
ضمیمه  روز

کمتر کسی است که تســلطی به تاریخ و 
روایات داشــته باشــد و از مجموع روایات 
عالئم آخرالزمان و تاریخ حکومت صالحان و 
اولیای خدا، به این اطمینان نرسد که انقالب 

اسالمی ایران، زمینه ساز ظهور...

گامی در مسیر ظهور

تولیت آستان قدس رضوی: 

طرحخادمیارانرضویادامهمییابد
 ............ صفحه 3

در نشست خبری معاون 
وزیر مسکن مطرح شد

در طرح ملی 
مسکن چگونه 
خانه دار شویم؟

کارشناسان ازمزایای 
دستورعمل رئیس قوه قضائیه 

برای کاهش زندانی ها 
می گویند

کار فرهنگی 
جایگزین حبس

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

 

قدرت نمایی یوزهای ایرانی درحاشیه خلیج همیشه فارس
 زندگی   تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد با ایران با شکست 6 بر3 اسپانیا قهرمان جام بین قاره ای فوتبال ساحلی شد 

شکست اسپانیا در فینال، قهرمان رقابت های جام بین 
قاره ای فوتبال ساحلی شود. فینال رقابت های نهمین 

 ............ صفحه 9دوره فوتبال ساحلی جام بین...

 ............ صفحه های 4و5

12 10 8
گفت وگو با اکبر صحرایی درباره رمان تازه اش 

با موضوع زندگی یک شهید مدافع حرم

حدادی در گفت و گوی اختصاصی با قدس: لبیک مقامات و جریان های مختلف عراقی به ندای مرجعیت

w w w . q u d s o n l i n e . i r یکشنبه 19 آبان  1398 12 ربیع االول 1441 10 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9104  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   8صفحه نقطه سرخط    8صفحه راهکار   1000 تومان  

ge
tty
im

ag
es

س: 
عک
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اطالع نگاشت

نهضت انتظار

 ݡگفت وݡگو با حجت االسالم سعید آخوندی
مدیر مجتمع خیمة االنتظار

 باید فضا را برای
خریداران یوسف آماده ݡکنیم

کران فیلمی   به بهانه ا
از جنس گام دوم انقالب

 فیلمی در
منطقه پرواز ممنوع

4 و  5

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مهدی طائب فرمانده قرارݡگاه فرهنݡݡگی عمار

درباره نهضت تاریخی انتظار از آدم تا ݡگام دوم انقالب

ݡگامی در مسیر ظهور

این کتاب »جنگ و صلح« من است
امیدوارم مدال المپیکم 

رنگ گنبد امام رضا j باشد
عبدالمهدی: اعتراضات کمک کرد 

سیاسیون تغییر را بپذیرند

      صفحه 1
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فراخوان تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي )نوبت اول(
اداره کل  راه و شهرس�ازی  خراس�ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه تا ارائه پیش��نهاد مناقص��ه گران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت )س��تاد( به آدرس                                                            
www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س��امانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیکی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا
اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت 

و بارگذاری اسناد در 
سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

198/33

تجدید مناقصه 
احداث محور میل78-
فراه افغانستان به طول 
30کیلومتر)هم زمان با 

ارزیابی فشرده(

24ماه409/030/146/379

راه و باند 
فرودگاه    

1398
)تجمیعی(

10/149/000/000

 ساعت12 روز  دو شنبه 
مورخ 98/08/20 الی 

ساعت 13 روز
پنج شنبه  مورخ 

98/08/23

ساعت 14 روز
 شنبه

مورخ 98/09/09

ساعت9 صبح روز
 یک شنبه            

مورخ 98/09/10

 آدرس کارفرما: انتهای خیابان شهید آوینی- میدان راه و شهرسازی- روبه روی صدا و سیما و تلفن:05632238000داخلی 244
آدرس و اطالع��ات تم��اس دفت��ر خدم��ات اس��تان جه��ت راهنمای��ی و ثبت ن��ام مناقصه گران محت��رم :خیابان ش��هید مطهری- س��ازمان صنع��ت و معدن و تج��ارت طبقه همک��ف اتاق 111 

تلفن:05632221220
 اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی پیمانکاران

مرحله دوم )نوبت دوم(
نگهداری و تعمیرات تاسیسات 
مکانیکی و برقی ساختمان ها 

و محوطه پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد

 شرح در صفحه  اول قدس خراسان
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 همکار گرامی جناب آقای خورشیدی 
با نهایت تأسف مصیبت درگذشت مادربزرگ گرامیتان را تسلیت گفته، از درگاه ایزد یکتا برای آن 

مرحومه، رحمت و غفران الهی و برای شما صبر و شکیبایی مسألت داریم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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سیاست: آیت اهلل ســید احمد علم الهدی، امام جمعه 
مشهد در گفت وگو با »العالم« درباره اتفاقات اخیر در عراق 
و لبنان اظهار کرد: این جریان بی سابقه نیست و تجربه ای 
وجود دارد. توطئه ای بود که آمریکا و استکبار جهانی ابتدا 
در ایران پیاده کرد و شکست خورد و اکنون آن را در دیگر 
کشورهای اسالمی پیاده می کند، اما آن گونه که رهبر ایران 

و ملت ایران در برابر این توطئه  ایستاده و خنثی کردند، 
مردم متدین عراق و لبنان مقابل توطئه آمریکایی بایستند 
 Alamolhoda.com  و آن را خنثی کنند. به گزارش
وی افزود: مسئوالن در هر کشوری باید مردم را درجه یک 
اولویت خود بدانند و بپذیرد ولی نعمت آنان مردم هستند 
و در عرصــه اجرا مصالح و منافع مردم را در نظر بگیرند، 

نه اقتدار و بهره برداری شخصی؛ اگر بنا شد مسئوالن در 
کشورهای مختلف مردم را در اولویت قرار دهند طبیعی 

است که خدمت آنان مردم را راضی می کند.

 مردم عراق در زمین دشمن بازی نکنند
امام جمعه مشــهد ادامه داد: مردم هم بدانند اگر 

بنا شــد یک روزی خواســتند حرکتی در مقابل 
یک مســئول یا یک جریان حاکمیتی انجام دهند 
که به نفع مــردم عمل نکرده، بایــد رعایت کنند 
که در زمین دشــمن بازی نکنند، چون دشمن از 
هر موقعیتی می خواهد موج بســازد و بر آن سوار 
شود و دشــمنی خود را انجام دهد. مردم درصدد 
اصالح مشــکالت خود و اصالح برخی مفاســدی 
باشــند که در نظام حاکم بر آنان اســت و از آن 
حوزه خارج نشــوند تا دشمنان آنان بخواهند یک 
عده عامل نفوذی بفرســتند و بر این موج ســوار 

شوند. 

 هشدار درباره موج سواری دشمنان
آیت اهلل علم الهدی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در عراق 
رخ می دهد اصل قضیه مطالبات مردمی است که باید 
هم مســئوالن با یک نظر مخلصانــه به این مطالبات 
مردمی نگاه کنند و هم مردم در مطالبات خود مقاوم 
باشند؛ این یک واقعیت است اما باید حواسشان باشد 
در زمین دشمن بازی نکنند؛ چون دشمن اگر بر این 
موج سوار شد تا خود این مردم را از پا درنیاورد پایین 
نمی آید؛ از این رو اســت که رهبــر معظم انقالب در 
سفارشــی که به مردم عراق داشتند فرمودند: اولویت 

اول برای شما امنیت کشورتان باید باشد.

خبر

آیت اهلل علم الهدی:

مردمعراقولبنانتوطئهآمریکاییهاراخنثیکنند

  بازخوانی دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره وحدت شیعه و سنی
  بررسی ریشه های همدلی مذهبی در گفت و گو با امام جمعه اهل  سنت تربت جام 

  پایبندی به اخالق رمز رسیدن به وحدت اسالمی است

در این شماره »نقطه سرخط« می خوانید

آغاز هفته وحدت را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

قهرمان آذربایجانی  
المپیک و جهان 

مدال های خود را به موزه 
آستان قدس رضوی اهدا کرد

مدالعشق
برگردن
»جبرئیل«

 ورزش   قهرمان آذربایجانی کشــتی 
جهــان و المپیک دیروز بــه افتخاری 
بــزرگ در زندگی اش دســت یافت و 
به نخستین ورزشــکار خارجی تبدیل 
شــد که مدال هایش را بــه موزه امام 
مهربانی ها تقدیم کرد. دیروز در سالن 
همایش های آســتان قدس رضوی و 
طی مراسمی با حضور مسئوالن آستان 
قدس رضوی و مدیران ورزش استان و 
هیئت کشتی خراسان رضوی جبرئیل 
حســن اف با افتخار پنج مدال خود را 
که شــامل برنز المپیک و چهار مدال 
جهانی است تقدیم موزه آستان قدس 
رضوی کرد.  هادی عامل ، مجری این 
مراســم در ابتدا ضمن بیان خاطراتی 
از گزارش های کشــتی این ورزشــکار 
شــیعه گفت: حســن اف جزو کشتی 
گیران با اخالق دنیای کشتی است به 
معنای واقعی پهلوان است و با اقتدا به 
موالی متقیان  گوشــه هایی از مرام و 
منش پهلوانی را در ورزش حرفه ای به 
نمایش گذاشته است. وی افزود : حسن 
اف برای این اقدام خود تحت فشارهای 
سیاســی زیادی قرارداشته با این حال 
عنوان کرده این فشارها تأثیری برعزم 
و اراده او برای این کار نداشته و با افتخار 
و از صمیم قلب این مدال ها را به موزه 

 ............ صفحه 11امام رضا)ع(...
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روزنامـه صبـح ایـران

واکنش وزارت خارجه ایران به خبر تشکیل ائتالف آمریکایی در خلیج فارس   سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در واکنش به خبر تشکیل ائتالف 
آمریکایی در خلیج فارس، اظهار داشت: تاریخ نشان می دهد که ائتالف های آمریکایی همواره جز اسمی بی معنا نبوده و تاکنون نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه سبب ناامنی و بی ثباتی بیشتر در مناطق مختلف جهان شده 

است. موسوی به نیاز آمریکا به سوء استفاده از نام دیگر کشورها برای مشروع نشان دادن اقدامات یکجانبه خود اذعان کرد.

 سیاست  بامــداد جمعه یک فروند پهپاد 
متجاوز توســط ســامانه های بومی نیروی 
پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی 
ماهشهر تحت هدایت شبکه یکپارچه قرارگاه 

پدافند هوایی کشور منهدم شد.
هرچند برخی از معاندان تالش کردند که 
این پهپاد را خودی اعالم کنند، اما به گفته 
استاندار خوزســتان مبدأ پرواز این پهپاد 

خارج از مرزهای کشور بوده است.
با این حال امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانــده  کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران روز گذشته در حاشیه بازدید 
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح از مرکز 
شهید زرهرن نزاجا و در جمع خبرنگاران، 
در خصوص انهدام یک فروند پهپاد مهاجم 
تا  »هنــوز  داشــت:  اظهار 
قطعات این پهپاد را کامل به 
دست نیاوریم و گراف هایمان 
را کامــل نکنیم، نمی توانیم 
به طــور قطعی مبدأ و هدف 
اصلی این پهپاد را مشخص 
کنیم، اما آنچه تاکنون قطعی 
اســت، اینکه این پهپاد در 
ســقف کوتاه پرواز کرده و 
بومی  ســامانه  هدف  مورد 

مرصاد قرار گرفته است«.
وی بــا بیان اینکــه پدافند 
از  هوایی وظیفــه حفاظت 
آســمان جمهوری اسالمی 
ایران را در برابر هر پرنده ای 
که احتمال تهدیــد در آن 
وجود داشــته باشــد دارد، 
گفت: بامداد روز جمعه پهپادی که سعی 
می کرد با پرواز در ارتفاع کم، خود را از دید 
سامانه های کشف مخفی کند، کشف شد و 
مورد هدف قرار گرفت و طبیعی است هر 
متجاوز دیگری در هر ابعادی که باشد مورد 

اصابت قرار می گیرد.

سرلشکر موسوی گفت: »آنچه مهم است 
اینکــه این پرنده با ســطح مقطع راداری 
بسیار کم مورد رصد و انهدام قرار گرفت که 
این از جمله ویژگی های سامانه تمام بومی 

مرصاد است«.
به گفته امیر علیرضا صباحی فرد، فرمانده 
نیــروی پدافند هوایی ارتــش نیز »پهپاد 
متجاوز پیش از رسیدن به اماکن حساس 
با هوشیاری کامل شبکه یکپارچه پدافند 

هوایی کشور منهدم شد«.
ایران هنوز هویت پهپاد ساقط شده را اعالم 
نکرده که دالیل بســیاری می تواند داشته 
باشــد، دالیلی که هرچه زمان می گذرد 
نشان می دهد که مسئله اهمیت بسیاری 
دارد و پیش از آنکه نیاز به تصمیم گیری در 
رده های نظامی برای اعالم هویت آن باشد، 
نیازمند تصمیم گیری توسط مقامات ارشد 
نظام است. تجربه بار قبل در ساقط کردن 
پهپاد آمریکایی سبب شــد آمریکایی ها 
حساب کار دستشان باشد، آن ها همزمان 
با اعالم خبر ســاقط شــدن یک پهپاد، 
بالفاصله ارتباط آن با پهپادهای آمریکایی 
را رد کردند. ستاد فرماندهی تروریست های 

مرکــزی ایاالت متحده آمریــکا با صدور 
بیانیه ای در  توییتر، اعالم کرد: گزارش های 
ادعایی در خصوص ساقط شدن یک پهپاد 
آمریکایی نادرست اســت. اگر هواپیمای 
بدون سرنشــینی در حوزه اســتحفاظی 
سنتکام ساقط شده باشد، متعلق به وزارت 
دفاع ایــاالت متحده نبوده اســت. تمام 

تجهیزات آمریکایی سالم هستند.

 آمادگی ارتش و پدافند هوایی 
برای مقابله با متجاوزان

فرمانده کل ارتش در پاســخ به پرســش 
دیگــری در خصــوص تغییــر ماهیــت 
یگان هــای نیروی زمینــی ارتش، گفت: 
تحرک و قابلیت انعطاف برای ورود به هر 
صحنه مقابله ای و هر نوع تهدیدی باید در 
نیروهای چهارگانه ارتش افزایش پیدا کند. 
وی ادامه داد: نیروی زمینی چون متکی به 
نیروی انسانی است، باید مهارت های آحاد 
رزمندگان نزاجا تقویت شود؛ آنچه هفته 
گذشته شاهد آن بودیم، اقداماتی بود که 
در راستای افزایش مهارت بود و آنچه امروز 
دیدیم، اقداماتی در راستای افزایش تحرک 

بود. سرلشکر موسوی با اشاره به رونمایی 
از تانک بر کیان700 تأکید کرد: یگان های 
زرهی باید بتوانند به سرعت خود را جابه جا 
کنند و این تانک برهای کیان می توانند با 
ســرعت و قدرت خوبی کــه دارند، تعداد 
بیشــتری تانک و ادوات زرهی را نسبت 
به تانک برهای قبلــی جابه جا کنند. وی 
در پایان گفت: »این دســتاوردها همگی 
بومی و کار نیروهای دانشمند داخل کشور 
اعم از ارتش، صنایع دفاع و شــرکت های 

دانش بنیان است«.
امیــر علیرضــا صباحی فــرد، فرمانده 
نیروی پدافند هوایی ارتش نیز پیش از 
این تأکید کرده بود که »ما بارها اخطار 
داده ایــم که شــبکه یکپارچــه پدافند 
هوایی کشــور با آمادگی کامل، قاطعانه 
به هرگونه تجاوز به حریم هوایی کشور 

پاسخ خواهد داد«.
از سوی دیگر به گفته غالمرضا شریعتی، 
استاندار خوزســتان نیز »الشه این پهپاد 
توسط نیروهای نظامی و امنیتی از نیزارها 
بیرون کشیده شده و کارشناسان تحقیقات 

از آن را آغاز کرده اند«.

اظهارات فرمانده کل ارتش درباره سرنگونی یک پهپاد دشمن در بندر ماهشهر

هر متجاوزی مورد اصابت قرار می گیرد

 وقتی کلمه ساماندهی را می شنویم پشتمان می لرزد، ساماندهی سرویس مدارس، 
وانت ها، تاکسی های خطی، تلفنی، اینترنتی، کامیونت، کامیون، کارگران فصلی و... 

دکل آنتن ها. و درانتها ساماندهی عابر در پیاده روها. 09390003589
 قدیما می گفتند ان شــاءاهلل پولت خرج دکتر دوا نشود، حاال بگویند پولت خرج 

ارزش افزوده نشود! 09150009278
 لطفاً صدای ما را به مسئوالن برسانید؛ چرا وضعیت حجاب در مدارس و همچنین 

انظار عمومی این قدر نامناسب است و کسی پیگیری نمی کند؟09150001634
 باید در کشــور زلزله  خیز که  این  همه  کشتار می  دهد، به جای  آنکه  مرده  ها 
را بشماریم، دست کم یک  بند بودجه  و کمی  از پول  نفت  به  ساخت  خانه های 
 مقاوم  و کاهش  ســود وام  مسکن  در تمام  شــهرها اختصاص  یابد، بسیج  خانه 
 ســازی  در ایران  به راه  افتد که  طبعاً باعث  اشتغال زایی  وسیع  هم  خواهد  شد. 

09150002986
 فرزندان رهبر انقالب فدایی رهبرشون هستند، با اینکه شخصیت هایی بزرگوار و 
کارآمد هستند، در جهت حفظ موقعیت رهبری در حاشیه قرار دارند. 09150001136

 بنده حقیر از مجلس شــورای اسالمی و نمایندگان گله مندم در خصوص اینکه 
اختیارات رئیس جمهور را آن قدر زیاد نکنند که بخواهد برای ریاســت جمهوری 
آینده تصمیم گیری کند یا تکلیف معین کند بعد ازاینکه دوره ریاست جمهوری یا 
نمایندگی مجلس تمام شد، تصمیم گیری برای نفر بعدی با مردم است و حق مردم 
است. رئیس جمهور با پیش داوری در خصوص رئیس جمهور بعدی یا نمایندگان 

بعدی نباید حق انتخاب را از مردم بگیرد. 09350007054
 اگر النه های پالستیکی رنگی جهت استفاده انواع پرندگان ساخته شود، تا عموم 
مردم عزیز کشورمان وهمچنین توسط شهرداری ها النه های فوق در داخل منازل 
و حیاط و باغ ها و تراس ها و پشت بام های خودشان و درختان و... استفاده فرمایند، 

ثواب زیادی دارد، به خصوص در فصل سرما و زمستان. 09150004760
 با توجه به فتوای رهبر معظم انقالب مبنی بر حرام بودن فعالیت های شرکت های 

هرمی چرا هنوز این شرکت ها در حال فعالیت هستند ؟ 09190000282
 بابت خاموش بودن سه ساعته سیستم گرمایش قطار امید مشهد - کرج به صدای 
مسافر شکایت کردم. بعد از یک ربع توضیحات پس از 10 روز پیامک آمد از رجا، 
شامل خسارت نمی شود. اپراتورش بعداً فرمودند: تا منفی 15 درجه سرما خسارت 

ندارد، واقعاً خنده دار است، قوانین دور زدن حقوق مسافران. 09360005827
 جواد ظریف در مجلس به جای پاســخگویی عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت 
روحانی به فرافکنی روآورده و به جای پاسخگوبودن بابت برجام های رنگارنگ، مدیر 
مسئول کیهان را متهم به همکاری با اسرائیل کرد!؟ بیاییم آمارها را بررسی کنیم 
تا بفهمیم، کدام دیپلماســی به کشور خسارت زد؟ زمان ظریف دالر چند شد؟1۳ 
هــزار تومان، دولت قبــل دالر چند بود؟۳هزار و 500 تومــان. زمان ظریف چند 
سانتریفیوژ داریم؟ 5 هزار قبلش چند سانتریفیوژ داشتیم؟ 1۹ هزار. نتیجه گیری 
غربگداها؛ جلیلی مذاکره بلد نبود! امــا ظریف با تعامل با دنیا ایران را نجات داد؟! 

09360006158

 سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با شبکه 
روسیا الیوم با مقایسه عربستان و امارات گفت: واکنش اماراتی ها به ابتکار)صلح هرمز( 
بهتر بود؛ در سطح سیاسی سفرهای متقابلی انجام شد و به باور ما میان ایران و امارات 

تفاهم بیشتری وجود دارد. 

 رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: استاد مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی در مدت 
کوتاهی از زندان کشــور آمریکا آزاد خواهد شد. محمد تقی احمدی، رئیس دانشگاه 
تربیت مدرس در گفت وگو با فارس درباره روند رســیدگی به پرونده مسعود سلیمانی 
دانشمند ایرانی بازداشت شده در زندان آمریکا، گفت: خوشبختانه پرونده رسیدگی به 
بازداشت دانشمند ایرانی که یک سال است در زندان آمریکا به سر می برد، در مراحل 

جمع بندی قرار گرفته است.

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنانی منتسب به او هدف ناآرامی ها 
در عراق را ایجاد شکاف در جهان اسالم توصیف کرده است. »راغب سویلو«، خبرنگار 
میدل ایست آی در ترکیه نوشت: اردوغان درباره ناآرامی ها در عراق گفت: »چه کسانی 
پشت این تظاهرات ها هستند؟ ما حدس هایی می زنیم. فکر می کنیم ممکن است به 
ایران کشانده شود. هدف آن ایجاد شکاف در جهان اسالم و ایجاد اختالف میان یکدیگر 

است. فکر کنید، در عراق بعضی اظهارات علیه ترکیه مطرح شده است«.

 معاونت قوانین مجلس با طرح ایراداتی به طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص 
از صدا و سیما اعالم کرد: در موضوع طرح تقدیمی غالباً از جهت تنویر اذهان عمومی 
اعترافــات متهمان خطرناکی که امنیت ملی را با مشــکل جدی مواجه کرده اند و در 
مواردی نیز اطالعات طبقه بندی شــده را دراختیار دشمنان قسم خورده کشور قرار 

داده اند، پخش می شود و برای این افراد اعاده حیثیت، خالی از وجه است.

 تانک بر »کیان700« ســاخت فرماندهی تولید و بهینه سازی شهید زرهرن نیروی 
زمینی ارتش صبح دیروز در جریان بازدید سرلشــکر محمد باقری، رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح از این فرماندهی رونمایی شد. این تانک بر با قدرت موتور 700 اسب 
بخار و قدرت کشندگی ۲00 تن، قابلیت حمل دو دستگاه تانک ۶0 تنی را روی کشنده 
فوق سنگین »سلیمان-۳« دارد. وزن تانک بر »کیان700« 17هزارو 700 کیلوگرم بوده 

و تعداد محورهای آن 1+۳ و 1۲ دنده است.

 جمعی از دانشجویان عصر دیروز در اعتراض به خشونت و برخورد دولت فرانسه با 
مردم این کشور مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند. بنا براین گزارش برخی 
از دانشجویان با پوشیدن جلیقه های زرد رنگ، اعتراض خود را به برخورد دولت فرانسه 
با مردم این کشــور نشان داده و با در دست داشتن دست نوشته ها و پالکاردهایی این 
اقدام را محکوم کردند. دانشجویان همچنین با سر دادن شعارهایی از مسئوالن کشور 
فرانسه خواستند تا از اقدامات ضد مردمی خود دست برداشته و به خواسته های مردم 

تمکین کنند.

کمالوندی در نشست خبری: 
تا 90 درصد به غنی سازی پیش از برجام نزدیک شده ایم

سیاســت: »بهروز کمالوندی« معاون امور 
بین الملــل، حقوقی و مجلس و ســخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی در نشستی خبری در 
محل تأسیســات غنی سازی شهید مسعود 
علیمحمدی )فردو( به تشریح آخرین اقدامات 
انجام شــده در راســتای اجرای گام چهارم 

کاهش تعهدات برجامی پرداخت.
وی درباره بازرسی که از ورود آن به نطنز ممانعت به عمل آمد، گفت: به این بازرس اجازه 
ورود به نطنز داده نشد و اعتبارنامه آن را لغو کردیم و این ها در یادداشت هایی به آژانس 
اطالع داده شــد. سامانه کنترلی نشان می داد که این بازرس یا آغشته به مواد است یا 
موادی همراه اوســت. بارها کنترل شد و گزارشی به آژانس دادیم و غریب آبادی نماینده 
ایران به شورای حکام ارائه کرد و به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی و بعضی کشورهای 
منطقه، همه متقاعد شدند و گفتیم اسناد و فیلم ها را نشان می دهیم که حرفمان براساس 
منطق است. به گزارش فارس، کمالوندی اضافه کرد: عده ای خواستند از این موضوع سوء 
استفاده کنند و بگویند ایران پایبند به بحث مصونیت نیست. گزارش ما کامل و جامع 
بود که چرا ایران از حقوق خود اســتفاده کرده اســت و یک گزارش کامالً حقوقی و در 
یادداشتی به آژانس این قضیه منعکس شد و استدالل هایی را براساس موافقت نامه پادمان 
ارائه کردیم، از جمله اینکه مصونیت یک محدودیتی دارد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
عنوان کرد: ما به دلیل تجربیات تلخ یک نمایشگاه دائم از خرابکاری هایی که صورت گرفته، 
داریم و براساس این تجربیات، یک سیستم کنترلی بسیار قوی هست که اجازه نمی دهد 
اتفاقی بیفتد. بخشی از روش هایی که استفاده کردیم به آژانس توضیح داده شده است. این 
کنترل ها صورت می گیرد که اتفاقی برای این صنعت مهم نیفتد. وی در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه با گازدهی ماشــین ها در فردو چقدر به ظرفیت غنی سازی در کشور افزوده 
شــده است؟ اظهار داشــت: ظرفیت ما تا حدود ۹ هزار و 500 سو افزایش یافته است و 
87 تا ۹0 درصد به غنی سازی پیش از برجام نزدیک شده ایم. معاون سازمان انرژی اتمی 
همچنین در پاسخ به پرسشی درباره رسیدن به ظرفیت یک میلیون سو گفت: در گام 
سوم فرصتی برای ما ایجاد شد که به کار ماشین های جدید سرعت بدهیم و از این فرصت 

استفاده خوبی شده است.

