
معطل برجام  نمانیم

ضمیمه  روزانه

ما براي ارتقای هر كسب و كاري 
»راهكار« داريم

قدس پیامدهای خروج احتمالی مزدوران سودانی از صف متجاوزان به يمن را بررسی می كند

ائتالف نیم بند سعودی در آستانه فروپاشی

 سیاست  روز گذشته و در آستانه یوم اهلل 
۱۳ آبــان و روز ملی مبارزه با اســتکبار، 
جمعــی از دانش آموزان و دانشــجویان 
کشور با رهبر معظم انقالب دیدار کردند، 
در این دیدار رهبر معظم انقالب به یکی 
از مهم ترین چالش های یک ســال اخیر 
یعنی مذاکره با آمریکا پاســخ دادند. ۱8 

اردیبهشت ماه 97 بود که با خروج آمریکا 
از برجام، کارزار ادعایی یانکی ها درباره فشار 
حداکثری بر کشورمان آغاز شد، در مقابل 
این سیاســت حداکثری دولت سیاست 
ادامه برجام با اروپایی ها را دنبال کرد.  هر 
چنــد دولت به دنبال ادامه برجام بود، اما 
اروپایی ها در همراهی با آمریکا این هدف 

را داشتند که کشورمان را به میز مذاکره 
دوباره بکشانند. اوج بازی چماق و هویج 
اروپا با ایران را می توان در پایان تابستان 
گذشته دانست که اروپایی ها مذبوحانه و 
عاجزانه تالش کردند که روحانی و ترامپ 
دیدار ولو کوتاهی داشته باشند و عکس 
یادگاری مدنظر رئیــس جمهور آمریکا 

گرفته شود. هرچند این دیدار رقم نخورد 
و غرب گرایان داخلی همراه با غربی ها ناکام 
ماندند، اما فشارعجیب سیاسی و رسانه ای 
در آستانه ســفر روحانی به سازمان ملل 
آوردند تا بــه خیال خام خود برســند. 
سیاست رسمی جمهوری اسالمی در آن 

بازه، بازگشت همه...

 ............ صفحه 8

جزئیات 
بسته تشويقی 

آستان قدس 
برای مستأجران

زندگی مجردی؛ 
انتخابی 

خودخواسته 
يا تحمیلی؟

 گزارش تحلیلی قدس از سخنان رهبر معظم انقالب درآستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

 ............ صفحه ۳ ............ صفحه 7

 

تجلیل از ورزشكار حامی فلسطین و دو هنرمند مردمی
 آســتان  آرین غالمی، شــطرنج باز نوجوان تیم ملی کشورمان که در در حاشیه ديدار مردمی تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

مسابقات بین المللی کشور سوئد از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی 
امتناع کرده بود، با تولیت آســتان قدس رضوی دیدار کرد. حجت االسالم 

والمسلمین احمد مروی در حاشیه دیدار مردمی...

 ............ صفحه 2
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شیخ دیاباته در گفت و گو با قدس: گفت و گو با  نویسنده و کارگردان مینی سریال »گیله وا« وزیر کشور خبر داد

 :jامام باقر
در قلب هیچ انسانی 
چیزی از کبر وارد 

نمی شود مگر اینکه 
به همان اندازه از 

عقلش کاسته خواهد 
شد، کم باشد یا زیاد.

بحار االنوار، جلد ۷۵، 
صفحه ۱۸۶.
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ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

 
  ما برای ارتقای هر 
  کسب و کاری راهکار داریم

   نقش شبکه های اجتماعی
  در توسعه کسب وکار
  نون توی  صفر ویک است!
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      ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

 
تعامل مثبت در فروش 

اولین آفت گوشی موبایل هست که وقتی باهاش کار می کنید 
دیگه واقعاً یادتون میره که چقدر زمان گذشته و یا اینکه چه 

کسی وارد فروشگاه یا دفتر کار شما شده!

 
استارتاپ ها چه نقشی درمشاغل جامعه امروز دارند؟ 
هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. اما می توانید با 
مدیریت صحیح کار و داشتن نقشه راه مناسب و استفاده 
درست از منابع محدود خود، احتمال موفقیت را افزایش دهید

 
نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کسب وکار

در رسانه های اجتماعی هیچ قانون ملزم کننده و دست 
و پاگیری وجود ندارد. به راحتی می توانند آن چه که 
شغل شما در جامعه احتیاج دارد را جست وجو کنید

25
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01 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     

برای روزهای بهتر استقالل 
می جنگم

قصه مردم را 
روایت کردم

احتمال ارائه خدمات الکترونیکی 
اربعین در سال آینده

آگهی تعیین کارشناس )مرحله دوم( 
شماره مجوز 1398,4805

شرکت گاز استان خراسان رضوی در اجرای ماده 9 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 
و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 ش��ورای 
انقالب جمهوری اسالمی نسبت به تملک اراضی محل محل احداث ایستگاههای TBS شماره 
13 بازنگری مشهد )آدرس: مشهد بلوار شهید آوینی شهید بوکانی 2(، صنایع جاده تبادکان، صنایع جاده 
رباط خاکس��تری و ایستگاههای حفاظت کاتدیک سربرج و مایان )مطابق کروکی ذیل( اقدام نموده است. 

ل��ذا بدینوس��یله از صاحبان حق��وق احتمالی اراضی 
موص��وف دعوت می گردد، حداکثر ظ��رف پانزده روز 
از تاریخ انتش��ار این آگهی با اس��ناد مثبته مالکیت 
جهت تعیین کارش��ناس منتخب )وف��ق ماده 4 الیحه 
قانون��ی فوق الذکر( به آدرس مش��هد- تقاطع بلوار 
خیام و ارشاد- ش��رکت گاز استان خراسان رضوی- 
طبقه دوم امور حقوقی- ات��اق 207 مراجعه نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت ع��دم مراجعه ظ��رف مهلت 

مقرر اقدام قانونی الزم بعمل خواهد آمد.
 روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی

 )سهامی خاص(

 مینــا افرازه: عضو هیئت رئیســه مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با »قدس آنالین« 
گفت: ویرانی و تاراج منابع؛ رهاورد حضور آمریکایی ها 

در منطقه است. 
عضوهیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی بر این باور 
است که همسایگان جمهوری اسالمی ایران  به حقانیت 
کشــورمان پی برده اند که ما هرگز دنبال کشورگشایی 
نبودیم و نیســتیم. آمریکایی ها گرچه موضوع برخورد 
و مبارزه با تروریسم و گروه های افراطی در افغانستان، 
ســوریه و عراق را بهانه حضــور خود در منطقه عنوان 
می کنند امــا نتیجه حضور آن ها چیــزی جز ویرانی، 
قتل عام مردم بی گناه، آوارگــی و به تاراج رفتن منابع 
ملــی آنان نبوده اســت. بهروز نعمتــی در گفت وگو 

با خبرنــگار »قدس آنالیــن« تصریح کــرد: اظهارات 
بی اساس آمریکایی ها علیه جمهوری اسالمی ایران در 
حالی اســت که در حال حاضر به همگان اثبات شده 
که منشأ تشــکیل گروه های داعش، بوکوحرام، طالبان 
و گروهک های مختلف تروریســتی کجاســت و حتی 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هم به تازگی اعتراف کرده 
داعش ساخته دست آنان است. همسایگان کشورمان به 
خوبی می دانند ما نمی خواهیم ثبات و آرامش هیچ یک 
از کشورها آسیب ببیند، بنابراین قدرت بازدارندگی ایران 
در قبال دشمنان و زورگویان است نه همسایگان خود. 
بهترین راهکار دولت های منطقه برای مقابله با تروریسم، 
همسویی و حرکت در راستای نفع دسته جمعی است 
البته سیاســتمدارانی همچون بن ســلمان باید بدانند 
آمریکا هیچ گاه به دنبال صلح و ثبات منطقه ای نیست 
و مقامات آمریکایی به خصوص ترامپ نیز عربســتان 
را تنها به منزله معدن طال و گاو شــیردهی می بینند 
که جیبشان را ثروت و منابع این کشور پرمی کند و از 

عربستان برای کسب و کار های خود بهره می برند.

پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری: رئیس جمهور 
در جلســه عصر یکشنبه هیئت دولت، ضمن گرامیداشت 
فرا رسیدن ۱۳ آبان سالروز تسخیر النه جاسوسی، گفت: 
آمریکایی ها فهمیده اند تحریم مسیر پیروزمندانه ای نیست. 
وی اظهارکرد: ۱۳ آبان از یک ســو یادآور حضور فداکارانه 
دانش آموزان در حرکت حق جویی و استقالل طلبی مردم 
ایران و از ســوی دیگر به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی نام گذاری شــده است تا بر بیداری نسل ها نسبت 
به تاریخ طوالنی مقاومت و مبارزه مردم ایران با نقشه ها و 
طراحی های بیگانگان بیفزاید و عزم و آگاهی نسبت به راه 
های پیروزی و پیشرفت پیش روی ملت را باال ببرد. حجت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در این جلسه که 
ریاست آن را برعهده داشت، با بیان اینکه دولت های مختلف 

آمریکا در طول چند دهه گذشــته روش های مختلفی را 
آزموده اند، افزود: آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به رژیم شــاه 
دستور داد امام را تبعید کنند چون امام)ره( در آن سخنرانی 
پرشور علیه کاپیتوالسیون فرمودند: منفورترین دولت نزد 
ملت ایران، دولت آمریکاست؛ لذا ۱۳ آبان از اول یک جریان 
ضد آمریکایی بوده اســت. وی ادامه داد: آمریکا بعد از ۱۳ 

آبان ۱۳۴۳ دوبــاره در ۱۳ آبان ماه ۱۳۵7 در امور داخلی 
ایــران و در جریان نهضت انقالب اســالمی مداخله کرد و 
این دخالت ها بود که دانشــجویان خط امام را با احساس 
نگرانی از تکرار توطئه های آمریکا و تکرار 28 مرداد ۱۳۳2 
مجبور به واکنش علیه آمریکا کرد. رئیس جمهور با اشاره 
بــه آخرین مداخله آمریکا که باز هم مقارن با ۱۳ آبان ماه 
بود، خاطرنشان کرد: در ۱۳ آبان ماه ۱۳97 بود که آمریکا 
بدترین تحریم ها را در طول تاریخ به ملت ایران تحمیل کرد 
اما قطعاً آمریکا در این توطئه هم شکست می خورد و اکنون 
آمریکایی ها به روشنی فهمیده اند تحریم مسیر پیروزمندانه 
ای نیست. امیدواریم دانش آموزان، دانشجویان و سایر ملت 
با وحدت و همبســتگی این مسیر پیروزمندانه را با قوت و 

قدرت ادامه دهند.

فارس: رئیس قوه قضائیه موضوع حقوق بشر را برای کشور 
نه به عنوان یک تهدید بلکه به عنوان فرصتی برای تبیین 
مبانی دینی حقوق بشر، عملکرد نظام در این عرصه و ادعا 
علیه مدعیان حقوق بشــر دانســت و از همه جریان های 
مستقل حقوق بشر خواســت پیگیر محاکمه مؤسسان و 
حامیان داعش باشند. وی افزود: کیفرخواست بلندی علیه 

مدعیان حقوق بشر تنظیم شود. 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی حقوق 
بشــر با تأکید بر ضرورت برگزاری نشست های فصلی این 
شورا تصریح کرد: ما به موضوع حقوق بشر نباید تهدیدمحور 
نگاه کنیــم بلکه این موضوع فرصت محور اســت تا بیان 
کنیم بهترین مبانی دفاع از حقوق انســان در ارزش های 
اســالمی وجود دارد و این امر در نظام جمهوری اسالمی، 

قانون اساسی، قوانین عادی، موضعگیری های امام راحل و 
مقام معظم رهبری و همچنین عملکردمان کامالً شفاف و 

مشخص است. 
رئیس قوه قضائیــه ادامه داد: ایران امروز در جایگاه مدعی 
حقوق بشر است نه متهم. امروز داعیه داران دروغین حقوق 

بشــر در جایگاه متهم قرار دارند. وی افزود: اگر با دقت به 
کارنامه مدعیان حقوق بشر و عملکرد ایران در این عرصه 
نگاه شود، می توان کیفرخواست بلندی که همه حقوقدانان 
آزاده دنیا آن را تأیید می کنند علیه مدعیان حقوق بشر به 
ویژه آمریکا ارائه کرد. این کیفرخواست باید در یک دادگاه 
عادالنه بین المللی مطرح شود تا مشخص شود که جنایات 
در یمن، فلسطین و اقصی نقاط عالم توسط چه کسانی انجام 
می شود. آیت اهلل  رئیسی افزود: آمریکا رسماً می گوید داعش 
را ما ساختیم. مؤسســان و حامیان این جنایات هولناک 
توسط داعش در منطقه، باید محاکمه شوند. چگونه است 
خودشان می گویند رهبر داعش را کشته ایم و خودشان هم 
خبر تعیین جانشــین او را می دهند و به هیچ وجه اجازه 

نمی دهند کسی بفهمد سرنوشت قضیه چه بوده است. 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با »قدس آنالين« مطرح كرد

رئیس قوه قضائیه: 

روحانی: 

ویرانی و تاراج منابع؛ رهاورد حضور آمریکایی ها در منطقه

کیفرخواست بلندی علیه مدعیان حقوق بشر تنظیم شود

آمریکایی ها فهمیده اند تحریم مسیر پیروزمندانه ای نیست

 ضمیمه هفتگی روزنامه قدس در حوزه تاریخ
 شماره یازدهم - دوشنبه 13 آبان 1398

چرا معتقدیم حرکت دانشجویان پیرو خط امام در 
تسخیر سفارت آمریکا ناقض حقوق بین امللل نبود؟
صفحه 4

خط و نشان 
برای شیطان

شیشه عمر کارتر در دست ایران

چگونه ایران با تحقیر آمریکا بر انتخابات 
ریاست جمهوری یکه تاز بلوک غرب تأثیر گذاشت؟

اشغال سفارت ما قانونی بود!

روایت کمتردیده شده حقوق دان آمریکایی از اقدام 
بر حق دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا

76

شعبه  سازمان 
سیا در تهران

حجم گسترده اطالعات به دست 
آمده ازسفارت آمريكا بسیار فراتر از 

شرح وظايف يک سفارتخانه بود

یک مبارزه
چند پیروزی
چیرگی پیروان امام)ره( 

بر دولت موقت، چپ ها و آمريكا 
با اشغال سفارت

اشغال سفارت ما 
قانونی بود!

روايت كمتر ديده شده حقوقدان 
آمريكايی از اقدام بر حق دانشجويان 

در تسخیر سفارت آمريكا

شیشه عمر کارتر 
در دست ایران
چگونه ايران با تحقیر آمريكا بر 

انتخابات رياست جمهوری يكه تاز 
بلوک غرب تأثیر گذاشت؟

 ............ صفحه ۳

نخستین رسانه تخصصي استارت 
آپي مشهد با عنوان راهكار 

از امروز ١٣ آبان ماه در روزنامه 
قدس منتشر می شود

 كلید حل مسائل اقتصادی كشور، تولید است
 مذاكره با آمريكا نتیجه ای ندارد

ضمیمه قدس به مناسبت 
روز مبارزه با استكبار جهانی
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روزنامـه صبـح ایـران

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: منافع آمریکا در هر نقطه ای تهدید می شود فارس: سردار ابوالفضل شکارچی ، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه در هر نقطه ای از هر سرزمینی که 
منافع آمریکا و همپیمانان او در آنجا باشد، تهدید می شود، گفت: اگر کشوری مستقیماً در جنگ احتمالی علیه ایران حضور نداشته نباشد، اما سرزمینش را در اختیار دشمن قرار دهد، ما آن کشور را سرزمین دشمن 

می دانیم و همانند متجاوز با او برخورد خواهیم کرد.

 سیاست  روز گذشته و در آستانه یوم اهلل 
۱۳ آبــان و روز ملی مبارزه با اســتکبار، 
جمعی از دانش آموزان و دانشجویان کشور 
بــا رهبر معظم انقالب دیــدار کردند، در 
این دیدار رهبــر معظم انقالب به یکی از 
مهم ترین چالش های یک سال اخیر یعنی 

مذاکره با آمریکا پاسخ دادند.
۱8 اردیبهشــت ماه 97 بود که با خروج 
آمریکا از برجــام، کارزار ادعایی یانکی ها 
درباره فشــار حداکثری بر کشورمان آغاز 
شــد، در مقابل این سیاســت حداکثری 
دولت سیاست ادامه برجام با اروپایی ها را 

دنبال کرد. 
هر چند دولت به دنبال ادامه برجام بود، اما 
اروپایی ها در همراهی با آمریکا این هدف 
را داشــتند که کشورمان را به میز مذاکره 

دوباره بکشانند.

 بازی چماق و هویج اروپا و آمریکا 
با برجام

اوج بــازی چماق و هویــج اروپا با ایران را 
می توان در پایان تابستان گذشته دانست 
که اروپایی هــا مذبوحانه و عاجزانه تالش 
کردند کــه روحانی و ترامــپ دیدار ولو 
کوتاهی داشته باشــند و عکس یادگاری 

مدنظر رئیس جمهور آمریکا گرفته شود.
هرچند این دیدار رقم نخورد و غرب گرایان 
داخلی همراه بــا غربی ها ناکام ماندند، اما 
فشارعجیب سیاسی و رسانه ای در آستانه 
سفر روحانی به سازمان ملل آوردند تا به 

خیال خام خود برسند.
سیاست رســمی جمهوری 
اسالمی در آن بازه، بازگشت 
همه طرف های برجام به این 
توافق و مذاکره در چارچوب 
آن بــود؛ شــرطی که رهبر 
معظم انقالب نیز در آستانه 
ســفر روحانی به نیویورک 
اعالم کردند. ایشان هرچند 
بارهــا مذاکره مســتقیم با 
آمریــکا در هر ســطحی را 
ممنوع کردند، اما در آستانه 
این ســفر شــرط هرگونه 
مذاکره را بازگشت به برجام و 
لغو تحریم ها و مذاکره چند جانبه دانستند.

 راز شرط رهبری برای مذاکره با 
آمریکا چه بود؟

حال در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 
رهبر معظم انقالب راز این شــرط خود را  
اعالم کردند. البته ایشــان به صراحت این 

واقعیت را یادآوری کردند که طرف مقابل، 
نشستن مقامات ایرانی پشت میز مذاکره را 
به معنای به زانو درآمدن جمهوری اسالمی 
می دانــد و از اصرار بر مذاکره، این هدف را 
دارد که به جهانیان بگوید فشار حداکثری 
و تحریم ها ســرانجام نتیجه داد و ایرانی ها 
به زانو درآمدند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: اگر مســئوالن جمهوری اسالمی 
ساده لوحی می کردند و به مذاکره می رفتند، 
از فشــارها و تحریم ها هیــچ چیزی کم 
نمی شد، بلکه راه برای طرح رسمی توقعات 
و تحمیل های جدید آمریکایی ها باز می شد.

ایشان در دیدار روز گذشته گفتند: »مذاکره 
با آمریکا هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ 
مــا برای اینکه این را امتحان کنیم -البته 
من یقین داشتم ولی برای اینکه برای همه 
روشن شــود- گفتیم این ها از خطایی که 
کردند ]بازگردند[، تحریم ها را بردارند و به 
برجام برگردنــد و بعد در مجموعه  برجام 

مذاکره کنند. نخیر، نپذیرفتند«.
رهبــر معظــم انقــالب ادامــه دادند: 
مطــرح  را  جدیــدی  »خواســته های 
می کننــد و ایــران این خواســته ها را 
نخواهد پذیرفــت. می گویند در منطقه 
فعال نباشــید، به مقاومت کمک نکنید، 
موشــک نداشــته باشــید؛ کم کم هم 
خواهنــد گفت روی حجاب تکیه نکنید 
و قوانین دیگر را مطــرح خواهند کرد. 

خواسته های این ها حد یقف ندارد«.

 مذاکره با آمریکا نتیجه ای ندارد
رهبر معظــم انقالب پیــش از بیان این 
سخنان برای تبیین »منطق مذاکره نکردن 
با آمریکا«  به سابقه تاریخی آمریکا و تجربه 
سایر کشورها پرداختند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، در این زمینــه تصریح کردند: 
»تجربه  کوبا و کره  شــمالی مقابل چشم 

شما است. مسئوالن آمریکا و کره  شمالی 
با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند، قربان 
صدقه  همدیگر هم شدند، اما نتیجه اینکه 
]آمریکایی هــا[ یــک ذره تحریم ها را کم 
نکردند. این ها ]در مذاکره[ این جوری اند؛ 
می گویند ما شــما را به زانــو درآوردیم 
و آخرش هــم ذره ای امتیــاز نمی دهند. 
حاال یک دولتی مثل دولت فرانســه هم 
واسطه می شود و پیام می فرستد و تماس 
می گیرد و رئیس جمهور آن می گوید اگر 
یــک مالقات کنید، همه  مشــکالت حل 
می شود! باید بگوییم یکی از این دو حالت 
است: یا او خیلی ساده است و یا همدست 

آمریکاست«.

 کلید حل مسائل اقتصادی کشور، 
تولید است

رهبر معظم انقالب، صبح دیروز در دیدار 
هزاران نفر از دانش آموزان و دانشــجویان، 
به نوعی بــا حامیان برجام و مذاکره اتمام 
حجت کردند و گفتند: »کلید حل مسائل 
اقتصادی کشــور، مسئله  تولید است؛ این 
حــرف اقتصاددان ها اســت. راه دیگری 
نیست. نمی شود برای رفع مشکالت کشور 
به انتظار خارجی ها مانــد؛ این انتظار به 
پیشرفت کشــور ضربه می زند. اینکه یک 
مدتی منتظر بمانیم به خاطر برجام، یک 
مــدت منتظر بمانیم که آیا رئیس جمهور 
آمریــکا مهلت هایــی را کــه در برجــام 
گذاشــته اند، تمدید می کند یا خیر، یک 
مدت معطل برنامه  رئیس جمهور فرانسه 

بمانیم ... همه اش شد انتظار ...«
ایشــان تأکید کردند: »این انتظار، کشور 
را به رکود و عقب ماندگی می کشــاند؛ رها 
کنید، نمی گویم ارتباط را قطع کنید، منتها 
دل نبندید. دل بــه داخل و ظرفیت های 
داخلــی ببندیــد«. رهبر معظــم انقالب 

افزودند: »یکــی از راه هــای رونق تولید، 
جلوگیری از واردات زائد و بی رویه اســت. 
چرا مسئوالن جلوگیری نمی کنند از این 
مســئله؟ یک کســانی با واردات تنّفس 
می کنند؛ ثروت بادآورده شــان وابسته به 
واردات است و نمی گذارند جلو واردات زائد 
که تولید داخلی را به شکست می کشاند، 
گرفته شود. این ها در اولویت اند یا آن جوان 

بیکار کشور؟«.

 پاسخ رهبری به یک تحریف تاریخی
نکته قابــل توجه دیگر در ســخنان روز 
گذشته رهبر معظم انقالب، پاسخ ایشان 
به جریان غرب گرایی بود که در سال های 
اخیر با دوگانه تعامل و تقابل تالش کردند 
که وانمود کنند دشــمنی آمریکا با نظام 
جمهوری اسالمی به خاطر رفتار ایران است 
و در این راستا خصومت این کشور را ناشی 
از تسخیر سفارتشــان در تهران می دانند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای روز گذشته در 
این زمینــه تصریح کردند: »آمریکا از آبان 
۴۳ که رژیم دست نشانده اش در ایران، امام 
عزیز ما را تبعید کرد تا آبان سال 98 هیچ 
تغییری نکرده؛ آمریکا همان آمریکاست؛ 
همان گرگ صفتی و دیکتاتورِی جهانی و 
بین المللی، همان شرارت و حدنشناسی، 
امروز هم ]در[ آمریکا هســت. بله، امروز 
آمریکا از ســال ۴۳ ضعیف تر شده، لکن 
درعین حال وحشــی تر و وقیح تر شــده 

است«.
ایشان ادامه دادند: »آمریکا همیشه با ملت 
ایران دشمنی کرده؛ حتی در رژیم طاغوت 
قبل از انقالب هم کــه یک دولت ملی را 
در سال ۱۳۳۲ ساقط کرد. البته آن دولت 
هم تقصیر داشت که به آمریکا اعتماد کرده 
بود. پس از انقالب هم که تا امروز همه اش 
تحریم و تهدید و بدگویی و مشکل تراشی 

و نفوذ بوده«.
رهبر معظم انقالب تأکید کردند: »بعضی ها 
تاریــخ را تحریــف می کنند که شــروع 
اختالفات از تســخیر النه جاسوسی بوده؛ 
این تحریف تاریخ است. اختالف بین ملت 
ایران با دولت آمریکا از ۲8مرداد و قبل آن 
بود که آن ها ملت ایران را دچار یک رژیم 

فاسد وابسته کردند«.
بیانات رهبر معظم انقالب درباره سرنوشت 
پرونده مذاکــره ایــران و غربی ها بازتاب 
گسترده ای در رسانه های خارجی داشت، 
به ویژه آنکه رابطه ایران و غرب در آستانه 
گام چهارم کاهش تعهدات هســته ای به 

مرحله خاصی رسیده است.

گزارش تحلیلی قدس از سخنان رهبر معظم انقالب درآستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

معطل برجام نمانیم

 اگر قرار اســت با بدحجابی یا بی حجابی برخورد شود، چرا کسی جلوی سردمداران و 
مروجان این پدیده را که برخی سلبریتی ها هستند نمی گیرد؟! اگر خانمی با همین پوششی 
که سلبریتی ها عکس می گیرند و در فضای مجازی منتشر می کنند در خیابان ها قدم بزند، 
واکنش گشت ارشاد به او چیست؟ اگر با بدحجابی و بی حجابی برخورد می شود چرا این 

قانون برای همه یکسان نیست؟ 09030001759
 دو هفته است وزارت صنعت مجبور کرده که کسبه نانوا که در هر استانی هستند برای 
تهیه آرد فقط و فقط باید از استان محل خود آرد بخرند، مثالً استان هرمزگان که اصالً آرد 
خوبی ندارد و به خصوص برای نان سنگک که اصالً آرد ندارد باید این نانوا بیچاره چکار کند. 
خب مجبور است همان آرد بی کیفیت داخل استان را بخرد و نان بی کیفیت هم به دست 
مشتری بدهد و موجب از دست دادن مشتری و در نهایت تعطیلی نانوایی شود. خواهش 
داریم هرچه سریع تر این مشکل را پیگیری و حل کنید که سبب از بین رفتن رقابت بین 
کارخانه ها نشود که کارخانه داخل استان هر آرد بی کیفیتی که دلش بخواهد بدهد نانوا و به 

ناچار نانوا هم یا باید بگیرد یا باید نانوایی را تعطیل کنیم. 09030006511
 من سیب زمینی گرفتم رنده کردم بعد از یک دقیقه تغییر رنگ داده اگر نظارتی باشه تا 

۱00 سال چنین اتفاقی نمی افتد اشکال کار کجاست؟ 09150004341
 انسان ها حداکثر۳۲ دندان دارند و بهتر است برای هر ایرانی شناسنامه دندانپزشکی ایجاد 
کنند و دولت برای خدمات دندانپزشکی یارانه در نظر بگیرد. با این کار از اکثر بیماری های 
گوارشــی، قلبی و عفونی و عصبی و... کاسته می شود و همان یارانه داروهای بیماری های 
مختلف می تواند برای دندانپزشکی منظور شود. باتوجه به هزینه های سنگین دندانپزشکی 
و جلوگیری از بیماری های متعدد باید در اسرع وقت دولت با ارائه الیحه و مجلس با ارائه 

طرح ،قوانین مختلف وضع کنند. 09190004590
 از رهبری و مجموعه مشاوران ایشان می خواهم قبل از رسانه ای شدن بودجه 99 تمام 
کلمات آن را موشکافی و اجازه ندهند در وقت اضافه به مجلس ارائه شود. پیشگیری بهتر 

از درمان است. 09150009278
 )اف ای تی اف( یک معاهده فرمالیته نیســت؟ ما به غرب اجازه می دهیم با نصب نرم 
افــزار در نظام اقتصادی و امنیتی مان از همه آمارهای اقتصادی و تراکنش هایمان مطلع 
شود با این کار آمریکا می فهمد که ما چه نقطه ضعفی داریم و از آنجا تروریسم اقتصادی و 
تحریم وارد می کند. جدا از این رؤسا و ناظران این سازمان صهیونیست ها و عربستان جاهلی 
تروریست هستند! لوایح الحاقی دیگر هم دقیقاً کاپیتوالسیون جدید هستند. حاال این همه 

اصرار دولت روحانی برتصویبش جای سؤال دارد!؟ 09360006158
 6 مهر قبض تلفن پرداختم. حال هر مبلغی قبض پیامکی آمده بابت مهر ماه. آیا نباید 
مردم از وضع صورت حساب کامل آگاه شوند. شناسه قبض، شناسه پرداخت، مبلغ. به مرور 
زمان نوبت گاز و آب می شــود. نکند هر قبض شما را که به صورت پیامک می آید، تلفن 
بدست گرفته و به شرکت مخابرات جهت صورت حساب کلی بدویم. خدا را خوش نمی آید. 

