آن هاست.
 بر اساس این گزارش، شهرهای الناصریه 
و الرفاعی در استان ذی قار، شهر »الرمیثه« 
بزرگ ترین شهر اســتان »المثنی«، استان 
واسط و مرکز آن یعنی »الکوت«، »القادسیه«  
و مرکــز آن »الدیوانیه« و نجف اشــرف و 
کربالی معلی نیز از جمعه شــب گذشته 
شاهد تظاهرات های مردمی و اعتصاب بود.

خبرگزاری »واع« عراق نیز دیشب گزارش 

کرد که شماری از معترضان موفق شده اند 
وارد بندر أم قصر شوند و پلیس نیز از گاز 
اشــک آور اســتفاده کرده، اما حدود ۱۲۰ 
معترض مقابل بندر ام قصر مصدوم شده اند. 
از روز جمعه، )اول نوامبر( تظاهرات کنندگان 
عراقی، بندر ام قصر را بسته اند. این در حالی 
است که تظاهرات های مردمی در بغداد و 
سایر استان های عراقی همچنان ادامه دارد.

 رسانه های موذی
این  معتقدند  عراقی  برخی سیاســیون 
اتفاقــات در نتیجه حضــور بیش از حد 
رسانه های مختلف در میان مردم است 
و مردم عراق به دلیل اینکه چند ســالی 
بیشــتر نیست که با رســانه های جدید 
آشنا شده اند، بسیار بیش از مردم دیگر 
کشــورها تحت تأثیر رسانه ها قرار دارند 
و چــون تجربه تجمعات پیــش از این 
را نداشــته اند، دوران گذاری را سپری 
می کننــد که نقش رســانه های ائتالف 
عربی-غربی در آن به شدت پررنگ است 
و به خصوص سعودی ها از انواع ترفندها 
همچون استفاده از دختران جوان برای 
تأثیرگذاری بر تجمع کنندگان استفاده 
می کنند؛ بنابراین بسیاری از چهره های 

رســانه ای آن ها را زنان جوان تشــکیل 
می دهند و ســعودی ها نیــز روی آن ها 
مانــور زیادی می دهند که چهره مظلوم 

بحقی را به نمایش بگذارند.

 آیا انتخابات برگزار می شود؟
یکــی از ســؤاالت جدی این اســت که 
آیا دولت اســتعفا خواهد داد وما شاهد 
انتخابات جدید در عــراق خواهیم بود؟ 
واقعیت آن است که سعودی ها به شدت 
به دنبال خأل قدرت در عراق هســتند و 
می کوشند به ترفندهایی که غربی ها برای 
آن ها تدارک دیده اند، عراق را به ســمت 
درگیــری و تنش امنیتی بــرده و مدل 
مصر را برای آن پیاده کنند. البته برخی 
مقامات سیاســی به دنبال تغییر الگوی 
انتخاباتی در عراق هستند و معتقدند از 
نظام پارلمانی باید به سمت برقراری نظام 
ریاستی رفت. یعنی کشور توسط رئیس 

جمهوری اداره شود.
ائتــالف النصــر بــه رهبــری »حیدر 
العبــادی« از این گزینــه دفاع می کند. 
»هــادی العامری« رئیــس ائتالف الفتح 
نخستین کســی بود که خواستار تغییر 
نظام پارلمانی شد. او دیروز گفت، نظام 

پارلمانی در این کشور شکست خورده و 
باید به دنبال نظام دیگری بود.

»فاضــل المالکــی« 
مسائل  کارشــناس 
عراق و عضو ســابق 
ائتــالف قانــون در 
قدس  بــا  گفت وگو 

گفت: شرایط امروز عراق موضوعی نیست 
کــه امروز و دیروز به این حالت متشــنج 
درآمده باشــد؛ بلکه این شــرایط از زمان 
صدام دیکتاتور سابق به ارث رسیده است 
و نتیجه سال ها جنگ و محرومیت ملت 
عراق است و این کشور از ۴۰ سال گذشته 

تاکنون رنگ ثبات را به خود ندیده است.
این عضو ســابق ائتالف قانون در ارتباط با 
پیامدهای استعفای نخست وزیر و برگزاری 
انتخابات پارلمانی زودهنگام افزود: استعفای 
نخســت وزیر بدون ارائــه راه حل و فرد 
جایگزین نمی تواند مشــکل عراق را حل 
کند؛ بلکه باید جایگزینی مورد توافق همه 
ملت و احزاب سیاسی وجود داشته باشد. 
مردم حاضر در خیابــان خواهان برگزاری 
انتخابات نیســتند، بلکه آن ها خواهان راه 
حلی ریشــه ای و تغییر نظام پارلمانی به 

ریاستی هستند.

تحوالت عراق در یک نگاه

زمزمه های تغییر نظام پارلمانی به ریاستی

شرایط امروز عراق 
موضوعی نیست 
که امروز و دیروز به 
این حالت متشنج 
درآمده باشد؛ بلکه 
این شرایط از زمان 
صدام دیکتاتور 
سابق به ارث 
رسیده است

بــــــــرش
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