 سناریوی اعمال فشار 
برای منصرف کردن ایران

گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای برجام از 
جانب رئیس جمهوری ایران به طور رسمی 
اعالم شد و واکنش های بین المللی بسیاری 
درپــی داشــت. اما نکته اصلــی در مبحث 
گام های ایران، مقاومت طرف مقابل در برابر 
این کاهش تعهدات است و باید سناریو را در 
این دو وجه دید؛ یعنی گام برداشــتن ایران 
در مسیر کاهش تعهدات و واکنش و مقاومت 
غربی ها در مقابل آن. ما از زمان خروج آمریکا 
از برجام، بیشــتر از یک سال صبر کردیم و 
هیچ واکنشی انجام ندادیم و طرف مقابل هم 
هیچ اقدامــی انجام نداد، اما به محض اینکه 
گام نخســت خروج از برجام را برداشــتیم، 
دست و پا زدن اروپایی  ها شروع شد؛ آن هم 
نه بــرای اینکه کاری انجام دهند، بلکه برای 
این است که ظاهر انجام کاری را بگیرند و ما 

را از انجام اقدامی که کردیم، منصرف کنند.
بایــد به این مهم توجه داشــت که واکنش 
غربی ها بــه گام های اخیر ایران در مســیر 
کاهش تعهدات، تنها اتهام زنی به ایران است، 
چنانچه مکرون در بیانیه خود ایران و آمریکا 
را در خروج از برجام برابر با هم می داند و این 
در حالی است که ما از برجام خارج نشدیم و 
در بیانیه مان هم اعالم کردیم که بر اســاس 
برجام کاهش تعهد می دهیم، ولی آن ها سعی 
می کنند که فرافکنی کرده و بگویند ایران از 
برجام خارج شده و دست به اتهام زنی بزنند و 
با این عمل فاز اعمال فشار و اتهام زنی بیشتر 

به ایران را پیش ببرند. 
اما نکته بعدی پس از گام چهارم ایران، مسئله 
بازرس آژانس است که موقتاً بازداشت و بعد 
اخراج شد، که این تحلیل را قوت می بخشد 
غربی ها به دنبال اتهام زنی هستند؛ چرا که 
ورود مواد آلوده به همــراه بازرس آژانس به 
تجهیزات هسته ای ایران نشان از سناریویی 
از پیش برنامه ریزی شده دارد که آن ها قصد 
دارند با وارد کردن مواد آلوده و نفوذ در حوزه 
هسته ای ایران، باز هم به اتهامات خود ادامه 
دهند، چنانچه در دوره های قبل از مذاکرات، 
این نمونه ها را داشتیم و آن ها تجهیزات آلوده 
به ما فروختند و بعد به همان تجهیزات آلوده 
استناد کردند که مواد غنی شده با درصد غیر 

مجاز استفاده شده است.
حساسیت بجا و هوشــمندانه  مسئوالن در 
نطنز وعدم اجازه ورود به آن خانم و ایستادن 
محکم دولت پای کار و اخراج وی گام مثبتی 
بود و سر و صداهای بعد نشان می دهد که این 
قضیه برای غربی ها اهمیت داشته، چنانچه 
آژانس حاضر نشــده این ماجــرا را بپذیرد و 
ایران را به رفتار بد با بازرس ها متهم می کند. 
مدت هاست که بازرس های آژانس بین المللی 
در رفت و آمد هســتند و ما هیچ مشکلی با 
آن ها نداشتیم و تنها همین یک مورد اتفاق 
افتاده است و حاال آژانس ادعا کرده که رفتار 
خوبی با بازرس های آن ها نداریم و نمی گوید 
که بازرس آن ها مواد آلوده همراه داشته است.

غربی ها اکنــون به همان ســناریوی قدیم 
برگشــتند؛ چرا که ظاهر شیک دیپلماسی 
جواب نداده و متوجه شــدند که عزم ایران 
در مقابلــه با غــرب و در برابر بدعهدی های 
برجامی جزم اســت و از حق و حقوق خود 
هم پایین نمی  آید و حاضر نیست فقط امتیاز 
بدهد و امتیازی نگیرد؛ بنابراین با اعمال فشار 
و اتهام زنی یعنی همان سناریوی قدیمی خود 
قصد دارند ایران را از پیگیری و رســیدن به 

حق و حقوق خود منصرف کنند.
اکنون فاز دوم غربی ها در مقابل ایران اعمال 
فشــارها و شــیطنت هایی اســت که برای 
منصرف کردن ایران در پی برداشتن گام ها 
انجام می دهند وطبیعتاً خط دیپلماتیک را باز 
نگه می دارند که ایــران را معطل کنند تا با 
بهانه و وعده وعید به این ماجرا ادامه دهند. 
خط اصلی غرب این اســت که به هیچ وجه 
ایران مستقلی که بخواهد شرط تعیین کند، 
نپذیرند و دقیقاً به همین خاطر باید ایران به 
همین شــرط تعیین کردن و بودن در این 

گام ها ادامه دهد.
آمریکا و یا غرب هیچ وقت حاضر نیستند که 
چهره قدرتمند دیگری را کنار خودبپذیرند و 
ایران قدرتمند یعنی بخشــی از قدرت آن ها 
گرفته شود. حقیقت این است که وقتی ایران 
در منطقه قدرتمند می شــود، یعنی اینکه 
قدرت آمریکایی در منطقه کم شده و طبیعتاً 

آن ها با ایران قدرتمند مشکل دارند. 
از گام چهارم به بعد اعمال فشــارها بیشتر 
خواهد شــد، هرچقدر ما سخت تر بگیریم، 
آن ها شــیطنت ها و اعمال فشارهایشــان 
را بیشــتر می کنند که نشــان از مســیر 
درســت  ایران دارد، اما مسلم است که ریل 
دیپلماتیک برای ایران اولویت دارد، منتها 
نباید جلــوی اعمال فشــار آمریکا و غرب 
کوتاه بیاییم و باید ســعی کنیم فضا را به 
ســمت فضای دیپلماتیک پیــش ببریم و 

امتیازات الزم را بگیریم.
بهانه جویی و اعمال فشــار طرف مقابل هم 
برای این اســت که دوباره ایــران را به ریل 
شورای امنیت ببرند و در آنجا پرونده کذایی 
ایجاد کنند که ایران در حال تخلف است، در 
حالی که این گام هــا در برابر بدعهدی ها در 

قبال برجام است.
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بــــــــرش

 ســید »عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه 
جمهــوری اســالمی ایــران دیروز بــا حضور در 
میزگردی در کنفرانس عدم اشاعه که در شهر مسکو روسیه 
در حال برگزاری اســت، به تشــریح مواضع ایران در قبال 

توافق هسته ای و همچنین موضوعات منطقه ای پرداخت.
عراقچی در ابتدای این نشســت به برشمردن تحوالت اخیر 
منطقــه از جملــه تنش های پیش آمــده در خلیج فارس و 
همچنین برخورد دو موشک به یک نفتکش ایرانی پرداخت 
و گفت: تحقیقات در مورد این حادثه برای شناسایی عوامل 
این حمله موشکی ادامه دارد و »ما در زمان و مکان مناسب 

به آن پاسخ خواهیم داد«.
او با اشاره به برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای 
ایــران، این پرســش را مطرح کرد که دلیل و ریشــه های 

وضعیت کنونی چیست؟
معاون وزیر خارجه گفت: »سه سال پیش، یعنی ژانویه سال 
۲017 را در نظر بگیریــد. همه چیز خوب بود. همه چیز بر 
ســر جای خود بود و ایران هم به طور کامل در حال اجرای 
توافق ]هسته ای[ بود و آژانس ]بین المللی انرژی اتمی[ در 

گزارش های پیاپی این را تأیید کرده بود«.
او با بیان اینکه تا آن برهه امنیت خلیج فارس، تردد دریایی و 
انتقال انرژی برقرار بود و هیئت های تجاری نیز در ایران حضور 
داشتند، گفت دلیل آن وضعیت این بود که همه چیز در جای 
درست خود قرار داشت و همه هم از شرایط خرسند بودند و 
جهان نیز از برجام که پرونده هسته ای ایران را از طریق تعامل 
 و دیپلماسی حل کرده بود، به عنوان یک دستاورد دیپلماتیک 

یاد می کرد.

  ا یران در این توافق، از خود »حسن نیت« نشان داد
عراقچی افــزود: »اما چه اتفاقی افتاد کــه همه چیز تغییر 
کــرد؟ تنها دلیلش این بود که یــک رئیس جمهور، میراث 
رئیس جمهور پیشــین خودش را دوست نداشت. به همین 
دلیل ســاده، همه چیز تغییر کرد و حاال با سیاســت فشار 
حداکثری و سیاســت ]صادرات[ نفت صفر روبه رو هستیم، 

در حالی که در این بازی کاماًل بی تقصیریم«.
او بــا بیــان اینکه ایران با »حســن نیت« مذاکــره کرده، 
توافــق کرده و این توافق را اجــرا کرده، گفت: با این وجود 
تحریم ها احیا شده و تحریم های تازه ای هم علیه ایران وضع 
شده اســت. معاون وزیر خارجه با اشــاره به اینکه پس از 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ســال گذشته، ایران 
می توانســت به سرعت از برجام خارج شــود، گفت: با این 
وجود تهران درخواســت طرف هــای باقیمانده در برجام را 
اجابت کرد و با ادامه حضور در این توافق، از خود »حســن 

نیت« نشان داد.
وی یادآور شــد که پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه 
اروپا وعده هایی یازده گانه برای جبران آثار منفی تحریم های 
آمریکا به ایران داد. عراقچی افزود: »روشــن است که وقتی 
توافقی برای شــما منفعتی نداشته باشــد، دلیلی ندارد که 
به تعهدات خود پایبند باشــید. توازن توافق به کلی بر هم 
خورده است، همه می دانند. هر توافقی بر اساس بده بستان 
است. اگر قرار است ایران فقط اعطا کند و در مقابل چیزی 

دریافت نکند، چرا باید در این توافق بمانیم؟«

  ایران برای تحقق وعده های اروپا 
یک سال تمام صبر کرد

معاون وزیر امور خارجه با اشــاره به اینکه ایران برای تحقق 
وعده هــای اروپا یک ســال تمام صبر کــرد، گفت: »ما به 

دیپلماســی فرصت دادیم، ما به اروپایی ها فرصت دادیم، تا 
آن طور که وعده داده بودند، راهکارهای عملی بیابند«. 

عراقچی افزود: »بنابراین، در 8 می ۲01۹ )18 اردیبهشت( 
ما گفتیم دیگر کافی اســت. ما نمی توانیم در توافقی بمانیم 
کــه به هیچ وجه هیچ منفعتی برای مــا ندارد. اما باز هم ما 
تصمیم گرفتیم این کار را به شکلی گام به گام اجرا کنیم و 

این کار را به مرور انجام دهیم«.
او با بیان اینکه ایران بین هر گام کاهش تعهد دو ماه فاصله 
انداخت تا به دیپلماسی فرصت دهد، گفت: »اما از آنجا که 
راه حلی برای این مســئله پیدا نشــده و تحریم های ایاالت 
متحده تشدید شده؛ بنابراین روشن است که ما به این روند 
ادامه می دهیم و تعهد خــود را کاهش می دهیم و طبیعی 
اســت که به زودی به پایان این روند برســیم؛چراکه دیگر 

تعهدی برای متوقف کردن باقی نمی ماند«.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ایران از خود حسن 
نیت نشان داده و انتظار داشته این حسن نیت جبران شود، 

گفت: »اما این اتفاق نیفتاد«.
او با تأکید بر اینکه کاهش تعهدات ایران در پاسخ به اعمال 
تحریم ها بخشی از حقوق مصرح در برجام است، گفت: »ما 
ایــن کار را صرفاً به عنوان اقدامــی تالفی جویانه یا آن طور 
کــه برخی همکاران می گویند »کمتر در ازای کمتر« انجام 
نمی دهیم. نه. این حق ماســت، بر اساس برجام و ساز و کار 
حــل اختالف بند ۳۶ که عنوان می کند ما می توانیم اجرای 

کل یا بخشی از تعهدات خود را متوقف کنیم«.
عراقچی ســپس متن این بند از برجام را برای حضار قرائت 
کرد و گفت: تهران دقیقاً بر اســاس این بند از برجام عمل 

کرده است. 
او در مــورد دلیل کاهش تدریجی و نه دفعی تعهدات ایران 
هم گفت: تهران می خواهد به دیپلماســی زمان بدهد؛ چرا 
که می خواهد »توافق را حفــظ کند، نه اینکه آن را از بین 
ببرد و آن را نابود کند. به این دلیل اســت که ما از گام های 
ســاده تر آغاز کردیم و به مرور به ســمت گام های دشوارتر 

رفتیم«.

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

خبر

سیاست خارجی

عراقچی: 

در زمان و مکان مناسب حمله به نفتکش ایرانی را پاسخ می دهیم

مرجعیت
آیت اهلل نوری همدانی: 

 آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در جریانات اخیر عراق دست دارند

تسنیم: مرجــع تقلید شیعیان 
گفت: در جریانــات اخیر عراق 
و لبنــان و ســایر کشــورهای 
مقاومت، دســت آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و دشمنان اسالم 
است، مشاهده می کنیم  کار  در 

دشــمن تالش می کند جبهه مقاومت پیشرفت نکند، اما 
در ایــن زمینه به اهداف خود نمی رســد. آیت اهلل نوری 
همدانــی ظهر دیــروز در دیدار جمعی از پاســداران و 
روحانیان عقیدتی سیاســی ســپاه که در دفتر معظم له 
برگزار شد، با اشاره به برنامه ریزی دشمن برای درگیری 
میان کشــورهای اسالمی اظهار داشت: دشمنان با ایجاد 
گروه هــای تکفیری و خرج پول های کالن ســعی دارند 
مســلمانان را به یکدیگر مشــغول کنند تا در سایه این 

اختالفات اهداف شوم خود را پیش ببرند.

دولت
ظریف در نشست وزرای امورخارجه اکو:

ایران بـه تعهـدات خـود نسـبت بـه اکو 
ادامـه می دهـد

مهر: وزیر امــور خارجه با بیان 
اینکه تـــرتیبات تـــجاری اکو 
اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری 
گفت:   دارنـد،  ایران  اســـالمی 
»اکوتـــا« و دیگــر تـــرتیبات 
تکمیلی درون مـــنطقه ای باید 

عملیاتی شـوند. ظریف تأکید کرد: با وجود سختی هـایی 
که مـــردم ایران در زمـــان تـــروریسم اقـــتصادی و 
اقـدامـــات قهـــری یکجانـبه و ظـالـمانـــه و بی پـروا 
تجـربـه می کنند، جـمهوری اسـالمی ایران بـه تعهـدات 
خـود نسـبت بـــه اکو و بـرنـامـه هـــا و طـرح هـایش 
ادامـــه می دهـــد. ظریف در بدو ورودش به ترکیه برای 
شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان 
همکاری اقتصادی )اکو( اعالم کرد ایران آماده مذاکره با 

کشورهایی است که تمایل به حفظ برجام دارند.

سیاست داخلی
معاون پارلمانی رئیس جمهور: 

 روحانی به هیچ وجه اختالفی 
با شورای نگهبان ندارد

فارس: حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیــس جمهور تأکید 
کرد: بیــن آقای رئیس جمهور و 
نگهبان هیچ اختالفی  شــورای 

وجود ندارد. 
آقــای  داشــت:  بیــان  وی 

رئیس جمهور هیــچ گاه در فکر این نبــوده که بخواهد 
یک نهاد رســمی کشــور را نادیده بگیرد؛ آقای روحانی 
در واقع یک گزارشــی از مجلس اول ارائه دادند که این 
مجلــس با چه ترکیبی ایجاد شــد و افــرادی که مورد 
نظــر مــردم نبودند، توســط خود مردم حذف شــدند، 
اقلیتــی هــم که در مجلــس بودند در واقــع به مصالح 
کلی کشــور فکر می کردنــد؛ بنابرایــن در مجلس اول 
 شــخصیت های تراز اول، انقالبی و افــراد بزرگی حضور 

پیدا کردند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اعزام نماینده آستان قدس به کنفرانس رحمه  للعالمین پاکستان  قدس: با هماهنگی و پیگیری های مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی و در پاسخ به دعوت دولت پاکستان، حجت االسالم والمسلمین 
گنابادی نژاد، رئیس سازمان فرهنگی این آستان مقدس به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران به کنفرانس رحمه للعالمین اعزام شد. کنفرانس رحمه للعالمین هر ساله توسط وزارت امور مذهبی و عقاید پاکستان به مناسبت 
والدت پیامبر مکرم اسالم از ۱۲ ربیع االول شروع می شود و علمای کشورهای اسالمی هم در آن شرکت می کنند. حجت االسالم والمسلمین گنابادی نژاد به عنوان یکی از سخنرانان روز نخست کنفرانس، سخنرانی خواهد کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  اعزام خادمیاران رضوی 
به مناطق زلزله زده شهرستان میانه

آستان: مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در اســتان آذربایجان شرقی 
گفــت: در پی دســتور تولیت معزز 
آســتان قدس رضوی مبنی بر اعزام 
خادمیــاران امام رضــا)ع( به مناطق 
زلزله زده استان، این خادمیاران عازم 
روستاهای بحران زده شهرستان میانه 

شدند.
محمدیوسف شاکری گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با ستاد مدیریت 
بحران استان آذربایجان شرقی و سایر سازمان های امدادی، خادمیاران امام 
رئوف)ع( بــرای کمک به آواربرداری و کمک های فوری، راهی روســتاهای 

تََرک و ۶ روستای دیگر شهرستان میانه شدند.
وی افــزود: همچنیــن کانون های خادمیاری در شــهرهای دیگر اســتان 
آذربایجان شــرقی، آماده اعزام به مناطق زلزله زده هستند و به محض اعالم 
نیاز از ســوی مدیریت بحران اســتان، گروه های جهادی این کانون ها عازم 

مناطق زلزله زده خواهند شد.
مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی ادامه داد: در هماهنگی به عمل آمده 
با معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی، وســایل گرمایشی و سایر 

نیازهای اولیه در روزهای آینده راهی مناطق زلزله زده خواهند شد.
به دنبال وقوع زلزله 5.9 ریشــتری صبح جمعه در آذربایجان شرقی و بروز 
خسارت هایی در برخی از روستاها، حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت 
آســتان قدس رضوی برای بســیج امکانات و اعزام خادمیاران آستان قدس 
رضوی به مناطق زلزله زده آذربایجان شــرقی و خدمت رسانی به زلزله زدگان 

در کنار دستگاه های امدادرسان دستوراتی صادر کرد.

 مادر شهیدان رضازاده زیورآالت شخصی خود را 
به آستان قدس رضوی اهدا کرد

آستان: مادر شــهیدان رضازاده زیورآالت شخصی نفیس خود را به آستان 
قدس رضوی اهدا کرد.مادر شهیدان سید حمیدرضا و سید علیرضا رضازاده، 
زیورآالت شخصی نفیس خود را به ارزش حدود 2میلیارد ریال، در مراسمی 
با حضور تولیت آســتان قدس رضوی و خانواده آن شــهیدان به حرم مطهر 

رضوی اهدا کرد.
حجت االســالم والمســلمین احمد مروی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدای اســالم، خطاب به مادر شــهیدان رضازاده ابراز کرد: 
شــما بهترین هدایا یعنــی فرزندان برومند و رشــیدتان را در راه خدا اهدا 
کرده اید.در ابتدای این جلسه هم مادر و برادر شهیدان رضازاده در گفت وگو 
با حجت االســالم والمســلمین احمد مروی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 

پرداختند.

تربیت مربی برای جلسات سنتی قرآن
آستان: رئیس اداره توســعه و ترویج فعالیت هــای قرآنی مرکز قرآن کریم 
آســتان قدس از برگزاری دوره تربیت مربی جلسات سنتی قرآن کریم خبر 
داد. سیدمحســن شرافت گفت: طرح احیا و ساماندهی جلسات سنتی قرآن 
کریم در ســطح ملی برگزار می شود و زمینه ساز مشارکت حداکثری بخش 
مردمی برای تحقق رهنمود رهبر معظم انقالب در مورد ترویج فرهنگ قرآن 
و عترت اســت.وی افزود: این دوره به مدت ۶ روز با حضور مدرسان اعزامی 

از مرکز قرآن کریم آستان قدس برگزار می شود.

 تشرف جوان انگلیسی به اسالم
از طریق ارتباط مجازی با حرم مطهر رضوی

آســتان: همزمان با ســالروز آغاز 
امامت امام زمان)عج(، جوان انگلیسی 
از طریق فضای مجازی و ارتباط زنده 
با حرم مطهر رضــوی به دین مبین 

اسالم مشرف شد.
ظهر پنجشنبه در جلسه ای با حضور 
کارشناســان مذهبــی مدیریت امور 

زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی، »علی موور« جوان مســیحی ساکن 
لنــدن از طریق وب با حرم مطهر رضوی ارتبــاط برقرار کرد و پس از ادای 

شهادتین به دین مبین اسالم مشرف شد.
وی در ارتباط با انگیزه این انتخاب به خبرنگار ما گفت: از طریق دوســتان 
مســلمانم در دانشگاه با اسالم آشنا شــدم و عالقه فراوانی داشتم تا بیشتر 
دربــاره این دین تحقیــق کنم.موور گفت: تاکنون توفیق ســفر به ایران را 
نداشتم و آرزو دارم روزی به زیارت حضرت رضا)ع( مشرف شوم و امروز این 
مــکان را برای این اتفاق انتخاب کردم چون جایگاه ویژه ای نزد مســلمانان 
دارد. این جوان تازه مســلمان در حضور خانواده و پس از گفت وگو از طریق 
وبینار با حجت االســالم والمسلمین حســینی از کارشناسان بخش ادیان و 
توریست  های حرم مطهر رضوی با ادای شهادتین به دین اسالم مشرف شد و 
مدیریت امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی نیز برای ایشان یک جلد 

کالم اهلل مجید به زبان انگلیسی و هدایای فرهنگی ارسال کرد.