09350004292

 کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با توجه به برخی وقایع مسابقات هفته های اخیر 
رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور و شعارهای سیاسی و قومیتی در ورزشگاه ها 
بیانیه ای صادر کرد. به گفته این بیانیه عبور از خطوط قرمز اسالمی و ایرانی در حوزه 
ورزش که باید الگویی از اخالق مداری و حفاظت از ارزش ها در جامعه باشد، به هیچ 
عنوان قابل چشمپوشی نبوده و کمیته اخالق فدراسیون فوتبال پس از بررسی دقیق 
مســتندات، گزارش ها و تمامی مدارک الزم در این حوزه اقدامات الزم را با تشکیل 

پرونده و اتخاذ تصمیمات مناسب صورت می دهد.

 مایکل پک در نشنال اینترست نوشت: ایران به تازگی سامانه ای را رونمایی کرده است 
که راکت های زمین به زمین غیر هدایت شونده را به موشک های نقطه زن تبدیل می کند. 

این خبر موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی شده است.

 نایب رئیس مجلس در واکنش به اقدام محمدجواد ظریف در ترک صحن علنی 
مجلس پیش از پایان بررســی ســؤال از وی گفت: کاری که ظریف انجام داد کار 
اشتباهی بود و قابل قبول نیست. ظریف در مدت قانونی اظهارات خود را بیان کرده 
بود و در پایان گفته بود: به خاطر اینکه مقامات عالی رتبه کشور در جلسه شورای 
عالی امنیت ملی منتظر من هستند، در ادامه جلسه حضور نمی یابم و جلسه علنی 

مجلس را ترک کرد.

با کسب سه مدال طال و سه برنز
تیم کشتی فرنگی امید ایران قهرمان جهان شد

ورزش: تیم ملی کشــتی فرنگی زیر ۲۳ سال )امید( ایران در رقابت های جهانی 
مجارســتان با کسب سه مدال طال و سه مدال برنز به عنوان قهرمانی دست یافت. 
رقابت های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال )امیدها( قهرمانی جهان روزهای ۱0 تا ۱۲ 
آبان ماه در شهر بوداپست برگزار شد و در پایان تیم ایران با سه مدال طالی میثم 
دلخانی، محمدرضا گرایی و علی اکبر یوسفی در اوزان 6۳، 7۲ و ۱۳0 کیلوگرم و 
سه مدال برنز مهدی محسن نژاد، سجاد ایمن طلب و محمدهادی ساروی در اوزان 
60، 67 و 97 کیلوگرم و کسب ۱۲۲ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. تیم های 
گرجستان و روسیه نیز با کسب ۱۲۱ و ۱۱8 امتیاز پس از تیم ایران به عنوان های 

دوم و سوم رسیدند.

 خطر پذیرش فهرست های تحریمی سازمان ملل 
در آیین نامه دولت

در سال ۱۳95، دولت تعهد سیاسی سطح باالیی با امضای وزیر اقتصاد وقت به گروه ویژه 
اقدام مالی FATF به منظور اجرای برنامه اقدام )Action Plan( داد؛ اقدامی که با دور 
زدن نهادهای قانونی کشور در آن زمان صورت گرفت. در روزهای اخیر نیز یک بار دیگر 
دولت و حامیان این لوایح به دنبال دور زدن نهادهای قانونی کشور برای جلب رضایت 

FATF هستند.
بند سوم بیانیه اخیر FATF که در موارد قبلی نیز بیان شده بود، به هفت مورد الزم اشاره 

کرده است که ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند.
به طور نمونه ذیل این بند موضوع اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، 
FATF از ایران خواسته بود استثنای مربوط به گروه هایی که با اشغال خارجی، استعمار 
و نژادپرستی مبارزه می کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بردارد. ایران یک 
بار این قانون را اصالح کرده و ادبیات تبصره گذشته را تغییر داده، اما این تغییرات هنوز 

از نظر FATF کافی نیست.
امــا در مورد دوم این بند »شناســایی و توقیف دارایی های تروریســت های مرتبط با 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل« مطرح شده است.
به نظر می رســد به منظور جلب رضایت FATF، دولت در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ 
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۲ مهر 98 هیئت وزیران، قطعنامه ۱۲67 شورای 
امنیت ســازمان ملل و قطعنامه های متعاقب آن را همتراز لیست تعیین شده از سوی 
شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. درحالی که بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم مصوب ۱۳9۴ اصالح شده در ۱۳97، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروه های 

تروریستی شورای عالی امنیت ملی است.
در قانون مبارزه با پولشــویی مصوب ۱۳97 نیز مجوزی مبنی بر به رسمیت شناختن 
قطعنامه های فوق الذکر به دولت داده نشده است. در نتیجه آیین نامه مذکور بدون مجوز 
قانونی این قطعنامه ها را به رسمیت شناخته است و این شائبه را ایجاد می کند که دولت 

با دور زدن نهادهای قانونی کشور یک باردیگر به دنبال جلب رضایت FATF است.
این اقدام به منزله خدشه دار نمودن استقالل حقوقی نظام اسالمی، مخالفت باقاعده نفی 
سبیل و نقض صریح اصل ۱5۳ قانون اساسی است. بر اساس این اصل هرگونه قرارداد 
که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور 
شود، ممنوع است. ایراد بزرگ تر آن است که در آیین نامه مذکور نسبت به قطعنامه هایی 
که قرار است در آینده توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شود نیز تعهد داده شده 
اســت، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامه های بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان 
تروریست شناسایی خواهند شد. در ماده یک آیین نامه دولت، اصطالحات مدنظر تعریف 
و تصریح شده اند، بیستمین اصطالح، فهرست تحریمی است که درباره آن نوشته شده 
است: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ۱۲67 و قطعنامه های متعاقب آن و اشخاص مندرج 
در فهرست شورای عالی امنیت ملی کشورمان و با توجه به قطعنامه شماره ۱۳7۳ شورای 

امنیت سازمان ملل متحد تعیین می شود.

صدور انقالب از دریچه 
کتاب های درسی

روحیه استکبارســتیزی ۱۳ آبــان 58 در 
دانش آمــوزان آن روزهــا، نشــأت گرفته از 
موضعگیری های قاطع امام راحل در ســال 
۴۲ درباره رژیم اشغالگر صهیونیستی و آمریکا 

بود.
این روحیه استکبار ســتیزی در ملت ایران 
همواره وجود داشته، اما با فراز و نشیب همراه 
بوده است. اگر از یک سو کتاب تاریخ ایران را 
ورق بزنیم و از ســوی دیگر همین سال های 
اخیر و تجربه مذاکره را نگاه بیندازیم، متوجه 
فرمایشات امام راحل می شویم که فرمودند: 
»رابطه ایــران و آمریکا، رابطه گرگ و میش 

است و بین این دو آشتی نیست«.
بــا این نگاه بود که حرکت دانشــجویان در 
تسخیر النه جاسوســی با وجود ناراحتی و 
اعتراض برخی مسئوالن وقت توسط امام)ره( 

تجلیل می شود. 
بــرای همین شــاهدیم کــه در خیلی از 
مواردی که وابســتگی ما بــه غرب۱00 
درصد بود، امروز به خودکفایی رسیده ایم 
و حتی توانایی صــادرات آن را هم داریم. 
اگر این استکبارســتیزی و تســخیر النه 
جاسوســی نبود و موضعگیری های قاطع 
امــام راحل و پس از ایشــان، رهبر معظم 
انقالب نبود، شاید ما اکنون از نظر علمی، 
صنعــت و حتــی صنایع دفاعــی به این 

جایگاه نرسیده بودیم.
دشمن آرزو داشت و می گفت »ملت ایران ۴0 
ســالگی انقالب را نخواهد دید« اما می بینیم 
که روحیه استکبار ســتیزی نه تنها ذره ای 
کاهش نیافته، بلکه پس از ۴0 سال افزایش 

هم داشته است. 
توطئــه هایی که این روزها در کشــورهای 
اطراف رخ می دهد، به خاطر عصبانیت دشمن 
از وحدت کشورهای مسلمان است. دشمن از 
حرکت این وحدت به طرف نابودی استکبار 
و رژیم صهیونیســتی وحشــت دارد، برای 
همین دســت به فتنه های بسیاری می زند 
تا جوانان ایران و کشــورهای مسلمان را از 

استکبارستیزی دور کند.
اما آنچه جای تأسف دارد اینکه با وجود روی 
دادن حوادث بزرگی در کشــورمان همچون 
۱۳آبان و استکبارســتیزی دانش آموزان و 
دانشــجویان پیرو خط امام)ره( که با دست 
خالی در خیابان ها بــه خاطر مبارزه با رژیم 
ستم شاهی و مبارزه با شیطان به خاک و خون 
کشیده شدند، اما متأسفانه این واقعه و ابعاد 
آن برای دانشــجویان و دانش آموزان تبیین 

نشده و نسل امروز با ۱۳آبان بیگانه است.
 ۱۳آبــان و حماســه دانــش آمــوزان و 
دانشــجویان، نگاه امــام)ره( به این قضیه 
در برابر نگاه شــماتت بار برخی مسئوالن 
و همچنین تشــویق دانشــجویان توسط 
حضــرت امام خمینــی)ره( باید در متون 
درسی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شده 
و برای آن ها بیان شــود، چــون زنده نگه 
داشــتن روحیه استکبارستیزی و انقالبی 

در نسل جدید انقالب حیاتی است.
مهم تریــن هدف انقالب اســالمی همواره 
صدور انقالب بوده اســت و صدور انقالب 
توسط همین قشــر نوجوان و جوان انجام 
می شــود، به خصوص در جامعه امروز که 
شــبکه های اجتماعی خیلی نقش آفرین 

شده اند.
آشــنایی نوجوانان و جوانان با مســائل روز، 
مبــارزات و اســتکبار جهانــی و دلیل این 
مبــارزات در قبل از انقــالب می تواند باعث 
صدور انقالب شــوند، اما آموزش و پرورش 
در این مســیر کم کاری داشته است. نه تنها 
گام های مناسبی برنداشــته و تالشی برای 
آگاهی بخشــی به دانش آموزان در رابطه با 
چنان حوادث مهمی نداشته بلکه چند سال 
پیش هم بدون دلیل موجهی درس شــهید 

فهمیده را از کتاب های درسی حذف کردند.
این اقدام درست نبود؛ چرا که وقتی نوجوانان 
با روحیه شهادت طلبانه امثال حسین فهمیده 
در جبهه های حق علیه باطل آشنا می شوند، 

دشمن جرئت دخالت نخواهد یافت.
دشمنان و استکبار جهانی جرئت چپ نگاه 
کردن به کشور ما را ندارند، اما فرض محال 
اگر این نوجوانان با این روحیه آشنا باشند 
و پرورش یابند اجازه تجاوز هیچ دشمنی 
را به خاک کشــور نمــی دهند و حتی در 
همین شبکه های مجازی به جای خوراک 
برنامه ریزی شده و جهت دار دشمن، خود 
تعیین کننده شده و جهت دهی افکار را در 

راستای صدور انقالب به دست می گیرند.
الزم اســت این گونه حــوادث ضریب داده 
شــود و در کتاب های درســی دانشگاه ها و 
مدارس برایشــان اهمیت قائل شــود؛ چرا 
که بــرگ مهمی از تاریخ پر افتخار کشــور 
ماســت، همان طور که در کتاب های درسی 
سایر کشورها از افتخاراتشان و قهرمانانشان 

می گویند.
اگر در کتاب های درسی دانش آموزان ما هم 
ارزش بیشتری برای این افتخارات قائل شوند، 
این روحیه زنده می مانــد و جوانان ما خود 
پرچمدار انقالب در همه عرصه ها به خصوص 
آنجا که دشــمن در حال برنامه ریزی برای 

جهت دهی افکار است، خواهند شد.
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یادداشت

 مهدی پناهی

 سیاست/ جواد فراهانی  برخی شعارها وجود دارند که تنها 
یــک روز پس از مطرح شدنشــان از یادها می روند و در مقابل 
برخی شــعارها وجود دارند که سال های سال در اذهان ملت ها 
نقش می بندنــد و هرگز از زبان آن ها نمــی افتند. نمونه این 
شــعارها که با وجود گذشت چند دهه همچنان در عمق جان 
امت اسالمی جای دارد و تا تحقق نهایی آن ادامه خواهد یافت، 
شــعار »مرگ بر آمریکا« نزد ملت ایران و دیگر ملت های آزاده 
جهان است؛ شعاری که دشمنی و کینه توزی آمریکا علیه ملتی 
را به نمایش می گذارد که برای دوره های طوالنی ثروت هایش را 
غارت کرده و نه فقط علیه آن، بلکه علیه تمام مردم دنیا مرتکب 

جنایت شده است. 
امام خمینی)ره( آمریکا را شیطان بزرگ نامید؛ چراکه می دانست 
این کشــور یعنی کســانی که براین کشور حکومت می کنند، 
چگونه کشــورهای مختلف را به بازی می گیــرد و دولت های 
منتخب و دموکرات آن را براندازی می کند. چراکه می دانســت 
این کشور چگونه با استفاده از حربه اقتصادی به دنبال براندازی 
دولت هایی است که تسلیم خواسته هایش نمی شوند و مردم 
این کشورها را علیه دولت خود تحریک می کند. اعترافات »جان 
برکنز« اقتصاددان آمریکایی دخیل در بســیاری از جنایت های 
آمریکا توضیح می دهد که این کشور چگونه از سازمان های مالی 
جهانی مانند بانک تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول برای 
بازی با اقتصاد کشــورها با هدف تسلیم کردن آن ها در مقابل 
خود بهره می برد و با راه اندازی جنگ در دوره های مختلف جان 

میلیون ها انسان بیگناه را گرفته است.
با وجود آنکه بیش از ۲50 سال از زمان تشکیل کشور آمریکا نمی 
گذرد، اما این کشــور بیش از 9۳ درصد از عمر خود یعنی ۲۲۲ 
سال را به جنگ های مختلف علیه دیگر کشورها و اشغالگری در 
سراسر جهان سپری کرده است. بیش از ۱00 جنگ و تجاوز که 
برخی از آن تا حد جنایت جنگی فاجعه آفرین بوده و این نشان 
می دهد که این کشور بر اســاس فهرستی که در ذیل می آید، 

جنایتکارترین و متوحش ترین کشور در جهان است:
۱- نیروهای آمریکایی در ســال ۱8۳۳ به نیکاراگوئه و ۱855 
بــه اروگوئه و کانال پاناما حمله کردند و در ســال ۱888 وارد 

پرو شدند.
۲- سال ۱8۴6و ۱8۴8 بخش هایی از سرزمین های مکزیک را 
اشغال و به آمریکا ملحق کردند که امروز با نام ایالت های تگزاس، 

کالیفرنیا و نیومکزیکو شناخته می شوند.
۳- سال ۱87۳ نیروهای آمریکایی به کلمبیا حمله ور شدند و 

چند سال علیه این کشور عملیات نظامی انجام دادند.
۴- بــه ترتیــب در ســال های ۱888، ۱89۱ و ۱89۴ وارد 
کشورهای هایتی، شیلی و نیکاراگوئه برای دومین بار شدند و 
سال ۱898 پس از محاصره کوبا خلیج گوانتانامو را اشغال و آن 

را به زندانی برای مسلمانان در شرایطی وحشیانه و غیرانسانی 
تبدیل کردند.

5- این کشور از ۱90۱ تا به امروز به دخالت نظامی، اشغالگری 
و دخالت در امور داخلی کشــورهای قــاره آمریکا ادامه داده و 
چندین بار علیه کشورهای نیکاراگوئه، کلمبیا، اروگوئه، پاناما، 
هندوراس، کوبا، ونزوئال و... جنگ و یا کودتا کرده و برخی از این 

کشورها را اشغال کرده است.
6-ســال ۱9۱۱انتفاضه مردمی علیه آمریــکا در فیلیپین را 

سرکوب و در سال ۱9۱۲ علیه چین دخالت نظامی کرد.
7-سال ۱9۱۴ تفنگداران آمریکایی با انجام عملیات هلی برن 
وارد هایتی شدند و به بهانه بازگرداندن طلب خود بانک مرکزی 

این کشور را سرقت کردند.
8-ســال ۱9۱8 در جنگ جهانی اول مشارکت داشته و علیه 
روســیه دخالت نظامی انجام داد. سال ۱9۲۲ نیز علیه ترکیه 

دخالت نظامی کرد و نیروهای آن وارد السالوادور شدند.
9-ســال ۱9۲۴ علیه چین جنگ به راه انداخت و سال ۱9۳۲ 
این کشور را اشغال کرد و سال ۱9۴5 و در پایان جنگ جهانی 
دوم با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن ۲۲0 هزار نفر 

را به کام مرگ کشاند.
۱0-در سال های ۱9۴7 و ۱950 به یونان، فیلیپین و پورتوریکو 

حمله و در جنگ میان دو کره شرکت کرد.
۱۱-همچنین سال ۱95۲ با دخالت در ایران علیه دولت مصدق 

کودتا به راه انداخت و شاه پهلوی را به ایران بازگرداند.
۱۲-سال ۱958 به لبنان حمله کرد و در سال ۱96۱ نیروهای 

آمریکایی »خلیج خوک ها« در کوبا را اشغال کردند.
۱۳-سال ۱96۲ جان کندی رئیس جمهور وقت آمریکا کوبا را 
از دریا و هوا محاصره کرد تا شــوروی را به انتقال موشک های 

هسته ای اش از این جزیره مجبور کند.
۱۴-ســال ۱965 تا ۱968 با ارتــکاب فجیع ترین جنایت نه 
فقط ضد بشری بلکه علیه تمام گیاهان و حیوانات و استفاده از 
گازهای سمی جنگی را علیه ویتنام به راه انداخت که با وجود  
تمام این جنایت ها و استفاده از مدرن ترین تسلیحات شکستی 

تاریخی را متحمل شد.
۱5-ســال ۱970 بــه کامبوج حمله کرد و بــا براندازی »امیر 
ســیهانوک« که در جنگ ویتنام اعالم بی طرفــی کرده بود، 
حکومت در این کشور را به فردی ضعیف و تابع خود تحویل داد.

۱6-ســال ۱97۳ ثبات شیلی را برهم زد و »سلوادور اللیندی« 
رئیس جمهور ضدآمریکایی آن را ترور و حکومتی دیکتاتوری و 

نظامی در آنجا تشکیل داد.
۱7- ۱980 دونالــد ریگان قدرت را در دســت گرفت و پروژه 
جنــگ ســتارگان را مطرح کرد و کمک هــای مالی و نظامی 

گسترده ای را از رژیم صهیونیستی به عمل آورد.

۱8- ســال ۱95۱ موشــک های خود را در اروپا مستقر کرد و 
۱98۳ علیه ایران عملیات نظامی انجام داد. سال ۱988 به لیبی 
و هندوراس حمله کرد و سال ۱989 هواپیمای مسافربری ایران 
را برفراز آب های خلیج فارس هدف قرار داد و ۲90 سرنشین آن 

را به شهادت رساند.
۱9- در سال های ۱99۱ تا ۱999 به کشورهای عراق، بوسنی، 
سومالی و سودان تجاوز نظامی کرد و با توسل به خشونت علیه 

غیرنظامیان، کشور سومالی را اشغال کرد.
۲0- سال ۲00۱تحت حمایت ناتو به یوگسالوی حمله و طی 

78 روز بمباران مستمر موجب فروپاشی این کشور شد.
۲۱- سال ۲00۱ به بهانه مقابله با سازمان القاعده به افغانستان 
حمله و آن را اشغال کرد، اما بعدها مشخص شد که آمریکا خود 

این گروه تروریستی را تجهیز کرده است.
۲۲- ســال ۲00۳ بدون هیچ مجوزی از سازمان ملل عراق را 
اشغال کرد و سال ۲0۱۱ پس از انقالب مردم لیبی علیه قذافی 

و سرنگونی او، به این کشور تجاوز نظامی کرد.
۲۳- ســال ۲0۱۱ از گروه های تروریستی مسلح در سوریه با 
هدف براندازی دولت قانونی این کشــور حمایت کرد و ســال 
۲0۱۴ در سقوط شهر موصل عراق به دست تروریست ها نقش 
اساسی را ایفا و تسلیحات مورد نیاز تروریست ها در این کشور 

را فراهم کرد.
۲۴- از ســال ۲0۱5 تاکنون در جنگ ائتالف متجاوز سعودی 
علیه یمن مشارکت داشته و سال ۲0۱8 رهبری تجاوز سه گانه 

آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را برعهده داشت.
۲5- سال های متمادی ظالمانه ترین تحریم ها را علیه جمهوری 
اســالمی ایران وضع کرده و ســال ۲0۱8 با خــروج از توافق 
بین المللی هسته ای و تشدید تحریم ها درصدد شوراندن مردم 

علیه نظام جمهوری اسالمی و براندازی آن برآمد.
۲6- ســال ۲0۱9 با حمایت از کودتاچیان ونزوئال برای اشغال 
این کشور اعالم آمادگی کرد و اکنون دونالد ترامپ آشکارا اعالم 

کرده است به دنبال استخراج و تصاحب نفت سوریه است.
براین اساس آیا می توان گفت که تمام این ملت ها اشتباه کرده اند 
و حق با آمریکا بوده و شعار »مرگ بر آمریکا« و »آمریکا شیطان 
بزرگ است« شعاری نادرست است؟! هرگز؛ چراکه تاریخ سیاه 
آن ننگی بر دامن بشــریت است و دنیا جز با نابودی این رژیم 

متجاوز جنایتکار روی صلح و ثبات را نخواهد دید.

سیاست
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قدس در روز 13 آبان بررسی می کند
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

یک میلیون و ۱۵۰هزار زیارت اولی در سه سال گذشته به مشهد مشرف شده اند  آستان: سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی گفت: در طول سه سال گذشته بیش از یک 
میلیون و ۱۵۰ هزار زائراولی و زائر محروم به همت این آستان و کمک خیران به مشهد مقدس مشرف شده اند. حامد صادقی با اشاره به اینکه بنای ما بر این است که در ایران اسالمی همه حرم مطهر رضوی را زیارت 

کنند، عنوان کرد: رابط های شناسایی معاونت محرومیت زدایی در شهرستان ها، محرومان را با استعالم از بهزیستی و کمیته امداد شناسایی کرده و به این معاونت معرفی می کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در حاشیه دیدار مردمی تولیت آستان قدس رضوی انجام شد
 تجلیل از ورزشکار حامی فلسطین 

و دو هنرمند مردمی

آستان: آرین غالمی، شــطرنج باز نوجوان تیــم ملی کشورمان که در مسابقات 
بین المللی کشور سوئد از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی امتناع کرده بود، 

با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در حاشــیه دیدار مردمی  روزانه خود با 
آرین غالمی، شــطرنج باز نوجوان تیم ملی کشورمان که در مسابقات بین المللی 
کشور سوئد از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی امتناع کرده بود، دیدار و از 
اقدام انقالبی وی قدردانی کرد.حجت االسالم والمسلمین مروی ضمن قدردانی از 
اقدام انقالبی این شطرنج باز نوجوان گفت: اینکه شما از یک نشان و قهرمانی برای 
رسیدن به هدفی بزرگ تر می گذرید و بر سر دفاع از ارزش ها و آرمان های انقالبی 

و اسالمی ایستادگی می کنید، بسیار اقدام ارزشمندی است.
وی ابــراز کرد: در مورد پوریای ولی نقل می کنند که به خاطر شــادی دل مادر 
رقیبش مســابقه را می بازد، پوریای ولی در ظاهر بازنده یک رقابت بود اما با آن 
باخت نامش برای همیشه در تاریخ ماندگار شد، ولو اگر پیروز آن رقابت می بود 

نامی از او باقی نمی ماند.
تولیت آستان قدس رضوی خطاب به این شطرنج باز تیم ملی کشورمان با بیان 
اینکه اقدام شما در عدم رویارویی با حریفی از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی 
عملی انسانی، اخالقی و ارزشمند در راستای ایستادگی بر ارزش ها و اعالم حمایت 
از ملت مظلوم فلسطین بود، ابراز کرد: ما همه در معرض امتحانات الهی هستیم، 
آن عرصه برای شما امتحانی الهی بر سر انتخاب پیروزی در یک رقابت بین المللی 

شطرنج یا ایستادگی بر آرمان ها و ارزش های انقالبی و اسالمی بود.

  دیدار تولیت آستان قدس با فاطمه عبادی 
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار فاطمه عبادی، هنرمند نقاشی با 
شن کشورمان با تأکید بر اینکه استفاده از هنر فاخر در انتقال ارزش های دینی 
و اســالمی موجب افزایش تأثیرگذاری آن اســت، ابراز کرد: رهبر معظم انقالب 
تعبیری در خصوص هنر دارند که می فرمایند: »اگر کاری می خواهد ماندگار شود 
بایــد در قالب هنر قرارش داد«، حرم مطهر رضوی سراســر هنر بوده، برخی از 

کاشی کاری های این بارگاه نورانی مربوط به 700 یا 800 سال پیش است.
وی با بیان اینکه هنر نقاشــی شــما با شن، هنری زیباســت که می توان آن را 
در جامعــه و برای نســل جوان ترویج داد، ابراز کرد: اینکه این هنر و اســتعداد 
خدادادیتان را در مســیر صحیح و بیان ارزش های اســالمی قرار دادید، بسیار 
ارزشمند است، هنر کار با شن شما اگرچه در ظاهر ماندگار نیست اما پیامش در 

ذهن بیننده ماندگار است.
حجت االسالم والمسلمین مروی تصریح کرد: گاهی یک اثر هنری می تواند کار 
چندین ســخنرانی و مطالعه کتاب را بر ذهن مخاطب داشته باشد، بنابراین در 
کنار تالش برای پیشرفت هنر خود، در خصوص ارتقای هرچه بیشتر مفاهیم و 
پیام های آن نیز بکوشــید.وی گفت: در عرصه هنر خود چشم به خارج از کشور 
نداشته باشید که آن ها در این عرصه چه کرده اند، ما باید خود به گونه ای باشیم 

که آن ها بیایند از ما الگو و یاد بگیرند.

