
 

دایره تأثیر بر جوانان را توسعه دهید
رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران اردوهای »هفت روز در بهشت«:

12 2 2
گفت وگو با محمد جهان پا، کارگردان نمایش تحسین شده

»افسانه ماردوش«  در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
پس از فرار از کشور در حاشیه جلسه هیئت دولت
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 رئیس جمهور خبــر خوش داد و گفت ذخایر نفتی بزرگی 
پیدا کردیم که خبر امیدبخشی است، چرا این خبر خوب را با 

یک موضوعی تلخ کنیم
  االن فردی در قوه قضائیه با فساد و اختالس برخورد می کند 
و امید در مردم ایجاد شده است؛ چرا برخی تخریب می کنند

 حجت االسالم و المسلمین مروی تأکیدکرد 

هر زمان شورای نگهبان جلو نفوذی ها را می گیرد، دشمن هیاهو می کند

گفت وگوی  روز

 جامعه  »در پنج سال گذشته آموزش و پرورش طرح كاهش و محدود كردن رشته 
علوم انسانی را به دلیل كاربرد نداشتن این رشته در جامعه در دستور كار قرار داد كه 
این طرح به مجلس شورای اسالمی رفت و اعتراض هایی را در پی داشت و در نهایت با 
آن مخالفت شد. با سیاست های آموزش و پرورش رشته علوم انسانی به شدت متورم 

می شود و این نشان می دهد تا چند سال آینده ...

 آستان  در مراسم رونمایی و اكران خصوصی فیلم مستند »هفت روز 
در بهشت« كه روز گذشته در سینما هویزه مشهد برگزار شد، بخشی 
از سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندركاران این اردوها و 

مؤلفان كتاب های معرفتی »برترین آرزو«...

جفای نخبگان به علوم انسانی

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

نشست مسئوالن ارشد 
خراسان رضوی

 برای حل مشکل سهامداران 
برگزار شد

»پدیده« 
تدبیر

کشورهای اسالمی می توانند 
با ایجاد واحد پول منطقه ای 
راهبرد اقتصادی مشترکی را 

تدوین کنند

جای خالی وحدت 
ارزی علیه دالر

 ............ صفحه 6 ............ صفحه2 قدس خراسان

گالیه های مردانه برای تئاترکودکانه
بدهکار بزرگ بانکی دیگر 

دستگیر شد 
واعظی و ربیعی: حرف های رئیس جمهور 

ربطی به انتخابات ندارد!

فارس: سخنگوی وزارت خارجه در واكنش به اظهارات 
یک مقام اماراتی با بیــان اینکه ایران از همه توان خود 
برای ایجــاد فضای گفت وگو بین كشــورهای منطقه 
استفاده می  كند، از كشورهای منطقه خواست كه ریشه 
اختالفات را بخشــکانند و در راستای حل بحران ها گام 
عملی بردارند. سید عباس موسوی در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران در خصوص اظهارات یک مســئول اماراتی 
مبنی بر عدم تمایل این كشــور بر تشدید بحران و حل 
مشکالت بر اســاس گفت وگو و اجتناب از وقوع جنگ 
در منطقه اظهار داشــت: جمهوری اسالمی همواره بر 
اهمیت گفت وگو و مذاكره سیاسی به عنوان تنها راه حل 
مشــکالت و مسائل منطقه تأكید داشته و از همه توان 
خود برای ایجاد فضای گفت وگو بین كشورهای منطقه 
استفاده و در این عرصه پیشقدم بوده است. سید عباس 
موسوی افزود: پیشنهاد »تشکیل مجمع گفت وگوهای 
منطقه ای« و »پیمان عدم تجاوز« و همچنین در نهایت 
رونمایی از »پویش صلح هرمــز« در هفتاد و چهارمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل توسط رئیس جمهور 
اســالمی ایران در این چارچوب است. سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به ارائه »پویش صلح هرمز« به سران 
كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عراق افزود: این 

طرح بر امنیت مشترک ما و كشورهای همسایه مبتنی 
بر پایبندی به اصول مشترک از جمله خودداری از تهدید 
به استفاده از زور، حل بحران ها به شکل مسالمت آمیز، 
احترام به حاكمیت كشــورها و خودداری از دخالت در 
امور داخلی كشورها و حق تعیین سرنوشت ملت ها تأكید 
دارد. موسوی با تأكید بر این نکته كه جمهوری اسالمی 
ایران معتقد اســت با آغاز ایــن فرایند ضمن احترام به 
اختالف نظرها، منافع مشترک همه كشورهای منطقه 
تأمین می شــود، افزود: جمهوری اسالمی ایران امیدوار 
است كشــورهای منطقه با پذیرش پویش صلح هرمز 
و شــروع گفت وگوهای جامع و فراگیر منطقه ای، ریشه 
اختالفات در این منطقه را بخشکانند و در راستای حل 

بحران های منطقه گام های عملی، جدی و مؤثر بردارند.

تأكید كرد:  معاون وزیر خارجه روســیه  فارس: 
در ارتباط با كشف ذرات اورانیوم طبیعی در یک 
ســایت ایران نیازی به جنجال سیاسی نیست و 
دو طرف باید توضیحات مناسب را در این زمینه 

ارائه كنند. 
ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه 
درباره گــزارش جدید آژانــس بین المللی انرژی 
اتمــی و كشــف ذرات اورانیــوم طبیعی در یک 
ســایت ایران گفت: در ایــن زمینه نیازی به یک 

جنجال تازه سیاسی نیست. 
وی افــزود: نیــازی به ایجاد یک تنش سیاســی 
جدید درباره آنچه در ایران رخ داده است، نیست. 
وی متذكر شد: دو طرف باید توضیحات مناسبی 

درباره این وضعیت ارائه كنند. 
آژانــس در بخشــی از گزارش جدیــد خود كه 
روز دوشــنبه منتشــر كرد، مدعی شده است در 
منطقه ای كه به آژانس اعالم نشده ذرات اورانیوم 

طبیعی كشف كرده است. 
در  روســیه  نماینــده  اولیانــوف«  »میخائیــل 
با  ســازمان های بین المللــی نیز روز سه شــنبه 
بیان اینکه واقعیت در مورد ادعای كشــف ذرات 

اورانیــوم در ایران تحریف شــده، گفــت: ادعای 
مطروحه مربوط به دو دهه پیش است و با توافق 
هسته ای ارتباطی ندارد. اولیانوف همچنین گفته: 
»گمانه زنی های زیادی دربــاره این عبارت وجود 
دارد و بــه عنوان یــک یافتــه »داغ« كه از عدم 
صداقت ایران حکایت دارد، ارائه شده است. ]این 
در حالی اســت كه[ این از واقعیت به دور است، 
چراكه نگرانی مربوط به كشــف ذرات اورانیوم به 
دوره ای درحــدود بین دهــه ۱۹۹۰ تا در نهایت 

سال 2۰۰۵ بازمی گردد«. 
وی افزود: »این هیچ ارتباطــی به برجام ندارد و 
نشــانگر هیچ گونه تخلف فاحشــی از سوی ایران 

نیست«.

ایرنا: معاون سخنگوی دبیركل سازمان ملل متحد در 
واكنش به خبرجان باختن ۱۵ بیمار پروانه ای در اثر 
تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، خواستار تبعیت همه 
كشورها اعم از آمریکا از تصمیم های دادگاه بین المللی 
دادگستری شد. خبرنگار ایرنا روز سه شنبه در نشست 
خبری »فرهان حق« پرسید: »تحت فرمان موقت ماه 
اكتبر 2۰۱۸ دادگاه بین المللی دادگســتری، آمریکا 
موظف اســت موانع ناشــی از مقررات هشتم ماه مه 
درباره صادرات دارو و تجهیزات پزشــکی را به ایران 
برطرف كند، اما اكنون شــاهد آن هســتیم كه ۱۵ 
كودک مبتال به بیمــاری پروانه ای به دلیل رنج های 
ناشی از توقف ارســال وسایل پانسمان زخم هایشان 
از سوی شركت سوئدی متأثر از تحریم های آمریکا، 
جان خود را از دســت داده اند. موضع دبیركل درباره 
این مسئله انسان دوستانه و همچنین نادیده گرفتن 
دستورات دادگاه بین المللی دادگستری از سوی یک 

عضو دائم شورای امنیت چیست؟«.
معاون سخنگوی دبیركل سازمان ملل متحد در پاسخ 
گفت: ما همه كشورهای عضو سازمان ملل را تشویق 
می كنیم كه از تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه 
بین المللی دادگستری پیروی كنند. بیماری پروانه ای 

 Epidermolysis (یــا اپیدرمولیزیــس بولوســا
bullosa( كه به ای بی ) EB( شناخته می شود، یک 
بیماری ارثی در بافت های پوستی است كه در پوست و 
غشای مخاطی ایجاد تاول می كند، شیوع این بیماری 
یک در پنجاه هزار اســت. شدت بیماری از مالیم تا 
كشــنده تغییر می كند، این بیمــاری از یک جهش 
ژنتیکی در كراتین یا كالژن ایجاد می شــود. در تمام 
گروه  های قومی و نژادی رخ می دهد و به طور مساوی 
بر مردان و زنان اثــر می كند. در نتیجه این بیماری 
پوســت به شدت شکننده می شــود و كوچک ترین 
اصطکاک یا آســیبی الیه های پوستی را جدا كرده، 
ایجاد تاول می كند. افراد دچار شده به این بیماری در 

معرض ریسک سرطان پوست هستند.

واکنش   منفعالنه سازمان ملل به  جنایت آمریکا علیه بیماران پروانه ای ایرانمعاون وزیر خارجه روسیه: پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به ادعاهای مقام اماراتی علیه ایران

همه را به پیروی از دادگاه بین المللی دعوت می کنیم!نیازی به جنجال درباره اورانیوم پیدا شده در ایران نیستگفت وگو تنها راه حل است

      صفحه 1

فراخوان مناقصه
فوریت های پزشکی اورژانس 115  

شهرآباد بردسکن نوبت اول 
شرح در صفحه 4
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فراخوان مزایده-نوبت اول
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی خراسان رضوی

 شرح در صفحه 4 
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98
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28
2

))آگهی مناقصه عمومی خرید داروهای دامپزشکی ((
موسس��ه دامپروری صنعت��ی قدس رضوی در نظر دارد داروهای دامپزش��کی مورد نیاز خ��ود را از طریق برگزاری 
مناقص��ه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان واجد ش��رایط دعوت ب��ه عمل می آید مدارک زیر را حداکثر 
تا تاریخ 1398/09/03 در پاکت در بس��ته به آدرس: مش��هد- خیابان دانشگاه 31 )کفائی( پالک 4 ارسال نموده و 

رسید دریافت نمایند .

مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 
1-واریز معادل یک درصد حجم ریالی مورد معامله به شماره حساب 3422222311 بانک ملت به نام مؤسسه دامپروری قدس 

رضوی)جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی 139 تماس حاصل فرمائید(. 
2-اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با شرایط تحویل ، پرداخت ، تاریخ تولید و انقضاء. 

*مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 125و 124 تماس حاصل فرمائید .
 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
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مقداربرندنوع داروردیف
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آگهی مناقصه عمومی 
اردوگاه حرف��ه آم��وزی و کاردرمانی 
خدم��ات  دارد  نظ��ر  در  چن��اران 
خودرویی خ��ود را به بخش خصوصی 
واگ��ذار نماید.ل��ذا کلیه ش��رکتهای 
واج��د ش��رایط میتوانن��د از تاری��خ 
درج آگه��ی ب��ه م��دت 6    روزجه��ت 
دریاف��ت اس��ناد مناقصه به س��ایت                                     
www. setadiran.ir  مراجعه نمایند.
شماره مناقصه 2098003312000008

اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

آگهی مزایده 
شرکت معادن قدس رضوی موارد ذیل 
را از طریق مزای��ده واگذار می نماید.

لوازم و قطعات سنگبری شامل :
 لقمه س��اب  ، دیس��ک کار کرده و .... 
دستگاه پولیش و سایزینگ ، معادن ده 

غیبی ،کالته جنگل ، کاربا و آتشکده 
تلفن :051-37683653-37616031 /ع

98
10
27
4

فراخوان مناقصه نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان سرخس 
شرح در صفحه 4
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98
10
28
0

دکتر مهدی گلشنی درگفت و گو با قدس بیان کرد

بررسی مفهوم »اسوه حسنه« 
در گفت و گو با 

حجت االسالم زمانی فرد

فرمول 
نجات انسان

 ............ صفحه های 4و۵

هر شیعه ای باید این را بداند

چرا شیعه »جعفری« 
هستیم؟

 a بررسی ذکر نام پیامبر اسالم
در تورات و انجیل در گفت وگو با 

پژوهشگر حوزه ادیان

محمدa  پیامبر موعود

 معارف  رسول گرامی اسالم)ص( به عنوان 
خاتم االنبیا و اشرف المرسلین، بر قله انسانیت 
ایستاده و شخصیت نورانی آن حضرت كه فردا 
سالروز میالد با بركت ایشان است، شخصیتی 

است كه جزء به جزء قابل مطالعه و...

 ............ صفحه 3

a  j  میالد  با سعادت حضرت محمد       و امام صادق        مبارک باد
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روزنامـه صبـح ایـران

باید شرایط زندگی راحت تر مردم مناطق زلزله زده را فراهم کنید  سیاست: حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت  تأکید کرد همه باید تالش کنیم »شرایط 
زندگی راحت تر مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی را در این زمستان سرد، خیلی سریع فراهم کنیم« تصریح کرد: در هوای سرد آن منطقه، زلزله زدگان نباید در زیر چادر بمانند و یکی از راه های نزدیک برای 

کمک رسانی این است که برای آن ها خانه و اتاقی اجاره کنند و ما اجاره آن ها را خواهیم پرداخت.

رضوی  قدس  آستان  تولیت   سیاست  
راه های  کند  احساس  دشمن  اگر  گفت: 
نفوذ بسته می شود، غوغا و ذهن مردم را 
مغشوش می کند؛ برای دشمن یک کرسی 
و  حجت االسالم  است.  مهم  هم  مجلس 
در  دیروز  صبح  مروی  احمد  المسلمین 
سخنانی در همایش سراسری هیئت های 
نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی که در مشهد مقدس در 
حال برگزاری است، گفت: بر اساس روایتی 
از پیامبر، دشمنان شما را رها نمی کنند و 
در صورت امکان، جنگ می کنند تا دینتان 
را از شما بگیرند؛ چیزی که امروز مشاهده 
می کنیم. تولیت آستان قدس رضوی تأکید 
کرد: آمریکا دین ما را می خواهد و هدف 
زندگی  سبک  نهایی شان 
دینی  ارزش های  و  دینی 
ماست که می خواهند تغییر 

دهند. 
المسلمین  و  حجت االسالم 
مروی اظهار داشت: آن گونه 
که پیامبر )ص( می فرمایند، 
سعی  )دشمنان(  این ها 
تحقیر  را  مردم  می کنند 
کنند، تا اعتماد به نفس و عزت نفس جامعه 
را بگیرند و در این راه هم از جنگ سخت و 

هم از جنگ نرم استفاده می کنند.
وی سلب اعتماد به نفس مردم را مصداق 
جنگ نرم دانست و گفت: سال ها رهبری 
معظم انقالب با نگاه عمیق و تیزبینی مسئله 
نفوذ را مطرح کردند که یک مسئله تاریخی 
است و ایشان در سال های اخیر بیشتر به 

این مسئله پرداخته اند. 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در 
تاریخ از نفوذی ها لطمه زیادی خورده ایم؛ 
خانه نشین کردن حضرت علی )ع(، وادار 
کردن امام حسن)ع( به پذیرش صلح نامه 
با معاویه و حادثه عاشورا را از جمله مواردی 
دانست که دشمن با نفوذ رقم زد. وی با بیان 
اینکه مسئله نفوذ یک امر تاریخی است و 
ابزار استفاده آن مناسب با زمان و شرایط 
خود است، گفت: در اوایل انقالب اسالمی 
دشمنان از طریق جنگ مسلحانه منافقین، 
قضایای کردستان، خلق عرب خوزستان و 
سایر اقدامات از این دست دنبال ضربه به 
نظام بودند که موفق نشدند؛ بنابراین صدام 
را وارد میدان و جنگ هشت ساله را تحمیل 
کردند که از آن هم با رهبری امام و بصیرت 
مردم سودی نبردند و از جنگ سخت نا 
امید شدند و به سراغ جنگ نرم آمدند تا 
نظام را استحاله کنند. تولیت آستان قدس 
دنبال  اکنون  دشمن  داد:  ادامه  رضوی 
جنگ نظامی نیست، قدرت نظامی ایران 
ایران را هم  با  را می دانند و تصور جنگ 
نمی کنند، گزینه آن ها جنگ نرم است و 
عمده جنگ نرم از طریق نفوذ است که 
در این سه، چهار سال اخیر رهبری بیشتر 
خطر  اعالم  و  پرداختند  موضوع  این  به 

مروی  والمسلمین  حجت االسالم  کردند. 
نابودی  از  ناامیدی  از  پس  دشمن  گفت: 
با استحاله، روح  تا  این است  نظام دنبال 
و محتوای انقالب را تغییر دهد و در این 

زمینه تالش های زیادی کرده اند.

 وظیفه ناظران و دست اندرکاران 
شورای نگهبان در مقابله با نفوذ 

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
هستند،  کسانی  چه  نفوذ  مهره های 
وظیفه  قسمت  این  در  کرد:  خاطرنشان 
چنانچه  است؛  سخت  نگهبان  شورای 
عمدتاً  می فرمایند  انقالب  معظم  رهبر 
افراد  و  تصمیم سازان  یا  تصمیم گیران 
حجت االسالم  هستند.  نفوذ  آماج  نخبه 
والمسلمین مروی با اشاره به نقش نفوذ در 
ارائه آمار اشتباهی که جمعیت ایران را رو به 
رشد عنوان کرده بود، گفت: در این داستان 
آن گونه که وزیر بهداشت گفت دنبال ارائه 
آمار غلط بودند که می بینیم فردی خارجی 
می آید و با دستکاری آمارها، می خواهند 
نظام را دچار مشکل کنند، خدا کشور را از 

شر این دو تابعیتی ها نجات دهد.

 دشمنان از مجلس غافل نیستند؛ 
ناظران شورای نگهبان هوشیار باشند 

نگهبان  شورای  ناظران  به  خطاب  وی 
گفت: قطعاً مجلس جایی است که دشمن 
هیچ وقت از آن غافل نیست؛ مجلس خیلی 
تأثیرگذار است؛ بنابراین شما باید خیلی با 

دقت و حساسیت کار کنید.

دلیل هیاهوی دشمن
 علیه شورای نگهبان

تولیت آستان قدس رضوی افزود: هر زمان 
شورای نگهبان به گونه ای عمل می کند که 
دشمن راه های نفوذ را بسته می بیند، غوغا 
و ذهن مردم را مغشوش می کند که این 
طبیعی است. شما اگر با دقت و حساسیت  
جلو نفوذی ها را بگیرید، آیا دشمن ساکت 
فریاد  و  داد  که  است  معلوم  می نشیند؟ 
می کند. حجت االسالم والمسلمین مروی 
درباره ابزارها و راه های نفوذ اظهار داشت: 
از  یکی  می گویند  انقالب  معظم  رهبر 
راه های نفوذ ایجاد خلل در باورهای دینی 

و انقالبی است که در این کار از هر راهی 
وارد می شوند تا باورهای مردم تغییر کند 
که در این موضوع هم تا جایی موفق شدند. 
وی با اشاره به اینکه امروز نسل جوان از 
ناامید شده است،  ما مسئوالن  رفتارهای 
گفت: دلیل ناامیدی جوانان سبک زندگی 
می بینند  می کنند،  نگاه  که  چرا  ماست؛ 
وقتی فردی نماینده مجلس می شود و پس 
از چهار سال وضع زندگی او و فرزندانش 
تغییر زیادی می کند، این موضوع با وجود 
ایجاد  معیشت،  سختی  و  بیکاری  این 
قدس  آستان  تولیت  می کند.  ناامیدی 
رضوی با بیان اینکه دشمن سعی می کند 
ارزش ها را جابه جا کند، گفت: اوایل انقالب 
این گونه نبود که مسئوالن دنبال تجمالت و 
منافع شخصی خود باشند، همه به دنبال 
کار و خدمت بودند، اما امروز سبک زندگی 
اندکی از مسئوالن عوض شده است. وی 
ادامه داد: چرا فرزندان برخی ها در خارج 
ایران چه مشکلی  درس می خوانند، مگر 
دارد؛ اگر اینجا خوب نیست، خودشان هم 
کار  اینجا چه  کنند،  زندگی  بروند خارج 
می کنند؟ متأسفانه امروز اهداف شهیدان و 

ارزش ها دغدغه برخی ها نیست. 

 برای دشمن یک کرسی مجلس
 هم مهم است؛ باید هوشیار بود 

حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه 
سخنان خود، بار دیگر به جایگاه حساس 
اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس  مجلس 
کم جایی نیست. دشمن قطعاً برایش طمع 
دارد و یک کرسی هم برایش مهم است؛ 
بنابراین خیلی باید هوشیار بود. وی افزود: 
دشمنان دنبال این هستند که مرجعیت 
مردم و سبک زندگی مردم را عوض کنند تا 
مردم سراغ افراد حزب اللهی و انقالبی نروند. 
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
جامعه ای که اعتماد به نفس و عزت نفس 
نداشته باشد، نظرش را به راحتی می توان 
برای  تغییر داد، گفت: دشمن می خواهد 
حل هر مشکلی، نگاهمان به خارج باشد 
که این از عدم اعتماد به نفس برمی آید. 
این کشور  انقالب،  از  قبل  داد:  ادامه  وی 
که دست خارجی ها بود چقدر ما را رشد 
دادند؟ آن ها دنبال ترقی کشورها نیستند، 

بلکه دنبال چپاول جوامع هستند. 

 نباید تحت تأثیر لبخند
 دشمن قرار گرفت 

اشاره  با  مروی  والمسلمین  حجت االسالم 
بر دشمنی  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  به 
این قدر  که  معظم له  کرد:  تصریح  آمریکا 
روی دشمنی آمریکا تأکید دارند همه این ها 
تأکیدات قرآن است. قرآن می فرماید شیطان 
دشمن شماست، شما هم او را دشمن بدانید 
نباید تحت  و وقتی کسی دشمن ماست 
تأثیر لبخندش قرار بگیریم. وی با بیان اینکه 
دشمن دنبال ایجاد ناامیدی در مردم است 
ایجاد کند،  را  نفوذ در مردم  تا بسترهای 
خاطرنشان کرد: ما باید امید را در جامعه 
بگسترانیم؛ مردم از فساد و اختالس به تنگ 
آمده اند، هرچند خیلی فراگیر نیست، اما 
در نظام اسالمی یک مورد هم زیاد است. 

 چرا عده ای مبارزه قوه قضائیه با 
فساد و اختالس را تخریب می کنند؟ 

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: االن 
فردی در قوه قضائیه با فساد و اختالس 
برخورد می کند و امید در مردم ایجاد شده 

است؛ چرا برخی تخریب می کنند.
باید  انجام می شود،  وی گفت: کار مثبتی 
کمک کنیم تا این کار مثبت گسترده تر شود؛ 
چرا که نفع این کار برای نظام است و برای 
والمسلمین  نیست. حجت االسالم  شخص 
مروی با تأکید بر اینکه در برخورد با مفاسد 
باید قوه قضائیه را کمک کنیم، گفت: در هر 
دوره ای زحمات زیادی کشیده شده است، 
مردم  که  هستیم  شرایطی  در  امروز  اما 
مطالبه بحقی از قوه قضائیه دارند؛ حاال یک 
سید بزرگواری آمده و این مطالبه را پیگیری 
می کند، اگر حرفی هم هست خصوصی به 
هم بگوییم نه اینکه کام مردم را تلخ کنیم. 
خبر  رئیس جمهور  آقای  داد:  ادامه  وی 
خوش داد و گفت ذخایر نفتی بزرگی پیدا 
کردیم که خبر امیدبخشی است، چرا این 
با یک موضوعی تلخ کنیم.  را  خبر خوب 
باید شکرگزار این نعمت باشیم و وحدت و 
یکدلی را گسترش دهیم و اگر حرفی است 
در جلسه خصوصی بیان کنیم. وی برخورد 
و  دانست  مردم  بحق  مطالبه  را  مفاسد  با 
تأکید کرد: بنده با رئیس قوه قضائیه رفاقت 
یک  که  می دهم  شهادت  دارم،  ساله   ۴۵
نگاه های  در  یا شخصی  مسئله خطی  بار 
قضایی آقای رئیسی ندیده ام؛ بنابراین باید 
این جریان را تقویت کنیم. تولیت آستان 
قدس رضوی با بیان اینکه حضرت علی)ع( 
راه مقابله با نفوذ را بیان کردند و رهبری هم 
بارها به این مسئله تأکید داشته اند، گفت: 
مردم باید بصیر و مقاوم باشند و در این ۴0 
سال هم هرجا موفقیت داشته ایم که این 
موفقیت ها فراوان هم بوده است، به خاطر 
بصیرت و استقامت مردم است که باید این 

روحیه را در مردم ترویج کنیم.

حجت االسالم و المسلمین مروی تأکید کرد

هر زمان شورای نگهبان جلو نفوذی ها را می گیرد ، دشمن هیاهو می کند

 به نظر من تکرار مکرر خبر تنبیه یک دانش آموز توســط معلم در خبرها جالب 
نیست. این همه تخلف در کارکنان دولت و پزشکان وغیره با تنبیه یک دانش آموز 

قابل مقایسه است؟ 
09350009020

 منم بنده اهل بیت نبی/ ستاینده خاک پاک وصی/ که من شهر علمم علیم در 
است/ درست این گفته پیغمبر است/ اگر چشم داری به دیگر سرای/ به نزد نبی و 
وصی گیر جای/ گرت این بد  آید گناه منست/ چنین است و این دین و راه منست/ 
بــر این زادم و هم بر این بگذرم/ چنیــن دان که خاک پی حیدرم. »هفته وحدت 

مبارک«. 09305000947

 ســالم. انقالب کردیم تا نظام ارباب رعیتی را ریشه کن کنیم، پس از انقالب و 
در ســال های اخیر نظام پزشک رعیتی بر کشــور حاکم گشته، چرا قوه قضائیه و 

نمایندگان مجلس نظام پزشک رعیتی را ریشه کن نمی کنند؟
09150007109 

 یک مشکل بزرگی که در ایران وجود دارد اینکه هر کسی برای مدتی مسئولیتی 
 به او سپرده می شود بعد از آن خودش را منجی و هادی و طلبکار از کشور می داند .

09150001136

 سالهاست برای درختان  ارزشمند  این شهر به بهانه آفت و گاها کج شدن از برف ، 
  نسخه قطع شدن وانداختن صادر میشود وچوب گرانقیمتشان میرود برای فروش .
چرا از شیوه های آفت کشی ویا استحکام بخشی تنه وریشه استفاده نمی شود  ؟؟ 

09350000852

 »لوله بازکنی! مشهدالرضا«!راستی شما و آن مؤسسه از خود بپرسید که مقام شامخ 
و گرامی ائمه معصومین که بنا بر گفته مقام ولی فقیه همه یک نورهستند و ... چه 

تناسبی با این مشاغل وعناوین دارد؟
09150008863 

 به آقــای رئیس جمهور عرض می کنــم رزمندگان کشــورمان چه در عرصه 
دفــاع مقدس و یا دفاع از حرم از جان و مال و فرزند و زندگی چشــم پوشــیدند 
زیــر تانــک رفتند، روی میــن رفتند و در ســنگر شــرف و کرامــت مقاومت 
نمودنــد، ملت ایران به پیروی از اســوه های ماندگار جبهــه مقاومت دولت پلید 
آمریکا را که ۲۹0 مســافر ایرباس ایرانی را در آســمان شــهید کــرد، جنایتکار 
 می دانند و رئیس جمهور آمریکا هر پلشــتی باشــد، منفورترین فرد عالم اســت.