مدیرعامل سازمان موقوفات ملک خبر داد
تبدیل مزرعه ثامن به قطب درآمدی موقوفات ملک

آستان: مدیرعامــل سازمان موقوفات 
ملک آستان قدس رضوی گفت: درصدد 
هســتیم تا تمامی باغات پســته این 
سازمان به ســامانه نوین آبیاری مجهز 

شود.
حمیدرضــا قاســمی بیان کــرد: این 
مجموعه 40 هکتار باغ پســته در شهر 

سنگ بست و 25 هکتار در شهرستان تربت جام دارد.
وی ادامه داد: این باغات در حال حاضر به روش نشــتی و با اســتفاده از خطوط 
انتقال اصلی با لوله پلی اتیلن آبیاری می شود که در صورت اجرای سامانه مدرن 

آبیاری، شاهد افزایش قابل توجه بهره وری آب خواهیم بود.
مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آســتان قدس رضوی حفظ رطوبت خاک را 
از جمله مزایای ســامانه آبیاری قطره ای عنوان کرد و افزود: این سامانه موجب 
خیس ماندن خاک در فواصل بین آبیاری و در نتیجه رقیق شدن نمک موجود 
در خاک شــده، به همین دلیل این ســامانه آبیاری در اراضی دارای آب و خاک 

شور مناسب است.
وی ادامــه داد: کاهش مصرف آب، افزایــش راندمان آبیاری، کاهش هزینه های 
بهره برداری محصول، ارتقای کارایی آب، کاهش هزینه های کارگری برای آبیاری 

و... بخش دیگری از مزایای سامانه آبیاری تحت فشار قطره ای به شمار می رود.
قاسمی افزود: همچنین می توان مزیت هایی نظیر انجام عملیات زراعی به صورت 
آسان تر، افزایش کیفی و کمی محصول، کاهش رشد علف های هرز، امکان تزریق 
کود در آب و آبیاری کود به صورت محلول، افزایش کارایی کود پاشــی و پخش 

مناسب آب آبیاری را نام برد.
وی با اشاره به مشکالت پیش روی پسته کاران در این منطقه تصریح کرد: شوری 
آب و خــاک و ایجاد نمک در محیط ردیف های آبیاری مشــکل اصلی اجرایی 

باغداران است.
قاسمی ادامه داد: عالوه بر این، نبود کارخانه مدرن پسته خشک کنی در حوالی و 

نزدیک باغات، مشکل دیگر پسته کاران منطقه به شمار می رود.
وی درباره موفقیت های ســازمان موقوفات ملک در خصوص محصول پســته 
خاطرنشان کرد: با تدابیر صورت گرفته و نیز تغییر الگوی کشت، مزرعه ثامن از 

منطقه کم درآمد به منطقه پردرآمد تغییر یافته است.
مدیر عامل ســازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: در این راستا 
در آینده ای نزدیک، مزرعه ثامن به قطب درآمدی خوبی برای ســازمان تبدیل 

خواهد شد.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی 
منظور  به  خادمیاری  طرح  اصل  گفت: 
خدمت به مردم به نام حضرت رضا)ع( 

همچنان تداوم پیدا می کند.
مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
در جمع خادمیاران اســتان یزد اظهار 
کــرد: به هیچ عنــوان بنــای تعطیلی 
طرح خادمیاری رضــوی را نداریم؛ هر 
چند در ابتدای فعالیت بنده در آســتان 
قدس رضوی موظف شــدیم که برخی 
از رویکردها از جملــه دفاتر نمایندگی 

استانی را مورد بازنگری قرار دهیم.
وی افزود: همان ابتدا با تولیت ســابق 
آســتان قــدس رضــوی کــه مبتکر 
راه اندازی دفاتر اســتانی بودند، صحبت 
کردم و هدف از ایجــاد نمایندگی های 
آســتان قــدس رضوی را جویا شــدم؛ 
ایشــان تأکید کردند که خیل عظیمی 
از مردم مشتاق خادمی حضرت رضا)ع( 
هستند و مراجعات در این زمینه بسیار 
زیاد اســت، اما ظرفیت اماکن متبرکه 
محــدود بــوده و امــکان پذیرش همه 

متقاضیان وجود ندارد.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: 
دفاتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در اســتان ها راه اندازی شــد تا هم به 
احساسات پاک مردمی برای خدمت به 
حضرت رضا)ع( پاســخ داده شود و هم 
از ظرفیت متقاضیان خدمت متناســب 
با توانایی افــراد در عرصه فعالیت های 
اجتماعی به نام امام رضا)ع( اســتفاده 

شود.
وی بــا بیان اینکه قــدردان متقاضیان 
خادمی حضرت رضا)ع( هستیم، گفت: 
فضای ارائه خدمت در حرم مطهر دارای 
محدودیت هایی است که تالش داریم با 
تعریف خدمت  و  برنامه ریزی مناســب 
جدیــد، زمینه برای حضــور و خدمت 
خادمیاران و عالقه مندان به خدمت در 

حرم مطهر فراهم شود.
وی ادامـه داد: ممکـن اسـت نـام دفاتر 
نمایندگی اسـتانی آستان قدس رضوی 
تغییـر کند و ایـن مراکز بـه کانون های 
مردمـی تغییر عنـوان بدهند، امـا قطعاً 
آسـتان  نظـارت  بـا  خیـر  اقـدام  ایـن 
قـدس رضوی در مسـیر خدمت رسـانی 
بـه مـردم بـه ویـژه محرومـان همچنان 

تـداوم خواهـد یافت.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار کرد: امام رضا)ع( واسطه رضایت 
خداونــد متعال از بندگان اســت و اگر 
می خواهیم خشنودی پروردگار را جلب 
کنیــم، باید رضایت این امــام همام را 

برای خودمان فراهم کنیم.
افزود:  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
همــه معصومیــن دارای باالترین حد 

کمــال و فضائل اخالقی هســتند، اما 
برخی از ائمــه اطهار)ع( بــه برخی از 
اوصاف بیشتر مشــهور شده اند؛ به طور 
مثــال واژه رئــوف فقط بــرای پیامبر 
اکــرم)ص( و امــام رضا)ع( اســتفاده 

می شود.
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه 
با بیــان اینکه وجود بــارگاه منور امام 
رضا)ع( در مشــهد مقدس نعمت بسیار 

بزرگی برای ملت ایران اســت، تصریح 
کــرد: نمی دانیم چگونه بایــد خداوند 
متعال را سپاسگزاری کنیم که پاره تن 
پیامبر اکرم)ص( در یکی از شــهرهای 

و  است  مدفون  کشورمان 
به راحتــی به بارگاه منور 
رضا)ع(  امــام  ملکوتی  و 

دسترسی داریم.
ان شــاءاهلل  گفــت:  وی 
خداونــد متعــال بــه ما 
بتوانیم  تــا  معرفت بدهد 
جزو محبان و ارادتمندان 
به ساحت مقدس حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( 
بوده و بــه خوبی قدردان 

این نعمت عظیم باشیم.
والمسلمین  حجت االسالم 
مــروی بــا بیــان اینکه 
رضــوی  خادمیــاران 

به  نســبت  می تواننــد محبــت مردم 
اهــل بیت عصمــت و طهــارت)ع( را 
افزایــش دهند، خاطرنشــان کرد: ائمه 
معصومیــن)ع( به محبت مــا کمترین 
نیــازی ندارند و این ما هســتیم که راه 
سعادت و خوشــبختی مان در محبت و 

عالقه به ائمه اطهار)ع( است.

امام رضا)ع( 
واسطه رضایت 

خداوند متعال از 
بندگان است و 
اگر می خواهیم 

خشنودی پروردگار 
را جلب کنیم، 

باید رضایت این 
امام همام را برای 

خودمان فراهم 
کنیم

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی: 

 سالم. لطفاً از زائرسراها و نقاط تفریحی، طرحخادمیارانرضویادامهمییابد
خط مترو یا خط ویژه اتوبوس به حرم مطهر 
متصل شود تا ماشــین کمتری وارد شهر 

شود.
09150007463

 به بــرادری که گفته بــود میت داخل 
رواق نبرید عرض می کنم شــما اگر میتی 
داشــتید پس از غســل در بهشت رضا)ع( 
بالفاصله همانجا دفن کنید. ما دوست داریم 
پیکر درگذشتگان برای آخرین بار به زیارت 

حضرت رضا)ع( بیاید. 
09150004541

 لطفاً با یک دســتور قاطع مســیر های 
منتهی به حرم را برای ورود خودرو ها برای 

همیشه مسدود کنید.
09150000465

 باید در برگزاری برنامه های فرهنگی حرم 
مطهر شرایط زمانی و مکانی و میزان صبر 
و حوصلــه زائران نیز مورد توجه قرار گیرد، 
طوالنی بــودن برنامه های فرهنگی موجب 

نارضایتی و گله زائران می شود.
09150001381

 با این حجم زائر، خودروهای زائربر باید 
افزایش یابد.

09120002784

 لطفاً آستان قدس با همکاری اصناف و 
شهرداری، مغازه های اطراف حرم مطهر را به 

برگزاری نماز اول وقت تشویق کند.
09010001522

فعالیت 16 کانون تخصصی 
خادمیاری رضوی در استان قم

آستان: مســئول نمایندگی آستان قدس 
رضوی در قم از فعالیت ۱۶ کانون تخصصی 
خادمیاری رضوی در اســتان قم خبر داد 
و گفــت: محرومیت زدایی و رســیدگی به 
محرومان از فعالیت های خادمیاران رضوی 

است.
حجت االسالم سیدباقر تکیه ای گفت: دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در استان 
قم با استعانت از سیره رضوی فعالیت های 
مختلفی را در استان با همت 4 هزار خادمیار 

پیگیری می کند.
وی افــزود: در زمینــه فرهنگــی در ایام 
مناسبت های مذهبی ایستگاه های صلواتی 
باب الرضا)ع( در مبــادی ورودی و خروجی 
شــهر قم مانند عوارضی و ایستگاه راه آهن 
برپا می شود که در این ایستگاه ها غرفه های 
سیره رضوی، محصوالت فرهنگی، حجاب و 
عفاف و خدمت به زائران برنامه ریزی شــده 
است.حجت االسالم تکیه ای برنامه ریزی برای 
روزهای »سالم بر امام« و »چهارشنبه های 
رضوی« را از دیگــر برنامه های نمایندگی 
آســتان قــدس دانســت و اظهــار کرد: 
برنامه ریــزی برای برگزاری جلســه زیارت 
امین اهلل در مســاجد، دانشگاه  ها و مدارس 

از جمله برنامه ها در استان است.
وی ادامه داد: همایش و یادواره های تجلیل 
از خانواده های شهدای دفاع مقدس و دفاع از 
حرم به همراه تکریم و سرکشی به خانواده ها 
به صورت هفتگی از برنامه های کانون های 

خادمیاری به شمار می رود.
مســئول نمایندگی آســتان قدس رضوی 
در قــم با بیان اینکــه ۱۶ کانون تخصصی 
خادمیاری فرهنگی در اســتان قم تشکیل 
شده اســت، ابراز کرد: کانون های خانواده 
شــهدا، تعلیم و تربیت، تبلیغ، خادمیاران 
مــداح، خادمیاران بانوان و خانواده از جمله 

این کانون ها هستند.
وی عنــوان کــرد: فعالیت هــای تبلیغی 
خادمیاران مبلغ در طول ســال به صورت 
جــدی دنبال می شــود و در ایام دهه آخر 
صفــر ۱00 خادمیار طلبــه و مبلغ برای 
خدمت رسانی تبلیغی به زائران امام رضا)ع( 

به مشهد مقدس اعزام شدند.
حجت االسالم تکیه ای خاطرنشان کرد: در 
ماه های گذشته چندین گروه از خادمیاران 
خدمت رسان به مناطق سیل زده اعزام شدند 
و به مردم خدمت رســانی کردند، همچنین 
محرومیت زدایی و رســیدگی به محرومان 
و مســتضعفان از کارهای مهم خادمیاران 
رضوی است.وی اضافه کرد: اعطای تسهیالت 
اشتغال به بیش از ۱00 متقاضی کارآفرینی، 
اعطای تســهیالت کمک هزینه جهیزیه به 
200 زوج نیازمند و اعزام آن ها به مشــهد 
مقدس، برنامه های آموزشی، انجام مشاوره 
حقوقی رایگان و مداوا و رسیدگی به بیماران 
نیازمنــد از دیگر فعالیت های خادمیاران در 

زمینه رسیدگی به محرومان است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

سامانهپیامکیصفحهآستان

»الرضوان«؛ جایزه ای برای نوآوری  در عمل به قرآن
 آســتان  مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: 
طرح جایزه بین المللی دوساالنه »الرضوان« با موضوع آموزش و 
تعلیم روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به کودکان و نوجوانان 

برگزار می شود.
حجت االسالم سیدمسعود میریان، مدیر مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز اظهار کرد: طرح 
جایزه بین المللی دوساالنه »الرضوان« با موضوع آموزش و تعلیم 
روخوانــی و روان خوانی قرآن کریم بــه کودکان و نوجوانان در 
راستای تحقق بخشیدن به ابتکارات، نوآوری ها و پیشتازی ها در 

تعلیم و ترویج و عمل به قرآن کریم برگزار می شود.
وی با اشاره به همکاری مرکز بین الملل آستان قدس رضوی در 
اجرای طرح جایزه بین المللی دوساالنه »الرضوان« افزود: آستان 
قدس رضوی با در اختیار داشــتن ظرفیت های باالی آموزش 
قرآن کریم در حرم امام رضــا)ع(، مهدالرضا)ع( و مدارس امام 
رضا)ع( در سراسر ایران، می تواند الگوهای آموزشی به خصوص 
در حوزه کودکان و نوجوانان را ترویج نماید تا با جذب ایده های 
خالقانه تعلیم و تربیت در قرآن به تدریج و در طول چند ســال 

به عنوان مرکز استانداردسازی آموزش قرآن مطرح شود.

میریان افزود: دبیرخانه و ستاد اجرایی طرح جایزه بین المللی 
دوساالنه »الرضوان« در مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 
تشکیل  شده و جلسات کمیسیون های تخصصی آن به صورت 

متناوب و منظم در حال برگزاری است.

آزمونهایدورهتربیتمربیطرحتحفیظرضوی
مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی همچنین گفت: 
برگزاری آزمون های کتبی و شــفاهی دوره تربیت مربی طرح 
تحفیــظ رضوی از ۱۶ آبان ماه آغاز شــده و 23 و 24 آبان ماه 

نیز ادامه دارد.  
حجت االسالم والمسلمین سیدمســعود میریان اظهار کرد: 
دوره تربیت مربی طرح تحفیظ رضوی با همکاری مؤسســه 
فرهنگی علی بن ابیطالب)ع(، مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار 

می شود.
حجت االسالم میریان ادامه داد: طرح تحفیظ رضوی با رویکرد 
اشاعه فرهنگ حفظ قرآن کریم و تربیت مربیان و استادان برای 
ترویج و توسعه علوم قرآنی با توجه به نیاز عمومی امروز جامعه 

به آموزه های قرآنی برگزار می شود.
مدیر مرکز قرآن آستان قدس رضوی بیان کرد: آزمون شفاهی 
شامل حسن حفظ در ســطح ۱0 جزء، تجوید، صوت و لحن، 
وقف و ابتدا و آزمون کتبی شــامل کتاب درسنامه حفظ قرآن 

کریم سطح دو است.
وی افزود : دوره تربیت مربی در ســه بازه زمانی دو و نیم سال 
ویژه نخبگان، 4 و ۶ ســال که بر اساس استعدادسنجی تعیین 

سطح می شوند، برگزار خواهد شد.

خبر
مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی از طرح جایزه بین المللی دوساالنه قرآنی خبر داد 

 قدس/محمدحسین مروج کاشــانی  همزمان با هفته 
وحدت، سی و سومین سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی 
به رونمایی و معرفی از قدیمی ترین نســخه های خطی ایران 
با موضوع ســیره پیامبر اکرم)ص( موجود در گنجینه رضوی 

اختصاص دارد. 
معاون موزه ها و ترویج میراث فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی و دبیر رونمایی از 
آثار نفیس این سازمان در این باره به خبرنگار قدس گفت: در 
این برنامه، روز سه شــنبه 2۱ آبان ماه در موزه قرآن و هدایای 
مقــام معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر امام هشــتم)ع( 
قدیمی ترین نســخه های خطی ایران با موضوع سیره پیامبر 
اکرم)ص( موجود در گنجینه رضوی رونمایی و معرفی خواهد 

شد. 
مهــدی قیصری نیک افزود: در حال حاضر در گنجینه رضوی 
2هزار و ۶93 نســخه در موضوع تاریخ به زبان های فارســی و 
عربی نگهداری می شــود که به شرح و تبیین مباحث مختلف 
تاریخ اسالم و سیره و سرگذشت نامه پیامبر اکرم)ص( و سایر 

ائمه معصومین)ع( پرداخته است. 
معــاون امور موزه ها درباره قدیمی ترین نســخه های خطی با 

موضوع ســیره نبوی گفت: یکی از نســخه های خطی بسیار 
نفیــس و کهن گنجینه رضوی که به مبحث ســیره حضرت 
پیامبر)ص( پرداخته، کتاب »الرَّوُض االُنُف فی شــرح السیره 
النبویه« است که توسط عبدالرحمن بن عبداهلل سهیلی )58۱- 
 508ق( به نگارش درآمده و این کتاب شــرح و توضیح کتاب 
»السیره النبویه« عبدالملک بن هشــام بن ایوب حمیری؛ از 
نخستین سیره نویسان راجع به پیامبر)ص( است. این نسخه به 
خط نســخ ُکَهن ُمعَرب، در قرن هشت هجری قمری در 223 

برگ کتابت شده است.
وی در این زمینــه افزود: از دیگر نفایس نســخه های خطی 
گنجینه رضوی که به تبیین و شرح سیره پیامبر رحمت)ص( 
ــمائِِل  پرداخته، نســخه »ُعیوُن األَثَر فی فنوِن الَمغازی والشَّ
ــَیر« تألیف محمد بن محمد؛ معروف به ابِن َسّیِدالناس  والسِّ
)734-۶7۱ق( است. در حال حاضر قدیمی ترین نسخه خطی 
ُعیوُن األَثَر در ایران، نسخه شماره 4۱4۶ است که در گنجینه 
رضوی نگهداری می شود. این نسخه به خط نسخ در سال 804 

هجری قمری در 29۱ برگ کتابت شده است. 
قیصری نیک بیان کرد: سومین نسخه نفیس موجود در گنجینه 
رضوی، کتاب »انساُن الُعُیون فِی سیَرهِ األمیِن الَمأمون« معروف 

به »الســیره الحلبیه«، تألیف علی بن ابراهیم حلبی )۱044-
975ق( اســت. این نسخه مشتمل بر مطالب مربوط به سیره، 
نسب، اخبار و افعال حضرت پیامبر اکرم)ص( است. قدیمی ترین 
نسخه خطی الســیره الحلبیه در ایران، نسخه شماره ۱7844 
اســت که در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. 
این نســخه به خط نسخ در سال ۱099 هجری قمری توسط 

اسماعیل َقصری مالکی کتابت شده است.

سیره پیامبر اکرم a موضوع سی و سومین سه شنبه فرهنگی آستان قدس 
در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر برگزار می شود

گزارش خبری

خبر

اختصاص بخشی از عواید موقوفات به محرومیت زدایی
تولیت آســتان قدس رضــوی گفت: 
بخشــی از عواید موقوفات هر اســتان 
بــه محرومیت زدایی در مناطق محروم 
همان اســتان اختصاص خواهد یافت. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در حاشیه مراســم گرامیداشت سالروز 
ورود امام علی بن موســی الرضا)ع( به 
ابرکوه یــزد در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکــه تالش برای رفــع محرومیت از 
این استان از برنامه های ماست، تصریح 

کرد:  بنا داریم بخشی از عواید موقوفات 
هر استان را با توجه به نیات واقفان در 
راستای محرومیت زدایی همان منطقه 
هزینه کنیم.تولیت آستان قدس رضوی 
عنوان کرد: همچنین تالش داریم تعداد 
مجتمع هــای بین راهــی در جاده های 
منتهی به مشهد را در راستای کاهش 
تصادفات و خدمت رســانی مطلوب به 
زائران حضرت رضا)ع( به بیش از ۱00 

مجتمع توسعه دهیم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید



در مسابقه مهدی یاوری شرکت کنید  حوزه: »امامت حضرت مهدی )عج(« عنوان این هفته برنامه درس هایی از قرآن استاد قرائتی بود که روی آنتن رفت. شما می توانید پس از مطالعه مشروح سخنان استاد در سایت حوزه، در مسابقه پیامکی شرکت کنید و پاسخ  پرسش ها را به 
شماره پیام کوتاه  ۳۰۰۰۱۱۴ ارسال کنید. این سؤاالت عبارتند از: ۱- در آیه ۱۰۱ سوره آل عمران، بر جایگاه چه چیزی در ایمان به خدا تأکید شده است؟ ۲- قرآن درباره خوبی ها و بدی هایی که به انسان می رسد، چه تعبیری دارد؟ ۳- قرآن، سستی بنای شرک و تکیه به غیر خدا را به 

چه چیزی تشبیه کرده است؟ ۴- رابطه تعلیم و تزکیه در قرآن چگونه است؟ ۵- بر اساس آیه ۶ سوره حجرات، وظیفه ما در برابر آنچه از افراد فاسق می شنویم، چیست؟

 رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه منصوب شد  معارف: مهدی قره شیخلو، رئیس سابق سازمان دارالقرآن الکریم، با حکم انتصاب حجت االسالم خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه، ریاست مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف را برعهده گرفت. 
در حکم انتصاب وی بر تحقق این موارد تأکید شده است: ۱ -برنامه ریزی برای ارتقای کیفی مسابقات قرآن کریم ۲ -برنامه ریزی در راستای ساماندهی و ارتقای سطح توان علمی و مهارتی داوران مسابقات قرآن کریم  ۳ - برنامه ریزی در خصوص توسعه موقوفات قرآنی با هدف حمایت از 
فعالیت های قرآنی کشور ۴ - برنامه ریزی درزمینه بهره برداری مناسب از ظرفیت بقاع متبرکه به منظور توسعه فعالیت های قرآنی ۵ - برنامه ریزی در جهت ارتقا و کارآمدی هر چه بیشتر ستاد ملی حفظ قرآن کریم ۶ -تعامل و همکاری سازنده با دیگر بخش های حاکمیتی و مردمی قرآنی کشور.

گ
هن

فر
 -

نی
هم

ی ب
هان

ی: 
اف

گر
فو

این

  عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان:

پایبندی به اخالق رمز رسیدن به وحدت اسالمی است
 معارف/مریم احمدی شــیروان  در اســام وحدت و 
همــزاد اهریمنی آن یعنی تفرقه، قدمتــی به  اندازه تاریخ 
دارد. اسام از همان ابتدا چه در زادگاه خود و چه در خارج 
آن با عوامل ناهمسازگرایی که ریشه در تضاد منافع فردی، 
گروهی، طبقاتی و قومی داشــت، روبــه رو بود. به همین 
دلیل پیامبر اســام)ص( و جانشینان و پیروان حقیقی او 
در طول تاریخ ســعی کرده اند با استعانت از آموزه های ناب 
اسامی از پراکندگی مسلمین جلوگیری کنند. اما همیشه 
این پرســش مطرح است که آیا فضائل و رذائل اخاقی در 

پیدایش، حفظ یا تفرقه و جدایی اجتماعی مؤثر هستند؟
دکتر دادخدا خدایار، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان 
و بلوچســتان و عضو گروه ادیان و عرفان تطبیقی در این 
خصوص معتقد اســت خردمندانه  ترین روش برای تقریب 
مذاهب بهره  گیری از اخاق مبتنی بر آموزه های دین اسام 

است.

 وحدت، ایجاد صف واحد در برابر دشمن مشترک است
دکتر دادخدا خدایار در ابتــدا و در بیان اهمیت و جایگاه 
وحدت می گویــد: کلماتی ماننــد اتحاد، اتفــاق، تفاهم، 
انســجام، همگرایی، بســیج، هماهنگی، تعادل، همکاری، 
همدلی و... هر چند بــار معنایی خاصی دارند اما هر کدام 
جلــوه و مصداقی از »وحدت« هســتند. منظور از اتحاد و 
انسجام در سطح اقوام و نژادهای یک کشور و نیز در سطح 
ملل و امت اســامی و حتی جهانی، دست شستن اقوام و 
فرق از هویت ملی، قومی و مذهبی و عقاید و باورهایشــان 
نیســت، بلکه منظور ایجاد صف واحد و یکپارچه و پیوسته 
در برابر »دشمن مشترک« است. بدیهی است هر چه اتحاد 
و همبســتگی بین مردم یک کشــور و در سطح وسیع تر 
آن بین کشــورهای مسلمان و انســان های آزادی خواه و 
عدالت خواه دنیا اعتقادی تر، عمیق تر، مبنایی تر و صادقانه تر 
باشد، آثار و برکات آن پایدارتر، محکم تر و ماندگارتر خواهد 

بود.
او اضافه می کند: بحث اتحاد اســامی و انســانی بیش  از 
هر چیز موضوعی اخاقی اســت؛ زیــرا هدف نهایی دین، 
کمال انســان، یعنی تجلی  صفات الهــی در او و تخلق به 
اخاق الهی اســت. پیامبر)ص( نیز هدف رســالت خود را 
اتمام و اکمــال اخاق واال معرفی کرده و از ســوی دیگر 
بیشــتر اعتقادات و احکام نیز آثار، نتایج و ماهیت اخاقی 
دارند. چون اســام برای فریضه های تعبدی نیز هدف های 
اخاقی در نظر گرفته و در پی تحقق آن ها در زندگی مردم 
است به طوری که در صورت عدم تحقق اهداف مزبور، مورد 

پذیرش خداوند قرار نخواهند گرفت.