  دیدار تولیت آستان قدس با حسین حقیقی 
تولیت آستان قدس رضوی همچنین در دیدار حسین حقیقی، از خوانندگان فعال 
آثار انقالبی کشورمان اظهار کرد: اینکه شما از استعداد خدادادی خود برای سوق 
جامعه به سوی کمال، بهتر شدن، گسترش خوبی ها و ارزش ها استفاده می کنید، 

یک توفیق است؛ در حالی که شما انتخاب دیگری نیز داشتید.
وی گفت: باید در همه رفتارها و اعمال خود رضایت خداوند را در نظر بگیریم که 
او چه می پسندد و او چه می خواهد.گفتنی است، این جوانان هنرمند و برگزیده 
کشورمان به دعوت سازمان بسیج دانش آموزی سپاه امام رضا)ع( به مشهد مقدس 
مشرف شده  بودند که پس از زیارت بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( با تولیت 

آستان قدس رضوی دیدار کردند.

 مراسم ویژه روز 13 آبان 
در حرم مطهر رضوی برگزار می  شود

آستان: مراسم بزرگداشت 13 آبان ماه 
در مشــهد بــا حضــور خانواده های 
ایثارگران،  جانبــازان،  شــهدا،  معظم 
مردم شــهیدپرور و والیتمدار مشهد و 
دانش آموزان و دانشجویان رأس ساعت 
10 صبح در حرم رضوی برگزار خواهد 
دانشجویان  و  دانش آموزان  شد.طالب، 

روز دوشــنبه پس از راهپیمایی از میدان بســیج، در رواق امام خمینی)ره( گرد 
هم خواهند آمد و با ســر دادن شعار مرگ بر آمریکا انزجار خویش را از استکبار 
جهانی اعالم می  کنند.راهپیمایی رأس ساعت 8:30 از میدان بسیج آغاز می شود. 
در این برنامه باشکوه سردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی، دستیار و 
مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مهدی 
سروری به مدیحه سرایی حماســی می پردازد. یوم اهلل 13 آبان که به عنوان روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است، 
سالروز سه رویداد مهم تاریخ معاصر کشور یعنی سالروز تبعید امام خمینی)ره( به 
ترکیه در سال 1343، سالروز به شهادت رسیدن دانش آموزان در جریان مبارزه با 
رژیم ستمشاهی در سال 1357 و سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا به دست 

دانشجویان پیرو خط امام )ره( در سال 1358 است.

کاشانی   مروج  محمدحسین  قدس/   
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی 
حقوقات  موقع  به  پرداخت  برای  گفت: 
موقوفه، شرایط و تسهیالت خاصی برای 
مستأجران ایجاد کردیم، اول اینکه جریمه 
تأخیر بدهی مستأجر که زیر 10 میلیون 
و از سال ۹0  به بعد بوده را حذف کردیم. 
گذاشتیم  مواردی  برای  تشویقی  بسته 
که مستأجران تغییر کاربری دادند یعنی 
موقوفه  از  مسکونی  صورت  به  را  زمینی 

گرفته و تجاری کردند.
مرتضی حقیقی در نشست خبری با اصحاب 
رســانه اضافه کرد: اگر این افراد خودشان 
مراجعه کــرده و تغییر کاربری را پرداخت 
کنند، مشــمول 30 درصد تخفیف نقدی 
در پرداخــت می شــوند و اگــر بخواهند 
اقساط پرداخت کنند، ۶ ساله این اقساط 
را دریافت می کنیم. امکانی را برای افرادی 
فراهم کردیم که اقســاطی برای سال های 
آینده دارند که اگر به صورت نقد پرداخت 
کند، در ســال اول مشــمول ۲0 درصد 

تخفیف می شوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گام مهمــی 
 در راســتای ســال حمایت از اشــتغال
و کسب و کار برداشته شده است، تصریح 
کرد: اگر تغییر کاربری صورت گیرد، افراد 
مشــمول پرداخت حقوقاتی بــه موقوفه 
می شوند اما برای بخش های آموزشی این 
ضریب تغییــر کاربری را کــه عمدتاً ۲0 
درصدی است، حذف کردیم. از سال های 
گذشــته مصوبه خوبی وجود داشــته که 
کمک به سنددار کردن اراضی موقوفه فاقد 
سند اســت، این زمین های موقوفه بیشتر 
در مناطق حاشــیه شهر مورد تصرف قرار 

گرفته است.
حقیقی افزود: در پالک  هایی که اصالحات 
ارضی داشته، تا 70 درصد بخشودگی برای 
حق تقدیمی ها اعالم کردیم که تنها با 30 
درصد قیمت زمین با اقســاط بلندمدت 
حدود 7 ســاله صاحب ســند می شوند. 
بخش هایی که اصالحات ارضی نداشــته، 
40 درصد مشــمول بخشودگی شده و با 
پرداخت ۶0 درصد قیمت زمین می  توانند 

صاحب سند شوند.
معاون امالک و اراضی آستان قدس رضوی 
بیان کرد: مصوبه مســاعدتی برای منازل 
154 روستای شهرستان سرخس داشتیم 
کــه 50 هزار نفر مشــمول ایــن مصوبه 
می شــوند. حق تقدیمی بخشیده شده و 
مردم به صــورت رایگان اعتبارنامه هایی را 

می گیرند.

 نحوه مشارکت عمومی 
در استفاده از امالک و اراضی موقوفه

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس 
درباره چگونگی مشــارکت مردم در حوزه 
امالک و اراضی آستان قدس رضوی، گفت: 
درخواست های مردمی در زمینه مشارکت با 
آستان قدس رضوی در امالک و اراضی، پس 
از تأیید تــوان فنی و مالی متقاضیان، مورد 

بررسی قرار می گیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: توانایی مالی 
و فنی اشــخاص و گروه های متقاضی برای 
سرمایه گذاری در این اراضی در قالب انعقاد 
قرارداد مشارکت که باید برای آستان قدس 
رضوی محــرز و قطعی شــود از مهم ترین 
خصوصیات و شــاخصه های این موضوع به 

شمار می آید.
وی با بیان اینکه آســتان قدس وارد ساخت 
مجموعه های مال مانند مشهدمال نمی شود، 
عنوان کرد: آستان قدس از بخش عمده ای 
از این پروژه ها خارج شــده و در بخشــی از 
زمین ها برای مشارکت و ساخت واحدهای 
مسکونی کوچک ورود پیدا کرده که در حال 
برنامه ریزی هستیم تا در مناطق کم برخوردار 
شــهر مانند شــهرک انصار که در نزدیکی 
شهرک شــهید رجایی قرار دارد، با رویکرد 
ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد با الگوی 

مشارکت اقدام کنیم.

 میزان وصول مطالبات آستان قدس 
از دستگاه های دولتی

مهندس حقیقی در پاسخ به پرسش دیگر 
خبرنگار قــدس مبنی بر میــزان وصول 
مطالبات آستان قدس رضوی بابت اراضی 
و امالک موقوفه از دســتگاه ها و نهادهای 
دولتــی و عمومــی اظهار کــرد: مطابق 
آســتان  بین  تنظیمی  صورتجلســه های 
قــدس رضــوی و برخی از دســتگاه ها و 
نهادهای دولتــی و عمومی که حدود ۲۲ 
دستگاه را شامل می شــود، این مطالبات 
در دو مرحلــه، یک مرحله تا ســال 88 و 
مرحله دیگر تا سال ۹4 مورد بررسی قرار 
گرفت که در ایــن زمینه میزان مطالبات 
آستان قدس رضوی بابت امالک و اراضی 
موقوفه تا ســال 13۹4 که با دستگاه های 
مختلف دولتــی و عمومی تبدیل به اوراق 
 مشــارکت و دیــون دولتی شــد، حدود
3هزار و 400 میلیارد تومان بوده که از این 
میزان حدود 703 میلیارد تومان در سال 
گذشته وصول شد.معاون امالک و اراضی 
تصریح کرد: همچنین مطابق بررســی و 

محاســبات این معاونت، از سال 13۹4 به 
بعد هم حدود یک هــزار و 400 میلیارد 
تومان )به نرخ روز( میزان مطالبات آستان 
قدس رضوی مربوط بــه امالک و اراضی 
موقوفه اســت که این میزان از سوی این 
معاونت مورد بررســی و احصا قرار گرفته 
که ممکن اســت مورد قبــول یا اعتراض 
دســتگاه های دولتی و عمومی قرار گیرد 
که در آن صورت کار به هیئت کارشناسی 
رســمی دادگســتری برای رفع اختالف 

واگذار می شود.

 43 درصد عرصه و 60 درصد
 حریم مشهد موقوفه است

معــاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی گفت: محدوده مصوب فعلی مشهد 
در عرصه، 43 درصد موقوفه اســت اما ما 
مالک همه آن نیســتیم، ایــن 43 درصد 
عمدتاً در اختیار مستأجران است و بخش 
محدودی از مالکیت بــرای ما باقی مانده 
اســت. وی افزود: ۶0 درصد حریم مشهد 
هم اراضی موقوفه اســت.مرتضی حقیقی 
اظهار کرد: ما در حوزه امالک و مستغالت 

دو وظیفه را انجام می دهیم، یک بخش در 
ارتباط با نگهداری، حفظ، حراست و ایجاد 
ارزش افزوده برای موقوفه با رویکرد ارزش 
بهره وری و کاربری موقوفه است که در این 
راستا تثبیت مالکیت و اخذ سند مالکیت 

را انجام می دهیم.
وی افزود: کاری که امسال انجام شد این بود 
که با استفاده از ظرفیت برون سپاری و عدم 
تصدیگری، بخشی از این موضوع را در قالب 
فراخوان و اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
توانمنــد بــه ویژه بخش خصوصــی انجام 
دادیم که در ۶ ماهه نخســت سال افزایش 
چهار برابری از لحاظ تعداد و ۲/7 برابری از 
لحاظ مساحت در سند مالکیت اخذ شده را 

به همراه داشت.

 افزایش دو برابری پرداخت اجاره 
شهری در 6 ماه نخست سال

حقیقی با بیان اینکه گام بعدی به روزرسانی 
اسناد اجارات اســت که متولیان وقف باید 
اجاره موقوفات را به روز پرداخت کنند، عنوان 
کرد: اعتمادسازی خوبی با مستأجران انجام 
دادیم که خروجی نشان می دهد در ۶ ماهه 
نخست ســال تنها در بخش پرداخت اجاره 
رقم های شهری، افزایش دو برابری داشتیم. 
ســال گذشــته ۲هزار و 800 ســند اجاره 
به روزرســانی و تجدید شــد که در ۶ ماهه 
نخست امسال به 4 هزار مورد رسیده است. 
مردم نســبت به پرداخت وجوهات موقوفه 

تمایل دارند.
معــاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی در خصــوص افزایش تکیه درآمد 
موقوفــات به درآمــد پایــدار، گفت: در 
موقوفــه داری برخــی درآمدهــا ماننــد 
واگــذاری زمیــن موقتــی و زودگــذر و 
برخی ماننــد مال االجاره پایــدار و ثابت 
اســت. تــالش کردیــم مال االجاره ها را 
به روز کنیم و به ســمت تعریف پروژه های 

مشــارکتی برویم تا بتوانیــم مال االجاره 
را به موقــع اخذ و ثبات خوبــی را برای 
موقوفه نســبت بــه تبدیــل درآمدها از 
زودگذر به پایدار ایجــاد کنیم. وی ادامه 
داد: گام بعدی فعالیت ها تعامل با کسانی 
اســت که به عنوان مســتأجر با وقف در 
 ارتباط هســتند. هدف اصلــی ما تکریم 
ارباب رجوع و تســریع در پاسخگویی به 
آن هاســت. بخشــی از کار خود را روی 
تکمیــل بانک های اطالعاتی و اســتقرار 
تا  گذاشــتیم  الکترونیکی  سیســتم های 
بتوانیم فعالیت هــای تجدید اجاره و حق 
انتقال را کاهــش دهیم. در حوزه تجدید 
اجاره، مدت زمان 50 درصد کاهش یافته 

و زمان از 1۲ به ۶ روز رسیده است.

 25 درصد اسناد
 اجاره شهری منقضی شده است

وی خاطرنشــان کرد: مردم بــرای مراجعه 
به منظور تجدید اجــاره رغبت پیدا کردند 
و رشــد 100 درصدی مراجعه برای تجدید 
اجاره نشان می دهد که خود مردم رغبت به 
پرداخت حقوقات موقوفه دارند اما در وضع 

موجود 31 هزار سند اجاره 
ما منقضی شــده یعنی ۲5 
درصد اســناد اجاره شهری 
مدت زمانشان گذشته است 
که می توانیم با تخفیف ها و 
مســاعدت ها و نیز استفاده 
از ظرفیــت مــردم موضوع 
به روزرسانی اســناد اجاره ها 
باشــیم.حقیقی  داشــته  را 
ادامه داد: در حال اســتفاده 
از ظرفیــت بخش خصوصی 
نیز هســتیم. این کارها تنها 
در ســاعات اداری نیست و 
می تــوان از ظرفیــت تمام 
محضرهای شهر استفاده کرد. 
گام بعدی این است که قصد 

داریم ظرفیت را داخل ظرفیت های مردمی 
مانند بسیج محله و گروه های مشاوره ای که 
در ساماندهی بافت های فرسوده کار می کنند 
ببریم، بنابراین کار تنها در ســاعات اداری 
انجام نمی شود.معاون امالک و اراضی آستان 
قدس رضوی در خصوص سیستم شفافیت 
اطالع رسانی و وضعیت ثبت موقوفات، گفت: 
زیرســاخت های بانک اطالعاتــی موقوفات 
از نظر نرم افزاری آماده شــده و تمام تالش 
ما این اســت که بتوانیم تا آخر سال درگاه 
الکترونیکی و اســتفاده خدمات مستأجران 
را فعــال کنیم تا اگر کســی قصد پرداخت 
موقوفات از طریق الکترونیکی و ســامانه را 

داشت، امکان پذیر باشد.

 50 هزار پالک موقوفه درتصرف
حقیقی بیان کرد: همیشــه این سؤال از ما 
پرسیده می شــود که تعیین تکلیف اراضی 
بدون اســتفاده داخل شــهر چگونه خواهد 
بود؟ احمدآباد، بولوار سجاد و امامت موقوفه 
هســتند که به تدریج متناسب با طرح  های 
توســعه شــهری و با برنامه هایی که بوده، 
ساخته و مشارکت شده اســت. تعدادی از 
پالک های بزرگ مقیاس داخل شــهر باقی 
مانده که تالش کردیم برای حفظ و نگهداری 
آن ها دیوار بکشیم. بخش عمده ای از تصرفات 
موقوفه به این دلیل بوده که حفظ و حراست 
نشده اســت. حدود 50 هزار پالک یا منزل 
داخل شــهر داریم که تصرف شده و سند و 
رابط استیجاری با موقوفه ندارد.معاون امالک 
و اراضی آســتان قدس رضوی در خصوص 
مالکیــت در کمربند جنوبی، خاطرنشــان 
کرد: تنها مسیر ما در کمربند جنوبی پالک 
زکریای۲ بوده و ســهم ما نســبت به طول 
محدود اســت. مسیر کمربند جنوبی ۲۹ تا 
30 کیلومتر بوده و ما در پالک آبشار، زکریا و 
بخشی در پالک طرق تداخل مالکیت داریم.

 برای ساخت و ساز وجهی نمی گیریم
 حقیقــی بــا اشــاره بــه اینکه مــا برای 
ساخت و ســاز بر اساس آنچه در سند بیان 
شده وجهی نمی گیریم اما برای تغییر کاربری 
که خالف سند اســت، وجوهاتی را دریافت 
می کنیم، تصریح کرد: شهرداری نیز در این 
زمینه وجهی را به عنوان مدیریت شــهری 
دریافت می کند، در حالی که مالکیت ندارد 
اما موقوفه مالکیت دارد و اگر فردی بخواهد 
خالف شرط استفاده کند، باید پول پرداخت 
نمایــد. وی افزود: اعتراض هایی در خصوص 
قیمت گذاری این وجه بود که از ابتدای سال 
خودمان قیمت گذاری کرده و اعالم می کنیم 
که بــرای این قیمت گــذاری پولی دریافت 
نمی کنیم اما اگر اعتراض داشته باشند باید 
به هیئت کارشناسی بفرستند که این کار با 
هزینه خودشان انجام می شود. تجربه نشان 
داده که معموالً این افراد عدد کارشناســی 
را به ما برنگرداندنــد و همان میزانی که ما 

قیمت گذاری کردیم را پرداخت نمودند.

در حال برنامه ریزی 
هستیم تا در مناطق 

کم برخوردار شهر 
مانند شهرک انصار 

که در نزدیکی 
شهرک شهید 

رجایی قرار دارد، 
با رویکرد ساخت 

مسکن برای اقشار 
کم درآمد با الگوی 

مشارکت اقدام کنیم

بــــــــرش

معاون امالک و اراضی این نهاد تشریح کرد

جزئیات بسته تشویقی آستان قدس برای مستأجران
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 چرا حضور در مراســم مختلفی که در 
دارالوالیه برگزار می شــود و مراســم صفه 
برای عموم زائران آزاد نیست؟ این مصداق 

تبعیض نیست؟
09150005784

 ســالم. به دلیل حفظ حرمت روضه و 
مصیبت اهــل بیت)ع( بهتر اســت صوت 
روضه هایی که در حرم خوانده می شــود در 

همان مکان پخش شود. 
09900002877

 چگونه می شــود پس از 43 سال مجاور 
بودن، میهمان مهمانسرای حضرت شد؟

09150003497
و  مشــهدی  همشــهری های  قــدس: 
هم استانی های خراســان رضوی می توانند 
با مراجعه به ســامانه »نعیــم رضوان« برای 
دریافــت دعوت نامه مهمانســرای حضرت 

رضا)ع( اقدام نمایند. 

 از بردن کفش به داخل حرم خودداری 
می شــود. زمانی که کفشداری ها تکمیل 

است، کفش ها را کجا باید گذاشت؟!
09150007713

 به نظر می رسد پیام هایی که به نفعتون 
نیست را چاپ نمی کنید.

09150007998
قدس: ســتون صدای مردم برای انعکاس 
انتقادها و پیشنهادهای زائران و مجاوران از 
آستان قدس رضوی است. مشکالت صنفی 
و انتقادات سازمانی می تواند در بخش های 

مربوط مطرح شود. 

 بیشترین موقوفات 
 حرم رضوی مربوط 

به کدام بخش می شود؟
آستان: آیا مي دانید بخش روشنایي حرم 
مطهر رضوي، همواره بیشترین موقوفات 
آستان قدس رضوي را به خود اختصاص 
داده اســت؟ بر اســاس اســناد تاریخي، 
بخش زیادي از روشــنایي حرم مطهر در 
ادوار گذشته از طریق نذورات و موقوفات 

تأمین مي شده است.
ایــن موقوفات کــه از اهمیــت ویژ ه اي 
برخــوردار بوده اند، به دو گروه تقســیم 
مي شــوند؛ موقوفاتي کــه تمامي درآمد 
آن ماننــد موقوفه مرحوم ســردار محمد 
علم خان، حکمران بلخ و بدخشــان، وقف 
روشــنایي حرم مطهر بــوده و موقوفاتي 
ماننــد موقوفه مرحومــه انیس الدوله که 
بخشــي از حاصــل و درآمــد آن وقــف 
روشــنایي حرم مطهر بوده و بقیه درآمد 

آن صرف سایر مخارج مي شود.
بخشــي از موقوفات روشنایي حرم نیز به 
اهداي چلچراغ  اختصاص دارد که در این 
زمینه  نیز واقفاني نظیر محمدشاه قاجار، 
حاج میرزا علي اکبر قوام الملک شیرازي، 
علي اصغر خان امین السلطان، شجاع الدوله 
ســعیدخان  میرزا  ایلخاني،  زعفرانلــوي 
مؤتمن الملــک انصاري، مــال عبدالعلي 
ابوالقاســم  حاجي  شــریف،  مدیرالتولیه 
تاجر  محمدابراهیم  حاجــي  ملک التجار، 
اصفهاني، قمرالسلطنه، ماه تابان خانم و... 

به چشم مي خورد.
موقوفاتــي کــه تمامي یا بخشــي از 
درآمدشان به روشنایي و سوخت حرم 
مطهر رضوي اختصــاص یافته، دارای 
103 واقف و ۲35 رقبه  وقفی شــامل 
مزرعه، قنات، باغ، زمین، کاروانســرا، 
آب، دکان و... در مشــهد، چنــاران، 
قزوین، تربت حیدریه، کرمان، نیشابور، 
ســاري، تربت جام، ســبزوار، کاشمر، 
گرگان، یزد، گناباد، کرج، رفســنجان، 
شــاهرود، تبریــز، قوچــان، ورامین، 
دامغــان، تهران، بابل، بیجار، رشــت، 

شیراز و سمنان است.
از عوایــد این موقوفات فعالیت هایی نظیر 
روشن نگه داشتن روزانه بیش از 30 هزار 
و 500 شــعله المپ در اماکــن متبرکه 
رضــوی، رفع عیب و تنظیف بیش از یک 
هزار و 400 دســتگاه جار و لوستر، 450 
دســتگاه دیوارکوب و 400 المپ گازي 
تک شــعله و... و همچنین تأمین هزینه  
خدمــت بیش از 500 نیروی شــاغل در 
حوزه  روشــنایي اماکن متبرکه و... انجام 

می شود.
روشــنایی تمامی شبســتان ها، رواق ها، 
اماکــن متبرکه، ســازمان مرکزی، موزه، 
کتابخانه و مســاجد وابسته مشهد نیز از 
عمده فعالیت های اداره روشــنایی آستان 

قدس رضوی به شمار می رود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

حاشیه

تعیین تکلیف اراضی آبشار تا پایان سال
قدس  آستان  اراضی  و  امالک  معاون 
اراضی  پرونده  تکلیف  تعیین  از  رضوی 
آبشار در حاشیه ارتفاعات جنوبی مشهد 

تا پایان سال خبر داد. 
مهنــدس مرتضی حقیقی در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه و در پاســخ به 
پرســش خبرنگار قدس دربــاره آخرین 
اقدامات انجام شــده در مــورد وضعیت 
اراضی آبشــار )و مدعیان در روســتای 
چشمه پونه و...( و بولوار نماز مشهد گفت: 
یکی از سیاست های این معاونت همکاری 
در طرح های مصوب تفصیلی شهر مشهد 
و مصوبات کمیســیون ماده 5 است؛ بر 
همین اســاس در بولوار نماز مشهد، در 
آن قســمتی که به اراضی آستان قدس 
رضوی مربوط است، با همکاری مدیریت 
شهری برابر طرح های مصوب قانونی برای 
بازگشــایی معابر و خیابان ها اقدام شده 

است. 
وی درباره اراضی معروف به پالک موقوفه 
آبشار نیز گفت: وسعت این پالک حدود 
70 هکتار بوده که از سال 1384 آستان 
قــدس رضوی در زمینــه رفع تعارض با 
مجموعه ای که متصدی این موضوع بوده 

مشارکت داشته است. در مورد این پالک 
برخی از ساکنان روستاهای منطقه که از 
قدیم در این اراضی ساکن بوده اند، به سند 
مالکیت آستان قدس رضوی بر حدود 10 
هکتار از ایــن اراضی معترض بوده اند که 
پرونده در مراجع قضایی در حال بررسی 

است.
معاون امــالک و اراضی آســتان قدس 
رضوی تصریح کرد: البتــه اقداماتی که 
در ایــن پــالک مربوط به همــکاری از 
ســوی آســتان قدس رضوی بوده مثل 
بازگشــایی معابر و... انجام شده است. در 
واقع هر کجا طرح مصوب کمیسیون ماده 
5 برای بازگشــایی معابر داشته باشیم، 
اراضی موقوفه را در اختیار قرار می دهیم.

وی افزود: در زمینه اعتــراض آن تعداد 
از ســاکنان اراضی موقوفه آستان قدس 
رضوی هم که نســبت به سند مالکیت 
موقوفه آستان قدس معترض هستند، با 
پیگیری های انجام شده به نظر می رسد، 
پــس از جمع بندی موضــوع در مراجع 
قضایی و دستگاه های ذی ربط، در صورت 
پایان روند رسیدگی، احتماالً تا پایان سال 
جاری این اراضی، تعیین تکلیف می شود. 

صدای مردم 

نگاه

خـــبر

رونق تولید

مدیرعامل این شرکت خبر داد 
 اجرای طرح های مشارکتی 

در دستور کار کشت  و صنعت اسفراین
آســتان: مدیر عامل شرکت کشت و 
صنعت اســفراین زیرمجموعه سازمان 
اقتصادی رضوی گفت: اجرای طرح های 
مشــارکتی با مردم در دستور کار این 

مجموعه است.
حمید برکی در گفت وگو با آستان نیوز 
اظهــار کرد: طــرح ســاخت گلخانه 

هیدروپونیک پنج هکتاری یکی از فعالیت های مهم در دست اقدام این شرکت به 
شمار می رود که به نوبه خود یکی از مصادیق طرح های مشارکتی است.

وی با بیان اینکه اشتغال زایی یکی از ملزومات تحقق رونق تولید در کشور است، 
افزود: به طور قطع اشتغال زایی و رونق تولید با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند ولی 
رونق تولید مستلزم استخدام و جذب نیرو توسط یک سازمان یا مجموعه نیست.

مدیرعامل شــرکت کشت و صنعت اسفراین ادامه داد: با توجه به برنامه های در 
دستور کار این شرکت،  تالش می شــود بدون ایجاد تعهد قانونی برای کشت و 
صنعت اسفراین، اقدامات الزم نسبت به اشتغال زایی از طریق راه اندازی طرح های 
مشارکتی و برون سپاری انجام شود.وی با اشاره به تبدیل نقاط تهدید به فرصت 
توســط این شرکت تصریح کرد: شور شدن شدید آب چاه های شرکت کشت و 
صنعت اسفراین که فاقد کاربری کشاورزی شده است، با توجه به اقدامات صورت 

گرفته، دیگر مانعی برای جلوگیری از تحقق رونق تولید نیست.



در روند جمع آوری باید بازنگری شود
 وضعیت پرداخت زکات 

در شبه قاره هند
مهر: حدود ۱۷۱ میلیون مســلمان در هند 
زندگی می کنند و بر اســاس تخمین ها حدود 
۴۰۰ میلیون روپیه زکات در طول سال توسط 
مســلمانان شــبه قاره پرداخت می شود که 

می تواند وضعیت مسلمانان را بهبود بخشد.
بر اساس گزارشــی که از نظرسنجی شرکت 
خدماتــی Pan-India در مورد زکات تهیه و 
تنظیم شده است، مشــخص شد  ۷۷ درصد 
مســلمانان در شــبه قاره هند بــر این باورند 
زکات هایی که از سوی سازمان ها و مؤسسات 
مختلف گردآوری می شــود می تواند ســطح 
جامعه اقلیت را ارتقا دهد.در این گزارش آمده 
اســت: حدود ۱۷۱ میلیون مسلمان در هند 
زندگی می کنند و بر اساس تخمین ها نزدیک 
به ۴۰۰ میلیون روپیه زکات در طول ســال از 
سوی مسلمانان شــبه قاره پرداخت می شود 
که این مقدار پــول می تواند به راحتی جامعه 
مسلمانان را که وضعیت نامناسبی دارند بهبود 
و ارتقا دهد.همچنین در این گزارش آمده است: 
فراوانی ســازمان ها و افــراد جمع آوری کننده 
زکات و اســتفاده مبلغ جمع آوری شــده در 
مدارس مذهبی و دینی ســبب می شود زکات 
به هیچ وجه جایی در بهبود وضعیت مسلمانان 
نداشته باشد و الزم است این روند اصالح شود.