09150000609 

 معاون اجرایی و امور انتخابات شــورای نگهبان گفت: از موضوع احراز صالحیت و 
نظارت استصوابی کوتاه نمی آییم چرا که وظیفه قانونی ماست.

 »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه ای بامداد چهارشــنبه )به وقت 
تهران( اعالم کرده وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را برای یک ســال دیگر تمدید 
کرده است. این بیانیه یادآوری کرده رئیس جمهور وقت آمریکا در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ 
با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷0 در قبال ایران وضعیت اضطراری اعالم کرده است.

 رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی از ساخت دو نیروگاه اتمی در بوشهر 
تا ســال ۱۴0۶ خبر داد. محمدابراهیم رضایی رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای 
اسالمی، از بازدید اعضای این کمیته از تأسیسات آب سنگین اراک در هفته آینده خبر 
داد و گفت: این بازدیدها در راســتای تدوین گزارش های مجلس از روند اجرای برجام 
است. وی با بیان اینکه کمیته  هسته ای گزارش های مستمر خود در روند اجرای برجام 
را به هیئت رئیســه قوه مقننه ارائه می کند، ادامه داد: یکی از گزارش های کمیته در 

دستور کار مجلس قرار دارد که احتماالً هفته آینده قرائت شود.

پس از  فرار از کشور
بدهکار بزرگ بانکی دیگر دستگیر شد  

فارس: رســول دانیال زاده مشهور به »ســلطان فوالد« که از کشور فرار کرده بود، 
دستگیر و به کشور بازگردانده شد. اواخر آذر ماه و اوایل دی ماه سال ۹۵ بود که خبر 

دستگیری یک ابر بدهکار بر سر زبان ها افتاد.
در ابتدا نام این فرد »ر. د« مطرح شده بود، اما با کمی بررسی دقیق تر مشخص شد 
نام دقیق وی رسول دانیال زاده است. با گذشت مدت اندکی از زمان رسیدگی به این 
پرونده مسئوالن دستگاه قضایی بازداشت این فرد را تأیید کرده و سخنگوی دستگاه 
قضا نیز عنوان کرد بررسی پرونده وی آغاز شده است.در همین راستا مشخص شد 
که دانیال زاده در پرونده خود بدهی کالن بانکی را دارد که برخی رقم آن را بیش از 

۲هزارو ۶00 میلیارد تومان برآورد کرده بودند.
پس از آن محسنی اژه ای، سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور در نشستی خبری 
و در تاریخ ۴ بهمن همان سال در خصوص دستگیری رسول دانیال زاده و اتهاماتش 
و ادعا های برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حســین فریدون گفت: 
من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمان به صورت علنی محاکمه شوند و 

رسانه ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.
اژه ای افزود: چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد، نباید چهره او را نشان دهیم و یا 
فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره اش به جامعه نشان داده نشود، 
ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می دانیم.

پس از بازداشت دانیال زاده و آغاز رسیدگی به پرونده وی و پس از گذشت نزدیک 
به چهار ماه از دســتگیری وی و برگزاری جلسات بازپرسی و تحقیق مشخص شده 
است یکی از متهمان کالن این پرونده قضایی که در چرخه فساد دانیال زاده نقش 

ایفا می کرده به خارج از کشور گریخت.
بررســی ها حکایت از آن داشت دانیال زاده که با قید وثیقه از زندان آزاد شده است 
به بهانه درمان بیماری اش از کشــور خارج شده و بعد از گذشت بیش از سه ماه به 
کشور باز نگشته است. همین امر فرار رسول دانیال زاده را قطعی کرده و سبب شد 
موضوع فرار وی صحت پیدا کند.حاال پس از گذشت یک ماه از علنی شدن موضوع 
فرار دانیال زاده اخباری به گوش می رسد که این فرد در یکی از کشور ها شناسایی 

شده و پس از دستگیری به ایران بازگردانده شده است..

دیپلمات اروپایی: 
 درباره فعال سازی »مکانیسم ماشه«

 علیه ایران تصمیم نگرفته ایم
فارس: یک دیپلمات اروپایی روز سه شنبه 
گفته که کشورهای اروپایی قصد ندارند »به 
زودی« از توافق هســته ای »برجام« خارج 
شــوند، اما ممکن اســت در آینده مجبور 
شوند درباره ســاز و کاری که می تواند به 
بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران 
منجر شود، تصمیم گیری کنند. خبرگزاری 
»رویترز« به نقــل از دیپلمات های اروپایی، 
تهدید دوشنبه  شب سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان مبنی بر کلید زدن ساز و کار 
موسوم به »مکانیسم ماشه« را »شکستی مهم« در رایزنی های دیپلماتیک برای نجات 

توافق هسته ای توصیف کرده است. 
یک دیپلمات اروپایی گفت: »ما نمی خواهیم خیلی زود از توافق خارج شــویم، ولی 

نمی توانیم هم دست روی دست بگذاریم.
 روس ها و چینی ها این مکانیســم را کلید نخواهند زد، اما ما به عنوان کشــورهای 
اروپایی باید در مقطعی، موضع بگیریم«. وی اضافه کرد: »مسئله این نیست که این 
کار انجام می شود یا نه، بلکه این است که چه زمانی انجام می شود؛ مگر اینکه ایران 
عقبگرد کند. اما حتی در این صورت هم آن ها با چرخاندن این سانتریفیوژها دانش 

به دست می آورند؛ بنابراین ما مجبوریم واکنش نشان بدهیم«.
دیپلمات ها به خبرگزاری رویترز گفته اند نشســت طرف های توافق هسته ای برای 
گفت وگو درباره آخرین تحوالت هفته آینده برگزار خواهد شد. با وجود این، به گفته 
دیپلمات ها، بعید است اروپایی ها مکانیسم ماشه را قبل از ماه ژانویه، یعنی زمان اعالم 

گام بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران فعال کنند.

احتیاجات واقعی مردم 
چیست؟

نیازهای واقعی و اساســی انسان ها چیست؟ 
حکومت ها، دولت ها، گروه ها، قشرها، احزاب و 
افراد جامعه اسالمی باید در راه پاسخ به چه 
نیازهایی گام بردارنــد؟ اهل بیت )ع( به این 
پرسش پاســخ صحیح داده اند. باید نیازهای 
حقیقی همگانی را شناخت و به آن ها توجه 
نمود. امام جعفر صادق)ع( در تبیین نیازهای 
فراگیر و همگانــی مردم فرموده انــد: ثاََلثَُة 
أَْشــَیاَء یَْحَتاُج الَنّاُس ُطّراً إِلَْیَها الْْمُن َو الَْعْدُل 
َو الِْخْصــب )تحف العقول عن آل الرســول 
علیهم السالم، ص 3۲0 * بحاراالنوار، ج ۷8، 
ص ۲3۴(؛ سه چیز است که همه به آن نیاز 
دارند: امنیت، عدالت و  فراوانی نعمت. در این 
حدیث، بزرگ ترین و اساســی ترین نیازهای 

حقیقی بشر معرفی شده است. 
براســاس جمله »یَْحَتاُج الَنّاُس ُطــّراً إِلَْیَها« 
امام در این حدیث چیزهایی که همه مردم 
و عموم انســان ها و تمامی بشریت همواره 
در زندگی به آن نیازمندند را نشــان داده اند. 
احتیاج همگانی و نیازهای ضروری اجتماع 
بشــری در این حدیث آمده اســت. »طراً« 
به معنــای همه و همگی اســت. امام جعفر 
صادق)ع( نیازمندی های تک تک انسان ها را 
به دانشمندان علوم اجتماعی، علوم سیاسی 
و جامعه شناســان آمــوزش داده اند. جمله 
»یَْحَتاُج الَنّاُس ُطّراً إِلَْیَها« اهمیت و ضرورت 
توجه حکومت، دولت، اقشار، گروه ها، احزاب 
و جناح هــا را به نیازهــای عمومی و فراگیر 
نشان می دهد. برخی نیازها شخصی و فردی 
است؛ یک انسان یا برخی افراد یا قشرها به 
آن نیاز دارند. در این حدیث نیاز های همگانی 
آمده است. سه نیاز بزرگ در سبد نیازهای 
فردی و اجتماعی همه مردم در روستا و شهر 
و کشور چیست؟ امام ششم در این حدیث 

سه نیاز مبرم و مهم را بیان کرده اند.
الف: امنیت

یک نیاز همگانی در زندگی اجتماعی امنیت 
است. باید اسباب ناامنی را شناخت و از آن 
پیشــگیری کرد؛ از عوامل ایجاد و پایداری 
امنیت آگاه شــد و آن ها را اجــرا و تقویت 
نمود. امــام جعفر صــادق)ع( امنیت را در 
صدر فهرست نیازهای اساسی همگانی بشر 
نشــانده اند. تأمین این نخستین نیاز بزرگ 
می تواند بستر تأمین نیازهای بزرگ دیگر را 

فراهم سازد.
امنیت به معنای آسایش، آرامش، آسودگی، 
اطمینان، اعتماد و رهایی از بیم و وحشــت 

است.
ب: عدالت

همه مردم به عدالت نیاز دارند، باید در روابط 
افــراد و جامعه با هم، دولت با مردم و مردم 
با دولت عدالت حاکم باشــد. همه نیازمند 
عدالت هستند. از عدالت همه سود می برند. 
عقل و شــرع بر ارزش عدالــت و ضرورت 
برقراری آن حکم می کنند. دادگری، درستی، 
راستی، استواری، برابری، مساوات، هم وزنی، 
هم نظیری و همتایــی درون مفهوم عدل و 

عدالت جای دارد.
ج: فراوانی نعمت و رفاه اقتصادی

امام جعفر صادق)ع( در شمارش چیزهایی 
که همه مردم بــه آن نیاز دارند از »خصب« 
نــام برده انــد. خصــب به معنــای فراوانی 
نعمت، پربرکتی، زندگــی مرفه، گنجایش، 
گســتردگی، وســعت و کثرت خیر است. 
نیازهای اقتصــادی در فهرســت نیازهای 
سه گانه عمومی قرار دارد. در حیات  دنیوی 
همه انسان ها به امنیت، عدالت و رفاه احتیاج 
دارند.شهرها و کشورهایی که این سه احتیاج 
بزرگ مردمی را تأمین کنند شــهر مطلوب 
امام صادق)ع( هستند. اینکه امام معصوم این 
سه نیاز را در عنوان نیازهای همگانی اعالم 
کرده اند، ضرورت پیگیری این احتیاجات و 
ارزشمندی تالش در راه برقراری این سه قلم 
از نیاز اساسی را می رساند. برآورده شدن این 
احتیاجات سه گانه کشوری آباد و پیشرفته 
می ســازد. فرصت را برای تربیت و تهذیب 
نفس، تزکیه، خودسازی، رشد و کمال فراهم 
می نماید. راه خدمت را به روی اهل خدمت 
می گشــاید. با تأمین این احتیاجات حضور 
در مســاجد و عبادت خدا افزایش می یابد.

سیاست: رضا رحمانــی فضلی، وزیر کشور 
در حاشیه جلســه هیئت دولت در واکنش 
به انتقاد آیت اهلل جنتی، دبیر شورای نگهبان 
از تغییــرات گســترده و زیاد فرمانــداران و 
اســتانداران و این پرسش که آیا این موضوع 
با انتخابات در ارتباط اســت، اظهار داشــت: 
تغییرات اســتانداران و فرمانداران در اختیار 
وزیر کشور است؛ وزیر با توجه به مسئولیتی 
که دارد هر زمان احســاس کند منافع مردم، 
اجرای قانون و انجام مأموریت ها و مسئولیت 
ها در جابه جایی استانداران و فرمانداران است، 
حتماً این کار انجام می شود، حتی اگر شب 

انتخابات باشد. 
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 گروه سیاسی  محمود واعظی، رئیس دفتر و علی ربیعی، 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت 
دیروز بر این موضوع اصرار کردند که اظهارات رئیس جمهور در 
یزد و انتقادها و هجمه هایش به قوه قضائیه در مورد نحوه مبارزه 
با مفاسد اقتصادی، ارتباطی به انتخابات و فضای انتخاباتی ندارد 
و صرفاً برای توجه دادن دستگاه قضا به برخی پرونده های دیگر 
بوده است. این در حالی است که حسن روحانی دیروز در جلسه 
هیئت دولت گفت نیتش در این محاجه ها و جنجال ها، چندان 

هم غیر انتخاباتی نیست.

 روحانی بر چه چیز صحه گذاشت؟
روحانی در جلســه هیئت دولت با بیان اینکه همه باید آستانه 
تحمل خود را باال ببریم همان طور که وقتی به دولت و دستگاهی 
انتقادی می کنند، آن ها را تحمل می کنیم، به مسئولیت خود در 
اجرای قانون اساسی اشاره کرد و گفت: ممکن است بعضی ها از 
اجرای این وظیفه خوشــحال باشند و یا نباشند، از قدیم به ما 
گفتند، الحق ُمر. حق مزه اش اول یک مقدار تلخ است، اما بعداً 

شیرین می شود. 
رئیــس جمهوری افزود: ما می گوییم بیاییــم در این مبارزه با 
فسادی را که از سال ۹۲ شروع کردیم و الحمدهلل بعضی دیگر 
هم آمدند و کمک می کنند، قاطعانه عمل کنیم و این مبارزه با 
فساد را تبدیل به اختالف نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم. 
روحانی اظهارداشــت: اگر دیده شــود همه جناح ها، گروه ها و 
تفکرها و هر فردی که فساد کرده پای میز محاکمه است، این 
وحدت ایجاد می کند، اما اگر ببینیم یک عده آن گوشه و کنار 
پرده ای رویشان کشیده اند و یک عده پای میز محاکمه اند، آن 

موقع دعوا می شود و نباید اجازه داد دعوا شود.
 وی بار دیگر با اشاره به پرونده بابک زنجانی و دو پرونده دیگر 
و بازنگشتن پول نفت واگذار شده به برخی افراد، گفت: »رئیس 
جمهوری در مسائل عمومی کشور یک وظیفه سنگینی دارد، 
ناراحت نشــویم و من در مسئله انتخابات نمی توانم واقعیت ها 
را نگویم«، گفت: انتخابات سرنوشت مردم است. همه باید پای 
صندوق بیایند و اگر مشــکلی را حس کنم، خواهم گفت، نامه 
خواهم نوشت و تذکر قانون اساسی خواهم داد. این تا روزی که 
هستم وظیفه من است. رئیس جمهوری اظهارداشت: بنابراین 

همدیگر را تحمــل کنیم. دوران، دوران وحــدت و یگانگی و 
ایستادگی در برابر آمریکاست و همان طور که در یزد گفتم به 
مســئوالن محترم و به وزیران نفــت و اقتصاد، بانک مرکزی و 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه تأکید می کنم موارد را به مردم 

دقیق اعالم کنند.

 واعظی: حرف های روحانی ربطی به انتخابات ندارد
دیروز اما محمود واعظی رئیس دفتر او در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: مبارزه با فساد همواره یکی از شعارهای رئیس جمهوری 
در مبــارزات انتخاباتی در ســال ۹۲ و ۹۶ بود و بارها نیز اعالم 
کردند که در مســئله مبارزه با فســاد هیچ خط قرمزی اعم از 

مدیران دولت، و بستگان خود و هیچ کسی ندارند. 
وی با اشاره به اینکه آنچه رئیس جمهوری درباره ارقام میلیاردی 
بزرگ در سفر به استان های یزد و کرمان گفتند را چندین بار 
هم در گذشــته مطرح کرده اند، اظهار داشت: رئیس جمهوری 
سخن خاصی بیان نکردند که عده ای این گونه برآشفته شدند 
و این موضوع را به انتخابات آتی مجلس شــورای اسالمی ربط 
می دهند. این موضوع چه ربطی به انتخابات دارد و یا می گویند 
»دولت می خواهد فضا را دو قطبی کند«؛ اتفاقاً همان کسانی که 
این حرف ها را می زنند دوقطبی سازی جامعه را دنبال می کنند.

واعظی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید همواره ســردمدار 
مبارزه با فســاد بوده است، گفت: اگر امروز هر دستگاه دیگری 

مانند قوه قضائیه هم می گوید که قصد دارد با فساد مبارزه کند، 
مورد استقبال دولت و رئیس جمهوری است.

 ربیعی: به دنبال متهم کردن قوه قضائیه نیستیم
علی ربیعی، ســخنگوی دولت هــم دیروز بــرای مواجهه با 
پرســش های خبرنگاران درباره این ماجــرا و نقدهایی که به 
رویکرد رئیس جمهور از سوی همه جریان ها وارد شده، آماده 

شده بود. 
ربیعی در نشست خبری که در حاشیه جلسه دولت برگزار کرد 
با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید همواره سردمدار مبارزه با 
فساد بوده است، گفت: اگر امروز هر دستگاه دیگری مانند قوه 
قضائیه هم می گوید که قصد دارد با فســاد مبارزه کند، مورد 
اســتقبال دولت و رئیس جمهوری اســت. وی افزود: دولت از 
قوه قضائیه و قوه مقننه در مبارزه با فساد حمایت کرده است؛ 
خواســت ما فقط این است که این پول ها باید برگردد. ربیعی 
بــا بیان اینکه این موضوع هیچ ارتباطی به انتخابات ندارد، در 
پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در این  باره که وی مدعی است 
برخورد قوه قضائیه با فساد فراگیر نبوده و دو قطبی ایجاد کرد، 
بــه فرض قبول این موضوع آیا آنچــه آقای رئیس جمهور به 
تازگــی در یزد مطرح کردند، دامن زدن به دو قطبی  ســازی 
نبوده است، و سخنگوی قوه قضائیه هم این پرسش را مطرح 
کرده، چرا پس از ۶ ســال و در حالی که چهار ماه به انتخابات 
مانــده و جامعه برای هیجانات انتخاباتی آماده می شــود این 
مباحث مطرح می شود؟ گفت: البته به این بیانات پاسخ مشروح 
و مکتوب خواهم داد. قطعاً ۶ ســال نبــوده و از همان روز اول 
اعالم شــده. طرح، مصوبات و نامه های آن هســت. این حرف 
اشــتباه بود که چرا دولت ۶ سال ساکت بوده است. وی اظهار 
داشــت: نمی خواهم قوه قضائیه یا کسی را متهم کنم و از هر 
حرکتی برای مبارزه با فســاد برای اینکه جامعه سالم زندگی 
کند و هزینه زندگی مــردم پایین بیاید، حمایت می کنیم اما 
آیا آنچه تا به حال به خصوص درباره بازتاباندن برخورد با فساد 
صورت گرفته، دو قطبی سازی نبوده؟ تبعیض در اطالع رسانی، 
در مبارزه با فســاد و انگاره ســازی دولت فاسد گاهی صورت 
نمی گرفته؟ قطعاً این جور اتفاقات در تصمیم مردم برای رأی 

دادن تأثیر نخواهد داشت.

خبر

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

خبر

سیاست  داخلی

در حاشیه  جلسه هیئت دولت

واعظی  و ربیعی :حرف های رئیس جمهور ربطی به انتخابات ندارد!

وزیرکشور:
الزم باشد شب انتخابات هم 

استاندار عوض می کنم
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  هشتمین دوره طرح ملی تالوت »شباب الرضا)ع(« برگزار می شود آستان: مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت: هشتمین دوره طرح ملی تالوت »شباب الرضا)ع(« با همکاری معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 27 استان کشور برگزار می شود.حجت االسالم سیدمسعود میریان ادامه داد: این دوره از این طرح ویژه پسران ۸ تا ۱۴ سال و برای نخستین بار ویژه دختران ۱۰ تا ۱۵ 
سال برگزار می شود. وی افزود: طرح ملی تالوت شباب الرضا)ع( به کشف استعدادهای قرآنی نوجوانان می پردازد وعالقه مندان می توانند برای نام نویسی به سایت طرح ملی تالوت www.melitelavat.ir مراجعه کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r به مناسبت هفته وحدت و به همت واحد آوای رضوان انجام می شود 
 اجرای سرود »رحمت للعالمین« 

در نماز جمعه 35 شهر کشور
آستان: مســئول واحد آوای رضوان از 
اجرای ســرود »رحمت للعالمین« به 
مناســبت هفته وحدت در مراسم نماز 

جمعه 35 شهر کشور خبر داد.
 ســیدمجتبی ذبیحــی گفت: ســرود 
رحمت للعالمین با هدف گرامیداشت 
سالروز والدت باسعادت پیامبر اکرم)ص( 

و میالد فرخنده امام جعفر صادق)ع( توسط گروه های همکار با واحد آوای رضوان 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در مراسم نماز جمعه تهران و 

34 شهر دیگر کشور اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این سرود در مراسم نماز جمعه شهرهای مشهد، چناران، سبزوار، 
فریمــان، بندرعباس، میناب، تهران، کرج، یزد، اردکان، میبد، بیرجند، فردوس، 
بشرویه، اصفهان، خمینی شهر، قم، اهواز، دزفول، آبادان، بوشهر، برازجان، بندر دیر، 
شهرکرد، گراش، الرستان، جیرفت، رشت، سمنان، زنجان، همدان، ایالم، خرم آباد، 

قزوین و الوند طنین انداز می شود.
ذبیحی گفت: سرود رحمت للعالمین توسط گروه آوای رضوان دوشنبه 20 آبان 
سال جاری در دفتر آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان 

رضوی و امام جمعه مشهد مقدس نیز اجرا شد و مورد توجه قرار گرفت.
مسئول واحد آوای رضوان افزود: این واحد به مناسبت های مختلف سرودی را به 
سبک آکاپال )شکلی از موسیقی یک یا چند نفره که برای اجرای بدون همراهی 
ســاز ساخته می شود( تهیه می کند. این سرود پس از تأیید و هماهنگی با ستاد 
اقامه نماز جمعه  کشور در اختیار گروه های سرود همکار با آوای رضوان در سراسر 

ایران اسالمی قرار می گیرد تا در مراسم نماز جمعه اجرا شود.
وی تأکید کرد: سرود رحمت للعالمین به سفارش مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی تولید شده است.
واحد آوای رضوان با تولید سرودهایی با مضامین ملی و مذهبی و بهره گیری 
از موســیقی آکاپال و اجرای این آثار توسط گروه های سرود نوجوان و جوان 
در معابر پرتردد شهری و مراسم مختلف توانسته حال و هوای معنوی خاصی 
را در مناســبت های مختلف به دوســتداران فرهنگ و هنر اسالمی- ایرانی 
منتقــل کند. برخی از این آثار در قالــب نماهنگ یا تولیدات صوتی ضبط و 

پخش می شود.

به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی
آزمون جامع »طرح حافظون رضوی« برگزار شد

آســتان: به همت مرکز قرآن کریم 
آستان قدس رضوی آزمون جامع »طرح 
حافظون رضوی« با حضور بیش از 500 

شرکت کننده برگزار شد.
محمدرضا ساقی، رئیس اداره آموزش و 
مطالعات قرآنی مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضــوی گفت: طــرح حافظون 

رضوی با توجه به منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت وجود 10 میلیون 
حافظ قرآن در کشور از بهمن  ماه سال 95 در 64 مسجد ویژه خواهران و برادران 
آغاز شد و با عنایات خاصه حضرت علی بن موسی الرضا)ع( بیش از 2هزار نفر در 
این طرح نام نویســی کردند. برخی از ثبت کنندگان که آمادگی ورود به مرحله 
حفظ قرآن را نداشتند، در یک  ترم در کالس های روخوانی و روان خوانی شرکت 

کردند و از ترم بعد وارد طرح حفظ شدند.
محمدرضا ســاقی با بیان اینکه هم  اکنون 513 نفــر در طرح حافظون رضوی 
شرکت کرده اند، افزود: در پایان هر ترم، آزمون سراسری توسط مرکز قرآن کریم 
آستان قدس رضوی گرفته می شود که به قبول شدگان، گواهی نامه مربوط تقدیم 

می شود. آخرین آزمون کتبی طرح حافظون رضوی مردادماه امسال برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد: آزمون شفاهی طرح حافظون رضوی با حضور بیش از 500 
نفر ویژه برادران و خواهران در ســطح های 12 جزء و 16 جزء قرآن کریم از 16 

آبان آغاز شد و تا 19 آبان ادامه داشت.

مدیر مرکز مشاوره آستان قدس رضوی خبر داد
سلسله نشست های »زندگی با طعم کتاب« برگزار می شود

آستان: مدیــر مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی از 
برگزاری سلسله نشست های »زندگی با طعم کتاب« خبر داد.

سیدمحسن اصغری نکاح با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت: سلسله نشست های 
یکشــنبه های کتابخوانی با عنوان »زندگی با طعم کتاب« به همت مرکز جامع 
مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی در کلینیک تخصصی مشاوره و 

روان شناسی؛ مرکز مشاوره آستان مهر رضوی برگزار می شود.
وی تصریح کرد: این سلســله  نشســت ها با هدف ترویــج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی روزهای یکشــنبه از ساعت 10 تا 12 و با حضور استادان برجسته 
روان شناســی و مشــاوره در محل کلینیک تخصصی مشاوره و روان شناسی 
آستان مهر رضوی واقع در بولوار شهید منتظری- شهید منتظری 9 نرسیده 

به سه راه بعثت برگزار می شود.

معاون فنی و اجرایی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی:
 تولید شیر امگا 3 در دستور کار 

مؤسسه دامپروری صنعتی رضوی قرار دارد
آستان: معاون فنی و اجرایی مؤسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی گفت: 
تولید شــیر امگا 3 در دستور کار این 

مؤسسه قرار دارد.
محمد تقوی در گفت وگو با آستان نیوز، 
با اشاره به برنامه های مؤسسه دامپروری 
صنعتی قدس رضوی در خصوص تولید 

محصوالت جدید و نوآوری در این عرصه بیان کرد: این مؤسســه عالوه بر تولید 
شیر مخصوص تولید شیر خشک نوزاد)IMFgrade( که به عنوان باالترین کیفیت 
شیر از نظر بهداشت و سالمت شناخته می شود، تولید شیر امگا 3 را نیز در دستور 

کار خود دارد.
وی ادامه داد: تولید گوشت با کیفیت باال و نیز فراورده های ژنتیکی با بهره گیری 
از تکنیک های تالقی نژادی، بخشی دیگر از برنامه های مؤسسه دامپروری صنعتی 

قدس رضوی به شمار می رود که در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد.
معاون فنی و اجرایی مؤسســه دامپروری صنعتی قدس رضوی درباره راهبرد و 
رویکرد این مجموعه در خصوص رونق تولید تصریح کرد: این مؤسسه بر آن است 
تا با شناسایی ظرفیت های داخلی، حتی االمکان وابستگی به محصوالت خارجی 

را کاهش دهد.
وی اضافه کرد: مؤسســه همچنین در تالش اســت تا بــا بهبود کمی و کیفی 
محصوالت تولیدی نظیر شــیر، گوشت، دام مولد و... توان رقابتی خود را در بازار 

صادراتی حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.
تقوی در پاســخ به این پرســش که مؤسســه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
چقدر توانســته است محصوالت خود را متناسب با تقاضای بازار تولید و عرضه 
کند؟ گفت: از آنجا که هر سیســتم تولیدی بر مبنای عرضه و تقاضا ادامه کار 
خواهد داشــت، بنابراین این مؤسســه همواره بر آن بوده است تا با تولید شیر و 
گوشــت با کیفیتی خاص، عالوه بر پاسخ به نیاز بخشی از بازار، از رقابت با سایر 
تولید کنندگان بخش خصوصی نیز اجتناب کند و صرفاً ارائه محصول با بهترین 

کیفیت را مد نظر قرار دهد.
وی درباره ضرورت ترویــج فرهنگ حمایت از تولید داخل و همکاری نهادهای 
مختلــف بیان کرد: ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخلی بیش از همه نیازمند 

حضور مؤثر بخش رسانه ای کشور همچون صدا و سیما و روزنامه هاست.
معاون فنی و اجرایی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی ادامه داد: عالوه بر 
این، بخش های مختلف دولت با تسریع و تسهیل صدور مجوزهای تولید و صادرات 

کاال در زمینه رفع موانع تولیدی نقش مهمی دارند.