 درمان تفرقه و اختالف، اخالق اسالمی است
عضو هیئت علمی دانشــگاه سیســتان و بلوچستان بیان 
می کنــد: درمــان تفرقه و اختــاف به تعبیر بــزرگان و 
اندیشمندان سیاستمدار، اخاق اســامی است، بنابراین 
چنین به نظر می رســد که خردمندانه  تریــن روش برای 
تقریب مذاهب، بهره گیــری از اخاق مبتنی بر آموزه های 
دین مبین اســام است که بیشــترین انگیزه برای تقریب 
بین صاحبنظران مذاهب گوناگون را ایجاد می کند. اخاق 
و فلســفه اخاق از دو راه پشتیبان تقریب مذاهب هستند. 
ایــن راه ها احیا و تحریک تقوا در اندیشــه صاحبنظران و 
اندیشمندان برای داوری عادالنه و تأکید بر وجود مفاهیم 
مشــترک در حوزه اخاق و نیز تقریب مذاهب، به خصوص 

نظریه های اخاقی را شامل می شوند.
دکتــر خدایــار می گویــد: از آنجــا که وحــدت در همه 
عرصه های ملی، اسامی، انسانی و جهانی به منزله موضوع 
و زیرمجموعه جمیع آموزه های اســامی، هدفی مقدس و 
خدایی اســت و کامًا با مسائل اعتقادی و باورهای ارزشی 
و دســتورهای دینی ما مرتبط است پس تکلیفی شرعی و 
اعتقادی الهی اســت. عاوه بر آن چون با افکار و سرشت 
روحی و رفتارهای فردی و اجتماعی ســر و کار دارد پس 

سیاستی انسانی و اخاقی است.
دکتــر خدایار تصریح می کند: مســائل و مفاهیم اخاقی، 
همچون سایر مسائل اعتقادی، سیاسی و اجتماعی و حتی 
بیش  از آن ها، در ایجاد وحدت و دفع عداوت نقشی جدی 
و عمیق دارند و هر یک از صفات ممدوح و مذموم به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم در فضای جامعه و زندگی اجتماعی 
تأثیرگذارنــد. صفاتــی مانند تقوا، پرهیــز از خودخواهی، 
تولــی و تبری، پرهیز از جهل، تعصب و افراط، گفت وگوی 
مسالمت آمیز، ادب و احترام متقابل، وفای به عهد و پیمان، 

عدالت و... نمونه هایی از این صفات هستند.

 جاذبه اخوت و وحدت الهی از اخالق است
او تأکیــد می کند: ایــن ادعا هم با ادلــه عقلی، تجربی و 
تاریخی اثبات شــدنی اســت و هم قابل استناد به قرآن و 
سیره و ســنت معصومین)ع( و عقا و صلحاست. بنابراین 
تقریب و وحدت میان انســان ها نیازمند متخلق شدن به 
فضائــل اخاقی و دوری از رذائل اخاقی و تعامل و ترابط 
اخاقی اســت. به ویژه اخاقیاتی همچــون تقوا، پرهیز از 
خودخواهی و هواهای نفســانی، تولــی و تبری، وفای به 
عهــد، دوری از تعصــب و افراط ، عدالت، مــدارا و ادب و 
احتــرام در گفتار و ارتبــاط و صفاتی دیگر که همه جنبه 

اجتماعی دارند.
عضو گروه ادیان و عرفان تطبیقی در پایان عنوان می  کند: 
هر چه افکار و اعتقادات؛ حقانی تر، یقینی تر، حکیمانه تر و 
عمیق تر باشــند و صفات و اخاقیات نیکوتر و پسندیده تر 
و اعمال و رفتار صالح تر و اخاقی تر شــود و افراد و جوامع 
کوچک و بزرگ جهان، عالم تر، مؤمن تر، متقی تر و صالح تر 
باشــند و در یک کام هرچه اخاق نظری و عملی تحقق 
بیشتری یابد، در سایه توســعه آدمیت و انسانیت خدایی 
اتحاد و انسجام جوامع بیشتر خواهد بود، زیرا جاذبه اخوت 
و وحدت الهــی، حاصل اخاق و دافعــه، تفرقه و عداوت 

شیطانی حاصل رفتار غیر اخاقی است.

گفت و گو

  بررسی ریشه های همدلی مذهبی در گفت و گو با امام جمعه اهل  سنت تربت جام 

دست نفوذی ها را باید از ایجاد اختالف در امت اسالم کوتاه کرد

 معارف/حســین رسول زاده  نسبش با 23 واسطه به شیخ 
احمد جام، عارف بزرگ قرن پنجم و ششــم می رسد. او، پدرش 
و پدرانش، پشت در پشت، اماِم جمعه و جماعت شهری بوده اند 
که همیشه تاریخ، مصداق همزیستی مذهبی بوده است. تربت جام 
شهر زندگی است ؛ بی اعتنا به تعصباتی که هیچ دستاوردی جز 

کینه و نفرت ندارد... و دین، آمده تا آدم ها را مهربان کند.
شــرف الدین جامی االحمدی 79 ســال دارد. او امام جمعه اهل 
 ســنت تربت جام، مدیر حوزه علمیه احمدیه و نیز عضو شورای 
برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت است. گفت وگوی من با 
مولوی جامی االحمدی به بهانه سالروز میاد باسعادت نبی مکرم 
اسام)ص( به روایت اهل سنت و هفته وحدت انجام شد. در این 
گفت وگو، کوشیدم از الگویی اجتماعی بپرسم که قرن هاست اهل 

سنت و شیعه را در این منطقه کنار هم نگه  داشته است.

 تربت جام شهر وحدت شیعه و سنی است؛ این وحدت، 
چه ریشه و پیشینه ای دارد؟

همزیســتی مذهبی مردم تربت جام قدمتی به اندازه تاریخ این 
شهر دارد. اینجا سرزمینی است که به دست »شیخ احمد جام« 
و اوالد ایشان و مریدانشان آباد شد. می دانید که شیخ احمد جام 
زاده 440 قمری اســت و از حدود 40 سالگی یعنی حوالی 480 
قمری در خانقاهش در روســتای »معدآباد« جام به ارشاد خلق 
مشغول شده. شیخ در سال 536 قمری از دنیا می رود و در محل 

خانقاهش به خاک سپرده می شود...
بعدها اقوامی از شیعه ها  هم در تربت جام ساکن شده اند. این، آغاز 
همزیستی شیعه و ســنی در منطقه جام است. »دوربین« ها از 
اولین اقوام شیعه هستند که در این سرزمین ساکن شده اند. این ها 

امروز فامیل هایی را در تربت جام تشکیل می دهند. برخی از آن ها 
نام خانوادگی شان »جامی« است و برخی »عسکری« و... بعدها 
البته مهاجرانی از سراسر ایران اعم از شیعه و سنی به تربت جام 
آمدند. ما در تربت جام، ترک، بلوچ، ترکمن و کرد داریم. با وجود 
این، به گواهی تاریخ تاکنون در منطقه تربت جام تنش مذهبی 
نداشته ایم. جنگ های طایفه ای بوده اما هیچ گاه به خاطر مذهب، 

فتنه ای بین اقوام مختلف ساکن در تربت جام رخ نداده است. 

 میزان مشارکت اهل سنت در برنامه های ملی چگونه 
است؟ 

آمار نشان می دهد در برنامه های ملی، اهل سنت همیشه مشارکت 
باالیی دارند. در این برنامه ها همیشه نخستین قدم را اهل سنت 
برمی دارند. در همه انتخابات ها مشــارکت  اهل سنت، مشارکت 
باالیی است. جنگ تحمیلی، نمونه ای دیگر از مشارکت اجتماعی 
اهل سنت بود. در جنگ، کیان یک ملت مورد تعرض قرار گرفته 
بود. آنجا دیگر مجالــی برای دعوای مذهبی باقی نمانده بود. در 
همین شــهر تربت جام 107 شهید اهل سنت داریم که بخشی  
از آن ها در همین مجموعه مزار شیخ  احمد جام به خاک سپرده 
شده اند. زمان جمع آوری کمک ها برای جبهه های جنگ، منطقه 
ما یکی از فعال ترین مناطق بود. پدر بنده که در آن سال ها مقام 
امامت جمعه شــهر را بر عهده داشــت، برای جمع آوری کمک، 
پیشاپیش مردم حضور داشت. بسیاری از صنوف مثل جوشکار 
و بنا و ... در همین شــهر ســازمان دهی شدند و برای کمک در 
امری که در آن تخصص داشــتند راهی جبهه ها شدند. بنده هم 
در خدمت پدرم راهی جبهه های جنگ شدم و در تمام جبهه ها 

حضور داشتم؛ از غرب تا جنوب. 

 خاطره ای هم از آن سفرها دارید؟
بله. خاطره که بســیار است. یادم هست در یکی از سفرها رفته 
بودیم آبادان. از آبادان هم راهی جزیره مجنون شــدیم. من بودم 
و مرحوم پدرم و شــماری از ائمه جمعه شهرهای دیگر. آنجا پل 
بلندی بود که دشمن روی آن دید داشت. پاسدارها و نیروهایی که 
آنجا بودند، می گفتند خطرناک است و مانع شدند که جلوتر برویم. 
ما هم اصرار کردیم که نه هر طور شده باید در جمع برادرانی که 
در خط مقدم هستند حاضر شویم. یادم می آید چند تا از علمای 
پا به سن گذاشته که همراه ما بودند، عبا را زیر بغل زدند و چنان 
تند و چاالک از پل رد شدند که مایه تعجب نیروها شده بود. از پل 
رد شدیم و تا خط مقدم جلو رفتیم. آنجا چند تا از نیروها دعوت 
کردند تا پدرم چند دقیقه ای در سنگر برایشان صحبت کند؛ آن 
هم زیر آتش گلوله ها. ما در سنگر بودیم که با بی سیم اعام کردند 

همراهان ما در بیرون سنگر ترکش خورده اند... 
در همین ســفر تا هورالعظیم هم رفتیم. آنجا دیگر حجم آتش 
دشمن آن قدر بود که من چندین بار کلمه)شهادتین(ام را گفتم... 

 .

 در روزگار معاصر چه آســیبی وحدت فرق اسالمی را 
تهدید می کند؟

آســیبی اگر هست از سمت نفوذی هاســت. نفوذی ها از بیرون 
منطقه به منطقه وارد می شــوند. این نفوذی ها در هر دو طرف 
هستند. آن ها ثروت دارند اما پایگاه اجتماعی ندارند، برای همین 
هم همیشــه در پی فراهم کردن دسته و گروه هستند. آن ها به 
روش های مختلف سعی می کنند با هزینه کردن، عده ای را دور 
و بر خودشان نگه دارند. بعد هم افکار افراطی را ترویج و آدم ها را 
تحریص می کنند تا از مذهب، بهانه ای برای تفرقه و جدایی بسازند. 
دو طرف باید نفوذی ها را بشناسند و دستشان را از ایجاد اختاف 
در امت اسام کوتاه کنند. به فرموده رهبر معظم انقاب نفوذی ها 
نه دلشان برای اهل سنت می سوزد و نه برای شیعه. آن ها دنبال 
منافع خودشان هستند که این منافع هم فقط در اختاف های 
مذهبی تأمین می شــود. خوشبختانه دو امام جمعه شهر هم در 
حفظ وحدت، همکاری تام و تمامی دارند. این همکاری دو مقام 
مذهبی هم جلوه ای از همان همزیســتی است. حجت االسام 
دکتر طاهری)امام جمعه تربت جام( شخصی فهیم و دوراندیش و 
مردمدار است. ما دو امام جمعه تعامل خوبی با هم داریم و همین 
تعامــل به حفظ وحدت اجتماعی مردم در روزگار معاصر کمک 
کرده است. مردم، نگاهشان به ما طلبه هاست؛ اگر ما در عمل از 
شعله ور شدن آتش اختاف مذهبی جلوگیری کنیم، آن ها هم 

زمینه ای برای این قبیل جدایی ها نمی یابند.

گفت و گو

معارف: »وحدت اســامی« و اتحاد بین مسلمین از 
جمله اصلی ترین و بنیادی ترین موضوعات در اندیشه  
سیاسی و فرهنگی رهبر معظم انقاب اسامی است. 
اهمیت این موضوع نزد آیت اهلل خامنه ای تا آنجاست 
که ایشــان وحدت اســامی را به عنوان »مسئله ای 
اســتراتژیک« و نه تاکتیکی معرفی نموده و همواره 
علما، روشنفکران، برجســتگان سیاسی و آحاد امت 
اســامی را به وحدت ذیل دســتورات و آموزه های 
قرآن کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسام حضرت 

محمد)ص( دعوت کرده اند.
در اندیشــه رهبر معظــم انقاب اتحاد مســلمانان 
و پرهیــز آنان از اختاف و تفرقه، زمینه ای مســاعد 
برای »ایســتادگی جمعی در برابر زورگویی های نظام 
ســلطه« و »دفاع از منافع و حقوق ضایع شده جهان 

اسام« به شمار می آید.
آنچــه در ادامــه می آید گزیــده ای از بیانــات رهبر 

انقاب اسامی درباره وحدت اسامی است که مورد 
بازخوانی قرار گرفته است.

 اتحاد مسلمین به معنای انصراف 
از عقاید خاص نیست

مراد ما از وحدت اســامی، یکی شدن عقاید و مذاهب 
اسامی نیست. میدان برخورد مذاهب و عقاید اسامی و 
عقاید کامی و عقاید فقهی - هر فرقه ای عقاید خودش 
را دارد و خواهد داشــت - میدان علمی اســت؛ میدان 
بحث فقهی اســت؛ میدان بحث کامی است و اختاف 
عقاید فقهی و کامــی می تواند هیچ تأثیری در میدان 
واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد 
ما از وحدت دنیای اسام، عدم تنازع است: »والتنازعوا 

فتفشلوا«. تنازع نباشد، اختاف نباشد.
اتحاد مســلمین، به معنای انصراف مســلمین و فَِرق 
گوناگــون از عقاید خاص کامی و فقهی خودشــان 

نیســت؛ بلکه اتحاد مســلمین بــه دو معنای دیگر 
اســت که هر دو آن باید تأمین شود: اول اینکه فَِرق 
گوناگون اســامی )فَِرق سنی و فَِرق شیعه( - که هر 
کدام فرقه های مختلف کامی و فقهی دارند - حقیقتاً 
در مقابله با دشــمنان اســام، همدلی و همدستی و 
همــکاری و همفکری کنند. دوم اینکه فَِرق گوناگون 
مسلمین ســعی کنند خودشان را به یکدیگر نزدیک 
کننــد و تفاهم ایجاد نمایند و مذاهب فقهی را با هم 
مقایسه و منطبق کنند. بسیاری از فتاوای فقها و علما 
هســت که اگر مورد بحث فقهِی عالمانه قرار بگیرد، 
ممکن است با مختصر تغییری، فتاوای دو مذهب به 

هم نزدیک شود.

 وحدت یعنی ایستادگی متحدانه 
در برابر دشمن مشترک

امروز منطقه جغرافیایی مسلمانان، مهم ترین مناطق 

عالم اســت. کشــورهای آن ها از لحاظ طبیعی، جزو 
ثروتمندترین کشــورهای عالم اســت. امروز دروازه 
آســیا به اروپا، دروازه اروپا به آســیا و آفریقا، آفریقا 
به اروپا و آسیا، متعلق به مسلمانان است. این منطقه 
سوق الجیشی و ســرزمین های بابرکتی که در اختیار 
مســلمانان است، امروز حامل و حاوی امکاناتی چون 
نفت و گاز و امثال این هاســت که بشــر برای تمدن 
خــود، به صورت روزمــره به آن احتیــاج دارد. یک 
میلیارد و چند صد میلیون نفر مسلمان هستند؛ یعنی 
بیش از یک پنجــِم مردم دنیا. این همه جمعیت، در 
چنین منطقه ای؛ آن هم با برافراشــته شــدن پرچم 
اســام در قلب این منطقه - یعنی در ایران اسامی 
که امروز قلب و مرکز اصلِی دنیای اسام است - چرا 
باید از این اســتفاده نشود؟ این، یک امکان بزرگ در 

اختیار مسلمانان است.
وقِت آن رســیده است که دنیای اسام به خود آید و 
اسام را به عنوان صراط مســتقیم الهی و راه نجات 
انتخاب کند و در آن، با اســتحکام قدم بردارد. وقت 
آن رسیده است که دنیای اسام، اتحاد خود را حفظ 
کند و در مقابل دشــمن مشترکی که همه گروه های 
اسامی، آسیب آن دشمن را دیده اند - یعنی استکبار 
و صهیونیســم - به طور متحد بایســتد، شــعارهای 

واحــدی بدهد، تبلیغ واحدی کنــد و راه واحدی را 
بپیماید. ان شــاءاهلل مــورد تأیید پــروردگار و مورد 
حمایت قوانین و ســنن الهی هم خواهد بود و پیش 

خواهد رفت.

 وحدت مسلمین؛ مسئله  استراتژیک
هدف از این کار آن است که با شعار وحدت مسلمین، 
که شعار درست و ضروری  هم است و من از قدیم این 
اعتقاد و تفکر را داشــتم و دارم و آن را یک مســئله 
استراتژیک می دانم - یک مسئله تاکتیکی و مصلحتی 
هم نیست که حاال بگوییم مصلحت ما ایجاب می کند 
که با مســلمین غیرشــیعه ارتباطات داشته باشیم - 
مسلمانان، به تدریج این اختافات مذهبی و طایفه ای 
را کم کنند و از بین ببرند؛ چون در خدمت دشمنان 
است. ما با این انگیزه صحیح، مسئله وحدت مسلمین 
را در جمهوری اســامی، یک مســئله اساسی قرار 
داده ایــم. امام بارهــا فرمودند، ارگان هــای مختلف 
جمهوری اســامی نیز بر این اســاس برنامه ریزی و 

طراحی و تاش کردند و ماها هم سخنرانی کردیم.

 کج فهمی و بی اطالعی؛ مانع اتحاد
انســجام اســامی در یک وجه، خــود ناظر به همه 

دنیای اسامی اســت باید با هم منسجم باشند؛ باید 
به یکدیگر کمک کنند؛ هم دولت های اســامی، هم 
ملت های اسامی و دولت های اســامی در استفاده 
از ظرفیت ملت های اســامی برای ایجاد این وحدت 

بزرگ، می توانند سهم و نقش داشته باشند.

چیزهایی مانع از اتحاد می شــود. عمــده آن ها بعضاً 
کج فهمی ها و بی اطاعی هاســت؛ از حــال هم خبر 
نداریــم؛ درباره هم توهمات می کنیــم؛ درباره عقاید 
هم، درباره تفکرات یکدیگر دچار اشــتباه می شویم؛ 
شــیعه درباره سنی، سنی درباره شــیعه؛ فان ملت 

مســلمان درباره آن ملت دیگر، درباره همســایه اش؛ 
ســوء تفاهم هــا، که دشــمنان هم به شــدت بر این 
ســوءتفاهم ها دامن می زنند. افرادی هم متأسفانه بر 
اثر همین ســوءفهم، ســوءتحلیل، ندیدن نقشه کلی 
دشــمن، بازیچه این بازی دشــمن قرار می گیرند و 
دشــمن از آن ها اســتفاده می کند. گاهی یک انگیزه 
خیلی کوچک، انســانی را وادار می کند حرفی بزند، 
موضعی بگیرد، کاری کند که دشــمن در نقشه کلی 
خود از آن حرف اســتفاده می کند و شــکاف را بین 

برادران زیاد می کند.

 عوامانه شدن اختالفات مذهبی؛ 
عامل درگیری و خشونت بین مسلمانان

اختاف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یک 
امری اســت که هســت و طبیعی است و مخصوص 
شیعه و ســنی هم نیست. بین فَِرق شیعه، خودشان؛ 
بین فَِرق ســنی، خودشــان؛ در طول زمــان از این 
اختافات وجود داشــته اســت. تاریخ را نگاه کنید، 
می بینید هم بین فرق فقهی و اصولی اهل تســنن - 
مثل اشاعره و معتزله، مثل حنابله و احناف و شافعیه 
و این ها - هم بین فرق مختلف شیعه، بین خودشان، 
اختافاتی وجود داشته است. این اختافات وقتی به 

سطوح پایین - مردم عامی - می رسد، به جاهای تند 
و خطرناکی هم می رســد؛ دست به گریبان می شوند. 
علما می نشینند با هم حرف می زنند و بحث می کنند؛ 
لیکن وقتی نوبت به کســانی رسید که ساح علمی 
ندارند، از ســاح احساسات و مشــت و ساح مادی 
استفاده می کنند که این خطرناک است. در دنیا این 
همیشه بوده؛ همیشه هم مؤمنان و خیرخواهان سعی 
می کردند که مانع شــوند؛ علما و زبدگان، تاششان 
این بــوده که نگذارند ســطوح غیرعلمی کارشــان 
به درگیری برســد؛ لیکــن از یــک دوره ای به این 
طرف، یــک عامل دیگری هم وارد ماجرا شــد و آن 
»استعمار« بود. نمی خواهیم بگوییم اختاف شیعه و 
سنی همیشه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساساِت 
خودشان هم دخیل بوده؛ بعضی از جهالت ها، بعضی 
از تعصب ها، بعضی از احساسات، بعضی از کج فهمی ها 
دخالت داشــته؛ اما وقتی اســتعمار وارد شد، از این 

ساح حداکثر استفاده را کرد.

 برجستگان مبارزه با استعمار 
بر وحدت تکیه کرده اند

شما می بینید برجستگان مبارزه با استعمار و استکبار، 
روی مســئله »وحدت امت اســامی« تکیه مضاعف 

اسدآبادی  ببینید ســیدجمال الدین  کرده اند. شــما 
)رضوان اهلل تعالی علیه( معروف به افغانی و شــاگرد او 
شــیخ محمد عبده و دیگران و دیگــران و از علمای 
شیعه مرحوم شــرف الدین عاملی و بزرگان دیگری، 
چه تاشــی کردند برای اینکه در مقابله با اســتعمار 
نگذارند این وســیله راحِت در دست استعمار، به یک 
حربه علیه دنیای اسام تبدیل شود. امام بزرگوار ما از 

اول بر قضیه وحدت اسامی اصرار می کرد.

 ارشاد گروه های تکفیری 
و آگاه سازی مردم؛ وظیفه علما

ما بایســتی مردم خودمان را هشــیار و بیدار کنیم و 
خودمان مراقب باشیم. آن کسانی که بدون فهم، فهم 
حقیقت، بدون تقوا، جمعیت عظیمی از مســلمانان 
را از دیــن خــارج می دانند، خــارج می کنند، تکفیر 
می کننــد این گروه هــای تکفیرِی نــادان - حقیقتاً 
مناســب ترین صفت برای این ها نادانی است، اگرچه 
در آن ها خباثت هم هســت، امــا جهالت مهم ترین 
خصوصیت این هاست- این ها را بایستی ما تا آنجایی 
که می توانیم، ارشاد کنیم؛ مردم را از این ها بترسانیم 
که مــردِم ما »و لتصغی الیه افئــده الذین الیؤمنون 
باألخره و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون« بعضی ها 

به خاطــر ضعف ایمــان، به خاطر ضعــف معرفت، 
مجذوب این حرف های دشــمنان می شــوند. ما باید 
مراقبت کنیم. وظیفه علما، وظیفه ســنگینی است. 
امروز وحدت دنیای اسام، یک هدف اعاست که اگر 
این وحدت حاصل شد، آن وقت دنیای اسام حقیقتاً 
می تواند به عزت کامل و عمل به احکام اسامی دست 
پیدا کنــد؛ می تواند این کار را هم بکند. هم دولت ها 

باید کمک کنند، هم ملت ها باید کمک کنند.

 منشور وحدت اسالمی را تهیه کنید
عاج اصلی، داروی اصلی برای امروِز دنیای اســام، 
داروی »اتحاد« است؛ باید با هم متحد شوند. علما و 
روشنفکران اسام بنشینند و منشور وحدت اسامی 
را تنظیم کنند؛ منشــوری تهیه کننــد تا فان آدم 
کج فهِم متعصِب وابســته به این، یا فان، یا آن فرقه 
اسامی، نتواند آزادانه جماعت کثیری از مسلمانان را 
متهم به خروج از اسام کند؛ تکفیر کند. تهیه منشور 
جزو کارهایی اســت که تاریخ، امروز از روشــنفکران 

اسامی و علمای اسامی مطالبه می کند.
 اگر شــما این کار را نکنید، نســل های بعد از شــما 
مؤاخذه خواهند کرد. می بینید دشــمنِی دشــمنان 
را! می بینید تاش آن ها را بــرای نابود کردن هویت 

اســامی و ایجاد اختاف بین امت اسامی! بنشینید 
عاج کنید؛ اصول را بر فروع ترجیح بدهید. در فروع 
ممکن اســت افراد یک مذهب هم با همدیگر اتحاد 
نظر نداشته باشــند؛ مانعی ندارد. مشترکات بزرگی 
وجود دارد؛ گرد این محور - محور مشترکات - همه 

مجتمع شوند. 
مواظب توطئه  دشمن باشــند؛ مواظب بازی دشمن 
باشــند. خواص، بین خودشــان بحث هــای مذهبی 
را بکنند، اما به مردم نکشــانند؛ دل ها را نســبت به 
یکدیگر چرکین نکنند؛ دشمنی ها را زیاد نکنند؛ چه 
بین فرقه های اسامی، چه بین ملت های اسامی، چه 

بین گروه های اسامی در یک ملت.