 طرح امنیتی ویژه سامرا 
 در سالگرد شهادت

jامام حسن عسکری
معــارف: فرماندهی عملیات ســامرا از طرح 
امنیتــی ویژه برای تأمین امنیت زائران در روز 
چهارشــنبه همزمان با ســالروز شهادت امام 

حسن عسکری)ع( خبر داد.
»فرماندهی عملیات سامرا« از استقرار نیروهای 
خود در جاده بغداد به سامرا برای تأمین امنیت 
زائران حرمین عسکریین)ع( به مناسبت سالگرد 

شهادت امام حسن عسکری)ع( خبر داد.
ســرتیپ ســتاد »عماد الزهیری« فرماندهی 
عملیات ســامرا در گفت وگو با پایگاه خبری 
»العهــد نیوز« گفت: ما یک طرح امنیتی ویژه 
حمایت از زائران با مشــارکت تیپ های ۳۱۳، 
۳۱۴ و ۳۱۵ و نیروهایــی از ارتــش و پلیس 
فدرال و سازمان الحشدالشعبی وضع کردیم.وی 
در ادامه درباره هماهنگی دقیق میان بخش های 
مختلف نیروهای امنیتی برای اجرای این طرح، 
اطمینان داد.چهارشــنبه )۱۵ آبان( ســالروز 
شهادت امام حسن عسکری)ع( است. هر ساله 
در چنین روزی ســامرا میزبان هزاران زائر در 
مرقد امام هادی)ع( و امام حسن عسکری)ع( 
اســت و شمار زیادی از زائران از داخل و خارج 
عراق، عازم سامرا می شوند تا با حضور در مرقد 

امامین عسکریین)ع( عزاداری کنند.

 رژیم آل خلیفه یک مداح 
اهل بیتb را احضار کرد

تحمیــل  راســتای  در  خلیفــه  آل  رژیــم 
محدودیت هــای دینــی در بحریــن که در 
مناســبت های دینی به اوج خود می رســد، 
»مهدی سهوان« مداح اهل بیت)ع( را احضار 
کرد. ایــن رژیم از آغاز ســال 2۰۱9 میالدی 
ده ها نفر از سخنرانان و مداحان شیعه را برای 
بازجویی در خصوص مطالبی که در سخنرانی 

دینی خود بیان کرده اند، احضار کرده است.

خبر

بیانیه کانون های فرهنگی 
 هنری مساجد کشور 

به مناسبت ۱۳ آبان

معارف: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد کشــور به مناسبت ۱۳ آبان، 
روز مبارزه با اســتکبار جهانی، بیانیه ای به 

شرح زیر صادر کرد:
َِّذیَن  َِّذیَن َءاَمُنواْ یَُقاتُِلوَن فِی َســِبیِل اهللِ َو ال اَل
اُغوِت َفَقاتُِلواْ أَْولَِیاء  َکَفُرواْ یَُقاتُِلوَن فِی َسِبیِل الطَّ
ْیَطاِن َکاَن َضِعیًفا«؛ اهل  ْیَطاِن إِنَّ َکْیَد الشَّ الشَّ
ایمــان در راه خدا و کافــران در راه طاغوت 
)شیطان( جهاد می کنند، پس )شما مؤمنان( 
با دوستان شیطان بجنگید )و از آن ها بیم و 
اندیشــه مکنید( که مکر و سیاست شیطان 

بسیار سست و ضعیف است. )نساء- ۷۶(
بدون شــک، یــوم اهلل ۱۳ آبــان و وقایع 
ایــن روز تاریخــی، از جملــه نقاط عطف 
استکبارســتیزی و مبــارزه ملــت ایران با 
آمریکاســت که به گواه تاریخ، چه از زمان 
پیروزی انقالب اســالمی چه حتی پیش از 
آن، از هیــچ جنایت، عناد و ســنگ اندازی  
در مسیر رشــد و تعالی این نظام سرافراز 
و مقدس دریغ نکرده اســت. ۱۳ آبان روز 
فریاد، روز شهادت، روز مشت های گره کرده 
بر ضد طاغوت زمان، روز فتح، روز خروش 
امت اسالمی بر ضد اســتکبار جهانی، روز 
فریاد و اعتراض و روز شکفتن گل امید بود.

ســیزدهم آبان مــاه همچنیــن روز تبعید 
بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام 
خمینی)ره( به ترکیه است که خروش ملت 
انقالبی ایران بر ضد دست نشاندگان استکبار 
جهانی را به بار آورد تا ســال ها بعد فرزندان 
روح اهلل با تأسی از آموزه های پیر و مراد خود، 
النه جاسوسی اربابان ایشان را نیز فتح کنند، 
به گونه ای که حضرت امام خمینی)ره( از آن 
به انقالب دوم یاد کردند. این روز همچنین 
 یــادآور حماســه ها، ایثــار و فداکاری های 
دانش آمــوزان جان بر کف ایــن مرز و بوم 
است. این روز، روز »دانش آموز« نامیده شد 
تا خاطره فرزندان دلیر انقالب برای همیشه 
جاودان بماند و درسی فراموش ناشدنی برای 
تمام دانش آموزان باشد تا همچنان به مبارزات 
خود در مسیر عدالت طلبی، استقالل خواهی و 

آزادی و آزادگی ادامه دهند.
اینک در آستانه فرارسیدن سیزدهم آبان ماه، 
اعضا و خادمــان کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور که اکثریت قریب به اتفاق آن ها 
دانش آموزان، دانشــجویان و جوانان مؤمن 
ایران اسالمی هســتند، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره ارواح طیبه شــهدای دانش آموز 
و دانشــجو، در تجدید میثاق با رهبر فرزانه 
انقــالب، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( اعالم می دارند همگام با سایر 
آحاد مردم در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ 
آبان شرکت نموده و با تبعیت از والیت فقیه 
و ســرلوحه قرار دادن رهنمودهای معظم له، 
حمایت همــه جانبه خــود را از راه انقالب 
و شــهدا ابــراز می دارند. بهــروزی و توفیق 
روزافزون همه خادمان ایران اســالمی را در 
سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( از درگاه 

ایزد منان مسئلت می نماییم.

 معارف  آشنایی کودکان از سنین پایین با خداوند، نعمت ها و 
مهربانی هایش از ریشه های اساسی ایجاد روح مذهبی در کودک 
و آینده او اســت. این شناخت، زمینه های گرویدن او را به خدا 
و پذیرش آیین او هموار می کند. برای رســیدن به این منظور، 
آموزش دینی کودکان در مدارس در نظر گرفته شــده اســت. 
سال هاست کتاب های قرآنی و معارفی مشتمل بر داستان های 
شــیرین و آموزنده، دعاها و اشــعار و سرودهای کوتاه مذهبی، 
لوحه های رنگی داستان های مصور با محتوای ساده اما سازنده 
دینی بــرای تدریس آموزگاران در مدارس تدوین و منتشــر و 
در ســال تحصیلی به کودکان آموزش داده می شود، اما آن گونه 
که انتظار می رود نتیجه ای گرفته نمی شود. هنوز تربیت دینی 
کودکان ما با تربیت دینی ایده آل فاصله بسیار دارد که از وجود 

مشکالتی در این حوزه حکایت می کند.
حجت االســالم دکتر محمود نوذری، عضو هیئت علمی گروه 
علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که دکترای روان شناسی 
تربیتــی دارد و در حوزه تحول دینــداری پژوهش می کند، از 
خألهای موجود در این حوزه و دالیل به ثمر نرســیدن اهداف 
آموزش معارف اسالمی سخنانی شنیدنی دارد. با ما همراه باشید:

 ویژگی های مثبت کتاب های آموزش قرآن
حجت االســالم دکتر محمود نوذری که کتاب های چاپ امسال 
آموزش قرآن از پایه اول تا ششــم را بررســی کرده اســت، در 
خصوص طراحی و تدوین آن ها می گوید: این کتاب ها از طراحی 
و تدوین مطلوبی برخوردار هســتند. ویژگی اول این است که از 
رســانه های متعدد آموزشی مانند کتاب، لوحه و نوار صوتی در 
آموزش اســتفاده می شود. ویژگی مطلوب دوم اینکه شیوه های 
هنری و جذاب مانند شعر، قصه و نقاشی برای انتقال پیام های 
قرآنی به کار گرفته شده است، شیوه هایی که متناسب با ویژگی 
روانی کودکان در این سن است. از شیوه آموزشی یادگیری فعال 
در تدوین کتاب ها اســتفاده شده و دانش آموزان را در یادگیری 
سهیم می کند. افزون بر این، کتاب راهنمای معلم که مشتمل 
بر توصیه های خوبی برای تدریس است، به معلم ارائه می شود. 
همچنین معلمان دبســتان که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل 
کرده اند با شــیوه های آموزش قرآن آشنا شده  و از آمادگی الزم 
برخوردارنــد.او اضافه می کند: مفــروض برنامه ریزان در تألیف 
کتاب های مذکور و به طور کلی آموزش معارف اسالمی این است 
که مطالب هر پایه، ســنگ بنای یادگیری پایه بعدی را شکل 
می دهد تا در پایان دوره دبستان و دبیرستان مرتبه ای از مراتب 
ایمان و دینداری که متناســب با آن دوره اســت، محقق شود. 
حال پرسش این اســت آیا تصویری از مرتبه ایمان و دینداری 
که باید در هر مرحله تحقق یابد، در پشت مجموعه فعالیت های 
آموزشی وجود دارد که بناست این فعالیت ها آن را محقق کند؟ 
بــه عبارت دیگر چه رابطه ای بین مجموعه فعالیت ها در زمینه 

 آموزش معارف اســالمی و مرتبه ایمــان و دینداری مورد نظر 
آموزش و پرورش وجود دارد؟

 ارتباطی بین فعالیت های 
آموزشی دینی و تربیت دینی وجود ندارد

این پژوهشگر توضیح می دهد: فرض کنیم آموزش و پرورش ظهور 
و بروز جست وجوگری برای هویت یابی ایمانی و شکل گیری را در 
طول دوره دبیرســتان هدف گرفته باشد، آیا پیوستگی مطالب 
پایه ها به گونه ای اســت که شکل گیری نخستین هویت ایمانی 
را محقق کند یا چنین نیست و فعالیت ها به جای شکل گیری 
حقیقت و گوهر دین که همانا ابراز فرمانبرداری و تسلیم در برابر 
خداست، یادگیری مجموعه ای از گزاره ها و اعمال مرتبط با دین 
را هدف گرفته اســت.مدیر گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه 
و دانشــگاه اضافه می کند: به نظر می رسد چنین ارتباطی بین 
فعالیت های آموزشی در حوزه معارف اسالمی در مدارس و هدف 
غایی تربیــت دینی مورد انتظار وجود ندارد. تالش زیادی برای 
تدوین کتاب های درسی می شود و دانشگاه فرهنگیان هم سعی 
می کند معلمانی کارآمد تربیت کند، اما این تالش ها شکل گیری 
یک هدف غایی مشخص را پیگیری نمی کند، به گونه ای که در 

پایان دوره دبستان و دبیرستان این هدف برآورده شود.
دکتر نــوذری می گوید: می دانیم پــرورش دینداری و ایمان 
تنها کار آموزش و پرورش نیست و برآیندی از عملکرد همه 
عوامل اجتماعی اســت، اما این انتظار هم منطقی اســت که 
مرتبه ای از مراتب ایمان را هدف گیری و برای دستیابی به آن 

ابزار آموزشی مناسب و معلم کارآمد تربیت کند.

 کتاب های دینی تنها به شناخت مفهومی می پردازند
این دکترای روان شناســی تربیتی دربــاره دالیل عدم برقراری 
ارتباط بین فعالیت هــا و تحقق وضعیت مطلوب آموزش قرآنی 
تصریح می کند: دین مجموعه گزاره هایی است که در متون دینی 
آمده و تفسیر آن هم بر عهده عالمان برجسته و مورد وثوق این 
حوزه اســت. در آموزش و پرورش معموالً از دیدگاه های عالمه 
طباطبایی، شــهید مطهری، حضرت امام و تا حدودی آیت اهلل 
مصباح و آیت اهلل جوادی آملی استفاده می شود. اما دینداری فعل 
نفس است. نفس در فرایند کسب دینداری بر اساس ظرفیت های 
فکری، احساسی و عملی اش، خود را متعهد به دینداری می کند 
و هر چه این ظرفیت ها متحول شوند، ظرفیت های بیشتری برای 

کسب دینداری فراهم می شود.
دکتر نوذری ادامه می دهد: در کتاب ها از شعر، داستان و نقاشی 
استفاده شده ولی قواعدی که بر اساس آن کودک یک پیام دینی 
را درونی می کند رعایت نشده است. به عنوان مثال می خواهیم 
محبت خدا را آموزش دهیم، در این صورت پیش از ارائه هرگونه 
شــعر و قصه ای باید تجارب و مشاهدات کودک از محبت را در 
زندگی روزمره به سطح هشیار ذهن منتقل کرده و آنگاه از محبت 
خدا سخن گوییم و سپس از ابزارهای هنری دیگر استفاده کنیم.
او یادآور می شــود: در اهداف دوره های تحصیلی مصوب شورای 
عالی آموزش و پرورش وضعیت مطلوب دینداری مشخص شده 
است، اما مشکل اصلی در همین بخش است؛ چرا که در اهداف 

دوره های تحصیلی به ترتیب آگاهی از صفات خدا، آگاهی تحلیلی 
از صفات خدا و آگاهی اســتداللی از او هدف گرفته شــده و بر 
اساس آن ها کتاب ها تألیف شده اند، درحالی که آگاهی سه گانه 
تنها حوزه شناخت مفهومی را هدف گرفته نه شکل گیری ایمان 

و عبودیت.

 باید معلم دینی به »مدرسه به عنوان مربی« تغییر کند
این محقق با تأکید بر اینکه معلم مسلط به دانش های مرتبط با 
آموزش دین و دارای مهارت در تربیت دینی می تواند بســیاری 
از کمبودها و ضعف ها را جبران کند، می گوید: این به شــرطی 
است که در گزینش او دقت شده باشد. در وضعیت فعلی گرچه 

واحدهایی برای ایجاد دانش و مهارت معلمان در 
دانشگاه فرهنگیان پیش بینی شده ولی کتاب های 
مناســب برای آن تألیف نشــده و متنی تدریس 
می شــود که مبتنی بر دیدگاه هایی است که در 
موطن اصلی آن  یعنی کشورهای غربی هم دیگر 
استفاده نمی شود.او توضیح می دهد: در این کتاب 
بیان می شــود که بچه ها از ۱۱ سالگی می توانند 
مفاهیم دینی را درک کننــد، اما در دیدگاه های 
جدید اعتقاد بر این اســت که کودکان در سنین 
بین چهار تا ۶ سالگی یک نظریه شهودی درباره 
مفاهیم غیرمادی می سازند. امروزه دانش تحول 
دینداری در دنیا بسیار پیشرفت کرده اما متأسفانه 

در کشور ما و به خصوص در حوزه آموزش و پرورش به آن توجه 
نشده است.

عضــو هیئت علمی گــروه علوم تربیتی پژوهشــگاه حوزه و 
دانشگاه می افزاید: مجموعه این دروس نمی تواند هدف اصلی 
دینداری را محقق کند. به نظر می رســد اگر به جای گزینش 
اهداف پراکنده و گسترده، تنها بر یک هدف اساسی از همان 
پایه اول تمرکز شــود و همه ابزارهای آموزشی برای رسیدن 
به آن تدوین و طراحی شود، در پایان هر دوره می توان به آن 

هدف دست یافت.
دکتر نوذری در پایان می گوید: بر اساس این هدف ممکن است 
کودک یا نوجوان نمازخوان شــود، حجاب را رعایت کند، روزه 
بگیرد، پوشش مناسب داشته باشد، به مسجد برود ولی تا زمانی 
که درگیر با هویت یابی دینی نشده و خود چالش های سر راه را 
حل نکرده و التــزام و وفاداری خود را به خدا  ابراز نکرده، نباید 
خیالمان راحت باشد که ایمان در آن ها فعلیت پیدا کرده است. بر 
اساس این معیار بسیاری از فعالیت ها که در آموزش و پرورش و 
دانشگاه فرهنگیان انجام می شود شکل جدیدی به خود می گیرد. 
مهم ترین تغییرات این است که نقش مربیگری از معلم دینی به 
»مدرســه به عنوان مربی« واگذار می شــود و همه اجزا و ارکان 

مدرسه در این زمینه مسئولیت پیدا می کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از موانع موجود در دستیابی به اهداف دینداری در مدارس می گوید

مجموعه دروس دینی مدارس نمی تواند هدف اصلی دینداری را محقق کند

دنیاطلبی؛ مانع استکبارستیزی  مهر: آیت اهلل سید مصطفی موسوی اصفهانی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگویی به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار، درباره مفهوم استکبار گفت: استکبار از ماده کبر است که از همان واژه تکبر به معنای بزرگ بینی است. خوی 
استکباری یعنی آن خوی تکبر و بزرگ بینی و اینکه کسی خود را یک سر و گردن از دیگران باالتر ببیند. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: استکبار جهانی نیز به معنای کسانی است که خود را کدخدای جهان می دانند. می گویند ما باید همه کاره باشیم و دنیا همچون دهکده ای است که ما 

کدخدایش هستیم. آیت اهلل موسوی اصفهانی افزود: دنیاطلبی مانع استکبارستیزی است. این گونه افراد وقتی ببینند منافعشان در طرف دیگری است به دنبال منافعشان می روند نه دنبال استکبارستیزی.

تبیین گفتمان علمی انقالب در انجمن های حوزه با معرفی 2 هزار و 500 عنوان کتاب  معارف: مسئول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه گفت: طرح شناسایی آثار برتر و برگزیده با همکاری ۱۴ مرکز معروف و برتر علمی به همت انجمن های علمیه حوزه اجرا شد و محصول 
آن احصای ۳ هزار جلد کتاب در 2هزار و 500 عنوان در زمینه علوم انسانی و اسالمی بود. هم اکنون 20 انجمن علمی در حوزه علمیه قم فعالیت دارند که از جمله آن ها انجمن قرآن پژوهی و حدیث حوزه است.از سال قبل، طرح شناسایی آثار برتر و برگزیده را با همکاری ۱۴ مرکز 

معروف و برتر علمی شروع کردیم و این مراکز 2هزار و 500 عنوان کتاب را در ۳ هزار جلد برای ما فرستادند که شامل ۱2 هزار و 500 صفحه در 22 جلد می شود و با عنوان مجموعه »کتاب شناخت آثار برتر علوم انسانی و اسالمی« در ذیل گفتمان علمی انقالب به چاپ رسیده است.

بیانیه

در کتاب ها از شعر، 
داستان و نقاشی 

استفاده شده ولی 
قواعدی که بر 

اساس آن کودک 
یک پیام دینی 

را درونی می کند 
رعایت نشده است

بــــــرش

  اعزام ۱۰۰ کارشناس مهدوی برای سخنرانی در جشن بیعت

چرا برای امام حی تالشی نمی کنیم؟

فارس: دبیر ستاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور از برگزاری 
همایش »عهد جانان« با حضور 2 هزار طلبه معمم قم و با سخنرانی 
حجت االسالم قرائتی در شب شهادت امام حسن عسکری)ع( در 

مسجد مقدس جمکران خبر داد.
نشســت خبری عید بــزرگ بیعت بــا حضور حجت االســالم 
محمدصــادق کفیل؛ معــاون آموزش و پژوهــش بنیاد فرهنگی 
حضرت مهــدی موعود)عج(، حجت االســالم محمدرضا نصوری؛ 
معاون تبلیغ و اطالع رسانی مرکز تخصصی مهدویت، حجت االسالم 
محمد اسدی؛ دبیر ســتاد هماهنگی فعالیت های مهدوی کشور، 
علی اکبر رائفی پور؛ رئیس مؤسسه مصاف ایرانیان و مهدی دانش 
آشتیانی؛ مدیر فرهنگ و هنر مسجد مقدس جمکران صبح دیروز 

در خبرگزاری فارس برگزار شد.

 اعزام ۱۰۰ کارشناس مهدوی به سراسر کشور 
برای سخنرانی در جشن بیعت

براساس این گزارش، حجت االســالم محمدصادق کفیل، معاون 
آموزش و پژوهش بنیــاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( در 
این نشست اظهار کرد: بنای وجودی امام زمان)عج( بر ایجاد الفت 
است و دلیل تمامی اختالفات، نزاع ها و کشمکش های امروز کشور 
نیز سرگرم شــدن و دوری از امام است؛ در صورتی که دغدغه امام 
خمینــی)ره( و رهبر معظم انقالب بر اتحاد و همدلی بوده اســت 
که در این راستا امام زمان)عج( بهترین ریسمان متصل است. عید 
بیعت فرصت خوبی است تا پیمان و میثاقی برای همدلی و اتحاد 

بسته شود.

 چرا برای امام شهید این میزان تالش داریم اما 
برای امام حی نه؟

حجت االسالم محمدرضا نصوری، معاون تبلیغ و اطالع رسانی مرکز 
تخصصی مهدویت گفت: این مرکز در فضای محتوایی برنامه های 
مهــدوی مشــارکت دارد و مأموریت اصلــی آن ترویج و تعمیق 
آموزه های مهدویت براســاس معارف ناب اســت که متأسفانه در 

کشور ما به مباحث ترویجی کمتر پرداخته شده است.
وی با طرح این پرســش که چرا مردم در اربعین برای امام شهید 
گرد هم جمع می شــوند اما برای امام حی تالشی ندارند، تصریح 
کرد: برای امام شــهید شاهد نذر و وقف بسیاری هستیم، اما برای 
امام حی شاهد این اتفاقات نیســتیم، دلیل این است که معارف 
مهدوی تعمیق نشده است تا افراد، فرهنگ ادای دین به این موضوع 

را داشته باشند.

 جشن بیعت، یکی از راه های مقابله با انحرافات ۹ ربیع
معاون تبلیغ و اطالع رسانی مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه 
متأسفانه در روز 9 ربیع االول انحرافات بسیاری از سوی بدخوهان و 
دشمنان شکل گرفته است، تصریح کرد: بدعت ها و خرافاتی در این 
روز ایجاد شده است که ضربه های بسیاری را به دین می زند؛ یکی 
از راه های مبارزه با آن پررنگ کردن معروفی به نام آغاز امامت امام 
زمان)عج( و جشن بیعت است، زیرا یکی از راه های مقابله با منکر، 

تبلیغ معروف به جای مقابله مستقیم است.
وی افــزود: برنامه هایی همچون قمه زنی و یــا عیدالزهرا موجب 
ناراحتی بســیاری از شیعیان می شود اما مهدویت می تواند محور 
وحدت باشــد. در سال های گذشته طرح خاتم تا خاتم از 9 تا ۱۷ 
ربیع االول یعنی از آغاز امامت خاتم االوصیا تا میالد خاتم االنبیا را 
پیشنهاد داده بودیم که موفق نبود؛ امیدواریم بتوانیم با همتی مجدد 
این طرح را برای ســال های آینده اجرایی کنیم تا بتواند با اتفاقات 

خرافی برخورد کند.

 اجتماع ۲ هزار نفری روحانیون در مسجد مقدس جمکران
حجت االسالم محمد اسدی، دبیر ســتاد هماهنگی فعالیت های 
مهدوی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: این ستاد در سال 9۴ با 
دستور دفتر رهبر معظم انقالب با هدف ایجاد هم افزایی و جلوگیری 
از موازی کاری تشکیل شد که دارای ۵۰ عضو از وزارتخانه ها، نهادها 
و مؤسســات مختلف اســت و با ۱۰ کارگروه موضوعات مختلف 

مهدوی را بررسی و مدیریت می کند.
وی با بیان اینکه در مناسبت 9 ربیع االول توجه به موضوع امامت 
بسیار پررنگ است، گفت: در ایام غیبت ما رؤیت و ارتباط با ایشان 
را از دست داده ایم، اما امامت و والیت ایشان برقرار است، بنابراین 
در این ایام به این رویکرد امام زمان)عج( توجه ویژه ای داریم و براین 
اســاس برنامه هایی را برای اجرا به نهادها و سازمان های مختلف 
پیشنهاد می کنیم.اسدی با اشاره به حضور 2 هزار روحانی معمم در 
همایش عهد جانان در مسجد مقدس جمکران گفت: این همایش 
شب شهادت امام حسن عســکری)ع( در مسجد جمکران برگزار 
می شود که در آن حجت االسالم قرائتی سخنرانی خواهد داشت و 

بناست یکی از مراجع عظام تقلید نیز پیامی به آن ارائه دهد.

گزارش

  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حق ۱۳ آبان ادا نشده است

ائمه جمعه، عمارهای امروز انقالب اند

 قــدس: نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبــی، در جمع 
ائمه جمعه، با اشــاره به اینکه امروز وقت کار و بصیرت عمار 
اســت، گفت: رهبر معظم انقالب در بیاناتشان فرمودند »اَیَن 

َعمار« و آن عمارها شما هستید.
حجت االسالم والمسلمین سید علیرضا عبادی، صبح دیروز 
در نشست ائمه جمعه خراســان جنوبی با اشاره به ۱۳ آبان 
و روز مبارزه با اســتکبار جهانی اظهار کرد: ۱۳ آبان نســبت 
به دیگر ایام اهلل  سال، دارای جایگاه متفاوتی است، یعنی ۱2 
بهمن و 22 بهمن با همه عظمتش، محصول ۱۳ آبان است و 

این را نباید فراموش کنیم.
وی با اشــاره به اینکه انقالب اســالمی یک معجزه بود که با 
مبارزه و مقاومت بدســت آمد، افزود: از دیدگاه کارشناسان 
غربی و شــرقی هیچ انقالبی موفق نبوده اســت، اما انقالب 
اســالمی ایران در کمال ناباوری آن ها شکل گرفت و پس از 
۴۰ ســال تالشی که از روز اول توســط دنیای غرب و شرق 
و مرتجعین منطقه برای نابــودی این انقالب صورت گرفت، 
امروز می بینیم که جز شکست چیزی عاید دشمنانمان نشده 

است و این از برکات ۱۳ آبان است.
نماینــده ولی فقیه در خراســان جنوبی با بیــان اینکه باید 
به اهمیت ۱۳ آبان و شــیوه کار مبارزه با اســتکبار پی برد، 
خاطرنشــان کرد: بدترین خطری که در مقابل مکتب انبیا و 

اسالم قرار دارد، مکتب لیبرال دموکراسی است.
 حجت االســالم والمســلمین عبــادی تصریح کرد: اســالم 
بر اساس واقع گرایی، دارای پشتوانه مستحکمی است اما در 
مقابــل این تفکر، مکتب لیبرال دموکــرات غرب وجود دارد 

که همه آن پســتی است و این شــعار نیست، بلکه واقعیتی 
عریان است.