اکران  و  رونمایی  مراسم  در  فارس    
در  روز  »هفت  مستند  فیلم  خصوصی 
بهشت« که روز گذشته در سینما هویزه 
مشهد برگزار شد، بخشی از سخنان رهبر 
دست اندرکاران  دیدار  در  انقالب  معظم 
معرفتی  کتاب های  مؤلفان  و  اردوها  این 
قرار  رسانه ها  اختیار  در  آرزو«  »برترین 

گرفت.  
ایــن دیدار که در ســفر اخیر رهبر معظم 
انقالب به مشــهد مقدس و در تاالر آینه 
حرم مطهر رضوی با حضور تولیت آستان 
گلپایگانی  قدس رضوی، حجت االســالم 
و حجت االسالم راشــد یزدی اتفاق افتاد، 
معظم له پس از اســتماع گزارش اقدامات 
شــکل گرفته و شرح موانع گذشته توسط 
مجتبی مختــاری، مدیرعامل مؤسســه 
جوانان آســتان  قدس  رضوی، ضمن تفقد 
از نویسنده کتاب های هفت جلدی برترین 
آرزو- که براساس مبانی عالمه طباطبایی 
تألیف شده- و دســت اندرکاران اردوهای 
»هفت روز در بهشت«، فرمودند: بنده این 
کتاب ها را همان دو سال پیش که به دستم 
رســید، مجلداتی از آن ها را کامل خواندم. 
خیلی خوب بود؛ نکتــه  عمده این بود که 
مباحِث درســت و صحیح و طرح شده در 
متون عمیق دینی را با زبان قابل فهم برای 

جوان و اثرگذار روی جوانان بیان کردید.
ایشان درباره اردوهای آموزشی، معرفتی و 
تفریحی »هفت روز در بهشت« که بستر 
تدریس این کتاب های معارفی اســت نیز 
فرمودند: دایره تأثیر را توســعه دهید؛ به 
عدد 4هزار قانع نشوید؛ کار را به 40هزار 
و حتی به 400هزار نفر برسانید. خدا قطعاً 
با شماست. همین استادان خوب و دارای 
نبوغ که االن با شــما هســتند، نشان از 
نصرت الهی است. از خدا بخواهید تفضالت 
خودش را بیش از پیش نصیب شما کند. 

بنده هم دعاگو هستم.
رهبر معظــم انقالب اســالمی فرمودند: 
انجام این کارها و به ثمر رســیدن آن به 
 علت جوان بودن شماســت. فارغ از تمام 
خصوصیت ها که خدا به شــما داده است 
مهم ترین ویژگی شما جوان بودن است و 
این فرق دارد با یک نفری که پا به ســن 
گذاشــته و قوت جوانی را نــدارد. ما یک 
مسیری را که پیاده روی می کنیم خسته 
می شویم ولی شما نه. دلِ  جوان به جهت 
صفا و پاکی، آمادگی جذب رحمت الهی 

را بیشتر دارد.

ایشــان در همین باره افزودنــد: در این 
راه اصاًل خســته نشــوید و قوی حرکت 
کنید، این مهم اســت. موانع نباید شما را 
خســته کند. خدا به شما توفیق داده که 
در این کار و مسیر قرار گرفته اید. در قبل 
انقالب در همین شهر، مبارزین، خودشان 

و خانواده شــان با انــواع محرومیت ها و 
سختی ها روبه رو بودند از شکنجه و ترور و 
آزار تا زندان و... ولی خدا دل های این ها را 
امیدوار نگه داشت. نتیجه اش شد پیروزی 
انقالب و حاکمیت اســالم، چیزی که در 
آن زمان کســی یک درصد هم احتمال 

نمی داد، اتفاق بیفتد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه 
اگر شــما هم در این راه استقامت کنید 
فردای این کشــور آن چیزی خواهد بود 
که آرزوی امروز شماســت، خاطرنشــان 
کردند: اگر مشــکالت مانع شــما نشود، 
آرزوی امروز شــما یعنی حاکمیت اسالم، 

تشــکیل دولت اسالمی و 
شکل گیری حکومت واقعی 
اســالم و جهانی شدن آن 
افتاد.  اتفــاق خواهد  قطعاً 
در این راه، موانع پیش رو را 
هم رد کنید و اگر قابل رد 
کردن نبود باید مانع را دور 
بزنید و مسیر را ادامه دهید.
تــوّرق  از  پــس  ایشــان 
»برترین  مکمل  کتاب های 
موضوع  اســتماع  و  آرزو« 

کتاب »عیار تجربه« و بررسی فهرست آن 
نیز خطاب به تولیت آستان  قدس  رضوی 
فرمودند: آقا قدر این ها را باید دانست؛ این 

کارها خیلی ارزشمند است.
در پایان این مراســم که با حضور جمعی 
از نخبــگان و شــخصیت های فرهنگی و 
رسانه ای کشور برگزار شــد، از دو کتاب 
دریچه ای به عالم پنهان و نردبان آسمان 
تهیه شــده در کارگروه محتوایی مؤسسه 
جوانــان آســتان قدس رضوی توســط 

حجت االسالم خسروپناه رونمایی شد.

آرزوی امروز شما 
یعنی شکل گیری 

حکومت واقعی 
اسالم و جهانی 
شدن آن قطعا 

اتفاق خواهد افتاد

بــــــــرش

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران اردوهای »هفت روز در بهشت«:

دایره تأثیر بر جوانان را توسعه دهید
نی

س
د ح

حم
: ا

س
عک

 باید در محضر ولی خدا و امام معصوم)ع( 
با ادب و با حضور قلب ابراز ارادت کرد. لطفاً 
 خدام و مأمــوران حرم در اطــراف ضریح 
امام رضا)ع( به کســانی که با صدای بلند 
تمرکز و حواس زائــران را به هم می ریزند 

تذکر جدی دهند. 
09130009002

 با ســالم. لطفاً در صــورت امکان زمان 
و مکان برگزاری مراســم حرم مطهر را به 

صورت پیامک به زائران اطالع رسانی کنید.
09150006458

قدس: با توجه به حجم باالی زائران انجام 
این کار غیرممکن است. مراسم حرم مطهر 
از طریق تبلیغات محیطی شــامل بنرها و 
برنامه های تلویزیونــی در صحن های حرم 

مطهر اطالع رسانی می شود. 

 احکام ویژه نوجوانانی که به سن تکلیف 
شــرعی رســیده اند به صورت تصویری در 
سایت های حرم امام رضا)ع( توسط آستان 
قدس قرار داده شــود، تأثیــر زیادی برای 

نوجوانان دارد.
09130007330

 بارها مشاهده شــده است که در فصل 
تابستان و زمستان و در گرما و سرما مراسم 
نماز جماعت رواق امام خمینی)ره( خیلی 
طول کشیده است و زائران در پشت درهای 
بسته این رواق در صحن جامع رضوی منتظر 
ایستاده اند. لطفاً مســئوالن بررسی کنند. 

09190009924

 آستان قدس رضوی و حوزه های علمیه 
باید در راســتای ترویــج فرهنگ و الگوی 
پیشرفت اســالمی- ایرانی که مورد تأکید 
رهبر معظم انقالب است، بیشتر تالش کنند.

09030003109

حضور نمایندگان آستان 
 قدس در منازل شهدای 

اهل سنت تربت جام
آستان: همزمان با هفته وحدت، مدیران دفتر 
نمایندگی آســتان قدس رضوی در خراسان 
رضوی به همــراه خادمیاران امــام رضا)ع( 
و مســئوالن ارشــد محلــی در تربت جام از 
خانواده های شهدای اهل سنت تجلیل کردند.

به گزارش آستان نیوز از تربت جام، امین بهنام، 
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی به 
دیدار خانواده شــهیدان غفوری، چراغ آخر، 
خوبــزاد و ضربی رفت و با تأکیــد بر اینکه 
خانواده شهدا چشم و چراغ این کشور هستند 
و شهدا به خاطر حفظ کیان و خاک این کشور 
جانشان را در کف دست تقدیم کردند، گفت: 
در دفــاع مقدس همه مردم ایران با هر فکر و 
عقیده و با هر مذهبی به استکبار جهانی نشان 
دادند که برای دفــاع از انقالب و ارزش های 
آن با هیچ کس تعارف ندارند و این رشــادت 
و غیرت و انقالبی گری اکنون به نسل چهارم 
انقالب نیز منتقل شده است؛ چرا که جوانان 

ما میراثدار شهدای ما هستند.
همچنین نمایندگان آستان قدس رضوی در 
این ســفر، با حضور در منازل آسیب دیده از 
سیل چند روز گذشته از وضعیت خانوارهای 
ساکن در مسیر سیل بازدید و هدایا و تعدادی 
لوازم منزل از ســوی آستان قدس رضوی را 
به آنان اهدا کردند.شایان ذکر است، مدیران 
نمایندگی آســتان قدس در ادامه برنامه های 
ســفر خود به تربت جام، به همراه خادمیاران 
رضوی در محفل نورانی تالوت قرآن کریم که 
از سوی آستان قدس رضوی با همکاری شبکه 
قرآن و معارف سیما در محل مسجد محمدیه 

شهرستان برگزار شد، حضور پیدا کردند.

اهدای جهیزیه به زوج های 
جوان خراسان شمالی 

آستان: مسئول نمایندگی آستان قدس در 
خراسان شمالی از اهدای جهیزیه به زوج های 

نیازمند در اسفراین خبر داد.
محمــد اکبــرزاده در گفت وگو بــا خبرنگار 
آســتان نیوز در بجنورد، گفــت: به پنج زوج 
جوان و نیازمند اســفراینی جهیزیه از سوی 

دفتر آستان قدس رضوی اهدا شد.
مسئول نمایندگی آستان قدس در خراسان 
شمالی افزود: این جهیزیه شامل 14 قلم کاال 
از جملــه یخچال، فــرش، گاز رومیزی، پتو، 

سرویس مالمین و سرویس قابلمه است.
وی اظهار کرد: تمامی این وسایل به ارزش 64 
میلیون تومان بوده اســت.اکبرزاده همچنین 
از توزیــع نوشــت افزار بیــن 35 دانش آموز 
مستضعف و محروم اســتان خبر داد و بیان 
کرد: ارزش هر بسته 90 هزار تومان بوده که 

شامل کیف، دفتر، مداد رنگی و... است.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

 آستان هنر اسالمی در ســازه های بی نظیر و شگرف اماکن 
متبرکه، زیباترین و پرمعناترین نمادهای معماری را به نگاه هر 

بیننده ای تقدیم می کند.
آستان مقدس حضرت رضا)ع( که باغی از باغ های بهشتی و قبله 
اهل دل و ملجأ مؤمنان و شــیفتگان این امام همام از گذشته 
تاکنون بوده است، همواره در پی ارائه بدیع ترین و پرجاذبه ترین 
سازه ها و بناها در کمال زیبایی و شکوه بوده است. در کنار آن 
عالوه بر شکوه و عظمت معماری اماکن متبرکه آنچه در چند 
سال اخیر بیش از ســایر حوزه ها نسبت به آن توجه شده و با 
جدیت مضاعفی دنبال شده روی آوردن به مسائل فرهنگی در 
فضای عمومی کشور و جهان اسالم و برای تمام گروه های سنی 

و افراد مختلف است.
از آنجایی که بانوان نقش  های محوری و کلیدی در جامعه و 

خانواده ایفا می کنند و توجه به هویت و جایگاه آنان می تواند 
زنان مسلمان را از وادی سرگشتگی به سوی هویت حقیقی 
خویش رهنمون ســازد و تعالی جایگاه زن مسلمان انقالبی 
در عرصــه فردی، خانوادگی و اجتماعی را برای او به ارمغان 
بیاورد، با توجه به اینکه بیش از نیمی از زائران حرم رضوی را 
بانوان تشکیل می دهند آستان قدس رضوی برنامه ریزی های 
ویــژه ای برای فعالیت های فرهنگــی و عبادی آن ها در نظر 

گرفته است.
از جمله این اقدامات طرح ساخت رواق حضرت زهرا)س( در 29 
اسفند سال 95 بود تا بانوان به طور اختصاصی از ویژه برنامه های 
فرهنگی، عبادی و زیارتی بهره مند شــوند و مجموع رواق های 

مختص بانوان به عدد 11 برسد. 

 برای تعمیق، ترویج و تسهیل زیارت بانوان
ســاخت این رواق از زمان تولیت فقید آســتان قدس رضوی 
آیت اهلل واعظ طبســی و از سال 1387 آغاز شد و هشت سال 
زمان برد تا این پروژه توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

مطهر حضرت رضا)ع( تکمیل و به بهره برداری برسد. 
تبیین و تعالی هویت زن مسلمان انقالبی، افزایش مشارکت و 
ارتقای کمی و کیفی برنامه های ویژه بانوان زائر، نهادینه شدن 
سبک زندگی و سیره حضرت فاطمه)س( برای بانوان و تعمیق، 
ترویج و تسهیل زیارت بانوان زائر از جمله اهدافی بود که آستان 

قدس با ساخت این رواق به دنبال آن بود. 
هم اکنــون در این مکان برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی 

اجرا می شود که شامل برگزاری حلقه های معرفت ویژه بانوان 
در موضوعات اعتقادی، بیان احکام با محوریت بیان احکام بانوان 
به زبان فارســی و عربی، قــرآن و اذان، برگزاری نماز جماعت، 
قرائت زیارت، ترتیل و تدبــر در قرآن، محافل قرآنی، برگزاری 
ســخنرانی و گفتمان دینی با موضوع ســبک اسالمی و بیان 
سیره حضرت زهرا )س( است. در کنار این مراسم ، برنامه هایی 
همچون حلقه های معرفت و بیان آداب زیارت نیز ویژه کودکان 
و نوجوانان به دو زبان فارسی و عربی در نظر گرفته شده تا این 

گروه سنی نیز از خدمات این رواق استفاده کنند.
گفتنی است، در این رواق تمام خدمات رسانی به زائران اعم از 
کفشداری، نظافت و... توسط نیروهای افتخاری خواهر به زائران 
ارائه می  شود و مســئوالن اجرایی و خادمان این رواق را بانوان 

تشکیل می دهند.

 رواقی برای 7هزار بانوی زائر 
این رواق که ظرفیت پذیرش حدود 5 تا 7 هزار نفر از بانوان 
زائر را داراست در قســمت زیرین صحن آزادی و در ناحیه 
بست باب الســالم بین صحن کوثر و بست شیخ حر عاملی 
ساخته شــده است و 4 هزار و 700 مترمربع مساحت دارد، 
به گونه ای که مساحت خود رواق و غرفه های موجود در آن 
4هزار مترمربع و مساحت ورودی های اطراف آن هم حدود 

700 مترمربع است.
این رواق دارای دو ورودی اصلی از طرفین بست باب السالم است 
که هم از صحن آزادی و هم از بســت باب السالم به داخل رواق 
امکان ورود برای زائران را فراهم آورده، همچنین هر کدام از این 
ورودی ها دارای دو پله برقی و دو آسانسور است و هر کدام نیز 
دارای پله های ســنگی بوده که برای تردد و رفت و آمد زائران 

مورد استفاده قرار می گیرد.

خبر

h متبرک به نام حضرت زهرا
درباره یازدهمین رواقی که در حرم مطهر رضوی به بانوان زائر اختصاص یافته است 

جشن عید محمدی در حرم رضوی 

قاب رضوی 

حاشیه

»برترین آرزو«؛ کتابی برای معارف کاربردی
فیلم مســتند 30 دقیقه ای هفت روز 
در بهشت روایتی است از برگزاری یک 
اردوی تربیتــی، معرفتی و تفریحی که 
بر مبنای آمــوزش به همراه تفریح و با 
هدف معرفت افزایی برای قشــر جوان و 
نوجوان نخبه طراحی شده و در سه سال 
گذشته برای بیش از 4هزار و 500 جوان 
و نوجوان نخبه از سراســر کشور برگزار 

شده است.
نوجوانان منتخب در یک دوره فشــرده 
با محتوایی از منابع تولید شده از آرای 
بزرگان توسط این مجموعه اندیشه خود 
را ارتقا می دهند و با بهره مندی از حضور 
تمام وقت اســتادان و مربیــان در کنار 
خود با معارف توحیدی و اسالمی آشنا 
می شوند. کالس های فشرده و تدریس 
اســتادان نخبه گرچه با دشواری های 

آموزشــی همراه اســت اما بــه اذعان 
مخاطبان این دوره ها پاسخگوی بسیاری 
از شبهات آن ها نیز بوده است شبهاتی 
که هیــچ گاه از کالس هــای معارفی 
دوران تحصیل پاسخی مناسب برای آن 

دریافت نکرده اند.
محتوای ارائه شده در این اردوها با عنوان 
کتاب های هفت  جلدی معارف کاربردی 
»برترین آرزو« با زبانی روان برای قشر 
جوان و نوجــوان و طبق مبانی مرحوم 
عالمه طباطبایی تهیه و تألیف شده است 
که این کتاب ها چندی پیش به حضور 
رهبر معظم انقالب تقدیم شد و ایشان 
در دیدار عوامــل برگزاری این اردوها و 
دست اندرکاران تولید این کتاب ها ضمن 
تفقد و تأیید مسیر انتخاب شده بیانات و 

رهنمودهایی داشتند.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید 

خادمان بارگاه رضوی این روزها در تدارک برگزاری جشن  های والدت پیامبر اکرم )ص( و امام صادق)ع( هستند



 معارف/ سید مصطفی حسینی راد  رسول گرامی اسالم)ص( 
به عنوان خاتم االنبیا و اشرف المرســلین، بر قله انسانیت ایستاده و 
شــخصیت نورانی آن حضرت که فردا سالروز میالد با برکت ایشان 
اســت، شخصیتی اســت که جزء به جزء قابل مطالعه و الگوگیری 
اســت. قرآن کریم نیز بر این موضوع تأکید دارد و ایشان را صاحب 
»ُخلق عظیم« معرفی می کند و البته »اسوه حسنه« برای انسانیت 

و مؤمنان راستین.
در آســتانه میالد مســعود پیامبر خاتم)ص( مناسب دیدیم درباره 
چگونگی الگو بودن شــخصیت ایشان از دیدگاه قرآن کریم، بیشتر 
بیندیشــیم. به همین منظور با حجت االســالم والمسلمین مهدی 
زمانی فرد، اســتاد دروس خارج فقه و اصول، تفسیر و فلسفه حوزه 

علمیه خراسان به گفت و گو نشسته ایم.

 در آیه شــریفه »لََقد کان لَُکم فی َرســوِل اهلل اُســوٌه 
َحســنه...« قرآن کریم، مؤمنان را بــه پیروی و الگوگیری 
 از رســول اکرم)ص( دعوت می کند و پیامبر اکرم)ص( را 
»اسوه حسنه« لقب می دهد؛ از این آیه شریفه چه مطالبی 

استنتاج می شود؟
از این آیه، ســه مطلب اساسی می توان برداشت کرد؛ نخست اینکه 
انســان همواره برای موفقیت در زندگــی نیاز به یک الگوی موفق 
دارد تا بتواند در مسیر درست حرکت کند و به موفقیت برسد. اگر 
انسان در زندگی الگو نداشته باشد گرفتار تناقض ها و پراکندگی ها 
می شــود و به نتیجه نمی رسد. حاال پرسش این است که آیا انسان 
می تواند برای خودش مدل ســازی کند یا نه بهتر اســت الگوهای 
موفق را پیش چشــم قرار دهد؛ همچنین این الگوهای موفق را از 
کجا باید بگیرد و پیدا کند؟ حتی در امور مادی هم فرض بفرمایید 
کسی وارد بازار می شود و می خواهد به یک تاجر موفق تبدیل شود. 
چنیــن فردی چاره ای ندارد جز اینکه ببیند تاجران بزرگ و موفق 
در بــازار چه راهی را طی کرده اند و از آن هــا الگو بگیرد تا بتواند 
به موفقیت نزدیک شــود. این فرد بر سر سفره آماده تجربیات آن 
بزرگ نشسته و راه خودش را کوتاه کرده است. در غیر این صورت 
نیاز به آزمون و خطای فراوان اســت و فرد باید آن قدر ســرش به 
ســنگ بخورد تا شاید به نتیجه برسد یا نرســد و یا اینکه سقوط 
کند و از بین برود. کودک هم وقتی به مدرســه می رود، معلم به او 

سرمشق می دهد و او نوشتن را یاد می گیرد.
بنابراین در تمام امور اجتماعی و فردی باید به افراد موفق نگاه کرد 
و از آن ها الگو گرفت تا بتوان سریع تر به نتیجه رسید. مولوی بلخی 

در این باره می گوید:
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد

هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هیچ حلوایی نشد استاد کار
تا که شاگرد شکرریزی نشد

 این الگو در بین اهل ایمان و کسانی که در پی پیشرفت 
معنوی هستند چگونه پیدا می شود؟

بلــه؛ به فرموده قرآن، بهترین الگو در بُعد ایمانی و زندگی معنوی، 
رسول خدا)ص( است. باید ببینیم آن حضرت خوردن و خوابیدنش 
چگونه بود، تعامالت اجتماعی ، جنگ و صلحش چگونه بود و با چه 
کیفیتی زندگی می کرد. امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغه، بسیار بر 
این موضوع تأکید دارند که یگانه راه رســیدن به سعادت، ابتدا به 
راه پیامبر)ص( اســت. حضرت می فرمایند: »َفَتأسَّ بَِنبِیَّک األَطَیِب 

األطَهِر«.
در زندگــی پیامبر اکرم)ص( آن قدر الگو برای ما فراوان اســت که 
برای بیان آن روزها و ســاعت ها وقت نیاز است. الگوهایی که برای 
همیــن زندگی امروز ما در دوران مدرن هم کارایی عالی دارد و ما 

را به آرامش دنیوی و سعادت اخروی می رساند.

برسیم به نکته دومی که از آیه شریفه برداشت می شود...
بله؛ مطلب دوم در این آیه شــریفه این اســت که می فرماید به دو 
گونه می توان از رســول خدا)ص( الگو گرفــت؛ خوب دقت کنید 
چون این بحث بسیار مهم است! قرآن می فرماید رسول خدا »اسوه 
حسنه« است؛ باید دید »حســنه« در اینجا یعنی چه؟ الگوگیری 
باید در تمام زوایا و جوانب زندگی رســول اکرم)ص( باشــد نه به 
صورت ناقص، سلیقه ای و انتخابی! اکنون در جهان اسالم مشکالت 
زیادی را در میان فرقه هایی داریم که مدعی هستند از سنت پیامبر 
پیروی می کنند. یک نمونه اش همین وهابیت؛ شــما بروید مسجد 
نبوی و رفتار این ها را ببینید. راه و روش پیامبر اکرم)ص( آن است 
که اهل بیت ایشــان برای ما معین کرده اند و این ســیره است که 
مورد تأکید و تأیید قرآن کریم و شخص رسول گرامی اسالم)ص( 
اســت. نمی توانیم به قول قرآن کریم »نُؤِمُن بَِبعض و نَکُفُر بَبعض« 
باشــیم و هر جا که سیره حضرت را دوســت داریم بگیریم و بقیه 
را رها کنیم! این شــاید نامش الگوگیری از پیامبر)ص( باشد ولی 
دیگر »اســوه حسنه« نیست. اسوه حسنه وقتی شکل می گیرد که 
اســوه بودن در تمامی جوانب و جهات باشد. مگر نه این است که 
عده ای در جهان اســالم ســر انســان های بی گناه را به اسم سنت 
پیامبر می برند و می گویند ما پیرو پیامبر اسالم)ص( هستیم. شعار 
روی پرچم داعش چیست؟ این الگوگیری نادرست و خودخواهانه 
تبدیل به مصیبت جهان اســالم شده و بزرگ ترین ضربه ها را به ما 
می زند. آیه شریفه تأکید می کند که اسوه »حسنه«؛ نه این الگویی 
که وهابیــت و داعش از پیامبر)ص( ارائــه می دهند و جهان را از 

اسالم منزجر می کنند.

 مشکل و نقطه انحراف این ها چیست و از کجا آغاز می شود؟
قرآن کریم در آیه 189 سوره بقره می فرماید: »لَْیَس الِْبُرّ بَِأْن تَْأتُوا 
الُْبُیوَت ِمــْن ُظهوِرَها َولَِکَنّ الِْبَرّ َمِن اتََّقی َوأْتُــوا الُْبُیوَت ِمْن أَبَْوابَِها 
َواتَُّقوا الَلَ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن«. وقتی می خواهید وارد خانه ای شــوید از 
پشــت یا از دیوار خانه وارد نشوید، بلکه باید از در خانه وارد شوید 

و تقوای الهی داشته باشید. پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »أَنَا َمِدیَنُه 
الِْعلِْم َو َعلِيٌّ بَابَُها َفَمْن أََراَد الِْعلَْم َفلَْیْأِت الَْباَب«؛ یعنی من شــهر علم 
هســتم و علی)ع( دِر این شهر اســت و هر کسی بخواهد وارد این 
شهر شود باید از دِر آن یعنی از سمت وجود مقدس امیرالمؤمنین و 
اهل بیت)ع( وارد شــود نه راه دیگری. اسوه حسنه آنجایی است که 
رسول خدا)ص( را با نگاه اهل بیت)ع( ببینیم نه با عینک های تیره 

و تار و خراب خودمان!
ما نبایــد از دریچه نفس خودمان پیامبــر)ص( را تجزیه و تحلیل 
کنیم و ســنت رســول الل)ص( را با ادراکات ضعیِف ناقِص محدوِد 
خودمــان ببینیم، بلکه بایــد با نگاه برتر و الهــی اهل بیت)ع(، به 
زندگی آن حضرت بنگریم و آن حضرت را بشناســیم. آن هایی که 
حقیقتاً و به تصریح قرآن کریم در آیه مباهله، نفس و جان رســول 

خدا)ص( بودند.

و نکته سوم مورد تأکید شما در آیه شریفه 21 سوره احزاب؟
مطلب سوم این اســت که باید دید چه کسانی می توانند این اسوه 
حســنه را به عنــوان الگوی جامع و کامل خود قــرار دهند؟ قرآن 
کریم در همین آیه می فرماید کســانی که سه ویژگی داشته باشند 
و بدون این ســه ویژگی نمی تــوان حداکثر بهره را از وجود مقدس 
رسول الل)ص( برد؛ اول: »لَِمن کان یَرجو اللَ« یعنی کسی که امید 
به خدا داشته باشد. چه کســی امید به خدا دارد؟ کسی که آن به 
آن در زندگــی دنبال ُقرب الهی اســت و می خواهد به خدا نزدیک 
شــود. انسان ها دو گروه هستند؛ یکی به دنبال تمتعات مادی یعنی 
خوردن و خوابیدن و شــهوات است و دیگری کسی است که هدف 
دارد و هدفش رســیدن به خداست و برای رســیدن به این هدف 
مقدس، »امید« دارد. خوردن و خوابیدن چنین کسی برای رسیدن 
به خداســت. صبح با عشق خدا از خواب برمی خیزد و با عشق خدا 
به دنبــال کار و روزی می رود و با عشــق به خدا نفس می کشــد 
و بــا مردم و خانــواده اش تعامل دارد. »ُقْل إَِنّ َصالتي  َو نُُســکي  َو 
ِ َرِبّ الْعالَمیَن«. چنین کســی موفق می شود از   َمْحیاَي َو َمماتي  لِلَ

پیغمبر اکرم)ص( به صورت کامل الگو بگیرد. مصداق بارز این افراد 
ائمه طاهرین)ع( و در درجات پایین تر اصحاب برجسته پیامبر مانند 
جناب سلمان فارسی هستند که پیامبر)ص( درباره ایشان فرمودند: 

»سلماُن مّنا اهُل البیت«. 
اما ویژگی دوم؛ »َوالیوَم االِخِر« یعنی کســی که امید به روز قیامت 
داشــته باشد. ما معموالً ترس از روز قیامت داریم ولی آیه می گوید 
امید به روز قیامت داشــته باشید! این حالت ترس از قیامت را باید 
تبدیــل به امید کنیم. این امید در ادامه همان امید اول یعنی امید 
به خداســت؛ چنین فردی می داند آن چیزی که در دنیا به دنبالش 
می دویــد در روز قیامت به طور کامل به آن می رســد. ترس از روز 
قیامت به دلیل این اســت که انسان با خدا فاصله دارد وگرنه کسی 
که عاشق خداست و امید به لقای او دارد، در انتظار فرارسیدن روز 
قیامــت و لقاءالل و حیات جاودان الهی اســت. حضرت علی)ع( در 
خطبه ای می فرمایند: »والل اُنس پســر ابیطالب به مرگ بیشــتر از 
انس طفل به شیر مادر است« و این نشانه کسی است که زندگی اش 
با غفلت نبوده بلکه مانند اصحاب سیدالشهدا)ع( در روزی که مرگ 
و شــهادت آن ها در راه خدا قطعی و حتمی اســت، خوشحالند و با 

یکدیگر مزاح و شوخی می کنند.
اما ویژگی سوم؛ »َو َذَکَر اللَ کثیراً« کسی که زیاد به یاد خدا باشد. 