 نظرات فرق مختلف اسالمی را 
در مجموعه ای واحد جمع کنید

علمای اســامی باید کوشش کنند. فقها و متکلمین 
و فاسفه  اسامی بنشــینند آرا را با یکدیگر تطبیق 
کنند و آن هــا را در مجموعه هایی جمــع نمایند تا 
نظرات فَِرق مختلف اســامی در مجموعه واحد و با 
نگاه مساعد به یکدیگر، در اختیار همه مسلمین قرار 
بگیــرد. این، از جمله کارهای بســیار الزم و ضروری 

است.
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»وحدت اسالمی« مسئله استراتژیک
بازخوانی دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره وحدت شیعه و سنی

س��ند کمپانی خ��ودروی س��واری آر وی ام کو مدل 
1395 رن��گ س��فید روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 
181س63 ای��ران 36 ش��ماره موت��ور MF302417 و 
شماره شاس��ی NA6NF1112GC000328 به مالکیت 
مه��دی صابری کالته زمان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س��بز خ��ودروی تیبا م��دل 1398 رنگ س��فید 
روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 328م52 ای��ران 74 
شاس��ی  ش��ماره  و   M15/8710425 موت��ور  ش��ماره 
NAS811100K5835366 ب��ه مالکیت س��ید مجتبی 
عبداللهی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  /ع
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کارت دانش��جویی  اینجان��ب محمدرض��ا امیر 
احم��دی رش��ته مهندس��ی کامپیوت��ر مقط��ع 
کارشناس��ی دانش��گاه صنعت��ی ش��اهرود ب��ه 
شماره دانشجویی 9719143 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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برگ س��بز خودروی رنو تندر مدل 1390 رنگ سفید 
ش��یری روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 964ج12 ایران 
36 ش��ماره موتور 7702035322D126180 و شماره 
شاسی NAALSRALDBA067442 به مالکیت سیده 
فاطمه امیر فخ��ری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س��ند کمپانی و برگه س��بز خودرو پژو جی ال ایکس 
ب��ه رن��گ مش��کی م��دل 1384 ب��ه ش��ماره موت��ور 
12484166538 و به شماره شاسی 14261590 و به 
شماره پالک 432ج33 ایران 96 به نام کلثوم پیلور 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
قو

مف
ی 

گه
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نام��ه  ب��رگ س��بز س��ند کمپان��ی و کارت و بیم��ه 
خودروی س��ایپا131 مدل 1396 رنگ س��فید روغنی 
ب��ه ش��ماره انتظام��ی 985 س 52 ایران 12 ش��ماره 
شاس��ی  ره  ش��ما و   M13 /5825519 موت��ور 
NAS411100H3597360 به مالکیت مرضیه بهبودی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات شرکت عمرانی ایمن راه جرقویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8433 و شناسه ملی 10340087145
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا 
مولوی به شماره ملی 4620982512 ، خانم فاطمه غفاری به شماره ملی 4621730940 و آقای مهدی مولوی وردنجانی به 
ش��ماره ملی 4610205734 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حیدر سلیمانی به 
شماره ملی 4621270567 به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه موجودی دهکردی به شماره ملی 4621622765 به سمت 

بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )654697(
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 آگهی تغییرات شرکت عمرانی ایمن راه جرقویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8433 و شناسه ملی 10340087145
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,07,02 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای علیرضا مولوی به شماره ملی 
4620982512 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه غفاری به شماره ملی 4621730940 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره آقای مهدی مولوی وردنجانی به ش��مارملی 4610205734 به س��مت مدیر عام��ل و عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند. کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک ، س��فته ، بروات ، قراردادها و 

عقوداسالمی با امضاء علیرضا مولوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )654700(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات آشپزی وتهیه وتوزیع نگین بهشت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 330 و شناسه ملی 10340015141
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم س��میرا الی پور بهشت 
آبادی به ش��ماره ملی 4680072709 ،آقای قدرت اله الی پور بهش��ت آبادی به شماره ملی 4689403880 و خانم سیده 
س��ارا جعفری به ش��ماره ملی 4680001593 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای 
عب��اس خلیل��ی اردلی فرزند خانعلی به ش��ماره ملی 4688979266 و کدپس��تی 8881717973 به عن��وان بازرس اصلی 
و آقای ش��هرام خس��روی چلوی فرزند بیلر به ش��ماره مل��ی 4689891141 و کدپس��تی 8881135311 ب��ه عنوان بازرس                                  

علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردل )655647(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات آشپزی وتهیه وتوزیع نگین بهشت آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 330 و شناسه ملی 10340015141

 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم سیده سارا جعفری به شماره ملی 
4680001593 به س��مت رئیس هیئت مدیره خانم س��میرا الی پور بهش��ت آبادی به شماره ملی 4680072709 به سمت نایب 
رئیس هیأت مدیره آقای قدرت اله الی پور بهش��ت آبادی به ش��ماره ملی 4689403880 به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء 

مدیر عامل )آقای قدرت اله الی پور بهشت آبادی ( مجتمعًا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردل )655648(
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      صفحه 5

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  نوریه جفیری دارای شماره شناسنامه 5810007015  شرح دادخواست به کالسه 1/121/98/م  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان مرحوم حیدربگ دارابی به شماره شناسنامه 5819750306  در 

تاریخ 98/7/29 دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- طهمینه برمال کدملی 5810021654  صادره از ح1 ارکواز فرزند عبدالرحمن  همسر متوفی 

2- نوریه جفیری کدملی 5810007015   صادره از ح1 ارکواز فرزند موسی همسر متوفی 
3- الیاس دارابی  کدملی 4519556716   صادره از ح2 دهلران فرزند حیدربگ فرزند متوفی

4 - اسد دارابی  کدملی 4520038431   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی
5- روح اله دارابی  کدملی 5810035175   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی

6- عزیز دارابی  کدملی 5810036732   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی
7- امیر دارابی  کدملی 5810097812   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی

8- مریم دارابی  کدملی 4520017084   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی
9- کیفیه دارابی  کدملی 5819907450   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی

10- سعدیه دارابی  کدملی 5819723104   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی
11- بهاره دارابی  کدملی 5819951751   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی
12- نوریه دارابی  کدملی 4519556724   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی

13- کبری دارابی  کدملی 4519556732   صادره از ح2 دهلران  فرزند حیدربگ فرزند متوفی
14- نگار دارابی  کدملی 5819946928   صادره از ح1 ارکواز فرزند حیدربگ فرزند متوفی

15- لیال دارابی  کدملی 4520089050   صادره از ح 2 مهران فرزند حیدربگ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی که اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.آ-9810065
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان ملکشاهی – علی پاشا صیادی

98
01

56
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آگهی تجدیدمناقصه عمومی )نوبت اول(
شللهرداری پیشللوا بااسللتناد بلله مجوزشللماره 98/553 - 98/5/26 شللورای اسللامی 
شهربراسللاس بودجلله شللماره 35017درنظردارد نسللبت به مناقصه عمومللی جهت تکمیل 
مجموعلله ورزشللی کهنک وتهیه ونصب چمللن مصنوعی فوتبال واقللع درمحله کهنک - جنب 
کانال آب اقدام نماید. لذا ازاشللخاص حقوقللی دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس 
ازانتشللارآگهی نوبت دوم جهت کسب اطاع بیشتر ودریافت فرم شرایط شرکت درمناقصه 

وارائه قیمت به معاونت اداری ومالی وامورقراردادها ی شهرداری مراجعه نمایند 
تلفن تماس :  36721802 - 021   

عباس طباطبائی - سرپرست شهرداری پیشوا  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف 

کارگران شهرداری ورامین
بدینوسللیله ازکلیلله اعضللاء محترم دعوت می شللود 
تادرمجمع عمومللی عادی به طورفوق العاده نوبت اول 
که راس ساعت13روزدوشنبه مورخ98/9/18درمحل 
سالن اجتماعات شهرداری واقع درشهرداری ورامین 
تشکیل می شللود حضوربه هم رسللانند.// یادآوری 
مللی شللود:1. درصورتللی کلله حضورعضللوی درمجمع 
عمومی میسرنباشللد می تواند حق حضور واعمال رأی 
ازسللوی خود رابه نماینللده تام االختیارخللود واگذار 
نماید،درایللن صورت هیچ کس نمللی تواند نمایندگی 
بیللش از3عضللو رابپذیللرد.// همچنیللن برگلله های 
نمایندگللی مزبوربللا امضللاء مدیرعامل ومهللر تعاونی 
معتبرخواهللد بللود 2. مصوبللات عمومللی درصللورت 
رسللمیت یافتن وعدم مغایرت باضوابللط قانونی برای 
کلیه اعضللاء اعللم ازحاضروغایب نافللذ ومعتبرخواهد 
بللود . 3. ضمنًا داوطلبللان عضویللت در هیئت مدیره 
یا بازرسللی موظفند تا 7 روز پس ازصدوردعوت نامه 
تشللکیل مجمع عمومی عادی،مللدارک مربوطه راجهت 
ثبللت نللام بلله دفترشللرکت تعاونللی تحویللل نمایند. 
دستورجلسلله : 1. اسللتماع گللزارش هیئللت مدیللره 
وبللازرس / بازرسللان 2. رسللیدگی واتخللاذ تصمیللم 
درخصوص صللورت های مالی سللال 1395 الی1397 *  
3. انتخللاب بازرس وهیئللت مدیره4. اتخللاذ تصمیم 

درخصوص پاداش هیئت مدیره وبازرس
شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری ورامین   
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت صنعتی 

معدنی یاسمین گناباد بشماره ثبت 29902 
)سهامی خاص(

از عموم سللهامداران شللرکت یاسللمین گناباد دعوت 
میشود جهت حضور و شللرکت در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در سللاعت 10 روز پنجشنبه 
98/08/30 در محللل شللرکت واقع در مشللهد، بلوار 
فردوسللی بین میدان جانباز و خیابان ثمانه، پاک 129 

تشکیل خواهد شد، حاضر شوند.
دستورجلسه عبارتست از:

1- رسللیدگی بلله ترازناملله و حسللاب سللود و زیان و 
صورتهای مالی سال مالی 1397 شرکت

2- اسللتماع گللزارش مدیللران و بللازرس نسللبت به 
ترازنامه و حسللاب سللود و زیان سللال مالللی 1397 و 

تصویب آن
3- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال

4- انتخللاب بازرسللان اصلی و علی البللدل برای مدت 
یکسال

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت

رئیس هیئت مدیره
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 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر شماره پنجاه و چهارقم )در حال تصفیه (
 به شماره ثبت 8085 و شناسه ملی 10860153158

 به استناد نامه شماره 2986 مورخ 1398,02,26 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان قم و صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1398,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شللد : آقایان حسللین نجفی به شللماره ملی 0381108007 به سللمت رئیس هیئت 
تصفیه ،حسللن نجفی به شللماره ملی 0385243936 به سمت نائب رئیس هیئت 
تصفیه ، سللید مهدی موسوی باریکرسفی به شللماره ملی 1260896137 به سمت 
منشی هیئت تصفیه انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رئیس 
هیئت تصفیه و منشللی هیئت تصفیه وبا مهر شللرکت معتبر می باشد و در غیاب 

منشی هیئت تصفیه ، نائب رئیس و با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

قم )654841(
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 جایگزینی تیبا 
با پراید مشکلی برای 

قطعه سازان ایجاد نمی کند

نود اقتصــادی: فرهاد به نیا، ســخنگوی 
انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو گفت: این اواخر تولید پراید به ۳۰۰ 
دســتگاه در روز رسیده و بقیه نیز تیبا بوده 
است، بنابراین چندان مشکل بزرگی ایجاد 
نخواهد شد. به طور مثال اگر به جای خودرو 
۴۰۵، پژو ۳۰۱ جایگزین می شــد، به دلیل 
تغییرات پلتفرم، فریم داخلی خودرو، بدنه، 
مســائل فنی و موتوری خودرو؛ قطعه سازان 
دچار مشکل و متحمل ضرر می شدند اما با 
جایگزین شــدن تیبا به جای پراید مشکل 

خاصی ایجاد نخواهد شد.

تولید کنندگان برای دالر ۴۲۰۰ 
تومانی به دریوزگی افتاده اند 

نود اقتصــادی: هاله حامدی فــر عضو اتاق 
بازرگانــی گفت: با وجــود انتقاد ســازنده و 
گالیه های بخش خصوصــی، همچنان بختک 
ارز ۴ هــزار و 2۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت 
و تجارت کشــور برداشته نشــده است. دولت 
باید بیش از همیشــه مراقــب صنعتگران و 
کارآفرینان باشد، چرا که تولید و خلق صنعتگر 
برای کشــور دیگر ممکن نیست. طی ماه های 
گذشته به محصوالت بی نام و نشان ارز ۴ هزار 
و 2۰۰ تومانی تعلق گرفته اســت در حالی که 
تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز 

به دریوزگی افتاده اند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
  یکشنبه 19 آبان  1398 12 ربیع االول 1441 10 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9104 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
چرا دولت برای حل مشکالت ما پول چاپ نمی کند؟

امیر خانی: این روزهــا صحبت درباره 
اقتصاد یکی از برنامه های ثابت دورهمی ها 
و مجالس اســت. نظــرات مختلفی هم 
درمورد موضوعات مختلف گفته می شود 
و در نهایت هم نتیجه این می شود که اگر 
دولت فالن کار را انجام بدهد، مشکل حل 
می شود. مثالً یکی از سؤاالتی که گاهی در 
میهمانی ها مطرح می شــود این اســت که چرا دولت برای کسری بودجه یا افزایش 
حقوق کارمندان یا کمک به جامعه، پول بیشــتری چاپ نمی کند و در اختیار مردم 
قرار نمی دهد تا بتوانند قدرت خریدشــان را افزایش دهند؛ مثالً دولت می تواند با دو 
برابر کردن چاپ پول، حقوق کارمندانش را هم حداقل دو برابر پرداخت کند؛ یا چرا 
بانک مرکزی پول بیشتری چاپ نمی کند تا به تولیدکنندگان برای خرید تجهیزات 
و ماشین آالت خود و راه اندازی کسب وکار ارائه دهد؟ اما آیا مسئله به همین سادگی 

است که تصور می کنیم؟
برای فهم راحت ماجرا، در مثالی خیلی ساده فرض کنید موجودی کاال در کشوری 
هر ســال 2۰ کیلو سیب باشــد و 2۰ هزار تومان پول در گردش مردم، خرج خرید 
همین ســیب ها شود. )فرض کنید هزینه دیگری وجود نداشته باشد( در این حالت 
سیب کیلویی هزار تومان خواهد بود. حاال فرض کنید دولت حجم پول در گردش را 
دو برابر و 2۰ هزار تومان پول چاپ کند. پس مردم حاال ۴۰ هزار تومان پول دارند. در 
این صورت، ما هنوز همان 2۰ کیلو سیب را داریم، در حالی که مردم پول اضافه تری 
دارند. حاال قیمت در این وضعیت چه خواهد شد؟ طبیعی است که سیب از کیلویی 
هزار تومان به 2 هزار تومان افزایش خواهد داشــت. به اصطالح گفته می شود میزان 
تقاضا برای کاالها، از میزان عرضه آن ها بیشتر می شود؛ چراکه مردم پول بیشتری برای 
خرید دارند، ولی مقدار کاالها همان قدر مانده است. این افزایش تقاضا، سبب می شود 

به قیمت ها در جهت افزایش، فشار وارد شود.
شاید فکر کنید با واردات 2۰ کیلو سیب می توان هم ۴۰ کیلو سیب داشت و هم جلو 
تورم را گرفت؛ اما در همین مثال ساده، واردات سیب نیازمند داشتن »ارز« است. کشور 
یا دولت از کجا ارز بدست می آورد؟ صادرات کاال یا خدمات! که این هم باز به »تولید« 
بستگی دارد. یعنی شما باید تولید و صادرات داشته باشید تا بتوانید ارز بدست بیاورید.

شاید تصور کنید کشــور ما می تواند با فروش نفت، ارز بدست بیاورد و خرج کند و 
واردات داشته باشد. در این صورت هم هرچند تا زمانی که نفت وجود دارد، کاالهایی 
برای مصرف وارد می شوند؛ اما در واقعیت اقتصاد اتفاقی نمی افتد و وقتی این فروش 
به هردلیلی متوقف شــود، دوباره فرزندان ما مشکالت اقتصادی را با شدت بیشتری 
تجربه خواهند کرد؛ چون آن ها به سطحی از کاالهای وارداتی و رفاه ناشی از آن عادت 

می کنند که دل کندن از آن بسیار سخت تر است.
با افزایش پول، از نظر حقیقی چیزی به اقتصاد اضافه نشده است و مقدار تولید کاالها 
بدون تغییر می ماند؛ بنابراین چیزی بهتر نمی شــود؛ فقط قیمت ها به همان نسبت 
باال می رود و تورم می ســازد. پس حجم »نقدینگی« یا حجم پول در یک اقتصاد باید 
متناسب با میزان تولید کاال و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید موجب 

تورم یا رکود در تولید خواهد شد.

در نشست خبری معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی مطرح شد

 در طرح اقدام ملی مسکن چگونه خانه دار شویم؟
 اقتصاد/ زهرا طوســی  معــاون وزیر 
راه و شهرســازی همزمان با آغاز ثبت نام 
متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی گفت: 
متقاضیان باید واجد هشت شرط از جمله 
تأهل، نداشتن واحد مسکونی به نام خود و 
اعضای خانواده، عدم استفاده از تسهیالت 
از اول انقالب تا کنون و ســابقه چهار سال 

اقامت در شهر مورد تقاضا باشند. 
در طــرح اقدام ملی،  ســاخت ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی در شهرهای سراسر کشور 
هدف گذاری شده که محمود محمودزاده 
در نشست خبری خود درباره جزئیات این 
طرح، ترتیب زمانی استان هایی که ثبت نام 
در آن ها انجام می شــود، قیمت تمام شده 
هر واحد و نحوه واگذاری اراضی دولتی به 

پیمانکاران توضیحاتی ارائه داد.

 نحوه ثبت نام از طریق سامانه 
در این سامانه قرار است ۱۰۰ هزار واحدی 
که در بافت فرســوده توســط شــرکت 
بازآفرینی شــهری، ۱۰۰ هزار واحدی که 
از ســوی بنیاد مســکن در شهرهای زیر 
۵۰ هزار نفــر و 2۰۰ هــزار واحدی که 
توسط  جدید  شــهرهای  در 
شــهرهای  عمران  شــرکت 
می شــوند،  ســاخته  جدید 

بارگذاری شود.
محمــود زاده اعــالم کــرد: 
برای ثبت نام  واجدین شرایط 
https:// باید از طریق سامانه
حــل  tem.mrud.irمرا
ثبت نام را انجام دهند سپس 
به  مــدارک  تطبیق  بــرای 
ادارات کل راه و شهرســازی 
مراجعــه کننــد. بــه گفته 
وی، ثبت نام در اســتان های 
سیستان و بلوچستان، قم و 
خراسان های شمالی و جنوبی 
آغاز شده اســت و از ابتدای 
هفته آینده نیز امکان ثبت نام 
در اســتان های کهگیلویــه 
و  گلســتان  بویراحمــد،  و 
کردستان فراهم می شود و در 
نیز متقاضیان  بعدی  مرحله 
در اســتان های همدان، یزد 
و چهارمحال و بختیــاری می توانند اقدام 

کنند.
وی یــادآوری کــرد: ثبت نــام به صورت 
مرحله ای اســت و این طور نیست که در 
یک اســتان، تنها یک بار ثبت نام داشته 
باشــیم؛ بلکه به دفعات این امکان فراهم 
می شــود تا افراد متقاضــی فرصت برای 

انجام این کار پیدا کنند.

 30 درصد قیمت تمام شده 
برعهده متقاضی 

محمــودزاده با اشــاره بــه اینکه قیمت 
تمام شــده واحدهای مسکونی طرح ملی 

از متــری ۱.۵ تا 2.۵ میلیون تومان متغیر 
اســت، اعالم کــرد: کف و ســقف قیمت 
واحدهای مسکن طرح اقدام ملی مشخص 
نیست، چرا که قیمت واحد مسکونی بسته 
به شهرها، زمین، طبقه و آورده متقاضیان 
متفاوت خواهد بود؛ با این حال اگر متوسط 
قیمت را متری 2 میلیــون تومان بدانیم، 
هزینه تمام شــده یک واحد ۱۰۰ متری، 
2۰۰ میلیــون تومان خواهد بــود که در 
مرحله اول ۳۰ درصد قیمت تمام شده باید 
توســط متقاضی پرداخت شود که همان 

طور که ذکر شد عدد ثابتی نیست. 

 اراضی 99 ساله 
و واحدهای مشارکتی

وی با بیان اینکه قیمت ساخت به  صورت 
قیمت تمام شــده در اختیار مــردم قرار 
زمین  اقســاط  پرداخت  افزود:  می گیرد،  
پس از دو سال تنفس آغاز خواهد شد که 
پول آن به صورت اقساطی، از متقاضیان 
دریافت می شــود. محمودزاده ادامه داد: 
شیوه کلی تأمین زمین در این طرح بدین 
صورت است که در شهرهای کوچک که 
مشــکل کمتری در تأمیــن زمین وجود 
دارد برنامه واگذاری 99ســاله زمین اجرا 
می شود. شــیوه دیگر مشارکت است که 
بخــش کمی را شــامل می شــود، بدین 
ترتیب که اراضی 99 ساله برای آن دسته 
از متقاضیانی است که آورده کمتری دارند 
و واحدهای مشارکتی مربوط به آن دسته 
از متقاضیانی است که در دهک ششم به 

باال هستند.
به گفته وی، در همه شــهرها واحدهای 
مسکن 99 ســاله ســاخته می شود که 
ســقفی برای آن در نظر گرفته نشده و به 
هر اندازه ای که زمین وجود داشــته باشد 

ساخت و ساز با این شیوه انجام می شود.

 ساخت تنها 24 هزار واحد 
به صورت مشارکتی

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی تعداد 2۴ هزار واحد از ۴۰۰ 
هزار واحد را مشارکتی عنوان کرد و گفت: 
با توجه به اینکه انبوه ســازان از طرح ملی 
مســکن اســتقبال نکردند، برای ساخت 
حدود 2۴ هزار واحد مشارکتی قراردادهایی 

با شرکت های دیگر منعقد شده است.
محمودزاده منبع قرارداد مشــارکتی را بر 
اساس قانون مناقصات عنوان و اظهار کرد: 
بــا توجه به اینکه در کشــور قانونی برای 
مشــارکت وجود ندارد مــا از قراردادهای 
مناقصه استفاده کرده ایم که انبوه سازان به 

آن ایراد گرفتند. 
وی با اشــاره به اینکه نماینده انبوه سازان 
لیســتی از موارد مورد توقع خــود را در 
اختیار ما قــرار داد، گفت: به عنوان مثال 
در قراردادهــای مشــارکتی طــرح ملی 
مسکن ســازنده طرف دولت ۳۰ درصد از 
واحدها به صورت فریزشده باقی می ماند تا 
اگر سازنده نتواند به تعهد خود عمل کند 
دولت از این محل تعهدات مردم را بدهد. 
یکی از موارد اعتراض انبوه ســازان همین 
مــورد بود که به ۱۰ درصد کاهش یافت و 
دولت حق دارد ۱۰ درصد از واحدها را در 
پایان ساخت به انبوه ساز تحویل ندهد تا 
اگر تعهدات خود را عملی نکند، در اختیار 

متقاضیان قرار دهد.
وی با بیــان اینکه ثبت نام کننــدگان در 
صندوق پس انداز یکم می توانند در ساخت 
مسکن از این وام استفاده کنند، گفت: وام 
دوم، وام بافت فرسوده است که در قالب آن 
بخشی از منابع از صندوق توسعه و منابع 
داخلی بانک به رقــم ۱۰۰ میلیون تومان 
است. وام 7۵  تا ۱۰۰ میلیون تومانی نیز از 
محل منابع بانک های عامل به متقاضیان با 

سود ۱8 درصد و فروش اقساطی ۱2ساله 
پرداخت خواهد شــد. وی یادآور شــد: بر 
اســاس مصوبه دولت همه بانک ها موظف 
شــده اند تا 2۰ درصد ســقف تسهیالت 
پرداخت شده را به حوزه مسکن وارد کنند.

 شرایط ثبت نام در طرح ملی 
مسکن به شرح زیر است:

۱- متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین 
مسکونی یا واحد مسکونی از ابتدای سال 
۱۳8۴ به بعد بــوده و از 22 بهمن ۱۳۵7 
یعنی ابتدای انقالب از هیچ یک از امکانات 
نهادهــای عمومی غیردولتــی مربوط به 
تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی 
و یا تســهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت 
واحد مســکونی اســتفاده نکرده باشد. به 
عبارتی ســبز بودن فرم »ج« در استعالم از 

سامانه مرتبط.
2-متقاضی متأهل یا سرپرست خانوار.

۳-زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 
حداقل ۳۵ سال سن.

۴- دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت 
در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا.

)در شــهرهای جدید ســابقه ســکونت 
دست کم پنج ســال در شهر جدید مورد 

تقاضا و یا در شهر مادر مالک است.(
۵- نداشــتن منع قانونی بــرای دریافت 
تســهیالت بانکی )نظیر چک برگشــتی، 

تسهیالت معوقه و...(.
6- توانایی تأمین هزینه ســاخت مسکن 

)مازاد بر تسهیالت بانکی(.
7-امکان سپرده گذاری حداقل ۳۰ درصد 
هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی، در 
خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس 

اعالم دستگاه یا نهاد مربوطه.
8-توانایی پرداخت اقســاط ماهیانه بانکی 

تسهیالت دریافتی.