حجت االسالم والمسلمین عبادی مطرح کرد: بارها شنیده اید 
که در سیســتم مستکبران جهانی، تعبیری وجود دارد به نام 
پایــان تاریخ و این یعنی از آدم ابوالبشــر تاکنون، جریان ها، 
اشخاص، سیاســت ها و... متحول می شــوند، اما وقتی نوبت 
به حکومت لیبرال دموکراسی برســد، دیگر تغییری حاصل 

نخواهد شد.
وی گفت: وقتی تسلط مستکبران بر جهان تمام شد، ملت ها 
باید برده عمومی باشند و هر فردی که بخواهد یک میلیمتر 
از بردگی جلوتر آید، نابودش می کنند و نمی گذارند تغییری 

حاصل گردد.
نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی با بیان اینکه ۱۳ آبان 
یک فرصت بســیار بزرگ اســت اما حق ۱۳ آبان ادا نشــده 
و نمی شــود، گفت: شما دارای انقالبی هســتید که پشتوانه 
آن منطــق و از طرفــی دارای تاریخ معاصری هســتید که 
دســتتان در مقابل بیگانگان پر اســت، بنابراین باید تمامی 
 ســعی و تالشتان را برای نشان دادن ماهیت استکبار جهانی 

انجام دهید.
حجت االســالم والمســلمین عبادی با بیان اینکه دشمنان 
ماهیت خود را بیش از هر قلم، بیان و هنری نشــان داده اند، 
گفت: هیچ معنایی ندارد که دشــمنان به عهدشــان پایبند 

باشند، زیرا در تفکر آن ها، عهد به عنوان مکر مطرح است.
وی با اشــاره به اینکه ما نتوانســته ایم به مــردم، جوانان و 
نوجوانــان خــود، ۱۳ آبان را به صورت کامــل تفهیم کنیم، 
بیــان کرد: چــه در جمعیت و چه در شــعارها، قطعنامه ها، 
سخنرانی ها و تریبون های ائمه جمعه، حق ۱۳ آبان ادا نشده 

است.
نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبی مطرح کرد: آن فردی 
کــه می خواهد ۱۳ آبان را برای جمعیتی بیان کند، باید یک 
سال مطالعه داشته باشد و اسنادش را بدست آورد، سپس در 

بین مردم حاضر شده و حرف بزند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز 
وقت کار و بصیرت عمار اســت، گفت: رهبر معظم انقالب در 

بیاناتشان فرمودند »اَیَن َعمار« و آن عمارها شما هستید.
حجت االسالم والمسلمین عبادی مطرح کرد: شاخصه عمار 
بصیرتــش بود، بنابراین عمارهای امروز ائمه جمعه هســتند 

که باید با بصیرت خود مردم عزیز و جوانان را یاری دهند.
وی در پایــان گفــت: از بزرگ تریــن عبــادات، هدایــت و 
بصیرت افزایی در میان جامعه اســالمی و غیراســالمی است 

که امید است شما عمارها از این فضیلت برخوردار شوید.

اندیشه
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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 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای محمد حس��ین هنرموخر به ش��ماره ملی 0849630819 - خانم حمیده بیرونی کاش��انی 
به ش��ماره ملی 0491152698 - آقای حامد هنرموخر به ش��ماره ملی 0938163078 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم 
فاطمه بنفشه محبوب به شماره ملی 2296134149 به سمت بازرس اصلی و خانم حمیده رحمانی به شماره ملی 2282092031 
به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی انتخاب ش��دند. - روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647676(
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آگهی تغییرات شرکت کاسپین کام فرتاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 51902 و شناسه ملی 14003858296
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ96,8,27 به هیئت مدیره در خصوص افزایش س��رمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری 
صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته 
در نتیجه مبلغ 9500000000ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کسر گردیده و به حس��اب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 10000000000ریال منقسم به2000 سهم5000000ریالی 

با نام که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647778(
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آگهی تغییرات شرکت اعتماد تغذیه سالم جویمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1371 و شناسه ملی 14005892724
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره مورخ 1398,01,07 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حس��ن عس��کری به ش��ماره ملی 
0690470991 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - الهام جفائی به ش��ماره ملی 0910125775به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره- فهیمه جفائی به شمارملی 0919375448به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
ش��رکت از قبی��ل چ��ک ، س��فته ، ب��روات ، قراردادها و عقوداس��المی با امضاء آقای حس��ن عس��کری)رئیس هیئ��ت مدیره و                                               

مدیر عامل(و در غیاب ایشان خانم الهام جفائی)نائب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )647788(
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 آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,07,20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - ترازنامه و سود و زیان سال منتهی 
به 1397,12,29مورد تصویب قرار گرفت. 2- آقایان محس��ن بابازاده رش��وانلو به کد ملی 0943342831 به عنوان بازرس اصلی و 
صادق قدرتی به کد ملی 0943089514 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردید 3-اعضاء هیئت مدیره 
به مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مهدی رنجبر با کد ملی 0943704030 آقای حمید رضا صمدی با کد ملی 

0933958481 خانم مریم رنجبر با کد ملی 0920923216 4-روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649531(
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 آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,05,24 و نامه ش��ماره 2,71743 مورخ 1398,06,10 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای جواد میرزاده با کدملی 0919304281 به س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای غالمرضا سلیمی 
با کدملی 0569709822 به س��مت نایب رئیس و آقای غالمرضا ناصری با کدملی 0849321603 به س��مت عضو هیئت مدیره و منش��ی برای مدت 
س��ه س��ال انتخاب گردیدند. - کلیه اس��ناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته و برات و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت مدیرعامل و 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره آقای جواد میرزاده و نایب رئیس هیئت مدیره آقای غالمرضا س��لیمی و در غیاب رئیس و ی��ا نایب رئیس با امضای عضو 
هیئت مدیره آقای غالمرضا ناصری همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد . کلیه نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

و غالمرضا ناصری و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )649537(
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 آگهی تغییرات شرکت پیروز بام شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8625 و شناسه ملی 10380243899 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا حجازی 
کد ملی 5229033517 آقای مرتضی نگهبان کد ملی 5229740434 آقای مجید صباغ خراسانی کد ملی 0940392070 به 
س��مت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای علی مهمان نواز کدملی 0939700484 به سمت 
بازرس اصلی وخانم س��ارا اس��المی کدملی 0941817326 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )647685(
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قدس: نشســت صمیمی حجت االســالم سیدمهدی 
خاموشــی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و 
امور خیریه با فعاالن رسانه ای حوزه وقف در محل موزه 
ملی برگزار شد.در این نشست خاموشی در سخنانی با 
اشــاره به اهمیت رسانه در عصر حاضر گفت: رسانه در 
عصر حاضر یک قدرت است، چون نقش تعیین کننده ای 
در اجتماع مردم و حکومت ها دارد و می تواند چالش ها 
را پیش بینی و با نگاه نقادانه به دنبال اصالح امور باشد، 
البته نقد نه به معنــی تخریب بلکه به معنی اصالح و 

بهینه سازی موضوعات.
وی بــا بیان اینکه در عصر حاضر هــر فردی می تواند 
خبرنگار باشد، گفت: امروز با پدیده هایی مواجه هستیم 
که در آن هر فردی می تواند تولید کننده و دریافت کننده 
پیام باشــد و این یک پدیده جدید است که باید از آن 

در راستای اهداف تمدن سازی نظام اسالمی و پیشبرد 
اهداف نظام اسالمی در جورچین نظام جهانی استفاده 
کنیم.رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خبرنگاران را 
یک لشکر سایبری و فناورانه دانست و گفت: خبرنگاران 
می تواننــد قدرت نرم جمهوری اســالمی را در جهان 
افزایــش دهند و با این کار، غرب بــا وجود قدرت باال 
و ســلطه ای که دارد ممکن است در برابر یک رسانه و 
خبرگزاری ســر فرو بیاورد. باید خبرنگاران را این گونه 
ببینیم و باید شما برای پرچم جمهوری اسالمی، شهدا 

و رهبر معظم انقالب تالش کنید.
خاموشی با قدردانی از خبرنگاران فعال حوزه وقف گفت: 
اینکه شما مجاهدت های همکاران ما را در عرصه وقف 
و امورخیریه منعکس می کنید کار بزرگی است. بسیاری 
از کارمندان ما در ایــام اربعین بدون حقوق و حتی با 

مرخصی برای خدمت رسانی به زائران اعزام شدند و در 
واقع کار شما در انعکاس این حرکت جهادی همکاران 

ما در اوقاف کمک بزرگ و ایثار است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه سازمان 
اوقاف نسبت به دیگر سازمان ها تفاوت هایی دارد، گفت: 
ما در این سازمان باید به تعداد موقوفات منابع ببینیم و 
مصارف موقوفات هم بر اساس وقف نامه باشد، البته اگر 
وقف نامه به ما اجازه بدهد شــاید گاهی بتوانیم برخی 
مصارف را هــم به درآمد موقوفه اضافه کنیم. مثالً اگر 
در وقف نامه قید شــده باشــد صرف ایتام فالن شهر، 
می توانیم حومه آن شــهر را هم پوشش دهیم. به نظر 
من خبرنگاران باید موضوع وقف را به خوبی بشناسند، 
موقوفه ها را ببینند، وقف نامه هــا را مطالعه کنند تا با 
اطــالع و آگاهی کامل در این حــوزه به نگارش اخبار 

و اطالعات بپردازند.خاموشــی از تــالش اداره تحقیق 
سازمان اوقاف برای استخراج دقیق گردش کار موقوفات 
خبر داد و گفت: ما در این سازمان به صورت دقیق امور 
موقوفات را حسابرسی و بر اساس قانون، آن ها را به کار 
می گیریم. ساختارهای سازمان اوقاف بر اساس قانون و با 
اهداف تحقق دقیق نیات واقفان است، از این رو ضروری 
است خبرنگاران با ساختار فعالیت های مختلف سازمان 

اوقاف و امور خیریه به خوبی آشنا شوند.
خاموشی حمایت و کمک صاحبان ایده و فناوری توسط 
سازمان اوقاف را یکی دیگر از برنامه های سازمان دانست 
و گفــت: یکی از کارهای جدید ما در ســازمان اوقاف، 
توســعه موقوفات در حوزه های فناوری و علمی است و 
تالش می کنیم با کمک موقوفات دارای رونق و درگیر 
کردن آن ها بــا فعالیت های علمی در این زمینه نقش 
خوبی ایفا کنیم. این کار هم به تولید و اشــتغال زایی 
و هم بسیاری از مشــکالت اجتماعی کمک می کند. 
به عنوان مثال در اصفهــان کارخانه ای وجود دارد که 
قطعات خودرو تولید می کند، این کارخانه اشتغال بسیار 

باالیی ایجاد کرده و ســوددهی خوبی دارد که همه آن 
وقف است.وی به راه اندازی صندوق های قرض الحسنه 
اشــاره کرد و گفت: این کار یکی دیگر از فعالیت های 
مرکز امور خیریه است که با اولویت و نگاه به دهک های 
پایین جامعه و حل مشکالت آن ها قرار است گام بردارد 
و به زودی آغاز فعالیت صندوق های قرض الحسنه اعالم 

رسمی می شود.

معارف: آیت اهلل جــوادی آملی در شــرح هفتاد و 
نهمین کلمه قصار نهج البالغه گفت: گفتار و نوشتار 
حکیمانــه را هر جا دیدید اخذ کنید، نگاه نکنید که 
گوینــده این کلمه حکیمانه خــود عمل می کند یا 

نمی کند.
آیت اهلل جوادی آملی در جلســه درس اخالق خود، 
در ادامه سلسله مباحث شــرح نهج البالغه حضرت 
امیر)ع( به شــرح هفتاد و نهمین کلمه از مجموعه 
کلمات قصار نهــج البالغه پرداخت و گفت: حضرت 
ـی َکانَْت َفإِنَّ الِْحْکَمَة تَُکوُن  َـّ فرمود: »ُخِذ الِْحْکَمَة أَن
فِی َصــْدِر الُْمَنافِِق َفَتلَْجلَُج فِی َصــْدِرِه َحتَّی تَْخُرَج 
َفَتْســُکَن إِلَی َصَواِحِبَها فِی َصــْدِر الُْمْؤِمِن«؛ کلمات 
حکیمانه، رفتار حکیمانه، گفتار حکیمانه، نوشــتار 
حکیمانــه را هر جا دیدید اخذ کنیــد، نگاه نکنید 

که گوینده این کلمــه حکیمانه خود عمل می کند 
یا عمل نمی کند.

ایشــان در ادامه گفت: اینکه فرمودند: »انُْظْر إِلَی َما 
َقاَل َو اَل تَْنُظْر إِلَی َمْن َقال « فقط در مســائل علمی 
اســت، اما در مســائل تربیتی اگر کســی بخواهد 
دیگری را اســوه خود قرار دهد و به او دل بســپرد، 
در آنجا هم مسئله »انُْظْر إِلَی َما َقالَ « مطرح است و 
هم »انظر الی من قال«؛ هم ببیند که چه گفت، هم 

ببیند که چه کسی گفت.
این مفســر قرآن با اشاره به آیات نورانی قرآن کریم 
خاطرنشــان کرد: فرمــوده: »َفلْیْنُظِر اْلِنْســاُن إِلی  
َطعاِمِه« یعنی انسان وقتی کنار سفره نشست، غذای 
خود را نگاه کند که ســالم اســت یا سالم نیست؟ 
مسموم اســت یا نیســت؟ در ذیل این آیه روایتی 

از امام)ع( آمده که درســت اســت طعــام ظاهری، 
مشمول این آیه است اما منظور از طعام، تنها غذای 
ظاهری نیست؛ علم، غذای روح است و انسان علمی 
که فرامی گیــرد را نیز باید ببینــد از کدام دهان و 
از کدام قلم نشــأت گرفته اســت. بعضی از اذهان، 
گفتارها، رفتارها و نوشتارها به قدری حق و زیباست 
که خدا به آن ها قســم یاد می کنــد؛ »ن َو الَْقلَِم َو 
َما یْســُطُروَن« اما همه گفتارها، رفتارها و نوشتارها 
این گونه نیستند، از این رو انسان باید در این زمینه 

دقت کند.
آیت اهلل جوادی آملی افزود: حضرت در اینجا فرمودند: 
آنچه مربوط به باید و نباید یا بود و نبود مطلب علمی 
است، از هر راهی که شنیدید آن ها را بگیرید؛ اگر یک 
صنعت، صنعت خوبی است، نباید گفت حاال چون فالن 

کشور کافرند ما چرا این صنعت را از آن ها بگیریم؟ این 
علم، این صنعت، این هنر برای جامعه نافع اســت. ما 
که نمی خواهیم از نظر ســیره عملی خود را به آن ها 
َّی َکانَْت« ولو گوینده  بسپریم. بنابراین »ُخِذ الِْحْکَمَة أَن

خود عمل نکند.
این اســتاد اخالق در بخش دیگری از سخنان خود 
ابــراز کرد: حضرت نفرمود ارزش هر کســی به علم 
او اســت؛ علم چیز خوبی است، اما ارزش هر کسی 
به هنر او است، هنر چیســت؟ هنر، نفع رساندن و 
کار خیر کردن اســت؛ هم فعل َحَسن و هم احسان 
»قِیَمُة ُکلِّ اْمِرٍئ َما یْحِســُنُه« اینکه چقدر انســان 
می تواند به جامعه خیر برســاند؟ گاهی یک عمل یا 

یک حرف، کل جامعه را نجات می دهد.
این مرجع تقلید در پایان سخنان خود گفت: بعضی 
از گناهان  کفاره مشــخصی دارنــد، اما بعضی دیگر 
هیچ چیزی کفاره آن نیســت مگــر یک اصل و آن 
نُوِب ُذنُوباً اَل یَکفُِّرَها  اصل این اســت که »إِنَّ ِمَن الذُّ
َصــاَلٌة َو اَل َصْوٌم قِیَل یا َرُســوَل اهللِ َفَما یَکفُِّرَها َقاَل 

الُْهُمــوُم فِی َطلَِب الَْمِعیَشــة«، فرمود: هر گناهی را 
که با نماز و روزه حــل نمی کنند، بعضی از گناهان 
هســتند که کفاره آن ها فقط به فکــر مردم بودن 
است؛ کوشــش و تالش، فکر و فهم، که من چگونه 
این مشــکل مملکت را حل کنم، با اینکه همه چیز 
در این مملکت هســت چه کنم که عده ای ندزدند؟ 
چه کنم که عده ای اختــالس نکنند؟ راه را چگونه 

بر غارتگران ببندم؟ چقدر این کالم مبارک است!

خبرنگاران باید موضوع وقف را به خوبی بشناسند
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

گفتار حکیمانه را هر جا دیدید اخذ کنید
آیت اهلل جوادی آملی:

خبرخبر
      صفحه 4

آگهی دعوت ش�رکت مرتفع س�ازان س�پید 
شرق) س�هامی خاص – ش�ماره ثبت 42672 ( 

به شناسه ملی 10380584863
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم ش��رکت               
مرتفع سازان سپیدشرق  دعوت می شود تا در جلسه 
مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده که 
در روز س��ه ش��نبه مورخ  98/08/28 ب��ه ترتیب در 
س��اعت 9 و 10 صبح  در محل ش��رکت واقع در مش��هد 
بل��وار معلم بین معلم 18 و چهارراه معلم پالك 412 به 
کد پستی 9188853165برگزار می گردد ،  اصالتا و یا 

وکالتا حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- نقل و انتقال سهام 
2- افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره 

3- س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عمومی                
فوق العاده باشد.

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
1- انتخ��اب روزنام��ه کثی��ر االنتش��ار جه��ت درج 

آگهی های شرکت
2- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
4- س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده باشد
هیئت مدیره
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی واسع عصر شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 711 و شناسه ملی 10860203677

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,02,31 و نامه ش��ماره 4288 مورخ 
1398,06,23 انجمن صنفی ش��رکتهای حمل و نقل بین المللی خراس��ان رضوی تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : آقای جمش��ید علی پور به ش��ماره ملی 5539839064 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقای احمدگل آری به ش��ماره ملی 4432183438 به س��مت نائب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره و آقای علی علی پور به ش��ماره ملی 0790427869 به س��مت عضو هیئت 
مدی��ره و آق��ای فرهاد خاکس��ار معاونی��ان ) خارج از اعض��ا هیئت مدیره ( با ش��ماره ملی 
0945082101 به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند . کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور بانکی با امضاء مدیر عامل و احدی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود  .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تایباد )649523(
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کارت ماشین و برگ سبزسواری سیستم سایپا تیپ  
131SE مدل 1395 به رنگ سفید به شماره موتور

 NAS411100G3477601 و شماره شاسی M13/5593968
ب��ه ش��ماره پ��الک 64- 867ج35 مفق��ود گردی��ده 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد
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برگ سبز خودرو سواری سمند LXEF7  مدل 1397 
رنگ س��فید روغنی  شماره موتور 147H0412238 و 
شماره شاس��ی NAACJ1JE1JF420898 به شماره 
انتظام��ی 325 ص 85 ایران 74 ب��ه مالکیت مهین 
رس��ولی کنار دریا  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
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آگهی تجدید ارزیابی کیفی شماره ۹۸/5 )نوبت دوم(
مناقصه گذار: شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 

موضوع مناقصه: خرید 4 دستگاه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت و 4 دستگاه ترانسفورماتور کامپکت
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از شنبه مورخ 98/8/4 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98/8/16

setadiran.ir نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 3 بعد ظهر روز  شنبه مورخ 98/9/2

نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی: بارگذاری پاکات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مدت تحویل کاال: 12 )دوازده( ماه شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد 

حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی: 60
از مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

ش��رط الزم جهت ش��رکت در فرایند ارزیابی کیفی: مناقصه گر میبایست تولید کننده کاالی مورد مناقصه باشد و در صورت عدم 
ارائه پروانه بهره برداری و ظرفیت تولید، سایر مدارک وی نیز بررسی نخواهد شد. 

پیام مدیریت مصرف: 
با ترویج فرهنگ صرفه جویی ،صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنیم

م الف: 607 -شناسه آگهی647547
 روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان  
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98
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3

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم (
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 در فرایند ارج��اع کار:262.000.000 ریال ب��ا اعتبارحداقل3ماه 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 یکش��نبه مورخ 98/8/12 تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه 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 آب منطقه ای خراسان شمالی 
 شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 13 آبان  1398 6 ربیع االول 1441 4 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9101 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r!در افت و خیز تسهیالت بانکی
کارنامه تسهیالت دهی بانک ها در 6 ماه گذشته حکایت از پرداخت 3821/4 میلیارد 
ریال تسهیالت به بخش های اقتصادی کشور دارد که در مقایسه با دوره مشابه سال 
گذشته 789،3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. آنچه در تبیین این آمار دارای 
اهمیت است مقایسه آمار 6ماهه سال 97 با 98 است، توجه به جزئیاتی چون امهال 
تسهیالت بانکی که از سوی بانک در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت در قالب دیگری 
تبدیل به تسهیالت جدید می شــود یا تمدید وام ها مهم است؛ بنابراین مؤلفه های 
مهمی چون میزان صرف اعطای تســهیالت به شرکت های وابسته به بانک ها که به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم صورت می گیرد نیز می تواند تبیین کننده تأثیرگذاری 

تسهیالت دهی سیستم بانکی کشور به اقتصاد به خصوص بخش تولید باشد. 
بی تردید نمی توان تنها آمار میزان تسهیالت اسمی را در تحلیل تأثیرگذاری تسهیالت 
بانکی بر اقتصاد کشــور مورد بررســی قرار داد، چرا که میزان اعطای تسهیالت در 
ســال های مختلف معرف رشد یا عدم رشد تسهیالت بانکی و کمک سیستم بانکی 
به اقتصاد و تولید کشــور است. افزایش رشد قیمت ها در سال گذشته نیز مؤلفه ای 
است که در تحلیل های کارشناسی باید مورد بررسی قرار گیرد. افزایش رشد قیمت ها 
نزدیک به 42 درصد به صورت نقطه به نقطه در سال 97 در میزان اعطای تسهیالت 
نیز حائز اهمیت است؛ بر فرض مثال اگر اعطای تسهیالت رشد 10 درصدی داشته 
باشد با توجه به افزایش نرخ تورم می توان گفت میزان واقعی اعطای تسهیالت کاهش 

یافته است.
از منظر اقتصاد کالن در کنار تسهیالت اعطا شده به اقتصاد کشور این موضوع نیز باید 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد که چه مقدار از تسهیالت بانک ها در سال قبل و در 
6 ماهه جاری بازپرداخت شده است. با توجه به اینکه فرایند تسهیالت دهی بانک ها 
منجر به خلق پول می شــود، به این معنا که پولی که در اقتصاد خلق می شود منشأ 
آن وام ها و تســهیالت بانکی اســت؛ اگر دراین فاصله رشد نقدینگی از رشد تولید و 
سرمایه گذاری های بخش غیردولتی بیشتر بوده باشد این میزان از وام دهی که منجر به 
خلق پول و نقدینگی شده ممکن است به اقتصاد کمک نکند، یعنی اعتبار و نقدینگی 
ایجاد شده منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید نشده و تولید را با رشد منفی مواجه 
کرده است. این مسئله به معنای ایجاد تقاضا در اقتصاد است که تبعات تورمی به دنبال 
دارد، چرا که در عین اینکه به تولید کمکی نشده، قیمت ها دائم در حال افزایش بوده اند.

تولید آناناس و پاپایا در گلخانه ها 
اقتصاد نیوز: محمد علی طهماســبی، 
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در پاسخ به 
اینکه ظرفیت های موجود و برنامه توسعه 
برای آینده در بخش میوه های گرمسیری 
و نیمه گرمسیری چیســت، گفت: طرح 
تولید میوه های گرمســیری در گلخانه با 
اولویــت محصوالت پاپایــا، آناناس و موز 
انجام می شــود. وی گفت: براساس برنامه ششم توسعه برای میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری تا ســال 1400 در مجموع باید 7هزار و 770 هکتار طرح توسعه ای 
انجام شود. به گفته وی، طرح توسعه  آناناس در زیر سایبان در مناطق مستعد کشور 

نیز جزو برنامه است.

امکان پرداخت بدون استفاده از کارت های بانکی 
فارس: مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد گفت: امکان پرداخت بدون کارت 
بانکی و از طریق QR کد روی دســتگا ه های کارت خوان از طریق موبایل فراهم شد. 
محمدمهدی صادق ادامه داد: در این خدمت با استفاده از بارکد دو بعدی، مشتریان 
بدون استفاده از کارت می توانند از طریق نصب اپلیکیشن  ایوا روی تلفن همراه خود و 
اسکن این بارکد با موبایل در محل فروشگاه، پرداخت را انجام دهند و رسید به شکل 

پیامک و یا چاپ برای پذیرنده آماده می شود.

کمک های نقدی سه برابر شده ولی گره ای باز نشده

تسهیالت تولید یا بدهی در گردش؟!
 اقتصاد/ زهرا طوســی  در حالــی که اعتبار 
تخصیص یافته نظام بانکی به بخش تولید هر سال 
روند رو به رشدی را طی کرده است، تولیدکنندگان 
همچنان از کمبــود نقدینگی می نالنــد؛ آیا نحوه 
پرداخت و بازپرداخت تسهیالت، نحوه محاسبه سود 
و نوع قراردادها با صنعتگران و کشاورزان مشکلی دارد 
یا وامی که پرداخت می شود به جای کسب و کار در 

جای دیگری هزینه می شود؟
بنگاه های اقتصادی معموالً بــرای خرید مواد اولیه، 
ســرمایه گذاری در قالب توســعه، تعمیر و تجهیز 
و اســتفاده به عنوان ســرمایه در گردش به وام نیاز 
دارند. عبدالناصر همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید، برای این منظور، امســال 30هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به بخش های تولیدی می پردازد. 
از مبلغ وعده داده شــده همتی، در 6 ماهه نخست 
امســال 3821.4 هــزار میلیــارد ریــال )معادل 
382میلیاردو140میلیون تومان( وام پرداخت شده 
که 40.6 درصد به بخش خدمات رســیده و صنعت 
و معدن نیز 27.9 درصد از تســهیالت را از آن خود 

کرده است.

  بانک ها برای تولید چقدر وام می دهند؟
بررســی آمار تســهیالت پرداختی به تولید نشان 
می دهد که با کلید خوردن طرح رونق تولید در سال 
95 بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیالت به 24 
هزار واحد تولیدی داده شــده است و در هر یک از 
سال های 96 و 97 نیز اعتبار یکسانی معادل 20 هزار 
میلیارد تومان به 10 هزار واحد صنعتی پرداخت شده، 
امسال نیز این رقم به 30 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. همان طور که مالحظه می کنید اعتبار 
تخصیص یافته به بخش تولید از ســال 95 تاکنون 
افزایشی بوده  و بنا به آمار، نیمی از مجموع تسهیالت 
در این ســال ها صــرف تأمین ســرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی شده است.

  رکود در عین افزایش تسهیالت 
اکنون در مقابل یک پارادوکس قرار داریم؛ در حالی 
که اعتبار تخصیص یافته به بخش تولید و صنعت دائم 
افزایشــی بوده،  چرا تولید کشور رونق نگرفته است؟ 
رصد وضعیت موجود نشان می دهد که در حال حاضر 
بســیاری از تولیدکنندگان به بانک ها بدهکار بوده 
و برخی از آن ها به دلیل واردات کاالهای مشــابه و 

تعمیق رکود، توانایی بازپرداخت تسهیالت را ندارند. 
مطابق آنچه مرکز آمار نیز منتشر کرده در سال 97 
رشته فعالیت های گروه خدمات 0.02 درصد، صنعت 
9.6- و کشاورزی 1.5 درصد نسبت به سال قبل رشد 

داشته است.
آیا به گفته فرشاد مؤمنی »بانک مرکزی به نام تولید، 
وجوهی را اختصاص می دهد، اما نفس تخصیص غایت 
مسئولیت آن است« و دیگر از نظارت خبری نیست 
یا نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت، صنعتگران 
و کشــاورزان را اسیر مردابی از مشکالت می کند که 
تــوان بیرون آمدن از آن را ندارند؟ کارشناســان در 
گفت و گو با قدس به تبیین این موضوع پرداخته و به 

پرسش های ما در این باره پاسخ دادند.