چنین کسی می تواند بهترین سرمشق را 
از رسول خدا)ص( بگیرد.

 فرمــول این »زیاد بــه یاد خدا 
بودن« که بســیار امر مهمی است و 
راه نجات انسان هم هست، چیست؟

فرمول این مسئله یک حرف است و بیش 
نیســت! آن هم احساس »فقر« در درگاه 
خداوند است. اگر انسان احساس کند فقیر 
اســت و با خود بگوید من هیچ چیزی از 
خــودم ندارم و لحظه بــه لحظه از ناحیه 
خداونــد به من فیض زندگی می رســد، 
چنین انسانی نمی تواند به یاد خدا نباشد. 
اگر انســان، مرکز هســتی را بشناسد و 
درک کند کــه »یا اَیُّها الّناُس أُنُتُم الُفَقراُء 
اِلــی الل َواللُ هَوالَغنــیُّ الَحمید« و بداند 
که هیچ چیزی از خــود ندارد و مالکیت 
هیچ چیزی اصالتاً از آن او نیســت و این 
مالکیت لحظه به لحظه از ناحیه خداوند به 
او اعطا می شود، آن وقت از یاد خدا غافل 
نمی شود. قرآن کریم درباره مسئله »ذکر« 
و »ذکر کثیر« تأکیدهای بســیار زیادی 
دارد و این مسئله در زندگی انسان بسیار 

مهم است.
بنابراین احســاس فقر در درگاه خداوند بســیار مهم است و اینکه 
شــنیده اید پیامبر اکرم)ص( فرمودند »الَفقُر َفخری« همین فقر به 
درگاه خداوند اســت، یعنی فقر وجودی و این را نباید با فقر مادی 
اشــتباه کرد. درســت مانند طفلی که خودش را نســبت به پدر و 
مادرش وابســته و فقیر می بیند و اگر لحظه ای از آن ها جدا شــود 
گریه و زاری می کند و تا آن ها را می بیند ساکت می شود. ما هم باید 
چنین حالت فقر و وابستگی نسبت به خداوند متعال داشته باشیم.

بنابراین و به خصوص در این روزها باید تالش کنیم مطالعه خود را درباره 
شــخصیتی که واالترین شــخصیت عالم و به فرموده قرآن کریم »اسوه 
حسنه« برای مؤمنان و انسانیت است بیشتر کنیم و از ریزترین جزئیات 
زندگی آن حضرت که مصداق بارز »حیات طیبه« است درس و الگو بگیریم؛ 

چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی.

بررسی مفهوم »اسوه حسنه« در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمین مهدی زمانی فرد

فرمـول نجات انسـان

 اسوه حسنه وقتی 
شکل می گیرد 

که اسوه بودن در 
تمامی جوانب و 

جهات باشد. مگر نه 
این است که عده ای 
در جهان اسالم سر 

انسان های بی گناه 
را به اسم سنت 

پیامبر می برند و 
می گویند ما پیرو 
پیامبر اسالم)ص( 

هستیم؟

بــــــرش
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  هر شیعه ای باید این را بداند  بررسی ذکر نام پیامبر اسالم a در تورات و انجیل در گفت وگو با پژوهشگر حوزه ادیان

چرا شیعه »جعفری« هستیم؟محمد a پیامبر موعود
 معارف/مریم احمدی شیروان  موضوع بشارت  کتاب های 
مقدس در خصوص ظهور پیامبری در آخرالزمان نزد جویندگان 
حقیقت، موضوعی جذاب و تأثیرگذار است. بحثی که بسیاری 
از جریان های افراطی مانند وهابیت نیز ســعی در پنهان کردن 
واقعیت آن دارند و از درِ خشونت به عرصه های فکری و اعتقادی 
ورود پیدا می کنند. بسیاری از دانشمندان و مفسران کتاب های 
مقدس نیز بارها اعتراف کرده اند در کتاب مقدس آن ها بشارت 
آمدن منجی عالم بشــریت آمده است. بشارت هایی که بر هیچ 
فردی انطباق پیدا نمی کند جز پیامبر گرامی اسالم.دکتر ابوالفضل 
روحی، مدیر گروه ادیان و کالم دایره المعارف قرآن کریم و محقق 
مؤسسه امام خمینی)ره( که تحقیقات بسیاری در ادیان و مذاهب 
دیگــر در مورد ظهور منجــی دارد، از نشــانه های وعده ظهور 

پیامبر)ص( در کتب آسمانی می گوید.

 بارقلیط پیامبر وعده داده شده در انجیل
دکتر ابوالفضل روحی با بیان اینکه برای بشارت تولد پیامبر)ص( 
سه دسته گزارش وجود دارد، می گوید: بخشی از این گزارش ها در 
عهد عتیق و منبع اصلی یهودیان است. آنجا کلمه  پراکتیلوس آمده 
که در زبان یونانی معادل پســندیده و محمد به زبان عربی است. 
همین طور آمده که پیامبــر)ص( از کوهی به نام کوه فاران به پا 
می خیزد. این کوه همان کوه نور است که غار حرا در آن وجود دارد. 
بنابراین هم اسم با پیامبر سازگاری دارد، هم با خاستن پیامبر)ص( 
از کوه حرا تطابق دارد و هم اینکه مردم را به سمت عدالت هدایت 
می کند.او اضافه می کند: در عهد جدید هم که مربوط به مسیحیت 
است این سند قوی تر می شود. در هفت جا، واژه فارقلیط و بارقلیط 
آمده است. در قاموس، کتاب مقدس عبری زبانان این دو کلمه به 
معنای احمد و محمد تعبیر شــده است. روایات متعددی نیز در 

مجامع روایی داریم به این مضمون که اسم پیامبر اسالم)ص( در 
آسمان ها احمد و در زمین محمد است.این پژوهشگر حوزه ادیان 
عنوان می کند: عالوه بر این موارد، در انجیل برنابا که در کاوش های 
اطراف فلســطین یافت شده به موارد دقیق تری اشاره شده است. 
گفته شده محمد)ص( پس از عیســی می آید، از او 12 نسل به 
وجــود آمده و یک دختر به یادگار می ماند... اگر این موارد را کنار 
هم بگذاریم متوجه می شویم در انجیل برنابا مشخصات فارقلیط و 

بارقلیط دقیقاً با پیامبر گرامی اسالم تطابق دارد.

 راهبان و احبار آمدن پیامبر اسالم)ص( را نوید داده اند
دکتر روحی به آیه 6 سوره صف نیز اشاره کرده و توضیح می دهد: 
در این آیه آمده است: »َو إِْذ قاَل ِعیَسی ابُْن َمْریََم یا بَِنی إِْسرائِیَل 
راً  قاً لِما بَْیَن یََدیَّ ِمَن التَّْوراهِ َو ُمَبشِّ ِّی َرُســوُل اللِ إِلَْیُکْم ُمَصدِّ إِن
بَِرُسول یَأْتِی ِمْن بَْعِدی اْسُمُه أَْحَمُد«، یعنی  ای بنی اسرائیل! من 
فرستاده خدا به ســوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده 
توراتی هســتم که پیش از من فرستاده شده و بشارت دهنده به 
رســولی که پس از من می آید و نام او احمد اســت. پس حتماً 

چنین اتفاقی افتاده است. این آیه ما را هدایت می کند که در منابع 
یهودی و مسیحی به دنبال پیدا کردن نام پیامبر اسالم باشیم.

مدیر گروه ادیان دایره المعارف قرآن کریم بیان می کند: در اسناد 
غیر کتاب مقدس یهودیان و مســیحیان مــوارد فراوانی وجود 
دارد که برخی از راهبان مســیحی یا احبار یهودی آمدن پیامبر 
اسالم)ص( را به مخاطبان خود نوید داده اند. قرآن مجید نیز خود 
در آیه 157 سوره اعراف به آن اشاره کرده است. »یجدونه مکتوبا 
عندهم فی التوراه و االنجیل« یعنی پیامبر را به صورت نوشــته 
شــده در تورات و انجیل یافته بودند. یا در آیه 146 سوره بقره 
آمده: »یَْعِرُفونَُه َکَما یَْعِرُفوَن أَبَْناَءُهْم« یعنی مانند بچه هایشــان 
پیغمبر)ص( را می شناختند که مثال معروف آن مالقات راهب 
بزرگ مسیحی در مســیر بین مدینه و شام و بیان ویژگی های 

پیامبر)ص( و نشانه ها و اثر نبوت در آن حضرت است.

 تحقیقات در متون مقدس به پایان نرسیده است
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان تأکید می کند: اسناد تاریخی 
یهودی ها و مسیحیان می تواند به کمک آمده و ثابت کند شخص 
موعود و وعده داده شده، پیامبر گرامی اسالم است. آنچه در باب 
پیامبر موعود گفته شده تحقیقاتی بوده که تا کنون انجام شده 
است. این به آن معنا نیست که تحقیق برای یافتن اسنادی که 
بتواند نبوت پیامبر گرامی اسالم را در منابع یهودی و مسیحی 
ثابت کند، به پایان رسیده است. باید آیندگان و حتی اندیشمندان 
حاضر، با واژه شناســی و تحقیقات در متــون مقدس به ویژه در 
کتاب تلمود که از آن به عنوان تورات شــفاهی یاد می شود و از 
کتاب های اصلی یهودیت است، نشانه های جدیدتری را پیدا کنند. 
نشانه هایی که همگی بیان می کند پیامبر گرامی اسالم، پیامبری 
است که در کتاب های آسمانی به ظهور او وعده داده شده است.

 معارف  امام صادق)ع( 17 ربیع االول ســال 83 هجری قمری 
در مدینه متولد شدند. یکی از پرسش هایی که مطرح می شود این 
است که اگر ما امامان پیش از امام جعفر صادق)ع( را قبول داریم، 
پس چرا شیعه جعفری شده ایم؟ مرکز مطالعات و پاسخگویی به 

شبهات حوزه علمیه قم این چنین می نویسد:
شــیعه یعنی یاران و پیروان و تابعیــن یک نفر یا چند نفر و در 
اصطالح به افرادی گفته می شود که از امام علی)ع( پیروی کرده 
و آن حضرت را خلیفه بالفصل پیامبر)ص( می دانند. بر این اساس 
شیعه دو معنی عام و خاص دارد؛ معنی عام آن به عموم پیروان 
علی بن ابیطالب)ع( و معتقدین به خالفت و زمامداری بالفصل 
آن بزرگوار پس از پیغمبر خاتم)ص( گفته می شــود و شیعه به 
این معنی در طول تاریخ و با گذشت ایام به گروه ها و شعبه های 
متعدد تقسیم شد، مثل شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی و دیگر فرق 
و گروه ها.اما شــیعه به معنی خاص به افرادی اطالق می شود که 
عالوه بر اینکه به امامت و جانشینی بالفصل امام علی)ع( پس از 
رحلت پیامبر)ص( اعتقاد دارند، به امامت 11 فرزند آن حضرت نیز 
معتقد هستند و به این گروه شیعه اثنی عشری، امامیه و جعفری 

مذهب نیز اطالق می شود.
پیدایش شیعه و اطالق این نام به گروهی خاص از پیروان علی)ع( 
براساس روایات و گزارش های تاریخی به دوران زندگی و حیات 

حضرت محمد)ص( برمی گردد.
جابر بن عبدالل انصاری، صحابی رســول مکرم اسالم)ص( نقل 
می کند: ما در خدمت پیامبر)ص( بودیم. علی بن ابیطالب)ع( وارد 
شد،؛ آنگاه پیامبر)ص( با اشاره به علی)ع( فرمودند: »و الذی نفسی 
بیده ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه«؛ سوگند به کسی که 
جانم در قبضه قدرت او است، همانا این مرد )علی( و پیروانش در 
روز قیامت البته از رستگاران خواهند بود. در جای دیگر می فرماید: 

یا علی تو و شیعیانت در بهشت هستید.

اما چرا به جعفری، شیعه جعفری یا مذهب جعفری اطالق شده 
اســت؟ در این زمینه باید گفت پــس از رحلت پیامبر)ص(، در 
دوره خالفت خلیفه دوم نوشــتن حدیث و حتی نقل آن ممنوع 
شــد و این عمل حدود 100 ســال ادامه یافت تا اینکه در زمان 
امامــت امام باقر)ع( که در ایام خالفت عمر بن عبد العزیز اموی 
بود، ممنوعیت کتابت و نوشــتن حدیث برداشته و از طرفی هم 
به خاطر درگیری خالفت به مسائل دیگر، فرصت مناسبی برای 
امام باقر)ع( و شاگردان ایشان ایجاد شد تا اخبار و روایات وارد شده 
از پیامبر)ص( و دیگر امامان را جمع آوری و توســعه دهند؛ این 
امر در دوره امام صادق)ع( به اوج خود رسید، یعنی در سال های 
114 تــا 148 هجری و زمان حیات امــام صادق)ع( پایه فکری 
نظام تشــیع که در دوران پیامبر)ص( و ائمه پیشین طرح ریزی 
شــده بود، مستحکم شد.امام صادق)ع( از فرصت بدست آمده و 
سیاسی مناســب موجود که در نهایت موجب انتقال خالفت از 
امویان به عباسیان شد و با مالحظه نیاز جامعه و آمادگی اجتماعی 
دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش امام باقر)ع( را گرفت و حوزه 
علمی وســیعی به وجود آورده و رشته های مختلف علوم عقلی 
 و نقلی آن روز را به شــاگردان بزرگی همچون هشام بن حکم، 

محمد بن مسلم، جابر بن حیان و... آموخت که عالوه بر استحکام 
پایه اعتقادی شیعه موجب توسعه و گسترش آن هم شد.

این در حالی بود که در این دوره مذاهب اهل ســنت نیز در حال 
شکل گیری بود، پس در حقیقت گام دوم در بنیان گذاری مکتب 
را امام صادق)ع( برداشت؛ مکتبی که پایه های اولیه آن در زمان 
پیامبر)ص( و ائمه پیش از امام صادق)ع( برداشته شده بود، لذا به 
خاطر اهتمام امام صادق )ع( در گســترش و اشاعه فقه و عقاید 

شیعه این مذهب به نام آن حضرت مزین شده است.
عصر امامت امام صادق)ع( نقطه عطفی در نهضت تشیع و زمانی 
بسیار حساس برای این مکتب بوده است؛ چرا که دوره ای است 
که مکاتب و مذاهب مختلف در شرف شکل گیری بودند؛ از طرفی 
مذاهب اهل ســنت و از طرفی گروه خوارج، مرجئه، قدریه و نیز 
گروه های منشعب شــده از شیعه مثل کیسانیه و دیگر گروه ها 
درحال تشکیل و یا فعالیت بودند؛ بنابراین برای تفکیک این مذهب 
از مذاهب دیگر، پیروان این مکتب که در مکتب جعفری و حوزه 
درس آن حضرت تربیت یافته بودند، به این نام شهرت یافتند، چرا 
که اطالق شــیعه در دوره امام صادق)ع( معنای وسیعی داشت.

بنابراین در زمان امام صادق)ع( آن حضرت با تربیت شاگردان و 
فرستادن آن ها به مناطق دیگر و جمع آوری، تدوین و استحکام 
بخشیدن به عقاید و فقه تشیع و نشر آن توسط شاگردان تربیت 
یافتــه و نیز برای تفکیک از دیگر فرقه ها و گروه هایی که در این 
دوره فعالیت داشتند، شریعت اســالم و آیین محمدی)ص( در 
چهره مذهب تشیع که همزمان با پیامبر)ص( شکل گرفته بود، 
شکل و انســجام فکری محکم تری یافت و طرفداران آنان به نام 
شیعه امامی و شیعه جعفری شــهرت یافته و امام صادق)ع( به 
رئیس مذهب مشهور شد و فقه شیعه امامی را منسجم ساخت؛ 
بــه عبارت دیگر مذهب اهل بیت به نام مذهب جعفری معروف 

شده است.

دیدگاهگفتوگو

وحدت چیزی جز عشق ورزیدن به انسانیت نیست»محمد« پرطرفدارترین نام در جهان
 معارف/فروغ طاهری  بیش از هزار و 400 ســال پیش در 
چنین ایامی، صــدای قدم مبارک مولودی آمد که بهانه خلقت 
است. کسی که اهل آسمان او را »احمد« و زمینیان به »محمد« 
می شناسند. نامی مبارک که هر چند در میان اعراب معروف بود، 
اما تا آن زمان کمتر کسی به آن نامیده شده بود. بی شک وقتی 
عبدالمطلب این اســم را برای فرزند خود انتخاب می کرد الهام 
غیبــی در برگزیدن آن بی دخالت نبود و نامی را بر او گذاشــت 
که مشتق از اســم خدا و به معنای ستوده است. پیامبر بزرگی 
که ابوالقاســم و ابوابراهیم کنیه و رسول الل، نبی الل، مصطفی، 
محمود، امین، خاتم، مزمل، مدثر، نذیر، بشیر، مبین، کریم، نور، 
رحمت، نعمت، شاهد، مبشر، منذر، مذکر، یس، طه  و... همه از 
القاب او هســتند. نامی که تمام مســلمانان عالم آن را بزرگ و 
محترم شمرده و بر نامیدن فرزندان خود به آن مباهات می کنند.

»محمد« نامی اســت که پس از این همه سال، هنوز هم جزو 
نخستین انتخاب های خانواده ها برای نامیدن فرزندان است تا از 
خیر و برکت آن بهره مند شــوند؛ آن هم در زمانه ای که انتخاب 
اسم برای کودکان دســتخوش تغییرات بسیاری شده و برخی 
خانواده ها تالش می کنند خاص ترین اسم ممکن را بر فرزند تازه 
متولد شده خود بگذارند. آن هم نام هایی که با شنیدن برخی از 
آن ها باید جنســیت کودک را حدس زد. اما »محمد« در صدر 
نام های اعالم شده توسط سازمان ثبت احوال است. انتخابی که 
شناسنامه فرهنگی اعتقادی پدر و مادر است و از سالمت و ُحسن 

انتخاب آن ها حکایت می کند.

البته صدرنشــینی نام »محمد« مربوط به امســال و پارســال 
نیســت. دقیقاً از چهارمین روز زمستان 1297 هجری شمسی 
که نخســتین شناسنامه ایرانی توســط اداره کل سجل احوال 
دارالخالفه مستقر در بلدیه تهران صادر شد تا به امروز و براساس 
آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور، این نام در باالترین جایگاه 

فهرست اسامی انتخابی خانوارهای ایرانی قرار دارد.
اما جالب اینجاست که بدانید این نام نه تنها در کشورمان که در 
تمام دنیا صدرنشین است. طبق آماری که چندی پیش روزنامه 
اســپانیایی ای بی سی منتشر کرده بیش از 150 میلیون نفر در 
جهان نام »محمد« دارند. این نام که برگرفته شده از اسم پیامبر 
اسالم)ص( است هم اکنون بیشترین فراوانی را در میان اسامی 

مورد استفاده در جهان دارد.
براساس آخرین بررســی های این روزنامه، محمد در پاکستان، 
هند و بنگالدش بیشــترین فراوانی را دارد؛ در ترکیه به شــکل 
 ،Mamadou در آفریقــا ،Meho در بوســنی ،Mehmet
در آلبانــی بــه ســه شــکل Mahommed،Mehmed و 
Mahomet در زبــان التیــن Mahometus و در زبــان 
اسپانیولی Mahoma نوشته و تلفظ می شود. همه این اسامی از 

نام محمد برگرفته شده اند.
ضمن اینکه بر اســاس گزارش رسمی دفتر آمار ملی انگلستان 
»محمد« نام پیامبر عظیم الشأن اسالم، در صدر نام های محبوب 
برای نوزادان پسر در انگلیس و کالنشهر لندن بوده است. روزنامه 
دیلی تلگراف چاپ لندن در گزارشــی »محمــد« را رایج ترین 

و محبوب ترین نام در میان مســلمانان انگلستان معرفی کرد. 
همچنین پیش از این منابع دولتی انگلیس اعالم کردند این اسم 
در بررسی های اولیه در رتبه 23 فهرست اسامی گذاشته  شده بر 
نوزادان قرارگرفته، اما پس از جمع آوری 14 نوع نوشتن آن، در 

رتبه 2 قرار گرفت. 
»محمد« بیشترین فراوانی را در جهان دارد و عالوه بر کشورهای 
پرجمعیت مسلمان، شماری زیادی از کشورهای غیرمسلمان هم 

از این نام استقبال کرده و آن را روی فرزندان خود می گذارند.
به عنوان مثال »محمد« در برخی مناطق فرانسه پرطرفدارترین 
نام است و در انگلیس و اسپانیا هم در رتبه ششم پرطرفدارترین 
اسامی قرار دارد. »محمد« بیشترین و پرطرفدارترین نام در میان 

مسلمانان و تمام مردم جهان است.

 علی محمدزاده  هفته وحدت هرساله فرصت بیان دیدگاه ها 
و نظریات مختلف در باب الزامات و شیوه های وحدت آفرینی 
است که بی شــک صاحبنظران دینی حرف های قابل تأملی 

می زنند.
اما جدا از تمام اظهارنظرهای تخصصی و پرمعنی می خواهیم 
در ادامه به زبانی ســاده و اندکــی عامیانه به وحدت نگاهی 
بی پیرایه داشته باشــیم که به نظر می رسد عالوه بر زندگی 
اجتماعی، در حوزه فردی هم می توان گفت گمشــده بشــر 

امروزی است.
بنابراین بی هیچ مقدمه چینی نام این گمشده وحدت بخش را 
عشق ورزیدن می گذاریم؛ چراکه با نگاهی به تمام ادیان الهی 
می بینیم یکی از پایه های اصلی دینداری، عشــق ورزیدن به 
خالق است؛ ولی همواره تأکید شده راه رسیدن به حب خدا در 
گام اول عشق به خود است؛ البته آن جنبه خود بشری که خود 
را مخلوق خدایی می داند که آفریده شده تا به همه چیز مهر 

بورزد و از آسیب رسانی به هر شکلی پرهیز نماید.
دین اســالم کامل ترین دین الهی اســت و در آموزه های آن 
می توان دستورات مؤکد فراوانی از دوست داشتن انسان فارغ 
از هر دسته بندی را یافت؛ یکی از نمادهای عملی این دوستی 
عدالت اســت، چراکه اگر عدالت معیار رفتار هر فردی باشد 
بی تردید نه راضی خواهد شد کسی به وی آسیبی برساند و نه 

راضی می شود به دیگری آسیب برساند.
در دیگر ادیان الهی هم عدالت پایه دینداری شناخته می شود، 

به طور مثال در انجیل آمده اســت: »خوشــا به حال آنان که 
گرسنه و تشنه عدالتند، از آن رو که سیر نخواهند شد« که به 
زبانی ساده بیانگر تأثیر عدالت خواهی در دینداری است؛ چراکه 
با کنار هم قرار دادن همین نکات به ظاهر ساده و اولیه می توان 

به قواعد رفتاری ضروری دست یافت.
یکی از بزرگان دینی هم در تفسیری ساده از دستورات الهی 
در قرآن در باب عشق ورزیدن و محبت کردن می گوید: محبت 
به مردان فضیلت و کمال و قهرمانان، در واقع محبت به کمال 
خود است )چون شــخص خود را وابسته و فردی از این نوع 
می داند( و چون محبت، از مظاهر محدود و ناپایدار گذشــت 
و به مرتبه اعال رسید، به صورت پرستش درمی آید که همان 

سزاوار کمال مطلق و غنی بالذات است.
حال با در نظر گرفتن این نکات اگر بخواهیم اندکی ساده تر به 
موضوع وحدت بپردازیم می توان گفت اگر بشر امروزی اندکی 
از جاه طلبی های مادی خود را کم کند و به قاعده عشق ورزی 
و محبت به همنوع خود پایبند باشد، بی شک نه شاهد وقوع 
جنگ هــای خونین خواهیم بود و نه دیگر خبری از توهین و 
تخریب خواهد بود.اگر باور داشــته باشیم عشق و مهرورزی 
است که آدمی را شایسته پرستش می کند، بی شک کینه توزی 
را فراموش خواهیم کرد و به بهانه هایی چون ملیت، نژاد، دین و 
مذهب دیوار مرزهای خودی و غیر خودی را بلندتر وعریض تر 

نخواهیم کرد.
اگــر عاشــق خالــق و مخلوقات او باشــیم دیگر مشــوق 

کودک کشــی های عده ای نخواهیم شــد که خــود را معیار 
دینداری و خداپرستی بر زمین می دانند و حامی جنگ افروزانی 

نخواهیم شد که خود را ناجی بشریت می دانند.
آری؛ تنها با عمل واقعی به همین دســتور ســاده الهی برای 
دوست داشتن دیگران )حتی خطاکاران( می توان بهانه هر نوع 
آســیبی به بشریت و دیگر مخلوقات خداوند را از همان هایی 
گرفت که قــدرت و فلســفه بودنشــان در هراس آفرینی و 

اقتدارگرایی حتی به نام دین است.
پس بیایید وحدت را با معیار عاشق شدن پایه گذاری کنیم و 
ابتدا عاشق خود الهی خودمان باشیم و کاری کنیم که دیگران 
هم با هر دین و ملیتی در برابر مهرورزی ما راهی جز عشــق 

ورزیدن به ما نداشته باشند.