 اما و اگر های
طرح اقدام ملی مسکن

طرح اقدام ملی مسکن هر چند دیرهنگام 
دنبال شد اما به این خاطر که بار روانی آن 
می تواند تأثیر کوچکی در بخش مسکن به 
جای بگذارد از جهاتی قابل اعتناست. تولید 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طول دو سال 
پاسخگوی نیاز کشور به مسکن نیست، چرا 
که بین یک تا 2 میلیون مســکن در سال 
می تواند پاســخگوی نیاز واقعی کشــور به 
مسکن باشد. طرح اقدام ملی صاحب خانه 
شدن را عمومی کرده است، به این معنا که 
طبقه یا قشــر خاصی هدف تولید و اعطای 
اولویت  افرادی مشــمول  مسکن نیستند. 
خواهند بود که در چند ســال اخیر مسکن 
شخصی نداشته و وام خرید مسکن یا زمین 

به عنوان امکانات دولتی دریافت نکرده اند. 
در طرح اقدام ملی مسکن دهک های مختلف 
نیازمند به مسکن شناسایی نشده اند، از این 
نظر مالک هــای ثبت نامی ارائه شــده از 
ســوی دولت متقن و قابل اعتنا نیست. با 
توجه به اینکه در چند سال گذشته دولت 
در فضای تولید و عرضه مسکن فعالیتی از 
خود ارائه نداده اســت، آغاز و عملی شدن 
این طرح می تواند نقطه شروع خوبی باشد 
تا دولت ها نسبت به ساخت و تولید مسکن 
و تأمین نیــاز خانوارهای بدون مســکن 

احساس تعهد کنند. 
انتظار می رود دولت با مشخص شدن جزئیات 
طرح اقدام ملی مســکن به پرسش های مورد 
نظر مردم پاسخ دهد که آیا پروژه ها با قیمت 
تمام شده به دســت مردم خواهد رسید؟ آیا 
طرح های اقســاطی و اجاره ای بــرای خانه دار 
شدن مردم اندیشیده شده است؟ موعد تحویل 
و روش های ســاخت نیز باید به طور مشخص 
به درخواســت کنندگان اعالم شود. بی شک 
راه اندازی چرخه ساخت و ساز و رونق تولید در 
کشور و پایداری تولید مسکن عامل مهمی در 
کاهش نرخ مسکن خواهد بود، اما این مسئله 
بســته به اراده دولت در نحوه و میزان ساخت 
و ســاز و زمان عرضه آن به دست متقاضیان 
است. قطعاً تولید و ساخت مسکن به صورت 
مقطعی و بدون برنامه ریزی مدون در بلندمدت 
نمی تواند منجر به کاهــش قیمت و تأثیرات 
منطقی در آن شــود؛ بنابرایــن با تولید ۴۰۰ 
 هزار واحد مســکونی نمی توان منتظر کاهش

۳۰ درصدی مسکن بود.

ممنوعیت واردات هزار و ۶۵۰ کاال برای حمایت از تولید داخل 
تســنیم: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور بازرگانی با اشاره به ممنوعیت 
ورود یک هــزار و 6۵۰ ردیف تعرفه کاال به 
کشــور گفت: امروز بهتریــن فرصت برای 
بخش تولید کشور است که به لحاظ کمی و 
کیفی با بیشترین جهش ممکن مواجه شود. 
مدرس خیابانی گفت: این وزارتخانه مطابق 
مصوبه ممنوعیت ورود کاالهای غیرضرور و اقالم دارای زمینه توان تولید داخل، مکلف 

شده نسبت به ممنوعیت این دو گروه کاالیی اقدام کند.

قیمت سکه به ۳ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان رسید
ایرنا: در جریان معامــالت بازار آزاد تهران، 
قیمت سکه طرح جدید دیروز به ۳ میلیون 
و 9۵۵ هزار تومان رســید.همچنین قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۳ میلیون و 92۰ هزار تومان، نیم ســکه 2 
میلیون و ۴۰ هزار ، ربع ســکه یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار و ســکه یک گرمی 8۳۰ هزار 
تومان اســت.هر اونس طال در بازارهای جهانی هزار و ۴۵9 دالر و ۴۰ سنت و هر گرم 

طالی ۱8 عیار نیز ۴۰۱ هزار تومان بود.

قیمت واقعی کاالها کمتر از رقم فعلی است
آنا: مدیرکل تعزیــرات تهران با بیان اینکه 
قیمت کاالها در حال حاضر غیرواقعی است، 
گفت: اگر بپذیریم بین نرخ دالر و قیمت کاال 
رابطه مستقیمی وجود دارد، با کاهش نرخ 
دالر باید قیمت اجناس نیز در سراشــیبی 
قرار گیرد، حال آنکه بهای کاالها با اُفت نرخ 
دالر کاهش پیدا نکرد. محمدعلی اسفنانی از 
اقتصاددانان دعوت کرد فرمول محاسبه قیمت کاالها و ارتباط آن با نرخ ارز را مشخص 
کننــد، زیرا باید مبنای قیمت گذاری اقتصادی تغییر کــرده و ارز از مؤلفه های اصلی 

تعیین کننده قیمت کاالها حذف شود.

انعقاد ۱۲۰ میلیون یورو قرارداد داخلی سازی قطعات خودرو
مهر: رئیس سازمان گســترش و نوسازی 
صنایع ایران گفت: از ابتدای امســال بیش 
از ۱2۰ میلیون یورو قرارداد داخلی ســازی 
قطعات خودرو، با تولیدکنندگان ایرانی نهایی 
شده اســت. عالی اضافه کرد: راهبرد اصلی 
وزارت صمت داخلی ســازی انواع نیازهای 
صنعتی به میــزان ۱۰ میلیارد دالر تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ است. عالی تصریح کرد: در وزارت صنعت و از طرف مرکز ساخت داخل 
هر یک از قرارداد های موجود با جدیت پیگیری و تبدیل به قرارداد می شــود تا پس از 

تکمیل ساخت این قطعات و نصب شدن روی محصوالت، شاهد کاهش قیمت باشیم.

خروج زعفران از مبادی رسمی و غیررسمی به افغانستان 
تی نیوز: علی حســینی، عضو شورای ملی 
زعفران گفت: زعفران کشور از مبادی رسمی 
و غیررسمی در حال سرازیر شدن به کشور 
افغانستان اســت. وی ادامه داد: گزارش ها 
حاکی از آن اســت که عالوه بر زعفران فله، 
این کشــور با تغییر بســته بندی برندهای 
زعفران ایرانــی، آن ها را با نام زعفران افغان 
صادر می کند. به گفته حسینی، افغانستان در حال افزایش سهم خود در بازارهای هدف 

صادراتی کشور ما از جمله هند، اسپانیا، چین و برخی کشورهای عربی است.

دالر در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان باقی خواهد ماند
ایسنا: کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی ایران گفــت: غول نقدینگی 
که در گذشته هر بار وارد یک بازار از جمله 
طال، ارز، خودرو، مســکن و... می شد و این 
بازارها را به هم می ریخت، دوباره به شیشه 
دربسته برگشته و مهار شده است. به گفته 
وی، به نظر نمی رسد در آینده نزدیک دوباره 
تالطمی در بازارهای اقتصادی از جمله ارز داشته باشیم. ادامه روند کاهشی نرخ ارز نیز 
به سیاست ها و برنامه ها و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای ارز در کشور بستگی دارد.

کف و سقف قیمت 
واحدهای مسکن 
طرح اقدام ملی 
مشخص نیست، 
چرا که قیمت واحد 
مسکونی بسته به 
شهرها، زمین، طبقه 
و آورده متقاضیان 
متفاوت خواهد بود

بــــــــرش

سرمایه گذاری خارجی در تابستان ۲۰ درصد رشد کرد      اعتماد آنالین: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: در حوزه اشتغال، تابستان امسال ۸۴۰ هزار شغل ثابت ایجاد شد. همچنین سرمایه گذاری خارجی 
نیز نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. وی افزود: از سال ۹۰ تاکنون فقط دو سال سرمایه گذاری ما مثبت بوده و برای آنکه اشتغال پایدار شکل گیرد و صادرات نیز متنوع شود، باید سرمایه گذاری و 
تولید را افزایش دهیم. وی بیان کرد: ایجاد بنگاه های متوسط و کوچک، واحدهای زیر 1۰ نفر و پایداری آن نیز تعیین کننده است و در دیگر کشورها جواب داده، باید با این دیدگاه در خصوص ایجاد اشتغال اقدام کنیم.

دخلمانبهخانهدارشدننمیرسد
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  این روزها، برنامه های مسکنی ویژه اقشار 
متوسط و ضعیف یکی پس از دیگری از تریبون های مختلف اعالم 
می شود، اما این گروه های هدف معتقدند با توجه به وجود موانع 
متعدد اقتصادی و به ویژه کاهش شدید قدرت خرید، امکان خانه دار 

شدنشان و موفقیت برنامه های دولت به حداقل رسیده است.
اما حاال دولت به صرافت افتاده دل مستأجران دو دهک آسیب پذیر 
را به دســت آورد. داغ ترین خبر مسکنی دولت برای مردم، طرح 
اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شهری برای دو دهک 
جامعه است که دیروز اعالم شد ۱8۰ هزار واحد در ۱۰ استان آماده 
ثبت نام اســت. در این طرح از طریق واگذاری زمین های 99ساله، 
ســپرده گذاری ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانــی متقاضیان، پرداخت 
تسهیالت 7۵ تا ۱۰۰ میلیونی با سود ۱8 درصد، متقاضیان متأهل 
فاقد مسکن شخصی که تاکنون از امکانات دولتی از قبیل زمین، 
آپارتمان یا تســهیالت ویژه یارانه دار بهره مند نشــده اند و سابقه 

سکونت در شهر مورد تقاضا را دارند، خانه دار خواهند شد.
در ماه های اخیر همچنین طرح های »تام کاد« و »تام فاز« و »تام اج« 
به ترتیب برای تأمین مسکن کارکنان دولت، تأمین مسکن به روش 
فروش اقساطی زمین و تأمین مسکن به روش اجاره اعالم شده اند. 
تکمیل پروژه مسکن مهر، ساخت و بهسازی 2۰۰ هزار واحد مسکن 
روستایی، ایجاد بازار تعهدی مصالح و جمع آوری سرمایه های خرد 
ملی در قالب صندوق های تأمین مسکن برای گروه های درآمدی 
متوسط به پایین و استفاده از زمین های دستگاه های دولتی، نظامی 
و نهادهای عمومی غیردولتی و... برنامه های اعالم شده دولت برای 

خانه دار کردن متقاضیان واقعی بازار مسکن هستند.
در 6 سال گذشته اما عملکرد مسکنی دولت تدبیر و امید با انتقادات 
گسترده روبه رو بوده و بی توجهی به خانه دار کردن متقاضیان واقعی 
بازار مسکن همواره مطرح شده است؛ بر همین اساس متقاضیان 
واقعی مســکن امید چندانی به طرح های در ظاهر جذاب دولت 
برای خانه دار شدن در این وضعیت پر بحران اقتصاد کشور ندارند.

  امکانات در اختیار لوکس سازی است!
حســن زاده، کارمند دولت با ۱7 سال ســابقه کار به خبرنگار ما 
می گوید: در اوج تحریم ها مدام می گویند مسکن و حوزه ساختمان 
تأثیری از تحریم نمی پذیرد چرا که در داخل و توسط خود مردم 
تولید می شود. این اظهارات توقع مستأجران را باال برده و همه امید 
دارند خانه دار شــوند. متأسفانه ظاهراً امکانات حمایتی از مسکن 

بیشتر در خدمت لوکس ســازی و خانه هایی قرار گرفته که برای 
مصرف عامه مردم ســاخته نشده اند و بیشتر با هدف سودجویی 
تولید شده اند. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است 
مسکن متناسب و در شأن خانواده ها را تأمین کند اما در این سال ها 
فقط اســم طرح های دولتی را شنیده ایم و در اجرا توان مدیریتی 

دولت و توان مالی مردم برای خانه دار شدن لنگ می زند.

  توان مالی مردم برای خرید کافی نیست 
ســعیدلو، روزنامه نگار هم به خبرنگار ما می گوید: مســکن مهر 
امید زیادی در جامعه ایجاد کرد. طبقات متوســط و ضعیف فکر 
می کردند خانه دار شدنشان قطعی است. امروز مدیران، مدعی تولید 
2 میلیون مســکن در قالب مسکن مهر هستند اما آیا توانستند 
گره ای از مشکل مستأجران باز کنند؟ در حال حاضر هم وقتی از 
تولید ۴۰۰ هزار مســکن در قالب طرح اقدام ملی حرف می زنند، 
بعید است توان مالی ضعیف مردم برای پرداخت سود ۱8 درصد 
کافی باشــد. متأسفانه قیمت مسکن در حاشیه های تهران امروز 
معادل قیمت دو سال پیش مسکن در مناطق اعیان نشین تهران 
است. این وضعیت یعنی دولت و مدیران حوزه مسکن فقط امید 

واهی در دل مستأجران ایجاد می کنند.

  فقط اسم طرح ها عوض شده است
رضانژاد که خودش را صاحب شــغل آزاد معرفی می کند هم به 
خبرنگار ما می گوید: ســال 92 برای مسکن مهر پردیس ثبت نام 
کردم، اما هنوز واحدم را تحویل نگرفته ام. به ما گفته بودن درنهایت 
تا 2۰ ماه تحویل می دهند. پس از این همه ســال مدام از ما پول 
و جریمه مطالبه می کنند. به نظر من امروز هم فقط اسم طرح ها 
عوض شده و قرار نیست متقاضی واقعی، خانه دار شود. آن زمان به 
ما گفتند سود تسهیالت مسکن مهر ۴ درصد است و بازپرداخت 
۱۵ ساله و اقســاط 2۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومانی دارد. چطور انتظار 
دارند در طرح مســکن ملی که سود ۱8 درصد و بازپرداخت ۱۰ 
ســاله دارد و هر قسطش حدود ۱/۵ میلیون تومان است و مردم 
باید سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی هم انجام دهند، شهروندان 

معمولی با حقوق های حداقلی خانه دار شوند؟!

  سود دالالن را کم کنید
اسحاقی هم که خود را منشی پزشک معرفی می کند، می گوید: 

خوشبختانه ظاهراً مسکن ملی در دل کوه و بیابان و بدون در نظر 
گرفتن زیرســاخت و امکانات ساخته نمی شود و معتقدم دولت 
باید داللی را در بازار مسکن کم کند و اگر همچنان سود دالالن 
در بازار، تضمینی باشد ۱۰۰ طرح دیگر هم قادر نیست مردم را 
خانه دار کند و قیمت مســکن را کاهش دهد. به شخصه با توجه 
به ســود ۱8 درصدی تسهیالت مسکن ملی، این طرح را بیشتر 
مناســب مرفهان می دانم تا طبقات ضعیف. هر چند قرار است 
قیمت زمین را نپردازیم اما اگر دیگر بخش های اقتصاد، ســر و 
سامان نگیرد و تورم کنترل نشود، بعید می دانم مردم بتوانند از 

پس پرداخت اقساط برآیند.

  مستأجران امیدوار باشند؟
گفتنی اســت، بر اساس طرح جامع مســکن، ساالنه باید یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما رکود پنج سال 
گذشته، تولید و عرضه مسکن را در کشور با چالش جدی مواجه 
کرده و تولید را به یک ســوم تقاضای موجود، کاهش داده و در 
آخرین آمار هم در سال گذشته تنها ۳2۰ هزار واحد مسکن در 

کشور تولید شده است.
نتایج آخرین سرشــماری نفوس و مسکن در سال 9۵ حکایت 
از آن دارد که در مقابل حــدود 2۵ میلیون خانوار ایرانی، 2۵ 
میلیون و ۴۱2 هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما تنها 
2۳ میلیون واحد در معرض انتخــاب متقاضیان واقعی وجود 
دارد و 2/۵ میلیون واحد خالی و 2/۱ میلیون واحد نیمه خالی 
هســتند و چند ماه در سال مورد اســتفاده قرار می گیرند. بر 
همین اساس، حدود یک سوم ایرانی ها، مستأجر هستند و این 

آمار در سال های اخیر رشد داشته است.

گزارش
قدس در گزارشی مردمی بررسی می کند؛ آیا به طرح های مسکن امید دارید؟

اقتصاِد خانه

annotation@qudsonline.ir

یادداشت 

 مهدی غالمی
کارشناس مسکن

خبر

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ایجاد 80 هزار فرصت شغلی در مناطق محروم کشور      فارس: امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با بیان اینکه تاکنون 18 هزار طرح اشتغال زایی با 50 هزار 
شغل در کشور ایجاد شده است، گفت: تا پایان امسال نیز 30 هزار طرح اشتغال زایی با 80 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم به ثمر خواهد نشست. وی افزود: طرح های اشتغال زایی این بنیاد در قالب آسمان، سحاب 

و آفتاب محقق می شود و در حال حاضر نیز تسهیلگران بنیاد برکت در مناطق زلزله زده و سیل زده در حال کار و فعالیت هستند تا بتوانند موجب اشتغال پایدار شوند. 

همکاری تازه فیس بوک و ارتش آمریکا
فارس: فیس بوک از همکاری تازه خود با 
ارتش آمریکا و نیز کهنه سربازان ارتش این 
کشور برای ارتقای مهارت های دیجیتال 
این افراد به خصــوص در حوزه واقعیت 

افزوده و واقعیت مجازی خبر داد.
به گــزارش آســین ایج، فیس بــوک از 
همکاری تــازه خود با ارتــش آمریکا و 

نیز کهنه ســربازان ارتش این کشــور برای ارتقای مهارت های دیجیتال این افراد به 
خصوص در حوزه واقعیت افــزوده و واقعیت مجازی خبر داد. همچنین این افراد از 
طریق فیس بوک برای دریافت اطالعات و نکات امنیتی، شغل یابی و برخی آموزش های 
یکی از مهم ترین برنامه های آموزشی مشترک فیس بوک  دیجیتال استفاده خواهند کرد.
و ارتش آمریکا به مدت 12 ماه اجرا می شود و هدف از این کار ارتقای آگاهی ها و دانش 
نیروهای نظامی و به خصوص کهنه سربازان در زمینه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

است تا آن ها برای مقابله با چالش های جهانی در این زمینه آمادگی داشته باشند.
در ســال های اخیر بســیاری از شــرکت های فناوری آمریکا با وجود ادعاهای خود 
همکاری های نزدیکی با ارتش ایاالت متحده و پنتاگون داشــته اند و در برخی موارد، 
مخالفت کارکنان این شرکت ها با ماهیت این همکاری ها موجب لغو آن ها شده است.

به عنوان مثال در اسفندماه دو سال پیش، همکاری گوگل با ارتش آمریکا برای ارتقای 
تحلیل ویدئوهای ضبط شده با پهپادها از طریق هوش مصنوعی با اعتراض کارمندان 

این شرکت مواجه و لغو شد.

ارسال پیامک های عجیب برای ده ها هزار آمریکایی
فارس: بسیاری از مردم آمریکا روز گذشته 
پیامک های عجیــب و غیرمنتظره ای را 
دریافت کردند که دارای محتوای نامربوط 

و حتی دردسرآفرین و زننده بوده است.
به گزارش یاهونیوز، بررســی ها نشــان 
می دهد به علت وقوع یک نقص فنی ده ها 
هزار نفر در آمریکا پیامک های نامربوط و 

غیرمنتظره ای را از طریق گوشی های هوشمند خود دریافت کرده اند.
ظاهراً این پیامک های ناخواسته قرار بوده در بهار به مقصد برسند، اما روز جمعه گذشته 
تحویل گوشی های هوشمند شده بودند، این پیامک ها حاوی اطالعاتی بوده است که 

گیرندگان را نگران کرده و به تماس با ارسال کنندگان پیامک ها ترغیب می کرد.
هنوز مشخص نیست چه نقص فنی موجب ارسال این پیامک ها شده و این افراد به 
چه علت این پیامک های عجیب را دریافت کرده اند. شرکت های مخابراتی و اپراتورهای 
تلفن همراه در آمریکا با صدور بیانیه هایی به متهم کردن یکدیگر به کم کاری و بی دقتی 

پرداخته اند و هیچ توضیح فنی قانع کننده ای در این زمینه ارائه نشده است.

بازپروری و جامعه پذیر ی را جایگزین حبس کنیم
با انتصاب آیت اهلل رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه؛ پیشنهادها و مسائل متفاوتی در 
حوزه های قضایی از سوی ایشان مطرح شده است که حکایت از عینیت گرایی گسترده 
ایشــان دارد، مطالبی که حول محور اداره دادگستری، مبارزه با فساد، تغییر قوانین 
متناسب با نیازهای روز، شفافیت و تخصص گرایی و بسیاری از مالحظاتی که ایشان 
مطرح کرده اند در تطبیق با آموزه های علمی در خصوص امور مذکور، این امیدواری را 
ایجاد می کند که تصمیمات و مدیریت رئیس قوه قضائیه عمدتاً به جای ذهنیت گرایی 
بر نیازهای روز جامعه تأکید کند و از همین رو امید می رود در این مسیر از کمک دو 
قوه دیگر نیز بهره مند شود به ویژه آنکه این امور خود قابلیت اجرایی ندارد و نیازمند 

قانون عادی و بودجه کافی است. 
من به عنوان یک معلم دانشــکده حقوق با مجازات های جایگزین حبس و قرارهای 
تأمین کیفری موافق هستم، اما بهتر است به جای استفاده از مجازات های جایگزین، 
مسئوالن مربوط از »تدابیر جایگزین« استفاده کنند. زیرا اگر نگاه ما به مجازات این باشد 
که مجازات های ســنتی عامل بازدارنده جرم نیست و یا حداقل در مورد  تکرار جرم 
از سوی برخی افراد و یا بعضی از جرایم بازدارنده نیست، بهتر است به جای آن ها از 
جایگزین هایی نظیر تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی افراد مستعد جمعیت کیفری 
که امکان بازپروری و جامعه پذیری آن ها وجود دارد استفاده کنیم. تدابیری که عالوه بر 

آنکه می تواند سازنده باشد ابعاد منفی مجازات های سنتی را حذف کند. 
مجازات های جایگزین حبس ناشــی از فردی کردن واکنش های اجتماعی اســت. 
واکنش های اجتماعی نباید موجب تنبیه و تنوع شود. زیرا با توجه به مطالعات میدانی 
که در این خصوص انجام شــده، بسیاری از بزهکاری ها در جامعه ناشی از مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی است. بنابراین جامعه برای برخی از افراد که 
مرتکب جرایم متوسط و یا کوچک می شوند می تواند به جای اعمال مجازات ها که برای 
فرد و خانواده او دارای تبعات منفی بسیاری است از تدابیری استفاده کند که جنبه 
حمایتی نیز داشته باشد.  اما اگر به صورت مجرد و انتزاعی در پی آن باشیم که با هدف 
کاهش جمعیت زندان ها و آمار کیفری از تدابیر جایگزین حبس استفاده کنیم و از 
افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم های کوچک و متوسط شده اند حمایت نکنیم 
و تمهیدات الزم را در زمینه بازپروری و جامعه پذیری آن ها نیندیشــیم به طور حتم 
مرتکب تکرار جرم خواهند شد.  بنابراین اگر قرار است به سمت مجازات های جایگزین 
حبس حرکت کنیم، ابتدا باید تدابیر الزم را در این زمینه پیش بینی کنیم تا متناسب 
با وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد باشد، ضمن آنکه هنگام اجرای تدابیر مهارت های 
نظم و قانون پذیری نیز به این افراد آموزش داده شــود تا در چارچوب مجازات های 

جایگزین حبس بتوانند خود را اصالح کنند و جامعه پذیر شوند. 
قانون مجازات اســالمی در سال 92 با رویکردی مثبت در خصوص جرایم کوچک، 
جایگزین هایی را پیش بینی کرده است که بیشتر جنبه محدودکنندگی دارد مانند 
محدودیت گرفتن گواهی نامه رانندگی، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت گرفتن 
جواز اسلحه، عدم امکان پرداختن به برخی مشاغل، ترک اعتیاد و بسیاری از اقداماتی 
که در تطبیق با قانون اساسی مجازات و محدودکننده تلقی و به عنوان مجازات های 
جایگزین صادر می شود. یعنی به جای مجازات حبس تدابیری منعطف تر و معتدل تر 
پیش بینی می شــود که البته این تدابیر می توانــد جنبه های متفاوت تری همچون 
آموزش های حرفه ای و اشــتغال در کارخانه ها با هدف جامعه پذیری داشته باشد تا 
عالوه بر اینکه تحت مراقبت هســتند تحت حمایت نیز قرار گیرند و به این وسیله 
مجموعه تدابیر حمایتی و جامعه پذیر کردن افراد فرصتی برای بازگشت آن ها به جامعه 

و پیشگیری از تکرار جرایم از سوی آن ها شود.  
بــا توجه به اینکه جامعه امروز، جامعــه ای پُرالتهاب و به لحاظ اقتصادی و فرهنگی 
غیرمتعارف و جرم خیز است، نمی توانیم به تنهایی بر جایگزین ها تکیه کنیم و امیدوار 
باشیم که امنیت فردی و اجتماعی مردم حفظ شود. با این حال اقدام رئیس قوه قضائیه 
اقدامی شایسته است، اما اگر با پشتوانه قوانین عادی و حمایت های اقتصادی همراه 
نباشــد نمی توان امیدوار بود که کاهش یا افزایش کیفر در حفظ امنیت اجتماعی و 

کاهش جرایم کیفری مؤثر واقع شود.   