 چرخش وام در نظام بانکی 
برای پرداخت بدهی 

سهل آبادی،  سیدعبدالوهاب 
صنعــت،  خانــه  رئیــس 
معــدن و تجارت ایــران در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار ما 
می گویــد: تســهیالتی که 

برای رونق تولید داده می شود، برای پرداخت بدهی 
تولیدکنندگان در حال چرخش در نظام بانکی است 

و پولی دست تولیدکننده را نمی گیرد.
وی توضیح می دهد: نظام بانکی با رقم تسهیالتی که 
به عنوان طرح رونق تولید مطرح می شود، تنها بدهی 
معوقه تولیدکنندگان را تمدید و به روز کرده و این را 
در لیست تسهیالت جدید منظور می کنند. این امر 
چند حسن برای بانک دارد، یکی اینکه بهره در بهره 
شده و تولیدکننده ای که مثالً 3 میلیارد بدهکار بوده 
است، با استمهال، باید4 میلیارد بازپرداخت کند و از 
طرفی نظام بانکی ایــن مابه التفاوت را به عنوان وام 

جدید قلمداد می کند. 
وی می افزاید: گاهی اعالم می شــود بیایید در ستاد 
رونــق تولیــد و اقتصاد مقاومتــی وام بگیرید ولی 
هیچ کس دنبال گرفتن وام نیســت، چون هر کسی 
وام بگیرد با بهره 24 درصد و با جرایمی که محاسبه 
می شود غرق در بدهکاری می شود؛ حال اگر در این 
شرایط، معوق داشته باشد که بدبخت می شود. تنها 
راه نجات این است که دولت با کمک مجلس و وزارت 
صمت، این بدهی را برای مدتی فریز کرده و نگه دارند 

تا یک فرصت برای تنفس تولیدکننده ایجاد شود.

قدرت وام دهی دولت؛کمتر از هزینه تولید 
دکتر محمــد نصر اصفهانی، 
اقتصــاددان و عضــو هیئت 
علمی دانشگاه علوم اقتصادی 
و مشاور عالی سابق وزیر علوم 
نیز در گفت وگو با خبرنگار ما 

به ریشه یابی این مسئله پرداخته و می گوید: با بررسی 
هزینه های تولید شامل مواد اولیه و واسطه ای الزم و 
هزینه نیروی انسانی که به واسطه تورم افزایش یافته 
،مشاهده می کنیم »شاخص قیمت تولیدکننده« یعنی 
نرخ تولید افزایش یافته است و چندین برابر شده است، 
حاال اگر به همان نســبت وام دهی به تولیدکنندگان 
افزایش پیدا کرده باشد، حداکثر می تواند نرخ تولید 
را پوشــش دهد ولی در واقع این نسبت کمتر است 
و افزایــش شــاخص تولیدکننده خیلی بیشــتر از 
قدرت وام دهی دولت اســت و در هر حال، نقدینگی 

تولیدکننده برای فعالیت دچار نقصان است.

 وام تولید کجا صرف می شود؟ 
این اقتصــاددان می افزاید: ممکن اســت برخی از 
تولیدکننده ها بخشی از این وام ها را در فعالیت های 
غیرمولد دیگــری هزینه کنند که کمکی به تولید 
نمی کند یا برای اینکه بهره بیشتری برای وام های 
معوق نپردازند، تسهیالت قبلی را به وسیله وام جدید 

تسویه می کنند و در حقیقت 
تنها اندکــی از وام جدید به 

فرایند تولید وارد می شود.
دکنر نصــر می افزاید: نکته 
دیگــری کــه در ایــن باره 
می شــود به آن توجه کرد 
این است که گاهی دولت یا 
نظام بانکی تصمیم می گیرد 
فالن مقــدار وام برای رونق 
تولید تخصیص داده شــود، 
ولی اغلب بیــن آنچه اعالم 

می شــود و آنچه در نهایت محقق می شود تفاوت 
قابل مالحظه ای وجود دارد؛ این موضوع بخشی به 
تولیدکننده ها مربوط می شود که نمی توانند از پس 
شروط دریافت وام بر آیند و بخشی هم به این دلیل 
اســت که اعتباری که اعالم می شود به این بخش 
اختصاص یافته در موارد دیگری مصرف می شــود 
و تنها درصــدی از آن صــرف وام دهی به فعاالن 

اقتصادی می شــود؛ این موجب می شود بین آنچه 
دولت اعالم می کند و نیازهای تولیدکننده شکافی 

وجود داشته باشد.

  بخش غیرمولد، سود تولید را می بلعد
وی بــا تأکید بــر اینکه به خاطر تــورم رکودی 
در جامعــه، بخش غیرمولد تمام ســود تولید را 
می بلعد، می افزاید: در شــرایط تورم رکودی که 
گاهــی حتی برای تولیدکننــده صرف نمی کند 
محصولش را برداشت کند، اگر محصولی بدست 
بیاید کشــاورز در نهایت می تواند آن را کیلویی 
500 تومان به واســطه اول بفروشد، ولی همین 
محصــول با چند هزار تومان اختالف به دســت 
مصرف کننده می رســد، یعنی سود تولید نصیب 
بخش غیرمولد اقتصاد شده است و 

دست تولید خالی مانده است.
وی با اشــاره به اینکــه این موضوع 
به اشــکاالت ســاختاری اقتصاد ما 
برمی گردد که تولید در کشور سودش 
پایین و در حد معیشت است و حاشیه 
سود نصیب واسطه ها می شود، افزود: 
در حالــی که هیــچ ارزش افزوده ای 
در این واســطه گری به اقتصاد اضافه 
نمی شــود از قبال درآمد ناشــی از 
افزایش قیمتی که نصیب این دالالن می شود رکود 
نیز تشدید می شود؛ به عبارتی یک دور تسلسل باطل 
اتفــاق می افتد که در اقتصاد بــه آن مارپیچ تورمی 
می گویند، بدین معنا که وقتی می خواهید مشکالت 
رکود را حل کنید، تورم ایجاد می شود و سیاست های 
تورم زدایی موجب رکود مرحله بعد می شــود و این 
وسط با وجود حمایت ها باز هم تولید قربانی می شود.

  ادامه تولید با یک سوم توان سال پیش!
عضــو  خالقــی،  آرمــان 
هیئت مدیــره خانه صنعت، 
معدن و تجــارت ایران نیز 
در گفــت و گو با خبرنگار ما 
می گوید که چند موضوع با 

هم این وضعیت را شکل داده اند. با توجه به افزایش 
قیمت و تورمی کــه روی داد، نیاز بخش تولید به 
نقدینگی افزایش چشــمگیری پیدا کــرد، به ویژه 
تولیدکنندگانی که مواد اولیه شــان را باید از طریق 
واردات تأمین می کردند بابت این کار تا ســه برابر 
هزینه کردند، یعنی ســرمایه در گردش مورد نیاز 
آن ها به سه برابر قبل رسید، اما تسهیالت داده شده 

به این مقدار افزایش پیدا نکرد.
خالقی می افزاید: معموالً بانک ها در آمارشان تمدید 
سرمایه در گردشی که در اختیار واحدها قرار دارد را 
به عنوان تسهیالت پرداخت شده محاسبه می کنند، 
یعنی پول جدیــدی به واحدهای تولیدی پرداخت 
نشده و بدین ترتیب نقدینگی که بنگاه اقتصادی نیاز 
داشــته به دستش نرسیده است و باید با توان یک 

سوم سال قبل به فعالیت خود ادامه دهد. 

»تخصیص« را با »پرداخت« اشتباه می گیرند
وی با اشاره به اینکه بانک باید 34 درصد تسهیالت 
خــود را به بخش تولید بپــردازد، تصریح می کند: 
اغلب تخصیــص را با پرداخت اشــتباه می گیرند، 
رقم تخصیص یافته در فرایند وام دهی باید به رقم 
پرداخت شــده تغییر پیدا کنــد. اینکه یک مرجع 
اعــالم می کند فالن مبلغ به تولید تخصیص یافته 
مهم نیســت، باید معلوم شود چه میزان از بنگاه ها 
توانســته اند مدارک مورد نیاز را آمــاده و این وام را 

دریافت کنند. 

تسهیالتی که 
برای رونق تولید 
داده می شود، برای 
پرداخت بدهی 
تولیدکنندگان در 
حال چرخش در نظام 
بانکی است !

بــــــــرش

خودروسازان عامل گرانی خودرو بودند؟      عصر خودرو: احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از اظهارات رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو که خودروسازان را عامل 
گرانی خودرو معرفی کرده بود، گفت: کسانی که افزایش یک میلیون تومانی یک خودرو در حال خروج از خط تولید و بازار را به خودروسازان نسبت می دهند، بگویند عامل شکستن حباب و کاهش ۱۰ میلیون 

تومانی همین خودرو در بازار آزاد که خودروسازان هیچ سودی از افزایش قیمت ها در آن ندارند، چه کسی بوده است؟

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس بانکی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابررای شماره139860301060003104هیئت اول/موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک ورامین تصرفات مالکانه بال مع��ارض متقاضی آقای علی حیدرمقصودی فرزند قنبرعلی 
بش��ماره شناسنامه40 صادره ازنهاوند درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت59/96 مترمربع 
پالک شماره1186 فرعی از12 اصلی واقع درقریه خیرآباد تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین 
ازمالکی��ت محمود صداقت محرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله15روزآگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 523ث/م الف  آ-9809873
تاریخ انتشارنوبت اول:98/8/13

تاریخ انتشارنوبت دوم: 98/8/28
ازطرف رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین

پی��رو آگهی نوبتی قبلی و بموجب مقررات م��اده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، 
تحدی��د حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده 

برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 11 قاینات

قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک 1270- اصلی
220 فرعی کبری اسدزاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در انتهای کوچه 
آذر 9 در روز 21 / 09 / 1398 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره های فوق الذکر به وس��یله این آگهی اخطار 
میگردد که در روز مقرر، ساعت 8 صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر 
ی��ک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباش��ند؛ مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د. و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان 
ام��الک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق م��اده 20 قانون ثبت فقط تا30 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد ش��د. و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی 
قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد 
و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور أخذ و به این اداره تس��لیم نمایند، در غیر این 
صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم و اداره ثب��ت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. آ-9809871 تاریخ انتشار: 1398/8/13
علی صفائی  فر 

رئیس  اداره ثبت  اسنادو امالک  قاین 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603004437مورخ 1398/06/28 هیئت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
مل��ک ناحیه 2 رش��ت، تصرفات مالکانه بالمع��ارض آقای محمد نوروزی فرزند قاس��معلی به 
شماره شناسنامه 9787 صادره از تهران درقریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر ساختمان  به مساحت 322/22  مترمربع پالک فرعی  38443 از اصلی 77 مفروز مجزی 
از پالک 874 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای امیرعلی 
حس��ن زاده محرز گردیده اس��ت ،. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 3655 آ-9809870
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 28 /1398/08
حسین اسالمی کجیدی  / مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره139860306010001956-1398/07/09 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم عصمت جهاني فرزند محمد بش��ماره 
شناس��نامه 197 صادره از چناران درشش��دانگ یک باب خانه به مساحت 287.85 مترمربع  
در شش��دانگ پالک419 فرعي از 168 اصلي بخش دو قوچ��ان واقع دراراضی کالته جانقلی  
خریداري از مالک رس��مي آقاي علی صفری نیت و مالکیت مش��اعی متقاضی  محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 139814406010000042  آ-9809337
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/13

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
  برابر راي شماره 139860306010002006-1398/07/15 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
مل��ک قوچان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا قاس��مي بردر فرزند بهبود 
بش��ماره شناس��نامه 215 صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130 
مترمربع در قسمتی از پالک شماره 169 اصلی بخش دو قوچان واقع در اراضی کالته مصطفی  
واز محل مالکیت ش��رکت تعاونی مس��کن تیپ دو ارتش قوچان  محرز گردیده اس��ت.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. کالسه 1397114406010000185  آ-9809340
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/08/13

عباس برق شمشیر
رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 98/983 مورخ07/11/ 98 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله نظري دوست فرزند فرض اله بشماره 
شناس��نامه 3397 صادره ازاس��دآباد  در شش��دانگ  یه قطعه زمین مزروعي آبي به مساحت 
12382/37 مت��ر مربع در قس��متي از پالک 66 جهت الحاق به ملک��ي دیگر متقاضي پالک 
66/578 اصلي واقع در اراضي  اس��دآباد خریداري با واس��طه از مالک رسمي  آقاي حاج علي 
هادي محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف  385( آ-9809381
تاریخ انتشار اول  98/07/28
تاریخ انتشار دوم  98/08/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 آئین نامه اجراء پرونده کالسه 9001384 )90/420(
بدینوس��یله آقای محس��ن اصغرزاده ها فرزند محمد ابراهیم بشناس��نامه 331 متولد 1329 و 
شماره ملی 0940323788 مدیون سند رهنی 114432- 86/6/10 تنظمیمی دفترخانه 56 
مش��هد ابالغ می گردد که پیرو اجرائیه صادره کالس��ه 9001384 )90/420( له بانک تجارت 
علیه محسن اصغرزاده ها و شرکت لوله سمنگان )سهامی خاص( بشماره ثبت 1077 و شرکت 
لوله س��منگان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1077 با توجه به تقاضای بستانکار مبنی 
بر ارزیابی مجدد با توجه به گذش��ت بیش از یکس��ال ششدانگ پالک ثبتی 50279 فرعی از 
27366 فرعی از 18429 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد توسط هیئت کارشناسان به مبلغ 
9/735/000/000 ریال )نه میلیارد و هفتصد و س��ی و پنج میلیون ریال( ارزیابی گردید که 

جهت اطالع اعالم می گردد. آ� 9809816 م.الف 204

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805170
بدینوس��یله ب��ه : - حمید خجس��ته مغنی نام پدر: غالم رضا ش��ماره مل��ی: 0941772527 
ش��ماره شناس��نامه: 122 ابالغ می گردد آقای جواد احمدنژاد ایدلیکی نام پدر: حسین شماره 
ملی: 0939028591 )بس��تانکار( به استناد یک فقره چک به شماره: 423258، تاریخ چک: 
1398/05/25 عهده بانک اقتصاد نوین اجرائیه ای تحت کالسه 9805170 به مبلغ موضوعات 
الزم االجرا: 30/000/000/000 ریال )سی میلیارد ریال( علیه شما صادر نموده است و چون 
برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله 
به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه 
جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری 

عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9809830 م.الف 205
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- اجتهادی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه برابر درخواس��ت 98/8489 م��ورخ 1398/07/11 آقای رض��ا عرفانی قیطانی 
مع الواس��طه مس��تند به وکالت نامه ش��ماره 235514 مورخ 1396/10/07 دفتر 67 مشهد از 
طرف خانم مرضیه عرفانی قیطانی استناد به دو برگ استشهادیه گواهی اعالم می دارد میزان 
یک س��هم مشاع از یازده سهم شش��دانگ پالک 157 فرعی از 21- اصلی بخش شش طرقبه 
ش��اندیز که به علت سهل انگاری مفقود شده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد مالکیت 
مش��اع مذکور از شش��دانگ پالک فوق الذکر ذیل ص 80 دفتر 49 از نام ابوالقاس��م عرفانی 
قیطانی برابر سند قطعی 185680- 1383/1/18 دفتر 67 مشهد بنام مرضیه عرفانی قیطانی 
ثبت و س��ند به ش��ماره سریال 277163 صادر و س��وابق ثبتی بیش از این حکایتی ندارد لذا 
به اس��تناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب یک 
نوب��ت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگه��ی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهل��ت مقرر و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9809831 م.الف 206
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 139804006092000046 له طیبه هزاره طرقبه فرزند 
عباس��علی ش��ماره ملی 0941569197 علیه مهدی موالئی فرزند موس��ی الرضا شماره ملی 
0935033688، به موجب گزارش مورخ 1398/07/06 کارش��ناس رس��می دادگستری یک 
واحد آپارتمان مستقر در پروژه مسکونی آفتاب واقع در بلوک 10 طبقه سوم واحد 12 به مبلغ 
3/000/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه ب��ه مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف م��دت 10 روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم 
نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9809832 م.الف 207
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی طرقبه شاندیز- سیدمحمود حسینی نژاد

آگهی اصالحی
احتراماً بازگشت به شماره روزنامه 9076- 98/7/9 و پیرو اطالع نامه برگزاری مزایده منتشر 
ش��ده در روزنامه قدس تحت ش��ماره 139804306092000095 موضوع کالس��ه اجرایی 

9708425 عبارت زیر در سطر 3 و 4 و 22 اطالح گردد:
سطر 3 و 4: »شماره پرونده 9708425« صحیح می باشد.

سطر 22:  »غالمرضا جلیلی باذل« صحیح می باشد. آ- 9809852
مدیر اجرا شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- زهرا تاهمای کالغ آباد

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای ایرج فرش��ته پور به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال در پرونده 
کالس��ه 382، پالک ثبتی ش��ماره 262 فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی رودکی 

شمالی 8- پ . 145 دارای عرصه به مساحت حدود 510 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 
267 مترمرب��ع ش��امل دو طبقه توقیف گردیده و به مبل��غ 57/500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت که در تاریخ 98/8/25 س��اعت 10 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام 
کیفری مش��هد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط 1 )دفتر 

کل( مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد.آ9809798
قیمت پایه 57/500/000/000 ریال می باشد.

دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب مشهد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 98/982 مورخ07/10/ 98 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله نظري دوس��ت فرزند فرض اله بش��ماره شناس��نامه 3397 
صادره ازاس��دآباد  در ششدانگ  یه قطعه زمین مزروعي آبي به مساحت 20914/90 متر مربع در 
قس��متي از پالک 66 جهت الحاق به پالک 66/578 اصلي واقع در اس��دآباد خریداري با واسطه از 
مالکان رسمي  آقایان مجید علیخاني و محمد هادي کمال محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت 
دو م��اه اعت��راض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. )م الف  383(

آ-9809382
تاریخ انتشار اول  98/07/28
تاریخ انتشار دوم  98/08/13

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  /   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603004250مورخ 1398/06/26 هیئت موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکان��ه بالمعارض آقای محمد رضا ن��وروزی گلوندانی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 2267 صادره از رشت در قریه الکان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر خانه به مساحت 416/06 متر مربع پالک فرعی 3376 از اصلی 38 مفروز مجزی 
از پالک 195 از اصلی 38 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می خانم اکرم 

نیک نژاد محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 3353  آ-9809353
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13 /1398/08
حسین اسالمی کجیدی / مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860318603004094مورخ 1398/06/23 هیئت موضوع قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم روشنک سیروس فرزند غالمحسین به 
شماره شناسنامه 2304 صادره از تهران در قریه فخب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر س��اختمان به مساحت 582/84 متر مربع پالک فرعی 1448 از اصلی 74 مفروز مجزی از 
پالک134 از اصلی 74 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای علی مهربان 

فخبی محرز گردیده است.
ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 3391   آ-9809354
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13 /1398/08 
حسین اسالمی کجیدی / مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه 13 آبان  1398 6 ربیع االول 1441 4 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9101 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

احتمال ارائه خدمات الکترونیکی اربعین در سال آینده      ایرنا: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: اربعین سال بعد با امسال از دو بُعد متفاوت خواهد بود؛ یکی افزایش جمعیت است که سال 
آینده تعداد زائران بیشتر خواهد شد و دیگری بحث اقلیمی است که با گرمای بیشتری مواجه خواهیم شد. وی از استانداران خواست برای اربعین آینده در مسیر پیاده روی ۸۰ کیلومتری نجف اشرف به کربال هر 

کدام چند کیلومتر را برعهده بگیرند. رحمانی فضلی همچنین از بررسی پیشنهادی در حوزه اربعین خبر داد و گفت: احتمال می دهیم بتوان خدمات اربعین سال آینده را الکترونیکی ارائه داد.

ممنوعیت فروش آنالین سیگار برقی در چین
فارس: بــه گزارش انگجــت، مقامات 
چینی از ممنوع شــدن فروش آنالین 
ســیگارهای برقی در چیــن به صورت 
موقــت خبر داده اند تا پس از بررســی 
دقیق تر موضوع تصمیم گیری نهایی در 

این زمینه به عمل آید.
چینی ها از جمله مشــتریان پروپاقرص 

سیگارهای برقی هستند و بسیاری از آن ها از طریق سایت های اینترنتی نیاز خود را در 
این زمینه تأمین می کنند، مقام های  چینی می گویند استفاده از سیگار برقی سالمت 
جســمی و ذهنی افراد و به خصوص اشــخاص کم سن و سال را به خطر می اندازد و 

نباید آن را به کار برد.
در سال های گذشته ادعا می شد مصرف سیگار برقی یا الکترونیکی خطر کمتری برای 
ســالمت انسان در مقایسه با سیگارهای عادی دارد، اما حاال مشخص شده این ادعا 
چندان صحیح نیست و مصرف سیگار الکترونیکی هم احتمال سکته قلبی، افسردگی 

و بسیاری از بیماری های دیگر را به میزان چشمگیری افزایش می دهد.
احتمال می رود چین در آینده در زمینه فروش ســیگارهای برقی و الکترونیکی در 
فروشگاه های این کشور نیز محدودیت های خاصی را وضع کند، بیش از 300 میلیون 
نفر از مردم چین سیگاری هستند بنابراین این کشور بازاری پررونق برای انواع سیگار 

محسوب می شود.

»تبعیض جنسیتی« در انگلیس
تســنیم: »دفتر آمار ملی« انگلیس روز 
سه شنبه اعالم کرد که اختالف حقوق بین 
زن و مــرد کارگر به صورت تمام وقت در 

انگلیس افزایش یافته است.
زنان مشغول به کار تمام وقت، 8.9 درصد 
کمتر از مردان حقوق دریافت می کنند در 
حالی که در ســال 2018، این رقم 8.6 

درصد بوده اســت؛ این اختالف در بین زنان و مردان باالی 50 ســال بیشتر است؛ 
اختالف دستمزد قابل تأملی به میزان 15 درصد وجود دارد.

»ایندیپندنت« بیان کرد که به گفته دفتر آمار ملی انگلیس، تفاوت در گروه های سنی 
باالتر تا حدودی ناشی از عدم حضور زنان در سمت های مدیریتی پردرآمد و احتماالً در 
کارهای پاره وقت است. شکاف کلی حقوق بین زن و مرد که شامل کارگران پاره وقت 
اســت، تقریباً دو برابر اختالف برای کار تمام وقت است؛ این میزان از 17.3 درصد در 
سال گذشــته به 17.8 درصد افزایش یافته است؛ دفتر آمار ملی تأکید کرد که این 
داده ها میانگین درآمد کارگران زن و مرد را در تمام مشاغل مقایسه می کند و تفاوت 

در میزان دستمزد بین زن و مرد در مشاغل یکسان را نشان نمی دهد.
در این گزارش آمده است که 43.3 درصد از کارمندان تمام وقت در سال 2018 شاهد 

کاهش دستمزد خود بوده اند! 

نقش ما در گسترش انتقال بیماری تک زیستی 
رهبر معظم انقالب اسالمی در تبیین سیاست های کلی »خانواده« بر این نکته تأکید 
کرده اند که تمامی سیاست های اجرایی در بخش های مختلف باید حول محور حفظ، 
تقویت، تحکیم و شکل گیری خانواده تحقق پذیرد، به این معنا که برنامه ریزان کشور 
در بخش های مختلف باید همه سیاست ها و برنامه های خود را بر مبنای محورهای 

مورد اشاره تنظیم کنند.
بر اساس تعریف دانش جامعه شناسی نخستین کارکرد منطقی خانواده پاسخگویی 
صحیح به نیازهای عاطفی زن و مرد است که می توان از آن به عنوان یکی از عوامل 
اســتحکام و آرامش بخش برای اعضای خانواده، پرورش استعدادها و تربیت صحیح 

نسل جدید یاد کرد.
حضور در کانون خانواده پس از مشغله های مختلف اجتماعی و خستگی های جسمی- 
روحی روزانه، امکان بازسازی و بازتولید کارکرد نقش های فردی و اجتماعی افراد را 
فراهم می سازد و اگر چنین فرایندی انجام پذیرد، خانواده نیز به عنوان یکی از عوامل 

مؤثر توسعه و پیشرفت کشور ایفای نقش خواهد کرد.
عالوه بر این، تشکیل خانواده به شکل گیری اقوام و در پی آن ایجاد همبستگی در 
جامعه منجر می شود. در هنگام بروز بحران ها، اقوام و خانواده های مختلف به یاری 
یکدیگر می شتابند و از همین روی معضالت گوناگون اجتماعی و یا اقتصادی در همان 

مراحل نخست شکل گیری از میان می رود.
تبادل افکار و آرا در میان خانواده ها در بسیاری از موارد از تشکیل پرونده های قضایی و 
ضرورت مداخله نهادهای رسمی و حکومتی پیشگیری می کند. عالوه بر این در سایه 
وجود خانواده اســت که تجربه های نسل پیشین به نسل های بعد منتقل شده و در 
نتیجه امکان بروز خطای تصمیم گیری افراد به میزان قابل مالحظه ای کاهش می یابد.

این در حالی است که متأسفانه در شرایط حاضر به دلیل تسلط تدریجی، آرام، پیوسته 
و البته با سرعتی نسبتاً باال، سبک زندگی غربی در کشور با وجود تجربه آسیب های 
آن در غرب، در حال بازتولید و انتقال به جامعه ایرانی اســت و همین مســئله به 
تخریب بنیان خانواده ها دامن می زند به ویژه آنکه ما زیرساخت  های الزم برای مقابله 
با این آسیب ها را در اختیار نداریم. به عنوان نمونه گذشته معماری و طراحی شهری 
ایران، بر اساس شناخت و تعامل همسایه ها با یکدیگر شکل می گرفت. چه بسا در 
سایه چنین رابطه ای و آن هم با وجود ایمان درونی افراد و نظارت عمومی ساکنان 
یک محله، فرصت های ازدواج و تشــکیل خانواده نیز به شکلی هدفمند و منطقی 
فراهم می آمد. اما با ورود معماری و شهرســازی غرب به کشور و سکونت  افراد در 
آپارتمان های 60 و 70 متری ، ساختار ارتباط همسایه ها با یکدیگر از هم گسست و 
با جابه جایی دائم آن ها رشــته ارتباطات اجتماعی محله ای نیز پاره شد و جای آن 
را رسانه های مدرن گرفت. فرایند این انتقال نیز نتیجه ای جز گسترش آسیب های 

اجتماعی در پی نداشت.
واقعیت آن است که در سه دهه اخیر نهاد خانواده در غرب به سرعت در حال تضعیف 
و نابودی است، اما برنامه ریزان این کشورها پس از چپاول و انتقال منابع ثروت و قدرت 
دنیا، سطح رفاه اجتماعی را به قدری باال برده اند که پس از پیدایش هر گونه فساد در 
این گونه کشورها، به سرعت مبادرت به نهادسازی برای آن می کنند تا از انعکاس آن 
در ظاهر جامعه جلوگیری کنند. اما با ورود برخی از آسیب های اجتماعی به کشور 
ما به دلیل نبود نهادسازی های زیربنایی الزم، آثار و پیامدهای ناشی از آن به شکل 

کاهش نرخ جمعیت در جامعه انعکاس می یابد. 
پدیــده ای همچون گرایش جوانان به تجردگرایــی و زندگی مجردی که باید آن را 
آسیبی اجتماعی برای جامعه محسوب کرد، یکی از پیامدهای ورود سبک زندگی 
غربی به کشور است که تا ریشه های آن را شناسایی نکنیم هر گونه اقدام برای مقابله 

با آن حکم مسکنی دارد که تأثیری در درمان بیماری نخواهد داشت.
گرچه تاکنون در زمینه شکل گیری خانه  های مجردی مطالعات میدانی عالمانه ای 
در کشور انجام نشده است تا به بررسی عوامل مهم معضالت خانواده در جغرافیای 
مختلف و چرایی گسترش بیماری تک زیستی بپردازیم اما نمی توان و نباید  از کنار 

چنین آسیب هایی بی تفاوت گذشت.
از همین رو باید احســاس مســئولیت فردی و اجتماعی را به تک تک افراد جامعه 
بازگرداند و با ترغیب جوانان به ازدواج و توصیه به خانواده ها برای آسان نمودن ازدواج 
فرزندانشان و شکل گیری خانواده، نقشی فعال در کاهش تجردگرایی در جامعه ایفا 
کرد.از سویی دیگر الزم است بر اساس توصیه رهبر معظم انقالب مسئوالن تمامی 
نهادها و ســازمان ها برنامه های خود را بر مبنای شکل گیری، تقویت و حفظ کانون 

خانواده تدوین کنند.
نهاد روحانیت نیز می تواند با تدبیری اساسی، احساس مسئولیت های فردی و عاطفی 
گذشــته را به خانواده ها بازگرداند. می توان از ظرفیت 300 هزار مسجد و 910 هزار 
مدرسه در کشور برای توســعه و تبلیغ ارزش های اسالمی همچون ازدواج آسان و 
دوری از تجمل گرایی بهره گرفت و با این تدبیر تا حد امکان جامعه را از هجمه سنگین 

نظام غرب و سبک زندگی غربی مصون ساخت.