یادداشتگزارش

  پنجشنبه 23 آبان  1398 16 ربیع االول 1441 14 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9108    پنجشنبه 23 آبان  1398 16 ربیع االول 1441 14 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9108  

آگهی مزایده  اجاره مراکز رفاهی وآموزشی فرهنگیان آموزش وپرورش شهرستان نیشابور  
 معاونت اداره کل ومدیریت  آموزش وپرورش شهرس��تان نیش��ابور در نظر دارد مرکز رفاهی شماره 1 واقع در خیابان فضل –مرکز رفاهی شماره 2 واقع در 

مجموعه گردشکری خیام –مرکز رفاهی شماره 3 واقع در بلوار غزالی را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید 
1- نام سازمان مزایده گر: معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور

2- شرح مختصر موضوع مزایده اجاره 
مرکز رفاهی شماره 1 به مساحت 2257 متر مربع شامل دو تاالر پذیرایی با ظرفیت تاالر مردانه 300نفر وزنانه 300 نفروآشپزخانه وانبار به همراه اموال 

وملزومات موجود 
مرک�ز رفاهی ش�ماره 2 به مس��احت 4915 متر مربع ش��امل دو تاالر پذیرایی ب��ا ظرفیت تاالر مردانه300 نف��ر وزنانه 350 نفروتعداد 36 س��وییت اقامتی 

آشپزخانه وانبار به همراه اموال وملزومات موجود 
مرکز رفاهی شماره 3به مساحت 5200 متر مربع شامل دو تاالر پذیرایی با ظرفیت تاالر مردانه 200نفر وزنانه250 نفرو تعداد 16 سوییت اقامتی وآشپزخانه 

وانبار به همراه اموال وملزومات موجود
3- مهلت خرید اسناد مزایده از روزپنجشنبه 1398/8/23 لغایت ساعت 14روز شنبه  1398/9/2

4- قیمت اسناد مزایده ونحوه واریز وجه :مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 2173121604001بنام آموزش وپرورش نیشابور
5- محل خرید اسناد مزایده: میدان امام خمینی )ره( خیابان شهید جعفری مدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی پشتیبانی (

6- مهلت ومحل ارائه پیشنهادات تا ساعت 14 روزچهارشنبه مورخه 1398/9/6 خیابان شهید جعفری اداره آموزش وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی پشتیبانی (
7- زمان بازگشایی پاکت های  مزایده :ساعت 10روزپنجشنبه  1398/9/7 مرکز رفاهی خیام 

8- مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 474.000.000 ریال به مدت س��ه ماه وقابل تمدید یا واریز نقدی مبلغ تضمین 
به حساب 2173121604001بنام آموزش وپرورش نیشابور
9- مبلغ اجاره ساالنه پایه کارشناسی9.480.000.000 ریال

10- کلیه هزینه ی آگهی روزنامه وکارشناسی داد گستری به عهده برنده مزایده می باشد.
 معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور
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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورتهی��ه وطب��خ و توزی��ع 
درم��ان  و  بهداش��ت  ش��بکه  غ��ذای 

شهرس��تان س��رخس  را از طریق انجام مناقصه عمومی  
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2098000060000159، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ1.460.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
حس��ابداری شبکه مذکوربه نش��انی : شهرستان   سرخس 

تحویل  گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ98/8/23

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/29

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/9/9
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فراخوان مزایده
نوبت اول

 
دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی خراسان رضوی 

در نظر دارد تعداد 27 دس��تگاه خودرو غیر قابل 
پ��اک را از طریق مراکز اس��قاط دارای مجوز و از 
طری��ق انجام مزایده عمومی به فروش برس��اند . 
اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط م��ی توانند جهت 
بازدی��د، ظ��رف م��دت 4 روزکاری از تاری��خ درج 
آگهی به آدرس مش��هد - بل��وار پیروزی – نبش 
پی��روزی 50 – جنب پایگاه اورژان��س 115 – انبار 
خودروه��ای فرس��وده دانش��گاه مراجع��ه و برگ 
ش��رایط مزای��ده را از طری��ق س��امانه ت��دارکات 
الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس setadiran.ir به 
ش��ماره فراخ��وان 3098000060000002 دریاف��ت 
و حداکث��ر ده روز پس از پای��ان مهلت دریافت ، 

تحویل نمایند .قابل ذکر است :
تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال 

می باشد .
کلیه پیش��نهادات رسیده حداکثر ده روز پس از 
پایان مهلت ارسال مدارک در محل دفتر نماینده 
رئی��س دانش��گاه ، بازگش��ایی و قرائ��ت خواهد 

گردید.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.   

  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دانش��گاه علوم پزشکی مش��هد در نظر 

دارد ارائ��ه خدم��ات فوریت های پزش��کی اورژانس115  
ش��هرآباد شهرستان بردسکن  را از طریق انجام مناقصه 
عمومی  به  بخش غیردولت��ی واگذار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2098000060000160، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نش��انی
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه  گران در صورت 
ع��دم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
250/000/000ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نشانی : 

مشهد - خیابان امام خمینی  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/23

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/29

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/9/9
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/11

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت 
مزرعه نمونه آستان قدس رضوی 

موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 89                    
و شناسه ملی 10380017497

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
م��ورخ 1397,12,24  عادی س��الیانه 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - صورت های 
ب��ه 1397,09,30ب��ه  مال��ی منته��ی 

تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )654324(
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آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی آستان 
قدس رضوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 

611 و شناسه ملی 10380078383
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,07,04 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 کلیه 
اوراق و اس��ناد تعه��د آور رس��می و بانک��ی دو 
امضاء از س��ه امضاء آقای��ان علیرضا تاج فیروز با 
کد ملی 0943235091 بعنوان سرپرست و امضاء 
آقای علیرضا صفارزاده با کد ملی 1755679580 
بعنوان رئیس هیئ��ت مدیره و امضاء آقای محمد 
عل��ی قره با کد ملی 4722338442 بعنوان عضو 
هیئت مدیره بهمراه مهر موسسه صورت پذیرد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)654336(

/ع
98
10
26
5

آگهی تغییرات شرکت اعتبار کرامت 
کارکنان کمیته امداد خراسان رضوی 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 40119                                               
و شناسه ملی 10380559693

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1397,06,22 و به استناد نامه 
ش��ماره 223865م��ورخ 1397,08,21 مدیری��ت 
تع��اون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد 
تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 1 - در نتیج��ه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 9.312.300.000 ریال 
به مبلغ 11.180.000.000 ریال افزایش ) منقسم 
به 111.800 سهم100.000 ریالی( افزایش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)654338(

/ع
98
10
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ابتکار 
شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

1188 و شناسه ملی 10860314548
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی               
فوق الع��اده م��ورخ 1398,02,14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - محل شرکت به آدرس 
استان خراسان شمالی ، شهرستان بجنورد، 
بخش مرکزی ، ش��هر بجنورد، ش��رق سپاه ، 
کوچه یاس��ین 3 ، خیابان یاسین ، پاک 81، 
طبقه اول کدپس��تی 9417794459 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بجنورد )660697(

/ع
98
10
25
6

آگهی تغییرات شرکت پیمان پاک شرق 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1353                           

و شناسه ملی 10860316117
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398,07,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
محل ش��رکت در واحد ثبتی بجن��ورد به آدرس 
اس��تان خراسان ش��مالی ، شهرس��تان بجنورد ، 
بخش مرکزی ، شهر بجنورد، محله شهرک شاهد، 
خیاب��ان ام��ام حس��ین 5 ]ش��اهد 19.2[ ، خیابان 
امام حس��ین ، پاک 0 ، طبقه همکف کد پس��تی 
9418864954 تغیی��ر یافت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری بجنورد )660722(

/ع
98
10
25
7

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

"آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي"

براب��ر آراء ش��ماره 139860308002000340 و 139860308002000341 و 
139860308002000343 کالسه شماره های 1397114408002000034 و 
1397114408002000035و 1398114408002000033مورخه 1398/2/17 
ص��ادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان 
محرز گردیده اس��ت. لذا مش��خصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظ��ور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصل��ه 15روز آگهي مي ش��ود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند. مي توانند 
از تاریخ انتش��ار اولين آگه��ي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک محل تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��ليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.
بخش 11

قطعه مفروزه مزرعه  اراضی قدی پالک 1587- اصلی
خانم نازیال قلی زاده آبيز فرزند عليرضا بشماره شناسنامه 0880041560 و شماره 
ملی 08841560 قاین بالمناصفه در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یكباب منزل 
بمساحت 172.76 متر مربع در قسمتی از پالک 98 فرعی از 1587- اصلی واقع در 
خيابان جانبازان 24 خریداری ش��ده )مع الواسطه ( از حاج مال جعفر فاقدی مالك 

رسمی پالک و بصورت سه دانگ مشاع در تصرف دارد.
آق��ای عليرض��ا اصغرپ��ور فرزند ابراهيم بش��ماره شناس��نامه 406 و ش��ماره ملی 
0889049823 قاین بالمناصفه در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یكباب منزل 

بمساحت 172.76 متر مربع در قسمتی از پالک 98 فرعی از 1587- اصلی واقع در 
خيابان جانبازان 24 خریداری ش��ده )مع الواسطه ( از حاج مال جعفر فاقدی مالك 

رسمی پالک و بصورت سه دانگ مشاع در تصرف دارد.
قطعه مفروزه مزرعه  فرخ آباد پالک 1589- اصلی

آقای مجيد ش��خمگر فرزند محمدحس��ين بشماره شناس��نامه 633 و شماره ملی 
0889067661 قای��ن در شش��دانگ یك قطعه محوطه دارای س��اختمان قدیمی 
بمس��احت 529.60 متر مربع در قسمتی از پالک 51 فرعی از 1589- اصلی واقع 
در بيس��ت متری فرخ آباد – روبروی فرخ آباد 10 خریداری ش��ده )مع الواس��طه ( 
از حاجی س��يد محمد عربی وکيل رسمی آقا س��يد غالمرضا واعظی مالك قسمت 

مجهول پالک فوق و در تصرف دارد.
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.9810271
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/08/23  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/09/09  

علی صفایی فر
رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860306007000594 
-16 /98/8 - هيئت اول/دوم    موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملك تربت جام تصرفات 
مالكانه بالمعارض  متقاضی آقای

اصغر سلطانی ميرزایی  فرزند اکبر  به شماره شناسنامه 1077  صادره از تربت جام  
در یك باب س��اختمان به مساحت  362 متر مربع پالک باقيمانده 4 فرعی  فرعی    
از 3 -  اصلی  مفروز و مجزی ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی  بخش 13 مش��هد 
خریداری از  مالكيت رس��می  آقای خليل کریمی تيموری   محرز گردیده اس��ت. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��ليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یكماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9810260
 م الف : 98/146

تاریخ انتشار نوبت اول:،98/8/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/9

سيد مجتبی جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش6 یزد –  تفت و توابع
 4001- اصلی –  خانم افرین نيك فام شش��دانگ  خانه باغچه بطورمفروز قس��متی از پالک 
ثبتی برابربه مساحت 329/40مترمربع  برابر رای شماره 139860321006001683 مورخ  

1398/07/09 واقع درتفت خریداری عادی از داریوش نيك  فام مالك رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتيكه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولين 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت 
یكماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد.9809687

تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/08/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1398/08/23

امير حسين جعفری ندوشن      
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع دربخش14 یزد –  نصرآباد و توابع
 90- اصلی – محمود محمد پناه همت آباد ششدانگ  خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک 
ثبتی  برابر به مس��احت 1024/50مترمربع  بموجب رای شماره 139860321006001403 
م��ورخ  1398/06/09 واق��ع درمزرع��ه محمد آباد خری��داری عادی ازصفرعل��ی محمد پناه                  

همت آباد 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتيكه اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��ليم و پس از اخذ رس��يد، ظرف مدت 

یكماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.9809688
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1398/08/08
تاریخ انتشارنوبت دوم: پنج شنبه 1398/08/23

امير حسين جعفری ندوشن      
رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

مجوز حمل سللاح  شللکاری کالیبر 16 شللماره سللاح
F6854 مدل 2 لول ساچمه زنی ته پر کوسه ساخت 
روسللیه  مدت اعتبار از 87/1/28 تا 92/1/28 بنام 
عبدالقللادر شلله کللرم زهللی بلله ش ش 39 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

/ع
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7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سللند کمپانی خودروی آر وی ام کو مدل 1395 رنگ 
سللفید روغنی به شللماره انتظامی 838ص21 ایران 
MF302114 و شللماره شاسللی  74 شللماره موتللور 
NA6NF1118GC000317 به مالکیت علیرضا خوش 
روی کوران کردیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
98
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دی
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برگ سللبز و سللند کمپانی خللودروی 206 مدل 1391 
رنگ سللفید روغنی به شللماره انتظامی 577ص28 
ایران 36 شللماره موتللور 15090047806 و شللماره 
شاسللی NAAP41FD0CJ345914 بلله مالکیت علی 
نسللائی مفقللود گردیللده و از درجلله اعتبار سللاقط 

می باشد.  /ع
98
10
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دی
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مدارک سللواری پراید شامل برگ سبز،سند کمپانی 
و مالکیللت، مدل  1374رنگ سللفیدروغنی شللماره 
00770226ش  موتللور:  ش:   34 ق   399 پللاک64 
شاسللیS1442273104805: بلله مالکیللت سللعیده 
مجیللدزاده ف: ابوالفضللل کدملللی 4579374207 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. /ع
98
10
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دی
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آ

آگهی استفاده ازحق تقدم وپذیره نویسی افزایش سرمایه شركت آهن وفوالدشرق )سهامي خاص( به 
شماره ثبت 24392 و شناسه ملی 10380398299

به اطاع کلیه سهامداران محترم شرکت رسانده می شود به استناد گزارش توجیهی هیئت مدیره مورخ 1398/6/27  
و تاییللد بازرس و حسللابرس محترم  مورخ 1398/6/31 و جلسلله مجمع عمومی فوق العللاده مورخ 1398/7/1  ضمن 
تصویب افزایش سللرمایه شللرکت و تفویض اختیار عملی نمودن آن به هیئت مدیره و با عنایت به مواد 161 الی 172 

قانون تجارت و با شرایط ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
1( سرمایه فعلی شرکت : 5.000.000.000  ریال منقسم به 500.000   سهم 10.000 ریالی بانام

2( مبلغ افزایش سرمایه : 30.000.000.000  ریال  3( محل افزایش سرمایه : واریز نقدی به ارزش اسمی
4( تعداد افزایش سهام : 3.000.000 سهم 10.000  ریالی 

5( مبلغ افزایش سرمایه پس از افزایش: 35.000.000.000  ریال منقسم به 3.500.000 سهم 10.000  ریالی بانام
6( حق تقدم در خرید سهام جدید به نسبت 6 برابر  سهام قبلی است .

بدین وسللیله کلیه سللهامداران محترم شرکت که مایل به استفاده از حق تقدم خود می باشند ظرف مدت 60 روز از 
تاریخ انتشللار آگهی با واریز بهای سللهام جدید به حساب مخصوص نزد بانک  صادرات  شعبه سناباد مشهد با شماره 
حسللاب 0102857994009،  به دفتر شللرکت واقع در شهرستان مشهد-  بلوار فردوسی – خیابان ثمانه 1- پاک  51-  

مراجعه و رسید بانکی را به هیئت مدیره تحویل و اقدامات مقرر و الزم را به عمل آورند .
بدیهی اسللت در صورت عدم اسللتفاده از حق تقدم توسط هریک از سللهامداران در مدت فوق سهام جدید با اختیار 

حاصل از قانون توسط هیئت مدیره به متقاضیان عرضه و فروخته خواهد شد .
رئيس هيئت مدیره

/ع
98
10
28
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آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره 
سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد .
1-آقای علی احمدی نیری به کد ملی 0079030882 به نمایندگی از طرف شللرکت پویا زرکان آق دره )سللهامی خاص( 
به شناسلله ملی 10100250643 و شللماره ثبت 4627 به عنوان رئیس هیئت مدیره ،آقای عباس احمدی نیری به کد 
ملی 0533347300 به نمایندگی از طرف شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان )سهامی خاص به شناسه ملی 
14003663747 به شماره ثبت 403 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای لطفعلی دشمه به نمایندگی از طرف شرکت 
کوشللش اذین قشللم )سهامی خاص ( با شناسلله ملی 10861503629 و شللماره ثبت 819 به عنوان نایب رئیس هیئت 

مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند .
2-آقای عباس احمدی با کد ملی 0533347300 برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد .

3- کلیه اوراق، قراردادها و اسللناد تعهدآور شللرکت از جمله چک، سللفته و بروات و غیره به امضاء متفق دو نفر از 
اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شللرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به 

همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود .
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و اماک آذربایجان غربی  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تکاب 
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آگهی تغییرات شرکت اعتبار کرامت 
کارکنان کمیته امداد خراسان رضوی 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 40119                                                
و شناسه ملی 10380559693

عمومللی                                مجمللع  صورتجلسلله  اسللتناد  بلله 
فللوق العاده مورخ 1397,06,22 به اسللتناد نامه 
مدیریللت   1397,08,21 223801مللورخ  شللماره 
تعللاون کار و رفاه اجتماعی شهرسللتان مشللهد 
تصمیمللات ذیل اتخاذ شللد : 1 - نام شللرکت به 
" اعتبارکارکنللان کمیته امداد امام خمینی )ره(
خراسان رضوی " تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسللنامه اصاح گردید. اساسللنامه جدید در 

63 ماده و 36 تبصره به تصویب رسید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)654329(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی 
تکالن طوس شرکت سهامی خاص به شماره                     

ثبت 4177 و شناسه ملی 10380200689
بلله اسللتناد صورتجلسلله مجمللع عمومللی عادی 
سللالیانه مللورخ 1398,04,29 تصمیمللات ذیللل 
اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شللرکت تعیین شد. - آقای علی 
رضائی به شللماره ملی 0941165884 به عنوان 
بازرس علی البدل و موسسلله حسابرسللی فراز 
مشاور به شناسلله ملی 10100218400 به عنوان 
بللازرس اصلللی برای یللک سللال مالللی انتخاب 
گردیدند. - صورتهای مالی سال 1397 تصویب 

شد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)654357(
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اصل برگ سللبز و سند کمپانی خودروی سواری پژو 
پرشللیا به شللماره انتظامی 52 ایللران 197 ب 35 و 
شماره شاسللی NAAN01CA0BK103795  و شماره 
موتور : 12490102577 متعلللق به خانم مینا کاهنی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

/ع
98
10
29
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  پنجشنبه 23 آبان  1398 16 ربیع االول 1441 14 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9108  

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

کارشناسان در گفت وگو با قدس به بیانیه خودروسازان پاسخ دادند
   برائت نامه تکراری!

فرزانه غالمی: دو خودروساز بزرگ کشور 
در روزهای اخیر بیانیه ای منتشــر کردند 
تــا افکار عمومــی را در خصوص مداخله 
نداشــتن در تالطم هــای قیمتی و نقش 
دالالن در به هم ریختگــی بازار در ماه های 

اخیر با خود همراه کنند. 
در بیانیه ایران خودرو و ســایپا ادعا شده 
»برخی افراد مسئول و غیرمسئول، برخی نهادها و رسانه ها و... بدون ارائه هیچ سند و 
مدرکی، بدون بررسی، بی توجه به اصول مشخص علم اقتصاد، تنها با بیان جمالتی 
مخاطب پسند اما بی اساس، خودروسازان را به افزایش قیمت خودرو و نیز عدم عرضه 
خودرو به بازار متهم می کنند. دلیل این اظهارات می تواند این باشــد که برخورد با 
دالالن و واسطه های ناشناس و پنهان بسیار سخت تر و پرزحمت تر است از متهم کردن 

شرکت های خودروسازِ آشنا و با نام و نشان«.
این بیانیه بخش های جذاب دیگری هم دارد که به خوبی بیانگر تالش خودروسازان 

برای تبرئه خود نزد مصرف کنندگان و نهادهای نظارتی است.
کارشناسان خودرو اما بیانیه دو خودروساز بزرگ کشور را برائت نامه و ترفندی تکراری 

و نخ نماشده در 30 سال گذشته و برای رفع اتهام از خود می دانند.
به گفته علی خاکساری، خودروسازان بزرگ کشور، در این سال ها به مجموعه هایی 
تبدیل شــده اند که خود را ملزم به پاســخگویی به هیچ کس نمی دانند و حمایت 
دولت و مجلس را پشت سر خود دارند تا به طور متقابل در مقاطعی مانند انتخابات، 

خودروسازان از این دو حمایت کنند.
این کارشــناس خودرو بــه خبرنگار ما می گوید: اجحاف خودروســازان به مردم در 
زمینه کیفیت و قیمت محصوالت، به خطر افتادن جان چندین هزار نفر در ســال 
و خسارت های متعدد به محیط زیست کامالً محرز است و بیانیه هایی از این دست 
دروغی برای تزریق اندیشه خودروسازان و حامیان پرنفوذشان به مصرف کنندگان بیش 
نیســت. وی ادامه می دهد: خودروسازان با ابزارهای مختلف، عرضه را در بازار کنترل 
کردند. هر چند بخش زیادی از ســود حاصل از دستکاری عرضه به حساب این دو 
مجموعه نمی رود اما پول هایی کالن را به جیب عده ای خاص که مدیران خودروسازی، 

برخی مدیران وزارت صمت، نمایندگی ها و... هستند سرازیر می کند.
خاکساری معتقد است، نهادهای نظارتی باید به این واقعیت توجه ویژه داشته باشند 
که در این میان، جان مردم قربانی تولیدات بی کیفیت و عملکرد پرشائبه خودروسازان 
می شود که در این میان غرور ملی و تولید ملی هم پایمال می شود. وی می گوید: راه 
توقف این اجحاف، صدور بیانیه نیست بلکه صدور اجازه واردات با تعرفه عادالنه 10 تا 
20 درصدی و نه فقط به برخی »خانواده های خاص« است تا ایران خودرو و سایپا که 
مدعی پرفروش بودن محصوالت خود و عدم مداخله در بازار هستند، در شرایطی کاماًل 
برابر و رقابتی، توانایی خود را عرضه کنند. در این صورت به طورقطع و در بازه زمانی 
بلندمدت هم اقتصاد کشور منتفع خواهد شد، هم مردم، هم محیط زیست و در نهایت 

خودروساز داخلی ناگزیر به ارتقای کیفیت محصول خود خواهد شد. 

 راهبردهای کالن اقتصادی کشور به نفع تولید نیست
ابوالفضل خلخالی هم به خبرنگار ما می گوید: اینکه خودروسازان خواهان حمایت از 
تولید ملی هســتند یک واقعیت است، چرا که متأسفانه راهبردهای کالن اقتصادی 
کشور به نفع تولید نیســت. مدیریت خودروسازان بزرگ، وابسته به دولت است، اما 
زنجیره تأمین این صنعت را بخش خصوصی و واحدهایی که باید حسابشان از دولت 
جدا شود، تشکیل می دهد. این واحدهای قطعه ساز و تأمین کننده، به خودروسازان 
وابسته هستند و اگر این رابطه خدشه دار شود، اهداف مالی قطعه سازان هم مخدوش 

می شود؛ بنابراین همواره سعی دارند رضایت خودروساز را تأمین کنند.
وی بــا بیان اینکه صنعت خودروســازی از نظر مدیریت اشــکاالت متعددی دارد، 
 خاطرنشــان می کند: بخــش خصوصی فعــال در زنجیره تأمین، بر اســاس مدل 
هزینه- فایده کار می کند؛ از این رو عملکردی منطقی تر و با برنامه دارد، اما متأسفانه 
هم از طرف دولت و هم خودروســازان زیر فشــار هستند و در موقعیت های زیادی 
منافعشان خدشه دار شده است و فضای کسب و کارشان، اقتصادی و به صرفه نیست.

وی با نخ نما خواندن تالش خودروســازان برای تبرئه خــود نزد افکار عمومی ادامه 
می دهد: خودروسازان خود در این بیانیه پذیرفته اند که »قصد ندارند اشتباهات گذشته 
خود را تکرار کنند«. واقعیت این است که در بعد مدیریتی معلوم نیست خودروسازان 
ما دولتی هستند یا خصوصی؛ هر جا الزم است مدیران خودروساز خود را منتسب به 
یکی از این دو قطب می دانند. ناکارآمدی و غیرمتخصص بودن بیشتر مدیران دولتی 
خودروســازان، محرز است. در این میان مدیران الیق و متخصص این صنعت هم از 
آنجایی که مدل هزینه- فایده در این صنعت رایج نیست، ریسک جدی در عملکرد 
خود ندارند و خود را کارمندانی می دانند که در ســود سهیم نیستند، پس لزومی به 
مداخله در کار نمی بینند و همین مشکالت، بهره وری و کارآمدی را در صنعت خودرو 

کشور به حداقل رسانده است.

 چرا مدیران نمی خواهند اشتباه خود را بپذیرند؟
به باور وی، امکان وقوع فساد در این ساختار متورم و رانت زا زیاد است. خلخالی می گوید: 
آینده پژوهی و پیش بینی شــرایط پنج ســال آینده و بی توجهی به کاهش وابستگی 
در قطعات خودرویی از ســوی مدیران خودروســاز، وضعیت بازار را به سمت تالطم 
پیش برد. در اکوسیستم فعلی اقتصاد باید مدیران خودروساز، وضعیت را پیش بینی 
می کردند. بیش از 10 سال است که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده و خودروسازان 
به طورمســتقیم در ایجاد وضعیت نابسامان بازار، مقصر هستند. به گفته وی هر چند 
سیاست های غلط اقتصادی، سیل نقدینگی را به سمت بازارهای مختلف از جمله خودرو 

هدایت کرد اما این مسئله دلیلی برای صدور برائت نامه از سوی خودروسازان نیست.

  اقتصاد/ زهرا طوســی  بازار یــک میلیارد و 
800 هزار نفــری جهان اســالم در دهه های اخیر 
رونق ترین حوزه های گردش ثروت محســوب  از پر
می شود. اما با وجود ظرفیت های جذاب و درآمدهای 
نجومی، همواره این چشم آبی های غربی هستند که 
در ازای واردات گسترده، پول این کشورها را در مسیر 

منافع دنیای سرمایه داری به کار می گیرند.
با آنکه کشــوری مثل قطر با باالترین درآمد سرانه 
در جهان در قلمرو ســرزمین های اسالمی قرار دارد 
و کشورهایی مثل عربستان، کویت، امارات و لیبی در 
صدر ممالک صاحب نفت، گاز و پتروشیمی هستند 
و بــا وجود مصر و ترکیه به عنــوان نمادهای کهن، 
سرشار از جاذبه جهانگردی و ایران که گنجینه هنر 
و خالقیت و منابع پایدار زیرزمینی اســت، همواره 
در فهرســت بلند بدهکاران بانک های بین المللی و 
کشورهای توسعه یافته نام کشورهای اسالمی فراوان 
دیده می شود. به راستی چرا مسلمانان با وجود نفوس 
زیاد، وسعت جغرافیایی پردامنه و ثروت رؤیایی قادر 
به دریافت ســهم خود از بازار جهانی نیستند؟ چرا 
همه این کشــورها مصرف کننده و نیازمند دریافت 
وام و کمک هستند؟ آیا تفاهم نامه هایی مثل جی 7 
)هفت کشور صنعتی( و شانگهای نمی تواند اسالمیزه 
شود و در جهت شکوفایی ملت های مسلمان همراهی 
کند؟ آیا در حالی که مســلمانان حجم 75 تریلیون 
دالری از اقتصاد جهانی را در دست دارند در رفتاری 
عملی و میدانی نمی توانند قطب های اقتصادی دنیا 
را به عقب رانده و در اتوبوس پیشرفت، یک صندلی 
برای مسلمانان رزرو کنند؟ پژوهشگران و کارشناسان 
اقتصادی در پاسخ به قدس کوشیدند به این پرسش ها 

پاسخ دهند.

 بازارهای تکه تکه اسالمی
محمد جعفری نژاد، کارشناس 
اقتصــادی در گفت وگــو با 
خبرنگار ما می گوید: پس از 
انقالب یکی از مباحث مطرح 
شده همین بود که وحدت را 

در کشورهای اســالمی ایجاد کنیم؛ تا حدودی هم 
پیش رفتیم و کشــورهای مثل یمن، عراق، سوریه، 
لبنان، افغانستان و... در کنار هم قرار گرفتند؛ اما به 
محض اینکه زمزمه های وحدت جدی شد، دول غربی 
بیکار ننشســتند و به رقیب تراشی پرداختند که در 
نهایت به تکه تکه باقی  ماندن بازار و تأخیر مشارکت 

اقتصادی میان کشورهای اسالمی منجر شد.
وی می افزاید: کشورهای اسالمی باید اختالفات زبانی، 
قومی، اقتصادی و حتی منطقه ای را کنار بگذارند. از 
نقش استکبار در این زمینه نباید غافل شد، زیرا جدا از 
مباحث اقتصادی، اگر کشورهای اسالمی یا منطقه ای، 
به خصوص در جنوب غرب آسیا که رگ حیاتی نفت 
هستند، با هم در یک جهت حرکت کنند، آمریکا و 
اروپا با بحران انرژی روبه رو می شوند. به همین خاطر 
است که به محض اینکه ایران می خواهد مشکالتش 
را با عربستان حل کند، به سرعت وارد عمل می شوند 

و نمی گذارند دو کشور به چنین هدفی برسند.