 جامعه/محمود مصدق  بیست و سوم شهریورماه 
امسال بود که آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه 
دستورعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت 
کیفری زندان ها را ابالغ کرد. دستورعملی که در آن 
بر اجرای قوانین و مقررات در خصوص حبس زدایی 
و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق 
صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام 
نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس الزم 

تأکید شده بود.
این موضوع به قدری اهمیت داشت که وی بارها 
از مســئوالن به ویژه قضات، اجرای آن را مطالبه 

کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در تازه ترین اظهارنظر خود در 
این خصــوص در هجدهمین همایش تخصصی 
دادستان های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، 
بار دیگر با بیان اینکه حبس زدایی و پیگیری کردن 
جایگزین های حبس تأکید شــرع و سیاست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب به قوه قضائیه است از 
صدور برخی قرار بازداشــت ها در حالی که قاضی 
می تواند صبر کند تا متهم وثیقه بگذارد انتقاد کرده 
و گفته است: اگر می شود کسی را با غیر مجازات 
حبس، کیفر کرد و جایگزین حبس برای او در نظر 
گرفت، این کار را انجام بدهید. نسبت به قرار های 
تأمین، برخی قرار های منع پیگرد و بازداشت باید 
بازنگری صورت بگیرد. تالش کنید در راســتای 

کاهش جمعیت کیفری در زندان ها گام بردارید. 
امید می رود بــا کاهش جمعیت کیفری زندان ها 
و مجازات های جایگزین ضمن گســترش رأفت 
واقعی در نظام اسالمی، از بروز برخی از پیامدهای 

حبس های غیرضروری نیز جلوگیری شود. 

 قانون مجازات های جایگزین حبس چقدر 
اجرایی می شود؟

محمد کاظمی، نایب رئیس 
دوم کمیســیون حقوقــی 
و قضایی مجلس شــورای 
اسالمی می گوید: سال 92 و 
در اصالح قانون مجازات های 

اســالمی، بحث مجازات های جایگزین حبس به 
خوبی پیش بینی شــد و قضات برای اســتفاده از 
مجازات های جایگزین هیچ مشکلی از لحاظ قانونی 
ندارند، اما آن ها به استفاده از حبس برای مجازات 
مجرمان بیشتر تمایل دارند. یعنی هنوز استفاده 
از جایگزین های حبس برای قضات ما با توجه به 
شــرایط خاص کشور و کمبود فضای زندان ها، به 

صورت عرف و عادت درنیامده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مجازات های جایگزین 
حبس حداکثر تا 10 درصد اجرایی می شــود که 
این رقم با انتظارات فاصله بســیار زیادی دارد، در 

خصوص دلیل گرایش بیشــتر قضات به استفاده 
از حبس برای مجــازات مجرمان می گوید: خیال 
می کنند حبس برای جلوگیــری از تکرار جرم از 
ســوی متهمان مؤثرتر است. ضمن اینکه تعیین 
حبس برای مجرمان به یــک عادت برای قضات 
تبدیل شده است. بر این اساس پیشنهاد می کنم 
قضات و رؤسای محاکم که پرونده های کیفری را 
مورد رسیدگی قرار می دهند هر دو سه ماه یک بار 
به صورت الزامی از زندان های کشور بازدید کنند 
تا شــرایط بد زندان ها را از لحاظ تراکم جمعیت 
ببینند چون در این صورت به احتمال قوی بهتر 

از ابزارهای جایگزین  حبس استفاده خواهند کرد.
کاظمی با استقبال از اظهارات ریاست قوه قضائیه 
در زمینه حبس زدایی می گوید: البته اجرای قانون 
مجازات هــای جایگزین حبس بایــد همواره در 
همایش ها و مجالس قضایی مورد تأکید قرار گیرد 
و از قضات به جد خواســته شود تا از مجازات های 
جایگزین استفاده کنند به ویژه در مورد کسانی که 
سابقه کیفری ندارند و برای نخستین بار مرتکب 

جرم می شوند.
وی با ابراز تأسف نســبت به دادگاه ها و شعبات 
دادســراهایی که معموالً با صدور قرارهای وثیقه 
افراد را راهی زنــدان می کنند، می گوید: خیلی 
وقت ها دادگاه ها و شعب دادسراها به جای وثیقه 
می توانند از قرارهای تأمینی دیگر مثل قرار کفال 
اســتفاده کنند تا فرد به فکر تدارک وثیقه باشد. 
از ســوی دیگر باید به مشکل بزرگ تری هم در 
این زمینه توجه داشت و آن اینکه ارزیابی اسناد 
توسط ســازمان ثبت در حال حاضر خیلی طول 
می کشــد و همین موضوع نیز به زندانی شــدن 
مجرمی می انجامد کــه برایش قرار تأمین صادر 
شــده بنابراین قوه قضائیه باید برای رفع مشکل 

یاد شده هم تدابیر خاصی اتخاذ کند. 

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
صدور بخش نامه ها و آیین نامه ها را از ســوی قوه 
قضائیه در اجرایی شدن بهتر قانون مجازات های 
جایگزین حبس، مفید می داند و می گوید: البته قوه 
قضائیه الیحه جرم زدایی را هم به مجلس فرستاده 
که در کمیســیون قضایی در دست بررسی است 
کــه تصویب این الیحه هم می تواند در کم کردن 

مجازات های حبس خیلی تأثیرگذار باشد. 

  قانون مجازات های جایگزین مشمول همه 
مجرمان نمی شود

رئیس  عبداللهی،  قاســم 
دادگستری استان مرکزی 
نیز به قــدس می گوید: با 
از  استفاده  اینکه  به  توجه 
حبس و تجمع مجرمان در 

کنار یکدیگر راه حل درستی برای کاهش جرم 
نیست، استفاده از مجازات های جایگزین حبس 
می تواند نقش مؤثری در کاهش بزه داشته باشد.

وی با اشــاره به اینکه مفاد قانون مجازات های 
جایگزین روشــن اســت و نکته مبهمی ندارد، 
می گویــد: آمــاری از میزان اســتفاده از قانون 
مجازات های جایگزین ندارم اما در حوزه جرایم 
غیرعمــد به ندرت متهمان بــه حبس مجازات 
می شــوند. در جرایم عمد هم قضات ما تا جای 
ممکن از حبس های جایگزین استفاده می کنند 
اما بحث این است که در مجازات های جایگزین 
از جزای نقدی بیشتر استفاده می شود که اجازه 
این را هم قانون به قضات داده اســت. در واقع 
جزای نقدی چون سهل الوصول تر است و متهم 
زودتر تعیین تکلیف می شود قضات بیشتر به این 
مجازات تمایل دارند که البته در مورد متهمانی 
که از لحاظ مادی فقیر هســتند باید از ســایر 

مجازات های جایگزین استفاده شود تا به زندانی 
شدن آنان منجر نشود.

وی ســپس به موانــع اجرای قانون یاد شــده 
می پردازد و می گوید: یکی از مشــکالتی که در 
اجرای ایــن قانون داریم این اســت که نهادها 
و ســازمان ها برای اســتفاده از خدمات رایگان 
مجرمانی که به حبس هــای جایگزین مجازات 
می شوند کمتر درخواســت ارائه می کنند. مثاًل 
خود ما اکنون دو سال می شود که از سوی هیچ 

نهاد یا سازمانی چنین درخواستی نداشته ایم. 
مشــکل دیگر اجرای قانون یاد شــده به خود 
مجرمــان برمی گردد. در واقع بســیاری از آنان 
تمایلی بــه اســتفاده از مجازات های جایگزین 
ندارند. یعنی حبس را ترجیح می دهند. به نظر 

می رسد سختشــان است که 
بروند در یک مــکان عمومی 
و در آنجــا خدمــات عمومی 
ارائه کننــد. یعنی در فرهنگ 
عمومی ما چنین موضوعی که 
مثاًل یک متهم به جای حبس، 
خدمــات عمومی بــه صورت 
رایــگان ارائه کنــد، هنوز جا 

نیفتاده است. 
قانــون  دیگــر  ســوی  از 

مجازات های جایگزین حبــس نیز همه جرایم 
را شــامل نمی شود و شــرایط خاصی دارد، در 
واقع بــرای تحقق مجازات های جایگزین حبس 
باید به موارد قانونی توجه داشــته باشیم برای 
مثال حبس هایی که از یک تا ســه ماه هستند 
مشمول مجازات های جایگزین حبس می شوند. 
یــا در مجازات های یک تا ۶ مــاه هم اگر فرد 
سابقه کیفری نداشته باشــد می تواند مشمول 
محکومیت جایگزین حبس شود که این شرط ها 

هم کمی دست قضات را بسته است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین کاربرد مجازات های 
جایگزین در جرایم غیرعمد است، می گوید: در 
اینجا نیز استفاده از مجازات جایگزین برای دو 
سال است و اگر بیش از این مدت باشد بر اساس 
قانون اختیار استفاده از آن به عهده قاضی است 
که به نظر می رســد تأکید رئیــس قوه قضائیه 
روی جرایــم غیرعمد با مجازات های بیش از دو 
سال حبس است. در واقع تأکید آیت اهلل رئیسی 
استفاده از این فرصت برای اعمال جایگزین های 
حبس اســت کــه این نیــز فرهنگ خــود را 
می طلبــد. چون عرف و فرهنگ جامعه ما هنوز 
موضوع حبس های جایگزین را نپذیرفته است. 
یعنی فرهنگ عمومی ما مجازات را فقط حبس 
می داند بنابراین در زمینه مجازات های جایگزین 

نیازمند آموزش و فرهنگ سازی هستیم.

 افزایش مجازات های جایگزین در سال جاری
بــا وجود این فاطمه محمدنژاد، کارشــناس امور 
قضایی اداره کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه 
نــگاه دیگری دارد و به قدس می گوید: با توجه به 
اینکه محققان و اندیشمندان اجتماعی و حقوقی 
دنیا به این نتیجه رســیده اند که مجازات حبس 
در همه جرایم پاســخگو نیست، باید در جرایم به 
جای حبس به سمت مجازات های ترمیمی حرکت 
کرد. یعنی فرد بزهکار از جامعه دور نشــود و در 
اجتماع اصالح شود. بنابراین قانون گذار ما در فصل 
نهم قانون مجازات اســالمی جدید مجازات های 
جایگزین را پیش بینی کرده است که شامل دوره 
مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، 
جزای نقدی روزانه و محرومیت از 

حقوق اجتماعی می شود.
وی با اشاره به اینکه در آیین نامه 
اجرایی مــاده ۷9 قانون مجازات 
اسالمی که در سال 9۳ به تصویب 
رســیده، انواع خدمــات رایگان 
در قالب امور آموزشــی، علمی 
فرهنگی، بهداشــتی و درمانی، 
معلوالن،  و  سالمندان  نگهداری 
خدماتی، کارگری و... پیش بینی 
شده است در خصوص مشکل عدم تمایل نهادهای 
پذیرنده محکومــان مجــازات جایگزین حبس 
می گوید: بر اســاس آیین نامه یاد شده، نهادهای 
پذیرنده که 1۳ وزارتخانه، پنج سازمان و مؤسسه 
عمومی غیردولتی هستند باید موافقت کنند تا فرد 
محکومی که از ســوی دادگاه به هر یک از آن ها 
معرفی می شود برای مدت مشخصی انجام وظیفه 
کند. بنابراین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه از سال گذشته با نهادهای پذیرنده 
تعامل خوبی برقرار کرده بــه طوری که در حال 
حاضر اعالم نیاز از ســوی نهادهای پذیرنده رو به 
افزایش است چون آن ها هم موظف هستند هر ۶ 
مــاه یک بار اعالم نیاز کنند و بگویند چند نیرو و 

برای چه خدمتی نیاز دارند.
وی هر چند از ارائه آمار احکام صادره در خصوص 
جایگزین هــای حبس خــودداری می کنــد، اما 
می گوید: این گونه مجازات ها برای جرایم بســیار 
کم اهمیت و سبک که دارای درجه مجازات ۶، ۷ و 
۸ هستند، صادر می شود که بر اساس بررسی های 
انجام شده، روند صدور رأی مجازات های جایگزین 
در سال جاری رو به افزایش است که این موضوع 
نشان می دهد، قضات هر روز بیشتر از قبل به صدور 
احکام جایگزین به جــای زندان توجه می کنند؛ 
چراکه از عواقب بسیار بد مجازات حبس به لحاظ 

اقتصادی، اجتماعی و... کامالً آگاهی دارند.

کارشناسان ازمزایای دستورعمل رئیس قوه قضائیه برای کاهش زندانی ها می گویند

کار فرهنگی، جایگزین حبس

بر اساس بررسی های 
انجام شده، 

روند صدور رأی 
مجازات های جایگزین 

در سال جاری رو به 
افزایش است

بــــــرش

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

دستچین

باز هم افزایش تعرفه های پزشکی!
ایسنا: دکتر جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشــکی با بیان اینکه بین هزینه های واقعی ارائه خدمت با میزان 
تعرفه های پزشکی فاصله وجود دارد، می گوید: بانک مرکزی تورم ۴2 
درصدی را اعالم کرده و حداقل در هزینه های فنی حوزه سالمت با 
این تورم مواجهیم. سعی می کنیم در آذر ماه پیشنهادهایمان را در 
حوزه وضعیت تعرفه های سال آینده به شورای  عالی بیمه ارائه دهیم.

آموزش و پرورش امروز فیل در روشنایی است
فارس: حیدر تورانی، سرپرســت ســازمان پژوهش و برنامه  ریزی 
آموزشــی می گوید: آموزش و پرورش امروز فیل در تاریکی نیست، 
فیل در روشــنایی است چون نورافکن ها را روشن کردیم که همان 
سند تحول بنیادین است. قرار نیست دوباره برای این سازمان اهداف 
و مأموریت بنویسیم، بلکه امروز ســازمان افرادی را می خواهد که 

مردانی برای تحول باشند.

نقشه جامع علمی کشور برای همه قابل فهم  نیست 
فارس: حســین یادگاری، عضو هیئت علمی دانشــگاه تربیت 
مدرس می گوید: متأسفانه نقشه جامع علمی کشور گسترده و 
برای همه قابل فهم  نیست زیرا اگر از وزیران درباره این نقشه 
و کارکردهای آن پرســیده شود اطالعی نخواهند داشت. همه 
دســتگاه ها در مواقع بحرانی، از دانشگاه انتظار کمک دارند، اما 

هیچ  گونه پشتیبانی از آن ها نمی کنند.

مدارس دولتی در قعر جدول کیفیت
خانه ملت: اسداهلل عباسی، عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: 
مدارس دولتی نســبت به دیگر مدارس از لحاظ کیفیت آموزشی و 
تربیتی در قعر جدول هستند و انتظار ما این است که شورای عالی 
انقالب فرهنگی به این موضوع ورود کند. باید در مدارس دولتی هم 
از معلمان کارآمد بهره گرفته شود و نباید برخی از مدارس برخوردار 

و برخی دیگر محروم باشند.

ارتباط تراکم جمعیت کالس ها با کیفیت آموزش زبان
فارس: حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش 
معتقد اســت: اگر بخواهیم در آموزش زبان موفق باشیم تراکم 
جمعیــت در کالس بایــد 15 دانش آموز باشــد در حالی که 
۶0درصد کالس ها بــاالی 25 دانش آموز دارنــد. چند درصد 
مدارس ما البراتور آموزش زبان دارند؟ باید برای معلمان هزینه 

و اطالعاتشان را به روز کرد.

نگویید تنبیه بدنی در مدارس زیاد شده است
ایسنا: محســن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ 
به پرسشــی درباره افزایش تنبیه بدنی دانش آمــوزان در روزهای 
اخیر گفت: درخواست می کنم نگویید تنبیه بدنی زیاد شده است. 
ممکن اســت در موارد اندکی در برخی مدارس همکاران ما نتوانند 
هیجان های خود را کنترل کنند، ما به سرعت واکنش نشان می دهیم 

و امید است به صفر برسد.

آموزش

معاون وزیر علوم خبر داد
 الکترونیکی شدن پایان نامه ها

از بهمن ماه کلید می خورد
 مهر  معاون اداری مالی وزارت علوم اعالم کرد: 
پایان نامه های دانش آموختگان ترم بهمن 9۸-99 

باید به صورت الکترونیکی باشد.
محمدتقــی نظرپور گفت: دانشــگاه ها در زمینه 
الکترونیکی شدن پایان نامه ها خیلی مشکل ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه هایی هستند 
کــه پایان نامه های آن ها به صــورت الکترونیکی 
است یک نســخه از پایان نامه وقتی به کتابخانه 
ارائه می شــود به صورت سی دی است که نسخه 
پی دی اف رســاله بوده و دانشــجویان می توانند 

مباحث و موضوعاتی را که می خواهند پیدا کنند.
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: الکترونیکی 
شدن پایان نامه ها به سازوکاری هم نیاز ندارد که 

دانشگاه ها داشته باشند.
وی افزود: دانش آموختــگان بهمن ماه و مهرماه 
سال آینده باید براساس این سازوکار عمل کرده 
و پایان نامه های آن ها از حالت کاغذی خارج شده 

و الکترونیکی باشد.

بهداشت و درمان

رئیس انجمن رادیولوژی ایران:
تا سال١4٠٠، 4هزار رادیولوژیست 

در کشور خواهیم داشت 
 مهر  رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: از نظر 
تعداد دستگاه های رادیولوژی تأمین هستیم، اما از 
نظر نگهداری و به روزرسانی اگر بودجه ای در نظر 
گرفته نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
جالل شــکوهی با اشاره به فعالیت 2هزار و 900 
رادیولوژیست نام نویسی شده در انجمن رادیولوژی 
ایران، افزود: پیش بینی می کنیم تا ســال1۴00، 

۴هزار رادیولوژیست در کشور داشته باشیم.
وی گفت: اعتراض به تعرفه ها، دخالت رشته های 
دیگر پزشــکی در رادیولوژی و برخی مشکالت 
رفاهی از جمله گالیه های این قشــر بوده که تا 

حدودی این مشکالت حل شده است.
شکوهی درباره مضرات رادیولوژی نیز گفت: اشعه 
ایکس در رادیولوژی و سی تی اسکن ضرر دارد، اما 
سونوگرافی و ام آر آی چون با امواج تصویربرداری 
می شــود ضرری ندارد، اما باز باید تأکید کرد که 
مردم نباید خودشان به دنبال تصویربرداری باشند 

و حتماً باید با توصیه پزشکان باشد.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون امور اجتماعی این سازمان خبر داد
آغاز ساماندهی کودکان زباله گرد 

توسط سازمان بهزیستی
 تسنیم  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور از آغاز ساماندهی کودکان زباله گرد خبر داد 
و گفت: این کودکان پس از شناســایی در مراکز 
بهزیستی پذیرش می شــوند و در صورت نیاز به 

مراکز درمانی ارجاع داده می شوند.
حبیب اهلل مســعودی فرید اظهار کرد: این طرح 
در راســتای حمایت از این کودکان انجام خواهد 
شد و در همین زمینه ظرفیتی برای پذیرش این 

کودکان در مراکز بهزیستی ایجاد شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه برای اجــرای طرح های 
ســاماندهی کودکان کار و خیابانی و همچنین 
کودکان زباله گرد نیاز به اعتبار و بودجه اســت، 
یادآور شــد: با گذشــت بیش از ۶ ماه از ســال 
9۸، فقط ۳0 درصــد از اعتبارات حوزه کودکان 

تخصیص یافته است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی متذکر شد: 
۸5 درصــد کودکان کار و خیابانی از اتباع بیگانه 

هستند و مجوز و اوراق هویتی ندارند.

حقوقی و قضایی

عضو کمیسیون قضایی مجلس: 
لیسانس حقوق داشتن به معنای 

وکیل شدن نیست
 باشــگاه خبرنگاران جوان  »نمی شود به هر 
فردی که لیســانس حقوق دارد اجازه دهیم که 
وکیل شــود، زیرا وکالت نیازمند ظرفیت و دانش 
باالست«. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون 
قضایی مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب 
درباره برگزاری آزمون کانون وکال گفت: تا زمانی 
که تعــداد متقاضیان این آزمون بیش از حد نیاز 

باشد آزمون کانون وکال برگزار می شود.
وی ادامه داد: بــه دلیل آنکه متقاضیان آزمون 
وکالت بسیار زیاد هستند امکان برداشته شدن 
آن وجود ندارد. پورمختار درباره صحبت مخالفان 
آزمــون وکالت مبنی بر وجــود انحصار گفت: 
انحصــار در این آزمون وجود ندارد و افرادی که 
از انحصار صحبت می کنند از معنای دقیق آن 
آگاه نیستند.وی گفت: برای وکیل شدن باید به 
دانش کافی و حد نصاب کافی رسید و به همین 
دلیل اســت که وکیل شدن ملزم به حضور در 

آزمون های مختلف است.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد
۸ میلیون نفر در صف دریافت 

کارت هوشمند ملی
 باشگاه خبرنگاران جوان   سخنگوی سازمان 
ثبت احوال کشــور آخرین وضعیت صدور کارت 

هوشمند ملی را اعالم کرد.
ســیف اهلل ابوترابی اظهار کرد: بر اســاس آخرین 
آمار هــا 5۴ میلیون و 1۴5 هزار نفر برای تکمیل 
نام نویسی خود اقدام کردند و بیش از ۴۶ میلیون 

و 1۴9 هزار کارت ملی تاکنون صادر شده است.
او در ادامــه با اشــاره به اینکه همــه کارت های 
هوشمند ملی تا پایان سال تحویل داده می شود، 
گفت: با توجه به وعده چاپخانه دولتی، امیدواریم 

مشکل کارت هوشمند ملی افراد حل شود.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور در 
خصــوص امــکان افزایش صــدور کارت های 
هوشــمند ملی نیز خاطرنشــان کرد: چاپخانه 
دولتی تولید بدنه کارت های هوشــمند ملی را 
آغاز کرده در صورتی که به تولید انبوه برســد، 
ســازمان ثبت احوال توان صدور روزانه بیش از 

2میلیون کارت هوشمند ملی را دارد.

فراسو

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی نجفی توانا / حقوقدان و رئیس سابق کانون وکالی دادگستری

جایزه مصطفیa به پنج دانشمند جهان اسالم رسید
در مراســم افتتاحیه سومین دوره اعطای جایزه مصطفی )ص( که در دانشگاه الزهرا 
برگزار شد، دو دانشمند ترکیه ای و سه دانشمند ایرانی به عنوان برگزیدگان این دوره 

از جایزه مصطفی)ص( معرفی شدند.
اسامی برگزیدگان سومین جایزه مصطفی)ص( 2019 به این شرح است:

دکتر اوگور شاهین )Ugur Sgahin(، استاد ایمونولوژی در دانشگاه ماینتس، آلمان 
، وی متولد سال 19۶5 از ترکیه با اثر »طراحی و ارزیابی بالینی واکسن های درمانی 
ضدسرطان بر پایه mRNA بر اساس موتاسیون هر بیمار » به عنوان دانشمند برتر در 

حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی معرفی شد.
دکتر علی خادم حســینی، وی همراه با دکتر اوگور شاهین در زمینه علم و فناوری 

زیستی و پزشکی از دیگر برگزیدگان این رویداد علمی جهان اسالم است.
دکتر خادم حسینی، استاد مهندسی شــیمی، مهندسی زیستی و رادیولوژی در 
دانشــگاه کالیفرنیا، آمریکا متولد 19۷5 با اثر »هیدروژل های نانو و بایو ســاختار 
برای کاربردهای زیست-پزشکی در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی« در این 

مراسم شرکت کرده است.
در این دوره همچنین برگزیدگان مقیم کشورهای اسالمی نیز تقدیر می شوند.در این 
زمینه دکتر »عمران اینان«، همراه با دکتر »حسین بهاروند » و دکتر »محمد عبداالحد« 

از برگزیدگان این بخش هستند.
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معرفی عامل مرگ »مرسی«
مشرق: سازمان ملل با صدور گزارشی اعالم کرد 
که احتمــاالً نظام زندان ها در مصر عامل مرگ 
محمد مرسی رئیس جمهور پیشین این کشور 
باشد. در این گزارش آمده است: سیستم زندان ها 
در مصر ممکن است به طور مستقیم منجر به 
مرگ محمد مرسی شــده باشد. این سیستم، 
سالمت و جان هزاران زندانی را در معرض خطر 
قرار داده اســت. بر اساس گزارش سازمان ملل، 
شرایط بازداشت مرسی به ویژه پنج سال حبس 
وی در زندان »طره« را می توان وحشیانه توصیف 
کرد. محمد مرسی در خرداد ماه گذشته هنگام 

جلسه محاکمه اش فوت کرد.