 جامعه/اعظم طیرانی   نسیم، سعیده، آرزو، 
سپیده، کاظم، شهروز، امیرعلی و چند اسم دیگر 
که هدف از ذکر آن ها صرفاً واقعی بودن هویت هایی 
است در زیر پوست شهرهایمان و نه ساختگی بودن 
نامشان.  جوان هایی که برای گریختن از دغدغه های 
کوچک و بزرگشان زندگی مجردی را به بودن زیر 

سقف خانه پدری ترجیح داده اند.
ما هم تعدادشــان را دقیقاً نمی دانیم. با وجود آنکه 
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه امالک تهران 
به ما می گوید: آمــاری از تعداد خانه های مجردی 
ندارد و تا امروز تحقیقی در این خصوص انجام نشده 
اســت اما پیش از این؛ برخی نیز از زندگی مجردی 
30درصد از جواناِن شهرهای بزرگی همچون تهران، 
تبریز، اصفهان، مشهد، اهواز و شیراز خبر داده بودند.
محمود گلزاری، معاون وقت ساماندهی امور جوانان 
وزیر ورزش و جوانان نیز پنج سال پیش از این گفته 
بود: »در حال حاضر بیش از 10میلیون جوان ایرانی 
مستعد و دارای شرایط ازدواج هستند اما به صورت 

مجردی زندگی می کنند«.
در عین حال آنچه اهمیت دارد صرف نظر از تعداد 
جوانــان مجرد و خانه های مجردی، چرایی انتخاب 
این شــیوه از زندگی و تبعات ناشی از آن است که 
کوشیده ایم در ضمن این گزارش به آن پاسخ دهیم.

 زندگی با تنهایی
استادیار  محمدتقی کرمی، 
اجتماعی  علوم  دانشــکده  
دانشــگاه عالمه طباطبایی 
در تعریف خود از خانه های 
مجرد  می گویــد:  مجردی 

زیستی موضوعی است مدرن و در عین حال ناسازگار 
با فرهنگ و جامعه  ما، اما معنایش این نیســت که 
این ناسازگاری ادامه پیدا می کند. یعنی ما در عین 
حال که این پدیده را وارداتی و به اصطالح میهمان 
می دانیم، اما میهمانی است که در یک چرخش دارد 
تبدیل می شود به میزبان که افقی غیر از زندگی در 

انزوا و تنهایی ندارد.
دکتر کرمی با اشــاره به دالیل گسترش خانه های 
مجردی در جامعه  می افزایــد: اگرچه نباید علل و 
عوامل عمومی را نادیده گرفــت، اما یکی از دالیل 
مهم این سبک زندگی، تغییر نظام ارزش هاست. به 

عنوان نمونه روحیه جمع گرایانه که یک نظام ارزشی 
است، تبدیل به روحیه  فردگرایانه و متفرقانه می شود. 
اینکه در گفتمان مدرن، خواست فردی بر خواست 
جمعی تقدم دارد، تأثیرهای خــودش را این  گونه 

نشان می دهد.

  مضیقه ازدواج 
وی دومین عامل گســترش خانه های مجردی در 
جامعه  را مسئله  »مضیقه  ازدواج« می داند و توضیح 
می دهد: مضیقه  ازدواج یعنی فراهم نبودن فرصت 
ازدواج ایده آل برای یک دختر یا پســر و اینجاست 
که ناخواسته به زندگی مجردی تن می دهند. اینکه 
می گویم زندگی مجردِی ناخواســته، یعنی ممکن 
اســت در شــروع یک عالقه و انگیزه ای باشد که 
بخواهند مستقل باشــند، اما در ادامه کم می آورند 
و آرزو می کننــد ای  کاش یــک زندگی خانوادگی 
داشتند. به طوری که در اغلب پژوهش هایی که در 
این زمینه انجام شــده به این مسئله رسیده ایم که 
جوانانی که خانه  مجردی داشتند، آرزویشان داشتن 
خانواده ای آرام و دلنشــین بوده و این مهم نشــان 

می دهد زندگی مجردی بــرای جوانان ما- به ویژه 
دختران- یک زندگی تحمیلی است.
به گفته دکتر کرمــی عامل مهم 
دیگر، از  بین  رفتــن خانواده  مبدأ 
است. در برخی مواقع خانواده  مبدأ 
جوانان از بیــن رفته یا وجود دارد، 
ولی حمایت نمی کند- یعنی پدر 
و مادر هر دو هستند، اما به دالیل 
عاطفی یا اقتصادی، فرزندشــان را 
طرد می کنند- مجردزیســتی به 
آن ها تحمیل می شود و مجبورند 

به پانســیون ها و خانه های مجــردی رو بیاورند. به 
هر دلیل این پدیده ها موجب می شود که به  تدریج 
پدیده  تجرد زیستی یا خانه ها ی مجردی ناخواسته 

در کالنشهرها رو به افزایش باشد.

 آسیب ها و تهدید های تک زیستی 
این پژوهشگر اجتماعی در پاسخ به این پرسش که 
چه آسیب هایی این افراد و جامعه را تهدید می کند، 
می گوید: خانه از گذشته تاکنون به عنوان مسکن، 

یعنی محل ســکون و آرامش شناخته  شده است. 
نخســتین پیامد دوری این افراد از خانه و خانواده 
این اســت که از موقعیت خود 
احساس آرامش و رضایت ندارند 
و به لحاظ شهروندی نیز شهروند 
درجه دوم محسوب می شوند که 
جامعه آن ها را جدی نمی گیرد. 
نکته  ســوم نیز احساس ترس و 
خألهای عاطفی است. همه افراد 
نیاز به محبت پــدر، مادر، برادر، 
خواهر و محبت جنس مخالف 
دارند وقتی هر کدام از این ها نباشد، فشار نبودنش 

بر آن بخشی که هست متمرکز می شود.

 عوامل تأثیرگذار 
در گسترش خانه های مجردی 

دکتر کرمی با اشــاره به راهکارهایــی برای دفع 
آفت های زندگی در خانه های مجردی و اینکه چگونه 
می توان این پدیده را کنترل کرد، اظهار می دارد: ما 
سه مسئله  مهم ازدواج، اشتغال و تحصیل را پیش رو 

داریم که مرجع رفع هر سه باید خانواده باشد. یعنی 
هیچ  گاه نباید این فضا را به وجود آوریم که جوان 
برای حل مشکالتش از خانواده  مبدأ فاصله بگیرد؛ 
حاال چه فاصله  فیزیکی، چــه فاصله  اقتصادی یا 
فرهنگی. این ها نشان می دهد که متأسفانه تاکنون 
در بحث  توسعه به مسئله  خانواده کم توجه بوده ایم، 
در حالی که بایــد از خانواده حمایت کنیم و نه از 
افراد. باید خانواده را توانمند کنیم تا جوانان احساس 
کنند که باید با خانواده هایشان مسائلشان را پیش 
ببرند و حل کنند. همچنین ایجاد توسعه متوازن 
در همه مناطق کشور ضروری است و این درست 
نیست که پایتخت علم، فرهنگ، سیاست و اقتصاد 
کشور تهران باشــد و مردم هجوم ببرند به چنین 
شــهری. باید امکانات به گونه ای توزیع شــود که 
به عنوان مثال من که معلم دانشــگاه هستم، اگر 
بخواهم در یک شــهر کوچک معلم دانشگاه شوم، 
احســاس نکنم که به لحاظ موقعیت علمی عقب 
افتاده ام یا آنکه پزشــک یا مهندس شده احساس 
نکند در یک شهر کوچک نمی تواند به دستاوردهای 
علمی، فنی و اقتصادی برســد، زیرا این مســئله 
یکی از عوامل مهاجرت جوانان به تهران و ســایر 
کالنشهرهای کشور و در پی آن گسترش خانه های 

مجردی شده است. 

 رغبت جوانان به ازدواج افزایش یابد 
علی کرد، عضو کمیسیون 
نیز  مجلــس  اجتماعــی 
گسترش پدیده تنهازیستی 
را عامــل مؤثــر کاهــش 
نســبت  و  می داند  ازدواج 

به افزایــش تمایل جوانان بــه زندگی مجردی 
هشدار می دهد. به گفته وی بیکاری و مشکالت 
اقتصادی می تواند یکــی از عوامل مؤثر در روی 
آوردن جوانان به ســمت زندگی مجردی باشد، 
بنابراین ضرورت دارد دولت برای رفع مشکالت 
اقتصادی و بیــکاری جوانان گامی جدی بردارد 
و زمینه ازدواج آســان را برای آن ها فراهم کند؛ 
چراکه برخــی از جوانان به هیــچ وجه از پس 
تأمین هزینه های زندگی مشــترک برنمی آیند 
و بــه همین دلیل تمایلی بــه زندگی متأهلی و 

ازدواج از خود نشان نمی دهند.

قدس علل گرایش جوانان ایرانی به خانواده تک نفره را بررسی می کند

زندگی مجردی؛ انتخابی خودخواسته یا تحمیلی؟

»مجرد زیستی« 
موضوعی است 

مدرن و در عین 
حال ناسازگار با 

فرهنگ و جامعه  ما 

بــــــرش
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سامانه پیامکی

                                                                                                                                          
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

دستچین

99 درصد شرکت های ایرانی روان شناس ندارند
تسنیم: مرتضی رحیمی، مدیر عامل شبکه اجتماعی »سروش پالس« 
می گوید: تقریباً در 99درصد شــرکت های ایرانی هیچ حضوری از 
جامعه شناس، فیلسوف فناوری و روان شناس نیست، این در حالی 
اســت که در پیام رســان هایی مثل تلگرام و اینستاگرام این ساز و 
کارها تعریف شــده است و این مسئله را می توانید از ذائقه سازی ها 

و مهندسی های نرمی که در جوامع انجام می دهند، متوجه شوید.

آیا اوقاف ثروتمندترین سازمان دولتی کشور است؟
میزان: مهدی پنــدار، معاون بهره وری اقتصــادی موقوفات و 
بقاع متبرکه ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور در پاسخ به 
این پرســش که آیا صحت دارد ســازمان اوقاف ثروتمندترین و 
پردرآمدترین سازمان دولتی کشور است؟ گفت: نمی دانیم چطور 
حساب کرده اند. درآمد موقوفات حدود یک هزار میلیارد در سال 

است در مورد بقاع هم عدد کمتری از موقوفات است.

9 مدرسه ایرانی خارج از کشور تعطیل شد
ایلنا: غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل و  مدارس خارج 
کشور گفت: امسال تعداد 13هزار و 750 دانش آموز در مدارس خارج 
کشور نام نویســی کردند. البته تعدادی از مدارس به خاطر کاهش 
تعداد دانش آموز تعطیل شــدند. به عنوان مثال 9 مدرسه خارج از 
کشور به دلیل اینکه تعداد دانش آموزانش زیر هفت نفر بود، تعطیل 

شدند، پس به این خاطر نبوده که کمبود معلم داشته باشیم.

ورود دیوان محاسبات به طرح رتبه بندی معلمان
تسنیم: اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان 
اینکــه در صورت ادامه تعلل و تأخیر دولــت برای اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان، دیوان محاســبات به این قضیه ورود می کند 
اظهار کرد: تأخیر در اجرای این طرح در حقیقت یک نوع تبعیض 
اداری و اســتخدامی بین کارکنان دولــت بوده و مصداق نادیده 

گرفتن حقوق فرهنگیان است.

حذف مدارس شاهد با مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی 
مهر: محمدحســن کاویانی راد، معاون آموزش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران می گوید: مدارس شــاهد توسط اساس نامه شورای عالی 
شاهد تأسیس شده است و این شورا زیرمجموعه شورای عالی انقالب 
فرهنگی است و مصوبات آن به صورت قانون رسمی است. در نتیجه 
حذف مدارس شــاهد توسط مجلس امکان پذیر نیست و منوط به 

مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی است.

»سالمت« را سیاسی نکنید
ایسنا: مهندس موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
برخی جریان های سیاسی به اشتباه می گویند بیمه رایگان حذف 
شده است اما این گونه نیست. بیمه رایگان با اقتدار و توان قبل ادامه 
خواهد داشــت اما کسانی که تمکن مالی دارند باید خودشان وجه 
بیمه خود را پرداخت کنند. امیدوارم سیاسیون بدون اینکه سیاست 

را وارد حوزه سالمت کنند، به دنبال رفع مشکالت آن باشند.

مصرف »23هزار میلیارد تومان« دارو در یک سال
تســنیم: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت 
گفت: در ســال 97 در کشــور حدود 23هزار میلیارد تومان 
دارو مصرف شــده و به عبارتــی 17درصد از کل هزینه  های 
سالمت، مربوط به دارو است اما در حوزه توزیع، 61درصد از 
داروی مصرفی کشــور از جیب مردم تأمین می  شود که باید 

در این باره چاره  اندیشی کنیم.

جای خالی اسناد النه جاسوسی در کتاب های درسی
ایرنا: حجت االســالم علی ذوعلــم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش و پرورش به تأکیدات رهبر 
معظــم انقالب مبنی بر اهمیت ورود اســناد النه جاسوســی به 
کتاب های درســی اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت سه سال از 
منویات ایشان، اقدام جدی برای ورود مضامین مهم این اسناد به 

کتاب های درسی صورت نگرفته است.

کتاب درسی جای معرفی اندیشه های اشخاص نیست!
ایسنا: کوروش امیری نیا، معاون دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی 
و متوسطه در پاسخ به موارد مطرح شده نسبت به کتاب های درسی 
فارسی گفت: کتاب درسی جایی برای معرفی اندیشه های اشخاص 
خاص نیســت که منتهی به سهم خواهی افراد باشد. متن دروس با 
تشخیص شورای برنامه ریزی درسی، نتایج ارزشیابی پایانی و مکاتبات 

دبیران در چند سال یک بار حذف، اصالح یا افزوده می شود.

خانه و خانواده

رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران:
 مرگ و میر سالمندان 

در جنس مذکر بیشتر است
 میزان  محمدجالل عباســی شــوازی، رئیس 
انجمن جمعیت شناســی ایران گفت: معموالً در 
جامعــه، در بدو تولد 105 پســر در مقابل 100 
دختر به دنیا می آیند. اما به دالیل مختلف، مرگ 
و میر پسران بیشتر از دختران است بنابراین تعداد 

به تعادل می رسد.
وی افزود: در ســنین سالخوردگی دوباره مرگ و 
میر مردان بیشــتر از زنان خواهد بود، در نتیجه 

تعداد زنان میانسال بیشتر از مردان است.
عباسی ادامه داد: آمار بدو تعداد در برخی کشور ها 
متفاوت اســت. به عنوان مثال در ازای هر 120 
پســر، 100 دختر به دنیــا می آید. همچنین در 
کشور هایی مانند چین و هند، تبعیضات جنسیتی 
وجــود دارد. وی ادامه داد: در کشــور ما به دلیل 
انباشته شدن امکانات و ایجاد موقعیت های کاری 
متفاوت، پسران بیشــتر از دختران از روستا ها به 
کالنشــهر ها مهاجرت می کنند که موجب ازدیاد 

جمعیت مردان در شهر های مقصد می شوند.

آموزش

مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم:
 دانشجویان سنواتی

 باید شهریه بپردازند
 ایرنا  مدیرکل دفتــر برنامه ریزی آموزش عالی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه 
دانشجویان سنواتی باید برای دوران سنوات خود 
شــهریه بپردازند، گفت: بر اســاس پرونده های 
کمیسیون موارد خاص، تعداد این دانشجویان در 
دانشگاه های دولتی در یک سال کمتر از 300 نفر 

است.
محمدرضــا آهنچیــان گفت: یک دانشــجوی 
کارشناسی در هشت نیمسال باید تحصیل خود را 
به پایان برساند و با کم کاری یا مسائل غیرمترقبه 
و خارج از اراده، تحصیل از روال تعریف می شــود 
که این دانشجو باید بپذیرد به طور مستقیم هزینه 

سربار برای جامعه ایجاد می کند.
وی گفت: افزایش یافتن هشــت نیمسال رایگان 
به 9 یا 10 نیمســال اضافه خســارت هایی برای 
دانشگاه ها و کشور ایجاد می کند که این موضوع 
باید جریمه داشته باشد همان طور که افراد حین 

تخلف در رانندگی جریمه می شوند.

حقوقی و قضایی

رئیس امور شوراهای حل اختالف:
۲ هزار نفر از کارکنان شوراهای 

حل اختالف بیمه نیستند
 آنا   حجت االسالم حکمتعلی مظفری، رئیس 
امور شــوراهای حل اختــالف درباره وضعیت 
کارکنان این شــوراها گفت: سال گذشته 65 
درصد مبالغ واریزی به حســاب خزانه دولت 
به شــوراهای حل اختالف بازگشت داده شد 
و دولت بر اســاس قانون باید 100درصد این 
مبالغ را به شــوراهای حل اختالف بازگشــت 
می داد و این اتفاق در ســال جاری نیز صورت 
گرفتــه و تاکنون در 6 ماهه ابتدایی امســال 
حدود 39 درصد از مبالغ به حســاب شــورا 
بازگشــته است و امیدواریم ســازمان برنامه و 
بودجه تمام مبالغ را به شوراهای حل اختالف 
برگردانــد؛ چراکه بخشــی از پاداش ها از این 
مبلغ تأمین می شــود و ما حــدود 535 هزار 
تومان پاداش را برای کارکنان در نظر گرفتیم 
از طرفی در حــال حاضر 2هزار نفر از اعضای 
شــوراهای حل اختالف بیمه نیســتند و باید 
مشکل این افراد نیز با کمک دولت حل شود.

زیارت

فرمانده قرارگاه اربعین حسینی:
بازگشایی مرز مهران به شرایط 

داخلی عراق بستگی دارد
 آنا  فرمانــده قرارگاه اربعین حســینی نیروی 
انتظامی درباره زمان بازگشایی مرز مهران گفت: 
این موضوع به شــرایط داخلی عراق و نظر وزارت 

کشور و خارجه این کشور بستگی دارد.
سردار محسن فتحی زاده، درباره زمان بازگشایی 
مــرز مهران گفت: این موضوع به شــرایط عراق 
بستگی دارد و وزارت کشــور و وزارت خارجه در 

این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.
فرمانده قرارگاه اربعین حسینی نیروی انتظامی 
درباره رفع کاســتی ها در مرزهــا و آمادگی برای 
پذیرایی برای اربعین سال آینده خاطرنشان کرد: 
نیروی انتظامی در هــر زمینه ای آمادگی کمک 
به زائران را دارد و امسال نیز برای خدمات رسانی 
اقدامات خوبی انجام داده شد. فتحی زاده همچنین 
یادآور شد: امسال نسبت به سال گذشته مشکالت 
کمتری داشتیم؛ اما اشکاالت هنوز باقی است و در 
راســتای رفع آن تالش  زیادی می شود تا زائران 

اربعین در سال آینده مشکلی نداشته باشند.

میراث فرهنگی

نایب رئیس فراکسیون مستقلین والیی:
میزان گردشگران ورودی به 

کشور ۵۰درصد رشد کرده است
 خانه ملت  نایب رئیس فراکســیون مستقلین 
والیی مجلس گفت: میزان گردشگران ورودی در 
سال گذشته 52 درصد رشد معادل 7 میلیون و 
800 هزار نفر داشته، همچنین گردشگران ورودی 
در 6 ماهه نخست سال جاری نیز 27 درصد رشد 
کرده است. غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی تصریح 
کرد: ســند توسعه گردشگری کشور و همچنین 
سند برند ملی گردشگری کشور تدوین شده که از 
سند برند ملی گردشگری کشور در دهه فجر سال 

جاری رونمایی می شود.
وی با بیان اینکه کشور ایران با ثبت هشت شهر 
و دو روســتا در حوزه صنایع دستی رتبه نخست 
جهانی را کسب کرده است، گفت: در حوزه میراث 
فرهنگی اجرای بیش از 4هــزار پروژه عمرانی با 
اشتغال 25هزار نفر و واگذاری 69پروژه  به بخش 
خصوصی به حجم 146 میلیارد تومان در دستور 
کار وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 

دستی قرار دارد.

فراسو

یادداشت
 دکتر حسن بنیانیان
   مسئول کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی

صفحه جامعه
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر
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سومریه نیوز: عادل عبدالمهدی نخست وزیر 
و فرماندهــان امنیتــی عراق در نشســتی 
مشترک، عملکرد سازمان های امنیتی برای 
حفظ امنیت و ثبات کشــور و انجام وظایف 
نیروهای امنیتی بر اســاس دســتورات الزم 
در زمینه حمایت از جان تظاهرات کنندگان 

مسالمت جو را بررسی کردند.
تاس: مسئوالن شهر »درسدن« آلمان به دنبال 
رواج عقاید نازی ها و افزایش اسالم هراســی 
و بیگانه هراسی در این شهر، اعالم »وضعیت 

اضطراری« کردند.
سی ان ان: در الیحه بودجه سال آینده وزارت 
دفاع آمریکا، میزان بودجه پنهان پنتاگون با 
رشــد ۶ درصدی به حدود ۷۶ میلیارد دالر 
رسیده است. همواره بخشی از بودجه وزارت 
دفاع آمریکا به فعالیت های سری اختصاص 
دارد و حتی نماینــدگان کنگره نیز از محل 

هزینه کرد این بودجه اطالعی ندارند. 
العالم: شبه نظامیان کرد می گویند واشنگتن 
قصد دارد در منطقه »قامشــلی« ســوریه ۳ 
پایگاه کوچک تأسیس کند و اکنون در حال 
مکان یابی برای ساخت این پایگاه هاست. این 
در حالی اســت که دونالــد ترامپ چند روز 
پیش دستور خروج کامل نظامیان این کشور 

از سوریه را صادر کرده بود.
المنــار: توییتر اقدام به بســتن بیشــتر 
حساب های وابسته به شبکه المنار و همچنین 
حزب اهلل لبنان کرد. این اقدام در راســتای 
اعمال فشارهای سیاسی صورت گرفته است. 
حساب های این شبکه در توییتر دست کم 

یک میلیون دنبال کننده داشته است. 
رویترز: وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته 
پس از یک منازعه حقوقــی با وبگاه خبری 
بازفید، خالصه ای ۵۰۰ صفحه ای از گزارش 
»رابرت مولر« بازپرس پیشــین و ویژه پرونده 
مداخله ادعایی روســیه در انتخابات ۲۰۱۶ 

آمریکا را منتشر کرد.

رهبر انصاراهلل:
غرب با وجود رفاه مادی به انحطاط اخالقی رسیده است

العالم: رهبر انصاراهلل یمن در ســخنانی به 
مناســبت والدت پیامبر گرامی اســالم)ص(  
که در جمع دانشگاهیان این کشور انجام شد 
تاکید کرد، غرب علیرغم رفاه، پول و سرمایه 
فراوان، شاهد فروپاشی اخالقی است و میزان 
خودکشی در این کشورها باالست. عبدالملک 
الحوثی افزود: بشر امروز با بحران های فراوان 
روبه روست و حتی کشورهایی که بحران مادی ندارند، این مسئله را دارند.  خودکشی در 

بسیاری از کشورهای اروپایی به حد فاجعه رسیده است.
رهبر انصاراهلل در ادامه به موضوع »جنگ نرم« پرداخت و تاکید کرد: این جنگ از اولین 
انواع جنگ هاست که انسان با آن روبه رواست. باید مطالب تحریف شده ای که به رسول 
خدا و دین نسبت داده می شود و به اسم دین ارائه می شود، شناخته شود. وی اعالم کرد:  
در این مناسبت باید مشکالتی را که از آن رنج می بریم، بشناسیم و سپس راه حل تعامل با 
این مشکالت و چالش ها را بیابیم. جنگ نرم مفاهیم و ارزش های انسانی را هدف می گیرد 
و زیرکی، اخالق و عفاف انسان را نیز نشانه می رود ؛ باید برای در امان ماندن از این جنگ 
از بیداری الزم برخوردار باشیم. وی در پایان صحبت های خود بار دیگر بر اقتدا و تأسی از 

رسول اهلل و پیروی از دستورات دین اسالم تأکید کرد.