  نفت حلقه وحدت نیست 
وی با اشــاره به اینکه حلقه وحدت کشــورهای 
مسلمان نفت نیست، می افزاید: نمی توان گفت تنها 
حلقه تجاری بین کشورهای اسالمی نفت است. هر 
چند این کشورها با این ابزار نیز می توانند انرژی دنیا 

را مدیریت کنند، ولی باید گفت کشورهای اسالمی 
از نظر ژئوپلتیکی نیز شاهراه تجارت دنیا هستند، در 
واقع هر تجارتی در دنیا به نوعی نیازمند ارتباط با 

این کشورهاست. 
وی با اشــاره بــه اینکه کل اتحادیــه اروپا که با 
هم متحد هســتند، به اندازه چند کشور اسالمی 
هم نمی شــوند، از تنوع اقلیمی و آب و هوایی و 

منابع دریایی که از شرق آسیا تا 
شــمال آفریقا، کشورهای حوزه 
خلیج فارس و حاشیه مدیترانه 
را دربرمی گیرد، یاد می کند که 
به کشــورهای اســالمی قدرت 
باالیی بخشیده است.  اقتصادی 
وی با اشــاره به اینکه همه این 
کشــورها از نظر فناوری در یک 
سطح نیستند، یادآوری می کند 
گســترش مبــادالت اقتصادی 

میان این کشــورها می تواند به توسعه کشورهای 
ضعیف تر نیــز کمک کند و امکان پیشــرفت را 
برای همه فراهم آورد؛ این هم افزایی و گســترش 
همکاری هــای مشــترک در نهایــت می تواند 
کشورهای مسلمان را به قطب تأثیرگذار در نظام 
اقتصــاد جهانی تبدیل کند.  به گفته وی، از نظر 
سرمایه گذاری خارجی نیز کشورهای اسالمی با 
سرمایه گذاری در کشورهای همپیمان مسلمان 
می توانند ضمن بر حذر بودن از آفت ها و عوارض 
منفی سرمایه گذاری خارجی، در توسعه اقتصادی 

یکدیگر نیز دخیل باشند.

 آدرس یک بازار بزرگ 2 میلیاردی 
وی نیــروی انســانی و جمعیــت نزدیــک به 2 
میلیاردی 57 کشــور مسلمان را یک بازار مصرف 
بزرگ بین المللــی می داند و تأکید می کند: حدود 
یک میلیارد نفر در جنوب و جنوب شــرق آســیا 
زندگی می کننــد، این یعنی ظرفیت های غیرقابل 
انکاری در اقتصاد کشــورهای اسالمی برای نیل به 
توسعه وجود دارد که الزمه آن هم افزایی، گسترش 
همکاری ها، توسعه فعالیت اقتصادی اشتغال آفرین 
و سرمایه گذاری مشترک است. با چنین وسعت و 

جمعیتی تجارت آزادی که بین کشورها در اتحادیه 
اروپا وجود دارد در کشورهای اسالمی نیز می تواند پا 
بگیرد؛ اگر این بازار به واسطه اتحاد شکل می گرفت 
مطمئناً ابرقدرتی اسالمی متولد می شد که توان آن 

خیره کننده بود. 
وی با اشــاره به اینکه تولد نهادهای اقتصادی در 
میان کشورهای اســالمی، می تواند سامان بخش 
فعالیت های  و هماهنگ کننــده 
اقتصادی میان این کشورها باشد 
تــا در آینــده ای نزدیک به یک 
ائتالف مالی و اقتصادی بزرگ در 
جهان نائل شوند، تأکید می کند: 
با حذف روادید بین کشــورها و 
بازار  ایجاد  توسعه گردشــگری، 
توافق نامه های  مشــترک،  پولی 
تجــاری، برداشــتن تعرفه ها از 
کاالهای یکدیگر و تقسیم کار بر 
اساس مزیت های منطقه ای هر کشور، تجارت دنیا 
در قبضه مســلمان ها خواهد بود و می شود بحث 
امنیت را که به شدت در مسائل اقتصادی تأثیرگذار 

است نیز در چنین فضایی پوشش داد.

  فقط جنگ را کنار بگذارند
وی با بیان اینکه در غیاب چنین اتحادی افغانستان، 
عراق، سوریه، یمن، مصر، لیبی، سودان و... توسط 
دول غربی تکه تکه شــدند، تأکید می کند: به نظر 
می رسد برای نیل به مقصود باید در ابتدا با برداشتن 
موانع به تشکیل یک اتحادیه فکر کنیم. نخبگان و 
علما باید برای بسترسازی این تفکر، پای کار بیایند 
و دل های مسلمانان جهان را به هم نزدیک کنند. 
اگر ملت ها و دولت های اسالمی ماهیت کشورهای 
استکبار را بپذیرند و اسیر ترفندهای این کشورها 
نشوند، حتی اگر با هم متحد نشوند و تنها تخاصم 
و جنــگ را کنــار بگذارند، از برکــت این حرکت 

اقتصادهایشان شکوفا می شود.
وی یادآوری می کند: در ایران نقشه راهبردی اقتصاد 
بر مبنای سند اقتصاد مقاومتی تدوین شده است 
که این موضوع می تواند به عنوان یک تجربه آزموده 

شده در اختیار کشورهای جهان اسالم قرار گیرد.

  تعریف پروتکل های اقتصادی منطقه ای
محمد طاهری نژاد، پژوهشگر 
توســعه منطقه ای بر این باور 
اســت کــه در حــال حاضر 
محوریت استعمار نوین نظام 
ســلطه و هجمه هــای آن از 

جنس اقتصادی است، که خودش را در قالب تحریم و 
پروتکل های بین المللی اقتصادی نشان می دهد.

به اعتقاد وی، کشورهای اسالمی راه برون رفتی برای 
این وضعیت ندارند، مگر اینکه به ســمت وحدت یا 
ائتالف هــای جدی منطقه ای حرکــت کنند که در 
قالب هــای مختلفی می تواند انجام شــود، از جمله 
اینکه بــرای همه پروتکل های اقتصادی و حکمرانی 
بین المللی که توسط دولت های غربی با اهداف به ظاهر 
دوستانه و صلح طلبانه در دنیا علم شده ولی کارکرد 
استعماری در آن پایه گذاری شده، مابه ازای منطقه ای 
و اسالمی تعریف کنیم که کارکردهای واقعی داشته 
باشد.وی با بیان اینکه پول مشترک میان کشورهای 
اسالمی می تواند از سلطه تاریخی و هژمونی مالی دالر 
بکاهد، می گوید: این کشــورها با سازوکار های ساده 
می توانند ارز منطقه ای اسالمی ایجاد کنند که بتوانند 
تجارتشــان را با آن انجام دهند. این ارز می تواند در 
فرایندی منطقی در مقابل دالر قد علم کند. برای این 
کار باید به سمت همکاری های منطقه ای برویم و بین 

خودمان نظام نامه ای ایجاد کنیم. 

 چاره ای جز جدایی از نظام سلطه نداریم
به گفته وی، در این مســیر نخســتین مسئله فهم 
کارکردهای حکمرانی نظام سلطه توسط دولتمردان 
اســت. سیاســت گذاران باید به این فهم برسند که 
تن دادن به استانداردها و الگوهای دیکته شده غربی، 
آن ها را در مرحله اول از رشــد اقتصادی خودشان و 
در مرحله بعد از رسیدن به اتحاد کشورهای اسالمی 
باز می دارد. چالش بعدی با خود نظام ســلطه است 
که با انواع فشــارها نخواهد گذاشت این توافق های 
اسالمی شــکل گیرد. ســد دیگری نیز هست که 
ایســتادن در مقابل رخنه جریان نفــوذی در بدنه 
تصمیم گیر است که نمی گذارد ساده ترین سیاست ها 
نیز عملیاتی شود؛ این گروه نفوذی اغلب تحصیلکرده 

کشورهای غربی هستند و خواسته یا ناخواسته متأثر 
از آنچه آموخته اند، جنس راهبردهای اتحاد اسالمی 
را رو به انزوا می دانند و اعتقاد دارند ما چاره ای نداریم 
جز اینکه که در بازی های امروز نظام ســلطه هضم 
شویم؛ در صورتی که از این موانع بگذریم می توان به 
چشم انداز روشنی که وحدت اسالمی برای کشورها به 

ارمغان می آورد امیدوار بود.

 رشد اقتصادی با توسل به اقتصاد قوی تر 
یا ضعیف تر؟

ابوالفضــل کوثری، پژوهشــگر و کارشــناس حوزه 
دیپلماســی اقتصــادی مانــع جدی بــرای تحقق 
اتحادیه بزرگ اســالمی را رویکرد و نگاه دولت ما و 
دیگر کشورهای اسالمی به مبحث رشد و پیشرفت 
می داند که تحقق توسعه اقتصادی را در گرو توسل به 
اقتصادهای قوی تر می داند. یعنی در حالی که بیشتر 
کشورهای پیشرفته دنیا برای رشد و پیشرفت خود 
از اقتصادهای ضعیف تر کمــک می گیرند، یعنی به 
مدد صادرات به این کشــورهای ضعیف تر و تصاحب 
بازارهای آن ها و ســپس انتقال فنــاوری و... اقتصاد 
خودشان را به سمت پله های باالتر هدایت می کنند، 
این رویکرد در کشورهای اسالمی بدون مشتری است.

وی با اشاره به اینکه دولت های اسالمی به دیپلماسی 
اقتصادی بهــا نمی دهند، می افزایــد: اگر بخواهیم 
جزئی تر بررسی کنیم، در کشــور ما وزارت خارجه 
فهم کاملی از سیاســت خارجی اقتصادمحور ندارد؛ 
اگر تعداد ســفرهای وزیر خارجه را در نظر بگیریم 
می بینیم آقای ظریف تقریباً در این چند سال بیش 
از 60 بار به اروپا سفر کرده، ولی به تعداد انگشت های 
یک دست هم به عراق سفر نکرده در حالی که تجارت 
خارجی ما با عراق 10 برابر تجارت خارجی ما با کل 
اروپاست. این نشان می دهد اصالً بحث اقتصادی محور 
بودن دســتگاه سیاست خارجی ما نیست. حاال این 
بحث متناســب با فضای وحدت به صورت کلی تر 
نیز قابل بحث اســت. البته به تازگــی اقتصاددان ها 
ایــن موضوع را که باید یک رویکرد چند جانبه گر در 
اقتصاد داشته باشیم را آغاز کرده اند، به این معنا که 
ما تا می توانیم باید بازارهای هدف را در کشــورهای 
همسایه، منطقه و اسالمی توسعه دهیم، چون این 
رویکرد هم ضریب تحریم پذیری ما را کم می کند هم 
رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد؛ ولی مشکل 
اینجاست که هم در کشور ما و هم در دیگر کشورها 

نگاه ها به سمت غرب است.

 گام اول؛ همگرایی در اتحاد با عراق
وی تأکیــد می کند: همــه ائتالف هایی که در دنیا 
وجود دارد، از توافق بین یکی دو کشور شروع شده 
و کشــورهای دیگر به مرور به آن اضافه شــده اند؛ 
تحقیقات ما هم نشان می دهد که برای نیل به این 
هدف می توان با اتحاد تجاری و تفاهم های اقتصادی 
بین ایران و عراق گام اول ایجاد همگرایی منطقه ای را 
برداشت.  در منطقه ما عراق ظرفیت تبدیل شدن به 
بزرگ ترین کشور جهان عرب را دارد؛ البته عربستان 
این نــگاه را به عراق ندارد و رشــد عراق و یمن از 
شمال و جنوب را تهدیدی برای عربستان می داند. 
منظور از این نکته این اســت که نمی شود امیدوار 
بود بشود تمام کشورهای جهان اسالم را ذیل یک 
اتحاد اقتصادی به همگرایی دعوت کرد، ولی می شود 
در گام اول از ائتالف بین ایران، عراق و سوریه آغاز 
کرد و در گام دیگر افغانستان و پاکستان را به ائتالف 
افزود؛ این دایره می تواند هر روز بزرگ تر شود تا همه 
کشورها حتی عربســتان را نیز در خود بپذیرد. در 
ذیل این ائتالف می تــوان تجارت آزاد منطقه ای را 
مطــرح کرد و در نهایــت در مراتب باالتر به پول و 
بازار مشترک نیز رسید. این همگرایی می تواند با یک 

قرارداد تجاری با عراق آغاز شود. 

ارز منطقه ای 
می تواند در مقابل 
دالر قد علم کند 
باید بین خودمان 
نظام نامه ای ایجاد 
کنیم

بــــــــرش

کشورهای همسایه تمایل به سرمایه گذاری در معادن کشور دارند     نود اقتصادی:  رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت: به جز دوران برجام که هیئت های تجاری بسیاری از اروپا به ایران آمدند، 
همیشه همسایگان ما بخش عمده ای از سرمایه گذاری های خارجی را انجام داده اند. اکنون نیز همسایه ها و شرکت هایی از کشورهای دیگر، برای سرمایه گذاری در ایران و به خصوص در بخش معادن رغبت بسیاری 

نشان داده اند، اما به دلیل تحریم ها نمی خواهند نامشان رسانه ای شود.
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کشورهای اسالمی می توانند با ایجاد واحد پول منطقه ای راهبرد اقتصادی مشترکی را تدوین کنند

جای خالی وحدت ارزی علیه دالر

آگهی تغییرات شرکت فرآوری پویا زرکان آق دره سهامی خاص به شماره ثبت 100 و شناسه ملی 10862043289
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398/06/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد .
1-ش��رکت پویا زرکان آق دره )س��هامی خاص ( با شناس��ه ملی 10100250643 ش��رکت اس��تحصال مواد 
معدنی تخت س��لیمان )س��هامی خاص ( با شناس��ه ملی 14003663747 و ش��رکت کوش��ش اذین قش��م 
)س��هامی خاص ( با شناس��ه ملی 10861503629 به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال 

انتخاب شدند .
با ثبت این مستند تصمیات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک آذربایجان غربی  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تکاب 
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تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه علی ولی ا     هلل بدر طوس درتاریخ 1397,12,28 به شماره ثبت 6396 به شناسه ملی 14008239487
ثب��ت و امض��ا ذیل دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگردد. موضوع :به اس��تناد نامه ش��ماره 
920,97,165594موخ 139712,06اداره کل بهزیس��تی خراس��ان رضوی خدمت رس��انی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از 
فعالیت های حوزه اجتماعی را ش��امل میش��ود ک��ه عبارتند از 1- احداث خانه فرزندان به منظور مراقب��ت ، آموزش و پرورش فرهنگی و 
اجتماعی ، حمایتهای معنوی به صورت ش��بانه روزی از کودکانی که مس��ئولیت آنان از طریق س��ازمان بهزیستی استان به موسسه محول 
می گردد -تعلیم و تربیت و تقویت بنیه  علمی ایتام در مقاطع مختلف تحصیلی -تهیه منزل مس��کونی برای افراد تحت پوش��ش موسسه 
و مددجویان ،فرزندان ترخیصی،زنان بی سرپرس��ت - تامین جهیزیه برای نیازمندان و مددجویان بهزیس��تی - ایجاد اشتغال برای افراد 
تح��ت پوش��ش و زنان و فرزندان بی سرپرس��ت و بد سرپرس��ت - توزیع موادغذائی و اس��باب منزل به س��ایر مددجوی��ان و نیازمندان 
بهزیستی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، , ابوطالب ، خیابان گلبرگ جنوبی15)شهیدحسین رادمرد( ، خیابان عبدالمطلب 34 ، 
پالک 0 ، طبقه اول کدپستی 9196659517 سرمایه شخصیت حقوقی : 10,000,000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای 
مهدی مختاری داودلی به شماره ملی 0076034976 دارنده 3,300,000 ریال سهم الشرکه آقای مناف فکور به شماره ملی 2871777845 
دارنده 3,300,000 ریال س��هم الش��رکه آقای علی صالحی به ش��ماره ملی 5629873520 دارنده 3,400,000 ریال س��هم الش��رکه اولین 
مدیران : خانم بتول عباس��ی به ش��ماره ملی 0880107944 و به س��مت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سعیده 
چوبداری عرب به شماره ملی 0921135955 و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 3 سال خانم فاطمه چوبدارعرب به شماره 
ملی 0938111760 و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3س��ال آقای مهدی قاس��می دانا به شماره ملی 0942048032 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س��ال خانم فهیمه مهدویان همدانی به ش��ماره ملی 0945755708 و به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال خانم فاطمه چوبدارعرب به شماره ملی 0938111760 به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال آقای علی صالحی 
به شماره 5629883520 به سمت بازرس اصلی برای مدت 1 سال مالی آقای مهدی مختاری به شماره ملی 0076034976 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضا : 
تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل به طور ثابت و رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار در غیاب همدیگر با مهر موسسه 

معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654344(
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آگهی تغییرات شرکت احیا نان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40813 و شناسه ملی 10380565831
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : حمید کامل به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدی��ره و کد مل��ی 0939719932 -آقای محمد جعفر کامل نایب رئیس هیئت مدیره کد مل��ی 5228073752 -آقای وحید کامل به 
س��مت عضو هیئت مدیره کد ملی 0930867033 -آقای مهدی کامل به سمت عضو هیئت مدیره کد ملی 0943094585برای مدت 
دو س��ال انتخاب گردیدند -کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و بهادار و تعهد اور شرکت با امضا حمید کامل یا وحید کامل منفردا همراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654325(

/ع
98
10
17
8

آگهی تغییرات شرکت صدر معادن خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 456679 و شناسه ملی 14004183243
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره پورامینی به 
کد ملی 0490159567 به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی نجاتیان قرشی به کد ملی 0943292123 
به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک 
، س��فته و بروات و قراردادهای عقود اس��المی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وهمچنین 

اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )661628(
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آگهی تغییرات شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا سهامی خاص به شماره ثبت 374434 و شناسه ملی 10320253281
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کد ملی 0919496156 به سمت 
رئی��س هیئ��ت مدیره و عضو هیئت مدیره2-آقای فرهاد مرتضوی نژادبه کد ملی 0937953989 به نمایندگی ش��رکت صنایع غذایی پرور پودر 
سهامی خاص به شناسه ملی10101830496 به سمت عضو هیئت مدیره - خانم نگار هویدافر به کد ملی 0078765730به نمایندگی شرکت دیبا 
توس کارتن سهامی خاص به شناسه ملی10380496050 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره - آقای فرهاد مرتضوی نژاد به 
کد ملی 0937953989خارج از اعضاء هیئت مدیره به س��مت مدیرعامل برای مدت دوس��ال انتخاب ش��دند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداور 
ش��رکت با 2امضاء از 3امضاء مدیرعامل ،رئیس هیئت مدیره ،نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت واس��ناد غیر تعهدآور ونامه های 

اداری باامضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )661631(
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

امکان تحصیل بدون آزمون در مقطع دکترا وجود ندارد     میزان: ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش گفت: پذیرش دانشگاه بدون کنکور فقط در مقطع کارشناسی ممکن است. وی با تأکید بر اینکه 
پذیرش دانشگاه بدون کنکور در مقطع ارشد فقط در دانشگاه های فراگیر پیام نور ممکن است، افزود: در این نوع پذیرش نیز گذراندن یک ترم و قبولی در آزمون ها مالک طی کردن تحصیل در مقطع ارشد است.

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه اکنون بیش از ٩٠ درصد ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور پذیرش می شود، تصریح کرد: دیگر محدودیتی برای دانشگاه رفتن افراد وجود ندارد.

به میزان ۲۸۵ میلیون دالر
 کارمندان هواوی برای مقابله با تحریم آمریکا

پاداش می گیرند
مهر: شــرکت هواوی پاداشــی ۲۸۵ 
میلیــون دالری را میــان کارمندانش 
تقسیم می کند. بر اساس بیانیه هواوی، 
این شرکت قصد دارد با اعطای پاداش به 
کارمندانش برای مقابله با تحریم از آن ها 

تشکر کند.
به گزارش آسوشیتدپرس بر پایه بیانیه 

جدید هواوی، پاداشــی ۲میلیارد یوانی )معادل ۲۸۵ میلیون دالر( میان ۹۰هزار 
کارمند این شرکت تقسیم می شود. به عبارت دیگر هر کارمند این شرکت حدود 
3هــزار و ۱۰۰ دالر پاداش دریافت می کند. عالوه بر آن ۱۸۰ هزار نیروی کار این 

شرکت پاداشی معادل یک ماه دستمزد دریافت می کنند.
البته ۹۰ هزار کارمند مذکور در بخش تولید تراشه، تحقیق، توسعه و تولید فعالیت 
می کننــد. این واحد ها به دلیل تغییرات کلی در محصوالت هواوی، بیش از بقیه 

بخش های شرکت تحت تأثیر تحریم های آمریکا قرار گرفتند.
در کنار این موارد هواوی اعالم کرد: میزان فروش محصوالت شــرکت در ۹ ماهه 
نخست ۲۰۱۹ در مقایسه با سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش یافته و به ۸۶ میلیارد 

دالر رسیده است. 

 خسارت 388 میلیارد دالری مقاومت باکتری ها 
در برابر درمان در کانادا

فارس: نتایج یک بررسی جدید نشان 
می دهد در کانــادا ۲۶ درصد عفونت ها 
در برابــر هــر گونه درمــان و مصرف 
داروهای مختلف مقاوم شده اند که این 
رقم می تواند خسارات سنگین اقتصادی 

ایجاد کند.
به گــزارش مدیکال نیوز، بررســی های 

محققان کانادایی نشــان می دهد میزان مقاومت در برابر عفونت های باکتریایی و 
ویروسی در این کشور ممکن است در دهه های آینده به ۴۰ درصد و حتی فراتر 
از آن هم برســد. بر همین اساس تا ســال ۲۰۵۰ بیش از 3۹۶ هزار نفر در کانادا 
به همین علت فوت خواهند کرد و خسارت ناشی از این نوع مقاومت باکتریایی و 
ویروسی برای اقتصاد کانادا تا آن زمان به ساالنه 3۸۸ میلیارد دالر افزایش می یابد.

در سال های اخیر بسیاری از آنتی بیوتیک ها توانایی خود را برای درمان بیماری های 
خطرناک عفونی از دست داده اند و این افزایش مقاومت پزشکان را به فکر انداخته تا 

داروهای جدیدی به منظور مقابله با بیماری های مختلف ابداع کنند.
در سال ۲۰۱۸ حدود ۵هزار و ۴۰۰ نفر در کانادا به علت مقاومت دارویی باکتری ها 
و ویروس ها فوت کردند و این مشکل به اقتصاد کانادا ۲میلیارد دالر خسارت زد. اما 
این رقم در 3۰ سال آینده ۱۹۴ برابر می شود. مشکل مذکور محدود به کانادا نیست 
و در تمامی کشورهای جهان می تواند خسارت های سنگین اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی بر جای بگذارد.

در نشستی با موضوع عدالت آموزشی عنوان شد
علوم تربیتی جدی گرفته نمی شود

مجموعه  از  جلســه  دومیــن  جامعه: 
عدالت خــواه  جنبــش  نشســت های 
دانشجویی با موضوع عدالت آموزشی و با 
حضور علی پارسانیا، کارشناس آموزشی و 
حبیب اهلل رحیم پور ازغدی برگزار شد. در 
این نشست علی پارسانیا، کارشناس حوزه 
تعلیم و تربیت با بیان اینکه فهم مدارس 

غیردولتی و خصوصی سازی ذیل مفهوم توسعه و معنای عدالت در توسعه است، اظهار 
کرد: ما پذیرفته ایم دولت حق ندارد مداخله ای در آموزش و پرورش داشته باشد که 
مانع احقاق حقوق تربیتی مردم شود، امروز دولت راهی برای حل مشکل نیست، امروز 

دولت خود مشکل است، دولت بیش از اندازه دارد مداخله می کند. 
وی گفت: مدرسه غیردولتی ابزاری برای استیفای حقوق افراد برای برپایی عدالت به 

نظر می آید در حالی که این خود عین نابرابری است.
این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت با طرح این پرسش که در توزیع منابع و ثروت ها 
ما چگونه معیاری داریم و نقش دولت چیست، ادامه داد: مدرسه غیردولتی مبتنی بر 

رقابت است که با مدرسه دولتی مبارزه می کند. 
وی افزود: معیار ما برای نابرابری چیســت؟ آیا اســتعداد دانش آموزان است؟ آیا آن 
اســتعدادها وابسته به سعی متربی آن است و آیا طبقه اجتماعی معیاری است برای 

تفاوت در مدارس؟ 
مردم باید در نظام آموزشی مشارکت کنند. ما باید بدانیم که کدام یک از مسئوالن از 

مدارس غیردولتی حمایت می کنند؟ 
چرا وقتی مســئوالن ما روی سند تحول بحث می کنند صحبت های آن ها به بیرون 
درز پیدا نمی کند؟ این برای ما یک مطالبه دانشجویی است.  وی افزود: علوم انسانی 
باید بتواند واقعیت ها را توصیف و بررســی کند؛ باید به هنجارها و ارزش ها و عدالت 

آموزشی بپردازد. 
پارسانیا با بیان اینکه علوم انسانی ما چه قدر توانایی این کار را دارد خاطرنشان کرد: 
علوم تربیتی باید نگاهش را به علم و واقعیت تغییر دهد؛ در کشور ما علوم تربیتی اصاًل 
جدی گرفته نمی شــود.  علوم تربیتی ما هم اکنون ابتر نسبت به نگاه های ارزشی و 
هنجاری است. در گام های نخست باید علوم تربیتی را به فلسفه اجتماع گره بزنیم ولی 
در قدم نخست باید الگویی داشته باشیم تا بتوانیم قسمت های مختلف را بر اساس آن 
تغییر دهیم. پمپاژ رسانه ای که علیه مدارس دولتی می شود و می گویند عملکرد خوبی 
ندارند چه کسانی دارند به آن دامن می زنند از نظر من مدارس غیردولتی ما هستند. 

اگر بگوییم مدارس دولتی هیچ تأثیری بر دانش آموزان ما نداشــته است بی انصافی 
کرده ایم؛ پس شهدای ما در کدام مدارس تربیت شده اند در همین مدارس دولتی. 

وی گفت: بیایید اگر لیبرال هستید به لوازم تفکر آن پایبند باشید؛ باید در همه مسائل 
شفافیت داشته باشیم، باید دست مسئوالن را کوتاه کنیم، باید تحلیل ساختاری داشته 
باشیم. مدرسه جایی است که در افراد ایجاد نگرش سیاسی می کند و باید پایه های 

سیاسی در دانش آموزان ایجاد کند. 
مخاطب ما نهاد سیاست در کشــور است که چرا فضا را مانند مدارس غیردولتی از 
لحاظ امکانات فراهم نمی کند. وی همچنین گفت: مدارس غیردولتی ما دانش آموزان 
را غربالگری می کند. یعنی گزینش های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و... را انجام 
می دهد در حالی که در مدارس دولتی ما چنین چیزی وجود ندارد. مدارس غیردولتی 
ویژه خواری را افزایش می دهد و به مدارس پولی تبدیل شده است اما پرسش اصلی ما 
این است که چرا پول، باید مدارس را به مدارس شهریه دار و مدارس بی شهریه تفکیک 
کند. پارســانیا افزود: زمانی که دولت مــدارس دولتی خود را به مدارس خصوصی و 
دولتی واگذار می کند مانند آن پدری است که تعدادی از فرزندان خود را به علت فقر 
به فروش می گذارد و دانش آموزان مانند آن فرزندانی هستند که می گویند پدر فقیر 

داشته باشیم بهتر است یا ناپدری پولدار. 
مدارس غیردولتی را از زاویه انگیزه حاکمیت نیز می شــود بررســی کرد زیرا دولت 
می خواهد از مســئولیت خود شــانه خالی کند. حبیب رحیم پور ازغدی نیز در این 
نشست به بیان مطالباتی که جنبش عدالت خواه باید از دولت داشته باشد پرداخت و 
گفت: نکته نخست اینکه مسئله تعارض منافع را باید مطالبه کرد؛ مدیران نباید حق 
مالکیت مدارس غیردولتی را داشــته باشند. وی افزود: از سوی دیگر مدارس دولتی 

باید امور مالی خود را شفاف کنند و باید فضای مالی آموزش و پرورش شفاف شود.
وی همچنین با بیان اینکه در مسئله بررسی و بازنگری قانون اساسی در مورد آموزش 
و پرورش، شــورای نگهبان حق بازنگری قانون اساسی را دارد، خاطرنشان کرد: حق 
آموزش و پرورش از بودجه کشور باید افزایش یابد اما مسئوالن ما نگویند که امکان 
افزایش بودجه به هیچ وجه وجود ندارد اگر این گونه اســت پس چرا در سند تحول 

گفته شده است که بودجه آموزش و پرورش باید افزایش پیدا کند.
وی در ادامه گفت: خطاب ما به خود جمهوری اسالمی است که باید پاسخ بدهد به 
چه اعتباری اجازه داده است این دوگانه مدرسه دولتی بی کیفیت و مدرسه غیردولتی 

باکیفیت به وجود آید؟
این ها همه جعل بازار است، بازار دارد همان کاری را که با جنس ایرانی و خارجی انجام 
می دهد و به مردم القا می کند که جنس ایرانی هیچ ارزشی ندارد با مدارس دولتی و 

غیردولتی انجام می دهد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  »در پنج سال گذشته 
آموزش و پرورش طرح کاهش و محدود کردن رشته 
علوم انسانی را به دلیل کاربرد نداشتن این رشته در 
جامعه در دستور کار قرار داد که این طرح به مجلس 
شورای اسالمی رفت و اعتراض هایی را در پی داشت 
و در نهایت با آن مخالفت شد. با سیاست های آموزش 
و پرورش رشته علوم انسانی به شدت متورم می شود 
و این نشان می دهد تا چند سال آینده در کنکور 
سراسری بسیاری از دانش آموزان می خواهند وارد 
رشته هایی شوند که عمالً مصرفی در جامعه ندارد«.