آمریکا، افغانستان را ناامن تر کرد
باشگاه خبرنگاران: در حالی که از حضور 
آمریــکا به بهانه برقراری ثبــات و امنیت در 
افغانستان 18 سال می گذرد، مؤسسه گالوپ 
در گــزارش تــازه ای اعالم کرد بر اســاس 
یک نظرســنجی افغانســتان پس از ونزوئال 
پایین ترین امتیاز را در شاخص قانون و نظم 
کســب کرده است. افغانســتان با کسب 38 
امتیاز پــس از ونزوئال، در پایین ترین جایگاه 
قرار گرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل 
تلفات غیرنظامیان در سال 2018 میالدی در 
افغانســتان به بیش از 3هزارو800 کشته و 

نزدیک به 7هزارو200 زخمی رسیده است.

فرار رو به جلو پمپئو!
ایسنا: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا دیروز 
مدعی شد رأی اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملــل در حمایت از قطعنامه رفع تحریم های 
کوبا، غرور مردم این کشــور آمریکای التین 
را جریحه دار می کند. گفتنی اســت، مجمع 
عمومی ســازمان ملــل در اقدامی برخالف 
خواسته واشنگتن به اتفاق آرا قطعنامه ای را 
در محکومیت محاصــره اقتصادی، تجاری و 
مالی کوبا صادر کرد. این سند از حمایت 187 
کشور برخوردار بود، حال آنکه برزیل و رژیم 
صهیونیســتی علیه آن رأی دادند و کلمبیا و 

اوکراین هم رأی ممتنع داشتند.

 روزنامه نگار سعودی
 زیر شکنجه درگذشت

مهر: »ترکی بن عبدالعزیز الجاسر« روزنامه نگار 
عربســتانی که از 1۵ ماه مارس ســال گذشته 
میالدی در زندان به ســر می برد، زیر شــکنجه 
عوامل حکومت ســعودی کشته شــده است. 
وی متهــم بود که بــا نام کاربری »کشــکول 
)Kashkool( در توییتر درباره خانواده پادشاهی 
سعودی افشاگری می کرد. »ترکی بن عبدالعزیز 
الجاســر« در صفحه توییتر خود به موارد نقض 
حقوق بشر در عربســتان سعودی می  پرداخت 

و موجب عصبانیت حاکمان سعودی شده بود.

 مرگ دموکراسی 
در مهد دموکراسی

فارس: آمارهای وزارت دادگســتری فرانسه 
نشــان می دهد پلیس این کشور پس از آغاز 
اعتراضات این کشــور در نوامبر سال گذشته 
بیــش از 10 هزار نفــر از طرفداران جنبش 
موسوم به »جلیقه زردها« را دستگیر کرده است.  
تظاهرات معترضان موسوم به جلیقه زردها از 
17 نوامبر سال 2018 )2۶ آبان ماه 13۹7( در 
اعتراض به مسائل اقتصادی در فرانسه آغاز شد. 
تظاهرات ها در ابتدا برای اعتراض به افزایش 
مالیات بر ســوخت آغاز شد، اما دامنه آن به 
مرور گســترش یافت و به جنبشی تمام عیار 

علیه سیاست های دولت فرانسه تبدیل شد. 
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 طرح مجدد مذاکره 
فرافکنی سعودی برای فرار از تبعات جنگ یمن

مهر: خبرگزاری فرانســه چندی پیش به نقل از یک مسئول بلند پایه سعودی 
اعالم کرد ریاض از سال 201۶ در حال انجام مذاکراتی با نیروهای انصاراهلل یمن 
اســت. وی مدعی شد مذاکرات مذکور از طریق کانال هایی با نیروهای حوثی و با 
هدف پایان دادن به جنگ در یمن صورت می گیرد. این سخنان مسئول سعودی 
یک روز پس از امضای توافق ریاض میان دولت مســتعفی یمن و شورای انتقالی 
جنوب این کشور که هردو طرف جزو نیروهای تحت حمایت متجاوزان محسوب 
می شوند، صورت می گیرد. این نخســتین باری است که عربستان رسماً در این 
خصوص موضعگیری می کند. البته این اولین دفعه نیســت که مقامات سعودی 
ادعای مذاکره با انصاراهلل را مطرح می کنند، آن ها پیشــتر در سال 2018 چنین 

ادعایی را مطرح کرده بودند. 
مقامات سعودی تالش می کنند تا از رهگذر مطرح کردن چنین ادعاهایی خود را 
در قامت حمایت از راهکار سیاسی در یمن جلوه داده و این گونه به افکار عمومی القا 
کنند آن ها مسئول جنایت ها و قتل ها و کشتارهای کنونی در این کشور نیستند. 
واقعیت آن است که ســعودی درحال حاضر به دنبال گریز از اتهام نقض فاحش 
حقوق بشــر و حقوق بشردوستانه در یمن است. حتی رسانه های حامی ریاض و 
ائتالف متجاوز سعودی نیز به این واقعیت اذعان دارند. حدود دو سال پیش بود که 
روزنامه انگلیسی »گاردین« با انتشار مطلبی به این مسئله اذعان کرده و به صراحت 
گفته بود سعودی ها از تمامی ابزارها برای فرار از پاسخگویی درقبال جنایت هایشان، 
بهره برداری می کنند. این درحالی است که پیشتر نیز یمنی ها مذاکرات مخفیانه با 
طرف سعودی را تکذیب کردند، اما باز هم این تکذیب از سوی آن ها موجب نشد تا 

مقامات آل سعود از طرح مجدد ادعای مذاکره با انصاراهلل دست بکشند.
ادعاهای مقامات سعودی در خصوص مذاکره با انصاراهلل و حمایت آن ها از راهکار 
سیاســی در یمن در حالی اســت که وضعیت حقوق بشر در این کشور در سایه 
جنایت های آن ها به بدترین شکل درآمده است. درهمین ارتباط، سازمان ملل روز 

سه شنبه درباره پیامدهای ادامه جنگ در یمن برای کودکان هشدار داد.
دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل در توییتی در حساب توییتر خود نوشت: 
جنگ یمن تلفات سنگینی را به کودکان وارد کرده است. هر 11 دقیقه یک کودک 
می میرد. همچنین چندی پیش، یونیســف نیز در گزارشی ضمن هشدار درباره 
اوضاع غیرنظامیان در یمن گفته بود »هر دو ساعت یک مادر و ۶ نوزاد تازه متولد 

شده یمنی جان خود را از دست می دهند«. 
بر اساس آنچه که گفته شد، ناگفته پیداست عربستان سعودی در حال حاضر تنها ژست 
حقوق بشری به خود گرفته است و تالش می کند تا از این طریق، بر جنایت های خود 
در یمن سرپوش بگذارد. این تالش های مذبوحانه درحالی است که سعودی ها همچنان 
کمک های تسلیحاتی ایاالت متحده آمریکا را برای کشتار بیشتر مردم یمن دریافت 

می کنند و در عین تعجب، همزمان از مذاکره با گروه های یمنی سخن می گویند!
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عبدالمهدی: اعتراضات کمک کرد سیاسیون تغییر را بپذیرند

 جهان  نخست وزیر عراق با استقبال از فرصت دوباره مرجعیت 
این کشور برای اجرای اصالحات، در نامه ای سرگشاده در پاسخ 
به بیانیه نماینده آیت اهلل »سید علی سیستانی«، با بیان اینکه قصد 
تغییــر مهمی در کابینه و اصالح قانون انتخابات را دارد، تأکید 
کرد: اعتراضات کمک کرد سیاســیون عراق، تغییر را بپذیرند. 
عادل عبدالمهدی با اشــاره به اینکه بیانیه مرجعیت دینی در 
تأیید حق تظاهرات مســالمت آمیز، ابراز عقیده و به حاشــیه 
راندن عناصر مخرب داخلی و خارجی است که قصد دارند روند 
تظاهرات را منحرف کنند، تأکید کرد دولت عراق از این فرصت 
ارزشمند برای اصالح بنیادین در مبارزه با فساد استفاده خواهد 

کرد تا عملکرد آن بهبود یابد و به دولت خدمتگزار و حامی منافع 
ملت تبدیل شود.

وی همچنیــن در ایــن بیانیه نــکات زیر را متذکر شــد: 
نخســت؛ دولت در حد تــوان، برای رفع مطالبــات قانونی 
تظاهرات کننــدگان تــالش خواهد کــرد. دوم؛ تظاهرات به 
گروه های سیاســی، دولت، قوه های مقننه، مجریه و قضائیه 
فشــار وارد خواهد کرد تا روند را تصحیح کرده و تغییرات را 
بپذیرند. ســوم؛ دولت و مسئوالن قضایی به تحقیقات درباره 
تظاهرات کنندگان و نیروهای ]امنیتی[ شهید و زخمی ادامه 
خواهند داد و هر کس که جرمش محرز شود، محاکمه خواهد 
شد. چهارم؛ مطالبات مردمی درباره تغییرات فراگیر در سطح 
وزرا خارج از نظام سهمیه بندی و با توجه به شایسته ساالری 
وجود دارد؛ بنابراین تغییرات مهمی در ســطح وزرا خواهیم 
داشــت. پنجم؛ مردم احزاب را انتخاب می کنند تا بر اساس 
شیوه های معینی، حکومت کنند، نه اینکه برقدرت مستولی 
شــود و آن را به احتکار خود درآورد. در برخی موارد فروش 
پُست ها وجود دارد. ششــم؛ افزون بر بسته های اصالحی که 
هیئــت دولت و پارلمــان اعالم کرده، بســته های جدید در 
راستای مقابله با فساد و بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت 

خواهد گرفت. 

»عبدالمهدی الکربالیی«، نماینده آیت اهلل سید علی سیستانی، 
مرجعیت عالی شــیعیان عراق در خطبه های نماز جمعه این 
هفته کربال، اعتراضات اخیر را فرصت خوبی برای سیاســیون 
حاکم بر این کشور دانســت تا بتوانند مطالبات شهروندان را 
پاسخ دهند. نیروهای سازمان حشد الشعبی با صدور بیانیه ای 
موضــع مرجعیت عــراق را پدرانه خوانــده و بر عمل به همه 
توصیه های مرجعیت تأکید کرده است. فراکسیون های سیاسی 
مانند ائتالف »الفتح« )دومین فراکســیون پارلمانی عراق( نیز 
پایبنــدی خود را به دیدگاه مرجعیت اعالم و تأکید کردند که 
در روند اصالحات، بر اســاس جداول زمانی مشخص، از دولت 
حمایت خواهند کــرد. منابع آگاه به االخبار گفتند که مهلت 
زمانی برای نظارت بر عملکرد دولت، بیشتر از سه ماه نخواهد 
بود و مردم و مرجعیت، هیچ گونه تأخیری را در عملی کردن 
وعده های اصالحاتی نخواهند پذیرفت؛ »زیرا فرصت دیگری در 
کار نخواهد بود «. گفتنی است، بیشتر استان های جنوبی عراق 
از جمعــه 2۵ اکتبر، تظاهرات هایی را برای مبارزه با فســاد و 
بهبود وضعیت معیشــتی برگزار کرده اند. هر چند بیشتر این 
تظاهرات مسالمت آمیز است، ولی برخی طرف های خارجی و 
احزاب سیاسی داخلی در حال موج سواری بر اعتراضات هستند 

تا بتوانند به مقاصد خود دست یابند.

گزارش
لبیک مقامات و جریان های مختلف عراقی به ندای مرجعیت

تحلیل

چهره

خبر

شیخ نعیم قاسم:
حزب اهلل در کابینه آتی لبنان حضور فعال خواهد داشت

فارس: معاون دبیــر کل حزب اهلل ضمن 
تأکید بــر اینکه اثرات مطالبــات مردم در 
جریان اعتراضات در ساختار کابینه آتی نمود 
خواهد داشت، گفت: حزب اهلل در کابینه آتی 
حضور فعال و مؤثری خواهد داشــت؛ زیرا 
بخشی از این ملت و انتخاب آن است. شیخ 
»نعیم قاسم« ادامه داد: راه حل )بحران لبنان( 
با تشکیل دولتی آغاز می شود که قادر به رسیدگی به مشکالت باشد و مطمئناً اثرات 
اعتراضات مردمی خود را در شکل و ماهیت دولت  آتی نشان خواهد داد. وی با اشاره 
به مشارکت فعال حزب اهلل در رایزنی ها با رؤسای فراکسیون های پارلمانی و طرف های 
ذی ربط برای تشــکیل دولت گفت: ما امیدواریم و می خواهیم که به خواست خدا نام 

مأمور تشکیل کابینه و ترکیب کابینه جدید لبنان به زودی نهایی شود.

رئیس جمهور سوریه:
رفتار اروپایی ها با اردوغان دوگانه است

ایســنا: رئیس جمهوری ســوریه در 
گفت و گو با شبکه راشاتودی روسیه روابط 
میان اروپایی ها و رئیس جمهوری ترکیه را 
دوگانه خواند. بشار اسد در این باره گفت: 
»روابط بین اردوغان و اتحادیه اروپا در دو 
بُعد است: از او )اردوغان( متنفرند، ولی به 
او نیاز دارند... آنان به او نیاز دارند، ولی از او 
می ترسند... اروپایی ها می دانند که اردوغان افراد افراطی و تروریست را به سمت آنان، 
گسیل خواهد داشت«. آن ها از یک سو از او خوششان نمی آید و از سوی دیگر به او 
احتیاج دارند. رئیس جمهور سوریه در ادامه ضمن رژیم خواندن حکومت انگلیس، 
از تحریم غربی ها علیه مردم کشورش به شدت انتقاد کرد و گفت، اقدام لندن در 

توقیف نفتکش ایرانی، راهزنی بود.

 جهان/ جواد فراهانی   چند روز پیش 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 
مصاحبه با مجله »اکونومیســت« ضمن 
انتقــاد از کاهــش هماهنگی هــا میان 
آمریــکا و اروپا و نیــز یکجانبه گرایی 
ترکیه در ســوریه، تصریــح کرد پیمان 
ناتو در حال حاضــر دچار مرگ مغزی 
شــده اســت. مکرون با تأکید براینکه 
آمریــکا و ترکیه در رابطــه با تصمیمی 
که در مورد ســوریه گرفتند، هیچ گونه 
هماهنگــی را با متحدان خود در پیمان 
ناتو انجام ندادند، گفت: این یک مشکل 
بزرگ برای ناتو اســت و ما اکنون باید 
این  راهبــردی  اهداف  دهیــم  توضیح 
پیمــان چیســت؟ رئیس 
هشــدار  فرانســه  جمهور 
بــزرگ  خطــر  ســه  داد 
اروپــا را تهدیــد می کند؛ 
کشورهای  آنکه  نخســت 
آن فرامــوش کرده اند که 
یک گــروه هســتند، دوم 
جدایی سیاســت آمریکا از 
چشم انداز اروپاست و سوم 
اینکه پیشــرفت و افزایش 
نفوذ چین نقش اروپا را به 
طور واضح به حاشیه رانده 

است.
مکــرون  اظهــارات  ایــن 
واکنش هــای متعددی را هم از ســوی 
متحدان خود در ناتو و هم از سوی مقامات 
دیگر کشورها به دنبال داشت؛ به  گونه ای 
که »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا که 
برای گرامیداشت فروپاشی دیوار برلین به 
آلمان سفر کرده است، در اظهاراتی ضمن 
دفاع از پیمان ناتو در واکنش به ســخنان 
مکــرون گفت: می تــوان از ناتو به عنوان 
بهترین و مهم ترین اتحادی نام برد که در 
تاریخ به ثبت رسیده است، اما او در همین 
حین فرصت را غنیمت شمرد و با یادآوری 

سخنان ترامپ که گفته بود دوران ناتو به 
سر آمده است، خواستار تقسیم بار مالی 
ایــن پیمان بین تمام اعضا و مشــارکت 
جدی تر کشــورهای اروپایی در پرداخت 

هزینه های نظامی شد.
»آنگال مــرکل« صدراعظم آلمان نیز در 
کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با »ینس 
اســتلونبرگ« رئیــس ناتــو تأکید کرد 
دیدگاه افراطی مکــرون در مورد مرگ 
مغزی ناتو را تأیید نمی کند و افزود: این 
حرف نامناسب و غیرضروری است؛ حتی 
اگر مشکلی هم میان ما وجود دارد، باید 
آن را حل کنیم. رئیس جمهور فرانســه 
از اصطالح تندی استفاده کرده است که 
نظر من با آن متفاوت است. استلونبرگ 
نیز مدعی شــد که پیمان ناتو همچنان 
قوی است و همکاری خوبی میان آمریکا 

و متحدان آمریکایی وجود دارد.

 این حرف را باید با طال نوشت!
اما روســیه از این اظهــارات مکرون در 
مورد ناتو استقبال کرد و »ماریا زاخارووا« 
ســخنگوی وزارت خارجــه روســیه در 
صفحه فیس بوک خود نوشت: این حرف 
را باید با طال نوشت؛ یک تعریف دقیق از 

وضعیت کنونی پیمان ناتو. این اظهارات 
مکرون و واکنش ها به آن نشان از وجود 
شــکاف و اختالف میان کشورهای عضو 
ناتــو دارد؛ از طرفی ترکیــه و آمریکا در 
تصمیمات خــود در ســوریه یکه تازی 
می کننــد و از طرف دیگر رئیس جمهور 
فرانســه از نبود هماهنگــی میان اعضا 
گالیه؛ سخنان مرکل نیز به نوعی وجود 
اختــالف میان اعضــا را تأیید می کند و 
اظهارات گذشته ترامپ در مورد پرداخت 
پول بیشــتر توسط کشــورهای اروپایی 
برای ادامه حیــات ناتو همه وهمه مؤید 
ســخن مکرون و مرگ مغزی ناتو است، 
هرقدر هم که برخی ازاعضا تالش کنند 
بر این واقعیت سرپوش بگذارند؛ آن هم 
در زمانی که متناظر با رشــد روزافزون 
قدرت نظامی چین و روسیه، پیمان ناتو 
از هر زمان دیگر بیشتر نیازمند وحدت و 

قدرت است.
»عبدالباری عطوان« سردبیر روزنامه »رأی 
الیــوم« در مقاله ای با اشــاره به اظهارات 
مکرون می نویسد: به قدرت رسیدن دونالد 
ترامپ در آمریکا ورفتارهای خودخواهانه 
او با شرکای اروپایی و دورشدن از آن ها در 
راستای تمرکز بر اهداف تجاری و راهبردی 

خود در شرق آسیا عامل اظهارات مکرون 
و پیشنهاد او برای ایجاد شراکت راهبردی 
با روسیه و تشکیل سیستم دفاعی مستقل 

اروپایی است.

 فروپاشی ناتو قطعی است
همچنیــن پیمان ناتو در گذشــته نیز با 
بحران هــای خطرناکی مواجه شــده که 
وحدت و قدرت آن را تهدید کرده است؛ 
زمانی که ترکیه در سال 1۹74 به قبرس 
حملــه و آن را تجزیه کرد، موجب شــد 
آمریکا به مدت سه سال فروش اسلحه به 
آن را تحریم کند و اکنون نیز می بینیم که 
آلمان و فرانســه به دخالت نظامی ترکیه 
در شــمال سوریه اعتراض دارند. از طرف 
دیگر ســال 201۵ هنگامــی که ترکیه 
جنگنده روسی را در سوریه سرنگون کرد 
و دو کشور در آستانه جنگ قرار داشتند، 
هیچ یک از اعضای ناتو از ترکیه حمایت 
نکرد و اردوغان مجبور شد به نزد پوتین 
برود، عذرخواهی کــرده و قرارداد خرید 
سامانه موشــکی اس 400 و ایجاد خط 
لولــه گاز »ترک اســتریم« را امضا کند و 
بــه طور کامل به پیمانی که خود یکی از 
مهم ترین مؤسسان آن بوده، پشت کرده و 
اروپا را به ارسال پناهجویان سوری به آنجا 
تهدید کند. بحران ناتو حتماً باال خواهد 
گرفت و فروپاشی آن تقریباً قطعی است؛ 
پیوستن تنها دو عضو آن یعنی انگلیس و 
استرالیا به ائتالف دریایی پیشنهاد شده 
از سوی آمریکا برای به اصطالح حمایت 
دریانــوردی در خلیج فــارس، بهتریــن 
گواه برآن اســت. به طور خالصه شرایط 
امروز ناتو لعنت ســوریه و لیبی است که 
دامنگیر این پیمان استعماری شده و در 
هر حال نباید به این خاطر متأســف بود؛ 
چراکه تاریخ آن پر است از خونریزی علیه 
مسلمانان چه در عراق، چه در افغانستان 

و چه در سوریه و لیبی.

قدس ابعاد فروپاشی احتمالی یک پیمان استعماری را بررسی می کند 

تیم »ناتو« از ناهماهنگی آمریکا تا تک روی ترکیه

 اظهارات گذشته 
ترامپ در مورد 
پرداخت پول 
بیشتر توسط 
کشورهای اروپایی 
برای ادامه حیات 
ناتو همه 
و همه مؤید سخن 
مکرون و مرگ 
مغزی ناتو است

بــــــــرش

مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر
معاونت عمرانی آس��تان قدس رضوی در نظر دارد دو دس��تگاه چیلر 
مورد نیاز پروژه  در دس��ت احداث خود را به ش��رح شرایط مندرج در 
اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان 
واجد شرایط می توانند جهت مشاهده و دریافت اسناد مناقصه حداکثر 
تا تاریخ 1398/09/29 به دبیرخانه معاونت عمرانی آس��تان قدس به 
نش��انی مشهد، چهارراه شهدا، س��ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 
معاون��ت عمرانی مراجع��ه یا با ش��ماره تلف��ن  051-32001126 تماس 
حاص��ل نمایند. ضمنا هزینه چاپ آگه��ی در روزنامه ها بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.
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آگهی مزایده نوبت دوم 
اس��تانداری خراسان رضوی در نظر دارد تعداد چهار )4( دستگاه خودروی مستعمل 
خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به ش��ماره 1098000215000003 به اشخاص 
حقیق��ی و ی��ا حقوق��ی دارای صالحیت واگ��ذار نماید . لذا  اش��خاص  واجد ش��رایط                      
می توانند از تاریخ 1398/8/16 لغایت 98/8/26 بر اساس برنامه زمانبندی تدوین 
 www.setadiran.ir : ش��ده از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . /ع
98
10
07
4

/ع
98
10
01
4

اینجانب طیبه  سیس��تانی  مالک خ��ودروی پژو405 
و   NAAM11CA1BR468616 شاس��ی  ش��ماره  ب��ه 
ش��ماره موتور 12490005127 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
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س��ند کمپان��ی موت��ور س��یکلت آپاچی م��دل 1394 
 84125/781 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  س��بز  رن��گ 
شاس��ی  ش��ماره  و   C1B5096782 موت��ور  ش��ماره 
N2G***150J9415374 ب��ه مالکیت لیال حس��ن زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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مناقصه
ش��رکت داروس��ازی ثامن وابس��ته به آس��تان ق��دس رض��وی در نظر دارد 
چس��ب پالستیکی آرم دار مصرفی سالیانه  خود را از طریق مناقصه عمومی 

خریداری نماید.
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت ش��رکت در مناقص��ه و دریاف��ت ف��رم های 
آدرس                                                                       ب��ه  ثام��ن  داروس��ازی  ش��رکت  اینترنت��ی  پای��گاه  ب��ه  مربوط��ه 

www.samenco.com  مراجعه نمایند .

 مهلت تحویل پیش��نهادات در پاکت ممهور ش��ده و در بس��ته تا پایان وقت 
اداری یکشنبه 98/8/26 میباشد.  تلفن شرکت در مشهد :  051-35000111       

/ع    تلفن دفتر تهران: 021-22346268
98
10
08
1

مناقصه
شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد تامین 
غ��ذای پرس��نل خود را در س��ه وعده صبحان��ه ، عصرانه و نه��ار را از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.
متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت ش��رکت در مناقص��ه و دریاف��ت ف��رم های 
آدرس                                                                           ب��ه  ثام��ن  داروس��ازی  ش��رکت  اینترنت��ی  پای��گاه  ب��ه  مربوط��ه 
www.samenco.com  مراجعه نمایند  مهلت تحویل پیش��نهادات در پاکت 

ممهور شده و در بسته تا پایان وقت اداری یکشنبه 98/8/26 میباشد.
 تلفن شرکت در مشهد :  051-35000111      

     تلفن دفتر تهران: 021-22346268 

س��ند کمپان��ی موت��ور س��یکلت آپاچی م��دل 1394 
 84125/781 انتظام��ی  ش��ماره  ب��ه  س��بز  رن��گ 
شاس��ی  ش��ماره  و   C1B5096782 موت��ور  ش��ماره 
N2G***150J9415374 ب��ه مالکیت لیال حس��ن زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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