اندیشکده مرکز پیشرفت آمریکا بررسی کرد
پوپولیسم و تداوم گسست 

سیاست اروپایی
 اندیشکده مرکز پیشرفت آمریکا در 
تحقیقــی با بررســی قدرت گیری 
جریانات پوپولیســتی در آمریکا و اروپا، این 
احزاب را مسبب بی ثباتی و گسست سیاست 
اروپایی خوانده و شرایط اختالف در اروپا را با 

اختالفات حزبی آمریکا مشابه سازی می کند.
در این گــزارش به قلم »دالیبــور روهک«، 
»مت براون« و »مکس برگمان« آمده اســت: 
از سال ۲۰۱۶، نگرانی از ظهور دوباره احزاب 
و جنبش های سیاســی پوپولیستی مخالف 
آزادی هــای لیبرالیســتی در اروپا و ایاالت 
متحده قابل لمس اســت. انتخــاب دونالد 
ترامپ، همه پرسی در انگلیس برای خروج از 
اتحادیه اروپا و پیروزی انتخاباتی احزاب راست 
افراطی در بســیاری از کشورهای اروپایی از 
جمله فرانسه و آلمان این حس را ایجاد کرد 
که احزاب پوپولیســتی یک نیروی سیاسی 
جدید و غیرقابل توقف هستند. هرچند سال 
۲۰۱۹  نشــان داد که این تصور که احزاب 
پوپولیســتی آینده سیاست اروپایی را شکل 
خواهند داد، چندان امر مســلمی نیست. بر 
همین اســاس، به جز برهم زدن نظم فعلی، 
نیروهای سیاسی مخالف حاکمیت و استقرار 
تشکیالتی در اروپا هیچ برنامه سیاسی واقعی 
ندارند و تنها با برهم زدن پایه ها، سیاســت 
اروپا را به گسست و عدم اطمینان کشانده اند. 
درســت همان گونه که اختالفــات حزبی در 
ایاالت متحده، واشنگتن را دچار فلج سیاسی 
اساســی کرده، ظهور یک سیاســت مشابه 
مشاجره برانگیز و حزبی در اروپا نیز می تواند 
عملکرد بروکســل را با دشواری مواجه کند. 
اتحادیه اروپا نتوانسته به ضعف های ساختاری 
که پس از بحران مالی و پولی ســال ۲۰۰۸ 
بروز کرد، رسیدگی کند. اوضاع وقتی وخیم تر 
می شــود که بازیگران پوپولیســت و با نفوذ 
می توانند مانع اقدام سریع اروپا شده، حال آنکه 
از این ناکامی اتحادیه اروپا در داخل کشور خود 

بهره سیاسی می برند. 
این گزارش در ادامه چنین جمع بندی می کند 
که احزاب پوپولیست سیاســت های اروپا را 
بی ثبــات می کنند. اکنون سیاســت اروپا به 
طور فزاینده ای دچار تفرقه شــده و بیشتر به 
اختالفات حزبی عمیقی که در ایاالت متحده 
اســت، شباهت دارد تا سیاست محور گرا که 
مشخصه دموکراسی های اروپایی پس از جنگ 
است. آشفتگی در سیاست اروپا چالش قابل 
توجهی را برای اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس 
ایجاد خواهد کرد. در حالی که همه نگاه ها به 
سکاندار فعلی کاخ سفید یعنی دونالد ترامپ 
و اهانت و تحقیر وی علیه ناتو است، سیاست 
پراکنده و متضاد اروپــا احتماالً چالش های 
مشــابهی را در آینده ایجاد خواهند کرد. این 
ممکن اســت مانع از همکاری ائتالف غرب 
در قبــال افزایش قدرت دیگر قدرت ها و رفع 

چالش های نظم جهانی شود.
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 اعتراضات اقتصادی در عراق
کدام محافل را باید هدف بگیرد؟

محمد ایمانی، تحلیلگر مسائل بین الملل در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر 
کرده به تحوالت اخیر عراق پرداخته و نوشــت: اگر از عقبه سیاســی و خارجی 
مهندسی آشوب در عراق صرف نظر کنیم، ابعاد اقتصادی آن، نکات قابل تأملی در 
خود نهفته دارد. این ابعاد از آن جهت مهم است که با شناسایی عوامل فقر و بیکاری 
و فساد اقتصادی موجود، می توان طیف های سیاسی بانی اعتراض را راستی آزمایی 

کرد و اعتراضات را متوجه کانون اصلی مشکالت کرد.
حزب بعث از سال ۱۹۶۸ با کودتا بر عراق حاکم شد. صدام حسین نیز سال  ۱۹۷۹ 
با کودتا حاکم شد و او با همراهی حزب بعث، تا ۲۰۰۳ حاکم بال منازع بر سیاست و 
اقتصاد عراق بودند. یعنی حزب بعث، به مدت ۳۵ سال بر عراق مسلط بود و ساختار 
اقتصاد این کشور، متأثر از مفاسد همین حزب است که امروز در پشت صحنه به 

عنوان عامل نیابتی عربستان و آمریکا در تحریک به آشوب عمل می کند.
صــدام و حزب وی، دو جنگ را به ملت ایــران )۱۹۸۸–۱۹۸۰( و کویت )جنگ 
خلیج فــارس- ۱۹۹۱ میالدی( تحمیل کردند و دوبار هم با تهاجم آمریکا مواجه 
شــدند. آمریکا، صدام را برای حمله به ایران تحریک و حمایت کرد، اما هنگامی 
که صدام یاغیگری پیشــه کرد، کشور عراق با تهاجم از پیش طراحی شده شبکه 
صهیونیسم_مســیحی )آمریکا و انگلیس و عقبه صهیونیستی( مواجه شد . این 
جنگ ها موجب ویرانی زیر ساخت های عراق و نابودی درآمدهای این کشور درچهار 
دهه شد. در کنار صدام و بعثی ها، آمریکا و عربستان، متهمان نخست نابودی اقتصاد 
عراق پس از سقوط صدام هستند. آن ها القاعده و داعش و سایر گروه های تروریستی 
را افزون بر یک دهه به ملت عراق تحمیل کردند که هم نابودی منابع اقتصادی را در 
پی داشت و هم امنیت تولید و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را از بین برد. خیانت 
بعدی آمریکا، غارت بخشی از درآمدهای نفتی عراق است. گفته می شود آن ها یک 
سوم از درآمد فروش نفت عراق را به عنوان هزینه های جنگ و سرنگونی صدام، برای 
خود بر می دارند و در واقع از سر سفره مردم دریغ می کنند. خیانت دیگر آمریکا و 
متحدانش، تحریک طایفه گری و اختالفات قومی و مذهبی و رسمیت بخشیدن به 
این اختالفات در قانون اساسی جدید است که موجب شده تا مکانیزم هر شهروند 
یک رأی و حاکمیت تمام عیار و منسجم اکثریت عملی نشود. این موجب می شود 

با حاکمیتی نا منسجم و کم کارآمد مواجه باشیم.
در نهایت اینکه آمریکا، عربســتان، حزب بعث و بقایای رژیــم صدام، و حامیان 
سیاســی- مالی گروه های تروریستی مانند داعش، متهمان اصلی نابسامانی های 
اقتصادی امروز عراق هســتند. بنابراین، فلش اصلی اعتراضات درست و سالم باید 
متوجه همین کانون ها شود که دست بر قضا، دست پیش گرفته و می خواهند با 

مصادره به مطلوب و منحرف کردن اعتراضات مشروع مردم، موج سواری کنند.
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ائتالف نیم بند سعودی در آستانه فروپاشی
 جهان/ مهدی خالدی  در چند روز گذشــته 
اخبار متناقضی از خروج نظامیان سودانی که در 
ائتالف متجاوز سعودی به یمن مشارکت دارند، 
به گوش می رســد. بر اساس اخبار منتشر شده 
توسط مطبوعات سودانی، محمد حمدان دقلو، 
معاون رئیس شورای حاکمیتی این کشور دستور 
داده است که ۱۰ هزار نفر از نیروهای حاضر در 
جنگ علیه یمن به علت خطرهای امنیتی علیه 
سودان، به کشورشــان بازگردند، اما سخنگوی 
نیروهای مســلح سودان می گوید که این خبر و 
آمار اعالم شــده درباره آن دقیق نیست. صرف 
نظر از درســتی یا نادرستی این موضوع، حتی 
انتشار این خبر هم می تواند ارکان لرزان ائتالف 
را سست تر کرده و آن را بیش از پیش به اتحادی 
صوری تبدیل کند. ائتالف متجاوزان به یمن که 
از همان ابتدا نمایشــی بودن آن مشخص بود، 
در ادامــه ماجرا با بروز اختالف گســترده میان 
ســعودی و امارات به عنوان دو بال اصلی تجاوز 
دچار گسست شــده و شکست آن محتمل به 
نظر می رســید. امروز اما افزایش احتمال خروج 
مزدوران سودانی که ســتون اصلی پیاده نظام 
متجاوزان را تشــکیل می دهند، تیر خالصی بر 
پیکر ائتالف تلقی شده و فروپاشی آن را قطعی 

خواهد کرد.

 کشته و زخمی شدن ۸ هزار نظامی سودانی 
گمانه زنی ها در مورد خروج مزدوران ســودانی 
مشارکت کننده در جنگ یمن از ائتالف سعودی 
در حالی ادامه دارد که روز شــنبه ســخنگوی 
نیروهای مسلح به تشریح تعداد نظامیان کشته 
و زخمی شــده ســودانی کــه در قالب ائتالف 
می جنگند، پرداخت. یحیی سریع با بیان اینکه 
رژیم های ســعودی و امارات با پرداخت پول از 
مزدوران کشــورهای مختلف و به ویژه سربازان 
ســودانی برای پیشــبرد اهداف نامشروع خود 
در یمن اســتفاده می کنند، گفت: رژیم سودان 
نظامیانــش را در جنگ زمینی که بســیاری از 
کشورها از مشــارکت در آن خودداری کرده اند، 
وارد کرده است. این رژیم با جان نظامیان ارتش 
خود تجارت می کند و از طریق وعده و شعارهایی 
آن هــا را فریب داده اســت. وی تأکید کرد کل 
تلفات ارتش ســودان در یمن به بیش از ۸ هزار 

کشته و زخمی و ناپدید رسیده است. 
محمد حمدان دقلو معروف به »حمیدتی« نایب 

رئیس شــورای نظامی حاکم بر ســودان شمار 
نظامیان سودانی حاضر در جنگ یمن را افزون بر 
۳۰ هزار سرباز خوانده که اغلب آن ها از نیروهای 
واکنش سریع هســتند که دولت قبلی سودان 
یعنی دولت عمر البشیر از آن ها در جنگ داخلی 
دارفور اســتفاده می کرد. بر اساس اعالم روزنامه 
آمریکایی نیویورک تایمز، 4۰ درصد از سربازان 
ســودانی کودک هستند که در مناطق مرزی با 
عربستان آموزش می بینند. این کودک سربازها 
بین ۱4 تا ۱۷ سال ســن دارند و از چهار سال 
پیش در قالب ۱4 هزار نیروی سودانی در عملیات 
نظامی ائتالف سعودی علیه یمن حضور دارند  که 
صدها نفر آن ها هم تاکنون کشته شدند. بر اساس 
گزارش مذکور، نظامیان سودانی در واحدهایی 
۵۰۰ تا ۷۵۰ نفره تقســیم شده اند و میانگین 
دستمزد آن ها برای کودک سربازها ماهیانه 4۸۰ 
دالر و برای افسران جنگجو ۵۳۰ دالر است. این 
در حالی است که از ســال ۲۰۱۵ که نیروهای 
سودانی در قالب ائتالف ســعودی برای جنگ 
به یمن اعزام شدند، مخالفت ها در این کشور با 
این مسئله آغاز شد. پس از سقوط »عمر البشیر« 
رئیس جمهور سابق ســودان، صداهای مخالف 
با این موضوع و تأکیــد آن ها مبنی بر ضرورت 
بازگشت نیروهای سودانی شدت گرفته بود، البته 
برخی نیز به دالیل اقتصادی بر باقی ماندن این 

نیروها در قالب ائتالف مذکور اصرار داشتند.

 عقب نشینی جزئی کافی نیست
در همین حال »محمــد البخیتی«، عضو دفتر 
سیاســی جنبش انصار اهلل یمن در واکنش به 
اخبار منتشر شده عقب نشینی جزئی نیروهای 

ســودانی از یمن را ناکافی خوانــد و گفت: این 
نیروها و همه نیروهای اجنبی متجاوز باید کاماًل 
خاک یمن را ترک کنند. »محمد عبدالســالم« 
ســخنگوی جنبش انصاراهلل نیز تأکید کرد که 
مشارکت سودان در جنگ یمن یکی از اقدامات 
فاجعه باری است که در دوره عمر البشیر صورت 
گرفته است. وی در صفحه توییتر خود نوشت: 
»امارات و عربســتان از عمر البشیر روی گردان 
شده بودند و مقامات کنونی سودان باید سربازان 

گرفتار خود در باتالق یمن را نجات دهند«.

 الجزیره: ائتالف سعودی فروپاشیده است
همزمان با این تحوالت تحلیلگر الجزیره، خروج 
بخشی از نظامیان سودانی از جنگ یمن را نشانه 
فروپاشی ائتالف عربی و ناکامی آن در دستیابی 
به مقاصد ادعایی خود دانســت. »عمر عیاصره« 
با اشاره به شــواهد متعدد درباره عدم موفقیت 
ائتالف عربی در دســتیابی بــه اهدافش تأکید 
کرد: ائتالف ســعودی چهار سال پیش به بهانه 
بازگرداندن مشروعیت منصور هادی وارد جنگ 
علیه یمن شد، اما واقعیت اوضاع تأیید می کند 
که مشروعیت به یمن بازنگشت. وی به شکست 
عربستان در حفاظت از مرزهای جنوبی خود در 
برابر حمــالت ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اشاره کرد و گفت: حوثی ها با ضربات و پهپادهای 
خود به قلب عربستان رسیدند و با حمالت خود 
عربستان را تحقیر کرده و آن را وادار به پذیرش 
اصــل مذاکره بــا یمنی ها و جســت وجوی راه 
حل های سیاسی کردند که می تواند با پذیرفته 
شدن همســایگان حوثی از سوی عربستان در 

مزرهای جنوب این کشور پایان پذیرد.

 نقشه سعودی برای خروج آبرومندانه از 
باتالق یمن

اما احمد بخشایش اردستانی، تحلیلگر مسائل 
منطقه در گفت و گو با قدس درباره تحوالت اخیر 
گفت: ائتالف نیم بند ســعودی حتی از ابتدای 
آغاز تجاوزش قافله را در زمین به نیروهای متحد 
یمنی واگذار کرده و تنها در هوا احساس برتری 
داشت. اما این احساس هم چندان دوام نیاورد؛ 
چرا که در دو ســال گذشــته با پیشرفت های 
سریعی که انصاراهلل در توسعه موشکی و پهپادی 
در انواع و بردهای مختلف داشت، عمالً در صحنه 
هوایی هم موفق نشان داد و نیروهای متجاوز را 
به چالش کشیده است. بخشایش اردستانی با 
بیان اینکه مزدوران اجیر شده سودانی به منزله 
ستون اصلی پیاده نظام متجاوزان بوده و خروج 
آن ها مرگ ائتالف را تسریع خواهد کرد، افزود: 
این مسئله بی گمان برای عربستان مشکل ساز 
بوده و آل سعود را بیش از پیش در گرداب یمن 
گرفتار خواهد کرد. مزدوران وابسته به ریاض و 
ابوظبی به عنوان دومتحد اصلی ائتالف در چند 
ماه گذشــته بارها با همدیگر درگیر شده و هر 
کدام منافــع پایتخت های حامی خود را دنبال 
کرده اند. حال در میانه این کشمکش بازگشت 
نظامیان سودانی که طرف سوم ائتالف محسوب 
می شد، فروپاشــی اتحاد را قطعی خواهد کرد. 
حال ریاض مجبور خواهد شــد برای مقابله با 
حمالت حوثی ها در مرزهای جنوبی عربستان 
از نظامیان خود استفاده کرده و با افزایش تلفات، 
مخالفت هــای داخلی علیــه ماجراجویی های 
بیهوده بن ســلمان افزایش خواهد یافت. این 
تحلیلگر مسائل بین الملل با بیان اینکه البته 
ریاض هم بی عالقه نیست که پس از پنج سال 
جنــگ بی حاصل خود را از باتالق یمن بیرون 
بکشد، تصریح کرد: انصاراهلل چند ماه پیش به 
صورت یکطرفه اعالم آتش بس کرد. اگرچه در 
پی این اعالم حمالت سعودی همچنان تداوم 
داشــت، اما در بخشی از جبهه ها ریاض به این 
روند پیوسته و از آن تبعیت کرد. به نظر می رسد 
آل سعود دریافته است که نمی تواند در نبرد با 
نیروهای یمنی پیروز شود و مجبور است دیر یا 
زود خاک یمن را ترک کند؛ بنابراین به دنبال 
آن است که خروج از یمن را به شکلی آبرومندانه 
آغاز کنــد و بیرون رفتن بخشــی از نظامیان 

سودانی را می توان در این راستا تعبیر کرد.

گزارش
قدس پیامدهای خروج احتمالی مزدوران سودانی از صف متجاوزان به یمن را بررسی می کند

تحلیل

خبر

چهره

بدون تیتر

اتاق فکر

در   جهان/ ســید احمد موســوی  
سالیان گذشــته تقابل جمهوری خواهان و 
دموکرات ها در ایاالت متحده بر سر ارزش ها 
و سیاســت هایی بود که به گمان آن ها برای 
دموکراســی آمریکایی بهترین نتیجه را در 
بردارد، اما اکنون، آن دعواهای قدیمی تغییر 
کرده است و آنچه زمانی از رقابت معمول بین 
طرفداران متعصب دو حزب سراغ داشتیم، 
جای خود را به چالش بزرگی درباره ماهیت 

دموکراسی داده است.
این مسئله به خصوص زمانی بیش از گذشته 
نمــود پیدا کرد که مســئله تماس تلفنی 
ترامپ با زلینسکی، نخست وزیر اوکراین و 
درخواســت او برای تحقیق درباره پسر جو 
بایدن یکی از رقبای سرســخت ترامپ در 
انتخابات پیش رو در ازای اعطای کمک های 
مصوب آمریکا به اوکراین، به دستاویزی برای 
رقبای دموکرات وی در مجلس نمایندگان 
و سنای ایاالت متحده تبدیل شد و کار تا 
آنجا باال گرفت که روز پنجشنبه ۹ آبان ماه 
مجلس نمایندگان آمریکا که 
دموکرات ها اکثریت آن را در 
اختیار دارند، با ۲۳۲ رأی به 
رسمیت  ترامپ  اســتیضاح 

بخشید .

 استیضاح ترامپ و مرحله 
جدید در سیاست آمریکا

این در حالی است که دونالد 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
و متحدانــش ضمــن تأکید 
بر نامشــروع بودن تحقیقات 
علیــه ترامــپ آن را »تقالی 
دموکرات هــا برای کودتــا« می نامند و کاخ 
ســفید از تمکین بــه احضاریه های متعدد 
ارســالی از ســوی کنگره به عنوان بخشی 
از مراحــل تحقیق و بررســی در این رابطه 
امتناع می ورزد. توماس پپینســکی، استاد 
دانشــگاه کرنل و عضو ارشد برنامه سیاست 
خارجی در مؤسســه بروکینگز این تحوالت 
را نشانگر مرحله جدیدی در سیاست آمریکا 
دانســت و گفت:ممکن است دموکرات ها و 
جمهوری خواهان هنوز هم در مورد سیاست 
اختالف نظر داشته باشند، اما در حال حاضر 
آن ها به طور فزاینده ای با بنیادهای مدون و 
نظم موجود در قانون اساسی ایاالت متحده 
نزاع دارند. به گفته پپینسکی دانشمندان علوم 
سیاسی برای توضیح آنچه ایاالت متحده با آن 

روبه رو است، از اصطالح »شکاف در رژیم« یا 
»از هم گسیختگی رژیم« استفاده می کنند؛ 
شکافی در بین جمعیتی که درمورد مبانی 
نظام حاکم بر خود دچار درگیری هســتند. 
در جوامعی که با یک شــکاف رژیم روبه رو 
هســتند، تعداد فزاینده ای از شهروندان و 
مقامات معتقدند که هنجارها، نهادها و قوانین 
ممکن است توســط گروهی نادیده گرفته، 

واژگون یا جایگزین شوند.

 دموکراسی آمریکا با بحران مواجه 
شده است

استیون لویتسکی، استاد دانشگاه هاروارد در 
این رابطه می نویسد: شکاف در رژیم عواقب 
جدی به دنبال دارد و شکاف در حال ظهور 
در ایاالت متحده که توسط دونالد ترامپ و 
مدافعان وی ایجاد شده است، می تواند نشان 
دهنده این مســئله باشــد که عموم مردم 
آمریکا ممکن است اعتماد به روند انتخابات 
را از دست بدهند یا سیاستمداران منتخب 
را تحریک کنند تا حتی حمالت مســتقیم 
بیشتری علیه قوه قضائیه مستقل یا سیستم 
تفکیک قوا انجام دهند. »شکاف رژیم« فقط 
در نظام های حاکم بحران زده پدیدار می شود 
و دموکراسی آمریکا در حال حاضر با بحران 

عمیقی مواجه شده است.
لویتسکی می افزاید: برای درک بهتر مسئله 
کافی است فقط نگاهی به شکاف ایجاد شده 
میان مردم آمریکا در مورد موضوع استیضاح 
رئیس جمهور بیندازید؛ بخشی از شهروندان 
که مخالف اســتیضاح هستند، همان هایی 
هستند که رئیس جمهور را تأیید می کنند 
و این نشان می دهد که اختالف نظر حزبی 
درباره مســائل سیاسی به شکافی عمیق در 

مشروعیت سیاسی ایاالت متحده بدل شده 
اســت و این شــکاف، در گفتمان سراسری 
طیف های مختلف سیاسی آمریکا به وضوح 
دیده می شود؛ جایی که مخالفان، شهروندان و 
هواداران طیف دیگر را غیر آمریکایی، بی دین 
و حتی خیانتکار می نامد. اما بر اساس چنین 
اســتداللی روشن اســت که هرگونه تالش 
قانونی برای محکوم کردن رئیس جمهور از 
سوی قوه قضائیه مستقل، به معنای »کودتا« 
برای حذف رئیس جمهور و عملکرد منظم 
قوه مقننه، نامشروع تلقی خواهد شد. درواقع 
شکاف ایجاد شده این بار بر سر قوانین است 
که به وضوح در قانون اساســی آمریکا برای 
اعالم جرم و استیضاح رئیس جمهور در نظر 

گرفته شده است.

 شکاف رژیم و آینده سیاسی
به گفته دنیل زبالت، اســتاد علوم سیاسی 
دانشگاه هاروارد، »شــکاف رژیم« در آمریکا 
هنوز به حدی سخت نشده است که در برخی 
کشورها همچون شیلی طی دهه گذشته که 
شاهد سقوط دولت »سالوادورآلنده« و ظهور 
ژنرال »آگوستو پینوشــه« بودیم، اما اگر این 
اتفاق بیفتد، انتخــاب رئیس جمهوری که 
می تواند به اوضاع آشفته فعلی در واشنگتن 
پایان دهــد، امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه 
هر دو طرف اختالف، استدالل می کنند که 
طرف دیگر نامشروع و غیر دموکراتیک است. 
زبالت می افزاید: در ادامه میزان قابل توجهی 
از رأی دهندگان، ایمان خود را به ارزش های 
دموکراتیک از دست خواهند داد. در بدترین 
حالت، رؤسای جمهور و حامیان آن ها برای 
کنگره کامالً غیــر قابل قبول خواهند بود و 
این در حالی خواهد بود که مخالفان آن ها به 

طور کلی مشروعیت ریاست جمهوری را رد 
خواهند کرد و شاید حتی بدتر؛ اگر ترامپ از 
پذیرش شکست به یک حریف دموکرات در 
سال ۲۰۲۰ امتناع ورزد ، چه خواهد کرد؟ در 
آن صورت چه اتفاقی می افتد؟ ممکن است 
هواداران رئیس جمهور به خشونت متوسل 
شــوند؟ آیا ممکن است بخش های وسیعی 
از طرفــداران حــزب جمهور ی خــواه از به 
رسمیت شناختن یک رئیس جمهور منتخب 

دموکرات نیز امتناع ورزند؟

 آینده تاریک دموکراسی لیبرال و 
احتمال ظهور آلمان نازی جدید

به گفته این استاد دانشــگاه هاروارد، به نظر 
می رسد حمایت از قانون، دفاع از تفکیک قوا  
و بازگرداندن نظم مبتنی بر قانون اساسی به 
واشــنگتن، به این استیضاح، محکومیت و یا 
حتی عزل از سمت رئیس جمهور فعلی نیاز 
مبرم دارد. دست کم آمریکایی ها از هر طیف 
سیاســی باید از دولت بخواهند تــا در روند 
استیضاح و دادرســی شرکت کنند، حتی با 
اینکه امکان دارد جمهور ی خوا هان در ســنا 
در نهایت ماحصل این دادرســی ها را با رأی 
خود وتو کنند. تا زمانــی که قوای مجریه و 
مقننه رویه ها و اختیــارات مندرج در قانون 
اساســی را رعایت کنند، همــه ما باید بدون 
توجه به نتیجه ، به مشــروعیت آن ها احترام 
بگذاریم؛ اما اگر ایاالت متحده نتواند بر اساس 
اصول دموکراتیک به توافقی برســد که از آن 
پیروی کند، »شــکاف رژیــم« در حال ظهور 
آمریکا سخت تر خواهد شد و آینده تاریکی 
در انتظار دموکراســی آمریکایی خواهد بود. 
فرید زکریا از اســتادان شناخته شده مسائل 
 سیاســت خارجی در آمریــکا در مصاحبه با 
ســی ان ان ضمن هشدار در رابطه با احتمال 
ظهور یک آلمان نازی دیگر در ایاالت متحده، 
گفت: تاریخ، شکننده بودن »دموکراسی لیبرال« 
را آموخته و تجربه کرده اســت، اکنون باید 
نگران آینده آمریکا بود؛ دموکراســی در یک 
کشور، نه به یکباره، بلکه در طی زمان می تواند 
به ظلم و استبداد تبدیل شود. وی تأکید کرد: 
دموکرات ها باید از این مسئله اطمینان حاصل 
کنند که روند اســتیضاح از نگاه مردم آمریکا 
عادالنه باشد؛ زیرا استیضاح یک روند سیاسی 
بوده و در آن حمایــت عموم اهمیت زیادی 
دارد. در موضعی که اکنون ترامپ قرار دارد، او 
هموارکننده مسیری است که رئیس جمهوری 

آمریکا به یک دیکتاتور منتخب بدل شود. 

هالووین یانکی ها با استیضاح ترامپ وحشتناک تر خواهد شد

ظهور هیتلر جدید در آمریکا

اگر ترامپ از پذیرش 
شکست به یک 
حریف دموکرات 
در سال 2020 
امتناع ورزد ، چه 
خواهد شد؟ ممکن 
است هواداران 
رئیس جمهور نیز 
 به خشونت متوسل 
شوند؟

بــــــــرش

شهروندان اسکاتلندی  با برگزاری تظاهرات خواستار جدایی از انگلیس شدند
استرجئون: استقالل نزدیک است 

جهان: تبعات برگزیت برای انگلیس انگار قرار نیســت به این راحتی رفع شود. در 
حالی که بوریس جانسون در تالش است به هر شکل ممکن انگلیس را از اتحادیه 
اروپا خارج کند، شهروندان اسکاتلندی که با این اقدام نخست وزیر مخالف هستند با 
برپایی راهپیمایی اعتراضی خواستار استقالل از انگلیس شدند. به گزارش دویچه وله، 
حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان اسکاتلندی در خیابان های گالسکو، مرکز این منطقه 
دست به اعتراض زدند. در حال حاضر اسکاتلند یکی از چهار منطقه تشکیل دهنده 
بریتانیا به شمار می رود، اما مانند ایرلند شمالی درخواست های استقالل از لندن در 

این منطقه نیز بسیار زیاد است.
»نیکال اســترجئون« وزیر اول اســکاتلند نیز که در این اعتراضات حضور داشت در 
سخنانی تأکید کرد که استقالل اســکاتلند نزدیک است. وی ضمن مهم خواندن 
انتخابات عمومی آتی بریتانیا برای تعیین سرنوشــت اســکاتلند، خواستار افزایش 
مشارکت اسکاتلندی ها در این انتخابات شد. همه پرسی شهریورماه سال ۱۳۹۳ درباره 
استقالل اسکاتلند با شکست حامیان استقالل پایان یافت. ۵۵ درصد از رأی دهندگان 

در آن همه پرسی با مستقل شدن اسکاتلند مخالفت کردند.

وزیر خارجه سابق ایاالت متحده: 
اختالف احزاب آمریکا یادآور دوران جنگ داخلی است

فارس: وزیر خارجه سابق آمریکا با انتقاد از 
شدت تفرقه و اختالف بین احزاب آمریکایی، 
اوضاع کنونی این کشــور را با دوران جنگ  
داخلی در این کشــور مقایسه کرد. »رکس 
تیلرسون« در مراسم جمع آوری کمک مالی 
برای یک نهاد هنری در »هیوستون« بدون 
اشاره مستقیم به پرونده استیضاح ترامپ، از 
سیاستمداران آمریکایی درخواست کرد »گفتمانی عقالنی و متمدنانه« اتخاذ کنند. 
تیلرســون اوضاع کنونی آمریکا را با چیزی مشــابه دوران جنگ  داخلی این کشور 
مقایسه کرد که بین سال های ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ رخ داد. با این  حال این دیپلمات سابق، 
از اظهارنظر مستقیم درخصوص استیضاح ترامپ خودداری کرد. او گفت: »من نگران 
کشورمان هســتم. هر دو حزب باید با یکدیگر همکاری کنند«. تیلرسون که سال 
۲۰۱۸ با یک پیام توییتری »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اخراج شد، ترامپ 

را به عنوان رئیس جمهوری بی نظم که دوست ندارد چیزی را بخواند توصیف کرد. 
به تازگی دودســتگی و کشمکش میان احزاب آمریکایی به اوج خود رسیده است. 
»نانسی پلوسی« رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا سوم مهرماه، رسماً آغاز تحقیقات 
برای استیضاح دونالد ترامپ را اعالم کرد و تا کنون شماری از مقامات و دیپلمات های 
کنونی و سابق آمریکا و اوکراین در این خصوص ادای شهادت کرده اند. با این حال 
دولت آمریکا با این بهانه که شروع این تحقیقات با رأی گیری صورت نگرفته است، از 

همکاری با آن امتناع می کند.
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