آنچه خواندید بخشی از گفت وگوی یک کارشناس 
مشاوره با خبرگزاری ایرناست که سعی دارد ضمن 
اشاره به چرایی تورم داوطلبان کنکور امسال در رشته 
تجربی و میل آن ها به پزشک شدن یکی از مهم ترین 
دالیل این مسئله را در »بی مصرف بودن« و »کاربرد 

نداشتن رشته علوم انسانی« بیان کند.
این موضــوع صرف نظر از صحیح یا غلط بودن آن 
زاییده جدی نگرفتن علوم انسانی در جامعه به ویژه 

در مدارس ماست.
دکتر مهدی گلشنی، اســتاد فلسفه علم دانشگاه 
صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
از جمله صاحبنظرانی اســت که برای علوم انسانی 

سهم ویژه ای قائل است.
او که خود ضمن تحصیل در دبیرستان به یادگیری 
دروس حوزوی، علوم ادبی، منطق، حکمت و به ویژه 
فلسفه پرداخته و دانش آموخته رشته فیزیک دانشگاه 

تهران است، همچنان از علوم انسانی دفاع می کند.
گفت وگوی ما با ایشــان در خصوص جایگاه علوم 

انسانی و چرایی بی توجهی به این حوزه را بخوانید.

 آقای دکتر؛ علوم انسانی چقدر اهمیت دارد 
و این اهمیت به خاطر چیست؟ 

علوم انسانی هم در پیشرفت علوم تجربی سهم دارد 
و هم در توســعه آن ها. دلیلش این است که علوم 
تجربی در یک زمینه فرهنگی مناسب رشد می کند. 
در دوران تمدن درخشان اسالمی، درخشنده ترین 
ایام شکوفایی دانش، زمانی بود که زمینه فرهنگی 
مناسب بود.غربیان اهمیت علوم انسانی را فهمیده اند 
و به همین دلیل اکنون در دیار غرب، علوم انسانی از 
شأن واالیی برخوردار است. یک شاهد بر این مطلب، 
تعداد مجالت معتبری است که در این حوزه منتشر 

می شود. هم  اکنون در آمریکا و انگلیس درصد باالیی 
از کل مقاالت، در زمینه علوم انسانی است.

علوم انسانی کاربرد علوم دیگر در جوامع انسانی را 
آسان تر می کند. به همین دلیل در غرب حوزه های 
بین رشته ای بین علوم انســانی و علوم دیگر به راه 
افتاده است. به عنوان نمونه دانشگاه آکسفورد دوره 
چهار ساله فیزیک- فلسفه را برگزار کرده که نیمی 

از دروس آن ها فیزیک و نیم دیگر 
فلسفه است. همین  طور دانشگاه 
شــیکاگو در ۲۰ ســال گذشته 
دوره ای بیــن پزشــکی و علــوم 

اجتماعی ایجاد کرده است.
علم جدید، خــود را به حوزه های 
مادی محدود کرده است و واقعیت 
را تنها به چیزهایی نسبت می دهد 
که ریشــه در داده های حســی 
دارند. این علم تأیید تجربی و داور 
نهایی قضاوت هاست. علوم انسانی 
می توانند از طریق روشــن کردن 
محدودیت های علوم تجربی، نقش 
مهمی در اصــالح این نگرش ایفا 

کنند و در ارائه یک تصویر کامل تر از واقعیت، مکمل 
علوم تجربی باشند.

فناوری های نوین، دگرگونی های اساسی در ساختار 
فرهنگــی و اجتماعی جوامعی که به این فناوری ها 

مجهز شده اند، وارد کرده است. تغییر فرهنگ ناشی 
از ورود فناوری، در بسیاری از موارد محسوس است. 
بنابراین در عصر حاکمیت فنــاوری، تقویت علوم 
انســانی در محیط برای پیشــگیری از آثار مخرب 
فنــاوری که بعضاً با فرهنگ ملی- دینی ما تعارض 

اساسی دارند، ضروری است.
نکته ای که متأســفانه بســیاری از دانشــجویان و 
و  پایه  علــوم  دانش آموختــگان 
مهندسی از آن غافلند، این است 
که فکر می کننــد این علوم هیچ 
بار فلسفی ندارد. تحقیقات چند 
دهه اخیر نشان داده که بسیاری 
از نظریه های بنیــادی ما متأثر از 

دیدگاه های فلسفی است. 
تا اواســط دهــه ۱۹۵۰ میالدی 
نظــر رایج در میان دانشــمندان 
علــوم تجربی این بــود که علم، 
جدا از تعهدات متافیزیکی است؛ 
اما تحوالت در فلســفه علم نشان 
داد کــه مفروضات متافیزیکی در 
نظریه پــردازی، روش شناســی و 
کاربردهای علم نقش دارند و علم در حقیقت مبتنی 
بر فرضیاتی است که برای فعالیت آن مهم هستند، 
ولی خود علم نمی تواند آن ها را اثبات یا رد کند. به 
عنوان نمونه یک واقعیت عینی مستقل از ذهن ما 

وجود دارد که منشأ ادراکات حسی ماست. این قبیل 
مفروضات فوق علمی در انتخاب بین نظریه های علم، 
تأثیرگذار بوده اند. بنابراین تعامل علوم انسانی و علوم 
تجربی به تبیین مبانی علوم تجربی و غنی تر کردن 

آن ها کمک می کند.
علوم انسانی هویت ساز است؛ زیرا فرهنگ ساز است. 
در واقع هویت هر جامعه، نتیجه فرهنگ آن جامعه 
اســت. علوم انسانی میراث فرهنگی ما را در بر دارد 
و ما را به گذشته مان پیوند می دهد و به خدمت به 
کشورمان متعهد می سازد. این مهم به حفظ هویت 
و استقالل کشــور کمک می کند و موجب تقویت 

فرهنگ بومی و خودباوری می شود.
برخــالف قدیم، امــروز علم در همــه جنبه های 
زندگی اثر گذاشته است. هم محصوالت عملی آن، 
اسلوب های زندگی را تغییر داده و هم فرهنگ همراه 
آن، فرهنگ کشورها را هدف تهاجم قرار داده است. 
تنها حاکمیت یک فرهنگ غنی مناســب می تواند 
رهنمون ما در کسب علم و فناوری و پرهیز از آفات 
آن ها باشد و این فرهنگ تنها از طریق علوم انسانی، 

دست یافتنی است.

 در حال حاضر در کشــور ما بیشــترین 
تعداد دانشجو و اســتاد را رشته های علوم 
انسانی دارند، با این حال هنوز گفته می شود 
دانش آموزان رغبتی به این رشته ها ندارند! چرا 

این گونه است؟
وقتی دارالفنون و سپس دانشگاه ها راه افتادند، توجه 
به علوم مهندسی و پزشکی بود. بسیاری از استادان 
دانشگاه ها دانش آموخته غرب بودند و در آن موقع 
علوم انسانی در غرب رواج نداشت. اما غربیان خیلی 
زود به اهمیت این علــوم پی بردند و حتی بعضی 
از دانشگاه های برتر مهندسی غرب دانشجویانشان را 
مجبور به گرفتن تعدادی دروس علوم انسانی کردند. 
اما این نسیم مثبت به دیار ما نرسیده است و تعقیب 
علوم مهندسی و پزشکی ُمد شد و تا امروز کورکورانه 

دنبال می شود. 
نخبگان علوم انسانی در حوزه و دانشگاه هم در پی 
تبیین اهمیت علوم انسانی از طریق رسانه ها نبوده اند 
بنابراین عمده ی دانش آموزان نخبه دنبال رشته های 
مهندسی و پزشــکی و اندکی هم دنبال علوم پایه 
هستند و کمتر ســراغ علوم انسانی می روند. یعنی 

تعداد اندکی از دانش آموزان نخبه برای ادامه تحصیل 
رشته های علوم انسانی را انتخاب می کنند. 

 نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته نسبت 
به علوم انسانی چه برخوردی دارند؟

کشور های غربی و توسعه یافته شأن علوم انسانی را 
خوب فهمیده اند و دانشگاه های برتر آمریکا و اروپا 
توجه خاصی به علوم انسانی دارند. به عنوان نمونه 
دانشگاه فناوری ماساچوست )ام آی تی( بخش علوم 

انسانی و اجتماعی گسترده ای دارد.

 به نظر شما در این سال ها بیشترین ظلم به 
موضوع آموزش علوم انسانی در کشور را چه 

کسانی کرده اند؟
اســتادان نخبه در دانشــگاه ها و حوزه ها باید از 
طریق کتاب ها و رسانه ها در خصوص اهمیت علوم 
انسانی روشنگری می کردند ولی این کار را انجام 
ندادنــد. آن ها حداقل باید اهمیتی را که غرب به 
علوم انسانی داده از طریق ترجمه ها یا مقاالت، به 
محیط ما منتقل می ساختند که متأسفانه تاکنون 

این مهم انجام نشده است.

 برای آنکه نظام آموزشی کشور و والدین را 
با علوم انسانی آشتی بدهیم به نظر شما چه 

گام هایی باید برداشته شود؟
باید نخبگان علوم انسانی در دانشگاه ها در راستای 
تبیین اهمیت علوم انسانی از طریق رسانه ها اقدام 
کنند تا شفاف سازی و عنوان شود که حتی اثرگذاری 
مؤثر علوم مهندسی، پزشــکی و پایه در جامعه به 

کمک علوم انسانی امکان پذیر خواهد بود. 
وقتی استادان مهندسی دانشگاه »ام آی تی« آمریکا 
در مقالــه ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشــتند 
که دانش آموختــگان آن ها در جامعه آمریکا موفق 
نیســتند، رئیس این دانشگاه جلسه مشترکی بین 
استادان مهندسی و استادان علوم انسانی آن دانشگاه 
گذاشت و نتیجه این شد که دانشجویان مهندسی 
این دانشگاه باید تعدادی از واحد های دروس انسانی 
را بگیرند. به نظر من اگر این گونه برنامه ها، خوب در 
کشور اجرا شود، می تواند در توسعه مؤثر علوم انسانی 
اثرگذار باشــد و تعدادی از دانش آموزان نخبه را به 

سوی این رشته های تحصیلی هدایت کند.

دکتر مهدی گلشنی درگفت و گو با قدس بیان کرد

جفای نخبگان به علوم انسانی

استادان نخبه باید 
اهمیتی را که غرب 

به علوم انسانی 
داده از طریق 

ترجمه ها یا مقاالت، 
به محیط ما منتقل 

می ساختند که 
متأسفانه تاکنون 

این مهم انجام 
نشده است

بــــــرش
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دستچین

میانگین سن تجردگرایی مطلق باالی ۴۰ سال است
خانه ملت: پروانه مافی، رئیس فراکسیون خانواده گفت: آمار ریز و 
درشتی از تجرد دختران در جامعه می شنویم که بسیار نگران کننده 
است. در شرایط کنونی جامعه میانگین سن تجردگرایی مطلق باالی 
۴۰ سال است، متأسفانه برنامه هایی که داشتیم نتوانسته تجردگرایی 
را کاهــش دهد و حتــی در برخی از مواقع ســبب افزایش پدیده 

تجردگرایی در کشور هم شده است.

انتقاد از نبود پیوست اجتماعی در پروژه های شهری
برنا: محمدمهدی تندگویان، عضو ســابق شــورای شهر تهران 
گفت: خیلی از طرح های شــهری فاقد پیوســت های فرهنگی 
و اجتماعی اســت. حتــی در کارهای بزرگی کــه در تپه های 
عباس آباد انجام شــد درست اســت که هدف، هدف فرهنگی 
و اجتماعــی مثــل باغ کتاب یــا باغ موزه بود ولــی آن ها هم 

پیوست های فرهنگی و اجتماعی نداشت.

25 سال کوتاهی در بازسازی زیرساخت  پژوهشی
 فارس: محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی 
گفت:متأسفانه در دانشگاه های ایران ۲۵ سال است زیرساخت های 
پژوهشی بازسازی نشده است، به طور مثال بنده به عنوان یک استاد 
دانشگاه اکنون نزدیک به ۱۵ سال است که در حال تالش هستم یک 
دستگاه لیزر اندازه گیری سرعت برای دانشجویان خود تهیه کنم، اما 

توان آن را ندارم؛ چراکه بودجه الزم و کافی نیست.

خسارت 2/۶ میلیارد دالری پایتخت نشینان از آلودگی هوا 
ایلنا: شــینا انصاری، مدیر کل محیط  زیست و توسعه پایدار با 
اشــاره به گزارش اخیر بانک جهانی درباره پیامدهای اقتصادی 
آلودگی هوا گفت: این گزارش حاکی از خســارتی ساالنه معادل 
۲/۶ میلیارد دالر به شــهروندان تهرانی اســت که با احتســاب 
جمعیــت ۸/۷ میلیونی تهران، ســهم هر نفــر در زیان متأثر از 

آلودگی هوا، برابر 3۰۰ دالر در سال است.

انتقاد پلیس از مراکز بازپروری بهاران 
میزان: سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت می گوید: 
فلســفه مراکز بهاران انجام اقدامات پس از بازپروری، ســم زدایی و 
برگشت معتادان بود اما بررسی میدانی پلیس نشان می دهد که با 
وجود هزینه سنگینی که توسط شهرداری در این مراکز انجام شده، 
عمالً اتفاقی رخ نداده است. وی می گوید: بازپروری در کمپ ها اتفاق 

نمی افتد به همین خاطر پلیس این کمپ ها را قبول ندارد.

۱۶ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر هستند
باشگاه خبرنگاران جوان: حسین صمصامی،  قائم مقام رئیس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: در شــهریور ماه امسال هزینه 
خوراک هر فرد ۴۴۶ هزار تومان بود که در مقایســه با آذر ماه سال 

۹۷ این رقم 3۴۹ هزار تومان برآورد شد.
صمصامی افزود: منابع موجود در کمیته امداد ۱۱ هزار میلیارد تومان 

کسری دارد و ۱۶ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر قرار دارند.

پیامد محاکمه سریالی افراد و بدبینی
آنا:  حجت اله علم الهدی، رئیس پژوهشــگاه قوه قضائیه در پاسخ 
به انتقاد محاکمه ســریالی افراد و بدبینی ایجاد شده، گفت: اتفاقاً 
نظرسنجی ها خالف این را نشان می دهد؛ چراکه پیش از شروع این 
حرکت، اخبار فساد اقتصادی سبب بدبینی مردم به نظام و مسئوالن 
شده بود اما شروع و ادامه دادگاه های اقتصادی موجب افزایش امید 

مردم به قوه قضائیه و سالمت نظام شده است.

توتون با فضوالت حیوانی
ایسنا: مهندس بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل 
دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به فیلمی که در چند روز گذشته 
مبنی بر تهیه توتون با فضوالت حیوانی منتشر شده گفت: ۸۰ درصد 
مواد این توتون ها دارای مواد شــیمیایی و حلقوی سرطان زا و نیز 
انواع سموم حشره کش و دفع آفات، قارچ های سمی، کپک ها، فلزات 

سنگین و...  هستند.

امحای ذرت های آلوده هزار روز طول می کشد
خانه ملت: امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل نود گفت: 
متخلفان هیچ کاری نمی توانند بــا ذرت های آلوده کنند، حتی 
آن هــا را نمی توانند در دریا رها کنند زیرا ذرت ها به ســم قارچ 
آفالتوکسین آلوده اســت و دریا را نابود می کند. تنها راهکار آن 
امحا اســت که هزار روز طول می کشــد که ۲۰۰میلیارد تومان 

هزینه و ۷ هزار ماشین سنگین نیاز دارد.

آموزش

معاون وزیر علوم خبر داد
سنوات دانشجویان در مقطع 

کارشناسی افزایش یافت
 مهر  علی خاکی صدیق، معاون آموزشــی وزیر 
علوم با اشــاره به افزایش ســنوات تحصیلی در 
مقطع کارشناسی در سال جاری گفت: طول دوره 
تحصیل دانشجویان کارشناسی هشت ترم است 
و دولت بابت هشت ترم تحصیل این دانشجویان 

پول می دهد.
وی افزود: بیشتر دانشگاه ها اعالم کرده اند ترم ۹ را 
از درآمدهای اختصاصی دانشگاه بابت دانشجویان 
هزینه می کنند، برخی دیگر از دانشگاه ها که البته 
تعداد کمی هستند نیز اعالم کرده اند، ترم ۱۰ را 

نیز پرداخت می کنند.
خاکی صدیق گفت: افزایش سنوات دانشجویی در 
اختیار هیئت امنای دانشگاه هاست ولی تا جایی 
که اطالع دارم یک ترم )ترم ۹( را همه دانشگاه ها 
از محــل درآمدی کــه دارند بابت دانشــجویان 
هزینه می کنند. شــایان ذکر است، سنوات مجاز 
دانشجویان ورودی سال ۹3 به بعد هشت نیمسال 

یعنی چهار سال است.

زیارت

مدیرکل عتبات سازمان حج:   
هیچ کاروانی تا برقراری امنیت 

به عتبات اعزام نخواهد شد
 ایرنا   مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر 
امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: 
با توجه به وضعیت فعلی عراق و تا آرام شــدن 
اوضاع این کشــور، هیچ کاروانی تــا برقراری 
امنیت کامل به عتبات عالیات اعزام نخواهد شد.
رحمانی  صحبت اهلل  والمسلمین  حجت االسالم 
افزود: پس از مساعد شــدن اوضاع برای اعزام 
کاروان به عتبات عالیات اطالع رســانی الزم از 
طریق سامانه سازمان حج و زیارت و رسانه های 

معتبر کشور به انجام خواهد رسید.
وی اظهار کــرد: از ابتدای امســال تا پیش از 
اربعین حســینی روزانــه ۵۰ کاروان در قالب 
گروه هــای ۴۰ نفری به عتبــات عالیات اعزام 

می شدند.
شایان ذکر است، برخی از رسانه ها و شبکه های 
مجازی خبری در خصوص بازگشایی راه کربال 
برای اعزام کاروان های زیارتــی از اول آذر ماه 

جاری منتشر کرده بودند.

 خانه و خانواده

یک مسئول دانشگاهی اعالم کرد 
 6 ساعت آموزش  اجباری 

پیش از ازدواج برای زوجین 
 ایسنا   معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی 
رهبری در دانشگاه ها از اجباری شدن آموزش های 
روان شناســی،  حقوقی و اخالقی پیش از ازدواج 
خبــر داد و گفت: در دانشــگاه ها نیز چهار واحد 
درسی در این زمینه ارائه می شود. حجت االسالم 
صالحی اظهار کرد: در گذشته فقط مسائل مرتبط 
به بهداشــت بارداری و زناشــویی آموزش داده 
می شــد اما در حال حاضر گذراندن سه سرفصل 
دیگر آموزشی اعم از »مشــاوره و روان شناسی«، 
»حقوق«، »اخالق و احکام« پیش از ازدواج اجباری 
شــده اســت. صالحی یادآور شــد: آموزش های 
پیش از ازدواج که اجباری اســت در ۶ ساعت به 
زوجین ارائه می شــود و مربیان نیز باید عالوه بر 
داشتن صالحیت های اخالقی و عمومی در عرصه 
علمی نیز سرشــناس باشند. وی گفت: درسی با 
عنوان »دانش خانواده« که نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشــگاه ها متولی آن است و همچنین درس 

مهارت های زندگی در دانشگاه ها ارائه می شود.

حقوقی و قضایی

در یک اقدام همزمان صورت گرفت 
دستگیری تعدادی از کارکنان 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 میزان  در ادامه اقدامات قوه قضائیه در زمینه 
سالم سازی و برخورد با متخلفان درون سازمانی، 
به صورت همزمان تعــدادی از کارکنان متخلف 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور دستگیر شدند.

بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه با اقدامات 
صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت اطالعات قوه 
قضائیه، صبح دیروز تعدادی از کارکنان سازمان 
ثبت که مبادرت به تخلفات گسترده ای علیه منافع 

مردم می کردند؛ دستگیر شدند.
اقدام مذکور با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش دریافت رشوه های کالن، 
جعل و همکاری با افراد ســودجو برای تصرف 
اموال عمومی یا خصوصی، سوء استفاده از اسناد 
مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل 
و کاهش ســرعت در فرایند کار برای دریافت 
رشوه های کالن از جمله تخلفات صورت گرفته 

توسط این افراد بوده است.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

عضو انجمن علمی تغذیه با شیر:
بزهکاری و اعتیاد در افراد تغذیه 

شده با »شیر مادر« کمتر است
 تسنیم  دکتر خلیل فریور، عضو انجمن علمی 
تغذیه با شیر با تأکید بر نقش شیردهی در کاهش 
استرس مادر و کودک گفت: نتایج تحقیقاتی در 
استرالیا نشان داده که به دلیل پیوند عاطفی ایجاد 
شده بین مادر و فرزند در هنگام شیردهی، میزان 
استرس و پرخاشــگری در مادرانی که شیر خود 
را به فرزندشــان می  دهند، کمتر از سایران است 
همچنین آمار کــودک  آزاری در بین این مادران 

کمتر است.
وی افزود: شــیر مادر به دلیل اثرات مثبتی که 
بر سالمت روان دارد موجب کاهش پرخاشگری 
در رفتارهای اجتماعی فرزندان می  شود؛ نتایج 
ایــن مطالعات نشــان داده که آمــار اعتیاد و 
بزهکاری در کودکان تغذیه شــده با شیر مادر 
کمتر از کودکان تغذیه  شــده با شــیر خشک 
است و در استرالیا، با ترویج تغذیه با شیر مادر، 
ساالنه ۲۴ میلیون دالر از هزینه  های مربوط به 

خشونت  های خانگی کاهش می  یابد.

فراسو

گزارش خبری
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 الملک الحق المبین

صهیونیست ها به ناتوانی در مقابله با موشک های مقاومت اذعان می کنند

ابریبااحتمالبارشراکت
  جهان/ مهــدی خالدی   تجــاوزات رژیم 
صهیونیستی به غزه دومین روز خود را در حالی 
پشت سر گذاشت که منابع صهیونیست با اشاره 
به شلیک بیش از 500 موشک در همین مدت 
کوتاه از سوی گروه های مقاومت به سمت مواضع 
دشمن صهیونیست به ناتوانی تل آویو در مقابله 
با اقدامات تالفی جویانه فلسطینی ها اذعان کردند، 
اما نخســت وزیر رژیم صهیونیستی برای شانه 
خالی کردن از زیر بار مسئولیت این ماجراجویی 
خطرناک در اقدامــی فرافکنانه و با فراری رو به 
جلو غــزه را به جنگ تهدید کرد. حمالت اخیر 
صهیونیســت ها به باریکه غزه در حالی صورت 
می گیرد که پیشــتر برخی تحلیلگران با توجه 
به گرفتاری بنیامین نتانیاهو در پرونده فســاد و 
همچنین به بن بست رســیدن رایزنی های وی 
برای تشــکیل کابینه و دیگر مشکالت داخلی 
در اراضی اشــغالی به راه انداختن جنگی تازه از 
سوی نخست وزیر با هدف منحرف کردن افکار 
عمومی را بعید ندانسته بودند. دور تازه تجاوزات 
صهیونیست ها بامداد روز سه شنبه پس از آن آغاز 
شد که رژیم صهیونیستی در دو حمله جداگانه اما 
همزمان دو عضو ارشد گروه فلسطینی جنبش 
جهاد اسالنی در نوار غزه و دمشق را هدف حمله 
تروریســتی قرار داد. در ترور غزه، »بهاء ابوالعطا« 
به شــهادت رسید اما در ترور دمشق،  تل آویو به 

هدفش، یعنی شهادت »اکرم العجوری« نرسید.

شلیکهرهفتونیمدقیقهیکراکت
بهسویصهیونیستها

در دومین روز تبادل آتش میان غزه و فلسطین 
اشغالی در پی ترور عضو بلندپایه جهاد اسالمی، 
مقاومت فلســطین از لحظات اولیه صبح دیروز 
چندین راکت به سمت شهرک های صهیونیستی 
شلیک کرد. ارتش رژیم صهیونیستی با اشاره به 
شــلیک 500 راکت از نوار غزه به سمت اراضی 
اشــغالی، اعالم کرد تقریبــاً در هر هفت و نیم 
دقیقه، یک راکت به ســمت آن ها شلیک شده 
اســت. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین در 
این بیانیــه مدعی انهدام چند ســکوی پرتاب 
راکت متعلق به جنبش جهاد اســالمی شــده 
است. آویخای ادرعی، ســخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی پیشتر با اشاره به این موضوع که 
گروه های فلسطینی در روز نخست ۱۹0 موشک 
از غزه به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده اند 
که ســامانه های دفاعی رژیم صهیونیستی تنها 
60 مــورد را رهگیری و منهدم کرده اند، به طور 
ضمنی به ناکارآمدی سامانه دفاع موشکی گنبد 

آهنیــن در دفع این حمالت اذعــان کرده بود. 
همچنین منابع فلسطینی از هدف قرار گرفتن 
یک تانک میرکاوا ارتش رژیم صهیونیســتی در 
شرق خان یونس به دست رزمندگان فلسطینی 
خبر دادند. با وجود سانســور شدید در پوشش 
رســانه ای، منابع عبری زبان تاکنون به زخمی 
شــدن ۲۹ صهیونیســت در جریــان حمالت 
مقاومت اذعان کرده اند. این در حالی اســت که 
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت فلسطین، در 
تجــاوزات جنگنده های صهیونیســت و هدف 
قرار دادن باریکه غزه ۱۸ فلسطینی به شهادت 
رســیده اند. بر پایه اعالم این وزارتخانه، احتمال 
افزایش شمار شهدا همچنان وجود دارد. وزارت 
بهداشت فلســطین همچنین اعالم کرده است 
در جریان جدیدتریــن دور از تجاوزگری رژیم 
صهیونیستی در غزه بیش از 50 نفر هم زخمی 
شــده اند. همزمان منابع خبری از سفر نیکالی 
مالدینوف هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در 
منطقه در راستای پیگیری کاهش تنش در غزه 
به قاهره خبر داده اند. این ســفر فوری، با هدف 
آتش بس میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی 

در غزه صورت می گیرد. 

واکنشگروههایفلسطینی
اسامه حمدان، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس 

در واکنــش به حمالت اخیــر تأکید کرد رژیم 
صهیونیستی از طریق ترور بهاء ابوالعطا، فرمانده 
سرایا القدس اهداف تاکتیکی را دنبال می کند. 
وی افزود: بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی تالش دارد تا از طریق دنبال کردن 
یک سیاست امنیتی جدید، از بحران های حقوقی 
و سیاست داخلی خود فرار کند. حمدان گفت: 
اکنون این مقاومت است که تحوالت میدان نبرد 
را تعیین می کند. اگر اســرائیل وارد جنگ شود 
پشیمان خواهد شد. محمد الهندی عضو دفتر 
سیاســی جنبش جهاد اســالمی فلسطین نیز 
به ترور بهاء ابوالعطا فرمانده شــاخه نظامی این 
جنبش واکنش نشان داد و تأکید کرد که دشمن 
بهــای جنایتی را که در غزه و دمشــق مرتکب 
شــده خواهد پرداخت. گردان های ناصر صالح 
الدین شاخه نظامی کمیته های مقاومت مردمی 
فلســطین هم در بیانیه ای با تأکید بر آمادگی 
مقاومت برای واکنش به جنایات دشــمن اعالم 
کرد: جنگ ما با دشمن صهیونیستی تازه در آغاز 
راه است. جنبش حزب اهلل لبنان نیز با محکومیت 
عملیات ترور رژیم اســرائیل تأکید کرد که این 
حزب به توانایی گروه های مقاومت در فلسطین 
بــرای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیســتی و 
پاسخ به این حمالت و تجاوزات و انتقام گیری از 
شهادت مبارزان مقاومت ایمان دارد. جنبش های 

مقاومت در عراق و یمن نیز این حمله را محکوم 
و بر حق گروه های فلسطینی در پاسخ دادن به 

این تجاوزات تأکید کرده اند.

رجزخوانیزیرتیغ!
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در دو روز قبل 
با بارش صدها فرونــد راکت مقاومت بر اراضی 
اشــغالی مواجه بوده، در فراری رو به جلو جهاد 
اســالمی را تهدید کرد در صــورت عدم توقف 
حمالت، صدمات بیشتری می بینند. »بنیامین 
نتانیاهو« در آغاز جلســه هفتگی کابینه ضمن 
استقبال از ترور فرماندهان جنبش جهاد اسالمی 
در نوار غزه گفت: »ما پس از کشتن فرمانده ارشد 
جهاد اســالمی در غزه، در حال تداوم حمله به 
آن ها هســتیم. او ]بها ابوالعطا[ مسئول بیشتر 
حمالت تروریســتی سال گذشــته از نوار غزه 
بود و برای حمالت بیشــتری در روزهای آینده 
برنامه ریزی می کرد«. »نفتالی بنت« وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی مدعی شد ترور بهاء ابوالعطا 
یکی از فرماندهان فلســطینی اقدامی ضروری 
بــرای تضمین امنیــت این رژیم بــود. »یووال 
اشتینیتز« وزیر انرژی رژیم صهیونیستی سخنان 
تهدید آمیزی را علیه گروه های مقاومت فلسطین 
مطرح کرد. وی گفــت: اگر حماس برای توقف 
حمالت موشکی جهاد اسالمی وارد عمل نشود، 

دایره حمالت خود را در غزه افزایش می دهیم.

نتانیاهودستدرالنهزنبورکرد
در همین حال پایــگاه اینترنتی روزنامه القدس 
العربی با انتشار کاریکاتوری درباره احتمال حمله 
نتانیاهو به نوار غزه هشدار داد. در این کاریکاتور 
بنیامین نتانیاهــو در حالی دیده می شــود که 
چوبی به دســت گرفته و به ســمت النه زنبور 
برده است که در نتیجه، زنبورهای زیادی از النه 
بیرون ریخته اند. روی النه زنبور عبارت »غزه« به 
چشم می خورد. گفتنی است در پی پاسخ قاطع 
گروه های مقاومت فلسطینی به ماجراجویی اخیر 
نتانیاهو، کابینه امنیتی این رژیم روز گذشته برای 
دومین بار تشکیل جلسه داد. وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی اذعان کرده است که در پی حمالت 
تالفی جویانه نیروهای مقاومت فلســطینی، یک 
میلیون اســرائیلی در پناهگاه هستند. به نوشته 
روزنامــه »جروزالم پســت« وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی در توییتی با انتشار نقشه ای از نواحی 
که توسط مبارزان فلسطینی مورد حمله راکتی قرار 
گرفت، نوشت: »یک میلیون اسرائیلی در پناهگاه ها 
هستند و مدارس و مراکز کاری تعطیل شده اند«.

حزب اهلل یکی از قوی ترین 
ارتش های جهان

روزنامــه اینترنتــی رأی الیوم در 
یادداشتی با بیان اینکه تل آویو به 
توان موشــکی حزب اهلل و برابری بازدارندگی 
آن معترف است، نوشــت: همزمان با پایان 
تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در تابستان 
۲006، »یتســحاق هرتسوگ« از وزرای وقت 
کابینه اسرائیل با قاطعیت گفت حزب اهلل یکی 

از قوی ترین ارتش های جهان است. 
این روزنامه در ادامه آورده: چند برابر شــدن 
تعداد موشک ها منبع اصلی قدرت حزب اهلل 
اســت. عالوه بر افزایش بُرد موشک هایی که 
هر نقطه از رژیم اسرائیل را پوشش می دهند.  
همه این مسائل مؤید آن است که امروز حزب 
اهلل به ارتشــی بزرگ و قدرتمند تبدیل شده 

است. 

نقـش محوری  صـدر خواسـتار 
 ائمه جمعه در اعتراضات عراق شد

تســنیم: »مقتــدی 
جریان  رهبــر  الصدر« 
الصدر روز گذشــته در 
بیانیه ای، خواستار آغاز 
و  ریشه ای«  »اصالحات 

»رد دخالت آمریکا« در امور عراق شد. الصدر 
در این بیانیه که در توییترش منتشــر شد، 
ضمــن دعوت مردم به »ادامــه اعتراض های 
مسالمت آمیز« بر »شیوه های عقالنی که عراق 
را به خطــر نیندازد و وارد خأل ]سیاســی[ 
هولناک نکند« تأکید کرد و گفت، »انقالبیون 
باید ســایه دخالت خارجی آمریکایی و غیر 
آن را رد کننــد... انقالبیــون نباید متعرض 
هیئت های دیپلماتیک یا سفارت کشورهای 
غیراشغالگر شوند، حتی با سر دادن شعار؛ چرا 

که این از اخالق و خصایص ما نیست«.
 صدر در پایان ســه خواســته مطرح کرد و 
گفت، )۱( پارلمان اصالحات ریشه ای تصویب 
کند، مثــل تغییر کمیســاریای انتخابات و 
 قانون انتخابات، یا بندهایی از قانون اساسی.
 )۲( کارمندان شــریف با اعتصاب فراگیر ولو 
برای یک روز، به برادران انقالبی کمک کنند و 
)۳( ائمه جمعه در همه استان ها تظاهرات های 
مسالمت آمیز را رهبری کنند تا اصالحات به 

صورت جدی و بدون تأخیر، اجرایی شود.

 روزنامه کویتی از گشایش
 در بحران قطر خبر داد

 یــک روزنامه کویتی با اشــاره به 
مقامات  برخی  ســفرهای  سلسله 
منطقه ای و بین المللی و موافقت عربســتان 
ســعودی و امارات با شــرکت در مسابقات 
فوتبال در دوحه، از گشــایش در بحران قطر 

خبر داد. 
روزنامه کویتی»القبس« در گزارشــی تحت 
عنوان »شــکاف در بحران خلیــج )فارس(« 
نوشــت که چند روز پس از ابراز خوش بینی 
کویــت به حل بحران در شــورای همکاری 
خلیج فارس و همزمان با سلســله سفرهای 
مقامات منطقه ای و بین المللی، »مایک پمپئو« 
وزیر خارجــه آمریکا نیز سه شــنبه میزبان 
»محمــد بن عبدالرحمــن آل ثانی« همتای 
قطری و چند روز قبل از آن نیز میزبان »عادل 

الجبیر« بود.

عون: هیچ کس نمی تواند مرا 
مجبور به حذف حزب اهلل کند

خبرنگاران:  باشگاه 
لبنان  رئیس جمهــور 
مصاحبــه  یــک  در 
تلویزیونــی اعالم کرد 
تکنوکرات  دولــت  که 

قادر به تعیین سیاســت کشور نیست و هیچ 
کس نمی تواند او را مجبور به حذف حزب اهلل 
از دولت کند. میشل عون رئیس جمهور لبنان 
درباره اعتراضات این کشــور اظهار داشت: ما 
درحال حاضر در یک جامعه سیاسی متناقض 
هســتیم و نمی خواهیم با خروج از آن» وارد 
تناقضات جدیدتر بشویم« ما می خواهیم یک 
قانون هماهنگ را برای تهیه یک برنامه قابل 
اجرا وضع و با فســاد در کشور مقابله کنیم. 
عون همچنین اشاره کرد: اولویت نخست من 
استقالل و حاکمیت و آزادی لبنان است و هیچ 
کس نمی تواند حــذف حزبی مانند حزب اهلل 
از دولت را که حداقل یک ســوم لبنانی ها را 

تشکیل می دهد به من تحمیل کند.

انفجار انتحاری  دراندونزی 
العالم: در حمله یک عامل انتحاری به اداره 
پلیس در ســومین شــهر بــزرگ اندونزی، 
دست کم 6 تن کشته شدند و عامل انتحاری 

نیز کشته شد. 
 ایــن حملــه تقریباً یــک ماه پــس از آن 
صورت گرفته اســت که یک فرد مســلح به 
چاقــو »ویرانتو« وزیر ارشــد هماهنگی امور 
سیاسی،امنیتی و حقوقی اندونزی را در حین 
دیدار از شهر »پاندگالنگ« در استان »بانتن« 

جزیره »جاوا« مورد حمله قرار داد.

افغانستان و انتخاباتی که دیگر سرنوشت ساز نیست 
در شرایطی که بر اساس برنامه ریزی کمیسیون انتخابات افغانستان امروز باید نتایج 
ابتدایی انتخابات ریاســت جمهوری در این کشور اعالم می شد، شواهد و قرائن 
نشان می دهد که این اعالم نتایج یک بار دیگر)۲7مهرماه نخستین تاریخ تعیین 
شده بدین منظور بود( به تعویق خواهد افتاد. گویا این بار جنجالی بزرگ بر سر 
بازشماری آرا پیش آمده که عالوه بر رقبای انتخاباتی، اعضای کمیسیون انتخابات 

را نیز رو در روی یکدیگر قرار داده است. 
بر همین اساس کمیســیون انتخابات تصمیم گرفته تا از مجموع ۲6هزار حوزه 
رأی گیری، آرای بیش از ۸ هزار مرکز را مورد باز شــماری قرار دهد.در حالی که 
کمیسیون دقیقاً مشخص نکرده که این باز شماری به چه دلیل و یا به درخواست 
چه کسانی انجام می گیرد، تمامی نامزدهای انتخاباتی به جز تیم انتخاباتی رئیس 
جمهور اشرف غنی، این باز شماری را نپذیرفته و در برخی حوزه ها نیز مانع انجام 

آن شده اند.
 با توجه به پافشاری شدید نامزدهای انتخاباتی و در رأس آن ها عبداهلل عبداهلل بر 
مواضع خود چشــم انداز روشنی برای خروج از این بن بست وجود ندارد. در عین 
حال تنش ها و اختالف نظرهای به وجود آمده بر ســر این مسئله در کمیسیون 

انتخابات نیز دشواری کار را دو چندان می کند. 
در چنین فضای ملتهبی، کشورها و سازمان های بین المللی که بخشی از حمایت 
مالی از این انتخابات را بر عهده داشــته اند به مدعیان پشــت پرده این انتخابات 

تبدیل شده اند.                         
بدیــن ترتیب با در نظر گرفتــن رخدادهای انتخاباتی اخیــر و در کنار آن ارائه 
بحث هایی همچون میزان مشــارکت بسیار پایین مردم  و جدال های گذشته بر 
سر اولویت برگزاری انتخابات و یا پیگیری فرایند صلح،نباید انتظار داشت که آینده 

سیاسی افغانستان از دل چنین انتخاباتی بیرون بیاید.
 اطالعیه ای که به تازگی شــورای نامزدهای ریاست جمهوری منتشر کرد، کاماًل 
گویای همین مســئله اســت. آن ها در حالی که خود نامزدهای همین انتخابات 
بوده اند، مشــروعیت آن را اینچنین به چالش می کشند: »شورای نامزدان بر این 
باورند که سراســری و عادالنه بودن انتخاباتی که از میان ۱5 میلیون نفر دارای 
شــرایط تنها ۱/5 میلیون نفر رأی دهنده داشته باشد و در آن تقلب گسترده و 

سیستماتیک صورت گرفته باشد، زیر سؤال است«. 
اما در سوی دیگر اقدامات و تصمیمات اخیر اشرف غنی هم شائبه هایی را به وجود 

آورده است.
 در شرایطی که وی پیش از این اولویت اصلی خود را انتخابات ریاست جمهوری 
قرار داده بود،اکنون و در شــرایطی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نشده، خود را 
به شدت پیگیر فرایند صلح نشان می دهد  و در این راستا هیئتی را پنهانی برای 
مذاکره با طالبان به قطر می فرســتد و یا دستور آزادی رؤسای شبکه حقانی را از 

زندان صادر می کند. 
اقداماتی که احتماالً در راســتای رضایت و خشنودی آمریکایی ها انجام می شود. 
البته انفجار روز گذشته در کابل اگر با مسئولیت طالبان انجام شده باشد، می تواند 

به نوعی دست رد طالبان به پیشنهاد صلح اشرف غنی تلقی شود.  
در نهایت باید گفت که شــرایط کنونی افغانستان متأســفانه ما را به سوی این 
نتیجه گیری نا امید کننده سوق می دهد که نقش انتخابات در آینده این کشور روز 
به روز کمرنگ تر می شود و تصاحب قدرت بازهم از چارچوب ها و مجاری قانونی 
دور شــده و به روال آشفته گذشته ، یعنی زد و بند ها و توافقات سیاسی  پشت 

پرده نزدیک شده است. 
تردیدی نیست که این شرایط بیش از همه برای طالبان رضایت بخش است؛ چرا 
که مواضع آن ها را در مورد  نظام سیاســی کنونی افغانستان و مشروعیت فرایند 
انتخابــات تقویت می کند. دور از ذهن نخواهد بود اگر مذاکرات آینده آن ها برای 

صلح در شرایط خأل حضور یک دولت منسجم در کابل انجام شود.

اهداف سفر بارزانی به بغداد
مهر: در بحبوحه اعتراضات داخلی عراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان 
روز گذشته با سفری ناگهانی و از پیش اعالم نشده، برای دیدار با مقامات بلند پایه 
عراقی وارد بغداد شــد. پس از بروز اعتراضات مردمی در بعضی شهرهای عراق از 
جمله بغداد و بصره و درخواست شماری از جریانات سیاسی این کشور برای انحالل 
دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد، کردهای عراق موضع  دیگری داشــته و 

رسماً از دولت عادل عبدالمهدی حمایت کردند.
در زمان انتخابات پارلمانی عراق و انتخاب نخست وزیر، کردهای عراق با حداکثر 
قدرت برای انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان رئیس دولت این کشــور، تالش 
کردند، عادل عبدالمهدی که از دوستان نزدیک مسعود بارزانی است این حمایت 
کردها را بی پاســخ نگذاشته و در زمان صدارت وی تاکنون ارتباطات میان اربیل 
و بغداد بهبود یافته و رو به گســترش بوده است. در یک سال گذشته و در دولت 
عبدالمهدی حق و حقوق کردها از سهم بودجه و دارایی های کشوری تا حدودی 
پرداخت شده است. بودجه ۱7 درصدی اقلیم از بودجه کل عراق، سهم نیروهای 
پیشــمرگ از بودجه نظامی کشور و همچنین حقوق کارمندان دولتی به صورت 

مداوم پرداخت شده است.
عــادل عبدالمهدی در مورد پرونده صادرات نفت با کردها از راه مدارا وارد شــده 
و حل این معضل را به مذاکره و روش های مســالمت آمیز ســپرده است. به واقع 
به حاشــیه رانده شــدن کردها در دولت حیدر عبادی در زمــان صدارت عادل 
عبدالمهدی پایان یافت و دوباره کردهای عراق با دولت مرکزی وارد مذاکره شدند. 
اگرچه هنوز پرونده های صادرات نفت، سهم از بودجه و مناطق مورد مناقشه مابین 
بغداد و اربیل باز اســت اما مذاکرات بر سر این موارد آغاز شده و با شتاب نسبی 

خوبی در جریان است.
پس از گذشت چند هفته از اعتراضات عراق، »برهم احمد صالح«، رئیس جمهور 
عراق در روز ۱۳ آبان به اقلیم کردستان سفر کرد. وی دیداری محرمانه با مسعود 
بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و دیدارهای علنی با نچیروان بارزانی 
رئیس و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم و رؤسای احزاب سیاسی ُکرد در اربیل 
برگزار کرد. مواضع اقلیم کردســتان در مورد تحوالت عراق و دولت رســمی این 
کشــور، پس از این دیدارها رسانه ای شد. در نشســت رؤسای احزاب و جریانات 
کــردی با رئیس جمهور عراق اعالم شــد که اقلیم کردســتان از اصالحاتی که 
عادل عبدالمهدی در کابینه دولت و ســاختار حکمرانی کشور عراق انجام دهد، 
حمایت می کند و جریان کردی عراق همصدا بر این نکته تأکید دارند که باید به 

عبدالمهدی فرصت بیشتر داد تا بتواند به وضعیت کشور سامان دهد.
کردهای عراق به رئیس جمهور اعالم کردند که آمادگی این را دارند در این پروسه 
با عبدالمهدی و کابینه وی همکاری کنند. البته شرط کردها برای حمایت این بود 
که با اصالح قانون اساســی عراق، به تمامیت ارضی و سیاسی و همچنین حقوق 
اقلیم کردســتان خدشه وارد نشود و اقلیم کردستان تضعیف نشود. در حالی که 
اعتراضات عراق همچنین ســبب توقف مذاکرات اربیل و بغداد شده است، فارس 
عیسا، نماینده اقلیم کردستان در عراق؛ چند روز پیش در مصاحبه با رسانه های 
عراق گفته بود، پس از بازگشــت آرامش به عراق، مذاکرات مابین اقلیم و دولت 

مرکزی عراق دوباره آغاز خواهد شد.
به گفته وی، اعتراضات عراق تأثیرات منفی بر اقتصاد اقلیم کردستان به ویژه بخش 
گردشگری و تجارت گذاشته است و اربیل با حمایت از نخست وزیر و دولت قانونی 
کشور می خواهد سهمی بسزا در بازگشت آرامش به کشور داشته باشد و مذاکرات 
از سر گرفته شود و توافقات پیشین هم اجرایی شود. اگرچه تاکنون دفتر ریاست 
اقلیم کردســتان عراق هیچ موضع گیری رسمی در مورد سفر ناگهانی بارزانی به 
بغداد اعالم نکرده است، اما گفته کارشناسان مسائل عراق حاکی از آن است که وی 

سفیر اعالم حمایت کردهای عراق از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق است.
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 فــارس   روزنامه »واشــنگتن پســت« در 
آســتانه برگزاری نخســتین جلسات علنی 
برای تحقیقات اســتیضاح »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا در مجلس نمایندگان 
این کشور از تهدید ترامپ برای اخراج رئیس 
کارکنان کاخ سفید خبر داده است. بر پایه این 
گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از 
عملکرد »میک مولوینی« رئیس کارکنان کاخ 
سفید درباره تحقیقات مجلس نمایندگان برای 
استیضاح رئیس جمهور ناراضی و دلخور است 
و در هفته هــای اخیر به اخراج او تهدید کرده 
است. واشنگتن پست به نقل از سه منبع مطلع 
اعالم کرد ترامــپ به طور خاص از کنفرانس 
خبری ۱7 اکتبر )۲5 مهر ماه( مولوینی در کاخ 
سفید گله مند است؛ کنفرانسی که در آن وی 
تأیید کرده بود که دولت ترامپ با هدف اعمال 

فشار بر »کی یف« برای انجام تحقیقات درباره 
انتخابات ۲0۱6 ریاســت جمهوری آمریکا و 
همچنین تحقیق درباره نقــش »جو بایدن«، 
کمک نظامی آمریکا به اوکراین را متوقف کرده 
بود. این رسانه آمریکایی معتقد است با توجه 
به نقش خاص مولوینی در توقف موقت کمک 
نظامــی آمریکا به اوکراین و همچنین هرج و 
مرج ناشی از تالش برای پیدا کردن جایگزین 
او در منصب ریاســت کارکنان کاخ ســفید، 

اخراجش توسط ترامپ پر هزینه خواهد بود.

خبر

تهدید ترامپ به اخراج رئیس کارکنان کاخ سفید
تداوم ترکش »اوکراین گیت«

 جهــان  در میانــه حمایــت آمریــکا از 
کودتاچیــان بولیوی و همزمان با خأل قدرت 
ایجاد شده پس از برکناری اوو مورالس رئیس 
جمهور قانونی این کشــور از سوی مخالفان 
»ژیناین آنز« معاون دوم رئیس مجلس سنای 
این کشــور، در پارلمان حاضر شد و خود را 
رئیس جمهــور موقت بولیــوی اعالم کرد. 
واشنگتن اعالم کرده است که آنز را به عنوان 
»رئیس جمهور موقت بولیوی« به رســمیت 
می شناسد. اوو مورالس اما اعالم سناتور »آنز« 
را به عنوان ریاست جمهوری موقت بولیوی، 
کودتا در کشورش دانست. وی وضع کنونی 
در بولیوی را کودتا علیه دولت عنوان کرد و 
خطاب به مردم بولیوی افزود: مایلم به شما 
بگویم که مبارزه ما تمام نشده است و تأکید 
می کنم که مبارزه برای مساوات و صلح ادامه 

دارد.  در پــی اعالم پیــروزی »اوو مورالس« 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۲0 اکتبر در 
بولیوی، این کشور با اعتراضات داخلی رو به 
رو شده اســت. مخالفان مورالس با رد نتایج 
انتخابات خواهــان کناره گیری وی از قدرت 
و برگــزاری دوباره انتخابات در این کشــور 
هستند. این در حالی است که »مورالس« در 
این انتخابات با کســب 46 درصد آرا مقابل 
۳6 درصد رأی رقیبش »کارلوس مسا«، نامزد 

راست گرا توانسته پیروز شود.

خبر

واشنگتن » آنز« را به رسمیت شناخت
معاون سنای بولیوی خودش را رئیس جمهور موقت اعالم کرد

سفر اردوغان به آمریکا در فضای مه آلود روابط دو کشور

 جهان   رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به منظور 
دیدار با همتای آمریکایی اش وارد شــهر واشــنگتن دی سی  
پایتخت ایاالت متحده آمریکا شــد. رئیس جمهوری ترکیه در 
حالی وارد واشنگتن شده که روابط دو متحد در پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و آنکارا – 
واشــنگتن بر سر بسیاری از مســائل مهم از جمله خریدهای 
تسلیحاتی ترکیه از روســیه و عملیات نظامی اخیر ترکیه در 

شمال سوریه اختالف نظرهای جدی دارند.

نگاه»گاردین«بهچالشهایروابطآمریکا-ترکیه
روزنامه گاردین همزمان با ورود رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن، 
به تحلیل اختالفات مهم میان دو کشور پرداخت و روابط میان 
دو کشور را در ضعیف ترین سطح در 40 سال اخیر توصیف کرد. 

گاردین نوشت، شاید بتوان گفت، روابط میان آمریکا و ترکیه در 
پایین ترین ســطح در 40 سال اخیر قرار گرفته و با حمله ماه 
پیش نیروهای ترکیه به شــمال سوریه به نقطه بحرانی رسیده 
باشد. همچنین این هفته ترکیه مبادرت به اخراج یک داعشی 
آمریکایی االصل و فرستادن او به یونان کرد.گاردین با اشاره به 
موارد اختالف میان دو کشور نوشت، با وجود اتهامات مجرمانه 
وارد شده علیه بزرگ ترین بانک ترکیه به دلیل نقض تحریم های 
ایران و به رســمیت شناختن کشــتار ارامنه توسط امپراتوری 
عثمانی، روابط میان دو کشور همچنان پابرجاست.این روزنامه 
انگلیســی علت عدم فروپاشــی روابط میان دو کشور را رابطه 
شــخصی خوب میان اردوغان و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا می داند. مواضع ترامپ درخصوص سوریه، بیشتر به مواضع 
اردوغان نزدیک اســت تا کارکنان دولت آمریکا. آنکارا این سفر 
اردوغان را برای ترسیم آینده روابط دو کشور،»حیاتی« توصیف 
کرده است و سیاســت گذاران ترکیه مشتاق هستند ترامپ را 
به عنوان تنها تصمیم گیر مهم واشنگتن در نظر بگیرند.گاردین در 
ادامه برخی زمینه های اختالف میان ترکیه و آمریکا را برشمرد 
که شامل مسائل سوریه، مسائل حقوق ونقض حقوق بشر توسط 
شبه نظامیان تحت حمایت ترکیه در شمال شرق سوریه، تصمیم 
آنکارا برای خرید جنگنده ها و سامانه دفاع موشکی از روسیه و 

استرداد »فتح اهلل گولن« می شود.

طعنهترامپبهاردوغان
گفتنی اســت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر 
اردوغان روز سه شــنبه ادعا کرده اســت که حاضر به دیدار و 
گفت وگو با هر رهبر خارجی است، اگر این اقدام به نفع آمریکا 
باشد. اظهارات ترامپ درباره دیدار با دیکتاتورها شاید اشاره ای 
به اظهارات قبلی وی درباره رهبران اقتدارگرا باشــد، آن هم در 
آستانه دیدار ترامپ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه. 
ترامپ به خاطر دیدار و نرمش در مقابل برخی رهبران خارجی 

اقتدارگرا با انتقادات شدیدی روبه رو شده است. 
پیش از این پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا نوشــت: گروهی از 
قانون گذاران جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
از »دونالد ترامپ« خواستند تا دیدارش با »رجب طیب اردوغان«، 
همتای ترکیــه ای خود را لغو کند. در نامه این قانون گذاران به 
ترامپ آمده است: »تصمیم رئیس جمهور اردوغان برای اشغال 
شمال شرقی ســوریه در تاریخ ۹ اکتبر نتایج فاجعه باری برای 

امنیت ملی آمریکا داشته است. 
ایــن اقدام به اختالف میان اعضای ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( انجامیده و به بحرانی انسانی ختم شده است«. در 
ادامه این نامه آمده است: »با توجه به وضعیت فعلی، باور داریم 
که اکنون زمان مناسبی برای دیدار اردوغان از آمریکا نیست و 

خواستار لغو این سفر هستیم«.

گزارش کوتاه
»گاردین« روابط میان واشنگتن و آنکارا را در ضعیف ترین سطح در 40 سال اخیر توصیف کرد

حاشیه
تولد دوباره »ابوالعطا« در غزه 

گفتنی است لحظات زیادی از شهادت ابوالعطا فرمانده ارشد جهاد اسالمی فلسطین نگذشت که 
خواهر وی صاحب فرزندی شد که نامش را ابوالعطا گذاشت. پدر این شیرخواره می گوید: هیچ گاه 
تصور نمی کردیم که نامش را بهاء بنامیم، ولی آنچه رخ داد)ترور بهاء ابوالعطا فرمانده جهاد اسالمی( 
سبب شد تا نامش را به خاطر دایی شهیدش بهاء  بگذاریم. هر چند شهادت ابوالعطاء همه ما را شوکه 

کرد، از خداوند می خواهم او را در بهشت برین همنشین پیامبران و شهدا و صدیقین قرار دهد.
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